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المشهد السياسي

Flash
زياد الرحباني
ـ ـ ـ ـ ك ــل ش ــي ب ـتــرخ ـيــه م ــن إي ــدك
بـيـتــاشــى بــالـفـضــاء الـخــارجــي
ّ
الــذي يبدو حتى اآلن هـ ّـوي أكبر
ّ
يتصوره صقور الـ NASA
مما
بكتير...
السالم عليكم
ورحمة الله وبركاته
دافيد رايش
¶¶¶
ٌ
(جالس هو ونجله وحرمه التي
تلعب بإنستغرام شخصيًا أمام
شاشة التلفاز)
أنـظــر ال ــى الـحـشــد يــا بــابــا .هــذا
حـشــد وزاري ونـيــابــي وروح ــي
وس ـي ــاس ــي وع ـل ـمــانــي وت ــرب ــوي
ونقابي واجتماعي
(مجموعو سبع تعش!)
¶¶¶

تقرير

«قمة» الحريري ــ باسيل« :طبخة بحص»
باتت الملفات السياسية
واالقتصادية أبرز
محفز سياسي للقوى
والشخصيات المعنية
بتأليف الحكومة
الجديدة .ثمانون يومًا،
ُّ
يصر البعض على اعتبارها
«مهلة عادية» بالمقارنة
مع الوقت الذي استغرقه
تشكيل حكومات ما بعد
عام 2008
« ّف ــي ال ـحــركــة ب ــرك ــة» ،ب ـه ــذه ال ـع ـبــارة
لخص رئيس الحكومة املكلف سعد
الحريري حركته املفاجئة ،أمــس ،بني
زيارته عصرًا رئيس املجلس النيابي
نبيه بري في عني التينة ،واستقباله
ً
لـ ـي ــا رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
الوزير جبران باسيل .بعد هذا وذاك،
أشيعت أجواء إيجابية ،لكن املتابعني
عــن ق ــرب لـلـمـلــف ال ـح ـكــومــي ،وصـفــوا
الحصيلة بأنها «طبخة بحص».
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك
الحكومي هــو نتاج مـشــاورات شــارك
فيها الرئيس نبيه بــري وحــزب الله،
وت ـخ ـل ـل ـه ــا ت ـ ـبـ ــادل رسـ ــائـ ــل وأف ـ ـكـ ــار،
ع ــرض وزي ــر الـثـقــافــة غ ـطــاس خــوري
حصيلتها ،مـســاء أول مــن أم ــس ،مع
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
ّ
عون ،في بعبدا ،وتركز الحديث على
االف ـك ــار ال ـتــي حـمـلـهــا خـ ــوري إلع ــادة
ت ـف ـع ـيــل وت ــزخ ـي ــم االج ـ ـ ـ ــواء املـحـيـطــة
بعملية الـتــألـيــف ،عـلــى قــاعــدة عــودة
ال ـت ـشــاور عـلــى املـسـتــويــات املختلفة.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر م ـ ــواك ـ ــب إن س ـل ـس ـلــة
مـ ـش ــاورات ب ـع ـيــدة ع ــن االض ـ ـ ــواء ،في
الساعات األخيرة ،أسهمت في إعداد
االجـ ـ ـ ــواء الن ـع ـق ــاد ل ـق ــاء ال ـح ــري ــري ـ ـ ـ ـ ـ
باسيل .يذكر أن غطاس خــوري غادر
مـنــزل ال ـحــريــري بـعــد وص ــول باسيل
إليه ،حيث اكتفى بإلقاء السالم عليه.
وعلمت «األخبار» أن أجواء اللقاء بني
ال ـحــريــري وبــاس ـيــل كــانــت «ايـجــابـيــة
ج ـ ـ ـ ـدًا» ،وك ـ ــان هـ ـن ــاك ات ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى أن
املشكلة «ليست بني الرئيسني ميشال
عـ ـ ـ ــون وسـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري» ،وشـ ـ ــدد
الـجــانـبــان عـلــى أن الـعــاقــة بــن عــون
والحريري «أقــوى من أن يهزها أحد،

خـصــوصــا أن ال ـخــاف لـيــس ح ــول ما
يطالب به التيار الوطني الحر وإنما
ح ــول م ــا ت ـطــالــب ب ــه أط ـ ــراف أخـ ــرى».
وتــم التأكيد ،بحسب مصادر مطلعة
على مــا دار فــي الـلـقــاء ،على ضــرورة
«اعتماد مقاربة جديدة أكثر منطقية
وفعالية في تأليف الحكومة تضمن
عدالة التوزيع بما يؤدي الى تسريع
عملية الـتــألـيــف واخ ـت ـصــار الــوقــت»،
ّ
خصوصًا ان الــرئـيــس املـكــلــف «يــدرك
ج ـي ـدًا ب ــأن ال ــوق ــت ال يـمـكــن أن يـكــون
مفتوحًا ألن التأخير يأكل من رصيد
الجميع» .كما جــرى التأكيد مــن قبل
رئ ـيــس الـحـكــومــة املـكـلــف عـلــى «أن ال
تــدخــات خارجية تساهم فــي تأخير
التشكيلة الحكومية».
وكـ ــان ال ـحــريــري ق ــد طـلــب م ــن رئـيــس
املجلس النيابي املساعدة في حلحلة
ال ـع ـق ــد ال ـح ـك ــوم ـي ــة .وق ـ ــال ب ـ ـ ّـري أم ــام
زواره ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،إن «ث ـ ّـم ــة ج ـوًا
إي ـج ــاب ـي ــا ع ـل ــى خ ــط الـ ـت ــواص ــل ،لـكــن
ذلك ال يعني قرب الحل (الحكومي)»،
معتبرًا أن هذه اإليجابية التي ّ
توجت
بـلـقــاء الـحــريــري وبــاسـيــل يـجــب أن ال
تتوقف ،بل تحتاج إلى تزخيم دائم.
وعلم أن بـ ّـري قــدم للحريري نصائح
معينة ،من شأنها أن تفتح بابًا للحل،
لـكــن كــل األمـ ــور مـتــوقـفــة عـلــى نتائج
الـلـقــاءات التي ســوف يعقدها رئيس
الـحـكــومــة فــي األيـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة،
وبينها زي ــارة يـقــوم بـهــا إل ــى القصر
الجمهوري لوضع رئيس الجمهورية
في أجواء الحراك الحكومي املستجد.

ّ
يتعهد للحريري
بري
بدور مساعد وخصوصًا
مع جنبالط

وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مـ ــع «تـ ـ ـح ـ ـ ّ
ـرك م ـس ــاع ــد»
س ـي ـق ــوم بـ ــه ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ـ ـ ّـري ،ال تـ ــزال
ال ـع ـق ــد ال ــداخ ـل ـي ــة ه ــي ن ـف ـس ـهــا ،وم ــن
ّ
امل ـق ــرر أن يـعـمــل ال ـح ــري ــري ع ـلــى حــل
العقدة املسيحية مع باسيل والقوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ع ـل ــى أن ي ـس ـعــى رئ ـيــس
مجلس النواب للعب دور مع الفرقاء
اآلخـ ــريـ ــن ،وال س ـي ـمــا رئ ـي ــس ال ـحــزب
التقدمي االشـتــراكــي الـنــائــب السابق
وليد جنبالط.

سياسة

وك ــان ال ـحــريــري قــد أب ـلــغ ب ــري أن ــه لم
يـلـمــس وج ــود عـقــد خــارج ـيــة ،وش ـ ّـدد
على أن «أح ـدًا لــم يتدخل مــن الخارج
ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل ،ب ــل امل ـش ـك ـلــة داخ ـل ـيــة
وعالقتها بالحصص» ،وقال بوجوب
«أن ن ـت ـفــق ع ـلــى ال ـح ـصــص وب ـعــدهــا
نختار الصيغة» .وأعـلــن أنــه سيزور
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة «ع ـن ــدم ــا ت ـكــون
األم ـ ــور ن ــاض ـج ــة» .أمـ ــا ع ــن تـحـمـيـلــه
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل،
فـقــال «إن أرادوا تحميلي املسؤولية
ف ـل ـي ـح ـم ـلــونــي ،وإن رأى أح ــده ــم أن
تحريك الشارع هو الحل ،فليكن».
وف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ت ـصــاعــدت وت ـيــرة
االش ـت ـبــاك ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
وحــزب القوات اللبنانية؛ ففي موقف
الفــت لالنتباه ،أعلن النائب القواتي
ج ـ ـ ــورج ع ـ ـ ـ ــدوان أن إح ـ ـ ــدى امل ـش ــاك ــل
الكبرى في طريق تأليف الحكومة هي
أن فريق التيار الوطني الحر« ،يخلط
بــن حصته وحصة فخامة الرئيس،
ويـ ـق ــول إن ل ــدي ــه  %55م ــن الـتـمـثـيــل.
وهـ ــذه ال ـ ـ ــ %55تـشـمــل م ـعــه الــرئ ـيــس،
ألنـ ـ ــه لـ ــم ي ــرش ــح ف ـق ــط ن ـ ـ ــواب ال ـت ـي ــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر .نـحــن ن ـعــرف أن ــه كــان
ه ـنــاك ان ـت ـخــابــات قــامــت عـلــى أس ــاس
لــوائــح الـعـهــد ،وكلنا نـعــرف أن هناك
ُ
أش ـخــاصــا اســتـقـطـبــوا بــاالنـتـخــابــات
ع ـلــى أس ـ ــاس أن ـه ــم م ــؤي ــدون لـلـعـهــد،
وخ ــاض ــوا االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـلــى لــوائــح
الـتـيــار عـلــى أس ــاس أن يـكــونــوا نــواب
العهد ،وبالتالي ال نستطيع أن نفصل
هؤالء النواب ،وبالتالي حصة الـ% 55
يجب أن تشمل حصة فخامة الرئيس.
االرق ـ ـ ــام بــال ـن ـس ـبــة ال ـي ـنــا ف ــي ال ـق ــوات
ً
م ـغــايــرة ق ـل ـيــا ،وي ـقــولــون إن ال ـقــوات
لديها فــوق ال ــ .% 30وإذا كــان لها 15
نائبًا ،فهذا يعني أن لها خمسة وزراء،
وفق املعيار الذي وضعوه .وإذا أردنا
تـطـبـيــق ات ـف ــاق مـ ـع ــراب ،ي ـك ــون هـنــاك
سـتــة وزراء لـلـتـيــار وحـلـفــائــه ،وستة
ل ـل ـقــوات وحـلـفــائـهــا ،وث ــاث ــة لفخامة
الرئيس».
وق ـ ــد سـ ــارعـ ــت قـ ـن ــاة «أو .ت ـ ــي .فـ ــي».
الـنــاطـقــة بـلـســان «ال ـت ـي ــار» إل ــى ال ــرد،
فــاع ـت ـبــرت «أن م ــا صـ ــدر ع ـلــى لـســان
ع ـ ــدوان ك ــام ي ـج ـتــزئ الـحـقـيـقــة على
ق ــاع ــدة ال إلـ ــه» .ونـقـلــت ع ــن «م ـصــادر
ال ـت ـي ــار» أن ت ـفــاهــم مـ ـع ــراب «هـ ــو كل
متكامل ،يقوم على انتخاب الرئيس
ودعم العهد من جهة ،مقابل التزامات
الشراكة املعروفة من جهة أخرى .غير
أن ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة كــانــت امل ـب ــادرة
إل ــى الـتـنـ ّـصــل مــن الـتــزامــاتـهــا ،عندما
اسـ ـتـ ـب ــدل ــت تـ ـعـ ـه ــده ــا بـ ــدعـ ــم ال ـع ـه ــد

ّ
الخازن إلى الفاتيكان :تصور لدور لبنان
وتفعيل العالقة بعد توتر
بعد أزمة العالقات بين
لبنان والفاتيكان ،يستعد
السفير الجديد فريد الياس
الخازن لتسلم منصبه ،في
أعقاب مجيء السفير
البابوي الجديد الى لبنان
جوزف سبيتيري في
حزيران الفائت
هيام القصيفي

لقاء الحريري ــ باسيل ّ
يمهد للقاء قريب بين
عون والرئيس المكلف (هيثم الموسوي)

ب ـت ـص ــوي ــب سـ ـه ــام االت ـ ـهـ ــامـ ــات عـلــى
وزراء ال ـع ـهــد وال ـت ـي ــار دون ســواهــم
فــي الـحـكــومــة ،واإلي ـح ــاء بــأنـهــم ،دون
ّ
التنصل
سواهم ،مصدر الفساد .وبلغ
حــده األقصى عندما أسهمت القوات
بـ ـص ــورة م ـب ــاش ــرة أو غ ـي ــر م ـبــاشــرة
بـمـحــاولــة االن ـقــاب عـلــى الـعـهــد ،عند
احتجاز الحرية الجسدية والسياسية
ً
لــرئـيــس الـحـكــومــة .وه ـكــذا ،وب ــدال من
أن تـكــون ج ــزءًا مــن مـعــركــة التضامن

الــوطـنــي فــي وجــه الـتــدخــل الـخــارجــي
وح ـم ــاي ــة الـ ـق ــرار ال ــداخـ ـل ــي ،اخ ـت ــارت
الـقــوات اللبنانية أن تكون في املقلب
اآلخر».
وشـ ـ ــددت «مـ ـص ــادر ال ـت ـي ــار» ع ـلــى أن
الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية،
«ذات ط ــاب ــع مـ ـيـ ـث ــاق ــي ،وال تــرت ـبــط
بــأي كتلة نيابية ،تمامًا كما درجــت
األعراف منذ الطائف».
(األخبار)

ب ـعــد ت ــوت ــر ه ــو األول م ــن ن ــوع ــه في
ال ـع ــاق ــات ب ــن ل ـب ـنــان وال ـفــات ـي ـكــان،
وبعد تأخير إداري ،يستعد السفير
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـج ــدي ــد ال ــدكـ ـت ــور فــريــد
ال ـخ ــازن لـتـسـلــم مـنـصـبــه سـفـيـرًا في
الفاتيكان ً
بناء على طلب من رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
و«عـ ــدم اعـ ـت ــراض» وزي ــر الـخــارجـيــة
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،ع ـل ـمــا بـ ــأن األخ ـيــر
كان منحازًا للسفير جوني إبراهيم
الذي رفضه الفاتيكان واعترض على
إصــرار لبنان عليه وإثــارة املوضوع
إعالميًا .ومن ثم كانت لديه أسماء لم
تنل رضــى رئيس الجمهورية الــذي
اخـتــار ال ـخــازن .كــان األخـيــر قــد أبلغ
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة أن ــه لــن يترشح
إلــى اإلنتخابات (فــي أيــار املنصرم)
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اع ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى قـ ــانـ ــون
االنتخاب الجديد ،فاقترح عليه عون
منصب السفير في الفاتيكان ،ووافق
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء قـ ـب ــل أن ت ـت ـحــول
الـحـكــومــة ال ــى تـصــريــف أع ـم ــال .في
ه ــذا ال ــوق ــت ،ك ــان الـفــاتـيـكــان يتريث
في إرسال سفير الى لبنان ،اعتراضًا
على تعامل لبنان معه وعلى تعيني
سفير موقت لديه ،حتى تبلغ تعيني
الخازن ،فأرسل موافقة سريعة خالل
أسـ ـب ــوع ــن ،ط ــاوي ــا ص ـف ـحــة ال ـتــوتــر
الـفـعـلــي مــع لـبـنــان ،ال ـتــي عـبــر عنها
بدبلوماسية فائقة ،وتأخير متعمد
ب ــإرس ــال ال ـس ـف ـيــر ال ـب ــاب ــوي ج ــوزف
سبيتيري الى بيروت.
من الطبيعي أن تكون أولــى مهمات
السفير الـجــديــد ،كما يـقــول الـخــازن
ل ـ ــ»األخ ـ ـب ـ ــار» ،ت ــزخ ـي ــم الـ ـع ــاق ــة مــع

ال ـفــات ـي ـكــان ب ـعــدمــا ش ـه ــدت تــراجـعــا
في الفترة األخيرة ،وإعــادة مستوى
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـ ــى سـ ــابـ ــق عـ ـ ـه ـ ــده .ألن
الفاتيكان ال يــريــد شيئًا مــن لبنان،
بل العكس .قد يكون الدولة الوحيدة
التي تعطينا وال تأخذ منا ،وتريد
تقديم كل مساعدة للبنان ،كما كانت
ع ــادت ـه ــا م ـن ــذ سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،وال
سيما خالل سني الحرب األهلية.
يبدأ الخازن اآلتي الى الدبلوماسية
من عمله األكاديمي أستاذًا جامعيًا،
والسياسي في قرنة شهوان والنيابي
في تكتل اإلصالح والتغيير ،مهمته
بمبادرة يعمل عليها ،فـ»السفير إما
أن يقوم بمبادرات أو يمارس عمله
الدبلوماسي ال ـعــادي» ،لكن الخازن
ّ
فضل املبادرة ووضع تصورًا ينطلق
من أمرين« ،األول ،كالم البابا يوحنا
ب ــول ــس الـ ـث ــان ــي عـ ــن ل ـب ـن ــان ال ــوط ــن
ال ــرس ــال ــة ،ف ـ ــإذا ك ـنــا ك ــذل ــك ،ف ـمــا هي
رسالتنا .وإن لم نكن ،فكيف السبيل
ال ــى تـحـقـيــق ذلـ ــك؟ وأنـ ــا مـقـتـنــع بــأن
ل ـل ـب ـن ــان رسـ ــالـ ــة وخ ـص ــوص ـي ــة ،وال
سيما في محيطه اإلقليمي العربي
واإلسالمي .أما األمر الثاني ،فيأتي
في سياق املشروع الذي أطلقه رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ــن ع ـل ــى م ـن ـبــر األم ــم
املتحدة ودعا فيه الى أن يكون لبنان
مــركــز دائ ــم لـلـحــوار بــن الـحـضــارات
واألديـ ــان واألعـ ــراق ،مؤسسة تابعة
لألمم املتحدة».
يعتبر ال ـخــازن أن التوقيت الحالي

مناسب لهذه املبادرة وللتصور الذي
سيعرضه فــي الفاتيكان ،ألن لبنان
«قـ ــادر عـلــى أداء ه ــذا الـ ــدور فــي ظل
األوضاع اإلقليمية املأزومة سياسيًا
ودي ـ ـن ـ ـيـ ــا وم ــذهـ ـبـ ـي ــا واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا،

تزخيم العالقة مع
الفاتيكان بعدما
شهدت تراجعًا في
الفترة األخيرة ،وإعادة
مستوى االهتمام الى
سابق عهده

والتوتر على مستوى العالقات بني
ال ــدول ومكوناتها .فتجربة الـحــوار
ف ــي ل ـب ـنــان غ ـيــر مـفـتـعـلــة ،وال يعني
ذل ـ ــك أن ال خـ ــافـ ــات بـ ــن امل ـك ــون ــات
املسيحية واإلســام ـيــة ،لكن تجربة
الحياة املشتركة غير مفروضة على
اللبنانيني من فوق».
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـ ـكـ ــون ال ـ ـخـ ــازن
ق ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــرض تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوره م ـ ـ ــع رئـ ـي ــس
الجمهورية ،وهــو التقى قبل سفره

الخازن :ثمة رغبة فاتيكانية دائمة بمساعدة لبنان ودعم كل مكوناته

املــرجـعـيــات الــروح ـيــة والـسـيــاسـيــة،
وناقشه معها وما يمكن أن يساعد
بــه الـفــاتـيـكــان ل ـب ـنــان« .فــالـفــاتـيـكــان
دولـ ـ ـ ـ ــة ال ت ـ ـتـ ــدخـ ــل فـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،لـ ـك ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــا مـ ــع كــل
ال ــدول ال ـتــي تتمثل فـيـهــا مــن خــال
دبـلــومــاسـيـيـهــا ،مــا ع ــدا الـسـعــوديــة
التي بــدأت معها حــوارات وزيــارات،
تـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة ن ـ ـفـ ــوذ
ك ـب ـيــر وت ــأث ـي ــر إي ـج ــاب ــي ف ــي مـلـفــات
دب ـلــومــاس ـيــة م ــن دون ط ـبــل وزمـ ــر.
إض ــاف ــة ال ـ ــى ال ــرغـ ـب ــة ال ـفــات ـي ـكــان ـيــة
الــدائـمــة بـمـســاعــدة لـبـنــان ودع ــم كل
مكوناته وحماية االستقرار فيه».
وعن احتمال زيــارة البابا فرنسيس
لـلـبـنــان ودع ــوت ــه إل ـي ــه ،ق ــال ال ـخــازن
«تـحـلـيـلــي ال ـخــاص أن زيـ ــارة الـبــابــا
ألي دولـ ــة تـسـتــدعــي أس ـبــابــا كبيرة
وأساسية ،كما حصل خالل الزيارتني
البابويتني للبنان سابقًا ،والزيارات
التي قام بها البابا الحالي ّ
تمت هي
أي ـضــا وف ــق مــوج ـبــات أســاس ـيــة .في
ل ـب ـنــان الـ ـي ــوم ،ال أخ ـط ــار وال أزم ــات
طــارئــة ،وال مجازر وال حــروب تهدد
وج ـ ـ ـ ــود اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان فـ ـي ــه كـ ـم ــا ك ــان ــت
عليه األوض ــاع سابقًا .أي أن لبنان
لـيــس م ـه ــددًا بــالـخـطــر عـلــى وج ــوده
وع ـلــى ح ـيــاة اإلن ـس ــان ف ـيــه .وه ــذا ال
يمنع ط ــرح زي ــارة الـبــابــا ،علمًا بــأن
الـفــاتـيـكــان ال يـبــرمــج زيـ ــارات البابا
ل ـ ــدول ف ــي فـ ـت ــرات زم ـن ـيــة م ـت ـقــاربــة،
سبق أن شهدت زيــارة بابوية ،وهو
يحدد األولــويــات وفــق برنامج عمل
م ــدروس ،علمًا بــأن البابا فرنسيس
مهتم بلبنان ويعرفه ،ولديه عالقات
مــع رج ــال مــن اإلك ـل ـيــروس املــارونــي
واللبناني بفعل وجــودهــم فــي دول
أميركيا الالتينية».
ي ـم ـث ــل الـ ـ ـخ ـ ــازن ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ف ــي ال ـف ــات ـي ـك ــان ،ل ـك ــن ه ـ ــذا ال يـمـنــع
بحكم عالقته التنسيق مــع املــراجــع
الـ ــروح ـ ـيـ ــة ،وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــا ب ـك ــرك ــي،
«لـ ـك ــن أن ـ ــا أمـ ـث ــل الـ ــدولـ ــة الـلـبـنــانـيــة
ومصالحها .من األكيد أنني التقيت
الـ ـبـ ـط ــري ــرك املـ ـ ــارونـ ـ ــي الـ ـك ــارديـ ـن ــال
م ــار ب ـش ــارة ب ـطــرس ال ــراع ــي وســائــر
امل ــرجـ ـعـ ـي ــات الـ ــروح ـ ـيـ ــة امل ـس ـي ـح ـيــة
واإلس ــام ـي ــة ،ه ـنــاك بـعــض التقاطع
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مل ـ ــا ت ـم ـث ـل ــه ب ـك ــرك ــي
تحديدًا ،والطوائف التي لديها أديرة
ّ
ومقار في رومــا ،لكن أنا في النهاية
سفير لبنان لدى الفاتيكان».

تقرير

كمين أميركي لـ«اليونيفيل» بعنوان «الفصل السابع»
داود رمال

عون  :ال تعديل أو تبديل
في مهام «اليونيفيل» (علي حشيشو)

كـ ــل الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـتــي
ت ــرد ال ــى ب ـيــروت فــي ه ــذه األيـ ــام ،من
واش ـن ـطــن ون ـي ــوي ــورك ،تـشـيــر ال ــى أن
املشاورات التمهيدية الجارية حاليًا
ق ـبــل ت ـجــديــد م ـج ـلــس االم ـ ــن ال ــدول ــي
رسميًا مهام قــوات «اليونيفيل» ،في
ال ـحــادي والـثــاثــن مــن آب املـقـبــل ،لن
تكون سهلة.
فــي املـعـلــومــات ،أن مندوبة واشنطن
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ،ال ـس ـف ـي ــرة نـيـكــي
هـ ــاي ـ ـلـ ــي ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ال ـل ــوب ــي
اإلسرائيلي ،تضع شروطًا تعجيزية،
مـ ـق ــاب ــل ت ـس ـه ـي ــل بـ ــادهـ ــا ال ـت ـج ــدي ــد

لــ«الـيــونـيـفـيــل» .ويـصــف دبلوماسي
ل ـب ـن ــان ــي مـ ــا ي ـح ـص ــل بـ ــأنـ ــه «ش ـب ـيــه
باملعركة الـتــي خيضت قبيل صــدور
ال ـق ــرار ال ــدول ــي  1701فــي ع ــام ،2006
وال ـ ـ ـ ــذي أدى الـ ـ ــى وقـ ـ ــف ال ـع ـم ـل ـي ــات
القتالية بـعــد ح ــرب إســرائـيـلـيــة على
ل ـب ـن ــان دامـ ـ ــت  33ي ــوم ــا .ولـ ـك ــن ه ــذه
املعركة ،اليوم ،بال مدافع وال صخب
وال ضـ ـجـ ـي ــج ،ب ـ ــل بـ ـصـ ـم ــت وخ ـب ــث
كبيرين».
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن
ال ـت ـحــريــض ب ــدأ ق ـبــل س ـنــة ،واسـتـمــر
بوتيرة معينة رغــم التجديد« ،لكنه
تـصــاعــد مــؤخ ـرًا فــي مـحــاولــة لفرض
تعديل مهام «اليونيفيل» ،األمر الذي
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يــواجـهــه لبنان عبر حــركــة اتـصــاالت
واسعة إلمرار التجديد وفق الشروط
السابقة .وتم إبالغ العواصم املعنية
أن لـ ـبـ ـن ــان يـ ــرفـ ــض أي تـ ـع ــدي ــل فــي
املـهــام أو فــي املــوازنــة أو فــي األع ــداد،
ألن ه ـن ــاك تــوج ـهــا لـخـفــض امل ــوازن ــة
امل ـخ ـ ّـص ـص ــة لـلـيــونـيـفـيــل م ــع خـفــض
الـعــديــد .أمــا مــا يضمره االميركيون
واالســرائـيـلـيــون ،فهو تعديل املـهــام،
ب ـم ـع ـن ــى ت ــوس ـي ـع ـه ــا ل ـي ـص ـب ــح ل ــدى
«اليونيفيل» مـهـ ّ
ـام ردعـيــة ،مــن خالل
تقديم ما تزعم واشنطن أنها وثائق
تثبت عــدم ال ـتــزام لبنان بمندرجات
القرار  1701من خالل عرض معطيات
وصور وفيديوات مصدرها تل أبيب،

عن تحركات عسكرية لحزب الله في
منطقة عمل «اليونيفيل» ،في منطقة
جنوبي الليطاني».
ويـ ـكـ ـش ــف امل ـ ـص ـ ــدر أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ال ـس ـن ــة
امل ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،وق ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد
لـ«اليونيفيل» ،عمد الجانب االميركي
الى توجيه أسئلة الى األمانة العامة
لالمم املتحدة وقـيــادة «اليونيفيل»،
تمحورت حول اآلتــي :ما الذي تفعله
«اليونيفيل» فــي الـجـنــوب؟ ومــا هي
العمليات املحققة التي تثبت إنجاز
مـهـمـتـهــا ف ــي تـطـبـيــق الـ ـق ــرار 1701؟
ومل ــاذا ال توقف املجموعات املسلحة
املوجودة في منطقة عملها؟ وملاذا ال
تعمد القوات الدولية الى الدخول إلى

أماكن معينة فقط (تدخل الى أماكن
وال تدخل الى أخرى)؟.
بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر لـ ـ ـق ـ ــوات
«ال ـ ـيـ ــون ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــل» ،أع ـ ـط ـ ـيـ ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ــاق ـ ــورة ت ــوجـ ـيـ ـه ــات أم ـم ـي ــة
بالتدخل الـحــازم وتوقيف مسلحني
ومـصــادرة أسلحة والقيام بعمليات
ب ـ ـحـ ــث وت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش ،ع ـ ـلـ ــى أن ت ــرف ــع
ت ـقــري ـرًا أسـبــوعـيــا مــدعــومــا بــالـصــور
والوثائق ّ
عما تقوم به ،أي أن تصبح
«ال ـيــون ـي ـف ـيــل» ع ـصــا إســرائ ـي ـل ـيــة في
األرض اللبنانية .لكن الوقائع حالت
دون ذلــك نسبيًا ،رغــم انحياز القائد
السابق لـ«اليونيفيل» إلــى إسرائيل
علنًا.

وأك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـص ـ ــدر أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وت ــل
أبـ ـي ــب تـ ــريـ ــدان ن ـق ــل ق ـ ـ ــرار ال ـت ـجــديــد
لــ«الـيــونـيـفـيــل» مــن الـفـصــل الـســادس
ال ــى الـفـصــل ال ـســابــع ،ول ــذل ــك ،عمدتا
الــى تضخيم بعض االش ـكــاالت التي
ت ـح ـصــل ب ــن ع ـنــاصــر «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»
واالهالي وتنتهي في لحظتها ،ولكن
هذا األمر يتوقف على نيات ومواقف
ال ــدول الـفــاعـلــة االخـ ــرى ،مـثــل فرنسا
ال ـت ــي أب ـل ـغــت ل ـب ـنــان أن ـه ــا ل ــن تسير
فــي ه ــذا االم ــر م ــع مــراعــات ـهــا املعلنة
ل ــإس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ل ـك ــن ل ــدي ـه ــا قـ ــوات
ف ــي ع ـ ــداد «ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل» ،وبــال ـتــالــي
أول ــوي ــاتـ ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن أولـ ــويـ ــات
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة الـ ـت ــي ال مـشـكـلــة

تزعم واشنطن أنها
تملك وثائق مصدرها
تل أبيب تثبت عدم
التزام لبنان بمندرجات
القرار 1701

لديها في التصعيد ،ألنها ال تشارك
بـ ــأي قـ ــوة م ــن ض ـم ــن «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»،
والـ ـت ــوج ــه ال ـف ــرن ـس ــي ي ـن ـس ـحــب عـلــى
معظم الدول التي لها كتائب في قوات
االم ــم املـتـحــدة الـعــامـلــة فــي الـجـنــوب،
ومن ضمنها الصني».
يذكر أن التجديد لقوات «اليونيفيل»
ك ــان م ـحــور سلسلة ل ـق ــاءات أجــراهــا
الـقــائــد الـجــديــد ل ـقــوات «اليونيفيل»
الجنرال اإليطالي ستيفانو ديل كول
مع الرؤساء الثالثة ووزير الخارجية
جبران باسيل وقائد الجيش جوزف
عون واملدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم .وأعلن الرئيس ميشال
عون استعداد لبنان لتوفير كل ما من

شأنه إنجاح مهمة «اليونيفيل» في
حفظ األمــن واالسـتـقــرار فــي الجنوب
وتـطـبـيــق الـ ـق ــرار  .1701وشـ ــدد على
أن تمديد عمل القوات الدولية خالل
االي ــام القليلة املـقـبـلــة فــي نـيــويــورك،
يجب أن يتم وفقًا لألسس واملعايير
ال ـتــي أن ـش ـئــت ه ــذه الـ ـق ــوات اس ـت ـنــادًا
اليها من دون تعديل أو تبديل.
وشـ ــدد دي ــل ك ــول عـلــى امل ـســاعــدة في
ضمان استمرار االستقرار في منطقة
عمليات «الـيــونـيـفـيــل» ،وق ــال« :نحن
بـحــاجــة إل ــى الـبـنــاء عـلــى ه ــذا الــزخــم
من أجل الحفاظ على االستقرار الذي
ّ
واملضي به
تمتعنا به منذ عام 2006
قدمًا».
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تقرير

امتياز كهرباء زحلة :صراع أصحاب الرساميل

المناقصة الثالثة للبواخر :دفتر شروط مخالف
ال حل سوى في البواخر .هذه هي الحال منذ عام  .2012وقبل تحوله إلى تصريف األعمال ،أبى مجلس الوزراء إال أن يحيي مناقصة
الـ 850ميغاواط ،لكن مع التسليم بمالحظات إدارة المناقصات .منذ ذلك التاريخ ،لم يحصل تقدم كبيرّ .
أعدت وزارة الطاقة دفتر
ّ
شروط جديدًا ،لكن التدقيق فيه أظهر عدم التزامه بكل المالحظات ،وبالتالي عدم تطابقه مع قرار مجلس الوزراء
إيلي الفرزلي
ي ـش ـي ــر م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي الـ ـق ــرار
ال ــرق ــم  84ت ــاري ــخ  21أيـ ــار  2018إلــى
«إطـ ــاق مـنــاقـصــة جــديــدة عـبــر إدارة
املناقصات لشراء طاقة بقدرة حوالى
 850م ـي ـغ ــاواط ط ــارئ ــة ومـسـتـعـجـلــة
ف ــي مــوق ـعــي ديـ ــر ع ـم ــار وال ــزه ــران ــي،
وف ـت ــح الـ ـخـ ـي ــارات (اسـ ـتـ ـق ــدام مـعــامــل
عــائـمــة أو عـلــى ال ـبــر ـ ـ ـ االس ـت ـجــرار ـ ـ ـ
التكنولوجيات ـ ـ ـ أنواع املحروقات).»...
بـمـعــزل عــن الـنـقــاش املـتـعـلــق بكيفية
ّ
ق ـيــام حـكــومــة ب ــإق ــرار م ـش ــروع يكلف
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة نـ ـح ــو مـ ـلـ ـي ــار دوالر ق ـبــل
سـ ــاعـ ــات مـ ــن ت ـح ــول ـه ــا إل ـ ــى ح ـكــومــة
تصريف أعمال ،فإن املناقصة تحولت
ن ـظــريــا إل ــى أم ــر واق ـ ــع .وق ــد س ـبــق أن
أش ــار ال ـقــرار الحكومي بــوضــوح إلى
أن املناقصة ،التي ّ
تقر للمرة الثالثة،
ي ـجــب أن تـسـتـنــد إل ــى اقـ ـت ــراح وزارة
الطاقة بتمديد مهل تقديم العروض
إلــى  10أسابيع ومهل تسليم الطاقة
إل ـ ــى حـ ـ ـ ــدود ت ـس ـع ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،وك ــذل ــك
األخ ـ ـ ـ ــذ بـ ـع ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار م ــاح ـظ ــات
إدارة املـنــاقـصــات (عـلــى دفـتــر شــروط
املناقصة األولــى) .وهــذا يعني عمليًا
التسليم بــأن إدارة املـنــاقـصــات ،التي
خ ــاض ــت م ــواج ـهــة قــاس ـيــة م ــع وزارة

دفتر الشروط يعطي
األفضلية للبواخر على
حساب معامل البر
الطاقة ومن خلفها رئاسة الحكومة،
إلث ـبــات ع ــدم قــانــونـيــة دفـتــر الـشــروط
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ب ـس ـب ــب ت ـض ـي ـي ــق ه ــام ــش
املـنــافـســة ،كــانــت عـلــى ح ــق .لـكــن مــاذا
بعد؟
تشير املعلومات إلى أن وزارة الطاقة
قد ّ
أعدت دفتر الشروط ،ملتزمة بقرار
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ال ــداع ــي إل ــى األخ ــذ
بمالحظات إدارة املناقصات (قدمت
اإلدارة مالحظاتها إلى وزارة الطاقة
فــي كتابني منفصلني فــي شـهــري آب
وأيـلــول  .)2017لكن التدقيق فــي هذا
الدفتر يظهر أنه لم يراع كل مالحظات
«املناقصات» ،وإن أخذ باألهم منها،
أي زيـ ــادة مـهـلــة تـقــديــم ال ـع ــروض من
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع إل ــى ع ـش ــرة أســاب ـيــع،
وزيادة مدة التنفيذ من «ما بني ثالثة
وستة أشهر» إلى تسعة أشهر (نص

قــرار مجلس ال ــوزراء عليهما) .وهما
كانا العنصرين األبرز اللذين أسهما
في إلغاء املنافسة وتوجيه املناقصة
نحو عارض وحيد.
في دفتر الشروط الجديد ،الــذي جاء
مطابقًا لــدفـتــر ال ـشــروط الـســابــق إلــى
ُحـ ـ ّـد ك ـب ـيــر ،صـح ـيــح أن امل ـنــاف ـســة قد
فتحت نظريًا ،إال أنها ظلت محصورة
َ
بخيار الـبـحــر ،بحيث لــم ُيـعــط خيار
ال ـب ــر ،ال ــذي ت ـطــرق إل ـيــه ق ــرار مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،أي ف ــرص ــة فـعـلـيــة ملـنــافـســة
خ ـيــار الـبـحــر ،ن ـظ ـرًا إل ــى حــاجـتــه إلــى
املزيد من الوقت لتنفيذه .وحتى مع
فتح املنافسة فــي خـيــار الـبــواخــر ،إال
أن ــه ال نـقــاش فــي أن األفـضـلـيــة بقيت
لشركة كارادينيز التي تقوم بصناعة
أكثر من باخرة حاليًا (يشير موقعها
اإللكتروني إلى وجود  18باخرة قيد
اإلنـشــاء بـقــدرة  5000مـيـغــاواط) ،لكن
مــع ذل ــك ف ــإن إمـكــانـيــة دخ ــول منافس
ج ــدي خ ــال فـتــرة األش ـهــر الـتـسـعــة ال
يــزال متاحًا أمــام أي عــارض يمكن أن
يتقدم إلى املناقصة ،إذ تشير مصادر
تـقـنـيــة إلـ ــى أنـ ــه ي ـم ـكــن عـمـلـيــا إعـ ــداد
بــاخــرة وتـجـهـيــزهــا بــاملــولــدات خــال
هذه الفترة.
أم ــا ب ـشــأن خ ـيــار ال ـب ــر ،فـيـشـيــر دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط إل ـ ــى أن «اقـ ـ ـت ـ ــراح م ـن ـشــآت
األرض مـقـبــول ...على أن تتوفر فيها
الـشــروط الفنية املالئمة وفقًا لتقدير
وزير الطاقة واملياه ،وفي حال اقتراح
منشآت على أرض خــاصــة تستوفي
الـشــروط املــذكــورة آنـفــا ،ســوف يطلب
مــن مجلس الـ ــوزراء تــأمــن استعمال
هذه األرض».
ف ــي ال ـن ــص ال ـس ــاب ــق ،يـتـبــن أن خـيــار
املعامل على األرض محاصر بشروط
وقيود غير موضوعية ،أبرزها «تقدير
وزي ــر الـطــاقــة وامل ـي ــاه» ،مــا يعني أن ال
معيار واضـحــا يضعه دفـتــر الـشــروط
لكل العارضني الذين يتقدمون لخيار
الـبــر ،بـخــاف خـيــار البحر املـحــدد في
ال ــزه ــران ــي ودي ـ ــر عـ ـم ــار ،ال ـ ــذي ارتـ ــأت
الـ ـ ـ ــوزارة أو ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة أنـهـمــا
األنسب لوصل البواخر .وبالتالي ،فإن
ال ــوزارة ،وفــي سياق احترامها لعدالة
الفرص وصحة املنافسة ،كان يفترض
بها أن تحدد مكان معامل البر تمامًا
ك ـمــا ح ـ ــددت م ـك ــان امل ـع ــام ــل ال ـعــائ ـمــة.
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـق ــدي ــر وزيـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة،
فــإن خيار البر ّ
مقيد بموافقة مجلس
الـ ــوزراء ،مــا يعني أنــه ال يمكن إطــاق
املناقصة في ظل وجود عرض يعتمد

عقبات قانونية تعيق تمرير مناقصة البواخر قبل تشكيل الحكومة (هيثم الموسوي)

على خيار البر قبل تشكيل الحكومة.
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن دف ـتــر ال ـشــروط
يـتـعــامــل مــع خ ـيــار اس ـت ـجــرار الـطــاقــة
كما لو أنــه غير مــوجــود ،إذ ال إشــارة
إلـيــه ،تمامًا كما ال يــوجــد إش ــارة إلى
خيار تشغيل املعامل بالغاز املسال،
ب ــل اك ـت ـفــاء ب ـخ ـيــاري ال ـف ـيــول الـثـقـيــل
والديزل .وحتى مع افتراض أن هذين
الـخـيــاريــن هـمــا املـعـتـمــدان حــالـيــا ،إال
أن الـجـمـيــع ي ــدرك أن الـخـيــار األمـثــل،
أي الغاز املسال (األوفــر واألقــل ضررًا
ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة) ه ــو ال ـغ ــاي ــة امل ـن ـشــودة
وال ـت ــوج ــه االس ـت ــرات ـي ـج ــي لـلـحـكــومــة
الـلـبـنــانـيــة .وب ــال ـت ــال ــي ،فــإن ــه ال شــيء
يمنع ّ
أي عارض من تأمني الغاز على
م ـســؤول ـي ـتــه ،وهـ ــو أمـ ــر ل ـيــس صعبًا
ع ـم ـل ـي ــا ،ومـ ـمـ ـك ــن مـ ــن خـ ـ ــال ب ــواخ ــر
مجهزة لهذه الغاية.

مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـ ـب ـ ــق إلدارة
امل ـن ــاق ـص ــات أن دعـ ــت إلـ ــى تـخـفـيــض
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان املـ ـ ـ ــؤقـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــدفـ ـع ــه
العارضون املتقدمون إلــى املناقصة،
إذ إن مـبـلــغ الـخـمـســن مـلـيــون دوالر
املخصص لكل موقع هــو مبلغ كبير
ويـحـ ّـد مــن املنافسة ،خاصة أن حجز
هذا املبلغ ليس باألمر اليسير ،أضف
إل ــى أن كلفته مــرتـفـعــة ،وال ـعــارضــون
ال ـســاب ـقــون دف ـع ــوا م ــا ي ـق ــارب نصف
مـلـيــون دوالر ثـمـنــا لـحـجــز الـضـمــان،
ال ــذي أف ــرج عـنــه مـجـلــس الـ ـ ــوزراء في
الـجـلـســة األخـ ـي ــرة ،أي ب ـعــد أك ـثــر من
ع ــام عـلــى ح ـجــزه .وعـلـيــه ،ف ــإن إش ــارة
مجلس ال ــوزراء في قــراره إلــى وجوب
األخ ــذ بمالحظات إدارة املناقصات،
كان يفترض تخفيض قيمة الضمان،
ال سـيـمــا أن «امل ـن ــاق ـص ــات» س ـبــق أن

اقترحت تخفيضه إلى نحو  20مليون
دوالر عن كل موقع ،انطالقًا من كونه
ً
مبلغًا ع ــادال ويـتـنــاســب مــع املعايير
الدولية.
وللتذكير ،فقد أتى قرار مجلس الوزراء
املتعلق بتأمني طاقة إضافية بقدرة
 850مـيـغــاواط معاكسًا لــاقـتــراحــات
التي تضمنها كتاب وزير الطاقة إلى
مجلس ال ــوزراء؛ فالوزير سـيــزار أبي
خـلـيــل ك ــان اق ـت ـ ّـرح أن ي ـب ــادر مجلس
ال ـ ـ ــوزراء إل ــى ف ــض عـ ــروض ال ـبــواخــر
التي سبق أن رفضت إدارة املناقصات
السير بها والتفاوض مع العارضني،
ً
وصوال إلى توقيع العقد مع العارض
األن ـســب ،أو تكليف مؤسسة كهرباء
لبنان إجــراء اسـتــدراج عــروض جديد
وفقًا ألنظمتها ولدفتر شروط جديد.
لــم يكن بــن اقـتــراحــات أبــي خليل أي

تعليق

كريدية وإرث يوسف
مبتسمًا ،يتحدث رئيس هيئة أوجيرو
ع ـم ــاد كــريــديــة ع ــن الـتـلـفـيــق املـتـعـ ّـمــد
واالستهداف ألوجيرو ،وهو يــدرك أن
«األخ ـب ــار» تملك كــل املـسـتـنــدات التي
تــدعــم ك ــل ح ــرف ك ـتــب ع ــن أوج ـي ــرو.
م ــع ذلـ ـ ــك ،قـ ــرر ال ــرج ــل أن ال ي ـصــاب
باليأس .وهــذه املــرة لم يكتف بظهوره
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ش ـخ ـص ـيــا ،ع ـب ــر ق ـن ــاة «أم ت ــي ف ــي»،
ليدحض كــل االف ـتــراءات التي تطاوله،
ب ــل اس ـت ـعــان بـمــديــر امل ـ ــوارد الـبـشــريــة
بسام جرادي ليدعمه في حملته ضد
املتضررين «من استعادة دور أوجيرو
في االقتصاد اللبناني».
تحدث جرادي عن التعويضات املختلفة

واحتساب املفعول الرجعي والدرجات
األربــع التي أعطيت للموظفني تطبيقًا
لسلسلة ال ــرت ــب وال ــروات ــب ،كــأسـبــاب
الرتـفــاع الــراتــب فــي نهاية أيــار ،2018
وهذا صحيح (هذه العوامل لم تساهم
في رفــع رواتــب كل املوظفني من دون
اسـتـثـنــاء ،بــل هنالك مــن تــراجــع راتبه

بعد خفض عــدد الـســاعــات اإلضافية
فــي شكل استنسابي) .لكن مــا ليس
صحيحًا هو قوله أن راتبه عن شهر
أيار «يا دوب وصل للـ 19مليون ليرة».
فاملستند الرسمي الـصــادر عن هيئة
أوج ـيــرو ،وتـحــديـدًا عــن قـطــاع الــرواتــب
ال ـتــابــع ملــديــريــة امل ـ ــوارد الـبـشــريــة التي

يــديــرهــا ج ـ ــرادي ن ـف ـســه ،ب ـتــاريــخ 29
أيار  ،2018يثبت أنه قبض  31مليونًا
و 450ألفًا و 500ليرة تمامًا وليس 19
مليونًا.
وعـلـيــه ،ال بــد مــن س ــؤال جـ ــرادي عن
سبب إخفائه للحقيقة عن الرأي العام،
طاملا أنــه أراد أن يكون «شفافًا» على

اقـ ـت ــراح ي ـش ـيــر إلـ ــى إج ـ ــراء مـنــاقـصــة
ج ــدي ــدة ع ـبــر إدارة امل ـنــاق ـصــات ومــع
األخـ ـ ــذ ب ـمــاح ـظــات ـهــا .ولـ ــذلـ ــك ،رب ـمــا
ي ـ ـكـ ــون مـ ـفـ ـه ــوم ــا ع ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـقـ ـي ــد ب ـكــل
مالحظات إدارة املناقصات ،لكن في
املقابل ،فإن عدم سير إدارة املناقصات
ب ــأي دفـتــر ش ــروط ال ت ــراه ي ـتــاءم مع
مالحظاتها ،سيعني عمليًا تجميد
امللف تمامًا ،إلى حني تشكيل حكومة
ج ــدي ــدة وعـ ــودة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء إلــى
االنعقاد ،بحيث يتمكن وزيــر الطاقة
مــن رفــع املـســألــة إلــى املجلس التخاذ
القرار بشأنها.
أما في حال ّ
عدلت وزارة الطاقة دفتر
الشروط وسارت به إدارة املناقصات،
فهذا يعني عــدم الحاجة إلــى العودة
إل ــى مجلس الـ ــوزراء للموافقة عليه،
كما حصل في املناقصة السابقة ،ما
ي ــؤدي بــالـتــالــي إل ــى إع ــان املناقصة
وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن لـ ـع ــروضـ ـه ــم،
ّ
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى فـ ـ ــض هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــروض
وإعـ ـ ـ ــان الـ ـف ــائ ــزي ــن .لـ ـك ــن ،ع ـن ــد ه ــذه
املرحلة فقط ،يصبح لزامًا العودة إلى
ّ
ليصدق على نتيجة
مجلس ال ــوزراء
املناقصة وتوقيع العقد مع الفائز .إال
أن األه ــم أن مجلس الـ ــوزراء سيكون
ملزمًا بإيجاد حل ملسألة عدم توفير
اعتماد للصفقة ،والذي درجت العادة
على تأمينه قبل إطالقها ،علمًا بأنه
ل ــم ي ـعــد أم ــام ــه س ــوى ف ـتــح االع ـت ـمــاد
وامل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ف ــي الـجـلـســة
نفسها ،أو ربما تكرار تجربة التعاقد
م ــع ال ـشــركــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي ع ــام .2012
حينذاك ،اعتمدت آلية قضت بموافقة
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ( )2012/6/27على
ع ـق ــد الـ ـب ــواخ ــر الـ ـ ــذي ت ـض ـمــن تــأمــن
سلفة من وزارة املالية لتغطية الفترة
املتبقية من .2012
ه ـ ــذا ي ـع ـنــي ع ـم ـل ـيــا أن امل ـن ــاق ـص ــة أو
نتيجتها لن تبصر النور قبل تشكيل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ب ــال ـت ــال ــي
إعــادة فتح النقاش الكهربائي تقنيًا
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا .وإذ س ـب ــق أن اع ـت ــرض
وزراء حــركــة أم ــل عـلــى بـنــد الـبــواخــر
في الجلسة األخيرة ،حيث أعلن وزير
امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل حـيـنـهــا أنــه
«فــي البواخر كما كنا بقينا رافضني
ال ـص ـف ـق ــة ومـ ـ ــا ي ـ ـ ــدور ح ــولـ ـه ــا ،ول ـنــا
الـ ـش ــرف أن ـن ــا ص ـ ّـوت ـن ــا ض ــده ــا» ،فــا
حــاجــة إل ــى ال ـســؤال عــن تـبــدل املــوقــف
أو ثـبــاتــه .اإلجــابــة كــانــت واضـحــة في
تعامل حــركــة أمــل مــع الـبــاخــرة «Ersa
 »Sultanمنذ أيام ورفضها ّ
رسوها في
الــزهــرانــي .فهل تكرر «الـحــركــة» األمــر
ن ـف ـســه م ــع ال ـب ــاخ ــرت ــن ال ـل ـتــن يشير
قــرار مجلس الــوزراء إلــى أن إحداهما
سترسو قبالة معمل الزهراني أيضًا؟

حــد قــولــه؟ فـهــل يعقل أن يـخــرج على
الناس ليوضح حقيقة راتبه من دون
أن يعرف قيمة املبلغ املالي الذي دخل
إلــى حسابه املصرفي ،وعلى رغــم أن
قطاع الرواتب يتبع له وهو الذي يحيل
ال ــروات ــب إل ــى املــديــريــة املــالـيــة وللمدير
العام للموافقة وإعطاء أمر الدفع؟
أم ــا بــالـنـسـبــة لــرئـيــس أوجـ ـي ــرو ،ال ــذي
أعطى جرادي اإلذن بالظهور إعالميًا،
وقد ظهر معه في املقابلة نفسها ،فهل
يعلم أن األخـيــر أعطى أرقــامــا خاطئة
ل ـلــرأي ال ـع ــام؟ وإن ك ــان ي ـعــرف الــرقــم
الـصـحـيــح ،فـكـيــف يـتــركــه ي ـكــذب على

أسكتت االنتخابات النيابية
«الصراع الكهربائي» بين
التيار الوطني ّ
الحر وأسعد
ُنكد في زحلة .ولكن ،ما إن
أقفلت الصناديق االنتخابية،
واقتربت ّ
كهرباء
امتياز
ة
مد
ُ
زحلة من االنتهاء ،حتى أعيد
تأجيج الصراع بين الطرفين،
اللذين يأخذان الناس رهائن
مصالحهما
ليا القزي
ّ
يستحوذ ملف الكهرباء ،حاليًا ،على
غ ـي ــره م ــن االه ـت ـم ــام ــات ف ــي زح ـل ــة .ال
ّ
ّ
ـاش
ي ـهــم امل ــواط ــن ال ــزح ــاوي ك ــل الـنـقـ ّ
الـ ـق ــان ــون ــي ،ح ـ ــول مـ ــا إذا ك ـ ــان ي ـحــق
كهرباء زحلة إنـتــاج الكهرباء
لشركة ّ
ّ
ّ
أو ال ،أو أن ـه ــا ت ـحــولــت إل ــى «م ــول ـ ّـد»
كـبـيــر يحتكر س ــوق امل ــول ــدات ،أو أنــه
ـور ٍة واح ــدة
ي ــدف ــع ف ــات ــورت ــن ف ــي ف ــات ـ ً
وهــي مرتفعة الثمنُ ،مقارنة بالسعر
الذي تشتري فيه كهرباء زحلة الطاقة
من كهرباء لبنان.
وبـ ـع ــد أن أث ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــواب س ـل ـي ــم ع ــون
وس ـي ــزار امل ـع ـلــوف وم ـي ـشــال الـضــاهــر
مـ ــوضـ ــوع ت ـس ـع ـي ــرة ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة ال ـتــي
يدفعها املواطن الزحالوي في اإلعالم،
ّ
وشنوا هجومًا على الشركة املحلية،
ن ـج ــح املـ ــديـ ــر الـ ـعـ ــام ل ـش ــرك ــة ك ـهــربــاء
زحلة املهندس أسعد نكد ،في أن ّ
يجر
النقاش إلــى مـكــان آخــر ،ويـ ّ
ـؤجــج قلق
ٍ
ال ــزح ــا ل ـن ــة م ــن أن تـنـخـفــض الـتـغــذيــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة (ع ـم ـل ـي ــا ،ال ـك ـه ــرب ــاء فــي
ّ
زح ـلــة تـنـقـطــع ،ول ـكــن ألن ن ـكــد يلعب
دور املــولــدات الكهربائية ،ال ينعكس
ال ـ ـش ـ ـعـ ــور ب ــانـ ـقـ ـط ــاع الـ ـتـ ـغ ــذي ــة ع ـلــى
يوميات الناس).
ّ
ـود»
ـ
ق
«و
إلى
زحلة
أهالي
تحول
هكذا
ٍ
فـ ــي مـ ـع ــرك ــة ظ ــاه ــره ــا إن ـ ـمـ ــائـ ــي ،أم ــا
باطنها فسياسي ـ ـ مــالــي ،يخوضها
ّ
الحر وميشال
طرفان (التيار الوطني
الضاهر من جهة ،وأسعد نكد من جهة
أخرى) كانا قبل أشهر قليلة حليفني،
ُمـتـعــاونــن فــي االنـتـخــابــات النيابية،
وقد أتى ذلك بعد سنوات من املعارك
بينهما عـلــى خـلـفـيــة ام ـ ّت ـيــاز كـهــربــاء
ّ
زح ـل ــة .ك ــان ن ـكــد ي ـظــن أنـ ــه بــالـشــراكــة
االنتخابية مع التيار العوني ،يحفظ
رأسه في كهرباء زحلة ،فلم يكن له ما
أراد.
فــي أي ــار امل ــاض ــي ،ك ــان نـكــد «شخصًا
ن ــاجـ ـح ــا» (عـ ـل ــى ح ـ ـ ّـد وص ـ ــف ال ــوزي ــر
جـبــران بــاسـيــل) ،وكــان الـهــدف تعميم
ّ
ن ـج ــاح ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء زح ـل ــة ف ــي كــل
امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة (ك ـم ــا ق ــال ــت ،فــي
حينه ،مستشارة رئيس الجمهورية،

الرأي العام؟ أما إن كان ال يعرف ،على
رغــم أن الــرواتــب تحتاج إلــى موافقته
ّ
قبل صرفها ،فهل ثمة من وقع وأعطى
األمر بالصرف نيابة عنه؟
وإذا كـ ـ ــان ي ـح ـل ــو لـ ـك ــري ــدي ــة تـ ـك ــرار
ّ
االت ـ ـهـ ــام إلـ ــى «مـ ــن كـ ــان يـ ـح ــل مـحــل
أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرو» ،ق ـ ــاص ـ ـدًا طـ ـبـ ـع ــا س ـل ـفــه
ع ـب ــد امل ـن ـع ــم ي ــوس ــف ،ب ــال ـت ــآم ــر عـلــى
مصلحة أوجـيــرو أو هــدر املــال العام
ف ــي أوجـ ـي ــرو ،ف ـل ـمــاذا ل ــم يـتـقــدم بــأي
دعوى ضده ،أو ملاذا لم يكشف للرأي
الـعــام أي وثيقة تدينه ،خصوصًا أن
واجباته ومسؤولياته تفرض عليه أن

م ـ ـي ـ ــراي ع ـ ـ ــون ال ـ ـه ـ ــاش ـ ــم) .فـ ـه ــل ك ــان
«الـ ـتـ ـي ــار» ُيـ ـح ــاول إيـ ـص ــال رجـ ــل إلــى
ال ـنــدوة البرملانية ُ
«مـتـ ّـهــم» بالتالعب
بأرقام الفاتورة الكهربائية ،عبر إقناع
باالقتراع له (تمامًا كحالة
الناخبني
ُ
ّ
الضاهر الذي ق ّدم إخبار بحقه يتعلق
بشبهات تــورطــه بالتعامل التجاري
مــع إســرائـيـلـيــن ،ثــم ات ـهــام ُم ـق ـ ّـدم من
رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال س ــام ــر ال ـج ـم ـي ــل ل ــدى
النيابة العامة املالية ،بتهمة اختالس
أم ــوال ــه امل ــودع ــة ل ــدى شــركــة ضــاهــر)؟
انطالقًا من هناُ ،يصبح هجوم التيار
العوني والضاهر على نكد «مشكوكًا
بـ ــه» .حـتــى ان ـض ـمــام س ـي ــزار املـعـلــوف
إل ـي ـه ـمــا ،ال تـفـصـلــه مـ ـص ــادر ُمـطـلـعــة
ف ــي زح ـل ــة ،ع ــن «الـ ـص ــراع االنـتـخــابــي
حـ ــول امل ـق ـع ــد األرث ــوذكـ ـس ــي ب ــن نـكــد
وامل ـع ـلــوف ،ال ــذي ف ــاز بــاملـقـعــد بسبب
حاصل الالئحة االنتخابي ،على رغم
ّ
تقدم نكد باألرقام».
ّ
ّ
إال أن ذل ـ ــك ،ال ي ـل ـغــي الـ ــواقـ ــع ال ـش ــاذ
ّ
وتحول
المتيازات الكهرباء في لبنان،
األمـ ــر إل ــى «ف ـي ــدرال ـي ــة» مـنــاطـقـيــة مع
ت ـس ـل ـيــم الـ ــدولـ ــة أم ــره ــا إلـ ــى ش ــرك ــات
خ ــاص ــة ،وف ـ ــرض ال ـخ ـص ـخ ـصــة تـحــت
ّ ّ
حجة أن الدولة غير قادرة على تأمني
ّ
الخدمات للمواطنني .شــركــات تعدت
على دورهــا في توزيع الكهرباء ،إلى
إن ـت ــاج ـه ــا م ــن دون أي قـ ـ ــرار أو إذن
بــذلــك مــن شــركــة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان .ففي
عام  ،2014بدأت كهرباء زحلة تركيب
مــولــدات ـهــا ال ـخ ــاص ــة ،لـتـنـطـلــق مطلع
الـ ــ 2015فــي احتكار تــوزيــع الكهرباء،
ّ
على رغــم أن الــدولــة أق ـ ّـرت منذ أواخــر

الستينيات حصرية إنـتــاج الكهرباء
بمؤسسة الدولة.
نتيجة اإلجـ ـ ــراءات فــي حـيـنــه ،أصبح
امل ـ ــواط ـ ــن الـ ـ ــزحـ ـ ــاوي ي ــدف ــع ف ــات ــورة
كـهــربــائـيــة ُمقسمة إل ــى قـسـمــن :كلفة
استهالك الطاقة املنتجة عبر مؤسسة
كهرباء لبنان واملــدعــومــة مــن الــدولــة،
ّ
وك ـل ـف ــة املـ ــولـ ــد .ت ـب ـيــع ك ـه ــرب ــاء زح ـلــة
الكهرباء «بسعر يـتــراوح ما بني 135
ل ـي ــرة ل ـل ـك ـي ـلــواط س ــاع ــة ع ـلــى الـشـطــر
األول مـ ــن صـ ـف ــر إلـ ـ ــى  100ك ـي ـل ــواط
ســاعــة ...ليصل إلــى  327ليرة للشطر
الــذي يزيد على  500كيلواط ساعة...
في املقابل ،تتراوح التعرفة الرسمية
م ــا ب ــن  35ل ـيــرة لـلـشـطــر األول و200
ليرة للشطر األخير» («األخبار» عدد
الخميس  2آذار  .)2017أسعار كهرباء
زحلة تزيد ما بني  %160و %380على
األسعار الرسمية ،ومع ذلك يقول نكد
ّ
هي
ل
ـ«األخبار» إن الفاتورة في زحلة ّ
ّ
«أقل بـ %30من بقية املناطق ،كما أنه
يحق للمواطن أن ال يشترك في خدمة

أسعار كهرباء زحلة تزيد
ما بين  %160و %380عن
األسعار الرسمية

تنتشر في زحلة أخبار عن رغبة الضاهر في الحصول على امتياز الكهرباء (هيثم الموسوي)

ﻻ يكتفي باﻹشارة والتلميح الشفهي
واﻹعــامــي إلــى املخالفات والفضائح
الـتــي اكتشفها أو يكتشفها ،بــل إن
من واجبه توثيقها وتفنيدها وإعالم
اﻷجهزة الرقابية املختصة والنيابات
الـ ـع ــام ــة ف ــي ش ــأن ـه ــا ﻹج ـ ـ ــراء ال ـ ــازم
ومعرفة املرتكبني والجناة واسترجاع
املال املنهوب أو املهدور .وفي حال لم
يفعل ذلك ،فهذا يعني أمرًا من اثنني،
إما أنه يغطي على الفاسدين من دون
الـحــرص عـلــى امل ــال الـعــام (للمناسبة
س ـبــق ل ــوزي ــر االتـ ـص ــاالت أن أص ــدر
ق ـ ــرارًا ي ـح ـمــل ال ــرق ــم  1/499ت ــاري ــخ

 2017/10/25يتهم فيه كريدية بهدر
املال العام) ،وإما أنه يسعى إلى حرف
اﻷن ـظــار عما يفعله أو ليغطي فشله
في إدارة الهيئة.
ثم ألم يكن كل املدراء الحاليني ،من دون
استثناء ،يعملون مع يوسف أو كانوا
موظفني تحت إمرته؟ ماذا يعني ذلك؟
ثمة احتمال من اثنني :إما أن عبد املنعم
ي ــوس ــف ك ــان وحـ ــده مـسـبــب الـفـســاد
وكــان كل من حوله ،وهم أنفسهم في
مــواقــع املـســؤولـيــة مــع كــريــديــة حاليًا،
ســاك ـتــن ع ــن ه ــذا ال ـف ـســاد طـيـلــة 11
سنة ،وإما كانوا جميعًا ،أي عبد املنعم

املـ ــولـ ــد وي ـس ـت ـف ـيــد ف ـق ــط مـ ــن ك ـه ــرب ــاء
الدولة».
ّ ُ
تقول مصادر ُمطلعة في زحلة إن «ل ّب
ّ
املشكلة حاليًا ،هي في أن كهرباء زحلة
ّ
الكثير ّ من األموال إلى أصحابها»،
ُتدر ً
مـضـيـفــة أن ــه مـنــذ قــرابــة ال ـعــام «ب ــدأت
ت ـن ـت ـشــر فـ ــي زحـ ـل ــة أخ ـ ـبـ ــار عـ ــن رغ ـبــة
م ـي ـشــال ال ـضــاهــر ف ــي ال ـح ـصــول على
االمتياز ،هو واملتعهد نقوال سروجي».
أخ ـ ــذ الـ ـض ــاه ــر الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر مــن
ال ـت ـيــار ال ـع ــون ــي« ،وب ـ ــدأ الـحـمـلــة ضـ ّـد
ن ـكــد م ــن الـ ـب ــاب ال ـ ــذي ي ــوج ــع ال ـن ــاس:
ّ
غالء الفاتورة التي يدفعونها» .إال أن
تحصني املــديــر ال ـعــام لـشــركــة كهرباء
زحلة نفسه «بالخدمات السريعة التي
ّ
ُي ّ
قدمها وتخدير الناس بأن الكهرباء
ّ
ال تنقطع ،أدى إلــى حملة تضامن مع
ّ
ن ـك ــد» ،بـحـســب املـ ـص ــادر .وق ــد تـجــلــى
ذل ــك فــي ال ــوف ــود الشعبية الـتــي زارت
م ـط ــران ـي ـ ًـة زحـ ـل ــة لـ ـلـ ــروم ال ـك ــاث ــول ـي ــك،
ُمتضامنة ،يوم األربعاء املاضي.
ي ـص ــف ن ـك ــد م ــا ي ـح ـصــل بـ ــ«الـ ـص ــراع
السياسي ،فقبل أن يتهجموا علينا،
ك ــان بــإمـكــانـهــم ال ـل ـجــوء إل ــى الـشــركــة
وس ــؤالـ ـه ــا ع ــن ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة» .ويـسـتـنــد
ّ
نكد فــي كــامــه ،إلــى أن الـفــاتــورة «هي
نفسها مـنــذ أرب ــع س ـن ــوات ،إذا كانت
هناك مشاكل ملاذا لم يعترض أحد؟».
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه ،ال ـت ــوق ـي ــت ل ــه عــاقــة
«بانتهاء ّاالمتياز فيّ نهاية الـ.»2018
ال ُيـنـكــر أن ــه «م ــن ح ــق ك ـهــربــاء لبنان
استرداد االمتياز ،ولكنه بحاجة إلى
ّ
قرار مجلس وزراء» .وعلى رغم أن نكد
ينفي أي تــواصــل بينه وب ــن باسيل
م ـن ــذ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،عـلـمــت
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» أن اج ـت ـمــاعــا «إي ـجــاب ـيــا»
عقد بني باسيل ونكد قبل يومني من
مؤتمر سليم عــون ـ ـ ميشال الضاهر
ـ ـ سـيــزار املـعـلــوف ،ولــم يكن هـنــاك أي
إشارة إلى ّ
نية في التصعيد.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـ ـق ـ ــول سـ ـلـ ـي ــم عـ ـ ـ ــون لـ ـ
ّ
«األخ ـب ــار» إن «الـتــواصــل بــن ّ باسيل
ونـ ـك ــد لـ ــم ي ـن ـق ـط ــع» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أنـ ـ ــه «ل ــم
نـسـكــت يــومــا عــن امل ــوض ــوع» .يوضح
ّ
ّ
ع ــون أن «ال ـق ـصــة تـتـعــلــق بــال ـفــاتــورة
التي يدفعها املواطن ،ال يجوز الخلط
ب ــن ه ـ ــذا وب ـ ــن ال ـت ـج ــدي ــد لــام ـت ـيــاز.
أخ ــذوا املــواطـنــن رهــائــن ،ولــم يقولوا
لنا إن كانت التسعيرة صح أم ال».
ما يحصل في زحلة حاليًا ،هو صراع
مصالح بني أصحاب الرساميل ،الذين
ُيريدون مراكمة األرباح من مؤسسات
ال ــدول ــة .أص ـحــاب ام ـت ـيــازات الكهرباء
هم وسطاء بني الدولة واملواطن ،الذي
ال يــريــد أكـثــر مــن كـهــربــاء  .24/24من
ّ
هذه الخاصرة الرخوة ،يطل أصحاب
االم ـت ـي ــازات والــراغ ـبــن فــي الـحـصــول
عليهاُ ،مستفيدين من استقالة الدولة
مـ ــن م ـه ــام ـه ــا ،وغ ــرقـ ـه ــا فـ ــي ال ـع ـج ــز،
ّ
لـلـتـســويــق لـخـيــار الـخـصـخـصــة كحل
إن ـقــاذي وح ـيــد ،فيما الـتـجــارب تؤكد
العكس.

يوسف وجميع هؤالء املدراء وأعضاء
مجلس اإلدارة واملسؤولني ،مشتركني
في الفساد .وهــذا يعني عمليًا أن هذا
ال ـف ـســاد م ــا زال مـتـفـشـيــا وم ــوج ــودًا
فــي أوج ـي ــرو ،ألن الـفــاســديــن مــا زال ــوا
موجودين ،ما يعني أن كريدية يقول
كالمًا هدفه دفع التهمة عنه ،ولكن من
األن ـســب لــه فــي اإلط ــال ــة التلفزيونية
امل ـق ـب ـلــة أن يـ ـش ــرح مـ ـ ــاذا ف ـع ــل ب ــإرث
يــوســف وم ــا ه ــي أب ــرز رك ــائ ــز خطته
اإلصالحية النهضوية التبشيرية في
القطاع الذي يدر ذهبًا في لبنان؟
إ .ف
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مجتمع
قضية

لمصلحة من تهديم الجامعة اللبنانية؟

مفكرة

حق الرد
توضيح من
كاظم الخير

نفت رئاسة الجامعة اللبنانية أمس «الشائعة المغرضة» عن «تهديد االتحاد األوروبي بعدم االعتراف بشهادة الجامعة ما لم تجر إصالحات
وأكدت أنها دخلت مسار الجودة وتنتظر التقرير النهائي لجنة تقييم أوروبية ،وأي كالم قبل ذلك هو تشويش هدفه غاية أمر
بنيوية جذرية خالل  3سنوات».
ّ
في نفس يعقوب .في المقابل ،أكدت جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية أن التحذير الذي نقله رئيسها ناجم عن «انطباع» ،وهو يأتي في اطار الخوف على
الجامعة والحفاظ على صدقيتها
فاتن الحاج
هــل تتعرض الجامعة اللبنانية لحملة
خـ ـ ـط ـ ــرة فـ ـ ــي اطـ ـ ـ ـ ــار تـ ـصـ ـفـ ـي ــة حـ ـس ــاب ــات
سياسية وشخصية؟ ملصلحة من تشويه
صورة الجامعة الوطنية عشية بداية عام
دراســي جديد وانطالق أعمال التسجيل
ف ــي ك ـل ـيــات ـهــا؟ ه ــل امل ـط ـل ــوب «ت ـه ـش ـيــل»
الطالب وتأمني زبائن لدكاكني الجامعات
الـخــاصــة؟ مــن املستفيد مــن تضخيم ما
طلبته لجنة أوروبية من الجامعة بالتزام
معايير جديدة لكون املناهج في اوروبا،
خـصــوصــا ف ــي فــرن ـســا ،تـخـضــع لتعديل
دائــم ،والجامعة تتكيف معها عــادة ،إلى
الـحــديــث عــن ع ــدم اع ـت ــراف بــالـشـهــادات؟
ً
هــل االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي هــو ف ـعــا الجهة
امل ـخ ـ ّـول ــة تـقـيـيــم ال ـش ـه ــادات أم الـ ـ ــوزارات
املعنية في البلدان ومؤسسات التقييم؟
وإذا كان األمر كذلك لم استنكر املوضوع
ل ــدى ال ـت ــواص ــل م ـعــه ب ـشــأنــه ورفـ ــض زج
اسمه فيه؟ لم اإلســاءة املتعمدة واسقاط
ال ـه ـي ـكــل ع ـل ــى رؤوس ال ـج ـم ـيــع ف ــي أه ــم
صرح تربوي وطني في لبنان؟ ملاذا هذا
التعتيم املقصود على إنجازات املؤسسة
الرسمية الــوحـيــدة ونجاحاتها الكثيرة
والنتائج املميزة لطالبها في الجامعات
األج ـن ـب ـي ــة وم ـ ـبـ ــاريـ ــات م ـع ـهــد ال ـ ــدروس
ال ـق ـض ــائ ـي ــة وم ـج ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة
وغيرها؟
هذه االسئلة وغيرها طرحت في اليومني
األخيرين في أروقة الجامعة غداة شيوع
ك ـ ــام ع ــن ان «االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ه ــدد
بـعــدم االع ـتــراف بـشـهــادة الجامعة مــا لم
تجر إصــاحــات بنيوية جــذريــة خــال 3
سنوات».
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ال ـ ـكـ ــام صـ ـ ــدر عـ ــن رئ ـي ــس
«جمعية أصــدقــاء الـجــامـعــة اللبنانية»،
أن ـطــوان ص ـيــاح ،ال ــذي ك ــان يـتـحــدث أمــام
عـ ــدد م ــن اإلع ــامـ ـي ــن ،ف ــي غ ـ ــداء أقــام ـتــه
الجمعية في مقرها يوم الثالثاء املاضي،
«ب ـه ــدف ت ـكــويــن رأي ع ــام إع ــام ــي داع ــم
للجامعة» .والجمعية هي أحــد مكونات
اتـ ـ ـح ـ ــاد «اورا» إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب «البـ ـ ـ ـ ــورا»
و«االتحاد الكاثوليكي العاملي للصحافة
ـ ـ ـ ـ ل ـب ـن ــان« (أوسـ ـي ــب ـ ـ ـ ـ ل ـب ـن ــان) و«ن ـبــض
الشباب» .GroAct
ال ـص ـيــاح أق ـ ّـر ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـب ــار»
ّ
بـ ـ ـ ــأن م ـ ـصـ ــدر ح ــديـ ـث ــه ل ـ ــم يـ ـك ــن ت ـق ــري ـرًا
رسميًا صادرًا عن االتحاد أو عن اللجنة
األوروبية املكلفة بمتابعة مسار الجودة
ف ــي امل ـن ــاه ــج واإلدارة امل ــال ـي ــة واإلدارة
واملوازنة واملجالس األكاديمية وغيرها،
والـ ـت ــي زارت ال ـج ــام ـع ــة أخـ ـيـ ـرًا وال ـت ـقــت
معظم لجان الكليات التي بــدأت بدخول
ه ــذا امل ـســار مـنــذ نـحــو  5س ـنــوات .بــل هو
«نــابــع مــن تحذير أو انـطـبــاع نقله إلينا
بعض أعضاء لجان الكليات املشاركة في
هذا املسار لدى طرح اللجنة أسئلة دقيقة
عليهم خ ــال ال ـل ـق ــاءات .وق ــد نـ ّـبـهـنــا إلــى
األمــر ،ألننا نخشى أن نقع في املحظور،
أي أن يعلن الـقــرار فــي حينه مــن دون أن
يصدر في تقرير رسمي».
يـنـفــي ال ـص ـيــاح أن ت ـكــون اإلض ـ ــاءة على
هــذا املــوضــوع مندرجة فــي اطــار املعركة
امل ـس ـت ـم ــرة مـ ــع رئـ ــاسـ ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة ،ان ـمــا
«ت ـن ـط ـلــق م ــن ح ــرص ـن ــا ع ـل ــى م ـصــداق ـيــة
جامعتنا الوطنية التي قدمنا لها سنني
عـ ـم ــرن ــا ،خـ ـص ــوص ــا أن املـ ـل ــف ال ي ـط ــال
الرئيس فحسب انما يطالنا جميعًا ،أي
املؤسسة واألســاتــذة والـطــاب واملجتمع
بكامله».
املكتب اإلعــامــي فــي الجامعة لــم يتأخر

في الرد على ما سماه «شائعة مغرضة»
ال أس ـ ــاس ل ـهــا م ــن ال ـص ـحــة وت ــدخ ــل في
ب ــاب ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الـجــامـعــة
ال ــوط ـن ـي ــة مل ـص ـل ـحــة ب ـع ــض ال ـج ــام ـع ــات
ّ
ال ـخ ــاص ــة .ول ـفــت ف ــي ب ـيــان أم ــس ال ــى أن
ال ـجــام ـعــة «ان ـط ــاق ــا م ــن وع ـي ـهــا ألهـمـيــة
دورهــا الوطني ،قدمت طوعا على تقييم
الجودة فيها من املجلس العالي للتقييم

واالع ـت ـم ــاد لـلـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،HCERES
وهـ ــو س ـل ـطــة إداريـ ـ ـ ــة فــرن ـس ـيــة مـسـتـقـلــة
( )AAIمسؤولة عن تقييم التعليم العالي
والبحث العام في فرنسا ،بدعم مالي من
املعهد الفرنسي فــي الـسـفــارة الفرنسية
ف ــي ل ـب ـنــان» .وأض ـ ــاف« :قـبـلــت الـجــامـعــة،
عــن ســابــق إص ــرار وتصميم دخ ــول هذه
ِّ
لتدعم مسارها كجامعة وطنية
التجربة،

هل المطلوب «تهشيل» الطالب وتأمين زبائن لدكاكين الجامعات الخاصة؟ (هيثم الموسوي)

ولـكــي تستطيع أن تستمر فــي تــأمــن ما
يستحقه طالبها من أبناء هــذا البلد من
فــرص ســواء فــي الــداخــل أو فــي العالم ،ال
سيما أن التنافس بات يتخطى الحدود
التي أضحت اليوم بسبب العوملة».
ّ
وأشار املكتب إلى أن كلية العلوم الطبية
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،كـمــا جـمـيــع كـلـيــات الـطــب
الـخــاصــة فــي لـبـنــان ،بــاشــرت مـنــذ الـعــام

ال ـفــائــت بــالـتــرتـيـبــات ال ــازم ــة للحصول
عـلــى االع ـت ـمــاد الـ ــذي أوصـ ــت ب ــه منظمة
الصحة العاملية  WHOومنظمة WFME
(World Federation For Medical
ّ
 ، )Educationال س ـي ـم ــا أن ج ــام ـع ــات
الــواليــات املتحدة بــاشــرت بتطبيق هذه
التوصية وأعلنت عدم قبول طالب الطب
ملـتــابـعــة االخ ـت ـصــاص فــي مستشفياتها
ب ـ ــدءا م ــن الـ ـع ــام  2023ف ــي حـ ــال ل ــم تكن
شهاداتهم صادرة عن كليات حازت على
هذا االعتماد.
ول ـف ــت ال ـب ـي ــان الـ ــى أن ال ــرئ ــاس ــة «أبـ ــدت
التعاون املطلق وبكل شفافية مع اللجنة
ال ـتــي أرس ـل ـهــا املـج ـلــس ال ـعــالــي للتقييم
واالع ـت ـم ــاد لـلـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،HCERES
وقــدمــت لـهــا طــوعــا خ ــال سـنــة ،ب ــدءا من
زيارتها األولى في حزيران  2017وانتهاء
بــزيــارت ـهــا ال ـثــال ـثــة ف ــي ح ــزي ــران م ــن هــذا
الـ ـع ــام ،ك ــل م ــا ت ـح ـتــاجــه إلصـ ـ ــدار تقييم
شفاف يظهر نقاط القوة والضعف على
املستويات اإلداري واألكاديمي والبحثي
في كل كليات الجامعة ومعاهدها ،لتقوم
ال ـجــام ـعــة الح ـق ــا ب ــامل ـس ــار الـتـصـحـيـحــي
بما يزيد من تنمية قدراتها على تأمني
الـ ـف ــرص األفـ ـض ــل ل ـطــاب ـهــا وطــال ـبــات ـهــا
البالغ عددهم اليوم نحو ّ 79ألفًا».
ّ
وشدد املكتب اإلعالمي على أنه ال يوجد
ف ــي ال ـقــانــون الـلـبـنــانــي م ــا ي ـلــزم تطبيق
الـجــودة في الجامعات .فقيادة الجامعة
الوطنية هي التي ألزمت نفسها ّ
وشرعت
أبوابها للجنة الجودة للقيام بالتقييم،
وه ــو أم ــر ي ـس ــاوي إقــدام ـهــا ف ــي الـســابــق
على اعتماد نظام التدريس الجديد في
الجامعة اللبنانية املبني على الفصول
واملقررات واألرصدة وفقا لسلم الشهادات
ال ـتــال ـيــة :اإلجـ ـ ــازة ،املــاس ـتــر وال ــدك ـت ــوراه،
ل ـي ـتــوافــق ن ـظــام ـهــا م ــع ن ـظ ــام ال ـتــدريــس
األكثر انتشارا في العالم .والهدف من كل
هذه اإلجراءات هو السعي لتأمني أحسن
ال ـف ــرص الـتـعـلـيـمـيــة لـطــابـهــا بمختلف
أطيافهم ،مناطقهم ،طبقاتهم االجتماعية
وم ـخ ـت ـل ــف اخـ ـتـ ـص ــاص ــاتـ ـه ــم ،م ـ ــن أج ــل
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى أح ـ ـسـ ــن فـ ـ ــرص عـلـمـيــة
وع ـم ـل ـيــة ملـسـتـقـبـلـهــم وفـ ــق طـمــوحــاتـهــم
ســواء في هذا البلد أو في دول االنتشار
الكثيرة للبنانيني في العالم».
الــرئــاســة أك ــدت أن الـجــامـعــة ه ــي «دوم ــا
في سعي مستمر ملتابعة العمل الحثيث
لتطوير هذه القدرات بما يتوافق وتطور
ال ـع ـلــم وال ـب ـح ــث وآل ـيــات ـه ـمــا ف ــي ال ـعــالــم.
فمعظم الدول األوروبية تعترف بشهادة
جــام ـع ـت ـنــا ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـبــع ن ـظــام
األرص ــدة ،وهـنــاك الكثير مــن االتفاقيات
الثنائية املوقعة بني الجامعة اللبنانية
والـعــديــد مــن الجامعات األوروب ـيــة بهذا
الـ ـخـ ـص ــوص ،وغ ـي ــر امل ــرت ـب ـط ــة بـتـطـبـيــق
نظام الجودة».

