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ّ
ّ
ّ
وثيقة سرية من محمد بن سلمان إلى دونالد ترامب :تعال نهزم إيران ونحرر اليمن وندجن لبنان

عندما تلعب مع المجانين
إبراهيم األمين
أذك ـ ــر ع ـن ــدم ــا ان ـط ـل ـقــت «األخ ـ ـب ـ ــار» ،كـتــب
الـ ــراحـ ــل ج ــوزي ــف س ـم ــاح ــة نـ ـقـ ـدًا ل ـق ـيــادة
امل ـم ـل ـك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة .ثـ ــم ه ــاج ــم ال ــزم ـي ــل
أس ـع ــد أب ــو خ ـل ـيــل ال ـعــائ ـلــة ال ـحــاك ـمــة ،كما
ُ
نشرت مقاالت نقدية قاسية ألداء الحكم
الـ ـسـ ـع ــودي س ـيــاس ـيــا وداخـ ـلـ ـي ــا .يــوم ـهــا،
ل ــم تـكــن األب ـ ــواب م ــوص ــدة أم ــام ش ــيء من
ّ
الحوار .اتصل بي مسؤول سعودي ألجل
عقد اجتماع عاجل .فهمت أن هدفه البحث
فــي مــا ينشر فــي «األخ ـب ــار» .ك ــان الــرجــل
سريعًا وصريحًا« :نحن نتعاون مع غالبية
وســائــل اإلع ــام فــي لـبـنــان ،ومـنــذ سـنــوات
طــوي ـلــة جـ ـدًا نـجـحـنــا ف ــي تـنـظـيــم عــاقــات
منعت ّ
التعرض إلى قيادتنا وملكنا .ونحن
ّ
نعرف أن لكم خطكم السياسي الخاص.
ل ـكــن ،مل ــاذا ال نـتـفــق عـلــى تـحـيـيــد قـيــادتـنــا
ّ
وملكنا عن النقد ،حتى ولو ظل هناك من
يـنـتـقــد مــواقـفـنــا مــن ه ــذه امل ـســألــة أو تـلــك.
نـسـمــع أن «األخ ـ ـبـ ــار» تـحـصــل ع ـلــى دعــم
مباشر من إيران وسوريا وقطر ...يا أخي،
أنتم أحــرار ،وال مشكلة لدينا ،لكن ما هي
املشكلة عندكم إذا أضفتم السعودية إلى
الئحة الدول الداعمة؟».

فضيحة هذه األوراق
في زهو حاكم المملكة
بنفسه وقدرته على تحقيق
الكثير خالل وقت قصير

يقتنع آل سعود
بأن ساكن البيت
األبيض هو
ممثل الله على
األرض (أ ف ب)

ي ــومـ ـه ــا ،شـ ـع ــرت ب ـص ـع ــوب ــة أن يـسـتـمــع
مسؤول سعودي إلــى أحــد يقول لــه :األمر
ليس على هــذا الـنـحــو ،أع ــرف أنــه سيكون
صعبًا عليك االقتناع بــأن ما أوردتــه ليس
سوى معلومات خاطئة .ولكن لنفترض أنه
ّ
صحيح ،مل ــاذا ال تـفــكــر ،فــي ّأن هــذه الــدول
ال ـت ــي ت ـق ــول :إن ـه ــا ت ــدع ــم «األخ ـ ـبـ ــار» ،إنـمــا
تفعل ذلــك بسبب أننا نعارض الحكم في
السعودية ،ملكًا وعائلة وسياسات؟
اليوم ،بعد مرور ما ّ
مر من وقت ،سيكون
من السذاجة مناقشة أي مسؤول سعودي
في ما تقوم به قيادته حيال القضايا العامة
في املنطقة والعالم .وسيكون من الصعوبة
بمكان ،إقناع ّأي مسؤول سعودي بأن ما
يقوم به الحاكم بأمره في الرياض ليس إال
ضربًا من ضروب الجنون التي ُت ّ
عجل في
سـقــوطــه ،ويـخـشــى أن تـسـقــط مـعــه الـبــاد
أيضًا .لكن األكثر تعقيدًا ـ ـ بل ما يالمس
ً
ُ
قنع مسؤوال سعوديًا
حد االستحالة ـ ـ أن ت ِ
بأن يناقش األوضــاع خالل العقد األخير،
ّ
ّ
مقاصة من دون إنكار أو غش.
وأن ُيجري
وكل ما سوف تسمعه ،هو ما يمكن لك أن
تقرأه في النشرات الصادرة عن السعودية
مباشرة أو عبر تمويلها الكامل أو الجزئي
لها .فالحقيقة عند هؤالء واحــدة ومطلقة،
ومــوجــزهــا :مــا نـقــولــه ن ـحــن ،هــو الحقيقة
بعينها!
ُ ّ
وإلــى جانب السردية السعودية امل ِملة عن

ال ـخ ـيــر وال ـب ــرك ــات وال ـ ــدور وال ـخ ـص ــوم ،كــانــت
ق ـيــادة الـنـظــام ه ـنــاك تـعـمــل عـلــى إخ ـفــاء ليس
فـقــط مــؤامــراتـهــا ضــد خـصــومـهــا املنتشرين
في كل العالم ،بل تحاول ستر عورتها حيث
املشكلة في املعلومات الخاطئة ،وفي التقدير
الـخــاطــئ وف ــي الـحـســابــات الـخــاطـئــة ،عـلـمــا أن
الجانب اآلخر من الفضيحة يتصل بالالمهنية
ّ
الـتــي يتسم بها عمل املــؤسـســات السعودية،
وح ـيــث ت ـجــد أن ــه ال وجـ ــود ال ملــؤس ـســات وال
من يحزنون .هناك حاكم وعنده كاتب واحد
بأقالم كثيرة.
فــي ع ــام  ،2015نـشــرت «األخ ـب ــار» بــالـتـعــاون
مــع منظمة ويكيليكس مـجـمــوعــة كـبـيــرة من
البرقيات السرية لوزارة الخارجية السعودية.
ولم تقل الوثائق جديدًا حول ما يقوم به النظام
ضــد خـصــومــه ،بــل قــالــت الـكـثـيــر عــن الـ ــرداءة
فــي العمل سياسيًا ودبلوماسيًا وأمـنـيــا من
قبل سفارات ومبعوثي هذا النظام الوحشي.
ّ
وكـشـفــت عــن قــلــة اح ـتــراف فــي أص ــول العمل
الــدبـلــومــاســي ،رغ ــم كــل قـصــائــد الـشـعــر التي
ُ
كــانــت تـقــال مــدحــا فــي الــوزيــر الــراحــل سعود
ال ـف ـي ـصــل .م ــع ال ـع ـلــم أن س ـ ُف ــراء ال ــري ــاض في
ٌ
ّ
يخص
ممنوع عليهم كتابة ّأي تقرير
الخارج
زيارات أو لقاءات أفراد العائلة املالكة ،فهو أمر
ّ
خاص ال تنطبق عليه أصول العمل في الدول،
وهو ما حجب الجانب اآلخر من الفضيحة.
وع ـن ــدم ــا اس ـت ــول ــى م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان عـلــى
الحكمّ ،
اهتم فقط بتنظيف مكاتب نظامه من
غـيــر املــوالــن لــه .لكنه فـتــح الـبــاب واسـعــا أمــام
نـشــاط يـهــدف إل ــى تـعــزيــز حـضــور ب ــاده في
الـعــالــم .وطـبـعــا ،ال ُيـضـ ّـيــع ابــن سلمان الــوقــت،
ّ
وهــو يركز على القطب األقــوى في العالم ،أي
الــواليــات املتحدة ،حيث يقتنع آل سعود بأن
س ــاك ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ه ــو م ـم ـثــل ال ـل ــه عـلــى
ّ
األرض ،وبيده الحل والربط.
منذ عام ،عدنا لنشر برقيات ووثائق صادرة
عــن مــؤسـســات رسـمـيــة سـعــوديــة إل ــى جانب
م ـل ـف ــات تـ ـخ ـ ّـص األردن واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
املتحدة .وفي كل مرة ،نجد أنفسنا أمام إبداع
سعودي جديد وأمام أفكار عجيبة وغريبة ال
تـمـ ّـت إلــى عـلــم أو حـســابــات ،بـقــدر مــا تعكس
ّ
عقلية الحاكم الذي يعتقد بأن ماله سوف يتيح
ّ
له االستمرار ال في الحكم فقط ،بل التخلص
من كل خصومه سواء أكانوا أفرادًا أم قوى أم
حتى حكومات وأنظمة .وجــديــد ابــن سلمان،
هــو االسـتـســام إلــى شــركــات اسـتـشــاريــة من
مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،تـضــع ل ــه ال ـت ـصـ ّـورات
ّ
وتتخيل عنه في كيفية هزم الخصوم.
ال ـيــوم تـبــدأ «األخ ـب ــار» بـنـشــر قـســم مــن ورقــة
طويلة ّ
أعدها مساعدو ولي العهد بالتعاون مع
ّ
شــركــات متخصصة فــي الـسـيــاســات الدولية
والعالقات العامة ،وأنفق من أجلها املاليني من
الدوالرات بغية تقديم خطة عمل ُت َ
عرض على
البيت األبـيــض ،وعلى الرئيس الحالي دونالد
ت ــرام ــب ألجـ ــل م ـح ــارب ــة ك ــل خ ـص ــوم ال ـن ـظــام
السعودي.
ف ـض ـي ـحــة ه ـ ــذه األوراق ل ـي ـســت ف ــي ال ـخ ـيــال
الفقير عند ّ
معديها ،بل في زهو حاكم اململكة
بنفسه وقدرته على تحقيق الكثير خالل وقت
ّ
قصير .وفيها الكارثة الكبرى املتصلة في أنه
يعتقد أن شطب نظام أو قوة أو شعب ،يمكن
أن يحصل بجملة ومقطع فيديو وكيس من
الدنانير!
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األمير األرعن الذي يقامر
بدمائنا
إيلي حنا
ف ــي ل ـب ـنــان ق ـي ـمــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة لهمس
ال ـس ـفــراء وال ـق ـنــاصــل .تـكـفــي دردش ــة
م ــع م ــوظ ــف ف ــي سـ ـف ــارة ل ـق ـلــب م ــزاج
زعـيــم فـيــأخــذ أن ـص ــاره نـحــو مغامرة
غير محسوبة .بــات الـنــاس مقتنعني
ّ
بــأن هــؤالء ّ
يحركون كــل شــيء .وكما
ّ
الحـ ــظ امل ـف ــك ــر ج ـ ــورج ق ـ ــرم« :لـيـســت
مصادفة أن يكون ّ
أهم مصدر معرفي
فــي تــاريــخ لبنان الحديث ،هــو تقارير
ال ـق ـنــاصــل ف ــي بـ ـي ــروت إلـ ــى دولـ ـه ــم».
ّ
إن «ث ـق ــاف ــة ال ـق ـن ــاص ــل» ت ـلــك تـتـحــكــم
ّ
الوطنية ،أكثر من
بالحياة السياسية
أي وقــت مضى ،كما كشفت باألمس
غ ـيــر ال ـب ـع ـيــد وث ــائ ــق «وي ـك ـي ـل ـي ـكــس».
ّ
م ـس ــؤول ــون وص ـحــاف ـيــون ومـحــلـلــون
ج ـل ـس ــوا «يـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاورون» مـ ــع سـفـيــر
«اإلم ـبــراطــوريــة» فــي االستراتيجيات
الدولية!
مـنــذ س ـنــوات انـتــزعـنــا فــي «األخ ـب ــار»،
ّ
ح ــق التشهير بــاملـتــآمــريــن وأصـحــاب
ال ــدس ــائ ــس ،ب ـعــد ن ـشــرنــا ال ـع ــدي ــد من
الــوثــائــق الـســريــة ال ـس ـعــوديــة ،بعضها
بالتعاون مع مؤسسة «ويكيليكس»،
ّ
وأخــرى من مصادرنا الخاصة .لكننا
اليوم أمــام نــوع آخــر من السموم ،أمام
ّ
مـخــطـطــات شـيـطــانـ ّـيــة عـلــى درج ــة من
الخطورةّ ،
يحرك خيوطها األمير الجاثم
عـلــى م ـق ـ ّـدرات ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة .وقــد
حصلت «األخـبــار» أخيرًا على واحــدة
ّ
مــن تـلــك الــوثــائــق الـسـ ّ
ـريــة الـتــي تسلط
الـضــوء على غطرسة الــرجــل ،ونــوايــاه
ّ
ّ
العدائية التدميرية ،وهي تصنف حكمًا
في خانة «جنون العظمة».
مــا سنكشف عنه فــي هــذه الحلقات،
ه ــو ع ـص ــارة «ال ـف ـكــر االسـتــراتـيـجــي»
ّ
ال ـس ـل ـمــانــي ،ك ـمــا ي ـت ـجــلــى ف ــي وثـيـقــة
بعنوان« :مواجهة السیاسات العدائیة
ّ
لـلـنـظــام اإلی ــران ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .إنـهــا
ّ
خ ــط ــة ع ـم ــل س ـع ــودي ــة م ــرف ــوع ــة إل ــى
إدارة دونــالــد تــرامــب ،فــي عــام ،2017
تستهدف ش ـ ّـن ح ــرب غـيــر مـبــاشــرة،
على إيــران ولبنان واليمن ،من خالل
ّ
عدائية ومــؤامــرات ودسائس،
حمالت
لــزعــزعــة اسـتـقــرار هــذه ال ــدول ،وخنق
اقتصاداتها ،وخديعة شعوبها ،وشراء
نخبها ،والتآمر على حكوماتها.
مـحـمــد بــن سـلـمــان املـسـتـعـ ّـد إلح ــراق
ً
إرضاء لدونالد ترامب وهوسه
املنطقة
ّ
ّ
املــرضــي ،تـبــن أن بعض مستشاريه
ودبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــه اسـ ـتـ ـمـ ـع ــوا حـ ـق ــا ل ـ