الصياح :الكالم
على عدم االعتراف
بالشهادات ناجم عن
«انطباع» نقل إلينا من
أعضاء اللجان

زيرة صيدا تستقطب األسماك
أعلنت «جمعية أصدقاء زيــرة صيدا» الثالثاء
املقبل موعدًا لالفتتاح الرسمي للحديقة املائية
الـتــي أقـيـمــت فــي محيط ال ــزي ــرة .ويــرعــى قائد
الجيش العماد جوزيف عون االحتفال بعدما
قدم الجيش ست دبابات وأربع ناقالت ُوضعت
ّ

تحت املاء في محيط الزيرة لتكون نقطة جاذبة
لــأسـمــاك ومـقـصــدا لـهــواة ومحترفي الغوص
من اجل تنشيط السياحة البيئية والبحرية في
املدينة .وبعد أيــام على إنــزال االليات في املاء،
ُس ّجل تكاثر األسماك من حولها كما نبتت على
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جوانبها أعشاب وطحالب.
وع ـل ــى مـ ــدى  13س ــاع ــة ،ان ـج ــز ن ـح ــو عـشــريــن
غ ـطــاســا ف ــي ع ـيــد ال ـج ـيــش مـطـلــع آب ال ـج ــاري
عـمـلـيــة انـ ــزال االل ـي ــات الـعـسـكــريــة عـلــى اعـمــاق
تتراوح بني  27و  18و 14مترا ،وحرص القيمون
على املشروع ان تكون فوهات الدبابات موجهة
الى االراضي الفلسطينية املحتلة تضامنا مع
الشعب الفلسطيني وللتأكيد على ان بوصلة
الجيش باتجاه العدو الصهيوني.
وقـ ــال نـقـيــب ال ـغــواصــن املـحـتــرفــن ف ــي لبنان
م ـح ـمــد الـ ـس ــارج ــي إن «ح ــدي ـق ــة صـ ـي ــدون هــي
انجاز كبير للبنان لكونها الحديقة االكبر في
ح ــوض امل ـتــوســط ال ـتــي تـضــم ال ـي ــات عسكرية
بهدف جذب االسماك ولتكون مكانا مقصودا
مــن ه ــواة ومـحـتــرفــي ال ـغ ــوص» .ولـفــت ال ــى انــه
في االسبوع االول بعد إنزال اآلليات العسكرية
ارت ـف ـع ــت نـسـبــة ال ـ ـ ــزوار ال ــذي ــن ق ـص ــدوا صـيــدا
السـتـكـشــاف الـحــديـقــة املــائـيــة وال ـغــوص فيها،
ك ـمــا أن ك ـم ـيــات م ــن االسـ ـم ــاك املـخـتـلـفــة ب ــدات
تتجمع على الدبابات واالليات لتتخذها بيوتا
لها وبالتالي خلق حياة جديدة النواع متنوعة
من االسماك.

تعليقًا عـلــى م ــا ورد ف ــي «األخـ ـب ــار» أم ــس تحت
عنوان «نفق املنية :هل ُيصلح علم الدين ما أفسده
«ال ـخ ـيــران؟» ،وال ــذي تضمن ع ــددًا مــن املغالطات،
وتوضيحا للرأي العام نؤكد ما يلي:
 1ـ ـ إن مشروع اتوستراد عرمان ـ ـ العبدة ،بممراته
الـسـفـلـيــة ال ـث ــاث ــة (مـ ــا ي ـع ــرف بــال ـن ـفــق) ،اقـ ــر في
التسعينات في اول حكومة للرئيس الشهيد رفيق
الحريري وليس كما ورد في املقال خالل واليتي
في مجلس النواب.
 2ـ ـ إن املمر السفلي (أو النفق) الذي يربط أوتوستراد
املنية ـ ـ عكار مع اوتوستراد املنية ـ ـ الضنية ،املتوقف
تنفيذه ،ليس موضوع خالف بني شخصني ،وانما
ه ــو صـ ــراع ع ـمــره س ـن ــوات ب ــن املـصـلـحــة الـعــامــة
ومصلحة مؤسسة خاصة تابعة لشخص يستغل
عالقته املميزة مع االمني العام لتيار املستقبل احمد
الحريري واملدير العام لقوى االمــن الداخلي اللواء
عماد عثمان لتوقيف مشروع صدر فيه مرسوم
حـكــومــي ،ويـفـتــرض أن يتم تنفيذه عبر مجلس
اإلنماء واإلعمار.
 3ـ ـ إن مـشــروع املـمــر السفلي كــان محط اهتمام
دائ ــم مــن الــرئـيــس سعد الـحــريــري وق ــد عقد عدة
اجـتـمــاعــات فــي دارت ــه لــاســراع فــي تنفيذه ،وهو
كان منذ عامني ،قد وعد أهالي املنية خالل سحور
رمضاني بتنفيذ املشروع ،لكن مصالح املنتفعني
داخل التيار وفي مؤسسات الدولة كانت اقوى من
وعود الرئيس الحريري.
 4ـ ـ إننا نثني على ما تضمنه موقف النائب عثمان
علم الدين برفضه أي امالءات سياسية وأن يتدخل
قرار املنية.
أي كان في ّ
 5ـ ـ نود ان نذكر باملراجعات الدائمة التي كنا نقوم
بها لرئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر
 ،لإلسراع في تنفيذ املشروع وللتخفيف من ازمة
السير الخانقة وحوادث املوت املتواصلة والحد من
معاناة أهالي املنية بسبب عدم استكمال املشروع،
وكان الجواب دائمًا« :احمد الحريري واللواء عثمان
ي ـتــدخــان ف ــي وق ــف املـ ـش ــروع ل ـصــالــح مؤسسه
خاصة».
وأخيرًا ...يكفي أن نقول ملن يضحي بمصالح املنية
كرمى ملصالحه الخاصة« :اذا ابتليتم باملعاصي
فاستتروا».
النائب السابق كاظم الخير

تضامن مع كوبا وفنزويال

مصلحة الليطاني تنذر القليعة

ملناسبة الذكرى  65النطالقة الثورة الكوبية ،وتضامنًا مع كوبا وفنزويال ،اقيم في مقر االتحاد الوطني
لنقابات العمال واملستخدمني في لبنان ،ندوة ولقاء تضامني ،بدعوة من جمعية الصداقة اللبنانية
الـكــوبـيــة .حضر الـلـقــاء ممثلون عــن هيئات حزبية ونقابية وشـبــابـيــة ،وتـحــدث فيه رئـيــس االتـحــاد
الوطتي للنقابات كاسترو عبدالله وعضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ســام أبو
مجاهد وسفير كوبا في لبنان ميغيل بورتو والوزيرة املفوضة في سفارة فنزويال في لبنان عميرة
زبيب ورئيس جمعية الصداقة اللبنانية الكوبية موريس نهرا ورئيس جمعية الصداقة الفلسطينية
الكوبية صالح صالح.

وجهت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني انــذارا الى بلدية القليعة بشخص رئيسها حنا الخوري
بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني والزالة مكبات النفايات من محيط املجرى ،تحت
طائلة مراجعة القضاء املختص والنيابة العامة البيئية .وأعلنت في بيان أمس أنه «عمال باملادة
 103من القانون رقم  77الصادر في  13نيسان سنة  ،2018باشرت املصلحة بضبط التعديات على
نهر الليطاني في الحوض االدنى ،وأجرت مسحا للمصانع املخالفة في الحوض االعلى والتي تصب
الصرف الصناعي غير املعالج في النهر  ،على ان تباشر االجراءات القانونية بحقها مطلع االسبوع
املقبل».
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سوء تقييم فني وعدم دراية إدارية

أجانب الدوري :الداخل مفقـود والخارج مولود
نادرًا ما يخرج ٌ
العب من مالعبنا الى
دوري أهم من الدوري اللبناني .الحاج
مالك فعلها أخيرًا ،وهو واحد من
مجموعة صغيرة من الالعبين الذين
عبروا من لبنان الى مستوى أعلىً .
ولهذه المسألة أسباب كثيرة ترتبط أوال
بوضع الكرة في بالدنا وبطريقة عمل
األندية فنيًا وبتفكيرها إداريًا
شربل ّ
كريم
ال ي ـم ـ ًكــن اع ـت ـب ــار ال ـ ـ ــدوري الـلـب ّـنــانــي
وجهة مهمة بالنسبة الــى الكشافني
الباحثني عن مواهب أجنبية لنقلها
الــى بـطــوالت عربية أو اوروبـيــة اهــم،
إذ نـ ــادرة هــي ال ـح ــاالت ال ـتــي شهدت
ان ـت ـق ــال العـ ـ ٍـب م ــن ل ـب ـنــان ال ــى دوري
اعلى على ّصعيد املستوى الفني ،ما
يفرض التوقف عند اي حالة من هذا
النوع.
ومـ ـم ــا ال شـ ــك ف ـي ــه ان ح ــال ــة هـ ــداف
الدوري في املوسم املاضي السنغالي
ـاج مالك تــال ،املنتقل حديثًا الى
الـحـ ُ
نادي أحد السعودي ،تعيدنا بالذاكرة
الى حاالت قليلة مشابهة او اهم .كما
تفتح الباب للحديث عن اسباب عدم
ظـهــور الكثير مــن املــواهــب االجنبية
املميزة في لبنان او استقدام االندية

تتحمل األندية المسؤولية
في عدم استقدام المواهب
االجنبية المميزة واالستفادة
منها عند رحيلها
ّ
تتحول الى
لها ،وخصوصًا تلك التي
هدف الندية اوروبا انطالقًا من صغر
ٍ
سنها وامكانية تطورها.
املهاجم السيراليوني الشهير محمد
ّ
كــالــون حــط فــي التضامن صــور عام
ً
 ،1994مـسـجــا فــي مــوسـمــه الــوحـيــد
مع «سفير الجنوب»  15هدفًا في 24
مباراة .النجم اليافع وقتذاك لم يكن
العـبــا ع ــادي ــا ،فـهــو لــم يـتـجــاوز الـ ـ 16
عــامــا ،فـكــان مــن الطبيعي ان يجذب
ـاد فــي اوروبـ ــا َعـ ِـلــم
ان ـظــار اكـثــر مــن ن ـ ٍ
بموهبته عند انطالقه من نادي أولد
إدواردي ــان ــز ،وم ــن ثــم مــع تـحـ ّـولــه في
سن ال ـ  15الــى اصغر العــب دولــي في
تاريخ بالده حيث ّ
سجل في مباراته
االولى امام الكونغو ضمن تصفيات

ك ــأس األم ــم االفــريـقـيــة ،وال ـتــي شــارك
فيها عــام  1996فــي جـنــوب افريقيا،
وسـ ـج ــل ه ــدف ــا ف ــي م ــرم ــى بــورك ـي ـنــا
فاسو.
ان ـت ـقــل ك ــال ــون ســري ـعــا الـ ــى سـبــانـغــا
ال ـســويــدي ،لـكــن ه ّــذا ال ـنــادي لــم يكن
س ــوى مـحـطــة ت ــوق ــف تـمـهـيـدًا لنقله
الى انتر ميالنو االيطالي عام 1995
ف ــي صـفـقــةٍ قـيــل وق ـت ــذاك إن قيمتها
بلغت  500الف دوالر ،لكنه لم يلعب
مــع «ال ـن ـيــراتــزوري» حـتــى عــام 2001
ـاد بــدءًا
حيث بقي مـعــارًا ألكـثــر مــن ن ـ ٍ
من لوغانو السويسري.
ن ـق ـط ـتــان م ـه ـم ـتــان ف ــي هـ ــذه الـنـقـلــة:
ّ
االول ـ ـ ــى ه ــي أن ق ــل ــة ت ـع ـلــم ان ـ ــه عـنــد
وص ــول كــالــون ال ــى لـبـنــان ،ك ــان رأي
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـت ـض ــام ــن صـ ــور،
بـ ـقـ ـي ــادة املـ ـ ـ ــدرب ف ـ ـ ــؤاد ال ـح ـل ـب ــي ،أن
الــاعــب لــن يفيد الـفــريــق .امــا النقطة
الثانية فهي ان الـنــادي الجنوبي لم
يستفد ب ــأي ش ــيء م ــادي مــن عملية
انتقال كالون ،وهو ما يعكس صورة
حــول طريقة عمل االنــديــة اللبنانية،
إن كان على صعيد التقييم الصحيح
لالعبني االجــانــب فنيًا ،أو مــن خالل
ادراكهم ّكيفية االستفادة منهم ماليًا،
وهو شق يرتبط باالدارات تحديدًا.
وحــالــة كــالــون لــم تـكــن الــوح ـيــدة في
ه ــذا االطـ ـ ــار ،اذ ان ــه ال يـمـكــن مـعــرفــة
كيف وصلت موهبة بحجم املهاجم
ال ـك ــام ـي ــرون ــي ب ـي ــار ب ــوي ــا ل ـل ـعــب مع
ال ـ ـسـ ــام زغ ـ ــرت ـ ــا ،وذلـ ـ ـ ــك فـ ــي م ــوس ــم
 .2003-2002ابــن ال ـ  18عامًا وقتذاك
سجل  15هدفًا في  27مباراة للفريق
الـشـمــالــي ،لـكــن بــدايـتــه كــانــت صعبة
ّ
حيث لم يتمكن من هز الشباك ،فكان
ال ـت ـف ـك ـيــر بــاس ـت ـبــدالــه ب ــن مــرحـلـتــي
الذهاب واالياب .اما املفاجأة الكبيرة
فكانت في ختام املوسم عندما انتقل
بويا الــى بــارتـيــزان بلغراد الصربي
بعقد وصلت قيمته الى مليون يورو،
لم يحصل منها السالم ايضًا على اي
شــيء ،كــون عقد الكاميروني كــان قد
انتهى معه ،ليتنقل بعدها في اوروبا
ويـ ـلـ ـع ــب مـ ــع عـ ـ ــدة انـ ــديـ ــة مـ ـع ــروف ــة،
م ـث ــل رابـ ـي ــد ب ــوخ ــارس ــت ال ــروم ــان ــي
وغرونوبل الفرنسي.
بـ ـع ــده ــا ت ـ ـكـ ــررت الـ ـح ــال ــة مـ ــع قـ ــدوم
املهاجم السنغالي ماكيتي ديوب الى
الـنـجـمــة ،حـيــث ك ــان ه ـنــاك اع ـتــراض
ّ
ّ
وتمت
اداري فــي الـبــدايــة على ضــمــه ّ
تـجــربـتــه لـشـهــر كــامــل ،قـبــل ان يــوقــع
ويـتـ ّـوج هــدافــا لـلــدوري اللبناني في
مــوس ــم  2010-2009ب ـ ـ  23ه ــدف ــا في
 22مـ ـب ــاراة (س ـجــل  33هــدفــا ف ــي 31
م ـ ـبـ ــاراة ف ــي امل ـس ــاب ـق ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة).
والالفت ان عقده وقتذاك لم يتجاوز

رفضوا اللعب في لبنان!

الحاج مالك هو آخر األجانب الذين انتقلوا إلى دوري
أعلى مستوى بعد بروزهم في بطولة لبنان (عن الويب)

يعتبر محمد كالون أحد أشهر الالعبين األجانب الذين
ّ
مروا من لبنان إلى أهم البطوالت العالمية (أرشيف)

ال تبدو المشكلة في الالعبين بل في طريقة إدارة األندية لتعاقداتها (أرشيف ــ مروان طحطح)

ال ـ  35الــف دوالر ،فانتقل بعدها الى
الكرامة السوري مقابل  85الف دوالر،
ً
م ــواص ــا تــأل ـقــه ،لـيـصــل ال ــى الـظـفــرة
االماراتي مقابل  300الف دوالر ،حيث
سجل  101هدف في  137مباراة معه،
فكان انتقاله الى االهلي العام املاضي
مـقــابــل  3مــايــن دوالر ،م ــن دون ان
يطول مشواره اكثر في االمارات بعد
ّ
فضمه
دمج فريقي الشباب واالهلي،
ب ـي ـج ـي ـنــغ ريـ ـنـ ـه ــي ال ـ ـ ــذي ي ـل ـع ــب فــي
بعقد تــردد
ال ــدوري الصيني املمتاز
ٍ
انه يتجاوز الـ  5ماليني دوالر.

مواهب غير محمية
وم ـ ــع اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـ ـحـ ــاالت ال ـث ــاث
املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،ال تـ ـ ـب ـ ــدو املـ ـشـ ـكـ ـل ــة فــي
الالعبني ،بل في طريقة ادارة االندية
لـتـعــاقــداتـهــا ،بـحـيــث ان ـهــا ال تحمي
مواهبها االجنبية (في حال ُوجدت)
بشكل يسمح لها باالستفادة منها
ٍ

ع ـن ــدم ــا تـ ـق ــرر ال ــرحـ ـي ــل .وف ـ ــي حــالــة
الـ ـح ــاج م ــال ــك م ـث ــال ب ـ ــارز ع ـلــى هــذا
االمــر ،اذ صحيح ان األنصار حصل
ع ـلــى قـيـمــة ف ـســخ ال ـع ـقــد (ق ـي ــل إنـهــا
 120ال ـ ــف دوالر) مــع
وصـ ـل ــت ال ـ ــى
ُ
انتقال الالعب الى أحد لثالثة مواسم
ح ـيــث سـيـتـقــاضــى  500ال ــف دوالر،
لكن القيمة الفنية لالعب ظهرت منذ
مبارياته االولى مع الفريق االخضر،
وق ــد ترجمها بتتويج نفسه هــدافــا
ً
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدوري ،م ـ ـسـ ـ ّـجـ ــا  23هـ ــدفـ ــا فــي
ال ـب ـط ــوالت ال ـت ــي ش ـ ــارك ف ـي ـهــا مـعــه،
وبــال ـتــالــي ك ــان بــاالم ـكــان الـحـصــول
على مــردود اكبر من عملية انتقاله،
وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ـ ــال رف ـ ــع ق ـي ـم ــة ال ـب ـنــد
الجزائي.
والحالة عينها تنطبق على املهاجم
املالياني أوليسيه ديالو ،الذي ظهر
ف ـج ــأة ف ــي امل ــاع ــب االوروبـ ـ ـي ـ ــة بعد
ب ـ ــروزه م ــع ش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل (ثــانــي

هــدافــي ال ــدوري اللبناني فــي موسم
ً
 ،)2013-2012م ـن ـت ـق ــا ال ـ ــى نـ ــادي
فـ ــرن ـ ـش ـ ـفـ ــاروش املـ ـ ـج ـ ــري املـ ـ ـع ـ ــروف،
ومنه تنقل بني اندية برتغالية عدة
اشهرها ماريتيمو ،قبل ان يعود الى
امل ـجــر حـيــث يـلـعــب حــالـيــا مــع فــريــق
بوشكاش اكاديميا.
امـ ـ ــا الـ ـق ــاس ــم املـ ـشـ ـت ــرك ب ـ ــن ه ـ ــؤالء
الالعبني فهي انهم وصلوا الى لبنان
بسن صغيرة ،وكــانــت هناك بعدها
ٍ
ّ
لضمهم
رغبة من االندية الخارجية
الـيـهــا بـسـبــب صـغــر سـنـهــم ،بعكس
غــالـبـيــة االج ــان ــب الــذيــن ُوج ـ ــدوا في
ّ
الدوري اخيرًا ،اذ ال شك ان سن الحاج
مالك ( 22عامًا) لعبت دورًا رئيسًا في
انتقاله الى السعودية وتوقيعه على
عقد طويل األمد.
ٍ
فــي املـقــابــل ،تعمد االنــديــة اللبنانية
بغالبيتها الــى ضم الالعب االجنبي
ملـ ــوسـ ـ ٍـم واح ـ ــد فـ ـق ــط ،ثـ ــم تـ ـن ــدم عـلــى

كثرت في األعوام االخيرة حاالت رفض الالعبني األجانب القدوم للعب في لبنان ،وكان
آخرهم الغاني بنجامني أشيمبونغ ،وذلك رغم ّ
فك الزمالك املصري الرتباطه معه على
خلفيات مسلكية ،إذ قيل إنه رفض عرضًا باالنضمام إلى نادي األنصار.
والالفت أن بعض األندية اللبنانية حاولت استقطاب أسماء معروفة ،لكنها فشلت في
مساعيها في نهاية املطاف ،تمامًا كما حصل مع العهد عام  2014بمحاولته التعاقد مع
التشيكي رودي سكاسيل الذي لعب ألندية أوروبية معروفة مثل مرسيليا ،باناثينايكوس،
هيرتا برلني ،ساوثمبتون .وبعدها بسنة واحدة حاول العهد ّ
ضم املهاجم الدولي النمسوي
ّ
ستيفان مايرهوفر الذي بدأ مشواره الخارجي مع بايرن ميونيخ ثم تنقل بني أندية عدة في
أوروبا .وكذلك رفض بيار بويا العودة إلى لبنان من بوابة الفريق نفسه.
وفي العام املاضي حاول النجمة التعاقد مع التونسي لسعد لنويوي العب ديبورتيفو ال
كورونيا وسلتيك السابق ،والذي رفض خوض أي تجربة مع الفريق «النبيذي» ،وبالتالي
التوقيع على كشوفاته .كما رصد التعاقد مع الكندي هانسون بواكاي وقبلها مع الصربي
لسبب أو آلخر.
ديان كاران ،لكن هذا األمر لم يحصل
ٍ
وهذه األسماء ليست سوى ّ
عينة من أسماء أخرى يقول أحد وكالء األعمال البارزين بأنها
ّ
رفضت اللعب في لبنان ،وغالبيتها من أصحاب السن الصغيرة .أما السبب برأيه فهو
ً
عقلية األندية ّأوال في التعامل مع أصحاب األسماء املعروفة حيث املقاربة خاطئة معهم
العب أجنبي مغمور عبر إجبارهم على خوض التجارب معها «وهو
وتشبه تعاملهم مع أي ُ ٍ
أمر مبرر ربما كونها خدعت في مرات عدة من قبل بعض من يعمد الى جلب العبني ال
يتمتعون باملستوى املطلوب» .ويتابع« :أما بالنسبة إلى املواهب اليافعة فهي ال تجد في
ّ
بحاجة ّ
ماسة للتوقيع على
للتطور وال تأتي إلى مالعبنا إال إذا كانت
الدوري اللبناني مكانًا
ٍ
ٌ
عقد ّ
يدر عليها بعض األموال» .كذلك يبرز سبب آخر وهو نوعية املدربني غير القادرين على
ٍ
ّ
موسم كامل ،وهو أمر طبيعي في
طوال
معه
ف
املكث
العمل
خالل
من
األجنبي
الالعب
تطوير
ٍ
وقت
ظل عمل كل املدربني تحت الضغوط الكبيرة فينشغلون بالحفاظ على مناصبهم ،في ٍ
يطلبون فيه من األجنبي حمل الفريق على أكتافه وصناعة الفارق في كل املباريات.

خـســارتــه فــي نهايته ،وذل ــك فــي حال
ب ــروزه .وه ــذه املـســألــة ب ــدأت تفهمها
االنــديــة ،والدليل االرتـبــاط الــذي كان
قائمًا بــن االنـصــار وهــدافــه السابق،
وذاك الـعـقــد ال ــذي ال يـسـمــح للغاني
ع ـي ـس ــى ي ـع ـق ــوب ــو ب ـ ـم ـ ـغـ ــادرة ال ـع ـهــد
ببساطة.

نوعية االجانب وتقييمهم
لـ ـك ــن ال يـ ـخـ ـف ــى ان ه ـ ـنـ ــاك م ـش ـك ـلــة
حقيقية في تقييم الالعب االجنبي،
وهــي مسألة اذا ما اصابت ُيفترض
ان ت ــرب ــط الـ ــاعـ ــب ب ــالـ ـن ــادي ب ـع ـقـ ٍـد
غير عــادي او قصير امل ــدة .ففي هذا
االط ــارُ ،عــرض ديــالــو قبل انضمامه
الى شباب الساحل على احد االندية
الـطّـلـيـعـيــة الـ ــذي ق ــام بـتـجــربـتــه ولــم
يــوقــع م ـعــه .كـمــا ان يـعـقــوبــو ُعــرض
ـاد محلي من دون ان
على اكثر من نـ ٍ
يلقى ت ـجــاوبــا ،قـبــل ان يـصـ ّـر مــدرب

العهد الـســابــق مــوســى حجيج على
ضـ ّـمــه ،لـيـكــون قــد ق ـ ّـدم خــدمــة كبيرة
ل ـب ـطــل ل ـب ـن ــان ،وال ــدلـ ـي ــل ان ال ــاع ــب
مـطـلــوب م ــن اح ــد االن ــدي ــة الـصــربـيــة
حاليًا.
ام ــا اس ـبــاب ع ــدم اق ــدام االن ــدي ــة على
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،فـتـنـطـلــق م ــن نوعية
االجـ ــانـ ــب ال ــذي ــن ت ـب ـحــث ع ـن ـهــم فــي
الـ ـ ـس ـ ــوق ،حـ ـي ــث تـ ـ ـت ـ ــراوح رواتـ ـبـ ـه ــم
املــوس ـم ـيــة ب ــن  60و 70الـ ــف دوالر
بالنسبة الى االندية الطليعية ،و30
و 40الف دوالر بالنسبة الى االندية
االخـ ـ ـ ـ ــرى .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ان االن ــدي ــة
ال ت ـج ــد ن ـف ـس ـهــا واثـ ـق ــة م ــن نــوعـيــة
االجــانــب الذين تتعاقد معهم ،وهي
تخطئ في مسألة عدم جرأتها على
ض ــم اج ــان ــب ب ـس ـ ٍـن ص ـغ ـي ــرة ،فــالـكــل
ي ـب ـح ــث عـ ــن الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،الـ ـت ــي بـ ــرأي
االدارات الـخــائـفــة دائ ـمــا مــن الفشل
يجلبها الالعبون اصحاب الخبرة،

فكان استقدام الغالبية العظمى من
ٍّ
ّ
متقدمة.
االجانب وهم في سن
خـ ـط ــوة اث ـب ـت ــت ف ـش ـل ـهــا فـ ــي ام ــاك ــن
ع ــدة بحكم وص ــول ه ــؤالء الالعبني
الــى لبنان وهــم شــارفــوا على نهاية
مـسـيــرتـهــم او يـبـحـثــون ع ــن تـجــربــة
ت ـع ـيــد ال ـي ـه ــم الـ ـحـ ـي ــاة ف ــي امل ــاع ــب.
ً
وه ـ ـ ـ ــذا يـ ـحـ ـص ــل ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن اعـ ـتـ ـم ــاد
استراتيجية اثبتت نجاحها حول
العالم ،وهي استقدام العبني اصغر
ّ
سنًا وصقلهم ثم بيعهم واالستفادة
من صفقاتهم ،ال بل ان الالعب الذي
يـنـجــح ف ــي امل ــاع ــب الـلـبـنــانـيــة ،ولــو
نجاحًا نسبيًا ،وال يستطيع االنتقال
بعقد
الــى دوري اعلى ،يعود طامعًا
ٍ
افضل ،واملثال االبــرز على هذا االمر
ال ـك ــام ـي ــرون ــي إرنـ ـس ــت أن ــان ــغ ال ــذي
ارتبط بالصفاء مقابل  35الف دوالر
في املوسم املاضي ،لكنه طلب  65الفًا
للتوقيع مجددًا مع الفريق عينه.

ّ
خارج «حرب الكشافين»
مسألة اخرى ال تسمح بجلب املواهب
االج ـن ـب ـيــة الـ ـب ــارزة ال ــى ل ـب ـنــان ســوى
بالصدفة ،وهــي بقاء االنــديــة ّاملحلية
خ ــارج مــا يـعــرف ب ــ«حــرب الكشافني»
ح ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .فـ ـهـ ـن ــاك م ـ ــن ال ـ ـقـ ــارة
االوروبية توفد االندية كشافيها الى
افريقيا وغـيــرهــا مــن ال ـقــارات ملراقبة
الــاعـبــن وجـلـبـهــم ال ــى اكــاديـمـيــاتـهــا
وفــرقـهــا .ولـبـنــان بعيد كــل الـبـعــد عن
هــذه املسألة ،اذ دائمًا تنتظر االندية
م ــا ي ـعــرضــه وكـ ــاء الــاع ـبــن عـلـيـهــا،
فـت ـقــوم بـتـجــربــة امل ـئ ــات مـنـهــم عشية
انطالق كل موسم جديد ،حيث يظهر
غالبًا أن معظمهم ال يصلح للعب في
الدرجة الثانية حتى.
ومـ ــا ي ـصـ ّـعــب م ــن م ـســألــة اسـتـقـطــاب
ّ
تتحول
مواهب اجنبية شابة قبل ان
ال ـ ـ ــى اوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا او الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـع ــرب ــي

أخبار عربية
«عموري» يعود إلى الرياض
أعلن نــادي الهالل السعودي تعاقده مع صانع األلعاب الدولي اإلماراتي
ً
عمر عبد الرحمن ملدة عام واحد منتقال من العني اإلماراتي .ونشر الهالل
على حسابه فــي «تــويـتــر» مقطع فيديو حمل عـنــوان «ع ـمــوري راج ــع»،
استعرض فيه املستشفى الــذي ولــد فيه الالعب اإلمــاراتــي في العاصمة
السعودية الــريــاض عــام  ،1991ثــم انضمامه إلــى صـفــوف ناشئيه عام
 ،2000قبل انتقاله إلى العني في .2006
ووصل عمر عبد الرحمن ،أفضل العب في آسيا عام  ،2016إلى الرياض
فـجــر األرب ـع ــاء (آب أغـسـطــس) حـيــث استقبله فــي امل ـطــار الـعـشــرات من
مشجعي الهالل الذين هتفوا باسمه ّ
وحيوه على رغبته اللعب مع بطل
ال ــدوري الـسـعــودي رغــم ال ـعــروض األخ ــرى الـتــي تلقاها ،خصوصًا ذاك
العرض من الغريم املحلي النصر.
ولــم يـجــدد عبد الرحمن عـقــده مــع الـعــن كما كــان متوقعًا ،حيث انتهى
في تموز/يوليو املاضي بعد أن كــان يمتد إلــى أربــع سـنــوات ،ثم يقضي

باالنتقال إلى الهالل على سبيل اإلعارة.
وأشار الهالل في إعالن التعاقد إلى الصعوبات التي اعترت املفاوضات،
وذكر في بيانه عبر «تويتر» أن رئيس النادي سامي الجابر بذل جهودًا
كبيرة إلتمام الصفقة.
وقــدرت صفقة انتقال «عـمــوري» ب ــ 45مليون درهــم (حــوالــى  12مليونًا
و 250ألف دوالر أميركي) بحسب تقارير إعالمية .وخاض عموري (26
عامًا) مع العني اإلماراتي  130مباراة ،سجل خاللها  33هدفًا ،وصنع 56
ّ
آخر ،كما أنه تمكن من التتويج مع العني ببطولتي الدوري موسمي -2014
 2015و.2018-2017

مامي تيام إلى اإلمارات
أعلن نادي عجمان اإلماراتي تعاقده مع السنغالي مامي تيام ،حيث كان
األخير يلعب مع استقالل طهران اإليراني دون اإلفصاح عن قيمة الصفقة،
حيث نشر النادي على «تويتر» تغريدة أعلن فيها ضمه الالعب السنغالي،

مرفقًا هذا تغريدته بلقطات فيديو لالعب على صفحته تتضمن عددًا من
أهدافه ومهاراته .ولم ينجح الهالل السعودي في التعاقد مع الالعب حيث
أنه دخل في املفاوضات لكنها لم تؤل إلى أي نتيجة .وسبق لتيام (25
عامًا) أن لعب لعدد من األندية اإليطالية أبرزها يوفينتوس وانترميالن
خالل الفترة من  2014إلى  .2017وخاض في مسيرته  153مباراة أحرز
خاللها  33هدفًا ،ولعب ملنتخب بالده  8مباريات أحرز خاللها هدفني.

بطولة مصر :الصدارة بـ« 4نقاط» لستة فرق
تعادل بيراميدز الصاعد مع ضيفه اإلنتاج الحربي (1ــ ،)1في املباراة التي
لعبت في ملعب الدفاع الجوي ضمن املرحلة الثانية من بطولة مصر لكرة
القدم .ليرفع الفريقان رصيدهما إلى أربع نقاط من مباراتني بالتساوي
مــع الــزمــالــك واأله ـلــي والــداخـلـيــة وسـمــوحــة .وانـتـهــت م ـبــاراة سموحة مع
ضيفه نجوم أف سي في ملعب الجيش ببرج العرب بالتعادل السلبي ،كما
نجح مصر املقاصة في تحويل هزيمته إلى فوز .وحقق انبي فوزًا متأخرًا

على مضيفه طالئع الجيش (3ــ )0في ملعب جهاز الرياضة العسكري.

اتحاد العاصمة اقترب من ثمن النهائي
حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري فــوزًا على مضيفه القوة الجوية
العراقي بهدف نظيف في ذهــاب دور الــ 32للبطولة العربية لألندية لكرة
القدم.
ويكفي الفوز أو التعادل بــأي نتيجة في لقاء اإليــاب ليضمن تأهله إلى
الثمن النهائي ،حيث سيكون الفريق الجزائري على ملعبه.
جاءت املباراة سريعة من جانب العبي الفريقني حيث تبادال الهجمات في
رحلة بحث عن هدف التقدم ،وتوالت الفرص الضائعة من الجانبني لينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الفرص من جانب العبي الفريقني خالل شوط
املباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة  75لتشهد معها هدف التقدم التحاد
العاصمة عن طريق أيمن محيوص.

وال ـ ـب ـ ـلـ ــدان اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ،هـ ــو ان ـف ـت ــاح
ال ـ ـسـ ــوق ام ـ ـ ــام الـ ـكـ ـش ــاف ــن فـ ــي عـصــر
الـ ـس ــرع ــة واالنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،حـ ـي ــث يـمـكــن
رص ـ ــد اي الع ـ ــب م ـم ـي ــز فـ ــي ال ـ ـقـ ــارات
املـخـتـلـفــة .وب ــن ال ـحــاضــر وامل ــاض ــي،
تـعــود ال ــى ال ــذاك ــرة قـصــة م ــرور اثنني
من ابــرز الكرويني الذين عرفوا دائمًا
كيفية اخـتـيــار املــواهــب فــي زيــاراتـهــم
لـلـقــارة االفــري ـق ـيــة :سـمـيــر (أب ــو علي)
العدو وقصته الشهيرة عندما جلب
النيجيري ادي ـمــوال ايـكــودايـســي فور
مـشــاهــدتــه بــالـصــدفــة وه ــو يلعب في
اح ــدى الـســاحــات الشعبية فــي بــاده
ولـ ــم ي ـكــن ي ـت ـج ــاوز الـ ـ ـ  17م ــن الـعـمــر
وق ـ ـتـ ــذاك .وامـ ـي ــل رس ـت ــم الـ ـ ــذي رص ــد
مــاكـيـتــي ديـ ــوب بـنـفــس ال ـطــري ـقــة في
السنغال ،رغم ان الهداف املذكور كان
قــد خ ــاض م ـش ــوارًا قـصـيـرًا مــع فريق
قدر ٌ
الوطني السعودي حيث لم ُي ّ
احد
حجم موهبته الحقيقية.
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الكرة الفرنسية

الدوري ينطلق بأحالم كبيرة
مارسيليا تبحث عن بالوتيللي ...وال تجده!

إعداد جاد طويل
استثنائيان ّ
ّ
قدمهما املهاجم
موسمان
اإلي ـطــالــي مــاريــو بــالــوتـيـلـلــي مــع نــادي
نيس الفرنسي .جاء «بالو» إلى مدينة
ال ـج ـن ــوب ال ـفــرن ـّســي ب ـعــد ف ـت ــرة قــاسـيــة
فــي إنكلترا ،تنقل فيها بــن مانشستر
س ـي ـت ــي ولـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ،مـ ــع فـ ـتـ ــرة إعـ ـ ــارة
ملـيــان اإلي ـطــالــي .لــم تــرحـمــه الصحافة
ّ
ّ
ّ
حقيقية ألمزجة
ضحية
اإلنكليزية .كان
فــي الـصـحــافــة الـبــريـطــانـيــة استسهلت
الـخـلـفـيــة الـعـنـصــريــة ال ـتــي عــانــى منها
بالوتيلليّ ،إذ إن جميع قصصه هناك
ُ
ك ــان ــت تـ ـض ــخ ــم ب ـط ــري ـق ــة «جـ ـن ــون ـ ّـي ــة»،
وهـ ــو م ــا دف ـع ــه ف ــي إح ـ ــدى امل ـ ـ ــرات إل ــى
ك ـت ــاب ــة عـ ـب ــارة «مل ـ ـ ــاذا دائـ ـم ــا أن ـ ــا» عـلــى
قميصه .في فرنسا لم يتأثر بالوتيللي
ب ـكــام الـصـحــافــة كـمــا ك ــان يـحـصــل في

ّ
بريطانيا .تعلم املـهــاجــم اإليـطــالــي من
دروس املـ ــاضـ ــي ،رغـ ــم أنـ ــه ي ـع ـيــش فــي
مدينة محسوبة على اليمني ،وال ّ
ترحب
كثيرًا باملهاجرين .استعاد بالوتيللي
فـ ــي ن ـي ــس مـ ـسـ ـت ــواه ،وع ـ ـ ــزا األم ـ ـ ــر إل ــى
الهدوء الذي شهدته حياته خالل الفترة
ّ
املــاضـيــة وقــلــة اإلصــابــات .منذ شباط/
فـبــرايــر املــاضــي ارتـبــط اســم بالوتيللي
ب ـن ــادي مــرسـيـلـيــا ،نـ ــادي املــدي ـنــة الـتــي
ت ـش ـب ـه ــه وال ت ـش ـب ــه نـ ـي ــس أو كـ ـ ــان أو
ّ
املتوسط.
موناكو ،جاراتها على ساحل
فـ ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة أصـ ـب ــح بــالــوت ـي ـل ـلــي
عـ ّ
ـدوًا لـنـيــس وأه ـل ـهــا ،هـكــذا ق ــرروا هــم.
ّ
كــان هــذا الخبر م ــادة دسمة للصحافة
ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة؛ م ـج ـلــة «ف ــران ــس فــوت ـبــول»
أفـ ــردت مـلـفــا خــاصــا ف ــي 31/07/2018
للحديث عــن هــذه الصفة الـتــي لــم تتم،
وقـ ــالـ ــت ان ج ـم ــاه ـي ــر نـ ـي ــس واإلدارة

ت ـش ـع ــر ال ـ ـيـ ــوم ب ـغ ـض ــب ش ــدي ــد لــرغ ـبــة
بالوتيللي فــي الرحيل «رغــم كــل الدعم
الذي القاه في نيس» .خبر االنتقال إلى
مارسيليا ال ــذي بــدأ الـحـ ّـديــث عنه منذ
شباط/فبراير املاضي تلقفته جماهير
مارسيليا بترحيب كبير ،فبالوتيللي
بالنسبة إليهم هو امللهم الذي افتقدوه

كان هذا الخبر ّ
مادة
دسمة ّ للصحافة
الفرنسية

مـنــذ رح ـيــل اإليـ ـف ــواري دي ــدي ــه دروغ ـبــا
ع ــن مـلـعــب ال ـف ـي ـل ــودروم .نـقـلــت فــرانــس
فوتبول في ملفها عن انتقال بالوتيللي
آراء عــدد مــن املـســؤولــن فــي مارسيليا
قــول ـهــم إن وك ـيــل ال ــاع ــب مـيـنــو راي ــوال
هــو السبب فــي إفـشــال الصفقة ،بسبب
رف ـ ـضـ ــه ال ـ ـعـ ــرض امل ـ ـقـ ــدم ب ـ ـ ـ ــ 10م ــاي ــن
ي ــورو ،مـطــالـبــا بـمـبـلــغ ي ـت ــراوح بــن 50
إلـ ــى  60م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،رغ ـب ــة م ـنــه فــي
الـحـصــول عـلــى مـكــافــأة عــالـيــة فــي حــال
ً
إتمام الصفقة .وقــف رايــوال حائال بني
بــالــوت ـي ـل ـلــي ومــارس ـي ـل ـيــا ال ـ ــذي عــرض
على املـهــاجــم اإليـطــالــي مبلغ  800ألف
ي ــورو شـهــريــا ،وه ــو أعـلــى رات ــب تـقــرره
إدارة مارسيليا ألي العب في تاريخها،
مــن دون إغ ـفــال ع ــدم رغـبــة ن ــادي نيس
فـ ــي رحـ ـي ــل املـ ـه ــاج ــم اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ل ـعــدم
وج ــود مــن يـغـطــي مـكــانــه .غـضــب كبير

توخيل والمطاعم
ّ
حذر مدرب نادي باريس سان جيرمان توماس
توخيل العبيه من ارتياد املالهي أو شرب الكحول
ً
والسهر طويال .وتواصل املدرب األملاني مع بعض
ّ
الليلية واملطاعم املشهورة في العاصمة
املالهي
ّ
الفرنسية باريس التي يرتادها العبوه إلعطائه
األخ ـبــار حــول الــاعـبــن الــذيــن يـشــربــون الكحول
ّ
الغازية ،أو يتناولون الطعام
أو حتى املشروبات
غـيــر الـصـحــي ،وال ــذي يمكن أن يــؤثــر سلبًا على
ّ
البدنية خالل املوسم .ومعروف عن املدرب
حالتهم
ّ
جديته في التدريبات وخــال املباريات،
األملاني
منذ كان مدربا لنادي بروسيا دوتموند األملاني.
والقى قراره ردود فعل ّ
مرحبة جدًا من الجماهير
ّ
الباريسية وإدارة نادي العاصمة.

جينياك في موناكو

سانت إيتيان يعير العبه الشاب
أعلن نــادي سانت إيتيان الفرنسي إعــارة العــب خط الوسط الشاب ريــان سويسي إلــى نــادي ســان غراتني
سانوس .وتعتبر هذه ثاني فترة إعــارة يقضيها الالعب مع نــادي سان ّغراتني سانوس بعد أن أعير إلى
ّ
احترافيًا مع نادي سان
صفوفهم في شباط/فبراير املاضي .وكان العب خط الوسط الشاب قد وقع عقدًا
إيتيان صاحب الرقم القياسي بعدد القاب الدوري الفرنسي في عام  ،2015ويعتبر من أبرز املواهب الشابة
في فرنسا اليوم .ومن شأن فترات اإلعارة أن تعطيه خبرة إضافية من خالل مشاركاته املنتظمة في املباريات
واالحتكاك مع العبني آخرين.

أبـ ـ ـ ــرزت م ـج ـلــة ف ــران ــس ف ــوتـ ـب ــول ف ــي ع ــدده ــا
األخير  2018/8/7أن املهاجم البرازيلي نيمار
غـيــر سعيد فــي ن ــادي بــاريــس س ــان جـيــرمــان.
وعنونت الصحيفة «باريس ونيمار  ..أحبك ..
ّأما أنا فال» وذلك في إشارة إلى أن عالقة الحب
هي من طرف واحد وهو اإلدارةّ ،أما نيمار فهو
غير سعيد في باريس .وكانت الفترة املاضية
ق ــد ش ـهــدت كــامــا كـثـيـرًا ح ــول اق ـت ــراب تعاقد
نيمار مع ريال مدريد اإلسباني ،وعدم رغبته
يجر
في االستمرار مع باريس .ولكن األمر لم
ِ
بحسب ما يخطط ،ألن إدارة ناديه ال ترغب في
رحيله ،كما أنــه لم يقدم مستويات ّ
جيدة في
كأس العالم.

ديباي غاضب

موناكو بطل الـ«ميركاتو»

ذكرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية إمكانية
عــودة املهاجم أنــدريــه بيار جينياك املحترف
في الدوري املكسيكي إلى الدوري الفرنسي من
بــوابــة نــادي مــونــاكــو .وربـطــت عــودة جينياك
ب ــرح ـي ــل م ـه ــاج ــم ن ـ ــادي اإلمـ ـ ـ ــارة ال ـكــولــوم ـبــي
راداميل فالكاو خالل فترة االنتقاالت الشتوية
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وذل ـ ـ ــك ب ـح ـس ــب رغـ ـب ــة إدارة نـ ــادي
موناكو .وكان جينياك قد لعب لنادي أوملبيك
مــارسـيـلـيــا وقـ ــدم م ـس ـتــويــات ج ـ ّـي ــدة جـ ـدًا في
ال ــدوري الفرنسي ،وكــان ق ــراره باالنتقال إلى
املكسيك مفاجئا جدًا في عام .2016

رغم تعاقده مع النجم الروسي ألكسندر غولوفني
م ـقــابــل  30م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،يـبـقــى نـ ــادي مــونــاكــو
الفرنسي أكثر ناد فرنسي تحقيقًا لالرباح املالية
من صفقات بيع الالعبني خالل السنوات الثالث
املــاضـيــة .وبلغت أرب ــاح ن ــادي مــونــاكــو الصافية
خــال تلك الفترة بني  2013ـ ـ  2015أكثر من 328
مليون يورو .ومن املتوقع أن يستمر نادي اإلمارة
في هذه السياسة التي يتبعها منذ عام  2012بغية
ّ
تحقيق أرباح ّ
إضافية ،تساعده على البقاء
مالية
في مكانه املعهود على مستوى الكرة الفرنسية،
ومنافسًا ّ
جيدًا على املستوى األوروبي.

بن عرفة يرفض رين
رفض النجم التونسي ـ ـ الفرنسي حاتم بن عرفة
عــرضــا م ــن نـ ــادي ري ــن الـفــرنـســي لــانـتـقــال إلــى
صفوفه .وكشفت وســائــل اعــام فرنسية أن بن
ّ
إسبانية وأخــرى
عرفة تلقى عروضًا من ّأندية
مــن الـبــرتـغــال ،كــاشـفــة أن ــه يفضل خ ــوض غمار
تجربة خارج فرنسا ومع أندية من الصف األول
ً
فــي دوري ــات أخ ــرى ب ــدال مــن االنـتـقــال إلــى نــادي
ري ــن .وعــانــى بــن عــرفــة أخـي ـرًا مــع ن ــادي بــاريــس
س ـ ــان ج ـي ــرم ــان ب ـس ـبــب الـ ـخ ــاف ــات م ــع امل ـ ــدرب
الـســابــق أونـ ــاي إي ـم ــري ،وال ـتــي جعلته حبيس
دكــة الـبــدالء ،بعد أن كــان نجمًا يقدم مستويات
كبيرة مع نــادي نيس الفرنسي قبل قدومه إلى
العاصمة.

باق في ليون
نبيل فقير ٍ

أعلن صانع العاب وقائد نادي أوملبيك ليون
الفرنسي بقاءه مع ناديه بعد تعثر املفاوضات
مــع ن ــادي لـيـفــربــول اإلنـكـل ـيــزي .وأك ــد النجم
صاحب األصول الجزائرية سعادته في نادي
ّ
ليون في ظل وجود أسماء كبيرة .وأكد فقير
أن فكرة رحيله باتت من املاضي ،وأنــه يركز
اآلن على تقديم مستويات ّ
جيدة في الدوري
الفرنسي ،واستغالل فرصة اللعب في دوري
ابـ ـط ــال اوروب ـ ـ ــا وت ـق ــدي ــم م ـس ـتــويــات ج ـ ّـي ــدة.
وكــان ارتبط اسم فقير بليفربول خالل فترة
االنتقاالت الصيفية ليلعب هناك إلى جانب
نابيه كايتا ،ولكن املفاوضات لم تنجح ،فيما
ُ
لم تكشف تفاصيل الخالف.

سيلعب بالوتيلي حتى فترة االنتقاالت
الشتوية على األقل في نيس (أرشيف)

ّ
عنصرية
فــي مارسيليا الـيــوم ،كما أن
الـفــرنـسـيــن ظ ـهــرت بـشـكــل واض ــح ضد
بــالــوت ـي ـل ـلــي ال ـ ــذي ت ـع ــرض الن ـت ـق ــادات
واسعة لرغبته في الرحيل ،وهو طيلة
فترة التحضيرات يتدرب معظم الوقت
بمفرده.
َ
ال ـص ـف ـقــة ل ــم ت ـك ـت ـم ــل .س ـي ـل ـعــب «س ــوب ــر
مــاريــو» حتى فترة االنتقاالت الشتوية
عـلــى األق ــل فــي ن ـيــس ،ول ـكــن مارسيليا
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ـ ـ ــه .ن ـ ـي ـ ــس ي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوض ال ـ ــاع ـ ــب
الباراغواياني أنطونيو سانابريا (22
ع ــام ــا) وهـ ــو ي ـل ـعــب ف ــي م ــرك ــز «ب ــال ــو».
ّ
وبالتالي ،فإن إمكانية رؤية بالوتيللي
ّ
فــي ملعب الـفـيـلــودروم واردة بـقــوة في
املستقبل القريب ،ليكون في املدينة التي
تشبهه ،وتعيده إلى الجماهير «سوبر
ماريو» الحقيقي ،أحد أفضل املهاجمني
في العالم.

نيمار ليس سعيدًا

باريس سان جرمان ما زال محليًا
أوروبا «عصية»
على «المشروع القطري»

أعلنت صحيفة ليكيب أن العب نادي ليون ممفيس ديباي
اإلنكليزي
يفضل الرحيل عن ناديه الحالي إلى الــدوري
ً
املـمـتــاز .وقــالــت ّالصحيفة إن دي ـبــاي أعـلــن صــراحــة أنــه
س ـيــرحــل إذا ت ـلــقــى ع ــرض ــا م ــن ف ــري ــق ك ـب ـيــر ف ــي ال ـق ــارة
ّ
األوروبية ،وخاصة في انكلترا .وكان املهاجم الهولندي
صاحب الـ 24عامًا قد انتقل إلى ليون قادمًا من مانشستر
يونايتد اإلنكليزي قبل نحو عــامــن .ومنذ انتقاله إلى
ليون ،خــاض  69مـبــاراة في مختلف املسابقات ،وسجل
 27هدفًا كما ّصنع  25آخرين .ورغــم رغبته في الرحيل،
ّ
إل أنه لم يتلق عروضًا مهمة من أندية كبيرة ،نظرًا إلى
أن فترته مع اليونايتد لم تكن موفقة.

جماهير مارسيليا تستعد
أعلنت صحيفة بروفونس الفرنسية أن جماهير نادي أوملبيك مارسيليا بدأت استعداداتها منذ بداية
األسبوع لحضور مباراة االفتتاح مع نادي تولوز على ملعب الفيلودروم في مدينة الجنوب الفرنسي.
ّ
وقالت الصحيفة إنــه رغــم خيبة األمــل بعدم اكتمال صفقة املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيللي ،إل ان
الجماهير بدأت اإلعداد ملساندة فريقها ،وأطلقت شعار «أسرعوا إلى امللعب» .وتبدو جماهير مارسيليا
سعيدة ألن املباراة االفتتاحية على أرضها في الفيلودروم.

كشف جائزة تكريم باستوري
كـشــف اإلعـ ــام الـفــرنـســي ع ــن ال ـجــائــزة ال ـتــي سيحصل
عليها خافيير باستوري خالل حفل تكريمه في ناديه
السابق باريس سان جيرمان ،قبل مباراته األولــى في
ال ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي أمـ ــام نـ ــادي ك ــان ي ــوم األحـ ــد املـقـبــل.
وسيحصل باستوري على جائزة ذهبية تحمل رقمه
مع باريس ( )27ومنقوش عليها اسمه وما حققه خالل
مـسـيــرتــه فــي مـلـعــب حــديـقــة األمـ ــراء بــن  2011و.2018
وك ــان بــاسـتــوري انتقل إلــى ن ــادي روم ــا اإليـطــالــي بعد
سبعة مواسم مع باريس لعب خاللها  296مباراة ،أحرز
خاللها الالعب االرجنتيني الــدوري الفرنسي  5مرات،
وكــأس فرنسا  4مــرات ،وكــأس الرابطة  5مــرات ،وكــأس
السوبر الفرنسي  5مرات.

ّ
ّ
املحلية منذ عام
الفرنسية يسيطر على البطوالت
ثورة باريس سان جيرمان لم تكتمل .نادي العاصمة
استحواذ جهاز قطر لالستثمارات على نادي عاصمة األنوار .في تلك الفترة ،وتحديدًا
 ،2011تاريخ
ّ
بني  2011و ،2013وقــع رئيس الـنــادي ناصر الخليفي مع املــدرب اإليطالي كارلو انشيلوتي .حقق
باريس سان جيرمان أول لقب دوري له بعد صيام أكثر من عشرة أعــوام .أراد أنشيلوتي في تلك
ّ
األوروبية ،مرتكزًا على خبرته الكبيرة
الفترة التأسيس لصناعة ناد قادر على منافسة كبار األندية
ّ
ّ
في التدريب ،خاصة في إيطاليا مع نادي ميالن .أنشيلوتي يعرف كرة القدم األوروبية جيدًا ،وبعكسه
اإلدارة الجديدة ،التي تريد نتائج سريعة .نقلت الصحافة الفرنسية في تلك الفترة عن أن أنشيلوتي
اقترح على إدارة النادي الباريسي خطة تمتد على  10سنوات ،يجري إعــداد النادي خاللها ليفوز
ّ
املحلية .رفضت اإلدارة وخرج أنشيلوتي من
بدوري أبطال أوروبا ،محافظًا على هيمنته على البطوالت
النادي .تعاقد الخليفي مع الفرنسي لوران بالن الذي استمر مع النادي حتى  .2016سار بالن على
ّ
خطة أنشيلوتي ،حقق جميع البطوالت املمكنة ّ
محليًا ،ولكنه فشل على مستوى دوري أبطال أوروبا.
خالل فترة تولي بالن تدريب باريس سان جيرمان ،كان أونــاي إيمري يحقق إنجازات كبيرة على
مستوى الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» مع نادي إشبيليا اإلسباني .نجح إيميري في الفوز بالدوري
ليفربول اإلنكليزي .إنجازات
األوروبي مرتني متتاليتني ،بينهما املوسم ما قبل املاضي على حساب ّ
املدرب اإلسباني وضعته على رادار نادي عاصمة األنوار ،وهذا ما حصل .وقع باريس عقدًا مع إيمري
ّ
األوروبية ،ولكن هذه املرة أيضًا لم تنجح خطط
بهدف تحقيق دوري ابطال أوروبــا نظرًا إلى خبرته
إدارة الباريسيني .فاز أبناء أوناي إيمري على برشلونة اإلسباني في دوري الـ 16من املوسم ما قبل
املاضي من دوري ابطال أوروبا ،ولكنه خرج بطريقة مذلة في مباراة اإلياب بعد الريمونتادا التاريخية
لرفاق ليونيل ميسي .املوسم املاضي أيضًا لم يتمكن إيمري من تجاوز عقبة ريال مدريد في دوري
ابطال اوروبا .لم تدرك إدارة باريس سان جيرمان بعد ،وعلى رأسها ناصر الخليفي ،أن دوري ابطال
ُ
أوروبا تلعب إضافة إلى كرة القدم بالتاريخ والخبرة ،وثقل شعار الفريق ،وهذا األمر بحاجة إلى الكثير
من الوقت والعمل في باريس سان جيرمان ،ليصبح قادرًا على مقارعة أندية مثل برشلونة وبايرن
ُ ّ
ميونيخ ويوفنتوس وليفربول وريال مدريد وميالن والكثير من األندية التي تصنف في خانة الكبار
على املستوى األوروب ــي .عمل ناصر الخليفي لم يقتصر على املــدربــن ،فهو جمع أفضل االسماء
في القارة العجوز في عاصمة األنــوار ،فتعاقد مع إيديسون كافاني من نابولي اإليطالي ،والعمالق
السويدي زالتــان إيبراهيموفيتش ،وبعدها جاء بكيليان مبابيه من موناكو ،وأنخيل دي ماريا من
ريال مدريد ،من دون ان ننسى أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم وهي التوقيع مع البرازيلي نيمار من
برشلونة اإلسباني بمبلغ وصل إلى  222مليون يورو .أسماء كبيرة ورنانة في عاصمة األنوار ،كلها
دوري أبطال أوروبا.
عجزت حتى اآلن عن تحقيق الحلم الذي تطمح إليه اإلدارة ،وهو ُ
في املوسم الحالي تستمر إدارة باريس بالسياسة «الفاشلة» ذاتها :أقيل أوناي إيمري وجيء باألملاني
تــومــاس توخيل مــن بروسيا دورتـمــونــد بغية تحقيق الـهــدف نفسه ،وهــو دوري أبـطــال أوروب ــا ،كما
تعاقد ايضًا مع الحارس املخضرم جيانلويجي بوفون ،وحافظ على نجومه ،وأبرزهم نيمار ومبابيه.
ّ
تصب في مصلحة باريس سان جيرمان القادر على تحقيق جميع البطوالت املحلية
التوقعات كلها
املمكنة ،والتي بدأت بتحقيق كأس السوبر الفرنسي على حساب نادي موناكو بأربعة اهداف نظيفة،
ولكن يبقى التحدي الكبير على مستوى أوروب ــا ،حيث سيكون من غير السهل مقارعة يوفنتوس
اإليطالي «املتجدد» مع مجيء كريستيانو رونالدو أو خبرة ريــال مدريد وبرشلونة .ذلك ال ينفي أن
املدارس العمرية في باريس تدل على وجود عمل جدي على مستوى البناء ،كما هي الحال على مستوى
التسويق.
ويـبــدو الفـتــا فــي مــوضــوع بــاريــس ســان جـيــرمــان كيفية نـظــرة الــاعـبــن إلــى ال ـنــادي .فبعد أن كسر
إيديسون كافاني رقــم زالتــان إيبراهيموفيتش كأفضل هــداف في تاريخ النادي الباريسي ،وســؤال
ّ
الصحافة لـ«إيبرا» عن هــذا املــوضــوع ،فاكتفى بالرد أنــه ليس هناك هــداف تاريخي في باريس سان
جيرمان ّ
ألن النادي ال يمتلك تاريخًا .وفي هذا داللة بمكان على أن بعض الالعبني ينظرون إلى التعاقد
ّ
ّ
مع نادي العاصمة الفرنسية على أنه منجم ذهب ،يأتون إليه لجمع املال والرحيل .ولكن هذه الصورة
ّ
يمكن أن ّ
تتغير إذا قررت اإلدارة ّ
التريث والسير بمشروع كروي مدروس وهادئ يمكنها من تحقيق
ً
ّ
التقدم التدريجي أوروبيًا وصوال إلى تحقيق اللقب.
ّ
وكما في أوروبا كذلك في داخل فرنسا ،فإن جماهير نادي مارسيليا دائمًا ما تعاير الباريسيني بأنهم
لم يحققوا دوري االبطال بينما هم حققوه في عام عام  .1993وكذلك األمر بالنسبة إلى نادي سان
ّ
إيتيان الفخور بأنه أكثر ناد حقق الدوري الفرنسي في التاريخ ،وأن أبناء العاصمة ال يزالون في بداية
الطريق لكي يصنعوا تاريخًا لهم في كرة القدم الفرنسية.
إمكانات مالية هائلة لنادي عاصمة األنوار اليوم ،نجحت في تحقيق نجاحات ،وجعلت ملعب «بارك دي
برينس» قبلة للنجوم ،ولكن القطاف على املستوى األوروبي لم يبدأ بعد ،ألن الخطط املوضوعة ال تحقق
ّ
الخيالية التي ُدفعت
املطلوب حتى اآلن ،واألكيد أن النادي بحاجة إلى مراجعة سياساته ،نظرًا إلى املبالغ
من عام  2011إلى اليوم .موسم جديد سيكون امتحانًا جديدًا للباريسيني املنتشني بتحقيق فرنسا
ّ
للقب كأس العام ،وتقديم كيليان مبابيه مستوى كبيرًا مكنه من أن يكون أفضل العب صاعد على
مستوى العالم ،آملني أن ينعكس هذا األمر إيجابًا عليهم على املستوى األوروبي.
في الموسم الحالي تستمر اإلدارة بالسياسة الفاشلة ذاتها(أرشيف)
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أهل الشام
ريبورتاج

ّ
وﺟﻨﺴﻴﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء
أﻋﺪاد
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2017 / 2011

ّ
لطالما كانت السعودية واحدة من البلدان المفضلة
العمل فيها،
للشباب السوريين ،يمضون سنوات طويلة من ّ
بعض المال ثم يعود كثير منهم .لكن األحوال
يجمعون
ّ
ّ
بشكل كلي ،فقد أمست المملكة مكانًا لسحب
رت
تغي
ً
األموال بدال من تجميعها ،بعد أن ضاعفت الضرائب على
المقيمين

سوريون في
ّ
السعودية:
«وهأل لوين»؟
ّ
ماهر المونس
ي ـب ــدو االزدح ـ ـ ـ ـ ُ
ـام ك ـب ـي ـرًا ف ــي نقطة
ّ
املـصـنــع ال ـحــدوديــة فــي مـســاء يــوم
ال ـثــاثــاء ال ـســابــع مــن شـهــر آب من
ع ـ ــام  .2018لـ ــم ي ـك ــن األمـ ـ ـ ـ ُـر لـ ُـي ـعـ ّـد
ّ
مستغربًا ،ل ــوال أن الـكـثــافــة األكـبــر
كانت فــي عــدد القادمني مــن لبنان
إلــى ســوريــا ،خــافــا ملــا كــانــت عليه

معظم السوريين في
السعودية دخلوا إليها قبل
أحداث عام 2011
ال ـحــال فــي معظم س ـنــوات الـحــرب.
ن ـ ـتـ ـ ّ
ـأمـ ــل ب ــدهـ ـش ــة عـ ـش ــر ح ــاف ــات
ّ
متوسطة الحجم تغص بالعوائل،
ّ
وت ـ ّتــدلــى مـنـهــا ع ـش ــرات الـحـقــائــب.
«ك ــل ـه ــم ق ــادم ــون م ــن ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة»
يقول محمد القابوني ،أحد سائقي
سـيــارات األج ــرة على خــط بيروت،
دمشق .ويضيف «الوضع على هذا
امل ـن ــوال مـنــذ شـهــر أو أك ـثــر .يوميًا
ه ـنــاك عـ ـش ـ ُ
ـرات ال ـع ــائ ــات ال ـقــادمــة
بشكل نـهــائــي إل ــى س ــوري ــا» .دارت
عـجـلــة ه ــذه «ال ـه ـج ــرة الـعـكـسـيــة»،
ـرار
بعد أن ب ــدأت اململكة تطبيق قـ ٍ
بمضاعفة ضريبة اإلقامة الشهرية
من  100ريال إلى  200ريال سعودي
شهريًا (حوالى  53دوالرًا) لكل فرد
من أفــراد العائالت «الوافدة» .ومن
ّ
ّ
املقرر أن تتواصل الزيادة باطراد،
إلــى أن تصبح الضريبة  400ريال
(حوالى  106دوالرات) شهريًا لكل
فرد من العائلة بحلول عام .2020
ينهي مـحـ ّـمــد ( 52عــامــا) إج ــراءات
دخ ـ ـ ــول سـ ـي ــارت ــه الـ ـخ ــاص ــة ،فـيـمــا
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ّ
ـامـ ـ ـ ــة تـ ـ ــواصـ ـ ــل
اصطفافها .ويقول مستعينًا باآللة
الحاسبة فــي هاتفه الـخـلــوي« ،إذا
ّ
سورية خمسة
كان عدد أفراد عائلة
أش ـخ ــاص ،فــإنـهــا سـتــدفــع ُضريبة
ّ
شهرية مقدارها  1000ريال ،تضاف

إليها تكاليف اإلقامة السنوية التي
ق ــد تـبـلــغ  15أل ــف ريـ ـ ــال .م ــا يعني
ّأن الـعــائـلــة سـتــدفــع سـنـ ّ
ـويــا مبلغًا
يـ ـتـ ـج ــاوز  28أل ـ ــف ري ـ ـ ــال (ح ــوال ــى
 7500دوالر)»ُ .
ويـ ـع ـ ّـد هـ ــذا الــرقــم
ّ
بــاه ـظــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن رب الـعــائـلــة
يكون على األغلب هو الفرد الوحيد
ال ــذي يعملُ .
وي ـقـ ّـدر متوسط دخل
السوريني في اململكة بحوالى 7000
ّ
شهريًا (حوالى  1800دوالر).
ريال

خيارات السوريين؟

ّ
تتحدث وزارة الخارجية السعودية
مقيم
باستمرار عن مليوني سوري
ٍ

2011
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول

121245

2013
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

35024

ّ
داخــل أســوارهــا ،الرقم الــذي تشكك
ُ
ف ـيــه ج ـه ــات أه ـل ـيــة وأم ـم ـي ــة ،علمًا
ب ــأن اململكة لــم تستقبل ّ
أي الجــئ
س ــوري مـنــذ بــدايــة األزمـ ــة فــي عــام
 ،2011واق ـت ـص ــرت «م ـســاعــدت ـهــا»
ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد إقـ ــامـ ــات ال ـس ــوري ــن
املـ ــوجـ ــوديـ ــن ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا قـبــل
الحرب ،أو منح تأشيرات إضافية
ّ
«بشق األنفس» لعدد من الوافدين
ٌ
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ال ـ ـج ـ ــدد (آالف ع ـلــى
األكثر).
يـ ـسـ ـتـ ـع ـ ّـد الـ ـطـ ـبـ ـي ــب نـ ــائـ ــل عـ ـل ــوان
ملـ ـ ـغ ـ ــادرة الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــع عــائ ـل ـتــه

ع ــائ ـدًا إل ــى س ــوري ــا .ح ــزم أمـتـعـتــه،
ّ
وودع أصـ ــدقـ ــاءه .ي ـق ــول الـطـبـيــب
امل ـت ـخـ ّـصــص ف ــي تـجـمـيــل األس ـنــان
ّ
لــ«األخـبــار» إن «الـخـيــارات لــم تعد
ك ـث ـي ــرة .إمـ ــا الـ ـع ــودة إلـ ــى س ــوري ــا،
أو ال ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى واحـ ــدة مــن ال ــدول
ّ
ُ
ال ـق ـل ـي ـل ــة جـ ـ ـ ــدًا ال ـ ـتـ ــي يـ ـسـ ـم ــح ل ـنــا
ب ــدخ ــول ـه ــا بـ ــا تـ ــأش ـ ـيـ ــرة» .ســافــر
الطبيب الستيني إل ــى السعودية
قبل عشرين عامًا ،وترعرع أبناؤه
فـيـهــا ،لـكــن «ف ــات ــورة الـبـقــاء أمست
بــاه ـظــة» وال ي ـقــدر عـلــى تـحـ ّـمـلـهــا.
ّ ّ
«تخيل أنني طبيب وال أقدر
يقول

وجوه
بتول الراعيّ :
تطوع ولو بابتسامة!
ُ
ُ
وتمسح على
تمسك بتول الراعي بيد طفلة رضيعة
رأس ـهــا بـيــدهــا األخـ ــرى ،فيما تخضع ابـنــة الثالثة
أشـهــر لفحوصات ّ
طبية فــي الـعـيــادة املتنقلة التي
تــزور بلدة عني ترما في الغوطة الشرقية .تستمرُ
بتول ،املتطوعة في «الهالل األحمر» السوري على
ه ــذا امل ـن ــوال :تـمـسـ ُـك بــأصــابــع األط ـف ــال ،واح ـ ـدًا تلو
اآلخر ،حتى ينتهي النهار ،لتنتظر بداية يوم آخر في

مكان آخــر ،لتلبية االحتياجات اإلنسانيةّ .
تطوعت
ابنة الثالثة والعشرين عامًا قبل أربــع سـنــوات في
«الهالل» ،عملت ثالثًا منها ُمسعفة ،قبل أن تنتقل
إل ــى قـســم اإلعـ ــام .تـقــول ل ــ«األخ ـبــار» إنـهــا «ق ـ ّـررت
ال ـت ـطــوع بـسـبــب األحـ ـ ــداث» .وتـضـيــف «ت ـطـ ّـوعــي لن
ينتهي أب ـدًا حتى وإن انتهت األزمــة في الـبــاد .من
يدرك معنى التطوع يدرك أيضًا أنه عمل غير مقترن
بوقت أو ظرف» .في عام  ،2014كانت دمشق تعيش
أسوأ أيامها بني قذائف وانفجارات ،األمر الذي دفع
للتطوع في قسم اإلسعاف ُ
ّ
«كنت
بتول إلى املسارعة
ّ
دائـمــا أســأل نفسي :مــا الــذي يجب علي فعله حني
يـحـصــل ان ـف ـجــار؟ هــل أه ــرب كــاآلخــريــن؟ أم أهــرع
مل ـســاعــدت ـهــم؟» .أن ـهــت ب ـتــول دراس ـت ـهــا فــي «معهد
امل ــراق ـب ــن ال ـف ـن ـيــن» بــاخ ـت ـصــاص تـصـمـيــم داخ ـلــي
ودي ـك ــور .تـقــول «مـهـمــا ك ــان مـجــال تـخـ ّـصـصــك أو
ّ
إنسانيتك ،أو مقدرتك على
دراسـتــك ،هــذا ال ينفي
مـســاعــدة اآلخــريــن ول ــو بابتسامة أو مسحة على
الرأس».

ّ
بالعمال
على دفع الضرائب ،فكيف
ال ـ ـعـ ــاديـ ــن!» .وي ـض ـي ــف «ف ـ ــي ه ــذه
األي ـ ــام ،مـعـظــم ال ـعــائــات ال ـسـ ّ
ـوريــة
املــؤلـفــة مــن أربـعــة أشـخــاص فأكثر
تستعد للرحيل» .تختلف الخيارات
ّ
سورية وأخــرى .فأبواب
بني عائلة
سوريا املفتوحة في وجه الطبيب
الحمصيُ ،مغلقة فــي وجــه زميله
خ ــال ــد (اسـ ـ ــم م ـس ـت ـع ــار) .فــاألخ ـيــر
ي ـخ ـشــى امل ــاح ـق ــات األم ـن ـي ــة الـتــي
تنتظره فــي ســوريــا بـعــد أن نشط
خــال الـسـنــوات األول ــى مــن الحرب
ف ــي «مـ ـع ــارض ــة نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم فــي
سوريا ،من داخل السعودية».
يـ ـشـ ـع ـ ُـر خـ ــالـ ــد ابـ ـ ــن م ــديـ ـن ــة درع ـ ــا
ّ
ب ـ ـ ــأن «الـ ــدن ـ ـيـ ــا ت ـض ـي ــق عـ ـلـ ـي ــه» .ال
ُ
م ـك ــان ي ــرس ــل عــائ ـل ـتــه إل ـي ــه ســوى
السودان ،فيما ّ
قرر أن يبقى وحده
فــي الـسـعــوديــة .يـقــول لــ«األخـبــار»:
«أسـتـطـيــع تـحـ ّـمــل نـفـقــات ضــرائــب
ش ـخ ــص واحـ ـ ـ ــد ،ل ـك ــن ال يـمـكـنـنــي
أن أدفـ ــع ع ــن عــائـلـتــي امل ـك ـ ّـون ــة من
ستة أشخاص ( )..سيذهبون إلى
الـ ـس ـ ّـودان ،ال ـح ـيــاة ه ـنــاك أرخ ــص،
ُ
وتمكنني من زيارتهم كل فترة».