«زواره ــم»« .أيــام االستعمار الجميل»
ك ــان الـقـنـصــل الـفــرنـســي ي ـت ـقـ ّـرب من
ّ
مختار محلة مــن أجــل هــدف صغير
أو سطحي ،فيما اليوم «الدبلوماسية»
ّ
السعودية قائمة على تسلم عــروض
م ــن م ـس ـت ـشــاريــن م ـع ــدوم ــي امل ـعــرفــة
والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءة ويـ ـعـ ـمـ ـل ــون م ـ ــع ش ــرك ــات
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة .ال ـي ــوم ،وبـعــد مــرور
أكثر من عامني على مقترح «مواجهة
الـسـیــاســات الـعــدائـیــة للنظام اإلیــرانــي
في املنطقة» ،تظهر رعونة الفكرة ،على
خـطــورتـهــا ،وف ـشــل تـنـفـيــذهــا .األمـيــر
الطائش يظن أن بوسعه أن يتعامل مع
ّ
إيــران ،كأنها جريمة تقطيع صحافي
يـخـتـلــف مـعــه داخـ ــل قـنـصـلـيــة ب ــاده،
أو حـتــى خـطــف رئـيــس وزراء حليف
وإج ـبــاره على االستقالة والتحضير

لنتصور أن ّ
ّ
ولي العهد
سيعيش حتى يبلغ عمر
والده ...أي أن العالم
سيكون عليه احتماله
حتى عام !2070

لفوضى في بلد هذا الحليف العزيز.
اب ــن سـلـمــان ق ــال فــي أي ــار  2017إنــه
سينقل املعركة إلــى الــداخــل اإليــرانــي.
هي الفترة ذاتها التي أنهى فيها فريقه
«خ ـط ــة ق ـلــب ال ـن ـظ ــام» وط ـ ــار ب ـهــا إلــى
ّ
واشنطنُ ،لت ّ
ّ
استراتيجية
قدم كخطة
ّ
ستغير مـجــرى الـتــاريــخ فــي املنطقة.
الـخـطــة تـقـتــرح «ف ــري ــق ع ـمــل» مــوازيــا
ل ـفــري ـق ـهــا ل ـي ـقــومــا م ـع ــا ب ـ ـ «م ــواج ـه ــة
سياسات النظام اإليراني».
ّ
يقدم ولي العهد السعودي نفسه ،كما
ُ
تـظـهــر الــوثـيـقــة ،بصفته ال ــدم ــاغ الــذي
ّ
يحضر «األرضية الثورية» كي يحتفل
جــون بولتون باالنتصار في طهران،
حـ ــاج ـ ـزًا ل ـن ـف ـســه م ـك ــان ــا إل ـ ــى ط ــاول ــة
صانعي «النظام الجديد» .في الحقيقة،
سيدخل التاريخ بصفته رم ـزًا ألكثر
ن ـظــام ت ـع ـ ّـرض لـلـتـقــريــع واإله ــان ــة في
ال ـت ــاري ــخ امل ـع ــاص ــر .م ــن س ـمــع تــرامــب
يقول« :السعودية ال تملك سوى املال
لــذلــك يستطيعون أن يــدفـعــوا لـنــا من

أجــل الــدفــاع عـنـهــم» ،كيف يـصـ ّـدق أن
هذا النظام يريد تغيير وجه املنطقة؟
كيف لهذا األمير األرعن ،كما يكشف
الجزء من الوثيقة املتعلق بـ «مواجهة
حزب الله في لبنان» ،أن يقوم بتقييد
وإض ـ ـعـ ــاف ال ـ ـحـ ــزب؟ ال ش ــك أن فــي
واشـنـطــن مــن ابتسم بـلــؤم وهــو يقرأ
هذه الصفحات…
فـ ــي مـ ـق ـ ّـر الـ ـسـ ـف ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
بـ ـي ــروت ،ت ــوج ــد م ـل ـفــات م ـكـ ّـدســة عن
ال ـع ـم ــل ف ــي م ـن ــاط ــق حـ ــزب ال ـل ــه وع ــن
دعــم شخصيات وفئات مناهضة له.
ّ
صـ ّـرح األميركيون أنهم أنفقوا خالل
سنوات قليلة نحو نصف مليار دوالر
لهذا الغرض ،ولتمويل جمعيات تعمل
فــي «بـيـئـتــه»… هـنــاك عـشــرات الكتب
واألب ـ ـحـ ــاث وال ـت ـق ــاري ــر ال ـ ـصـ ــادرة في
السنوات األخيرة ُامل ِّ
فصلة عن الحرب
االستخبارية واالقتصادية األميركية
على حــزب الـلــه .وهــا هــي عبقرية ابن
س ـل ـم ــان وم ـس ـت ـش ــاري ــه ت ـت ـف ـتــق عــن
خطة ملراقبة الـحــدود البحرية والبرية
للبنان ،وكف ّ
يدي الحزب عن «املرافئ
ّ
الــدولـيــة» ،وإط ــاق فــرق كشافة تمهد
لتشكيل «ميليشيا معتدلة ووطنية»
ُ
تجابه حزب الله.
إذا وضعنا جانبًا خطة «قلب النظام»
في طهران (!) فإن السعودية ُت ّ
عد في
لـبـنــان ج ــزءًا مــن «الـتــركـيـبــة» ،ولديها
ح ـ ـضـ ــورهـ ــا وع ــاق ــاتـ ـه ــا وأدوات ـ ـ ـهـ ـ ــا
وأمـ ــوال ـ ـهـ ــا… ف ـم ــا الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه مــن
ّ
االستراتيجية؟ لم ّ
تمر شهور
أهدافها
ع ـلــى ط ــرح خ ـطــة مــواج ـهــة ح ــزب الـلــه
حتى كان األمير الشاب يلعب «سولو».
َ َ
خطف الرئيس سعد الحريري معلنًا
ع ــن «انـ ـق ــاب س ـي ــاس ــي» ف ــي ب ـيــروت
مــن شــاشــة قناته «الـعــربـيــة» ،وتـ ّـوجــت
خـبـطـتــه ال ـع ـب ـقـ ّ
ـريــة ب ـ ـ «ال ـن ـج ــاح» ال ــذي
نعرف…
أمــره عجيب هــذا األمير .لن يستسلم
مـحـمــد ب ــن سـلـمــان وإن حــوصــر في
ُ
َ
قصر اليمامة .فـ ِـشــل فــي لبنان ،أهــن
في سورياُ ،هزم في اليمنُ ،ه ّمش في
الـعــراق .ومــا زال يتعامل مــع شعوبنا
كــأنــه أم ــام لعبة فـيــديــو ويمتلك عــددًا
ّ
لنتصور
غير محدود من املـحــاوالت.
لحظة أن ولــي العهد الحالي سيعيش
حتى يبلغ عمر والـ ــده ...أي أن العالم
س ـي ـكــون عـلـيــه اح ـت ـمــال اب ــن سـلـمــان
حتى عام !2070
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ملف

ملف

ّ
ّ
ّ
وثيقة سرية من محمد بن سلمان إلى دونالد ترامب :تعال نهزم إيران ونحرر اليمن وندجن لبنان
ليس ّ
سرًا أن ما يجمع السعودية ودونالد ترامب هو
صفقة كبرى تترجم أجندات سياسية وعشرات مليارات
الدوالرات .إال أن وثائق سرية مقرصنة حصلت عليها
وأسرارها
«األخبار» تساعد على رسم طبيعة العالقة ّ
وفهم مدى توازنها ونجاحها .إنه مشروع حكام

المملكة الجدد لالرتباط بواشنطن لقرن آخر من الزمن
مبني على برنامج شراكة تفصيلي يحمل عنوان «إطار
الشراكة االستراتيجية للقرن الحادي والعشرين» ،أبرز بنوده
إسقاط إيران .ببساطة ،تجيب الوثائق عن سؤال :ما هي
هذه الصفقة؟

تصميم
سنان عيسى

خطة «مواجهة إیران»

ّ
يوم حلم العبد بأن يشارك سيده في حكم العالم
خليل كوثراني
مــذ تسلم آل سـلـمــان ال ـعــرش مطلع ع ــام ،2015
تخوض اململكة العربية السعودية تحوالت كبرى
في غير قطاع؛ في الثقافة واالقتصاد والسياسة
الخارجية والدين واملجتمع والعسكر .الثابت وسط
كل متغير ،أمر واحد :الواليات املتحدة األميركية،
مفتاح فهم ما جرى ويجري في الجزيرة العربية.
«األخ ـبــار» تنشر على حلقات ،دفعة جــديــدة من
«السعودية ليكس» .وثيقة ممهورة بعبارة ّ
«سري
للغاية وغير قابل للتداول» ،تعود إلى عام ،2017
قبيل سفر ولــي العهد األمـيــر محمد بــن سلمان
ّ
السعودية الشهيرة
إلى واشنطن ،وعقب الزيارة
لدونالد ترامب الواصل حديثًا إلى البيت األبيض.
ينظر السعوديون الى ترامب بوصفه «الفرصة»
لترميم ما أفسدته واليتا باراك أوباما ،إضافة إلى
أسباب موضوعية أخرى كتراجع مركزية النفط
في العالقات.
ّ
ّ
تشكل فصول الخطة املقرصنة رسمًا لهندسة
الـسـيــاســة الـسـعــوديــة الــراهـنــة واملـقـبـلــة ،الداخلية
ّ
وال ـخــارج ـيــة… ورح ـلــة فــي ّعـقــل حــكــام اململكة،
وإحــاطــة بــاملـنـظــار ال ــذي يتطلع مــن قـصــور جــدة
وال ــري ــاض إل ــى واشـنـطــن وال ـعــاقــات مـعـهــا .لكن

الهدف تثبيت المملكة ّ
كـ«شريك موثوق» بما يحقق
البرنامج االنتخابي لترامب

اململكة كـ«شريك موثوق» لدى األميركيني ،وبما
يــؤدي إلــى «تحقيق البرنامج االنتخابي للرئيس
ترامب» .يرسم فريق الحكم في الرياض «خريطة
طــريــق» لتحقيق سـتــة أهـ ــداف اسـتــراتـيـجـيــة من
شأنها إعادة صياغة العالقات مع واشنطن لقرن
من الزمن.