عدد الالجئين :صفر!
فــي عــام  2016تـعـ ّـرض ولــي العهد
الـ ـسـ ـع ــودي (الـ ـس ــاب ــق) م ـح ـمــد بــن
نـ ــايـ ــف لـ ـهـ ـج ــوم عـ ـنـ ـي ــف م ـ ــن ق ـبــل
ّ
منصات إعالمية سورية ،إثر كلمة
ألقاها أمام «قمة اللجوء والهجرة»
ال ـت ــي ُع ـق ــدت ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،وق ــال
ف ـي ـهــا إن ال ـس ـع ــودي ــة «اس ـت ـق ـب ـلــت
مـلـيــونــن ون ـص ــف م ـل ـيــون س ــوري
خـ ــال األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة» .وت ــؤك ــد
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـس ــوري ــة
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وخ ـ ــارج ـ ـه ـ ــا أن
«عـ ــدد الــاج ـئــن ال ـســوريــن الــذيــن
استقبلتهم السعودية هو صفر»،
ّ
وأن «ح ــوال ــى  %70مــن الـســوريــن
ّ
ف ــي ال ـس ـعــوديــة مـقـيـمــون يــدفـعــون
ّ
دوريـ ـ ـ ــا ،وح ــوال ــى %25
ال ـض ــرائ ــب
ه ـ ــم م ـ ــن م ــرافـ ـقـ ـيـ ـه ــم» .ب ـي ـن ـم ــا «ال

ت ـت ـعـ ّـدى نـسـبــة ّ املـخــالـفــن  ،%4أمــا
ن ـس ـبــة امل ـت ـس ـل ــلــن ف ــأق ــل م ــن »%1
بـحـســب مـجـمــوعــة «س ــوري ــون في
الـسـعــوديــة» ،وه ــي أكـبــر مجموعة
متخصصة فــي ش ــؤون الـســوريــن
ّ
في اململكة على «فايسبوك» .يؤكد
م ــدي ــر امل ـج ّـم ــوع ــة ،وه ـ ــو م ـه ـنــدس
سـ ـ ـ ــوري فـ ــضـ ــل عـ ـ ــدم الـ ـكـ ـش ــف عــن
اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ،أن «م ـ ـع ـ ـظـ ــم ال ـ ـسـ ــوريـ ــن
املوجودين داخل السعودية دخلوا
بـمــوجــب عـقــود قــانــونـيــة ،والكثير
م ـن ـهــم ي ـع ـيــش ف ــي امل ـم ـل ـكــة ســابـقــا
لألحداث في سوريا ،أما املخالفون
فقد دخلوا بموجب تأشيرة زيارة،
أو تــأشـيــرة حــج أو ع ـمــرة ،وق ـ ّـرروا
البقاء».

سجن كبير!
«إم ــا أن أدف ــع وأب ـقــى ،أو أبـقــى وال
أعمل ،أو أعمل وأخــالــف ،أو أسافر
وال أع ــود ،أو أعــود إلــى ســوريــا ،أو
أقـ ّـدم اللجوء في أوروبــا» .هذه هي
ّ
دوام ــة الـخـيــارات التي وجــد جمال
رف ــاع ــي نـفـســه ف ــي وس ـط ـهــا .ســافــر
ج ـمــال ( 24ع ــام ــا) إل ــى الـسـعــوديــة
قـبــل عــامــن فـقــط ،بـعــد أن استنفد
ف ــرص تــأج ـيــل خــدم ـتــه الـعـسـكــريــة
اإللزامية .حصل بمساعدة والدته
ع ـل ــى ت ــأشـ ـي ــرة «م ـ ــراف ـ ــق» ب ـع ــد أن
أوقـ ـف ــت الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة ن ـه ــائ ـ ّـي ــا مـنــح
ت ــأش ـي ــرات ال ـع ـمــل ل ـل ـســوريــن منذ
ع ـ ــام  .2012يـ ـق ــول خ ــري ــج امل ـع ـهــد
ّ
التجاري لـ«األخبار» إن «الحصول
على تأشيرة صعب للغايةُ ،
ومتاح
فـقــط ل ــأق ــارب مــن ال ــدرج ــة األول ــى.
السلطات السعودية تقوم بمالحقة
املخالفني في شكل دوري» .تضيق
أنفاس الشاب حني ينظر إلى ّ
عداد
األيـ ـ ـ ــام ،وي ـع ـل ــم أن م ــوع ــد تـجــديــد
إقامته أو رحيله قــد اقـتــرب .يقول
«ك ـ ـ ـنـ ـ ــت أخ ـ ـ ـشـ ـ ــى مـ ـ ــوعـ ـ ــد تـ ـج ــدي ــد
ال ـت ــأج ـي ــل (الـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة)،
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم أخ ـ ـشـ ــى مـ ــوعـ ــد ت ـج ــدي ــد
اإلق ــام ــة ،أش ـعــر أن ح ـيــاتــي أمـســت
سجنًا كبيرًا».
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أوراق اقتصادية

ُ
ّ
نصادر أموالكم!
مسودة مشروع االستثمار الجديد :قد

نسرين زريق
تـبــدو الـحــاجــة إل ــى س ـ ّـن م ـشــروع اسـتـثـمــار جــديــد في
سوريا ّ
استثمارات
ملحة ،نظرًا إلى ضرورة استقطاب
ٍ
تحتاج إليها البالد في مرحلة اإلعمار والبناء املوعودة.
تأسيسًا على ذلــك ،نشرت «رئــاســة مجلس ال ــوزراء»
امل ـس ـ ّـودة األول ـ ّـيــة مل ـشــروع قــانــون جــديــد عـبــر «الــزاويــة
ّ
التشاركية» للحصول على اآلراء واملالحظات .يظهر
ّ
جاليًا حــرص «امل ـشــروع» على تقديم مــزايــا وجــواذب
لــرؤوس األمــوال ،وعلى رأسها التسهيالت الضريبية.
للوهلة األولــى ،يبدو «مشروع القانون» فاتحًا ذراعيه
بالكامل؛ عبر بنود السماح باستيراد اآلليات اإلنتاجية
وحتى السيارات غير السياحية التي تخدم املشروع،
وت ـس ـه ـيــات اس ـت ـق ــدام ال ـخ ـب ــرات األج ـن ـب ـيــة وأصـ ــول
التحويالت ،في شكل ّ
مطور لقانون االستثمار الرقم
 10ال ـصــادر عــام  .1991تــأتــي املـفــاجــأة الصاعقة مع
قراءة املادة  4املعنونة بـ«ضمانات االستثمار» بما فيها
مــن فـقــرات حــول «م ـصــادرة املـشــاريــع» .تنص الفقرة
ً
 2مـثــا عـلــى «ع ــدم ن ــزع ملكية امل ـشــروع إال للمنفعة
العامة بمرسوم ومقابل دفــع تعويض مـعــادل للقيمة
الحقيقية للملكية» .أمــا الفقرة  ،3فتنص على «عــدم
املـ ـص ــادرة ال ـخـ ّ
ـاصــة إال بـحـكــم قـضــائــي ول ـض ــرورات
ّ
ّ
الحرب والكوارث» .إن املحل الطبيعي ملواد قانونية من

هذا النوع هو «أحكام قانون العقود ّ
املدنية» و«األحكام
ال ـجــزائـ ّـيــة» ،ال فــي ص ــدارة قــانــون يـهــدف أســاســا إلــى
ّ
البديهية ّإن
استقطاب االسـتـثـمــارات .تـقــول الـقــاعــدة
ّ
«رأس املــال جـبــان» فــي أي مـكــان أو زم ــان ،ولــن تحثه
مــواد من هــذا النوع إال على الـهــرب! وليس من املنطق
في شيء أن يبدأ «قانون استثمار» ًبالقول للمستثمر
ُ
َ
مشروعك «خدمة للمنفعة ّ
َ
العامة»
املحتمل :قد نصادر
ومن دون دور للقضاء! أو بحكم قضائي لـ«ضرورات
ً
الحرب والكوارث» ،وال ّ
سيما ّأن الحرب لم تنته أصال.
ّ
ّ
ّ
وحتى لو جاء وقت توقفت فيه املعارك كليًا ،فإن ذلك
ال يعني نهاية الحرب .عادة ما تأتي قوانني االستثمار
بتنويهات بسيطة عــن «الـقــوانــن الحاكمة للنزاعات»
لـيـعــود مـخـتــص ال ـقــانــون إلـيـهــا ،وال يـتــم وضـعـهــا في
صــورة توحي بـ ّ
ـأن «مـشــروع االستثمار» يحوي «فـ ّـخ
ً
ّ
ّ
ّ
تأميم» محتمال .ثمة مالحظة ثانية شديدة األهمية،
م ـف ـ ُـاده ــا األم ـ ــل بـتـضـمــن ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد ب ـنــودًا
تــدعــم رؤوس األمـ ــوال الـتــي دفـعــت ثـمــن بقائها في
َ
خسائر مالية
البالد زمن الحرب (ســواء كان الثمن
ّ
إرهابيًا أو ابتزازًا بفعل الفساد ...إلخ) .من
أوتدميرًا
األجدر أن تكون هناك «مكافأة» ملن خسر رأس ماله
بسبب إصراره على البقاء في البالد ،ولو كانت تلك
املكافأة في شكل «تسهيالت قــروض» تحت جناح
القانون الجديد ،ليبدأ الصناعي أو التاجر أو صاحب

املؤسسة مسيرته مجددًا.
م ــن األجـ ـ ــدر أي ـض ــا أن ي ــؤس ــس «ق ــان ــون االس ـت ـث ـمــار
الجديد» لبناء اقتصاد جديد على أنقاض االقتصاد
القديم .ال أن يقصر اهتمامه على استقطاب رأس املال
ّ
عشوائيًا ومــن دون مــراعــاة أولــويــات احتياج
والعمالة
االق ـت ـصــاد (م ــن صـنــاعــة وزراع ـ ــة وخ ــدم ــات) ،ينبغي
ال ـحــرص عـلــى تخفيف «االس ـت ـيــراد ال ـع ـشــوائــي» لكل
شيء مهما كانت جودتهّ .إن تشريع «قانون استثمار»
مـ ّ
ـوجــه ملــا يحتاج إلـيــه االقـتـصــاد الــوطـنــي اآلن (أو ما
ً
ّ
سيحتاج إليه مستقبال) سيسهل مهمة بناء االقتصاد
مبان
و«إع ــادة اإلع ـمــار» .وه ــذه ليست عملية تشييد
ٍ
اسمنتية وبنى تحتية فقطّ .ثمة احتياجات أكبر من
ذلك ،بدءًا ببناء االقتصاد الحقيقي ،وليس «الوسيط»
وال «االستيرادي» ،بل «االقتصاد التصديري» الرفيع
الطراز« .إعــادة اإلعمار» ينبغي أن تشمل أيضًا إعادة
ص ــوغ ال ـق ــوان ــن ال ـحــاك ـمــة لـفـصــل ال ـن ــزاع ــات وقــوانــن
الشركات وتأسيسها .كما ينبغي أن تشمل تغييرات
حقيقية في هندسة البناء الضريبي الذي يشتكي منه
التجار والصناعيون بكثرةّ .إن ّ
عملية إغــراء رؤوس
األموال وجذب املستثمرين هي مسألة أكثر تعقيدًا من
ّ
فحسب .الكرة
ضريبية واستيرادية ٌ
مجرد تسهيالت ُ
ّ
ال تزال في «ملعب املشرع» ،والفرصة متاحة لوضعها
في «ملعب املستثمرين» بالصورة الصحيحة.
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العالم

َ ُ
ّ
على الغالف تستر حرارة الوضعين السياسي والمطلبي في العراق سخونة تحت الرماد على خط
واشنطن ــ «الحشد» .الواليات المتحدة تضع عينًا في الداخل العراقي على مشروع فصائل المقاومة
في مرحلة «ما بعد داعش» ،وعين على طهران حيث التهديد األكبر ،وحيث «معمل» بناء القدرة لدى

رسائل «الحرس» ـ واشنطن:
«عبوات»  2010إلى انتظار ّ
من ُ
الرد
إيلي حنا
ال ي ـح ـي ــد اسـ ـتـ ـه ــداف م ـج ـم ــوع ــة مــن
قــوات «الحشد الشعبي» بـغــارة على
ال ـ ـحـ ــدود امل ـش ـت ــرك ــة م ــع س ــوري ــا عــن
س ـيــاق ال ـك ـبــاش ال ـس ـيــاســي واألم ـنــي
الذي تخوضه هذه القوى وحلفاؤها
في مواجهة واشنطن ومشاريعها في
املنطقة .املعارك في مواجهة «داعش»
تحيلنا إلى اختالف «األجندات» على
ّ
ن ـحــو واض ـ ــح ال ي ـفــكــه ح ـتــى أول ــوي ــة
درء ال ـخ ـطــر ع ــن الـ ـن ــاس .ف ــي بعض
امل ــواجـ ـه ــات ك ــان ــت قـ ـ ــوات «ال ـح ـش ــد»
تقتنص بقوة األمر الواقع فتح معركة
هنا أو فرض املشاركة في أخرى ،ألن
األمـيــركــي لديه حساباته السياسية
ق ـبــل الـعـسـكــريــة (ف ــي م ـعــركــة محيط
ً
ـاّ ،
توجهت
الــرمــادي والـسـجــاريــة مـثـ
القوات األمنية وقوة من «الحشد» إلى
بيجي وفصائل املقاومة إلى الرمادي،
حينها اعترض األميركي على معركة
ال ــرم ــادي وم ـ ــارس ضـغـطــا سـيــاسـيــا
وميدانيًا يمنع فصائل املقاومة من
ّ
بــدء املـعــركــة ،إال أن األخ ـيــرة َحسمت

رسالة الحبانية
قبل انطالق معركة السجارية (الرمادي)
ً
أرس ــل األمـيــركـيــون وف ـدًا مـحـمــوال جوًا
إل ــى قــاعــدة الـحـبــانـيــة حـيــث ك ــان يوجد
عــدد من ضباط قيادة عمليات األنبار
ب ـق ـي ــادة ق ــاس ــم املـ ـحـ ـم ــدي .ط ـل ـب ــوا مــن
األخ ـيــر إي ـص ــال رس ــال ــة إل ــى «م ـســؤول
املحور» بأنهم يريدون مقابلته .أوصل
املحمدي الــرســالــة .مـ ّـرت دقــائــق لينتقل
«امل ـس ــؤول» عـبــر رت ــل عـسـكــري تـحـ ّـرك
بــاتـجــاه امل ـقــر .فـهــم األم ـيــركــي ال ـجــواب،
ليغادر الوفد سريعًا.

املـعــركــة بــأقــل مــن أس ـبــوع وحــاصــرت
مدينة الرمادي).
بـعــد الـقـضــاء عـلــى «داعـ ــش» وتـحـ ّـول
عـ ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـي ــم إل ـ ـ ــى ف ـ ـلـ ــول فــي
الجبال وال ـغــوار وخــايــا فــي مناطق
أخــرى ،انقلب املشهد نحو «املواجهة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة» ب ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن .أص ـب ـحــت
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ّ
واش ـن ـطــن ت ـغــذي ف ـكــرة ع ــدم الـحــاجــة
ّ
لــ«الـحـشــد» وتـعـمــل عـلــى حــلــه بكافة
ال ـط ــرق امل ـم ـك ـنــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أحـســن
«ال ـح ـش ــد» إدارة ظ ـه ــوره الـسـيــاســي
عبر االنتخابات البرملانية ،ليظهر أن
له حاضنة شعبية كبيرة ّ
تظهرت في
كتلة نيابية وازنة.
خ ــال مــرح ـلــة ت ـحــريــر ج ــزء أســاســي
مــن ال ـحــدود الـعــراقـيــة ـ ـ ال ـســوريــة ،أو
ما عرف بتحرير البوكمال من الجهة
ال ـســوريــة ونــاحـيــة الـقــائــم مــن الجهة
ال ـعــراق ـيــة ،كــانــت واش ـن ـطــن تـتـ ّ
ـوجــس
مـ ــن س ـي ـط ــرة «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» واملـ ـق ــاوم ــة
العراقيني والجيش السوري وحلفائه
ع ـلــى ال ـ ـحـ ــدود .الـعـمـلـيــة ال ـت ــي ب ــدأت
بالسيطرة على منطقة عكاشات في
الـجـنــوب الـغــربــي لـلـعــراق عـنــد مثلث
الـحــدود العراقية السورية األردنـيــة،
وفــي مقابل قاعدة التنف األميركية،
عملت واشنطن حينها على الضغط
ع ـل ــى ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي مل ـن ــع تـقــديــم
أي مساعدة فــي املعركة بحجة أن ال
قرار من القائد العام للقوات املسلحة
في تحرير هــذه املناطق .في املقابل،
ّ
شكل إصرار فصائل املقاومة لتحرير
هذه املنطقة عملية فتح األبواب أمام
تحرير القائم.
الرسالة لألميركي في عملية الحدود
ليست في السيطرة على مدينة القائم
بل بالسيطرة على الشريط الحدودي
م ــع س ــوري ــا واألردن ،وبــال ـتــالــي عــزل
ق ــاع ــدة ال ـت ـن ــف الـ ـت ــي ّب ــاع ـت ـق ــاد ق ــوى
امل ـقــاومــة هــي مــن ت ـغــذي اإلرهــاب ـيــن.
ف ــي األث ـن ــاء خ ــرج تـصــريــح عـلـنــي من
ق ــوى امل ـقـ ّـاومــة ي ـهـ ّـدد األمـيــركـيــن في
ح ــال تــدخ ـل ـهــم .مـضــت ف ـتــرة وج ـيــزة،
لتصل رسالة أميركية عبر ُ
العمانيني
إل ــى ط ـه ــران قـبـيــل اس ـت ـك ـمــال تـحــريــر

ُ ّ
تنظيمات متعددة في اإلقليم .وإن كانت غارة البوكمال تشكل محطة أساسية
رسائلها الردعية ألعدائها ،فإن الرسائل المضادة تبدو في المستوى
في سلسلة
ّ
نفسه من الندية ومن رفع سقف التحدي

أسقط المهندس
واشنطن تضغط على العباديِ :

من زيارة أبو مهدي المهندس وقيادات «الحشد» والمقاومة لموقع الغارة األميركية في منطقة البوكمال (خاص «األخبار»)

«ال ـب ــوك ـم ــال ـ ـ ـ ال ـق ــائ ــم» .ك ــان املـطـلــوب
أن تـصــل الــرســالــة إل ــى يــد قــائــد «قــوة
القدس» اللواء قاسم سليماني .رفض
ّ
ّ
األخ ـي ــر تـســلـمـهــا .ب ـعــد ف ـتــرة ُع ـلــم أن
فــي الــرســالــة اسـتـفـســارًا حــول «جدية

ت ـهــديــدات امل ـقــاومــة الـعــراقـيــة بضرب
املـ ـص ــال ــح األم ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة».
تعامل «ال ـحــرس» مــع الــرســالــة كأنها
لم تصل .ثم تواصلت الرسائل املعلنة
مــن ق ـي ــادات فــي الـجـيــش و«ال ـح ــرس»

ـال ي ـت ـخ ـطــى
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن بـ ـسـ ـق ــف ع ـ ـ ـ ـ ٍ
حـ ــدود «ت ـهــديــد امل ـصــالــح األمـيــركـيــة
فــي املـنـطـقــة» .ه ــذه الــرســالــة وغيرها
ـأت م ــن ف ـ ــراغ .ح ــاول ــت واشـنـطــن
ل ــم تـ ـ ِ
ب ـع ــد ت ـح ــري ــر ال ـب ــوك ـم ــال والـ ـق ــائ ــم أن

ُ
ت ـف ــرغ ه ــذا االن ـت ـص ــار م ــن مـضـمــونــه.
ً
عملت أوال عبر الضغط على الحكومة
ّ
العراقية لتتسلم شركة أمنية تابعة
لــأم ـيــرك ـيــن «ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى األمـ ــن»
على طول الطريق الواصل بني بغداد

والـبــوكـمــال .لكن «الـحـشــد» وحلفاءه
اس ـت ـطــاعــوا إف ـش ــال ال ـخ ـطــة الـجــديــدة
امل ـ ـ ـمـ ـ ــررة عـ ـب ــر ط ـ ــرق «رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة» .ثــم
استغنى األميركيون عن الفكرة ُمقابل
ت ـط ــوي ــع ع ــراق ـي ــن ل ـك ــن أيـ ـض ــا أف ـش ــل
مسعاهم .كانوا يريدون الطريق بأي
ثمن .فــي النتيجة ،الطريق الـيــوم في
عهدة الجيش العراقي و«الحشد».
إذًا ،ت ـ ـحـ ــريـ ــر ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة
والسورية وفتح الحدود بني البلدين
بما يناسب مـحــور املـقــاومــة وإفـشــال
مـ ـخـ ـطـ ـط ــات «كـ ـ ـس ـ ــر» ه ـ ـ ــذا الـ ـط ــري ــق،
أخ ــذت األمـيــركــي نـحــو مــرحـلــة أخطر
من التصعيد :غــارة البوكمال في 17
حزيران املاضي.
وع ـل ــى رغـ ــم أن واش ـن ـط ــن ع ـم ـلــت في
ال ـع ـلــن وع ـب ــر إعــام ـهــا ع ـلــى ال ـت ـهـ ّـرب
م ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـض ــرب ــة ول ـص ـق ـهــا
بــإســرائ ـيــل ف ــإن ال ـق ــوى امل ـن ــاوئ ــة لها
ّ
(تحرك
تتهمها باملسؤولية بوضوح.
السفير األميركي في بغداد ّ
ليروج أن
الضربة إسرائيلية ،كذلك ّ
سربت قناة
ً
«الحرة» األميركية ،نقال عن «مسؤول
حكومي أمـيــركــي» بــأن الـغــارة نفذها
ســاح الجو اإلســرائـيـلــي ،وأن «هناك
إصــرارًا إسرائيليًا على قطع الطريق
التي يرغب اإليرانيون في فتحها من
طهران إلى بيروت»).
بـ ـع ــد ال ـ ـغ ـ ــارة ال ـ ـتـ ــي راح ضـحـيـتـهــا
عـشــرات الـشـهــداء والـجــرحــى ،انتقلت
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مل ـ ـحـ ــاولـ ــة قـ ـط ــف الـ ـثـ ـم ــار
ّ
عمليًا .غط مبعوث الرئيس األميركي
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،بــريــت
ماكغورك ،في بغداد .كان في جعبته
رسالة من بند واحــد لرئيس الــوزراء
ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـع ـ ـب ـ ــادي :يـ ـج ــب ع ـ ـ ــزل أب ــو
مـهــدي امل ـه ـنــدس .لــم يـفــاتــح الـعـبــادي
نــائــب رئ ـيــس هـيـئــة الـحـشــد الشعبي
باملسألة ،لكن املهندس علم بالطلب
األميركي ،وأجاب على طريقته ضمن
لقاء في بغداد« :نحن الذين حافظنا
على الدولة ...وأنتم لم تحافظوا على
أسـئـلــة االم ـت ـحــانــات لـتـحــافـظــوا على
دولة».
ّ
بعد فترة وجيزة ،خــال تفقده ملوقع
الـ ـ ـغ ـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وبـ ـع ــد اج ـت ـم ــاع

موفد «االنسحاب»
الرسالة األميركية األخـيــرة إلــى القيادة العسكرية اإليرانية ليست
جــديــدة فــي ملف التعاطي «األم ـنــي» بــن الـطــرفــن .فــي الـعــام 2010
أوص ــل مـســؤول عــراقــي كبير رســالــة مــن األمـيــركـيــن إلــى الجانب
اإلي ــران ــي ،يـطــالـبــون فـيـهــا بــإيـقــاف عـمـلـيــات امل ـقــاومــة ضــد الـجـنــود
األميركيني .كانت واشنطن في مرحلة بحث االنسحاب من العراق،
وكانت تقول لرئيس الوزراء حينها نوري املالكي إن «وقف العمليات
مقابل مفاوضات االنسحاب» .كان الجواب اإليراني أن هذه املسألة
تخص الفصائل العراقية كما في الوقت نفسه كان املالكي يستفيد
من هــذه العمليات على طاولة املفاوضات في سبيل التسريع في
االنسحاب.
املسؤول العراقي نفسه عاد إلى إيران برسالة ذات سقف منخفض،
إذ طــالـبــت فـيـهــا واشـنـطــن اإليــران ـيــن الـضـغــط إلي ـقــاف الـصــواريــخ
فقط من دون العبوات ،مؤكدة في رسالتها أنها في نهاية املطاف
ستسحب قواتها من العراق.
عمليًا ،في تلك الفترة كانت قوات االحتالل األميركي قد استطاعت
ّ
«السيطرة على العبوات» والتعامل معها وتجنبها ،لكن املفاجأة ّأن
املقاومة العراقية انتقلت بعدها ملا ّ
تسميه «الجيل الرابع» من تطوير
عمل العبوات ،لتعود بوتيرة مرتفعة وأسلوب مختلف ( 400عبوة
في أيلول  2011على سبيل املثال).

ضاعف «الحشد»
عدد القوات في
المنطقة الحدودية
وأضاف نقاطًا جديدة
على الطريق بين
بغداد والقائم

م ــع الـ ـقـ ـي ــادات ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة
ف ــي «ال ـح ـش ــد» وامل ـق ــاوم ــة ف ــي إح ــدى
النقاط الحدودية ،جرى االتفاق على
م ـضــاع ـفــة عـ ــدد الـ ـق ــوات ف ــي املـنـطـقــة
الـ ـح ــدودي ــة ،وإض ــاف ــة ن ـق ــاط جــديــدة
وتـعــزيــز االن ـت ـشــار عـلــى الـطــريــق بني
بـ ـغ ــداد والـ ـق ــائ ــم .ف ــي هـ ــذا االج ـت ـمــاع
قـ ــال املـ ـهـ ـن ــدس« :ه ـن ــا ه ــي امل ـع ــرك ــة».
متيقن مــن ّ
أم ــا األمـيــركــي فـهــو ّ
رد ما
ي ـق ـتــرب ،كـمــا زاد م ــن ع ــدد ق ــوات ــه في
ّ
املنطقة الخضراء حيث سفارته ،وقلل
ال ـت ـحــركــات وال ــوج ــود ف ــي ال ـحــواجــز
املشتركة ،وأصبح أكثر اعتمادًا على
التنقل الجوي بدل البري.
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في الطريق
إلى البوكمال
هدوء بغداد بعد الغارة األميركية في منطقة
ال ـب ــوك ـم ــال ل ــم ي ـن ـع ـكــس ف ــي غـ ــرف فـصــائــل
املقاومة في املدينة .حراك صامت وآخر علني
سمع صوته وأص ــداؤه فــي الـعــراق واملنطقة:
كــا ًنــت ع ـبــارة عــن مـجـمــوعــة رســائــل للداخل
أوال وللخارج ثانيًا .نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي أبــو مهدي املهندس ،وقــادة فصائل
املقاومة اتخذوا قرارًا بزيارة ّموقع االستهداف
تحد واضح لألميركيُ .رتب األمر في يوم
في ٍ
بني جميع الفصائل .صباح الثامن والعشرين
مــن حــزيــران /يــونـيــو ،انطلق رتــل مــؤلــف من
حــوالــى الـ ــ 150سـيــارة فــي الـعــاشــرة صباحًا
ّ
شــد» في
نحو الـبــوكـمــال .تـعــمــدت قــوى «الـحـ ّ
املقاومة أن ال تكون هذه اآلليات مصفحة بل
ظاهرة وعلنية .الرتل شق العاصمة نحو أبو
غريب والفلوجة فالحبانية والــرم ًــادي وهيت
والبغدادي وحديثة وراوة وصــوال إلى القائم
الحدود .هذه املدن واملناطق شاهد واضح
عند
ّ
على مــا خلفته الـحــرب .لــم يبق جسر واحــد
ط ــوال الـطــريــق الـتــي تبلغ حــوالــى الـ ــ 400كلم.
ذكريات األيام السوداء وما تالها من معارك
وتـحــريــر كــانــت مــرافـقــة لكل مــن فــي الرحلة.
ّ
تعمد أبو مهدي املهندس في الطريق أن يروي
تجربته في الصراع مع األميركي منذ بداية
عمله املـقــاوم فــي ثمانينيات الـ ّقــرن املاضي.
ف ــي ال ـطــريــق الـ ـصـ ـح ــراوي ،ت ــذك ــر املـقــاتـلــون
أن «امل ـع ـج ــزة» تـحـقـقــت ع ـلــى أي ــدي ـه ــم ،فـهــذه
املـســاحــات الشاسعة مــا كــانــت لتحرر «لــوال
اإلرادة والـتـضـحـيــة واالس ـت ـش ـعــار بالخطر
املحدق» .يستذكرون باملزاح الحملة اإلعالمية
ال ـت ـع ـبــويــة ال ـت ــي دارت ح ـي ـن ـهــا« :ال ـص ـح ــراء
ليست قاسية» .يقول واحد من كبار قياديي
«الحشد» أن «التحرير لم يكن باألمر السهل،
تعقيدات كثيرة وحسابات كثيرة كانت ترافق
أي عملية من الناحية الجغرافية والتموضع
وخريطة العمليات ّوأولوياتها .كان املدنيون
وح ـتــى ال ــذي ــن يـشــكـلــون بـيـئــة حــاضـنــة لـهــذا
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ض ـم ــن حـ ـس ــاب ــات ال ـت ـح ـي ـي ــد عــن
امل ـع ــرك ــة» .دام ــت الــرح ـلــة سـبــع س ــاع ــات .في
نقطة حــدوديــة ّ
تجمع مــن كــان فــي الــرتــل في
ّ
م ـكــان ال ـغ ــارة األم ـيــرك ـيــة .تـجــمــع يـشـيــر في
طـ ّـيــاتــه لـصــاحــب ال ـغــارة وم ــن يـعــاونــه عـنــوان
ّ
واحــد« :كنا هنا وسنبقى هنا» .بعد حوالى
ّ
الساعة ونصف الساعة تــوجــه «ال ـقــادة» إلى
حدود جنوب غربي العراق ...في رسالة ثانية،
وصلت أيضًا.

العراق

ّ
الصدر يمهد لخيار «المعارضة» :سقف زمني لتنفيذ الشروط الـ40
يبدو مقتدى الصدر وحيدر
العبادي َ
نجمي المرحلة المقبلة ،في
ّ
ظل تسلط األضواء على حراكهما.
ّ
يهدد األول القوى السياسية باالنتقال
إلى المعارضة ،فيما يسعى الثاني إلى
إثبات قوته ،وتقديم أوراق اعتماده
لـ«الوالية الثانية» :محليًا ،وإقليميًا،
ودوليًا .ثمة ما يشي بأن الصدر
يستشعر إمكان بقائه خارج السلطة
على رغم ّ
تصدره نتائج االنتخابات ،في
حين ّ
يتحسس العبادي احتمال خروجه
من الحكم الذي كان في فترة ما
مطمئنًا إلى البقاء على رأسه أربع
سنوات أخرى

بغداد ــ األخبار
ح ـ ـتـ ــى إع ـ ـ ـ ــان «امل ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة ال ـع ـل ـي ــا
املستقلة لالنتخابات» نتائج إعــادة
ال ـ ـعـ ـ ّـد وال ـ ـفـ ــرز ال ـ ـيـ ــدوي ل ـل ـص ـنــاديــق
املطعون فيها ،واملرجح أن يكون خالل
األسبوع املقبل ،وفي انتظار مصادقة
«املحكمة االتحادية العليا» على تلك
ال ـن ـت ــائ ــج ،س ـي ـت ـصـ ّـدر زع ـي ــم «ال ـت ـيــار
الـ ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـص ــدر ،ورئـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،امل ـش ـهــد
ال ـس ـيــاســي ال ـع ــراق ــي .ث ـمــة م ــا يجمع
الرجلني :السلطة .األول يسعى إليها
بعد تـقـ ّـدم تحالفه (ســائــرون) نتائج
االنتخابات التشريعية ،ومع حديثه
الدائم عن ضــرورة «الـتــداول السلمي
ل ـل ـس ـل ـط ــة» ،ف ـي ـم ــا الـ ـث ــان ــي مـتـمـســك
بــالـبـقــاء ل ــ«وال ّي ــة ثــان ـيــة» ،خصوصًا
أنه سبق أن تلقى وعــودًا بالبقاء في
منصبه ألربع سنوات أخر.
ّ
ظ ــن الـ ـص ــدر ،ف ــي ف ـت ــرة م ــا ،أن ــه ق ــادر
ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـكـ ـتـ ـل ــة الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة

األك ـبــر ،وتسمية رئـيــس وزراء «وفــق
معاييره» .لكن ـ حتى اللحظة ـ يبدو
أن ت ــوق ـع ــات ال ــرج ــل ل ــن ت ـت ـح ـقــق ،مع
ارت ـف ــاع حـظــوظ زعـيــم «ائ ـت ــاف دولــة
الـ ـق ــان ــون» نـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي ،ف ــي ب ـنــاء
تحالف يضم «ائتالف الفتح» ،وعددًا
مــن ن ــواب «ائ ـتــاف الـنـصــر» ،وحـ َ
ـزبــي
السلطة في إقليم كردستان («االتحاد
الديموقراطي»)،
الوطني» و«الـحــزب
ْ
وق ـ ــوى م ــن «ال ـب ـي ــت ال ـس ـن ــي» .رف ــض
ُالصدر االنخراط في هذا التحالف ،إن
ِّ
شكل ،يعني البقاء في املعارضة ،وهو
ما دفعه على ما يبدو إلى رفع سقف
خطابه أمس ،والتهديد بـ«التخلي عن
تشكيل الحكومة املقبلة ،واللجوء إلى
تشكيل كتلة سياسية معارضة» ،إن
لم تتحقق معظم شروطه التي طرحها
األسبوع املاضي حول رئيس الوزراء
املقبل ،واملتمثلة في  40بندًا ،أبرزها
ً
أن يكون الرئيس مستقال ،ومن خارج
أعضاء البرملان املنتخب ،وأن ال يكون
ً
من مزدوجي الجنسية ،ومقبوال على

الصعيد الوطني ،إضافة إلى أن يكون
مــن املـشـهــود لهم بــاملــواقــف الوطنية،
وأن ال يـتــرشــح لــانـتـخــابــات املقبلة
مهما كانت الظروف.
ٌ
شروط يدرك الصدر أنها «غير قابلة
لـلـتـحـقـيــق» م ــن ج ـه ــة ،وأن إص ـ ــراره
على رأيه عند غير مفصل دفع القوى
األخ ــرى إلــى محاولة الـتــوافــق فــي ما

المقربون
يواصل
ّ
من العبادي تقديم
تفسيرات لتصريحاته
في شأن إيران

ّ
بينها بعيدًا منه من جهة ثانية .ولعل
هــذا هــو مــا حمله على التلميح إلى
أن تشكيل «الكتلة األكـبــر» لــن يكون
من ّنصيبه ،إذ قــال في بيانه« :إن لم
تتحقق أغلب تلك الـشــروط ،فإني لن
أدخ ــل بمحاصصتهم وتقسيماتهم
للمغانم مــرة أخــرى ،وسأتخذ مسار
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـش ـع ـب ـيــة
البناءة على رغم صعوبتها ووعورة
دربها» ،داعيًا الكتل السياسية «التي
ال ت ــزال تـحــب الــوطــن» إل ــى االلـتـحــاق
ب ـك ـت ـلــة املـ ـع ــارض ــة ،والـ ـت ــي سـتـحـمــل
اس ــم «كـتـلــة إن ـقــاذ ال ــوط ــن» .وأض ــاف
أن ه ــذه الكتلة ستعمل عـلــى «إنـقــاذ
العراق من الظلم والفساد الذي ينخر
بــاملــؤس ـســات ال ـعــراق ـيــة م ـنــذ سـقــوط
الـنـظــام الـســابــق ع ــام ُ ،»2003م ـحـ ِّـددًا
س ـق ـف ــا زمـ ـنـ ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق «األرب ـ ـعـ ــن
شـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــا» ،وإال فـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــرار سـ ـيـ ـك ــون
«املـ ـع ــارض ــة ...وال ـس ـقــف الــزم ـنــي هو
املصادقة على النتائج النهائية للعد
والفرز اليدوي».

ّ
ـواز ل ـحــراك ال ـص ــدر ،ثمة
عـلــى خ ــط مـ ـ ٍ
ح ــراك آخ ــر يـقــوم بــه حـيــدر الـعـبــادي،
الـ ـس ــاع ــي إل ـ ــى االحـ ـتـ ـف ــاظ بـمـنـصـبــه
ـوالي ــة ث ــان ـي ــة .دي ـن ــام ـي ــات م ـتــأخــرة
ل ـ ِّ
ُيزخمها رئيس ال ــوزراء فــي محاولة
المـ ـتـ ـص ــاص ن ـق ـم ــة ال ـ ـش ـ ــارع املـ ـن ــدد
بــالــواقــع املـعـيـشــي ال ـســيء ،والـتــأكـيــد
ّ
عـ ـل ــى ت ـم ــت ـع ــه ب ـم ـع ــاي ـي ــر امل ــرج ـع ـي ــة
الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا (آيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــه ع ـلــي
الـسـيـسـتــانــي) .فــي ه ــذا اإلطـ ــارّ ،
وجــه
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،أم ـ ـ ــس ،ب ــإعـ ـف ــاء ع ـ ــدد مــن
امل ــدراء العاملني فــي وزارة الكهرباء،
وتـحــديـدًا فــي مصالح االستثمارات،
والـ ـعـ ـق ــود ،وت ــوزي ــع ك ـه ــرب ــاء ب ـغ ــداد،
والدائرة اإلدارية ،مشددًا على ضرورة
إجــراء إصــاحــات في ال ــوزارة وإعــادة
هيكلتها بـمــا يـخــدم مصلحة البلد،
وأب ـ ـنـ ــاء ال ـش ـع ــب الـ ـع ــراق ــي ،وتــوف ـيــر
الكهرباء للمواطنني .خطوات ال يظهر
أنـهــا ستفيده فــي رفــع حظوظه لدى
ال ـشــارع و«املــرج ـع ـيــة» ،وس ــط حديث
عن أن موقف األخيرة املقبل سيكون

مرتفع السقف أكثر من سابقيه ،وهو
ما من شأنه مضاعفة التهديد املحدق
بحظوظ العبادي في والية ثانية.
«م ـح ـن ــة» رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال تـنـتـهــي
ه ـن ــا .إذ إن مــوق ـفــه األخ ـي ــر ف ــي شــأن
العقوبات األميركية على إي ــران فتح
ً
سـجــاال سياسيًا ،يـحــاول الــرجــل اآلن
«مللمته» .يواصل املعنيون في فريقه
تقديم تفسيرات ملــا قــالــه ،كــان آخرها
عبر مستشاره إحسان الشمري ،الذي
قال إن «املوقف جاء لضمان املصالح
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاد» ،والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـلــى
«الـتــوازن في العالقات الخارجية مع
الالعبني الكبار في املنطقة» ،مضيفًا
في بيان أن «أي انـحــراف في بوصلة
ه ــذه ال ـعــاقــات سـيـكــون كــارث ـيــا على
األرض واالقتصاد واألمــن واملجتمع،
وه ــذه مـســؤولـيــة وطـنـي ّــة ودسـتــوريــة
ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،امل ـن ــف ــذ لـلـسـيــاســة
ّ
ال ـع ــام ــة ،ال ـت ــي ت ـحــتــم ع ـل ـيــه االلـ ـت ــزام
ب ــال ـث ــواب ــت ال ـس ـي ــادي ــة ب ـع ـي ـدًا م ــن أي
توجه ديني أو قومي».

ّ
متجول
بائع
يعرض العملة
اإليرانية في أحد
شوارع العاصمة
بغداد (أ ف ب)
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العالم

اليمن يضرب تحالف العدوان على اليمن عرض الحائط بكل الجهود
األممية المبذولة إلنهاء الحرب .رغم تحديدموعدإلطالق مشاورات
التي حصدت
السالم مجددًا ،يواصل «التحالف» هجماته الدمويةِّ ُ ،
أمس أرواح عشرات األطفال في صعدة .مذبحة مروعة تؤكد
سلطات صنعاء أنها لن ّ
تمر من دون ّرد يوازي حجم فظاعتها ،وهو
ما سيفتح على السعودية أبواب مزيد من الفشل واالستنزاف

مقالة تحليلية

تصعيد وتفاوض و«عض أصابع»:
الرهان على نجاح المقاومة في غزة

ً
السعودية باحثة عن إنجاز:

يحيى دبوق

أطفال صعدة
«هدف مشروع»!
يـضــرب تـحــالــف ال ـع ــدوان عـلــى اليمن
خ ـبــط عـ ـش ــواء .ال يـ ــدري م ــن ّ
أي بــاب
يمكنه الولوج إلى انتصار .محاوالت
التقدم املتواصلة على جبهة الساحل
الـ ـغ ــرب ــي ال ت ـس ـف ــر عـ ــن ش ـ ــيء ُي ــذك ــر.
وال ـس ـع ــي امل ـس ـت ـمـ ّـر إلـ ــى «ق ـط ــع رأس
األفعى» في صعدة بات أشبه ما يكون
بعرض هزلي .أما صنعاء ،فقد انتهى
أمر الرهان على إمكان إسقاطها منذ
زمــن .ما العمل إذًا؟ توقف السعودية
ع ـبــور شـحـنــاتـهــا ً الـنـفـطـيــة عـبــر بــاب
ستدعية الـعــالــم إلــى تدخل
امل ـنــدبُ ،م
ِ
فـ ـ ـ ـ ــوري وعـ ـ ــاجـ ـ ــل لـ ـحـ ـم ــاي ــة املـ ــاحـ ــة
الدولية ،فتكاد ال تلقى مجيبًا .ترفع
صوتها باملطالبة بتعميق الشراكة
األم ـيــرك ـيــة  -ال ـغــرب ـيــة ف ــي ال ـجــري ـمــة،
ت ـ ـحـ ــت س ـ ـت ـ ــار ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة «ت ـ ـحـ ــريـ ــر»
الـحــديــدة لــوقــف تـهــريــب ال ـســاح ،فال
يفيدها «الحلفاء» بأكثر مما أفادوها
به إلى اآلن ،على فداحتهٌ .
واقع ال تجد
الــريــاض طريقة للتعامل معه سوى
بـمــزيــد م ــن األخ ـط ــاء واملـ ـج ــازر ،الـتــي
ستستدعي «حتمًا» ردًا يمنيًا يوازي
حجم املأساة ،مع ما سيعنيه ذلك من
إغ ـ ــراق إض ــاف ــي لـلـمـمـلـكــة ال ـطــائ ـشــة -
التي يقودها محمد بن سلمان  -في
وح ــول صعبة ،لــم تعد تـعــرف طريقًا
للخروج منها بماء الوجه.
يـ ــوم أم ـ ــس ،ك ــان ــت م ـحــاف ـظــة ص ـعــدة،
التي نالت كفايتها مــن آثــار الـعــدوان
مـنــذ انــدالعــه فــي آذار /م ــارس ،2015
على موعد ُمتجدد مع املذبحة .أكثر
مـ ــن مـ ـئ ــة يـ ـمـ ـن ــي ،م ـع ـظ ـم ـهــم أطـ ـف ــال،
ك ــان ــوا ف ــي طــري ـق ـهــم إلـ ــى م ـق ـ ّـر دورة
صيفية فــي مدينة ضحيان ،سقطوا
ما بني قتيل وجريح بغارات لطيران

«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ع ـل ــى سـ ـ ــوق ض ـح ـي ــان.
آخـ ـ ـ ــر حـ ـصـ ـيـ ـل ــة ح ـ ـتـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ــس
ً
أشـ ــارت إل ــى  50قـتـيــا م ــا يــزيــد على
نـصـفـهــم مــن األط ـف ــال الــذيــن ال يـفــوق
عـمــر أكـبــرهــم  13س ـنــة ،و 77جــريـحــا.
لــم تنكر الـسـعــوديــة مسؤوليتها عن
ال ـ ـغـ ــارات ال ـت ــي وق ـع ــت ل ـح ـظــة تــوقــف
السائق البتياع ما يــروي به عطشه،
لكنها تـجـ ّـرأت على وصــف الضحايا
ب ــأنـ ـه ــم «ه ـ ـ ــدف عـ ـسـ ـك ــري م ـ ـشـ ــروع».
مـنـطــق مـقـلــوب لـيــس مـسـتـغــربــا على
«التحالف» الذي كان الناطق السابق
باسمه ،أحمد عسيريّ ،برر استهداف
املـ ــدارس ب ــأن «مـيـلـيـشـيــات الـحــوثــي»
تـسـتـ َخــدمـهــا لـتـجـنـيــد األطـ ـف ــال .وهــا
َ
ه ــو خ ــل ــف ع ـس ـي ــري ،ت ــرك ــي املــال ـكــي،
يدافع عن مذبحة ضحيان بالقول إن
«امليليشيات الحوثية تتخذ األطفال
أدوات وغ ـطـ ً
ـاء ألعمالها اإلرهــابـيــة»،
وإن من كانوا على منت الحافلة التي
استهدفها القصف هم من «املخططني
واملشغلني إلط ــاق ال ـصــواريــخ» على
السعودية .ومــن أجــل إضفاء صدقية
على تلك االدعـ ــاءات ،عـمــدت القنوات
اإلع ــام ـي ــة ال ـس ـعــوديــة إل ــى ال ـتــرويــج
ُألسماء «قــادة ميدانيني» زعمت أنهم
ق ـت ـلــوا ف ــي ال ـ ـغـ ــارات ،وه ــم «امل ـس ــؤول
عــن التجنيد واملتهم بتدريب صغار
السن وإرسالهم لجبهات القتال علي
صالح فايع ،وأحد أبرز املدربني على
األس ـل ـحــة وال ــرم ــاي ــة مـحـمــد عـبــد الـلــه
س ـت ــن ،وم ـ ـ ــدرب ال ـق ـن ــاص ــة أبـ ــو ال ـعــز
املراني».
لكن مصادر مطلعة في صنعاء نفت،
في حديث إلى «األخبار» ،أن يكون أي
من قيادات «أنصار الله» العسكرية أو

ُ
املدنية قــد قتل أو ُجــرح بفعل هجوم
ص ـعــدة ،مــوضـحــة أن مــن سـقـطــوا من
الراشدين هم إما من أصحاب املحال
التجارية والباعة في سوق ضحيان،
التربوية
وإمــا من املعلمني والـكــوادر
ً
ال ــذي كــانــوا بــرفـقــة األط ـف ــال ،واص ـفــة
ادعـ ــاءات «الـتـحــالــف» فــي ه ــذا اإلطــار
بــأنـهــا ج ــزء مــن «عـمـلـيــات التضليل»
التي اعتادتها السعودية واإلمــارات،
والـ ـت ــي ك ــان ــت آخـ ــر ت ـج ـل ـيــات ـهــا (ق ـبــل
مذبحة ضحيان) االدعــاء بمسؤولية
«أن ـصــار ال ـلــه» عــن م ـجــزرة مستشفى
ال ـث ــورة وس ــوق الـسـمــك ف ــي الـحــديــدة
أواخـ ـ ـ ــر األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي .تـضـلـيــل
لــم يــدفــع ،ه ــذه امل ــرة« ،ثـلــث البشرية»
الــذي قــال وزيــر الخارجية السعودي
عادل الجبير أمس إنه وقف مع بالده
ضد كندا ،أو ما يزيد أو ينقص ،إلى
الـتـغـطـيــة ع ـلــى ال ـجــري ـمــة الـسـعــوديــة
الجديدة .إذ أجمعت املنظمات الدولية
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وفـ ــي م ـقــدم ـهــا «الـلـجـنــة
الدولية للصليب األحـمــر» و«منظمة
األمــم املتحدة للطفولة» (يونيسيف)

نفت مصادر
في صنعاء سقوط
ّ
أي من قيادات
«أنصار الله» في الغارات

العالم

ما يزيد على نصف القتلى أطفال ال يفوق عمر أكبرهم  13سنة (أ ف ب)
و«م ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــة»
و«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـن ــرويـ ـج ــي ل ــاج ـئ ــن»
و«أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذوا األط ـ ـ ـفـ ـ ــال» و«أط ـ ـ ـبـ ـ ــاء بــا
حــدود» ،على إدانــة املـجــزرة «الغريبة
وامل ـخ ــزي ــة واملـ ـع ـ ّـب ــرة ع ــن اسـتـخـفــاف
ص ـ ــارخ ب ـق ــواع ــد ال ـ ـحـ ــرب» ،وتـحـمـيــل
«التحالف» املسؤولية عنها ،والدعوة
إلى تحقيق «كامل وفــوري ومستقل»
فيها .حتى الواليات املتحدة ،الشريك
الغربي األول للسعودية في عدوانها
على اليمن ،لم تستطع إيجاد مسرب
يمكن من خالله الــدفــاع عن الرياض،
وح ـق ـهــا ف ــي «م ـح ــاول ــة ال ـق ـضــاء على
بعض الالعبني السيئني» كما كانت
تقول قبيل ساعات من جريمة صعدة،
فدعت على لسان الناطقة باسم وزارة
خارجيتها هيذر نويرت« ،التحالف»،

وحكومة الرئيس املنتهية واليته عبد
ربه منصور هــادي ،إلى التحقيق في
الهجوم.
ّ
دع ــوة ال ت ـهــز االع ـت ـقــاد ال ــراس ــخ لــدى
«أنصار الله» بأن «أميركا وبريطانيا
ت ـت ـحـ ّـمــان م ـســؤول ـيــة ه ــذه الـجــريـمــة
ُ
وسابقاتها من الجرائم التي ترتكب
ب ـس ــاح ـه ـم ــا» وفـ ـ ــق م ـ ــا أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
«اللجنة الثورية العليا» محمد علي
الحوثي ،الذي اعتبر مذبحة ضحيان
ً
دليال على أن «قيادة تحالف العدوان
تــرفــض الـ ـس ــام» ،ج ــازم ــا أن «جــرائــم
ال ـعــدوان لــن تــزيــد الشعب اليمني إال
ت ـمــاس ـكــا وص ـ ـمـ ــودًا» .وهـ ــو م ــا ش ـ ّـدد
عـلـيــه أي ـض ــا ال ـنــاطــق ب ــاس ــم «أن ـص ــار
الله» ،محمد عبد السالم ،بعد وصفه
تـبــريــرات «الـتـحــالــف» ملـجــزرة صعدة

بأنها «قمة السخف والسقوط ...وقبح
ُيضاف فــوق الجريمة» .على أن أكثر
ما بدا الفتًا من بني ردود صنعاء على
الجريمة ،والتي ُس ّجل ضمنها أيضًا
بيان املكتب السياسي لـ«أنصار الله»
الــذي ّ
توعد «التحالف» ب ـ ّ
ـ«رد قــاس»،
إصـ ـ ـ ــدار وزارة الـ ــدفـ ــاع فـ ــي ح ـكــومــة
اإلن ـقــاذ هــي األخ ــرى بـيــانــا دان ــت فيه
امل ـ ـجـ ــزرة ،م ــؤك ــدة أن «وزارة ال ــدف ــاع
ورئاسة هيئة األركان العامة لن تترك
مثل هذه األعمال الجبانة واملدانة ّ
تمر
مــن دون ع ـقــاب مـضــاعــف فــي الــزمــان
واملكان اللذين تراهما مناسبني» ،ما
يعني أن الــرد العسكري على هجوم
«آت ح ـت ـم ــا» وف ـ ــق مـ ــا ت ـقــرأ
صـ ـع ــدة ٍ
مصادر في صنعاء في بيان «الدفاع».
(األخبار)

إسرائيل غير معنية بنشوب حرب مع قطاع غزة.
هذه حقيقة باتت خارج التقدير والتحليل .وهي
أيضًا إحدى أهم نتائج جوالت التصعيد املحدودة
واملتكررة أسبوعيًا بني الجيش اإلسرائيلي
والفصائل الفلسطينية .حقيقة تحرص عليها
إسرائيل في موازاة استخدام فلسطيني مقابل،
ُيستخدم هذا «الحرص» ،في محاولة لفك الحصار
أو تقليصه ،عن قطاع غزة.
أسباب امتناع إسرائيل عن مباشرة الحرب تتعلق
بتداعيات الحرب نفسها ،وأثمانها ونتيجتها
املحدودة في التوصل إلى واقع تهديدي مقلص،
لكن في الوقت نفسه ،تنشغل إسرائيل كذلك
بمواجهة التهديد الشمالي مع الساحتني اللبنانية
والسورية ،حيث ال تقارن تهديداته بتهديد الجبهة
الجنوبية ،رغم أن خطورة اندالع مواجهة واسعة
فيهاّ ،
مرجحة أكثر بكثير من الشمال .وتدرك
الفصائل الفلسطينية حقيقة املوقف االسرائيلي
وأسبابه ،مع إدراكها أيضًا حدود فاعلية هذه
األسباب ،األمر الذي ّ
يفسر إقدامها على الرد
على اعتداءات إسرائيل ،وكذلك ّ
يفسر أن ردود
الفعل مدروسة وموجهة وغير منفلتة .من يبلور
القرارات في غزة ،يدرك أيضًا أن املواجهات
والتصعيد املحدود لو جاءا في ظرف مغاير،
زماني تحديدًا ،لكانت ردود الفعل اإلسرائيلية
مغايرة وربما منفلتة ،رغم كل األسباب املانعة،
وتبعات املواجهة الواسعة مع القطاع.
ّ
تصر املؤسسة األمنية
في املقلب اإلسرائيلي،
اإلسرائيلية على منع التصعيد الشامل ،وتدفع
أيضًا باتجاه إيجاد تسوية سياسية ما ،من
شأنها أن تمنع هذا التصعيد .للمؤسسة األمنية
جملة اعتبارات تدفعها إلى هذا التموضع ،باتت
واضحة جدًا .مع ذلك ،تتداخل التجاذبات الداخلية
واملواقف املتعارضة بني أطراف وشخصيات
املؤسسة السياسية في تل أبيب ،في مزايدات على
محاباة اليمني ،تطرفًا ضد الفلسطينيني .مع ذلك،
املؤسسة السياسية تنصاع في نهاية املطاف إلى
رأي وتقدير املؤسسة األمنية بضرورة التهدئة،
التي تدفع إليها في كل ما مرة يتجه فيها امليدان
إلى تصعيد ،وإن كان محدودًا.
موقف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية الساعي إلى

التهدئة ضامن إلى اآلن أن ال يتطور التصعيد ،وإن
تكرر ،إلى مواجهة واسعة ،لكنه غير قادر ،كما
يبدو إلى اآلن أيضًا ،على أن يدفع إلى «تسوية»
سياسية ما ،تتضمن تنازالت إسرائيلية فعلية
تجاه القطاع ،هي لزوم منع التصعيد نفسه
وإمكاناته ،بعد أن وصلت األمور في غزة إلى
الحد الذي ال تجد الفصائل معه شيئًا تخسره،
في حال االنتقال إلى التصعيد الكلي.
في املقلب الثاني ،بات باإلمكان القول ،والتشديد
على القول ،إن فصائل املقاومة الفلسطينية
نجحت في وضع حصار غزة ،وضرورة العمل
على إلغائه أو تقليصه تقليصًا ملموسًا ،على رأس
جدول األعمال االسرائيلي ،كما دفعت املؤسسة
ّ
األمنية نفسها إلى تبني هذه الرؤية وكذلك اطرافًا
اقليمية ودولية .نجاح احتاج إلى الكثير من الجرأة
والشجاعة والتضحيات ،وإلى فهم عميق للموقف
اإلسرائيلي ومحركاته وعوامله ،والى الظرف
الحساس جدًا لدى املؤسسة األمنية اإلسرائيلية،
وتموضع تركيزها على الجبهة الشمالية ،حيث
التهديد والخطورة ال يقاسان بما عليه الوضع في
الجبهة الجنوبية مع غزة.
وإذا كانت هذه هي محددات املشهد امليداني،
وتبعًا له السياسي ،في قطاع غزة وإزاءه ،بات
باإلمكان فهم تأسيسات جوالت التصعيد
وكيفية التعامل معها وكذلك التنبؤ بنتائجها ،مع
إدراك خطورتها أيضًا ،رغم حرص أطرافها على
منع التصعيد الشامل.
وكانت جولة التصعيد ما قبل الحالية أنتجت
ديناميكية ورؤى لحل تسووي كاد يفضي
إلى تهدئة مع حلحلة معقولة جدًا إزاء حصار
الفلسطينيني في القطاع .ورغم اختالف
التسريبات حول البنود العامة لهذه التسوية،
لكنها في املحصلة تتضمن تنازالت إسرائيلية،
وكذلك إقليمية ،من شأنها أن تقلص حصار
غزة إلى الحد الذي يمكن للفصائل الفلسطينية
املوافقة عليها ،مع سلة تنازالت مقابلة يمكن
التعايش معها فلسطينيًا .اعترض «الصفقة»
كما كادت تتبلور في خطوطها العامة ،جزء من
التفاصيل التي تحولت بفعل املزايدات اإلسرائيلية
الداخلية إلى بنود رئيسية ،وكذلك إرادة توسعة
هذه التسوية لتشمل أسرى ومعتقلني .رعونة
ّ
ومزايدات إسرائيلية بينية ،أثرت على املفاوضات،

وأطالت جوالتها.
قبل التصعيد الحالي ،كان باإلمكان القول ،رغم
الرعونة واملزايدات في تل أبيب ،إن املفاوضات
كانت بني أخذ ورد طبيعيني ،مع محاولة إسرائيل
دفع الفلسطينيني إلى تنازالت تفيض عن
تنازالتها بأضعاف ،إلى أن اعترض التفاوض
اعتداء الجيش اإلسرائيلي على الفلسطينيني
واستشهاد مقاومني اثنني .اعتداء ،شاء املعتدون
أو املعتدى عليهم أو لم يشاؤوا ،بات جزءًا ال
يتجزأ من املفاوضات نفسها ،حيث ّ
رد فعل
الفصائل في غزة على االعتداء ُ
سي َع ّد معطى
يدفع اإلسرائيلي إلى التراجع أو إلى مزيد من
املطالب في املفاوضات الجارية .معنى ذلك،
أن انكفاء الفصائل عن الرد على االعتداء كان
سيعتبر من ناحية إسرائيل موقف ضعف يؤثر
على املفاوضات نفسها ،فيما الرد سيعزز من
املوقف الفلسطيني التفاوضي ،وإن كان من شأنه
أن يتسبب في تصعيد أمني ،مهما كانت تداعياته
الالحقة.
ّ
يقدر للتصعيد الحالي أن ينتهي بوقف إلطالق
النار على غرار جوالت التصعيد التي سبقته،
هذا إن لم يعترض هذا التقدير ما من شأنه الدفع
ّ
أرجحيته املتواضعة.
إلى تصعيد واسع ،رغم
وقف إلطالق النار ،من شأنه أن يعيد فتح باب
املفاوضات من النقطة التي توقفت عندها،
مع استئناف أو من دونه ،للرعونة التفاوضية
اإلسرائيلية ،في مراحل التفاوض األولى ما بعد
وقف إطالق النار.
هي إذن مفاوضات ،بني إسرائيل والفلسطينيني،
نجحت الفصائل الفلسطينية في الدفع إليها
وتركيزها على رأس سلم أولويات إسرائيل،
في استغالل واضح وجريء لظروف تل أبيب
وانشغاالتها االستراتيجية .مفاوضات قد تسفر،
وقد ال تسفر ،عن نتائج تتعلق بفك الحصار عن
غزة ،أو جزء كبير منه .إصرار الفلسطينيني
ّ
وتمسكهم بخياراتهم وإصرارهم
وجرأتهم،
عليها ،من شأنها أن تجبر اإلسرائيليني،
وحلفاءهم اإلقليميني ،وأيضًا جزءًا من الداخل
الفلسطيني ،على االنصياع وتحقيق مطالب غزة،
التي ما كان يمكن الرهان على تحققها لوال خيار
ّ
وصد االعتداءات اإلسرائيلية ،وإظهار
املقاومة
الندية أمام االحتالل.

مقالة

ً
ّ
«التحالف» الخاسر في اليمن :إدارة التوحش بديال
لقمان عبد الله
يفضح الشعب اليمني كل يوم ،بدماء
أبنائه وأشالء أطفاله ونسائه ،املزاعم
َ
لنظامي آل سعود وآل زايد
املتكررة
حول نظافة حربهما على الشعب
اليمني .الدماء النازفة من أجساد
ضحايا مجزرة طالب ضحيان في
صعدة تسقط إمبراطوريات اإلعالم
الخليجية القائمة على التزوير ،وقلب
الحقائق ،وبث التفرقة والتعصب
والغلو ،تمامًا كما أسقطتها املشاهد
األخيرة ألسرى من الجيش اليمني
واللجان الشعبية وقعوا في أيدي

قوى العدوان في مديرية الدريهمي
جنوب الحديدة .هكذا ،تستعيض
اإلدارة املشتركة للحرب (السعودية
ـ ـ اإلماراتية بإشراف أميركي) عن
العجز عن الثبات ،والقدرة على
املنازلة امليدانية ،بالتفوق في السالح
الجوي ،وكذلك باستئجار القوى
السلفية وإيكال مهمة القتال خارج
القيم واملواثيق الحاكمة للحروب
ُ
إليها ،لتظهر وجهها الحقيقي في
إدارة التوحش.
يوم أمس ،انتشر شريط فيديو يظهر
قيام عناصر تابعني للميليشيات
املدعومة إماراتيًا على جبهة

الساحل الغربي بنقل ثالثة أسرى
من الجيش واللجان من أرض املعركة
إلى الصحراء ،حيث ّتم إنزالهم من
عربة إماراتية ،وتنفيذ حكم اإلعدام
بحقهم .قبل هذه الحادثة بيومني
فقط ،أقدمت امليليشيات نفسها
على إعدام أسير جريح بالرصاص،
ورميه من أعلى الجبل ،بعدما جاءت
األوامر من مسؤول املجموعة َ املقاتلة
بتصفيته ،قبل أن ُيستعلم عن
اسمه واسم محافظته .الحادثتان
املذكورتان ليستا الوحيدتني في
سياق الحرب على اليمن ،فقد حملت
هذه الحرب الكثير من عمليات إعدام
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األسرى اليمنيني ،كما شهدت في
السنة األولى منها قيام فصائل
تقاتل إلى جانب اإلمارات ببيع أسرى
من «أنصار الله» إلى تنظيم «داعش»،
ً
تسجيال ُم ّ
صورًا
الذي نشر الحقًا
ّ
يظهر تفننه في كيفية إعدامهم.
وقائع ً ليست ،بحال من األحوال،
منعزلة عن السياق الذي ُي ّ
شن فيه
اليمن .فكما أن السعودية
العدوان على ّ
واإلمارات تتطلعان في أهدافهما غير
املعلنة إلى إخضاع اليمن بانتقاص
سيادته ،ومنعه من االستفادة من
موارده وموقعه الحيوي ،العتقادهما
ّ
بأنه في حال تمكن الشعب اليمني

من استثمار ثرواته ،فإنه سصبح
منافسًا قويًا للضفة الشمالية
من الجزيرة العربية ،فهما كذلك
تتعامالن مع الشعب اليمني بالكبر
واالستعالء ،وهذا ليس مقتصرًا
على الجبهة املضادة لهما ،بل أكثر
من يشكون من اإلهانة واإلذالل هم
كبار املسؤولني الحكوميني التابعني
ّ
ومرد هذا التعامل هو
لـ«الشرعية».
اعتقاد كل من الرياض وأبو ظبي،
أيضًا ،بأنه لو أتيح لليمنيني استرداد
مكامن قوتهم الذاتية ،فهم لن
يسمحوا لهما بالتفرد واالستعالء
عليهم ،ولسوف يعملون على حيازة

مكانتهم في التطور اإلنساني وأخذ
دورهم الطبيعي في العاملني العربي
واإلسالمي.
وليس بعيدًا عن هذا السياق ،عمدت
دول «التحالف» ،في سياسة ممنهجة،
إلى قطع كل سبل الحياة عن أبناء
املحافظات الجنوبية ،وأبقت لهم
بابًا واحدًا هو القتال في الجبهات
الشمالية .فتم تجنيد عشرات اآلالف
في تشكيالت خاصة ،وتعيني قادة
من «داعش» و«القاعدة» على رأس تلك
التشكيالت بعدما تم استيعابهم في
تسوية واضحة املعالم .ومن هنا ،فليس
صدفة أن يكون قادة ألوية «العمالقة»

الصدفة
ليس من باب ّ
أن السلفيين يشكلون
قوام التشكيالت
الموالية لـ«التحالف»

الستة بأجمعهم سلفيني حاربوا
«أنصار الله» في دماج ،ثم قاتلوا إلى
جانب القوات اإلماراتية التي دخلت

عدن ،وحاليًا يقاتلون «أنصار الله»
في جبهة الساحل الغربي .وال يقتصر
األمر على ألوية «العمالقة» ،فكل قادة
ألوية «الحزام األمني» من السلفيني،
كما أن ألوية «الحماية الرئاسية»
التابعة للرئيس املنتهية واليته عبد ربه
منصور هادي ،والتي تم استقدام عدد
منها في األسابيع األخيرة إلى جبهة
الساحل ،تشكل هي األخرى جزءًا من
أدوات استيعاب السلفيني.
أدوات زودتها اإلمارات بأحدث أنواع
األسلحة الغربية ،فيما أدار الضباط
اإلماراتيون عمليات مقاتليها ،الذين
ٌ
كان يرفدهم شيوخ ،وظيفتهم

التحريض املذهبي ،واستنساخ
أدبيات «القاعدة» و«داعش» في
رفع الروح املعنوية للمقاتلني ،وفي
التعامل مع األسرى واملدنيني .وهو
ما ال يفرق كثيرًا عما جرى في كل
من سوريا والعراق ،حيث خرجت
الفصائل املسلحة عن كل القيم الدينية
والقوانني اإلنسانية والدولية ،واتبعت
منهجًا همجيًا في معاملة األسرى،
ولم ّ
تفرق بني املدنيني والعسكريني،
وأعدمت اآلالف بأبشع الصور من
خالل قطع الرؤوس والصلب واإلعدام
حرقًا وبإطالق النار ،أو تقطيع أعضاء
الجنود وهم أحياء.

املفارقة أن دولة اإلمارات ،التي تناصب
اإلسالم السياسي العداء ،تعتمد في
اليمن على قوى سلفية تدين بالوالء
الخالص لها ،وتعمل وفق برامج
سياسية ،وتمارس طرقها القتالية
انطالقًا من أيديولوجيتها ،علمًا بأن
أبو ظبي كانت ّ
جربت االستفادة من
فصائل جنوبية غير سلفية ،إال أن هذه
األخيرة لم تثبت في املعارك لفقدانها
املشروعية والدوافع واألهداف،
تمامًا مثلما حصل في سوريا
حيث تراجعت الفصائل غير الدينية
ّ
ليتصدر «داعش» و«القاعدة» ـ ـ الفرع
السوري (جبهة النصرة) املشهد.
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العالم

ّ
المغرب بعد خطاب الملك محمد السادس ،الذي دعا فيه الحكومة إلى سن سياسات اجتماعية كبرى ،عاد النواب
من جديد إلى االنقسام حول ملف رواتب تقاعدهم بين مدافع عن بقائها ورافض لها

إيران

الرباط ــــ عبيد أعبيد
ّ
وجهت أربعة أحزاب رسالة إلى رئيس
الحكومة ،سعد الدين العثماني ،بغية
حـثــه عـ ّلــى االجـتـمــاع بـهــا لبحث سبل
ّ
ح ــل مـلــف روات ــب تـقــاعــد ال ـنــواب الــذي
ّ
ّ
ت ـح ــول إل ــى أزم ــة مــرج ـحــة للتصاعد،
وطلبت األح ــزاب عبر كتلها النيابية،
وهـ ـ ـ ـ ــي« :االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال» (مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة)،
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ـ ّـي» (أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة)،
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري» (أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة)،
و«الـتـقــدم واالشـتــراكـيــة» (أغـلـبـيــة) ،أن
أنظار الصحافة
يتم اللقاء بعيدًا عن ّ
ُ
واإلعــام ،للهروب من الضغط املسلط
عليها والداعي إلى «إلغائه».
رغ ـ ــم ح ـ ـ ّـدة الـ ـسـ ـج ــال ح ـ ــول م ـ ــآل ه ــذه
الـ ـ ــرواتـ ـ ــب ،ظ ـل ــت ح ـك ــوم ــة ال ـع ـث ـمــانــي
صامتة حول «األزمــة» ،على الرغم من
الــرســائــل وم ـق ـتــرحــات ال ـقــوانــن الـتــي
ت ـقــدمــت ب ـهــا أحـ ـ ــزاب م ــن أجـ ــل حـلـهــا.
مصطفى الـخـلـفــي ،املـتـحــدث الــرسـمـ ّـي
بــاســم الـحـكــومــة ،ب ـ ّـرر ذل ــك فــي حديث
ّ
مع «األخـبــار» بــأن الحكومة وصلتها
دعــوة من األحــزاب املمثلة في البرملان
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـن ـق ــاش ّحـ ــول «أزمـ ــة
معاشات البرملانيني» ،لكنها «ترفض
ال ـل ـقــاء وال ـن ـقــاش ح ــول امل ــوض ــوع ،من
مـنـطـلــق كــونــه شــأنــا بــرملــانـ ّـيــا ال دخــل
ّ
للحكومة فـيــه» .وأض ــاف أن الحكومة
تـتـعــامــل م ــع ه ــذه األزم ـ ــة م ــن منطلق
اح ـ ـتـ ــرام ـ ـهـ ــا ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة،
وال ـنــأي عــن املـشــاكــل اإلداريـ ــة واملــالـيــة
ّ
ّ
حكوميًا قال
للبرملانيني .لكن مصدرًا
ّ
لــ«األخـبــار» إن رئيس الحكومة سبق
أن أكــد فــي اجتماع خ ـ ّ
ـاص باألغلبية،
ّ
أنــه «ينتظر مقترح قانون توفيقي ،ال
يثقل كاهل خزينة الدولة».

ّ
اجتماع لحل «األزمة»

ّ
في ّظل رفض الحكومة مناقشة حلول
للملف ،تقرر تشكيل لجنة تقنية لبحث
إمكانية التوافق حول تعديل القانون،
مــا وضــع الـنــواب فــي حــرج أمــام الــرأي

عبد اللطيف وهبي ،املنتمي إلى حزب
«األصـ ــالـ ــة وامل ـ ـعـ ــاصـ ــرة» (م ـ ـعـ ــارض)،
املـ ـط ــال ــب بـ ــ«إلـ ـغ ــاء امل ـ ـعـ ــاشـ ــات» ،فـقــد
ّ
اعتبر أن مقترح الـقــانــون اإلصــاح ّـ ّـي
ّ
ّ
«غ ـي ــر ق ــان ــون ــي وغ ـي ــر دسـ ـت ــوري ألن ــه
يـمـ ّـس بالحقوق املكتسبة وامل ـســاواة،
ومبدأ فصل السلطات ،وبالتالي فهو
ال يستقيم مع الدستور ومع القانون،
وهـ ــو ب ــاط ــل وس ـن ـص ــوت ض ـ ــده ،وإذا
جــرت إجــازتــه فإننا سنطعن فيه أمام
املحكمة الدستورية».
ويـهــدف مقترح القانون الــذي تقدمت
ب ــه ك ـتــل األغ ـل ـب ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى حــزب
«االسـتـقــال» امل ـعــارض ،إلــى تخفيض
ال ـ ــرات ـ ــب ال ـ ـش ـ ـهـ ـ ّ
ـري ألع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
النواب إلى  700درهــم ( 70دوالرًا) عن
ك ــل س ـنــة ت ـشــري ـع ـيــة ،عـ ــوض ع ــن ألــف
دره ــم سابقًا ( 100دوالر) ،وإل ــى عدم
ّ
ص ــرف ال ــرات ــب إال ع ـنــد ب ـل ــوغ س ــن ال ـ
 ،65عــوض صرفه مباشرة بعد فقدان
ال ـص ـفــة ال ـن ـيــاب ـيــة .ك ـمــا ي ـق ـتــرح أيـضــا
أال ت ـت ـع ــدى م ـســاه ـمــة الـ ـب ــرمل ــان ـ ّـي فــي
«صندوق املعاشات»  2900درهم (300
دوالر) ،على أن تلتزم الــدولــة باملبلغ
نفسه في إطار مساهمتها.