األهداف الستة هي:

أهميتها تنبع مــن كــونـهــا تـفـ ّـصــل بــرنــامــج عمل
ت ـط ـب ـي ـق ـيــا ت ـح ــت م ـس ـمــى «م ـل ـخ ــص ت ـن ـف ـي ــذي».
ويمكن أن ّ
نتلمس ترجمته على األرض في جردة
السنوات الثالث املاضية ،وتشريح الراهن من عقد
األزمات اإلقليمية.
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «إط ـ ــار الـ ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
للقرن ال ـحــادي والعشرين بــن الــواليــات املتحدة
واململكة العربية السعودية» ،يـقـ ّـدم امللك سلمان
بن عبد العزيز رؤيــة في سبيل «تعميق التعاون
االس ـتــرات ـي ـجــي امل ـش ـتــرك ،وال ـتــوســع ب ــه إل ــى أفــق
جديد» .وذلك على املستويات :السياسية واألمنية
وال ـع ـس ـكــريــة واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،لتثبيت

 -1محاربة اإلرهاب والفكر املتطرف.
 -2مواجهة السياسات العدائية للنظام اإليراني
في املنطقة.
 -3تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ب ـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
واإلسرائيليني.
 -4ال ـع ـمــل م ـعــا إلي ـج ــاد ح ـلــول لـقـضــايــا ال ـشــرق
األوسط.
 -5أخذ التعاون العسكري والدفاعي إلى مستوى
استراتيجي.
 -6تقوية التعاون املميز بني الدولتني في مجاالت
االقتصاد واالستثمار والطاقة.
ما تنشره «األخبار» في هذا الفصل من «السعودية
ّ
ينصب على تنفيذ الهدف الثاني بني
ليكس» هو ما
األه ــداف الستة ،أي «مواجهة السياسات العدائية
للنظام اإليراني» .سنرى أن الطموح السعودي ،الذي

يظهر على شكل وعود للبيت األبيض ،يصل إلى
حد إسقاط النظام اإليراني وفق جدول زمني يمتد
لـ  3سنوات فقط ،بموازاة مواجهة واسعة في لبنان،
بهدف إضعاف حزب الله ،على  4محاور :سياسي،
اقتصادي ،إعالمي وعسكري.
ال يكتفي أصحاب القرار في اململكة بشعار «نقل
املعركة إلى الداخل» الذي رفعه ولي العهد محمد
بــن سـلـمــان .سـنـتـعـ ّـرف فــي الــوثــائــق ال ــى «فــريــق
عـمــل إيـ ــران» املـشـتــرك بــن ال ــري ــاض وواشـنـطــن،
وهدفه اإلشراف على ضرب نظام طهران لتحقيق
«ت ــوج ـي ــه عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار إلـ ــى داخـ ـ ــل ال ـح ــدود
اإليــرانـيــة» في «الحد األدن ــى» ،كما يــرد ،وإيصال
نظام بديل إلى الحكم في طهران «يخدم مصالح
اململكة والــواليــات املتحدة» فــي «الـحــد األقـصــى».
ألج ــل ذلـ ــك ،اق ـتــرحــت ال ــري ــاض مـجـمــوعـتــن من
املبادرات ،تبدأ أوالهما بـ«مواجهة عمالء إيران»؛
 -1في اليمن« :إنهاء ّ
التمرد الحوثي».
 -2في لبنان« :مواجهة حزب الله» (تكشف الوثيقة
آليات هذه املواجهة).
أما املجموعة الثانية من املبادرات ،فتضم برامج
عمل (بينها «مشروع نمرود» و«ملف العنكبوت»)
وتــرمــي إل ــى :ضــرب بــرنــامــح إي ــران ال ـنــووي ،عزل
إيران ،والتأثير عليها إعالميًا واقتصاديًا وأمنيًا.

يرسم فريق الحكم في الرياض «خريطة طريق» لتحقيق ستة أهداف استراتيجية (أ ف ب)

منارة العالم اإلسالمي المعتدل

في الجزء الذي ّ
يقدم خلفية إلطار «الشراكة» ،سيظهر أن الرياض تبذل
جهدًا كبيرًا لـ«إقناع» البيت األبيض بأهميتها وانطباق مواصفات «الشريك
املوثوق» عليها« :استثمار القوة السياسية في تحقيق السالم الدائم.
الرياض املشتري األكبر من شركات التسليح األميركية .القدرة على دعم
البرنامج االقتصادي لإلدارة الجديدة من خالل تعزيز استثمارات الصندوق
السيادي .برنامج استثماري يصل
إلى  50مليار دوالر خالل  10سنوات.
خلق أكثر من مليون فرصة عمل في
الواليات املتحدة .تحالف إسالمي
ّ
السعودية
عسكري من  40دولة.
تــكــون مــنــارة الــعــالــم اإلســامــي
املعتدل وتمتلك األدوات الالزمة
لتغيير الفكر في املنطقة.»...
وهــذه قد تكون مناسبة إلعــادة
طرح السؤال األصعب اليوم على
الرياض :ملاذا ال ّ
يردد ترامب ،في
املقابل ،العبارات «االستراتيجية»
ً
ه ــذه عــن «الــشــراكــة» بـــدال من
االكتفاء بعبارة« :مليارات ...وظائف»؟ جردة السنوات الثالث املاضية
تكشف بوضوح أن سيد البيت األبيض وافق على أغلب العرض السعودي
الذي طار به ابن سلمان إلى واشنطن منتصف آذار  .2017وبالتالي يقفز
ثان :هل وافق ترامب على قبض الثمن بال تسليم كامل
أمامنا هنا سؤال ٍ
البضاعة؟

ت ـق ــول ال ــوث ــائ ــق إن اآللـ ـي ــات امل ـط ــروح ــة على
ّ
األميركيني تمثل انطالقة لسلسلة اجتماعات
من قبل «نقاط اتصال» وفرق عمل مختارين،
م ــن لـحـظــة ل ـقــاء اب ــن سـلـمــان ـ ـ ـ ـ ت ــرام ــب حني
سيتم تأكيد «الـشــراكــة الكاملة التي ثبتتها
الــزيــارة التاريخية للرئيس ترامب للمملكة»،
مبتدأ الرهان الكبير والحالم.
سيساعد الــرجــوع إلــى فـصــول هــذه الوثيقة
على فهم أكبر ملا يلي:
◄ تـغـ ّـيــر الـسـيــاســة الـسـعــوديــة ت ـجــاه لبنان
وأسباب الحاجة إلى توتير الساحة اللبنانية
في بعض املحطات.
◄ ذهـ ــاب ال ــري ــاض ب ـع ـي ـدًا ف ــي عـ ــداء إيـ ــران،
ً
وصـ ــوال إل ــى الـعـمــل إلس ـقــاط ال ـن ـظــام هـنــاك،
ّ
كرابط إضافي يمت العالقة بواشنطن ،مثله
مثل مسعى «تحقيق السالم بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني» ،وهنا استبدال ملركز األزمات
اإلقليمية عبر نقله من األراضــي املحتلة إلى
طهران.
◄ مـ ــركـ ــزيـ ــة االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ب ــواشـ ـنـ ـط ــن ل ــدى
ال ـس ـعــوديــة ،أهـمـيـتــه ،وح ـجــم ال ــره ــان الكبير
عليه.
◄ أزم ـ ــة ال ـع ــاق ــات ال ـس ـع ــودي ــة األم ـيــرك ـيــة،
ضـعـفـهــا واه ـت ــزازه ــا أح ـيــانــا .لـجـهــة كونها
ب ـح ــاج ــة الـ ــى إع ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة وت ـم ـت ــن كـمــا
يتضح .وأزمة عدم مبادلة األميركيني عروض
السعودية بأثمان ْ
مرضية حتى اآلن.
◄ أسـبــاب وخلفيات التغيير الـحــاصــل في
اململكة ،اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ،تحت
مسمى «رؤية .»2030
◄ عمق ال ـتـ ّ
ـورط فــي حــرب اليمن ومــراوحــة
الحملة العسكرية في دائــرة الفشل والحاجة
املاسة إلى انتصار هناك.
◄ خلفيات الكثير مــن سـيــاســات الــريــاض
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـ ـتـ ــي ت ـس ـم ــح ب ـت ـت ـب ــع مـصـيــر
الرهانات السعودية ومحاكمتها اليوم على
أس ــاس نـجــاح مجهري أحـيــانــا ،والـفـشــل في
أحايني كثيرة.
◄ أما األبرز ،فهو استغالل «فرصة» دونالد
تــرامــب ،لتحقيق كل األه ــداف ،وإزال ــة كل أثر
للسياسات التي قامت مع باراك أوباما ،كونه
بالنسبة إلى السعودية رمز االتفاق النووي
ودع ــم «رب ـيــع اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» فــي العالم
العربي.
تساعد الوثائق ،أيضًا ،على فهم طبيعة الدور
السعودي في الحملة األميركية ضد إيــران،
وتاليًا حجم الخيبة من الرهان على الواليات
املتحدة في حال لم تبادل واشنطن الرياض
ب ـع ــوائ ــد ل ـه ــذا «االس ـت ـث ـم ــار» ف ــي ال ـع ــاق ــات،
واملـ ـس ـ ّـي ــل ع ـل ــى ش ـك ــل ص ـف ـق ــات ب ـل ـيــون ـيــة.
فالوثائق تؤكد أيضًا ،ما ليس سرًا ،أن «أوراق
االعتماد» ّ
املقدمة لألميركيني جميعها هدفها
الفوز بعالقات راسخة ،تشبه عالقة إسرائيل
بالواليات املتحدةّ ،
وتؤمن العرش السعودي
ومــركــزيــة زعــامــة الــريــاض إقليميًا كشريك/
وكيل أول لواشنطن.
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لبنان

لبنان

ّ
كارتيل النفط يهدد :أرباحنا أو اإلضراب المفتوح
قضية اليوم

قبل ساعات من صدور تعميم مصرف لبنان حول آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والــدواء والقمح ،استعاد
مستوردو المشتقات النفطية لهجة الكارتيل المعتادة ّ
وقرروا عقد اجتماع ّعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم
لدرس التعميم .يقول أحد المستوردين« :إذا لم يأت كما نرغب ،فسنلجأ إلى التوقف عن االستيراد» .أما رغبتهم فأن ّ
يؤمن
ِ
ّ
ّ
مصرف لبنان الدوالرات الالزمة لتسديد ثمن البضاعة المستوردة من دون أن يمس باألرباح المحققة للشركات ،عبر الفرق
الزمني البالغ ستة أشهر بين مبيع الكميات المستوردة وتسديد االعتمادات
سعر المازوت
في سوريا
أقل بكثير من
سعره في
لبنان
(مروان
طحطح)

ّ
الصناعيون :شمولنا بالتعميم ُيخفف الطلب على الدوالر
دخل على خط املطالبة باالستفادة من تمويل مصرف لبنان بالدوالرات
أمس رئيس جمعية الصناعيني فادي
لالستيراد ،الصناعيون .فقد أصدر ّ
ظل الظروف االقتصادية الصعبة وشحّ
الجميل ،بيانًا يشير فيه إلى أنه ”في
النقد النادر في لبنانُ ،يجمع الجميع على زيادة الصادرات وخفض االستيراد
قدر اإلمكان ،والصناعة قادرة على تلبية حاجات
األسواق في قطاعات عدة ،لكن بعض املصانع تبيع
ّ
موادها األولية
إنتاجها بالليرة اللبنانية وتستورد
بالعمالت الصعبة ،وبالتالي هي بحاجة إلى أن
ّ
تتأمن لها الدوالرات وإال ستضطر الى شراء العملة
ّ
من الصرافني بأسعار مرتفعة ،ما سيزيد من كلفة
إنتاجها»ّ .
لكن الصناعيني ينظرون إلى األمر بشكل
مختلف ،ألن تمويل الصناعيني بالدوالرات سيزيد من
قدرتهم على تأمني حاجات السوق املحلية من السلع،
ّ
ومن قدراتهم التصديرية أيضًا ،ما يخفف نزف الدوالرات إلى الخارج في كلتا
الحالتني ،لذا يطالب الصناعيون بشمول استيراد املواد الخام للصناعة بتعميم
ّ
مصرف لبنان املنتظر اليوم… و«من شأن هذا األمر أن ُيخفف من الطلب على
الدوالر إلى حدود .»%30

محمد وهبة
منذ إعالن مصرف لبنان عزمه إصدار
تـعـمـيــم ي ــوم ال ـثــاثــاء (الـ ـي ــوم) يـحـ ّـدد
فـيــه آل ـيــة تـمــويــل اس ـت ـيــراد املشتقات
النفطية وال ــدواء والقمح بــالــدوالرات
الالزمة ،عاد الهدوء إلى سعر الصرف
ف ــي الـ ـس ــوق املـ ــوازيـ ــة وت ــراج ــع ش ــراء
ّ
الصرافني إلى  1570ليرة
الدوالر لدى
ّ
مـقــارنــة مــع  1630لـيــرة املـســجـلــة يــوم
الـجـمـعــة املــاض ـيــة (ورب ـم ــا أك ـث ــر) .إال
ً
أن هــدأة السوق ،قد ال تستمر طويال
فــي ظــل بيان مـسـتــوردي النفط أمس
الذي ّ
يلوح بالتصعيد في حال لم تأت
اآلل ـي ــة ”ع ـلــى خ ــاط ــره“ وس ــط حــديــث
م ـ ـتـ ــداول ب ــن عـ ــدد م ــن امل ـس ـت ــوردي ــن
عـ ــن إم ـ ـكـ ــان الـ ـ ّلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى اإلضـ ـ ـ ــراب
املـفـتــوح والـتــوقــف عــن االسـتـيــراد في
اج ـتـمــاع ُيـعـقــد ال ـيــوم عـنــد الخامسة
مــن بعد الظهر ل ــدرس آلـيــة التعميم.
ويشير هؤالء إلى أنه في حال إصرار
حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض سالمة
ع ـل ــى إصـ ـ ـ ــدار ال ـت ـع ـم ـيــم وف ـ ــق اآلل ـي ــة
ال ـتــي أبـلـغـهــا رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد

الـ ـح ــري ــري ل ـل ـم ـس ـت ــوردي ــن األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي ،ف ــإن األم ــر غـيــر مـقـبــول ألنــه
ّ
يمس جزءًا من األرباح.
اآللية التي اقترحها رئيس الحكومة
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوردي ــن ت ـت ـض ـ ّـم ــن اآلت ـ ــي:
التمويل بــالــدوالر األميركي بالسعر
امل ـ ـحـ ـ ّـدد م ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،يـشـمــل
حصرًا ثمن البضاعة املـسـتــوردة ألن
املـ ـك ـ ّـون امل ـح ـلــي م ــن م ـب ـي ـعــات الـنـفــط
ّ
يـ ـش ــك ــل  %22م ـ ــن مـ ـبـ ـيـ ـع ــات ال ـن ـف ــط
ف ــي ال ـس ــوق املـحـلـيــة .وعـمـلـيــة تنفيذ
الـ ـتـ ـم ــوي ــل سـ ـتـ ـك ــون مـ ـحـ ـص ــورة بــن
مصرف لبنان واملـصــارف باالستناد
إلـ ــى وث ــائ ــق ث ـبــوت ـيــة ع ــن ال ـش ـح ـنــات
وال ـب ـيــانــات الـجـمــركـيــة وس ــواه ــا مما
ي ـث ـب ــت س ـع ــر ال ـب ـض ــاع ــة مـ ــن امل ـن ـش ــأ،
وبمعنى آخــر فــإن امل ـصــارف ستكون
ّ
مـســؤولــة عــن الـتــأكــد مــن االعـتـمــادات
امل ـف ـتــوحــة ل ـل ـم ـس ـتــورديــن وكـمـيــاتـهــا
عـبــر وثــائــق ال ـج ـمــارك وس ــواه ــا .كما
أن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف مـ ـل ــزم ــة ب ـ ـ ــأن ت ـف ــرض
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوردي ــن إي ــداعـ ـه ــم لــدي ـهــا
م ـس ـب ـق ــا ضـ ـم ــان ــة ب ـن ـس ـب ــة  %15مــن
قيمة االعتمادات بالدوالر األميركي،

ُ
ُ
وأن تـ ـ ــودع امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي ت ـج ـمــع من
مبيعات املشتقات النفطية في حساب
ّ
مستقل يتم تحويله إلى الــدوالر عند
استحقاق االعتمادات.
لـ ـفـ ـه ــم هـ ـ ـ ــذه اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،يـ ـشـ ـي ــر ب ـعــض
املصرفيني إلى أن مصرف لبنان حذر
جدًا في التعاطي مع املستوردين ،ألنه
على دراية بسلوكهم في االستفادة من
فاملستوردون
النموذج النقدي القائم.
ّ
كانوا يعملون على أكثر من خط يوفر
لهم أرباحًا كبيرة على الشكل اآلتي:
 يعمد املستوردون إلى فتح اعتماداتلــدى املـصــارف املحلية تستحق ّ
كحد
أق ـص ــى ب ـعــد  180ي ــوم ــا .خـ ــال شهر
ً
أو أك ـث ــر ق ـل ـي ــا ،ي ـك ــون امل ـس ـت ــوردون
قـ ــد بـ ــاعـ ــوا كـ ــل الـ ـكـ ـمـ ـي ــة ،ويـ ـعـ ـم ــدون
إل ــى إيــداع ـهــا ل ــدى امل ـص ــارف مـجـ ّـمــدة
ع ـل ــى فـ ـت ــرات ق ـص ـي ــرة وي ـس ـت ـف ـيــدون
م ــن ف ــوائ ــده ــا ك ــأرب ــاح إضــاف ـيــة فــوق
األربــاح التي يحققونها من املبيعات
واملنصوص عليها في آليات تسعير
مبيع املشتقات النفطية الصادرة عن
وزارة الطاقة.
 -ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق كـ ـ ــان املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردون

يـقـتــرضــون مــن م ـصــارف أجـنـبـيــة في
ال ـخ ــارج ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي بـفــوائــد
متدنية تصل إلــى صفر فــي املـئــة ،ثم
ي ــودع ــون امل ـبــالــغ بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة
ويـ ـقـ ـبـ ـض ــون ع ـل ـي ـه ــا فـ ــوائـ ــد الـ ـس ــوق
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،مـ ـ ــا يـ ـحـ ـق ــق لـ ـه ــم أرب ـ ــاح ـ ــا
إضافية .توقفت هــذه العملية عندما
ارت ـف ـع ــت امل ـخ ــاط ــر ع ـل ــى ث ـب ــات سـعــر
ص ــرف ال ـل ـيــرة م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر وب ــات
املـ ـسـ ـت ــوردون ُع ــرض ــة ل ـل ـخ ـس ــارة إذا
واصـ ـل ــوا ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،وبــالـتــالــي
فإن مصرف لبنان يأخذ في االعتبار
إم ـكــان قيامهم بــأمــر مـمــاثــل فــي حــال
توفير الدوالرات الالزمة لالستيراد.
 عندما بدأت أزمة ّشح الدوالرات في
السوق ،عمد املستوردون إلى تحميل
الجزء األكبر من كلفة الفرق بني سعر
الـصــرف الرسمي وسعر الـصــرف في
ال ـس ــوق ال ـثــانــويــة (لـ ــدى ال ـص ـ ّـراف ــن)،
ّ
املوزعني الذين ّ
حملوها بدورهم
إلى
إل ــى أص ـح ــاب امل ـح ـطــات م ــا ّأدى إلــى
تآكل جعالة أصحاب املحطات بقيمة
 300ليرة على كل صفيحة بنزين من
أص ــل ج ـعــالــة إج ـمــال ـيــة بـقـيـمــة 2000
لـيــرة .يقول بعض املستوردين :إنهم
ّ
تحملوا الجزء األكبر من الـفــرق ،لكن
ّ
عند احتساب مجمل السوق يتبي أن
أصحاب املحطات هم الخاسر األكبر
في هذه العملية.
 يـ ـحـ ـص ــر م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ع ـم ـل ـيــةتمويل الــدوالرات للمستوردين بثمن
البضاعة املستوردة من دون األجــزاء
األخ ـ ـ ــرى امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـضــري ـبــة الـقـيـ ّمــة
امل ـض ــاف ــة واألرب ـ ـ ـ ــاح ون ـس ــب ال ـت ـبــخــر
ّ
وس ــواه ــا ال ـتــي يـمـكــن أن تـشــكــل نزفًا
إضــافـيــا فــي احـتـيــاطـ ّـيــاتــه بالعمالت
األجنبية.
ال ـح ــدي ــث ع ــن هـ ــذه األجـ ـ ــزاء م ــن آلـيــة
الـتـمــويــل ه ــو م ــا ك ــان واض ـح ــا أم ــس،
إال أن املـسـتـتــر ف ــي ه ــذه امل ـســألــة هي
ال ـك ـم ـي ــات الـ ـت ــي س ـي ـم ـ ّـول ـه ــا م ـصــرف
ّ
سيمول
لبنان .يقال بأن مصرف لبنان
حاجة الـســوق ،لكن هــل لديه األدوات
املـ ـن ــاسـ ـب ــة ملـ ـع ــرف ــة حـ ــاجـ ــات الـ ـس ــوق
بــالـتـحــديــد؟ وه ــل يملك امل ـس ـتــوردون
أدوات تحايل على مصرف لبنان من
خالل عمليات التخزين؟
ال ت ــوج ــد لـ ــدى ال ـع ــدي ــد م ــن املـعـنـيــن
إج ــاب ــات واض ـحــة عـلــى ه ــذه األسـئـلــة
بسبب تسييس املسألة وتقاطعها مع
مسألة التهريب إلى سوريا .هناك من
ق ــال إن املـ ــازوت املـسـتــورد إل ــى لبنان
ُي ـهـ ّـرب إلــى ســوريــا ،مــا يعني تهريب
الـ ـ ــدوالرات إلـيـهــا .وه ـنــاك مــن ق ــال إن
ح ــاج ــة الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة م ــن امل ـ ــازوت
تــرت ـفــع وت ـن ـخ ـفــض ب ـك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة،
ّ
متغيرة وعوامل
تبعًا ملجموعة عوامل
ّ
طـ ــارئـ ــة .م ــن ب ــن الـ ـع ــوام ــل امل ـت ـغــيــرة
األســاس ـيــة ،هــي حــاجــة املـصــانــع إلــى
امل ـ ـ ـ ــازوت ،وح ــاج ــة م ــول ــدات األح ـي ــاء
إلى املازوت ،وهذا األمر مرتبط بعدد
ساعات انقطاع الكهرباء .أما التهريب
إلـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ف ـه ــو أمـ ـ ــر غ ـي ــر دق ـيــق
لألسباب اآلتية:
 بعض شركات االستيراد في لبنانُ
تعيد تصدير بضائعها إلــى سوريا
بشكل غـيــر مـبــاشــر ،أي عـبــر شــركــات
وس ـي ـط ــة ،وت ـق ـبــض ال ـث ـمــن ب ــال ــدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ن ـ ـق ـ ـدًا وف ـ ـ ــق آل ـ ـيـ ــة ال ــدف ــع
املسبق .وبالتالي فإن مبيع املشتقات
الـنـفـطـيــة إل ــى ســوريــا ال ُيـسـبــب نزفًا
فــي ال ــدوالرات إلــى ســوريــا ،إال أنــه قد
ُيسبب ارتفاعًا في الكميات املستوردة
أو انخفاضًا فيها .وبحسب مصادر
رسمية فإن الكثير من عمليات إعادة
التصدير حصلت بشكل شرعي وفق
إجازات شراء صادرة عن وزارة الطاقة
 مديرية النفط. ال يخفى أن عمليات تهريب املازوتمـ ــن ل ـب ـن ــان إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا وبــال ـع ـكــس