خالف يهدد «االئتالف» الحاكم

صار تقاعد أعضاء مجلس النواب موضوعًا للخالف بين األغلبية الحكومية (أرشيف)

العام .وناقشت لجنة «املالية والتنمية
االقـتـصــاديــة» ،الـتــي يــرأسـهــا القيادي
فــي «حــزب العدالة والتنمية» (القائد
لألغلبية) ،عبد الله بوانو ،في اجتماع
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـف ــائ ــت ،م ـق ـت ــرح «ق ــان ــون
معاشات أعضاء مجلس النواب» ،كما
ناقشت مقترح قانون آخر إللغاء نظام
املعاشات تقدم به نائبان عن «فدرالية
ّ
الديموقراطي» ،هما :مصطفى
اليسار
شـنــاوي وعمر بالفريج .وبينما دافــع
ّ
النيابي لحزب «العدالة
رئيس الفريق
والتنمية» عن اإلبقاء على املعاشات،
ّ
ألنـ ـ ـ ــه يـ ــوجـ ــد «بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــون س ــاب ـق ــون
وط ـن ـي ــون س ـي ـص ـب ـحــون ف ــي وضـعـيــة

ال يتعدى عدد النواب
 ،395بينما يصل عدد
المستفيدين من راتب
التقاعد إلى 991

عـ ـسـ ـي ــرة إذا ت ــوقـ ـف ــت م ـع ــاش ــات ـه ــم»،
ّ
قـ ــال ال ـن ــائ ــب م ـص ـط ـفــى ال ـش ـن ــاوي إن
«ال ـبــرملــان ـيــن ف ــي مـهـمــة ن ـيــاب ـيــة ،وقــد
ص ــوت لـهــم املــواط ـنــون لتمثيلهم وال
داعي ليكون لديهم معاش ،فكل واحد
ّ
الخاص
منهم كــان أجـيـرًا ،فــي القطاع
أو الـ ـع ــام ،أو ل ــدي ــه م ـه ـنــة ح ـ ــرة .هــذه
امل ـع ــاش ــات ن ــوع م ــن ال ــري ــع ح ـتــى وإن
ّ
ت ــأج ــل صــرف ـهــا ح ـتــى س ــن  65ع ــام ــا».
وأشـ ــار الـنــائــب ال ـي ـسـ ّ
ـاري فــي معرض
ّ
ّ
تدخله أيضًا إلــى أن «مفهوم التقاعد
ف ــي ال ـعــالــم ك ـلــه ي ـكــون مــرتـبـطــا ب ــأداء
عمل ما» ،واستشهد بكون أن عددًا من
الــدول ألغت تلك املعاشات .أما النائب

ّ
يمنح الـقــانــون الــداخـلـ ّـي املـنــظــم لعمل
ّ
ّ
ّ
برملاني
البرملانيني باملغرب ،حقًا لكل
انـتـهــت والي ـتــه فــي امل ـغــرب االسـتـفــادة
من راتــب تقاعد حــدده النظام السابق
ّ
ف ــي حـ ــدود خـمـسـمـئــة دوالر ،غ ـيــر أن
ذلك املبلغ يمكن أن يتضاعف بحسب
عدد الــدورات التي قضاها النائب في
امل ـج ـلــس .غ ـيــر أن إع ــان ــا «م ـشــؤومــا»
ّ
املركزي للتقاعد»،
أصــدره «الصندوق
ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي،
أف ــاد ب ــأن ن ـظــام مـعــاشــات الـبــرملــانـ ّـيــن
املتقاعدين يعاني من عجز ،إذ لم تعد
امل ـســاه ـمــات تـكـفــي ل ـس ــداد امل ـعــاشــات،
ف ـعــدد ال ـن ــواب ال يـتـعــدى  ،395بينما
يـ ـص ــل ع ـ ــدد امل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن رات ـ ــب
التقاعد إلى .991

وقفة

املـنـســق ال ـعــام للمؤتمر الـقــومــي اإلس ــام ــي ،خالد
الـسـفـيــانـ َـي ،مـتــأكــد مــن ّأن الصهاينة اعـتـقــدوا في
َ
مرحلة خلت ّأن املغرب سيكون بوابة للتطبيع في
املنطقة .ومن هذا املنطلق بدأ ّ
املطبعون ـ والعاملون
على التطبيع ـ بإطالق املبادرات الثقافية والرياضية
والعلمية بحجة أن هذه املبادرات ليست سياسية،
لكن الهدف بالطبع كــان فــرض التطبيع السياسي
كأمر واق ــع .يؤكد خالد السفياني لــ«األخـبــار» أنه
«م ـنــذ التسعينيات قــامــت مـنـظـمــات مـغــربـيــة بكل
ما بوسعها للتصدي ملـحــاوالت التطبيع ،وحققت
بعض الـنـجــاحــات .فعلى سبيل امل ـثــال ،استطاعت
هذه املنظمات إلغاء «مؤتمر الشرق األوسط الكبير»
ال ــذي كــان سيعقد آن ــذاك بــرعــايــة وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي كــولــن بـ ــاول ،حـيـنـهــا ،ي ـقــول السفياني،
«أسـسـنــا جمعية اسـمـهــا خلية مـنــاهـضــة مؤتمر
املستقبل ،ونجحنا في الحصول على موقف من
املـلــك املغربي يــربــط انعقاد املؤتمر بـعــدم حضور
الـكـيــان الصهيوني وه ــذا مــا تــم ،عقد املــؤتـمــر ولم
يحضر الصهاينة بأي شكل من األشكال».
يــرى السفياني أن الصهاينة يسعون إلثــارة فتنة
بني املكون األمازيغي واملـكــون العربي في املغرب:
«حاول الصهاينة زرع الفتنة بني مكونات املجتمع،
م ــن خ ــال م ـغــاربــة ل ـهــم ع ــاق ــات بــاالس ـت ـخ ـبــارات

أزم ـ ـ ــة الـ ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــن املـ ــالـ ـ ّـيـ ــة ،س ــرع ــان
م ــا ت ـحــولــت م ــع ال ـش ـه ــور إلـ ــى إحـ ــراج
للحكومة ،حـيــث ص ــار تـقــاعــد أعـضــاء
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب م ــوض ــوع ــا لـلـخــاف
ب ــن األغ ـل ـب ـيــة ال ـح ـكــوم ـيــة ،ف ـقــد طلب
فريق «العدالة والتنمية» ،قبل أشهر،
م ـق ـتــرحــا ي ـق ـضــي ب ـت ـص ـف ـيــة ص ـن ــدوق
ال ـت ـق ــاع ــد ال ـ ـخـ ــاص بـ ــال ـ ـنـ ــواب ،بـيـنـمــا
داف ـعــت ال ـفــرق الـبــرملــانـيــة األخـ ــرى عن
فكرة إصــاحــه ،وأدى ذلــك في النهاية
إل ـ ــى ت ــراج ــع ح ـ ــزب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ملصلحة موقف حلفائه.
وب ــذل ــك ،ت ـق ــف ال ـح ـك ــوم ــة ب ــن مـطــرقــة
األغلبية (إضافة إلى حزب االستقالل
املعارض) ،التي تضغط لضخ مليارات
الدراهم من خزينة الدولة في صندوق
ال ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــن ،وسـ ـن ــدان ض ـغــط الـ ــرأي
العام الذي يراهن على إلغاء معاشات
ال ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــن بــاع ـت ـبــارهــا «ريـ ـع ــا غـيــر
مستحق».

نواب يلجأون إلى القضاء
لم تتوقف األزمــة عند وضــوح األرقــام
وعـ ـج ــز مـ ـي ــزانـ ـي ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،حـيــث
ق ــرر بــرملــانـ ّـيــون ســابـقــون الـلـجــوء إلــى
القضاء بعد توقف معاشاتهم ،بينما
ت ــرك آخ ــرون الـفــرصــة لــرئـيــس مجلس
ّ
النواب من أجل حل املشكلة سياسيًا.
فــي حــديــث مــع «األخ ـب ــار» ،قــال رئيس
«االتـ ـح ــاد الــوط ـنـ ّـي لـلـمــوظـفــن» ،عبد
ّ
ال ــرحـ ـي ــم الـ ـهـ ـن ــدف ،إن ال ـع ـج ــز الـ ــذي
يعانيه صندوق التقاعد ،كانت الدولة
تغطيه عبر املوازنة العامة ،مشيرًا إلى
ّ
أن الـعـجــز يــأتــي مــن ك ــون الـبــرملــانـ ّـيــن
يتلقون معاشات بعد نهاية واليتهم
مباشرة.
وف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار الـ ـحـ ـس ــم ف ـ ـيـ ــه ،ات ـف ـقــت
نقاشها
مكونات مجلس النواب خالل
ّ
املقترح ،على تفادي اللجوء إلــى ضخ
اعتمادات من املــوازنــة العامة من أجل
ديـ ـم ــوم ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ،وشـ ـ ـ ــددت عـلــى
ضــرورة االعتماد على امل ــوارد الذاتية
من االشتراكات التي يقدمها النواب.

قـ ـ ـ ّـدم امل ــرش ــد األعـ ـل ــى ف ــي إيـ ـ ــران،
عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،جـ ــرعـ ــة تـطـمــن
ل ــإي ــرانـ ـي ــن ،مـ ــن خ ـ ــال ت ــأك ـي ــده
أن ل ـي ــس ه ـن ــاك م ــا ي ـث ـيــر ال ـق ـلــق،
تعليقًا على استئناف واشنطن
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ض ـ ـ ُـد ط ـ ـ ـهـ ـ ــران .وف ــي
خـ ـط ــاب س ــاب ــق نـ ـش ــر م ـض ـمــونــه
مخاطبًا عددًا
أمس ،قال خامنئي
ِ
من النشطاء التقاهم« :يجب أن ال
يقلقوا (املـنــاصــرون) على حالنا،
إن أحـ ـدًا ال يستطيع ارت ـك ــاب أي
حماقة ،فليكونوا على ثقة بذلك،
ال يــوجــد أي ش ـ ّـك ف ــي ه ــذا األم ــر.
فلتخبروا الجميع بــذلــك» .وبعد
أيـ ــام عـلــى دخـ ــول الــدف ـعــة األول ــى
من اإلجراءات العقابية األميركية
ض ــد إي ـ ـ ــران ،ل ــم ت ـظ ـهــر م ــؤش ــرات
على انعكاسات سلبية حتى اآلن،
ف ــي وقـ ــت س ـج ـلــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
العاملية ارتفاعًا وصل إلى  0.3في
املئة.
ووسـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط األمـ ـي ــركـ ـي ــة
عـ ـ ـل ـ ــى دول ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ل ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام
بــالـعـقــوبــات ،ب ــدأت ط ـهــران حملة
م ـ ـضـ ــادة ،ق ــوام ـه ــا الـ ـت ــواص ــل مــع
ال ـح ـل ـفــاء واألص ـ ــدق ـ ــاء وال ـش ــرك ــاء
ّ
االق ـت ـصــاديــن ،فــي خ ـطــوة تجلي
رغ ـبــة إيــران ـيــة ف ــي تـثـبـيــت قــواعــد

مبكرة ّ
تحصن االقتصاد والتجارة
ّ
بـ ـم ــا يـ ـخ ــف ــف م ـ ــن وطـ ـ ـ ــأة ال ـح ـظــر
األميركي .وفيما انشغلت كل من
بـ ـغ ــداد وطـ ـه ــران ب ـمــوقــف رئـيــس
الـ ــوزراء الـعــراقــي حـيــدر الـعـبــادي،
املؤكد التزام حكومته بالعقوبات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وردود ال ـف ـع ــل عـلــى
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ،تـ ـح ـ ّـرك ــت
الــدبـلــومــاسـيــة اإلي ــران ـي ــة بــاتـجــاه
ك ــل م ــن أن ـق ــرة ومــوس ـكــو .ووص ــل
مــديــر مـكـتــب الــرئــاســة اإليــران ـيــة،
مـحـمــود واع ـظ ــي ،إل ــى أن ـق ــرة ،في
زيــارة على جــدول أعمالها املعلن
لـقــاء مــع وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود
جــاويــش أوغ ـلــو ،والــرئـيــس رجــب
طـيــب أردوغ ـ ــان ،وتـسـلـيــم األخـيــر
رسالة تهنئة بفوزه باالنتخابات.
ومــن تركيا ،أشــار واعـظــي إلــى أن
م ــن س ـ ّـم ــاه ــم ب ـ ــ«أعـ ــداء ال ـب ـلــديــن»
ّ
يخططون لــ«املـســاس بالعالقات
الوثيقة ،لكن بفضل وعي القيادة
والـ ـشـ ـعـ ـب ــن اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي والـ ـت ــرك ــي
ُ
ست ْمنى هــذه املخططات بالفشل
قطعًا»ّ .
وفـ ــي م ـل ــف ال ـع ـق ــوب ــات ،انـضـمــت
سويسرا إلى ّ
املنددين بالعقوبات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وأع ـ ــرب ـ ــت ال ـح ـكــومــة
السويسرية ،أم ــس ،عــن «أسفها»

لم تظهر مؤشرات على انعكاسات سلبية للعقوبات األميركية حتى اآلن (أ ف ب)

مل ــا س ـ ّـم ـت ــه «الـ ــوضـ ــع املـ ـت ــده ــور»،
ً
ُم ـع ـي ــدة ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى دعـ ــم عمل
الـشــركــات السويسرية فــي إي ــران،
ومـ ــواص ـ ـلـ ــة رواب ـ ـط ـ ـهـ ــا «وف ـ ـ ــق مــا
تــراه مناسبًا لها» .ولفت مسؤول
حكومي إلى أن القرارات األميركية
فــي ش ــأن الـعـقــوبــات «ال تــؤثــر في
امل ــوق ــف ال ـقــانــونــي لـســويـســرا في
مــا يتعلق ب ــإي ــران» ،إال أن ــه أشــار
في الوقت نفسه إلى أن العقوبات
ال ـجــديــدة ق ــد تــؤثــر ف ــي الـشــركــات
السويسرية.
وعـلــى مقلب واش ـن ـطــن ،وضعت
القوات األميركية املناورات التي
أجراها الحرس الثوري اإليراني
في الخليج وعند مضيق هرمز،
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ف ـ ــي خ ــان ــة
«ال ــرس ــال ــة» .ورأى قــائــد ال ـقــوات
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط،
جوزيف فوتيل ،أنه «من الواضح
جدًا أنهم حاولوا أن يستخدموا
تـلــك املـ ـن ــاورات لـكــي يـبـعـثــوا لنا
رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن الـ ـنـ ـظ ــام
اإليراني أراد أن يثبت أنه يمتلك
قدرات عسكرية في مضيق هرمز
االسـتــراتـيـجــي .وب ــدت تعليقات
الجنرال األميركي نابعة من رصد
أمـيــركــي دق ـيــق ل ـل ـم ـنــاورات التي
تفيد املعلومات بإجرائها بشكل
ضخم وباستخدام أسلحة وقطع
عـسـكــريــة م ـت ـط ــورة ،ح ـيــث أش ــار
فــوتـيــل إل ــى أن ال ـقــوات اإليــرانـيــة
ت ـم ـلــك ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة أل ـغــامــا
وقوارب متفجرة وصواريخ دفاع
ً
رادارات .لكنه،
ساحلي ،فضال عن
ّ
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ح ــذر م ــن أن
الـقــوات األميركية َ
«يـ ِقـظــة بشكل
اس ـت ـث ـن ــائ ــي ..ونـ ـح ــن ن ــراق ــب أي
تغيير» ،مـشــددًا على أن «إحــدى
م ـه ـمــات ـنــا الــرئ ـي ـســة ه ــي ضـمــان
حــريــة املــاحــة وحــريــة التبادالت
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،وسـ ـن ــواص ــل ال ـق ـيــام
بذلك في كل أنحاء املنطقة».
(األخبار)

تقرير

واشنطن أرادت « %70من رؤوس بيونغ يانغ النووية»!

المغرب ضد التطبيع مع إسرائيل
لينا كنوش

تقرير

خامنئي يطمئن
 ...وعين واشنطن على «هرمز»

ّ
ّ
رواتب التقاعد للبرلمانيين تهدد ائتالف حكومة العثماني

اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .يـعـتـمــد ال ـص ـهــاي ـنــة ع ـلــى أش ـخــاص
ّ
يعرفون أنفسهم كصحافيني ،مثقفني ،علماء ،أو
سياسيني في بعض األحيان».
الرئيس السابق لالستخبارات اإلسرائيلية ،عاموس
يادلني ،قال في محاضرة في «معهد موشي ديان»
ّ
وفي حلقة على «قناة العاشرة» :لقد شكلنا خاليا
فــي امل ـغــرب الـعــربــي ،خـصــوصــا فــي امل ـغــرب ،وهــذه
الخاليا يمكن أن تــزعــزع اسـتـقــرار املنطقة فــي أي
ل ـح ـظــة» .ال ـغــايــة واض ـح ــة .لـكــن الـشـعــب امل ـغــربــي ال
يـخـضــع بـسـهــولــة للصهاينة وعـمــائـهــم ،بحسب

الـسـفـيــانــي .فـهــو «ي ـقــاوم بـكــل الــوســائــل املـتــاحــة له
التطبيع .وما علينا سوى النظر إلى التظاهرات من
أجل فلسطني وضد التطبيع التي تجمع في كل مرة
عدد ضخم وكلهم يرفعون شعار التطبيع خيانة».
أم ــا بالنسبة لـلـحــركــة األمــازي ـغ ـيــة الـعــاملـيــة املــوالـيــة
لـلـتـطـبـيــع ،ف ـيــؤكــد خ ــال ــد ال ـس ـف ـيــانــي «أن ال ـحــركــة
األمــازي ـغ ـيــة ال ـعــامل ـيــة وال ـت ــي ع ـنــدهــا م ــا يـكـفــي من
اإلم ـك ــان ــات لـلـنـجــاح ف ــي مـهـمـتـهــا ،ت ــواج ــه الـشـعــب
ّ
املغربي الــذي بأغلبيته مقاوم للتطبيع .وقــد شكل
نقل السفارة األميركية إلى القدس مناسبة جديدة
لـلـتــأكـيــد ع ـلــى هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة ،خ ــرج ــت ت ـظــاهــرات
بــاملــايــن ،هــل هــذه املــايــن ليس لها أي اعـتـبــار؟».
لكن ما زالت الفتنة تهدد املغرب ،ونرى كيف أعلن
أحد رموز التيار االنفصالي قيام دولة أمازيغية في
الكنيست وطلب من إسرائيل املساعدة .يكشف هذا
األمر عن محرك خارجي ،ويتعلق هذا األمر باألمن
القومي املغربي.
على رغم ّأن القانون املغربي يجرم كل من يتعامل
مع دولة أجنبية ،هناك أشخاص ينشرون صورهم
على مواقع التواصل االجتماعي مع صهاينة داخل
الكيان الصهيوني ،لكن «تعلن الحكومة املغربية في
جميع املناسبات وأمــام البرملان ،بأن ليس للمغرب
أي عالقة بالكيان الصهيوني .هناك رجل على رأس
الحكومة ال يتخلف عن أية تظاهرة حول فلسطني
وهو األستاذ سعد الدين العثماني ...لكن في الوقت

نـفـســه ه ـنــاك خ ـط ــوات تطبيعية تـتــم وال نـجــد أي
موقف من الحكومة».
كشف «معهد ألـفــا» أخـيـرًا أن الصهاينة افتتحوا
م ــراك ــز ل ـل ـتــدريــب ف ــي مـنـطـقــة م ـك ـنــاس وم ـنــاطــق
أخ ــرى فــي امل ـغــرب ،والــذري ـعــة هــي إع ــداد عناصر
لحماية الشخصيات ،لكن الحقيقة أنهم يدربون
بـعــض أبـنــاء املـغــرب عـلــى كيفية الـقـتــل بــدم بــارد،
وي ـت ــم الـ ـت ــدري ــب م ــن ق ـب ــل أشـ ـخ ــاص خ ــدم ــوا فــي
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات والـ ـجـ ـي ــش الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي .ي ــؤك ــد
الـسـفـيــانــي أن «امل ـن ـظ ـمــات املـعـنـيــة قــدمــت بـيــانــات
ومعلومات للحكومة املغربية حول هذا املوضوع،
هذه األخيرة بدأت بالبحث والتحقيق لكننا ما زلنا
ننتظر النتائج العملية .هذا األمر خطير جدًا ،هذا
يتجاوز موضوع التطبيع بل يهدد األمــن القومي
املغربي».
أما بالنسبة لألشخاص الذين يتظاهرون في مدينة
أغ ــادي ــر ضــد تسمية ال ـش ــوارع بــأس ـمــاء فلسطني
والـقــدس ،فهم بحسب السفياني« ،ي ــؤدون املهمة
املوكلة لهم لكنهم ال يمثلون كــل الشعب املغربي.
من املؤكد أن هؤالء لهم هيكلية معينة لكنهم ليسوا
قوة ّ
فعالة على صعيد املغرب .هناك طابور خامس
مهمته معارضة أي تضامن مع فلسطني .وفي وجه
الجرائم اإلسرائيلية يعتبرون أن إسرائيل لها الحق
ً
فــي الــدفــاع عــن نفسها .ه ــؤالء أع ــداء للمغرب أوال
ولفلسطني ثانيًا».

كشف موقع « »Voxأن
الواليات المتحدة أرادت
من كوريا الشمالية تسليم
 70في ّالمئة من رؤوسها
النووية ،إل أن األخيرة رفضت
الطلب الذي تقدم به وزير
خارجيتها مايك بومبيو
وقت تسير فيه
مرارًا ،في ٍ
الكوريتان باتجاه استكمال
النشاط الدبلوماسي الذي بدأ
قبل أشهر
كشفت تسريبات نقلها موقع «»Vox
اإلعالمي األميركي ،أن وزير الخارجية
األمـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو ،اق ـتــرح على
كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة خ ـط ــة بـ ـش ــأن ن ــزع
ســاح ـهــا الـ ـن ــووي ،ل ـكــن ب ـيــونــغ يــانــغ
رف ـض ـت ـه ــا م ـ ـ ـ ـ ــرارًا .ون ـ ـقـ ــل امل ـ ــوق ـ ــع عــن
م ـص ــدري ــن ،ق ــال إن ـه ـمــا مـطـلـعــان على
سير املباحثات بني واشنطن وبيونغ
ي ــان ــغ ،أن «ال ـخ ـط ــة ك ــان ــت ت ـنــص على
تـسـلـيــم ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة م ــا ب ــن 60
و 70ف ــي امل ـئ ــة م ــن رؤوسـ ـه ــا ال ـنــوويــة
للواليات املتحدة أو دولة ثالثة ،خالل

فترة تتراوح بني  6و 8أشهر» .وأشار
املصدران إلى أن «من غير الواضح ما
هي التنازالت التي عرضتها الواليات
املتحدة مقابل ذلك ،إن كانت عرضتها
ً
أصال ،غير تخفيف العقوبات أو شطب
كوريا الشمالية من القائمة األميركية
للدول الداعمة لإلرهاب» .وذكر املوقع
أن بــومـبـيــو ط ــرح ه ــذه ال ـخ ـطــة م ــرات
عديدة خالل الشهرين األخيرين ،لكن
فريق التفاوض لكوريا الشمالية ،الذي
ي ـقــوده نــائــب رئ ـيــس الـلـجـنــة املــركــزيــة
لـ ـح ــزب الـ ـعـ ـم ــال الـ ـ ـك ـ ــوري ك ـي ــم يــونــغ
تشول ،رفض هذه الخطة.
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة لــم
ت ـك ـشــف ع ــن ع ـ ــدد ال ـ ـ ــرؤوس ال ـن ــووي ــة
املوجودة لديها ،وقال مصدر لـ«»Vox
فــي ه ــذا ال ـصــدد ،إن ــه ك ــان أح ــد أه ــداف
املفاوضات مع بيونغ يانغ في املرحلة
ال ـحــال ـيــة إق ـن ــاع امل ـس ــؤول ــن ال ـكــوريــن
بالكشف عنها ،فيما تشير تقديرات
الـ ـخـ ـب ــراء األم ـي ــرك ـي ــن إلـ ــى أن ك ــوري ــا
الشمالية تمتلك نحو  65رأسًا نوويًا.
وكـ ـ ــان م ـس ـت ـشــار ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
لألمن القومي ،جون بولتون ،قد أعرب
عن عدم رضاه عن سير تنفيذ ما اتفق
عليه الرئيس دونالد ترامب ،مع نظيره
الكوري الشمالي كيم جونغ أون ،خالل
القمة فــي سنغافورة يــوم  12حزيران
املاضي .كما تشير تقارير إعالمية إلى
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تعثر املفاوضات األميركية ـ ـ الكورية
الشمالية حول نزع السالح النووي من
شبه الجزيرة.
ً
مــن جـهــة ثــانـيــة ،واسـتـكـمــاال للتقارب
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــذي بـ ــدأ ف ــي نـيـســان
املاضي بني الكوريتني وتوقف ،يعقد
مـ ـس ــؤول ــون رف ـي ـع ــون م ــن ال ـكــوري ـتــن
م ـحــادثــات األس ـب ــوع املـقـبــل تحضيرًا
لقمة بــن الــرئـيــس ال ـكــوري الجنوبي،
مـ ـ ـ ــون جـ ـ ـ ــاي إن ،ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره الـ ـ ـك ـ ــوري
الشمالي ،وفق ما أعلنت سيول أمس.
وبالرغم من عــدم إعطاء وزارة شؤون
التوحيد في الجنوب أي تفاصيل عن
م ـكــان ان ـع ـقــاد ال ـق ـمــة ،ف ــإن م ــون واف ــق
ســابـقــا عـلــى زي ــارة بـيــونــغ يــانــغ خــال
ال ـخ ــري ــف ب ـع ــد ل ـق ــائ ــه ال ـت ــاري ـخ ــي مــع

يعقد مسؤولون
من الكوريتين
محادثات تحضيرًا لقمة
بين الرئيسين

الزعيم «الشمالي» في نيسان .وقالت
ال ــوزارة فــي بيان إن «الجانبني سوف
ـال
يـعـقــدان مـحــادثــات على مستوى عـ ٍ
االثنني في الجانب الشمالي من قرية
ال ـهــدنــة بــانـمــون ـجــوم ب ـهــدف مناقشة
ّ
ال ـش ــؤون الـتـحـضـيــريــة املـتـعــلـقــة بقمة
بني الشمال والجنوب».
ووف ـ ــق سـ ـي ــول ،ف ـ ــإن املـ ـ ـب ـ ــادرة ج ــاءت
مــن ط ــرف بـيــونــغ يــانــغ الـتــي اقـتــرحــت
الخميس املــاضــي ،أن يعقد الجانبان
ّ
التقدم» الحاصل
محادثات لـ«مراجعة
ّ
منذ قمة نيسان املــاضــي ،التي مهدت
الـ ـط ــري ــق ل ـل ـق ــاء الـ ـت ــاريـ ـخ ــي بـ ــن كـيــم
وت ـ ــرام ـ ــب .ومـ ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ت ــزاي ــد
ال ـت ـبــادل عـبــر ال ـح ــدود بــن الـكــوريـتــن
ّ
بشكل كبير ،كما أن البلدين يخططان
ألن تـسـتــأنــف فــي وق ــت الح ــق مــن هــذا
الشهر لـقــاءات العائالت التي ّفرقتها
الـحــرب ،وذلــك للمرة األولــى منذ ثالث
س ـن ــوات .كـمــا أعـلـنــت س ـيــول أن وزي ــر
ش ـ ــؤون ال ـتــوح ـيــد ش ــو م ـيــونــغ غـيــون
سيترأس وفدها إلى اجتماع االثنني،
وه ــو ك ــان قــد زار بـيــونــغ يــانــغ الشهر
املاضي لحضور مباراة وديــة في كرة
السلة بني منتخبي الكوريتني ،مضيفة
أن ــه «س ـن ـجــري م ـحــادث ــات مـعـ ّـمـقــة مع
الشمال من أجل قمة شمالية ـ ـ جنوبية
ناجحة».
(األخبار ،أ ف ب)

«سكريبال» سبب
عقوبات جديدة
على روسيا
رده عـلــى الـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة الـجــديــدة
فــي ّ
ال ـت ــي ت ـع ـتــزم الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة فــرض ـهــا على
ّ
ـأكــدت مــن أن مــوسـكــو تقف
روس ـيــا بـعــد «أن تـ ّ
وراء اسـتـخــدام غــاز األع ـصــاب نوفيتشوك في
اململكة املتحدة» ،رفض الكرملن الربط بني هذه
الـعـقــوبــات وات ـهــامــات تــورطـهــا بتسميم العميل
املـ ــزدوج سـيــرغــي سـكــريـبــال فــي بــريـطــانـيــا في
آذار املــاضــي فــي ســالــزبــري ،واصـفــا اإلج ــراءات
األميركية بـ«غير الــوديــة» .وقــال املتحدث باسم
الـكــرمـلــن ،ديـمـتــري بـيـسـكــوف ،أم ــس ،إن بــاده
تعتبر «اإلعالن عن قيود جديدة مرتبطة بقضية
سالزبري غير مقبول على االط ــاق ونعتبرها
غ ـيــر ش ــرع ـي ــة» ،ل ـك ـنــه أض ـ ــاف أن «م ــوس ـك ــو ال
ت ــزال تــأمــل إقــامــة عــاقــات بـ ّـنــاءة مــع واشـنـطــن».
ّ
وسجلت البورصة الروسية تراجعًا أمــس على
حذرت
وقع العقوبات األميركية الجديدة .كذلكّ ،
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة م ــن أن مــوسـكــو
ردًا على العقوبات
ستعد «إج ــراءات انتقامية» ّ
ّ
بحقها .وقالت
واشنطن
الجديدة التي فرضتها
ّ
املتحدثة باسم ال ــوزارة ،ماريا زاخــاروفــا ،خالل
مؤتمر صـحــافــي ،إن «الـجــانــب الــروســي سيبدأ
ّ
التحرك
ردًا على هــذا
بــإعــداد إج ــراءات انتقامية ّ
متهمة
ـن»،
ـ
ط
ـ
ن
ـ
ش
وا
ـودي مــن قبل
ّ
الجديد غير ال ـ ّ
السلطات األميركية بأنها اختارت «عمدًا طريق
املواجهة» .وكانت املتحدثة باسم وزارة الخارجية
األميركية ،هيذر ناورت ،قد أعلنت ،في إشارة إلى
تسميم سكريبال بغاز «نوفيتشوك» لألعصاب،
ّ
ـأك ــدت فــي  6آب مــن أن
أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة «ت ـ ّ
الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية
أو ب ـي ــول ــوج ـي ــة ،ف ــي خـ ــرق ل ـل ـق ــوان ــن ال ــدولـ ـي ــة».
وأضافت أنه استنادًا إلى القانون األميركي حول
ّ
األسلحة الكيميائية ،فــإن هــذا التأكد يــؤدي إلى
فرض عقوبات اقتصادية ستدخل ّ
حيز التنفيذ
في نهاية آب الجاري ،من دون أن توضح طبيعة
العقوبات.
إال أن وكالة «فــرانــس بــرس» نقلت عن مسؤول
أم ـي ــرك ــي ،ط ـلــب عـ ــدم ك ـشــف اسـ ـم ــه ،ق ــول ــه «إن
العقوبات تشمل حظر بيع روسيا تكنولوجيا
حـ ـس ــاس ــة ،ك ـت ـل ــك امل ـس ـت ـخ ــدم ــة فـ ــي األجـ ـهـ ــزة
اإللكترونية ومـعــدات املعايرة ،وهــي تكنولوجيا
كان يسمح ببيعها سابقًا كل حالة على حدة».
وقد تشمل هذه العقوبات ،وفق املسؤول نفسه،
«ص ـ ـ ــادرات ب ـم ـئــات امل ــاي ــن م ــن الـ ـ ـ ــدوالرات إلــى
روس ـيــا» .وفــي حــال عــدم اح ـتــرام هــذه املـطــالــب،
س ـي ـتــم إصـ ـ ـ ــدار دفـ ـع ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
«الصارمة» ،وفق املسؤول األميركي ،حتى إنها
حد «منع شركات الطيران الروسية
قد تذهب إلى ّ
م ــن ال ـه ـبــوط ف ــي املـ ـط ــارات األم ـيــرك ـيــة أو حتى
تعليق العالقات الدبلوماسية بني البلدين» .من
رحبت لندن ـ ـ التي نسبت إلى الحكومة
جهتهاّ ،
الــروسـيــة مسؤولية تسميم سكريبال وابنته ـ ـ
بــالـتــدابـيــر األمـيــركـيــة ال ـجــديــدة ،إذ ق ــال متحدث
«رد دولــي قــوي على استخدام
باسم الحكومةّ :
األسلحة الكيميائية في شوارع سالزبري يبعث
إلــى روسـيــا برسالة ال لبس فيها بــأن سلوكها
ّ
املتهور لن يبقى من دون عقاب».
(األخبار)
سجلت البورصة الروسية تراجعًا أمس
على وقع العقوبات الجديدة (أ ف ب)
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ومـ ــديـ ــر ع ـ ــام ادارة
حصر التبلغ والتنباك اللبنانية
املهندس ناصيف سقالوي
أعضاء لجنة االدارة
نقابة املوظفني والعمال
مجلس صندوق التعاضد
الجمعية الرياضية
رابطة القدامى
يتقدمون بــأحـ ّـر وأص ــدق التعازي
م ــن ال ـس ـي ــدة م ـيــرنــا بـ ــاز (م ـفــوض
الـحـكــومــة ل ــدى ادارة حـصــر التبغ
والتنباك اللبنانية)
بوفاة والدها الغالي املرحوم
حليم يوسف باز
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جنانه ،وألهم عائلته الصبر
والسلوان

انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي
املرحوم هاني علي جابر
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
في منزله في الوردانية
يقام حفل تأبيني يوم األحد في 12
آب  2018عند الساعة  11صباحا ً

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/11 :
ت ـع ـلــن وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ب ــان ـه ــا سـتـضــع
قـيــد الـتـحـصـيــل اع ـت ـبــارًا مــن 2018/08/16
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عــن شهر
تموز عام 2018
بــاإلضــافــة الــى كشوفات الفواتير املتأخرة
غـيــر امل ـس ــددة ،ولـقــد ح ــددت مـهـلــة اقـصــاهــا
 2018/09/14ل ـت ـســديــد هـ ــذه ال ـك ـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
ال ــدف ــع ب ــات ـج ــاه واح ـ ــد «لــاس ـت ـق ـبــال فـقــط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/09/17
 2ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط امل ـش ـت ــرك ــن املـتـخـلـفــن
عــن الــدفــع بــاالتـجــاهــن اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
 2018/10/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصــل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة مؤقتة بعد
مرور شهر واحد على تاريخ قطع االشتراك
اعتبارًا من  2018/11/01ويعاد وصله بعد
تسديد املتأخرات املستحقة إضافة الى رسم
اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى
تاريخ اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
مرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء املؤقت
اعتبارًا من تاريخ  2019/02/01وتستوفى
غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا وتـحــرر االرقــام
امل ـ ـل ـ ـغـ ــاة وتـ ـحـ ـص ــل امل ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات ب ــالـ ـط ــرق
القانونية املعمول بها.
استنادًا الــى املــادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ يحرم املشترك امللغى رقمه من الحصول
ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد ق ـب ــل ت ـس ــدي ــد جـمـيــع
الفواتير املستحقة عليه.
م ــاحـ ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـط ــع خـ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن
امل ـت ـخ ـل ـفــن ع ــن دفـ ــع فـ ــاتـ ــورة ه ــات ــف شـهــر
حزيران عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/08/16
ب ـ ـ ـ يـمـكــن لـلـمـشـتــركــن امل ـل ـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا ف ــوات ـي ــره ــم امل ـتــأخــرة
املبادرة الى تقسيط املتأخرات في صناديق
امل ـنــاطــق الـهــاتـفـيــة وف ــي مـصـلـحــة ال ـشــؤون
املــال ـيــة ـ ـ ـ مـبـنــى وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ،ش ــارع
ريـ ــاض ال ـص ـلــح وإم ـكــان ـيــة ال ـح ـصــول على
إشتراك جديد.
إم ـكــان ـيــة ت ـســديــد ال ـفــوات ـيــر ع ـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ـ ل ـ ــدى اي صـ ـن ــدوق م ــن ص ـن ــادي ــق قـبــض
الـفــواتـيــر الـتــابـعــة لـ ــوزارة االت ـص ــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ـ لـ ــدى أي م ـص ــرف ع ـبــر ت ــوط ــن ال ـف ــات ــورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو أكثر
(لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب  :LibanPostم ـقــابــل  2.000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بـكـلـفــة  1.500ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك بخدمة
«ج ـب ــاي ــة م ــن الـ ـعـ ـن ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك ب ـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ م ـكــاتــب ش ــرك ــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن ي ــون ـي ــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير :عبر
االتصال على املجيب الصوتي رقم  1515أو
عبر صفحات االنـتــرنــت الخاصة بــالــوزارة
( )mpt.gov.lbوهيئة أوجـيــرو (ogero.gov.
.)lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املــرســوم رقم
( 93/4565امل ـ ــادة ال ـثــال ـثــة م ـن ــه) وتـعــديـلــه
باملرسوم  11682تاريخ  1998/01/30لجهة
تحديد مهلة أربـعــة أشـهــر لــإعـتــراض بعد
إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة اعاله،
ووجوب تقديم طلب االعتراض في املنطقة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـل ــب مـ ــن امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام ال ـت ـج ــاوب
الـســريــع مــع مضمون هــذا ال ـبــاغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  26تموز 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1695
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليهم بـطــرس وكــريـمــة وبولس
ومــريــم عـبــد الـلــه ال ـخــوري ونـيـلــي املـعــروفــة
ب ــاس ــم م ــات ـي ـل ــدا رح ـ ـ ــال ول ـ ــي ل ــول ــو رحـ ــال

وال ـي ــزاب ـي ــت أدزي وم ـخ ــاي ــل ج ـ ــورج رح ــال
ونقوال جورج رحال من جرجوع ومجهولي
ً
محل االقامة ،وعمال باحكام املادة  409أ.م.م،.
تنبئكم ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لــديـهــا باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2018/435واملـتـكــونــة بني
فرحه وجاكلني الحاج وبينكم انذارًا تنفيذيًا
موضوع الحكم الصادر بتاريخ 2017/4/27
رق ــم  2017/57عــن الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي
فــي النبطية الناظر فــي القضايا العقارية
واملـتـضـمــن الـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــم بتسجيل
االسهم اآليلة اليهم من مورثهم في العقار
رقــم  /936جرجوع على اســم مــورث الجهة
املــدع ـيــة يــوســف حـنــا ال ـح ــاج وم ــن ث ــم على
اســم هــذه االخـيــرة وتضمني املــدعــى عليهم
الرسوم والنفقات.
وعـلـيـهــم تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
إليها شخصيًا او بواسطة وكالء قانونيني
السـ ـت ــام االنـ ـ ــذار وم ــرف ـق ــات ــه ت ـحــت طــائـلــة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصوال بانقضاء 20
يومًا تلي النشر مضافًا اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يـبـلــغ ال ــى مـجـهــولــي امل ـق ــام م ـم ــدوح وسـيــم
خضر
ً
عـ ـم ــا ب ــاح ـك ــام امل ـ ـ ــادة  409أ.م.م .تـنـبـئـكــم
دائــرة تنفيذ بيروت بأن لديها في املعاملة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة  2017/3073ان ـ ـ ــذارًا اج ــرائ ـي ــا
مــوجـهــا الـيـكــم مــن لـيـلــى تـ ــادروس سماحة
/و /كــريــم مـنـيــر سـمــاحــة نــاتـجــا ع ــن طلب
تنفيذ تعهد واقرار منظم لدى الكاتب العدل
فــي ب ـيــروت جــو ف ـيــاض بــرقــم 2016/6551
تــاريــخ  2016/5/20بــرصـيــد املـبـلــغ الباقي
 /1.755/دوالر امـ ـي ــرك ــي ،ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
والرسوم واملصاريف.
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك ــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيا او بواسطة وكـيــل قانوني
السـتــام االن ــذار االجــرائــي واالوراق املرفقة
بــه علمًا بــأن التبليغ يتم قانونا بانقضاء
مهلة عشرين يــومــا على نشر هــذا االعــان
وعـ ـل ــى ت ـع ـل ـيــق ن ـس ـخــة ع ـن ــه وع ـ ــن االن ـ ــذار
امل ــذك ــور عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ل ــدى دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ل ـي ـصــار ب ـعــد ان ـق ـضــاء هــذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة ايام الى
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى الدرجة
االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور

طـلــب اح ـمــد خـلـيــل مسلماني بــوكــالـتــه عن
مصطفى السيد عبد الكريم طاهر ملورثته
خديجة السيد علي احمد قاسم سند تمليك
بدل عن ضائع للعقار رقم  180جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت ان ــي ان ـتــران ـيــك طــروس ـيــان ملـطــرانـيــة
ص ــور ل ـلــروم الـكــاثــولـيــك ش ـهــادات قـيــد بــدل
ضــائــع لـلـعـقــارات 481 – 270 – 268 – 223
صفد البطيخ.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن مـحـمــود زهـ ــوي بــوكــالـتــه عن
اس ـمــاع ـيــل خ ـضــر حـ ـج ــازي ملــوك ـل ـتــه ه ـنــاء
مـحـمــد شـعـيــب بـصـفـتـهــا م ــن ورثـ ــة محمد
اسـعــد شعيب ملــورثــه اسـعــد محمد شعيب
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  752النميرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب مـحـمــد ع ـلــي مـعـلــم بـصـفـتــه مـشـتــري
م ــن ال ـبــائ ـعــن ع ـلــي وح ـس ــن مـحـســن املـعـلــم
شهادات قيد بدل ضائع للعقارين 149 – 39
عبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي مـحـمــود بـيـطــار ملــوكـلـتــه سـهــام
حيدر بيطار شهادة قيد بدل ضائع للعقار
رقم  1743نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب م ـح ـمــد ع ـلــي م ـطــر شـ ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  2814زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مايا علي بو حيدر وكيلة رضا علي
فرحات بوكالته عن علي حسني سعد وكيل
ي ـحــي ن ـع ـمــه ن ـســر املـ ـف ــوض بــال ـتــوق ـيــع عن
شــركــة –  garden Cityتـضــامــن يـحــي نعمه
نسر وشركاه سند ملكية بدل ضائع للعقار
 189قسم  A 20الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب غسان محمد ياغي بوكالته عن فاطمة
رش ـي ــد حـ ـ ــدرج ب ـص ـف ـت ـهــا م ــن ورثـ ـ ــة رش ـيــد
فايز رشيد حــدرج الــذي بــدوره مشتري من
الـبــائـعــن عـلــي اس ـعــد ش ـحــرور وفـ ــؤاد نمر
حدرج شهادتي قيد بدل ضائع للعقار 366
الحمرا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـبــت م ـي ـش ـلــن م ـل ــك ن ـع ـمــه وك ـي ـل ــة رون ــي
جــان اليحشوشي احــد ورث ــة جــان انـطــوان
الـيـحـشــوشــي سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع عن
حصته في العقار  2/3318الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية سـعــاد محمد عيد شعيب
وكـيـلــة بـتــول ام ــن شـمــس الــديــن اح ــد ورثــة
امــن محمد شمس الــديــن سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1541قسم  12الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمود علي وهـبــي احــد ورثــة احمد
ع ـلــي وه ـب ــي س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصته في العقار  4310الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سامي ميشال الديب وكيل سنى كميل
غندور وكريم سيمون الحجار سند ملكية
بدل ضائع للعقار  2368بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب الياس يوسف شاهني وكيل محمود

محمد سرور سند ملكية بدل ضائع للعقار
 12 /1904حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب جـبــر داود نــويـهــض أح ــد ورث ــة داود
سعد الدين نويهض سند ملكية بدل ضائع
للعقار  577راس املنت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي حسن عبيد وكيل املهندس الياس
نزيه اسطفان مدير عام واملفوض بالتوقيع
ب ــاالن ـف ــراد ع ــن شــركــة كــابـيـتــال انفستمنت
كوربوريشن ش.م.ل .شهادة تأمني بدل عن
ضائع للعقار  2370قسم  11برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب وسـيــم اسـعــد سليمان ملــوكـلــه عباس
زكي حسني علي ناصر الدين سندي ملكية
بدل ضائع للعقار  9/264و 16بمكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب ج ـ ـ ـ ــورج طـ ــان ـ ـيـ ــوس ن ـ ـصـ ــار مل ــورث ــه
ط ــان ـي ــوس ص ـقــر ن ـص ــار س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  88رمحاال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
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أفقيا

 -1دولة عربية – نوع من انواع الويسكي – ّ -2
رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني
راحــل – ضمير منفصل –  -3مجموعة جــزر مـتـجــاورة –  -4جــزيــة ورســم تفرضه
الــدولــة على البضائع املـسـتــوردة والكماليات – أكـبــر وأشـهــر مــدن الـشــرق القديم
أنقاضها على الفرات ّ–  -5جماعة القوم يعدون لقتال – دولة أوروبية – ُ -6نقيض
وخ ــاف – أح ـ ّـرك وأه ــز – طــريــق وسبيل –  -7يكسو جلد الطيور – وري ــث املـلــك –
جواب على السؤال –  -9ما يعلو ماء
عكسها سقي النبات –  -8أنهر وسواقي املاء –
ّ
البحر من الرغوة – متشابهان –  -10من أعظم املغنني في العصر األموي نشأ في
املدينة ورحل الى الشام حيث إتصل بأمرائها ونال شهرة واسعة

عموديًا

 -1من األلــوان – من أسماء األسد –  -2خاصتي وملكي – جبان وخـ ّـواف – ُ -3يخادع ُ
ويماكر
– كــل مــا ُي ـشــرب مــن عصير الـفــاكـهــة –  -4مــديـنــة سـيــاحـيــة مهمة فــي إسـبــانـيــا عـلــى ساحل
ّ
ـان طبق األصــل من كتاب
البحر األبيض املتوسط – أخاصم أ ّشــد الخصومة – ّ -5نموذج ثـ ٍ
– فنانة لبنانية تنتمي الى عائلة فنية مشهورة –  -6تهيأ للحملة في الحرب – من الخضر
– لإلستدراك –  -7يفي بالوعد – ّ
يسد الحفرة باألتربة والركام –  -8عائلة فلكي فرنسي راحل –
 -9حرف نصب – مشروع بحيرة أو سد في لبنان على نهر األولي سيؤمن املياه ملنطقة بيروت
الكبرى – متشابهان –  -10فنانة فرنسية وعارضة ازياء سابقة وزوجة رئيس جمهورية

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

1

8

2

3

4

6

7

5

9

7

3

6

2

9

5

1

8

4

4

5

9

7

8

1

3

6

2

6

4

5

9

7

2

8

1

3

9

1

7

8

6

3

2

4

5

8

2

3

5

1

4

9

7

6

2

6

4

1

3

8

5

9

7

3

9

8

6

5

7

4

2

1

5

7

1

4

2

9

6

3

8

مشاهير 2939

حلول الشبكة السابقة

 -1أمني الجميل –  -2حنجور – حص –  -3مشت – دواليب –  -4دارفور – حلو –  -5بر – دق – جر
–  -6كوب – زجاج –  -7بن – روميو –  -8لبونات – إله –  -9الوس – ريري –  -10أحالم – زحلة

حل الشبكة 2938

شروط اللعبة

1

 -1أحمد بن بلال –  -2منشار – نباح –  -3يجتر – وول –  -4نو – فلورنسا –  -5اردو
– بوا –  -6ورد – متر –  -7جحا – قزي – زي – ُ -8مصلح – جوارح –  -9يلجأ – ليل
–  -10لو بورجيه

عموديًا

غادرت العاملة البنغالدشية
SHEULI AKTAR
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/593156

2 39 33 21 18 13 8

2939 sudoku
1

أفقيا

غادرت العاملة األثيوبية
ROMAN ABEBE GULMA
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/629632

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 2 9 3 9

1

◄ خرج ولم يعد ►

إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـلـبــت ع ــدال نـجـيــب شـبـلــي مل ــورث ـهــا بــديــع
نجيب الخوري سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  1142عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

استراحة
2

◄ مبوب ►

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي أميركي من أصل إيطالي والحاكم السابق ملدينة نيويورك كان
أحد أبرز املرشحني للرئاسة األميركية إلنتخابات عام  2008عن الحزب
الجمهوري
 = 10+9+10+2+4+7+9دولة أوروبية ■  = 1+6+5+8+3ظلمة ■ 8+7+11
= يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :محمد المصطفى

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  1638وجــاء ت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 33 - 21 - 18 - 13 - 8 :
الرقم اإلضافي2 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 397.946.118ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة198.973.059 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 69.827.040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 40 :شبكة الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة1.745.676 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 69.827.040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.735 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 40.246 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 168.392.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23.549 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 3.089.992.162 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1638
وجاء ت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح07630 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة75.000.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7630 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.630 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.30 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 644
وجاء ت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة467 :
• يومية أربعة6012 :
• يومية خمسة92087 :

22
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معرضه االحتفائي في «غاليري صالح بركات» يستبطن طاقة شاعرية وجودية

أسامة بعلبكي« ...العازف المنفرد» على وتر أحالمنا!
نيكول يونس
للمرة األولى ،بعد عشر سنوات من العمل الفني
ال ــدؤوب ،املـتــواصــل ،وال ـعــروض املتتالية ،يتاح
للزوار أن يروا أعمال أسامة بعلبكي ( )1978كلغة
ـدة ،ملؤها الـعــزف الشاعري،
متكاملة .لغة واح ـ ُ
ـازف ...منفرد! بعلبكي ّ
املغرد
لكن وجوديًا ،والـعـ
خـ ــارج س ــرب الـنـمـطـيــة ال ـت ـمـ ُّـرديــة ال ـس ــائ ــدة في
الفنون ُالتشكيليةُ ،يحتفى بثمار سنوات عمله
الـعـشــر ن ـض ـجــا .ف ــي «غــال ـيــري صــالــح ب ــرك ــات»،
ً
أكـثــر مــن  45عـمــا بــاألكــريـلـيــك وعـشــر مــائـيــات،
ٌ
مختارات من أعمال بعلبكي .ثلثاها جديد،
هي
والـثـلــث اآلخ ــر اسـتـعــادة مــن الـسـنــوات املاضية.
ُ
تحيك معًا روح لغة أسامة البصرية .يصهرها
ّ
ّ
نوستالجي غير خطي ،فيضعها
بعرض
املكان
ٍ
في إطارها االستيتيقي األبلغ.

الطبيعة والضوء اللبنانيان،
يناسبان كثيرًا األكواريل (أ .ب)
االستفزاز و«القفشات» في الفن صارا
تقليدًا شائعًا ،إلى درجة لم يعودا تمردًا
«األع ـم ــال الـفـنـيــة هــي الـحـلـقــة األول ــى الوسيطة
املخصصة إلع ــادة وصــل الـخــارجــي ٌوالحساس
والزائل /الهالك ،بالفكر الخام .وتوفيق للطبيعة
والحقيقة الالمتناهية مع الحرية الالمتناهية
للفكر املفهومي» (هيغل).

رحلة بين الزرقة وألوان الغسق
يخفق القلب مع اقتراب موعد الغوص في بحر
أزرق بعلبكي .ننزل األدراج إلــى القاعة الكبرى
في الغاليري ،نلقي نفسنا في َي ّم اللوحات .هي
ـوس وغ ـيـ ٌ
س ـمــاوات ،شـمـ ٌ
ـوم وأش ـج ــار ...ثــم زهــرة
منفردة ،فسيارة صغيرة وأسامة في كل مكان.
ً
ث ــم ب ـي ــروت ل ـي ــا ،ب ـي ــروت عـنــد ال ـغ ـســق ،بـيــروت
وق ــت ال ـف ـجــر ،ف ـبــودل ـيــر ومــايــاكــوف ـس ـكــي ،وف ــان
غوغ! الكنوز في أعماق هذا البحر كثيرة ،تدعو
للسباحة في كل االتجاهات ،كما تشاء النفس.
ُ ً
ـرة .كـفـعــل رقـ ـ ــص ،يـضـبــط الـ ـن ـ ُ
ـور ف ــي أع ـمــال
حـــ
َ ٍ ُّ
أسامة إيقاعه .فالتلفت هنا فعل حرية طفولية،
ملؤها االندهاش .نفتح عيوننا كأطفال نكتشف
للمرة األولــى ما تعنيه الرؤية تحت املــاء .ندرك
َّ َ
أن اللحظ يلتقط الـلــون والـنــور وحتى النبض.
هــي الدهشة الطفولية األول ــى الرومنسية ،تلك
التي تحيلنا جميعًا راقصني سابحني في فلك
لوحات واقعية ورمزية وحتى سريالية .أن ترى
ٍ
عيناك لــوحــات أســامــة ،يعني أن تـقــرأ ِشعرها،
أن تسمع همسها ،صــراخـهــا الـكـتــوم ،وعــزفـهــا.
أن تشعر بــدفء يدها يلمس قلبك عند التحية،
تناديك تلفظ اسمك بصمت عند لقاء العيون.

فـهــي تـعــرفــك ح ـق ــا ..وأن ــت ال تـحـتــاج لـبـيــان كي
تـعـلــن حـبــك ل ـنــورهــا .فـقــد ُب ـحـ َـت ُدون ك ــام ألــف
ٌ
مــرة .فهذا الوجد حاصل .هــذا الــقــرب فطرة هي
ٌ
أكثر من يعرفه .لغتها لون من نور ،بل ُجود من
فيض رؤي ــة .هـُـي دع ــوة لـحــوار مــع الــواقــع ُحلمًا
ال يجيده إال املرهفون .واألزرق يدغدغ العيون.
«األزرق يحيي! األزرق ّ
يحول الصور ملادة يمشي
فيها ماء .تصير راهنة ،حقيقية ،حية ،خصوصًا
املنظر الطبيعي .األزرق جيالتني الـخـيــال ،يمر
بـمـســام ال ـخ ـيــال .مــن دونـ ــه ،ال ـصــور بــا لـيــونــة»
يقول بعلبكي بشاعرية صادقة.
ً
املـعــرض ال ــذي يشمل أعـمــاال منذ  2010تقريبًا ـ
الزمن الــذي انعقدت فيه األفكار على شيء ثابت
بصري صار ُي ِّ
ّ
ميز أعمال
وشخصية فنية ومزاج
ُ
بعلبكي ـ ـ يـحــوي مــراحــل مـتـعــددة مــن رؤاه .من
مرحلة العمل على الواقع كخبر صحافي ،كالخالء
الذي يحوي دمارًا ما أو حادثة ،إلى كيفية متابعة
كحالة
الـفـنــان لـنـفـســه .ثــم الـعـمــل عـلــى الطبيعة
ُ
ٌ ٌ
موسيقية ُ شعرية ،فيها ألوان ،ليل ونهار .بل ألق
ً
ً
الليل وألــق النهار .وصــوال إلى املدينة ليال« .في
اللون والضوء ،أنا ميال للعتمة ونقيضها .فأنا
أرى العالم تقريبًا بعيون فيها الكثير من الظالل،
وف ـي ـهــا ت ـط ــرف ب ـج ـهــد الـ ـض ــوء وب ــال ـظ ــال الـتــي
ينتجها .وهناك الغسق ،غسق األل ــوان ،موجود.
هــذه األل ــوان النحاسية ،أل ــوان الـعــالــم كــأنــه على
ً
طرف نهايته .واإلضاءة الشبحية قليال ،اإلضاءة
ال ـت ــي تـحـيــل ال ـع ـنــاصــر الـطـبـيـعـيــة إل ــى أش ـب ــاح،
ســواء من شجر أو رافعات في املدينة أو صخرة
ـان ف ــي امل ـش ـهــد الـلـيـلــي كــأنـهــا
أو سـ ـي ــارة ،أو م ـب ـ ٍ
أش ـبــاح ،أشـبــاح متحركة .تـكــون األع ـمــال أحيانًا
واقعية تعبيرية وأحيانًا فيها بعض اللعب الذي
ّ
يظهر سرياليًا .يجب أن أقــول إن هناك تيارًا من
ســريــالـيــةٍ مـضـبــوطــة .ســريــالـيــة تـشـبــه الـخــاطــرة
العقلية! فالسريالية عندي ليست واضحة ،لكن
ال مانع لدي إن كان املشهد واقعيًا جدًا ،فأضيف
إل ـيــه عــامــة فـيـهــا تـضـخـيــم س ــري ــال ــي .ق ــد يشبه
ذل ــك مـيـتــافـيــزيـقـيــة دي كـيــريـكــو ،امليتافيزيقية
العقلية املنطقية .ففي بعض أعمالي ،توجد هذه
السريالية املنطقية .وهذا تأثر بالشعر ،بقصيدة
النثر ،بالشعر الحديث تحديدًا ،الــذي هــو شعر
ذهني .فهذه كلها مفارقات في قلب العمل .واضح
أن ــي م ـ ّـيــال ل ـلــواقــع ك ــرس ــم ،أن ـحــت ال ــواق ــع .ألنني
أح ــب لــرسـمــي أن يـكــون متينًا ومـحـكـمــا» يشرح
بعلبكي .لكن املـعــرض ال يقتصر على اللوحات
األكريليكية املتينة الصياغة والسبك والحبك.
ه ـنــاك أي ـضــا ق ــراب ــة  10أع ـم ــال بتقنية املــائ ـيــات،
موقعة بغالبها هــذا ال ـعــام ،ملناظر طبيعية من
لبنان« :حديثًا اكتشفت بالصدفة أن هــذه املــادة
التي كنت أخشاها ،أي االكــواريــل /املائيات ،هي
مدعاة ُّ
تحرر ،كأنك تركضني! هو ركض حر وفيه
رشاقة .يجب أن تكون يدك كالخطاط الياباني أو
الصيني ،خاطفة واثقة ،ال إعــادات .األكواريل فيه
نور ال تعطيه األلوان السميكة .والطبيعة والضوء
اللبنانيان ،يناسبان كثيرًا األكواريل ألن الضوء

َّ
املـحـلــي يــوحــي لــك أن ــه مـنــقــح .وه ــذا ممكن نقله
مع األكــواريــل .هذه الشفافية تناسب كثيرًا رسم
املنظر اللبناني» بحسب بعلبكي.

من رحاب الطبيعة إلى حميمية الداخل
واألنا
«ما هو الفن الخالص نسبة للمفهوم الحداثوي؟
سحر إيحائي َيحوي في الوقت عينه
هو خلق
ٍ
املـ ــوضـ ـ َ
ـوع والـ ـف ــاع ــل ،ال ـع ــال ــم ال ـخ ــارج ــي لـلـفـنــان
والفنان نفسه» (شارل بودلير).
حقل
إلى
الطبيعية،
يأخذنا الغوص بني املناظر
ٍ
آخ ــر حـيــث أس ــام ــة ه ــو ال ـع ـنــوان األبـ ــرز ألعـمــالــه.
يراقب ذاتــه ،يرسمها ،ينتظر معها ،يلعب ...إلى
أن يـسـحـبـنــا املـ ــوج إل ــى مـنـظــر داخـ ـل ـ ّـي ف ــي بيت
الفنان ،واألخير ُم َّ
مدد على األرض ،خافيًا رأسه
داخـ ــل خ ــزان ــة خشبية ص ـغ ـيــرة ،فـيـمــا الـلــوحــات
عـلــى حـيـطــان امل ـنــزل داخ ــل ال ـلــوحــة .نـمـ ِّـيــز منها
أعمال أسامة كما أحــد أعمال والــده الــراحــل عبد
الحميد بعلبكي« :ه ــذه األع ـمــال الـجــديــدة فيها
اس ـت ـعــداد لـلـتـحـ ُّـول .لـقــد شـبـعـ ُـت مــن الـعـمــل على
ُ
فعدت إلى املناخات التي فيها
املنظر الطبيعي،
معايشة الداخل كأنها بيان للخارج ،لكنه بيان
بصوت كتوم مكتوم .ففيها الصمت ،وهذا بيتي
بحذافيره .اســم هــذه اللوحة «الصور الشاهدة».
هي عن حياة الرسام في بيته املليء بالعناصر.
داخله تصبح اللوحات كائنات حية .تصير كأنها
تراقبك .وهــذا التمدد (تمدد الفنان على األرض
فــي اللوحة) هــو نتاج إنـهــاك لكن بشكل طريف،
وف ـي ــه ش ــيء ط ـفــولــي ،ه ــو الــرغ ـبــة ب ــأن تـحـشــري
منذ الصغر،
نفسك في زوايــا آمنة .أحــب الــزوايــا ً
أجد فيها تقوى معينة ،وتقشفًا ،وملجأ .الزاوية
توحي لي بالهرب من العالم الفضفاض .تحدد
إح ـســاســك وف ـي ـهــا ش ــيء ديـ ـن ـ ّـي .إذا ه ــي مـســألــة
ـت
ال ـب ـحــث ع ــن اس ـت ــراح ــة م ــن ع ــال ــم م ـض ـطــرب أن ـ ِ
مـتــرددة فيه ،فــاإلنـهــاك مــوقــف .واالض ـطــراب هنا
يتحول إلى تمدد .والتمدد والصلة املغناطيسية
ب ــاألرض ،تخفف من إحساس عالم سريع .كأنك
تثبتني نفسك خوفًا من أن يقتلعك الزمن .وهكذا
تصبحني مثل عالمة أو وتــد ضمن الــواقــع .هذا
التمدد فيه شيء حميمي وشيء من االستراحة.
فالعالم الجواني ُ
عدت إليه .ومهما غبت عن فكرة
أن أراقب حياتي ،فعندي إدمان على مراقبة أفكاري
ووجــودي في الوقت واملكان» وفق بعلبكي .لكن
ذات الفنان ليست املحور األوحــد ،إذ يضاف لها
ّ
بالرسامني والرسم ،لكن هذا اإلعجاب ال
إعجابه
يفوقه إال افتتانه بالشعراء وبحياتهم! فهو قارئ
للشعر .لــذا فللشعراء حصة في أعماله ،وفــي ذا
يـقــول« :الـشـعــراء هــم األب ـطــال املعنويون للعالم!
وإذا ك ــان ه ـنــاك معنى لـلـفــروسـيــة ،فـهــم فــرســان
اإلنسانية .الشعر موجود في رأســي ،إلى جانب
سير الـشـعــراء الــذيــن أحبهم .وال أجــد أفـضــل من
استعادتهم رسـمــا .مــا يقربني منهم .هناك قوة
مغناطيسية فــي صــورهــم تشعرك أنـهــم بــاقــون.
فيهم شيء أزلي!».

فنان المرسم

َّ
سعيد هو الفنان الذي ِّ
ٌ
ٌ
تمزقه
سعيد
«حزين هو اإلنسان ،إنما
الرغبة والشغف!» (بودلير).
«كنت قد سألت أسامة عن موضوع يود معالجته ملعرضه
ال ـقــادم ،فـقــال لــي حينها إنــه لــن يصير فنانًا مــن هــذا النوع
إطــاقــا! وال أن يعمل عـلــى ثيمة معينة واح ــدة .فـهــو فنان
يستيقظ صباحًا ،يشرب قهوته ،ثــم يذهب كــل النهار إلى
محترفه ستة أيام في األسبوع .ليس املوضوع وال القصة وال
السردية هي الجوهر« ،املشترك هو أنا» قالها لي» .هكذا يبدأ
صالح بركات وصف عالم أسامة بعلبكي الفني .ما يؤكده
األخ ـيــر ل ـ «األخ ـب ــار» بــإجــابــة مسهبة عــن عــاقـتــه بمرسمه
وكيفية الــرســم« :أق ـيـ ُـم اعـتـبــارًا كـبـيـرًا لـلـمــرســم .هــو عزلتي
الـحـيــاتـيــة وعــزلـتــي الـفـنـيــة .املــرســم تـجــويــف دمــاغــي يحوي
الخيال .حيطانه هي الحدود بني خيالك والـخــارج! فاملرسم
فيه طقس .وأنــا ما زلــت أتعامل مع املرسم كأنه طقس .فيه
شيء كيميائي ،فيه استحضار .كأنه عالم ،لكن هذا العالم
ليس ب ـُـاردًا ،بــل عــالــم مشحون بــالـعــواطــف .أرس ــم .والــرســم
عندي لحمة واحدة من خط ولون .لذا هناك اندماج كبير في
سبك الخط واللون في األعمال وهي نتاج تربيتي األكاديمية

والواقعية .ما يجعل الخط واللون مطعمني وموقعني بطريقة
فيها سبك ،مقنعة .الـلــذة ّالتي أشعر بها عندما أل ـ ّـون على
الـبــالـيــت ،هــي ل ــذة قــريـبــة لــلــذة الـلـســانـيــة ،للطعمة .فــأنــا أل ـ ِّـون
بـشـغــف .وكـلـمــا أخ ــرج مــن عـمــل ،أع ــد نفسي بتنفيذ عمل
جديد ،ألنني أعدها بسعادة ستقوم مع النهار الجديد .هناك
فرح ،وعصب مشدود ومخيلة أصبحت مربوطة باألسالك
الكهربائية باليد .وهذه املخيلة مع قربها من اليد تجعل كل
نـبــرة ،وكــل ضــربــة هــي نـبــرة عاطفية مشبعة .والـسـبــك هو
نتاج توحدك مع الــذات .ونتيجة توحدك مع ذاتــك ونسيانك
لـلـتــوتــرات ،يطلع ال ـلــون .أن ــا أطـلــب أن يـكــون ال ـلــون منحوتًا،
وهذا ما تبنيه لديك طريقة العمل االنطباعية .أن يكون اللون
بــالـضــرورة مسبوكًا ومـبــريــا .وال ـلــون ال ينوجد اعتباطيًا،
بل ينوجد ألن هناك إرادة .وألن هذه اإلرادة يجب أن ِّ
تمرن
عضلة ال ـل ــون ،فيصير ح ــارًا! ن ــوره ص ــادر مـنــه .ال مجرد
إضــاءات فيها تكلف أو إحساس بنفاد صبر .فاللون على
العكس مقنع ،كأنه معمول بعاطفة ،بشغف .في املرسم أشعر
أنني أرسم بيدي وبأسناني وبعيوني .فالرسم أداء جسماني
بهذا املعنى .هو عمل عاطفي وحسي».

ألعاب نارية (أكريليك على كانفاس ـ  130 × 115سنتم ـ )2018

تحليق خارج نمطية ُّ
التمرد
«الـفـنــان ،الفنان الحقيقي ،الشاعر الحقيقي ،ال
يـجــب أن يـ ُ
ـرسـ َـم إال كـمــا ي ــرى وي ـشـ ُـعــر .يـجــب أن
يـكــون مخلصًا حـقــا لطبيعته الــذات ـيــة» (ش ــارل
بودلير)
ٌ
عــزف منفرد ،أو تحليق خــارج السرب ،هي أقرب
الترجمات لعنوان املعرض من الترجمة املباشرة:
«عكس التيار» ،ما يلخص  10سنوات من العمل
املـتــواصــل .أصبحت هــذه األعـمــال تشكل تجربة

إلى بودلير مجددًا (أكريليك على كانفاس ـ  120 × 120سنتم ـ )2017

عملية ،يمكن القول بأنها مسار ّ
جدي ُح ٌّر بكامل
املـعـنــى« :لـســت أعــاكــس الـتـيــار ،بــل أتـيــح لنفسي
ح ــري ــة الـ ـخـ ـي ــار ،ح ــري ــة امل ـس ـي ــر الـ ـح ــر .أن أرس ــم
املواضيع التي أريدها .هو تحليق منفرد خارج
ٌ
ال ـس ــرب .ت ــوه ــان عــن ال ــرك ــب .ش ــرود واس ـتــرســال.
فــاالسـتـفــزاز و«الـقـفـشــات» فــي الـفــن ص ــارا تقليدًا
شائعًا نسبيًا! لدرجة لم يعودا تـمــردًا ،بل حالة
ج ــام ــدة .ص ـ ــارت حـ ــال ال ـف ــن ســاك ـنــة بـسـبـبـهـمــا.
أليست هناك طريقة ثانية كي يحاور الفن العني؟
ّ
برأيي ،بلى يوجد .وما أحاول أن أقوله إن الفن فيه
حساسية قادرة أن تتمدد عند املشاهد من دون أن
تجرفه .فهذا الفن وهذه األعمال ليس طموحها أن
تجرف ،بل أن تبهر! لذا هناك إبهار مغناطيسي
يسيل .يأتي إلى العني بطريقة هادئة ،دراماتيكية.
هناك دينامية بطيئة توصل لك فحوى العمل».
يـشــرح بعلبكي قبل أن يضيف« :طبعًا إذا قلنا
أنك تكونني صوتًا منفردًاَ ،ترين حياتك والعالم
عينيك .ولكن هناك سالسة في التعاطي،
بمنظار
ِ
وحـنــان فــي استقبال اآلخ ــر .فهناك هــذه النغمة
الخافتة فــي األع ـمــال .صحيح أنـهــا نغمة عكس
السائد لكنها أعمال غير استفزازية .لدي إحساس
أن ال ـف ـن ــون ال ـحــدي ـثــة الـ ـي ــوم ت ــرك ــز نـسـبـيــا على
االستفزاز ،فيما ما زلت أرى في عمل الفنان طاقة
شاعرية وعاطفية! ما زلت مع الرسم .أحركه من
داخله .الجديد بالنسبة إلي هو ما ّ
أحسه .وليس
الجديد الذي تفرضه هيمنة أفكار سائدة في الفن.
وبهذا املعنى :هذا العمل وجودي!».

ّ
نوستالجية
سينوغرافيا

«لقد قررنا أن نغرد خــارج السرب مع أسامة من
نــاحـيــة الـسـيـنــوغــرافـيــا» ي ـقــول صــالــح ب ــرك ــات لـ
ّ
وال
«األخبار» .ويضيف« :العرض غير مينيمالي ً
ّ
خطي .بل على الطريقة القديمة ،حيث نجد لوحة
ب ـم ـحــاذاة األخ ـ ــرى ،أو فــوقـهــا .ثــم لـيــس املـعــرض
بموقع املعارضة ،وإنما ذو حيز خاص في زمن
أص ـب ـحــت ف ـيــه األول ــوي ــة ف ــي ال ـف ــن ه ــي للناحية

املـفـهــومـيــة .إل ــى درجـ ــة ق ــد يـضـيــع الـعـمــل الفني
بذاته مقابل الديكورات والقصة /السردية .اليوم
هــذا الـفــن الـنــابــع مــن األح ـشــاء ولـيــس مــن العقل،
يجعل من املمكن أن نعرض األعمال بشكل مركب.
فــالـلــوحــة قيمتها بــذات ـهــا ،ال بـســرديـتـهــا ،وهــي
تــدافــع عــن نفسها بنفسها» .مــا يــؤكــده بعلبكي:
«هذا رسم ال ُيمانع أن يكون طربًا .أجد أن العالم
بحاجة للتشويق من جديد ،للحماس ،للعاطفة!
تؤذيني أحيانًا الصيغ الجامدة للتعامل مع الفن
كــأنــه فــي مختبر طـبــي أو عـلـمــي .ه ــذه النمطية
تسلب الـخـيــال الـ ُـحــر متعة أن يستلقي ِبـ ُـحــريــة.
أنــا ميال لشيء مــن التنسيق والـفــوضــى .خليط
منهما يخلق لــذة الحياة ولــذة الـفــن!» .ويضيف:
«للمرة األولــى ،أستطيع أن أرى أعمالي كلغة .ثم
ّ
إن تصميم املكان واإلضاءة املدروسة واملساحات
املفتوحة الضخمة ،تضعك في جو متحفي .أما
طــريـقــة التعليق ،فـكــانــت رؤي ــة صــالــح (بــركــات)،
ِّ
وهــي أن ال نعلق األعـمــال بطريقة خطية .بــل أن
نقدم صيغة بصرية تشبه التشويق املوجود في
ّ
األعمال املتحفية .أعمال متراكبة ،هناك إيقاع ،ألن
التعليق الخطي والصارم بات يليق أكثر بالفنون
م ــا ب ـعــد ال ـحــدي ـثــة .فــالـتـعـلـيــق امل ـت ــراك ــب يضيف
للفضاء اتساعًا ،وتصير األعمال تتحرك في إطار
ُ
غير رتيب .هــذه الرشاقة في التعليق تنجي من
ِّ
التغليف والتعليب الطبي» .لذا تركن في حيزها
ُ
يختم بركات« :قد تكون
الشاعري األبلغ .وفي ذا
أعـمــال أســامــة جزئيًا مبنية على الشعر القابع
في مخزونه الفكري والثقافي .وال شك أن هناك
ايروتيكية ما ،وشاعرية في ما ُي ِّ
قدم .إذ تشعرين
ُ
باأللق واألرق وحتى الـنــزق .املعرض هــذا يهدي
مـســاحــة مــن الـحـلــم! نــراهــا فــي ع ـيــون الــزائــريــن..
خارجني وهم يحلمون».
* «عكس الـتـيــار» :حتى  25آب (أغسطس) ـ ـ «غاليري
ص ــال ــح ب ــرك ــات» (كـلـيـمـنـصــو ـ بـ ـي ــروت) ـ لــاسـتـعــام:
01/345213

صوب الهاوية
(أكريليك على
كانفاس ـ 150
×  180ـ )2011

الصور
الشاهدة
(أكريليك
على كانفاس
ـ  180 × 150ـ
)2018

من دون عنوان
(أكريليك على
كانفاس ـ 180
×  150سنتم ـ
)2018
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نزيه أبو عفش

صورة
وخبر

يوميات ناقصة

ُ
قضاة العدم

ُ
أعلنت أخيرًا مشاركة
عارضة األزياء
والممثلة والـ «دي.
جاي» األوسترالية،
روبي روز ،في
مسلسل «المرأة
الوطواط» عبر شبكة
ّ ،The CW
لتجسد
دور بطلة خارقة
مثلية .خالل إطاللتها
ضمن برنامج The
 Tonight Showمع
جيمي فالون على
 ،NBCأعربت روز عن
سعادتها العارمة
الفرصة،
بهذهّ ّ
وال سيما أنها في
الحقيقة ّمثلية أيضًا،
موضحة أنه ّ«لم
أستطع التوقف عن
البكاء منذ الكشف
ّعن الموضوع» .يذكر
أن كاروالين درايز
على
تعمل حاليًا
ّ
السيناريو ،فيما يتولى
غريغ بيرالنتي تنفيذ
اإلنتاج ،على أن يكون
العمل جاهزًا للعرض
في موسم 2019
ــ ( .2020جايمي
ماكارثي ــ أ ف ب)

ُ
سيموت القضاة.
يومًا ما
ُ
جميع القضا ِة سيموتون،
َ
َ َّ َ ُ
ِّ
نات
آخذين معهم جميــع ما ادخروه ِم ِن َالبـي ِ
والوثائق
َ
لتجريم َ
التي َز َّ
وتبرير إمات ِت ْك.
ك
روها
و
ِ
ِ
ُ
َ
َ
وتكون َ
أنت قد شبعت موتًا.
سيموتون هم...
ولن يبقى منهم ومنك
َ ُّ
ّ
ُ
الكلمات التي تخطها اآلن
إال هذه
ُ
ُ َّ
العهود القادمة
كيال َيكف قضاة
ِ
َ َ ُّ
َ َ ُّ
عن تذك ِرهمَ ،و تذك ِرك.
2018/8/3

ُ
العاجز عن الموت
يكفيني ْأن ُأ َف ِّك َر في َمن ّ
أحب...
ُ ّ
ُ
ُ
رجونه
حلمونه عني ،وما َي
التفكير في ما َي
يكفيني
ّ
لي ومني...
ٌ َ ٌ
ّ
عمول م ْن ّ
ماد ٍة
حتى أتأك َد ِم ْن أنني شخص م
ِ
مقاومة للشيخوخة
ٍ
ٌ
اقتراف املوت.
عاجز عن
وأنني
ِ
ُ
َ ِّ
يكفيني ْأن« :أفكر.»...
2018/8/3

ساريكويومدجيان
هايغ
الموعد في ّ
حمانا

سهرة طربية
مع محمد خيري

عنداري:
فراس
ّ
«تحت العنب تفاح»

بالشراكة مع «مسرح تياتر دو
ال فيل» الباريسي العريق ،يدعو
«بيت الفنان ـ ّ
حمانا» (جبل
لبنان) إلى حفلة موسيقية
يحييها عازف الدودوك األرمني
هايغ ساريكويومدجيان ( 1985ـ
غد األحد .على مدى
الصورة) بعد ٍ
ستني دقيقة ،سيستمتع الجمهور
بعزف ساريكويومدجيان
وجورجي هوفهانيسيان على
الدودوك ،إلى جانب تيغران
هوفهانيسيان على اإليقاع .بدأ
هايغ العزف على هذه اآللة في
سن الـ  ،13وعمل حتى عام 2004
على العديد من املشاريع التي
تشمل الـ«مدجلس» ،وهو مزيج
من املوسيقى األرمنية واملعاصرة
والجاز.

في  18آب (أغسطس) الحالي،
يعود الفنان السوري محمد
خيري (الصورة) إلى «تياترو
فردان» (سنتر «ديونز» ـ ـ بيروت)
حيث يحيي حفلة طربية،
كما جرت العادة خالل الفترة
املاضية .لكن هذه ّ
املرة ،لن يكون
ابن مدينة حلب بمفرده في هذا
املوعد ،إذ ترافقه على املسرح
الفنانة اللبنانية الشابة شانتال
بيطار .خالل هذه السهرة،
ً
سيؤدي الثنائي املوهوب أعماال
شهيرة من األرشيف العربي
الغني ،وراسخة في ذاكرة الناس،
من دون أن يخلو اللقاء طبعًا
التراث الحلبي ،والقدود،
من ّ
واملوشحات.

يواصل فراس عنداري (الصورة)
سلسلة حفالت «تحت
تقديم ّ
العنب تفاح» في «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
في  18آب (أغسطس) الحالي،
يضرب الفنان اللبناني الشاب
موعدًا جديدًا مع الناس الذين
ّ
سيخصهم بحفلة قدود حلبية
مئة في املئة.
يرافق عنداري في هذه السهرة،
كل من املوسيقيني :محمد نحاس
ّ
(قانون) ،وخالد علف (عود)،
وخضر رجب (كمنجة) ،ومحمد
خير نحاس (ناي) ،وأحمد
الخطيب ومازن مالعب وأيمن
ّ
سليمان على اإليقاع .يذكر أن هذه
األمسيات تستوحي اسمها من
كلمات أغنية «يا رايحني ع حلب»
التي اشتهر بها صباح فخري.

أمسية لهايغ ساريكويومدجيان :األحد
 12آب (أغسطس) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «بيت الفنان
الثامنة والنصف
ـ ّ
حمانا» (جبل لبنان) .لالستعالم:
05/532544

حفلة محمد خيري باإلشتراك مع
شانتال بيطار :السبت  18آب ـ ـ الساعة
ً
مساء ـ ـ «تياترو
العاشرة والنصف
فردان» (سنتر «ديونز» ـ بيروت).
لالستعالم01/800003 :
أو 70/692919

ّ
حفلة «تحت العنب تفاح» :السبت 18
ً
مساء ـ «مترو
آب ـ الساعة العاشرة
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