مــوجــودة مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة ،وهــي
مرتبطة بعنصرين :انقطاع هذه املادة
في سوريا والفرق بني أسعارها هناك
وأس ـعــارهــا فــي ال ـســوق املـحـلـيــة .فــإذا
كان السعر املحلي أعلى من السعر في
سوريا ،فليس هناك ما ّ
يبرر التهريب،
إال إذا اعـتـبــرنــا أن امل ـهـ ّـربــن يسعون
إل ــى تسجيل الـخـســائــر مــن جيوبهم
ً
بــدال من تحقيق األرب ــاح ،والثابت أن
األسـعــار فــي ســوريــا ليست أعـلــى من
األسـ ـع ــار ف ــي ل ـب ـن ــان .س ـعــر صفيحة
املــازوت في سوريا ّ
محدد بقيمة 183
ل ـي ــرة لـلـيـتــر ال ــواح ــد ،اي  3660لـيــرة
للصفيحة ،أي مــا ي ــوازي  7دوالرات
وفـ ــق س ـع ــر الـ ـص ــرف ال ــرس ـم ــي (515
لـيــرة ســوريــة مقابل ال ــدوالر الــواحــد)
وأقل من  6دوالرات وفق سعر الصرف
في السوق الـســوداء في سوريا (637
ليرة سورية مقابل الدوالر) ،علمًا بأن
الـسـعــر الــرسـمــي فــي لـبـنــان لصفيحة
املـ ــازوت يـبـلــغ  17700ل ـيــرة ،أي 11.7
دوالرًا بــاالسـتـنــاد إلــى سعر الصرف
الــوس ـطــي امل ـح ـ ّـدد مــن م ـصــرف لبنان
بـ 1507.5ليرات مقابل الدوالر الواحد.
وتــاري ـخ ـيــا ،إن مـســألــة الـتـهــريــب بني
لبنان وسوريا غير ثابتة ،فهذا األمر
كان يحصل باالتجاهني منذ عقود ،ما
يجعل تحديد حاجة السوق املحلية
إلى كميات املازوت غير واضحة وغير
دق ـي ـق ــة .ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة كــان
الـتـهــريــب مــن ســوريــا إل ــى لـبـنــان عبر
الحدود البقاعية والشمالية في تزايد
مـسـتـمـ ّـر ،ألن ال ــدول ــة ال ـســوريــة كــانــت
تدعم سعر امل ــازوت هناك .والتهريب
مــرتـبــط أيـضــا ب ــاألوض ــاع الجغرافية
لـلـمـنــاطــق الـ ـح ــدودي ــة وال ـ ـقـ ــدرة على
التهريب منها ،إال أنه في كل األحوال

ُص ّدر المازوت إلى
سوريا بشكل شرعي
وقبض المستوردون
ثمنه نقدًا بالدوالر

ال يـمـكــن أن ي ـقــوم أي م ـه ـ ّـرب بقبض
ثمن البضاعة بغير الدوالر ألنه يدفع
ثمنها أيضًا بالدوالر.
أم ــا بالنسبة إلــى مــا قـيــل عــن ارتـفــاع
اس ـت ـيــراد املـ ــازوت إل ــى لـبـنــان بنسبة
 %40وفــق أرق ــام الـجـمــارك اللبنانية،
انـطــاقــا مــن كــون الكميات اإلضافية
ُ
قــد تـهـ ّـرب إلــى ســوريــا ،فــإن هــذا األمــر
يـ ـ ـن ـ ــدرج ضـ ـم ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل الـ ـط ــارئ ــة.
ً
فالنائب نقوال نحاس ،أجرى اتصاال
باملدير العام للجمارك بــدري ضاهر
ً
ســائــا إي ــاه عــن سبب ارت ـفــاع كميات
املـ ـ ـ ــازوت املـ ـسـ ـت ــوردة إلـ ــى ل ـب ـن ــان فــي
ال ـف ـت ــرة األولـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة،
فأجابه بــأن هناك كميات ُ دخلت إلى
ل ـب ـنــان ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي أق ـ ـ ـ ّـرت فيها
زيادة على ضريبة القيمة املضافة من
 %10إلى  ،%11لكن حصل خالف على
إخضاعها لـهــذه الضريبة اإلضافية
”( “%1بـ ـسـ ـب ــب تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات مـتـصـلــة
بانتقالها من حسابات االئتمان إلى
ح ـســابــات امل ـص ــادق ــة) ،واس ـت ـم ـ ّـر هــذا
ال ـخ ــاف ح ـتــى ح ـســم ف ــي مـطـلــع عــام
 2019وت ـ ــم ت ـس ـج ـيــل دخـ ـ ــول كـمـيــات
كبيرة في مطلع عام  ،2019علمًا بأنها
دخـلــت عــام  ،2018مــا سـ ّـبــب تضخمًا
اصطناعيًا في الكميات املستوردة في
الفصل األول من السنة الجارية.
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«نيويورك تايمز» تعيد نشر مزاعم الـ 16مليون
دوالر من الحريري إلى عارضة أزياء

ُ
األميركيون يحرجون رئيس الحكومة
أثارت صحيفة
«نيويورك تايمز» قضية
قديمة ،حول المزاعم
بدفع الرئيس سعد الحريري
 16مليون دوالر لعارضة
أزياء جنوب أفريقية بعد
عالقة بينهما .التوقيت
يترك الكثير من األسئلة،
مع ما ستثيره «الفضيحة»
المتجددة من انتقادات،
في ظل األزمة االقتصادية
في البالد وغرق
الحريري ماليًا
فــي تــوقـيــت شــديــد الـحـســاسـيــة ،أع ــادت
ج ــري ــدة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» االمـيــركـيــة
ن ـشــر ت ـفــاص ـيــل ع ــن قـضـيــة ت ـع ــود لـعــام
 ،2013تزعم فيها عــارضــة أزي ــاء جنوب
أفريقية أن الرئيس سعد الحريري دفع
لها مبلغًا يعادل  15.3مليون دوالر ،بعد
عالقة حميمة جمعتهما.
ومــع أن «الفضيحة» قديمة وتعود إلى
ّ
م ــا قـبــل سـتــة أع ـ ــوام ،إل أن نـشــرهــا في
هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت والـ ـح ــدي ــث ع ــن ح ـصــول
الصحيفة على مئات الوثائق القضائية
ال ـت ــي ت ـش ــرح ت ـفــاص ـيــل ال ــدف ـع ــات ال ـتــي
حصلت عليها العارضة كانديز فان دير
م ـيــروي ،يـعـيــدان وضـعـهــا فــي الــواجـهــة
ّ
ّ
بقوة ،خصوصًا في ظــل األزمــة الحالية
في البالد والظروف املالية الصعبة التي
ّ
يمر فيها الحريري تحديدًا.
وال يغيب ال ـســؤال عــن سبب النشر في
هذا التوقيت في نيويورك تايمز ،علمًا
ب ـ ــأن وس ــائ ــل إع ـ ــام أج ـن ـب ـي ــة س ـب ــق أن
نشرت التفاصيل فــي الــرابــع مــن كانون
االول  .2018ويأتي السؤال عن التوقيت
ربطًا بالضغوط األميركية تحديدًا التي
ي ـت ـعـ ّـرض ل ـهــا ل ـب ـنــان وال ـع ـقــوبــات الـتــي
باتت سيفًا مصلتًا على عدد من القوى
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،وال ـحــديــث
عــن ض ــرورة إب ـعــاد ال ـحــريــري عــن حــزب
الله والضغط عليه التخاذ مواقف أكثر
ً
تمايزًا ،وصوال إلى االنقالب الكامل.
ف ـ ـعـ ــدا عـ ــن اإلح ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـش ـخ ـص ــي الـ ــذي
ّ
سيسببه األمر لرئيس الحكومة ،والذي
من املمكن أن يدفع أي رئيس للحكومة

ف ــي أي بـلــد ف ــي ال ـعــالــم إل ــى االسـتـقــالــة،
ي ــأت ــي ق ـ ــرار ال ـن ـشــر ف ــي وقـ ــت ي ـق ــوم فيه
ع ــدد مــن «أص ــدق ــاء» ال ـحــريــري بإقناعه
بـ ـض ــرورة االس ـت ـقــالــة وتـ ـف ــادي حـصــول
االنـهـيــار فــي عـهــده .فالبالد تـنــوء تحت
أزمــة اقتصادية ومالية ونقدية ظهرت
أخـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ش ـك ــل «شـ ـ ــح» ف ــي الـ ـ ــدوالر
فــي ال ـســوق ،مــن دون أفــق لحلها بشكل
نهائي ،والحريري نفسه يعاني من أزمة
مــالـيــة خــانـقــة دفـعـتــه أخ ـي ـرًا إل ــى إقـفــال
تلفزيون «املستقبل» وال يزال املوظفون
مــن دون حـقــوقـهــم ،فيما يـقــوم أكـثــر من
طرف محلي ودولي بتحميله مسؤولية
عــدم تنفيذ اإلصــاحــات التي ّ
تعهد بها
للحصول على قروض مؤتمر «سيدر».
ً
أمـ ــا م ـط ـلــب االس ـت ـق ــال ــة ،ف ـب ــات مـتـصــا
بـ ــأجـ ــواء ف ــي الـ ـب ــاد ع ــن دف ـ ــع أم ـيــركــي
ل ـل ـح ــري ــري ن ـح ــو االس ـت ـق ــال ــة ع ـب ــر رف ــع
الضغط على الحكومة وعليه شخصيًا،
في حــال لم يستجب للشروط .من هنا،
ولـيــس دفــاعــا عــن ال ـحــريــري ،لـكــن يضع
أك ـث ــر م ــن ط ــرف س ـيــاســي وازن تفجير
نيويورك تايمز للقضية من جديد ،في
إطار الضغط على رئيس الحكومة ،وليل
أمس ّ
عبر أكثر من طرف عن مخاوفه من

الضغوط
في موازاة ّ
األميركية ،تلقى
الحريري نصائح من
«أصدقاء» باالستقالة!

ضبابية املرحلة املقبلة.
وقـبــل انـتـشــار مـقــال «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
ك ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي ع ـق ــد ب ــن رئ ـيــس
الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف
لبنان ريــاض سالمة قد خطف االهتمام
على املـسـتــوى السياسي واالقـتـصــادي.
وب ــدا االجـتـمــاع شكليًا أكـثــر منه عمليًا،
تـ ـح ــديـ ـدًا ل ـن ــاح ـي ــة ت ـظ ـه ـيــر س ـع ــي ع ــون
وس ــام ــة وال ـح ـكــومــة إل ــى إي ـج ــاد حـلــول
لــأزمــة ،أو الـحـ ّـد منها على األق ــل ومنع
ت ـطــورهــا ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة .وبحسب
م ـصــادر الـقـصــر الـجـمـهــوري ،ف ــإن اللقاء
ك ــان إيـجــابـيــا حـيــث ق ـ ّـدم ســامــة لرئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ش ــرح ــا واف ـي ــا ل ــأزم ــة ومــا

ح ـص ــل مـ ــن ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـورات فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام ال ـتــي
أمضاها عــون في نيويورك .واأله ــم ،هو
وضـ ــع عـ ــون ف ــي ضـ ــوء ال ـخ ـط ــوات الـتــي
سيشرع امل ـصــرف املــركــزي فــي تنفيذها
ّ
ب ــدءًا مــن ال ـيــوم ،لناحية ح ــل أزم ــة شــراء
النفط والقمح واملــواد األساسية االخرى
م ــن الـ ـخ ــارج ب ـ ــال ـ ــدوالر ،إذ إن امل ـصــرف
املـ ــركـ ــزي س ـي ـع ـمــد إلـ ــى ف ـت ــح اع ـت ـم ــادات
مـحــددة لهذه السلع وس ـيـ ّ
ـزود املصارف
بالكميات املطلوبة مــن العملة الصعبة
بما يضمن استمرار استيراد هذه السلع
وقـيــام الـتـجــار بــدفــع املستحقات عليهم
للتجار فــي الـخــارج بــالــدوالر األميركي.
كما اتـفــق ســامــة مــع عــون على ضــرورة
اإليعاز إلى املصارف بتخفيف الحمل عن
املواطنني ،والقيام بالتسهيالت ،وأبرزها
تقاضي دفعات تسديد القروض بالليرة
اللبنانية ولــو كــانــت ال ـقــروض بــالــدوالر
تعميم
األميركي ،وهو ما أدى إلى صدور ّ
مــن جمعية امل ـصــارف ت ـحـ ّـدث عــن تمني
سالمة على البنوك «التعاون مع صغار
املقترضني لتسوية قروضهم بالليرة اذا
كانت مداخيلهم بالليرة».
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر ال ـق ـص ــر إن ـ ــه ال يـمـكــن
االسـتـمــرار فــي سياسة الشائعات التي
يـ ـق ــوم ال ـب ـع ــض بــاف ـت ـعــال ـهــا ف ــي ال ـب ــاد
ألسـ ـب ــاب س ـي ــاس ـي ــة ،إذ إن االق ـت ـص ــاد،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع املـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ،قــد
يـ ـتـ ـع ـ ّـرض لـ ـ ـه ـ ــزات ب ـس ـب ــب ال ـش ــائ ـع ــات
الـتــي ال أس ــاس لـهــا مــن الـصـحــة ،والـتــي
تفقد ال ـنــاس وامل ــودع ــن الـثـقــة بالقطاع
املصرفي وبالدولة .من هنا ،أتى تعميم
القصر الجمهوري املــواد الجرمية التي
يحاسب فيها القانون مطلقي الشائعات
في بيان أمــس ،ال ّ
سيما ذكــر املــادة 209
من قانون العقوبات التي تحدد ماهية
النشر ،واملادتني  319و 320من القانون
ن ـف ـســه والـ ـت ــي تـ ـح ــدد ال ـع ـق ــوب ــات ال ـتــي
تـنــزل بمرتكبي جــرائــم النيل مــن مكانة
الــدولــة املــالـيــة .وتـقــول امل ـ ّصــادر إن نشر
هــذه امل ــواد ،هو بمثابة دق جــرس إنــذار
وتـنـبـيــه لـلـقـضــاء حـتــى يـتـحــرك ،لوضع
حـ ّـد لتلك الشائعات التي ّ
تعرض األمن
االقتصادي للخطر الشديد.
أمــا حركة الشارع فقد خفتت أمــس ،بعد
ّ
األحــد امللتهب قبل يــومــن .إل أنــه سجل
قـطــع لـطــريــق ص ـيــدا ـ ـ ص ــور ف ــي منطقة
ّ
وتجمعات لبعض املواطنني في
الغازية،
الشمال .أمــا في وســط بيروت ،فلم تفلح
الدعوات في حشد أعداد من املتظاهرين،
فاكتفى عشرات املتظاهرين بالسير نحو
شارع الحمرا والهتاف بإسقاط سالمة.
(األخبار)
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

اتهام أستاذ جامعي باإلعداد لتفجير
البيت األبيض لمصلحة حزب الله
كشفت السلطات القضائية االميركية أخيرًا عن القرار االتهامي وخالصات محاضر التحقيق التي أجريت مع األستاذ
الجامعي ،المواطن اللبناني االميركي علي حسن صعب ،الموقوف حاليًا ،والذي ينتظر أن تبدأ محاكمته قريبًا بتهمة
العمل لمصلحة «حزب الله» واإلعداد للقيام بأعمال إرهابية في الواليات المتحدة ،أبرزها تفجير البيت األبيض ومبنى
الكونغرس في واشنطن .اطلعت «األخبار» على محاضر التحقيقّ ،
وتبين لنا أنها مبنية على تكهنات ومزاعم وروايات
ّ
متسرعة وتفتقد
ال تتناسب مع منهجية التحقيق الجنائي المحترف ،وأن تحليالت المحقق الفيدرالي االميركي تبدو
الدقة وتشوبها األحكام المسبقة
عمر نشابة
فـ ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن تـ ـم ــوز  ،2019ق ــدم
املحقق الخاص في مكتب التحقيقات
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدرال ـ ــي االم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،انـ ـط ــون ــي
سـيـبــريــانــو ،خــاصــة تـحـقـيـقــات قــام
ب ـه ــا م ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي االمـ ـي ــرك ــي عـلــي
حـ ـس ــن صـ ـع ــب ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ امل ـح ــاض ــر
ف ــي جــام ـعــة ب ـ ــاروش ف ــي ن ـيــوي ــورك،
(حائز شهادتي ماجيستير في إدارة
االعمال وفي تكنولوجيا املعلومات).
وف ــي  19ت ـم ــوز ،ص ــدر قـ ــرار االت ـه ــام
بحق صعب ،وهو اليوم ينتظر موعد
محاكمته بتهم عــدة أهمها« :التآمر
لتقديم دع ــم م ــادي لـحــزب ال ـلــه» بني
عامي  1996و ،2019و«تلقي تدريبات
عسكرية» ،و«الحصول بطريقة غير
قــانــونـيــة عـلــى الـجـنـسـيــة االمـيــركـيــة
بهدف تسهيل عمل إرهــابــي دولــي».
وأشـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـح ــاض ــر ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ــى

تبين أن صور األمين العام
لحزب الله الموجودة في
حوزة صعب مأخوذة من
شاشة تلفزيون «المنار»!
ّادعى المحقق أن صعب رسم
أثناء التحقيق معه شرحا لكيفية
صناعة المتفجرات ،لكنها خربشات
أن بــن «األهـ ـ ــداف» املــزعــومــة :البيت
األبـيــض ومبنى الكونغرس ومبنى
«امباير ستايت» وجسري «بروكلن»
و«فيرازانو» ومعالم أخرى .لكن كيف
ع ـلــم مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ـيــدرالــي
ب ـه ــذه «األهـ ـ ـ ـ ــداف»؟ ال ـ ـجـ ــواب :ص ـ ّـور
صعب هــذه املـعــالــم ،بينما ُوج ــد في
حــوزتــه تسجيل للسيد حسن نصر
الـلــه كــان قــد التقطه مــن على شاشة
تلفزيون «املنار».
ت ـ ـجـ ــدر االش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى أن س ـل ـط ــات
ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
تستخدم «أساليب تحقيق خاصة»
أث ـ ـنـ ــاء ال ـت ـح ـق ـي ــق مـ ــع «إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن»
مـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــن ،ي ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح أن ـ ـه ـ ــا ت ـش ـمــل
وسـ ـ ــائـ ـ ــل ضـ ـغ ــط نـ ـفـ ـس ــي وجـ ـس ــدي
يمكن تصنيفها بالتعذيب بحسب
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـق ـض ــاء عـلــى
التعذيب.
«األخـ ـ ـب ـ ــار» اط ـل ـعــت ع ـلــى خــاصــات
التحقيقات التي أجــراهــا سيبريانو
(م ـح ـق ــق ت ــاب ــع مل ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
الفيدرالي في نيويورك ،متخصص
فــي «اع ـتــراض الـنـشــاطــات اإلرهــابـيــة
ل ـح ــزب ال ـل ــه وب ـش ـكــل خ ــاص ملنظمة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاد االس ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــي») ،وال ـ ـت ـ ــي
تضمنت معلومات تجافي الحقيقة،

ّ
زعم المحقق الفيدرالي في تقريره أن صعب التقط «صور مراقبة» للبيت األبيض ولمبنى الكونغرس ،في إطار االستعدادات لشن هجوم إرهابي (أ ف ب)

وتحليالت تفتقد املنهجية املهنية،
وخــاصــات بــدت متسرعة وتتضمن
أحكامًا مسبقة .وفي ما يأتي بعض
أبــرز التجاوزات واإلخفاقات املهنية
الـ ـت ــي اس ـت ـن ــد ال ـي ـه ــا إلصـ ـ ـ ــدار قـ ــرار
االتهام.
استمر اسـتـجــواب صعب ( 42سنة)
الذي سافر الى الواليات املتحدة عام
 2000وحاز الجنسية االميركية عام
 ،2008من  14آذار حتى  8تموز 2019
متواصل ،وخلص املحقق الى
بشكل
ّ
أن املـتـهــم ُج ــنــد ل ــدى ح ــزب ال ـلــه عــام
 1996عندما كان طالبًا في الجامعة
ُّ
اللبنانية ،وأنه كلف مراقبة تحركات

الجيش اإلسرائيلي و«جيش لبنان
الجنوبي» في بلدة يارون ومحيطها
وكتابة تقارير بنتائج املراقبة.
وبصرف النظر عن صحة التجنيد،
فـ ـق ــد تـ ـن ــاس ــى املـ ـحـ ـق ــق أن ال ـج ـي ــش
ّ
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ك ـ ـ ــان ي ــومـ ـه ــا ي ـح ـت ــل
جـ ـ ـن ـ ــوب لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،ب ـ ــاع ـ ـت ـ ــراف األمـ ـ ــم
املتحدة ،وأن الـعــدو اإلسرائيلي هو
الـ ــذي ك ــان يـخــالــف ال ـقــانــون الــدولــي
بـعــدم انصياعه لـقــرار مجلس األمــن
 ،425وبــالـتــالــي مــن حــق اللبنانيني،
بحسب ميثاق االمم املتحدة ،مقاومة
االحتالل بكل الوسائل املتاحة.
ويزعم املحقق أن املتهم خضع ألول

تـ ــدريـ ــب عـ ـسـ ـك ــري عـ ـ ــام  1999عـلــى
اس ـت ـخ ــدام االس ـل ـحــة ال ـن ــاري ــة .وقـبــل
سـفــره ال ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة ت ـ ّ
ـدرب،
بحسب مزاعم املحقق ،على أساليب
للتواصل اإللكتروني «بمشغليه» في
«مـنـظـمــة الـجـهــاد اإلس ــام ــي» .وذكــر
املحقق أن صعب قال له إن حزب الله
أعلمه بــأنــه فــي حــال وصلته رسالة
إلكترونية بدت كأنها دعاية تجارية
(مــا يـعــرف ب ــ«س ـبــام») تحتوي على
إشـ ــارات معينة (ال يــذكــرهــا محضر
ال ـت ـح ـق ـي ــق) ف ـه ــي ت ـع ـنــي أن ال ـح ــزب
يــأمــره بــالـعــودة الــى لبنان .كما زعم
أن حزب الله ّ
زود صعب برقم تلفون

و«كـ ــود» السـتـخــدامــه «ف ــور وصــولــه
ال ـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـي ـع ــرف ال ـ ـحـ ــزب مــوعــد
وصـ ــولـ ــه ف ـي ـت ـصــل بـ ــه الح ـ ـقـ ــا» .لـكــن
هــل يحتاج حــزب الـلــه ،وهــو بحسب
االم ـي ــرك ـي ــن «األك ـ ـثـ ــر قـ ـ ــدرة تـقـنـيــا»
بـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات «إلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ك ــاف ــة،
ال ــى ان ـت ـظــار ات ـصــال هــاتـفــي ليعرف
بوصول أحد عناصره الى لبنان؟
يـ ّـدعــي املحقق أن صعب أخـبــره بأنه
ك ــان ُيـنـقــل م ــع زم ــاء مـجـهــولــن الــى
مــواقــع تــدريــب بــواسـطــة ف ــان أبيض
اللون زجاجه أسود داكن .وكان على
الجميع في الفان ارتداء أقنعة ،ولدى
وصولهم الــى «الـصــف» ُيعزلون عن

بعضهم بعضًا بواسطة سـتــارة وال
يسمح لهم بالتفاعل .كما أن عليهم
اس ـت ـخ ــدام أس ـم ــاء وه ـم ـيــة ،واخـتـيــر
لصعب اســم «رش ـيــد» .وللتثبت من
صحة ذلك ،اعتمد املحقق على أقوال
«شــاهــد مـتـعــاون» بقي اسـمــه سريًا،
وه ـ ــو ب ـح ـس ــب زعـ ـم ــه ع ـض ــو ســابــق
فـ ــي م ـن ـظ ـمــة «الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي»
قبض عليه في الواليات املتحدة في
ح ــزي ــران  ،2017واعـ ـت ــرف بـضـلــوعــه
ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـه ـج ـمــات اإلره ــاب ـي ــة،
وعــرض تقديم معلومات للمحققني
مقابل اتفاق تسوية .وزعم املحقق أن
«الـشــاهــد» انضم الــى «الـجـهــاد» عام
 ،2007وخضع للتدريب على صناعة
املـتـفـجــرات ،وش ــارك الحـقــا فــي مهام
لصالح املنظمة في باناما وتايالند.
إال ان امل ـح ـقــق ل ــم ي ـقــدم ّ
أي دل ـيــل أو
معلومات إضافية تثبت صحة ذلك.
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـ ـ ــذي خـ ـض ــع لـ ــه ص ـع ــب،
بـحـســب امل ـح ـقــق ،ك ــان ع ـلــى املــراق ـبــة
والتصوير السري لصالح «الجهاد
ً
اإلسـ ــامـ ــي» .وي ـع ـطــي امل ـح ـقــق م ـثــاال
بالقول :إن التدريب كــان يرتكز على
وجوب تصوير شيء ال عالقة له بما
ً
يـ ــراد ف ـع ــا ت ـصــويــره ق ـبــل امل ـبــاشــرة
بالتصوير الفعلي .وشمل التدريب
التصوير من ارتفاع شاهق من «أجل
اإلشــارة الى الوجهة التي ّ
تهم حزب
الله» .لكن هذا األسلوب في التصوير
ال ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى تـ ــدريـ ــب ،ول ـ ــم ي ـقــدم
املحقق أي أدلــة تثبت وجــود تدريب
كـ ـه ــذا .وي ـم ـك ــن م ــن خ ـ ــال م ـشــاهــدة
الصور التي ذكــر أن صعب التقطها
أنـ ـه ــا ص ـ ــور س ـي ــاح ـي ــة ل ـ ــه ،ومل ـبــانــي
وج ـســور ومـعــالــم مـعــروفــة قــد تكون
فـ ــي ح ـ ــوزة أي زائ ـ ــر لـ ـنـ ـي ــوي ــورك أو
لواشنطن.
بـ ــن  2004و 2005خـ ـض ــع ص ـع ــب،
بحسب املحقق الـفــدرالــي ،لتدريبات
ع ـل ــى امل ـت ـف ـج ــرات ف ــي ل ـب ـن ــان .وك ــان
الـ ـت ــدري ــب املـ ــزعـ ــوم الـ ـ ــذي دام ثــاثــة
أس ــابـ ـي ــع ي ـح ـص ــل فـ ــي مـ ـك ــان تـحــت
األرض (لــم يـحـ ّـدد املـكــان فــي محضر
ّ
التحقيق) .وتمكن من صناعة «قنبلة
الصـقــة» قــام بتفجيرها على سبيل
التجربة «في الجبل خــارج بيروت».
وعرض املحقق ثالثة رسوم ّادعى أن
صـعــب رسـمـهــا أث ـنــاء التحقيق معه
لشرح كيفية صناعة املتفجرات .غير
أن الرسوم بدت خربشات ،وبدا فيها
رس ــم لسلك مــربــوط بعلبة مربوطة
ب ـ ــدوره ـ ــا ب ـع ـل ـب ــة ث ــانـ ـي ــة وب ـخ ـي ــوط
إضافية ال تبدو وظيفتها واضحة.
وأض ــاف املـحـقــق أن ــه بـعــد هـجــوم 14
شباط  2005الذي استهدف الرئيس
رفيق الحريري ،طلب مـ ّ
ـدربــو صعب
(فـ ــي حـ ــزب الـ ـل ــه) م ـن ــه ومـ ــن زم ــائ ــه
تـ ـحـ ـلـ ـي ــل صـ ـ ـ ــور مـ ـ ـس ـ ــرح االن ـ ـف ـ ـجـ ــار
وتـ ـح ــدي ــد مـ ـك ــان الـ ـعـ ـب ــوة امل ـت ـف ـجــرة
وح ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــا وت ـ ـكـ ــوي ـ ـن ـ ـهـ ــا وط ــريـ ـق ــة
التفجير املستخدمة.
وقد غادر صعب لبنان الى الواليات
املتحدة (في نيسان  )2005عبر تركيا،
لكنه أوقــف فــي مطار إسطنبول ألن
آثــارًا ملتفجرات وجــدت على مالبسه
وفـ ــي حـقـيـبــة ي ـ ــده .إال أن الـسـلـطــات
ال ـت ــرك ـي ــة س ـم ـح ــت لـ ــه ب ــال ـس ـف ــر ال ــى
نيويورك حيث حقق معه أمن مطار
«جـ ــي اف ك ـ ــي» ،ل ـك ـنــه ن ـفــى مـعــرفـتــه
بـمـصــدر آثـ ــار امل ـت ـف ـجــرات .والـغــريــب
أن املحقق ّ
يدعي أن االمر انتهى عند
هذا الحد ،وال يذكر خالصة التحقيق
الـ ـ ــذي ق ـ ــام ب ــه أم ـ ــن املـ ـط ــار امل ـت ـش ـ ّـدد
بعد مــرور سنوات قليلة على وقوع
هجوم  11أيلول .2001
ّادع ـ ـ ـ ــى املـ ـحـ ـق ــق أن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه أم ــر
ص ـع ــب ب ـم ــراق ـب ــة «مـ ــواقـ ــع ســاخ ـنــة»
ف ــي م ــدي ـن ــة نـ ـي ــوي ــورك ،وأن أوام ـ ــره
كانت بــأن يراقب باستمرار من دون
أي ت ــوق ــف وب ـطــري ـقــة أوتــومــاتـيـكـيــة
( .)autopilotوزعم أن التصوير الذي
ق ــام بــه صـعــب ك ــان لـصــالــح «منظمة
الـجـهــاد اإلســامــي» ولـيــس تصويرًا
س ـيــاح ـيــا ،وأن امل ـص ــور كـ ــان يبحث
عـ ــن «ن ـ ـقـ ــاط ض ـع ــف ب ـع ــض األب ـن ـي ــة
وال ـج ـســور لـلـمـســاعــدة عـلــى تحديد
ح ـجــم امل ـت ـف ـجــرات واملـ ـك ــان املـنــاســب
ل ــوضـ ـعـ ـه ــا» .ك ـم ــا ص ـ ـ ــودر «ت ـق ــري ــر»
كــان فــي حــوزة املتهم ،هــو كناية عن
دفتر رسمت عليه بخط اليد خريطة

مل ــدي ـن ــة نـ ـي ــوي ــورك ،وح ـ ـ ــددت عـلـيـهــا
عناوين ملعالم شهيرة مختلفة منها:
تـمـثــال ال ـحــريــة ،مـقــر االم ــم املـتـحــدة،
م ــرك ــز «روكـ ـفـ ـل ــر» الـ ـتـ ـج ــاري« ،وول
ستريت» (البورصة االميركية) ،برج
«امباير ستايت» ،ومختلف الجسور
واألن ـفــاق الرئيسية فــي املــديـنــة .كما
أضيفت الى الدفتر الطرقات املؤدية
الى املطار.
ول ـ ـ ــدى ت ـف ـت ـيــش م ـن ــزل ــه فـ ــي مـنـطـقــة
م ـ ــوريـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــاون فـ ـ ــي ن ـ ـيـ ــو ج ـي ــرس ــي
(ق ـ ـ ــرب ن ـ ـيـ ــويـ ــورك) ،ت ـم ــت مـ ـص ــادرة
«أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة» (ال ي ـح ــدد
محضر التحقيق نوعها أو طرازها)
تحتوي على «صور املراقبة» لجسر
بــروك ـلــن وج ـســر ف ـي ــرازان ــو واملـبـنــى
الفدرالي في نيويورك وجسر جورج
واشـ ـنـ ـط ــن .وهـ ـ ــي ج ـم ـي ـع ـهــا م ــواق ــع
س ـيــاح ـيــة م ـع ــروف ــة يـ ــزورهـ ــا اآلالف
يــومـيــا ويلتقطون صــورهــا .املحقق
الـ ـفـ ـي ــدرال ــي أض ـ ــاف فـ ــي تـ ـق ــري ــره أن
صعب التقط «صور مراقبة» إضافية
ف ــي مــدي ـنــة بــوس ـطــن وف ــي واشـنـطــن
«لصالح حزب الله» ،بما فيها صور
للبيت األبـيــض وملبنى الكونغرس،
ّ
فــي إط ــار االس ـت ـعــدادات لـشــن هجوم
إرهابي.
كـمــا زع ــم املـحـقــق أن ح ــزب الـلــه طلب
م ــن ص ـعــب ال ـت ـقــاط «صـ ــور مــراق ـبــة»
في اسطنبول عام  ،2005منها صور
ل ــأس ــواق الـتـجــاريــة فيها وللجامع
األزرق ،وأن ـ ــه عـ ــاد الـ ــى بـ ـي ــروت عــن
ط ــري ــق دم ـش ــق ح ـيــث اسـتـقـبـلــه أحــد
املـســؤولــن فــي ح ــزب الـلــه فــي فـنــدق،
واجـتــازا الحدود اللبنانية السورية
عبر الخط العسكري في سيارة «بي
ام» سوداء.
قــد تـكــون ال ــرواي ــة األغ ــرب فــي تقرير
املحقق هي محاولة صعب قتل عميل
إس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي بـ ـي ــروت ب ــن عــامــي
 2003و .2005فقد زعم املحقق أن أحد
املـســؤولــن فــي حــزب الـلــه أمــر صعب
ب ـس ــرق ــة سـ ـي ــارة ن ـ ــوع «م ــرسـ ـي ــدس»
ب ــواسـ ـط ــة م ـف ـت ــاح خ ـ ـ ــاص ،ثـ ــم طـلــب
م ـن ــه ت ـس ـل ــم مـ ـس ــدس ف ـض ــي م ـجـ ّـهــز
بـ ـك ــات ــم صـ ـ ــوت كـ ـ ــان م ــوض ــوع ــا فــي
كيس بالستيك تحت مقعد السيارة.
وب ـعــد ذل ــك ذه ــب املـشـغــل م ــع صعب
في السيارة الى مكان خارج بيروت،
ح ـيــث ك ــان ــت س ـي ــارة «فـ ـ ــان» بـيـضــاء
صغيرة في انتظارهما ،فركنا سيارة
«املرسيدس» خلفها ،وأمر «املشغل»
صعب بأن يترجل ويطلق النار على
ال ــرج ــل امل ــوج ــود ف ــي الـ ـف ــان «م ـ ّـرت ــن
فــي الـبـطــن وم ـ ّـرة فــي الـ ــرأس» .ولــدى
وصـ ـ ــول ص ـع ــب أمـ ـ ــام ال ــرج ــل ص ــرخ
األخ ـي ــر «ل ـســت أن ـ ــا» ،ف ـح ــاول صعب
إط ــاق الـنــار باتجاهه لكن املسدس
ّ
تعطل فـجــأة .بعد ذلــك طلب املشغل
من صعب العودة الى السيارة ّ
ليفرا
من املكان .وأضاف املحقق في روايته
الـغــريـبــة أن «ص ـعــب عـلــم الح ـقــا بــأن
ال ــرج ــل ف ــي ال ـف ــان ك ــان مـشـتـبـهــا فيه
بالعمالة لصالح إسرائيل».
يـشـيــر مـحـضــر الـتـحـقـيــق ال ــى صــور
وفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــوات لـ ــأمـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـح ــزب
ال ـلــه وجــدهــا املـحـقـقــون االمـيــركـيــون
ف ـ ــي «ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة»
الـ ـخ ــاص ــة ب ـص ـع ــب .وتـ ـب ــن أن ه ــذه
الصور مأخوذة من شاشة تلفزيون
«امل ـن ــار» حـيــث تـظـهــر عــامــة املحطة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة بـ ــوضـ ــوح فـ ــي أع ـل ــى
الصور املوجودة في تقرير املحقق.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،خ ـ ـ ّـص ـ ــص جـ ـ ـ ــزء وفـ ـ ـي ـ ــر مــن
محضر التحقيق لإلشارة الــى زواج
صعب «صــوريــا» من سيدة أميركية
للحصول على الجنسية مقابل مبلغ
من املــال ،بطلب من حزب الله بهدف
تسهيل تحركاته التحضيرية للعمل
اإلرهابي املزعوم .هي ليست الرواية
االول ــى وقــد ال تـكــون األخـيــرة ملحقق
فيدرالي يستعجل التحقيق ،ويربط
ص ــورًا وخـبــريــات بعضها بالبعض
اآلخــر ،لـ«يكتشف» مؤامرة إرهابية،
ّ
تتمدد لتصبح
وكأن نظرية املؤامرة
كــل صــورة سياحية يلتقطها عربي
م ـصــدر شـبـهــة ،وك ــل سـفــر أو هـجــرة
ي ـق ــوم ب ـه ــا ل ـب ـنــانــي ب ــداي ــة مـسـلـســل
إجرامي ،وتصبح كل مخالفة للقانون
فــرصــة إلدانـ ــة ح ــزب ال ـلــه وشيطنته
وتشويه سمعته ومكانته في العالم.
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تقرير

هدر الخلوي« :المستقبل» يبدأ
حملة الدفاع عن النفس
كانت جلسة لجنة
االتصاالت أمس مخصصة
لشركة «ألفا» ،لكن النقاش
تخطاها إلى الوضع
االقتصادي ومآسي الناس.
يصعب أحيانًا على المرء أن
يفهم لماذا يوجد وجهان
للبلد ،وجه الناس اليائسين
الذين تظاهروا األحد ووجه
المسؤولين الذين يبررون
الفساد ويدافعون عنه
إيلي الفرزلي
ل ــم يـسـتـطــع رئ ـي ــس ل ـج ـنــة االتـ ـص ــاالت
حـســن ال ـحــاج حـســن أن يـكـبــت غضبه
ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة .ف ــي ذروة ال ـن ـق ــاش ،في
جلسة اللجنة أمس ،لم يجد أمامه سوى
املتظاهر أحمد عفارة الذي شغل الناس
وع ـ ّـب ــر ع ــن وج ــع األغـلـبـيــة مـنـهــم .كيف
يـمـكــن ه ــدر م ــا ب ــن  150و 200مـلـيــون
دوالر في قطاع االتصاالت وحده ،فيما
عفارة وغيره كثر يخسرون حقهم في
ال ـع ـيــش ال ـك ــري ــم ،نـتـيـجــة ظ ـلــم الـسـلـطــة
وفسادها؟
امل ـش ـه ــدان كــانــا مـتـنــاقـضــن إل ــى الـحــد
ال ـ ــذي ج ـعــل الـ ـح ــاج ح ـســن ي ـن ـف ـعــل ،ثم
يعتذر ،أثناء مداخلته التي استحضر
فيها ع ـفــارة وامل ـعــانــاة الـتــي عـ ّـبــرت عن
وجع كل اللبنانيني.
ن ـ ــواب ك ـت ـلــة امل ـس ـت ـق ـبــل ك ــان ــوا ف ــي واد
آخ ــر .ه ــؤالء ق ــرروا ،أم ــس ،بــدء الهجوم
املـ ـع ــاك ــس ،أو ب ـش ـكــل أدق ،بـ ــدء حـمـلــة
ال ــدف ــاع عــن ال ـن ـفــس ،اسـتـبــاقــا لتشكيل
لـجـنــة الـتـحـقـيــق ال ـبــرملــان ـيــة .ق ـبــل ذلــك
لــم يكن أحــد ق ــادرًا على تكذيب امللفات
 الـفـضــائــح ،الـتــي ك ــان بطلها تحديدًاال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ج ـم ــال
الـجــراح ،على ما تبني ألعضاء اللجنة،
ومنهم النائبة روال الـطـبــش .مــع ذلــك،
كانت الطبش ،أمس ،على غير عادتها،
متأهبة لـ«املشكل» .دخلت متأخرة ،ثم
ســرعــان مــا دعــت إلــى عــدم االبتعاد عن
ّ
املنهجية املتبعة في عمل اللجنة .كان
ذلــك قبل أن تتبني أن الـنـقــاش لــم يحد
عما سبق أن تـقــرر .جلسة أمــس كانت
مخصصة ملناقشة تقرير «ألـفــا» .وهو
م ــا ح ـصــل م ـنــذ ال ـب ــداي ــة إلـ ــى ال ـن ـهــايــة.
هجوم الطبش لم يأت من فراغ .زميلها
هـ ــادي حـبـيــش ح ـضــر أم ــس ع ـلــى غير
عــادتــه ،وك ــان لــه مــداخــاتــه الـتــي سعى
من خاللها إلى تخفيف اندفاعة اللجنة،
التي تمكن فريق  8آذار من فرض إيقاعه
عـلـيـهــا ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ـســاب ـقــة ،حتى
بـ ــدا امل ـ ّس ـت ـق ـب ـل ـيــون أش ـب ــه بــال ـض ـيــوف.
إمــا يـغــضــون ال ـطــرف عــن اتـهــامــات لها

مــا يثبتها ،أو يــدافـعــون بما أوت ــوا من
حـجــج ،ال تكفي لتبرير مــا يـتــم كشفه.
م ـقــرر الـلـجـنــة ط ــارق املــرعـبــي داف ــع عن
ف ــري ـق ــه قـ ــدر امل ـس ـت ـط ــاع ،ل ـك ــن ب ـهــدوئــه
املعهود.
هل هي كلمة السر التي أيقظت املستقبل
فــي لجنة االت ـصــاالت ،أم أنها مـبــادرات
فردية أسبابها مناطقية أو شخصية؟
لـيـســت اإلج ــاب ــة م ـه ـمــة ،ل ـكــن األك ـي ــد أن
املستقبل سيضطر فــي الـفـتــرة املقبلة
إل ــى ت ـحـ ّـمــل الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــائ ــع الـتــي
ستظهر أمــام لجنة التحقيق النيابية،
املـ ـفـ ـت ــرض ت ـش ـك ـي ـل ـهــا .ح ـب ـي ــش حـ ــاول
ّ
ال ــدخ ــول م ــن ال ـب ــاب ال ـت ـق ـنــي .ركـ ــز على
الخدمات املضافة ( ،)VASشارحًا ألف
بائها :أي شركة تملك فكرة خدمة عبر
يمكنها أن تطرحها
الـهــاتــف الـخـلــوي ّ
عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة املـ ـش ــغـ ـل ــة ،إمـ ـ ــا ت ــرح ــب
بـهــا أو تــرفـضـهــا ،عـلــى أن يـتــم بعدها
االتفاق على توزيع نسب األرب ــاح .هذا
أمــر منطقي ،لكن ليس فــي لبنان .ملــاذا
ّ
فــي سـنــوات خلت ،كانت األرب ــاح تــوزع
مناصفة بني الــدولــة والـشــركــات ،وملــاذا
م ــال ــت ال ـك ـفــة ،الح ـق ــا ،بــات ـجــاه شــركــات
ال ـخ ــدم ــات امل ـض ــاف ــة ،ال ـت ــي ي ـص ــدف أن
األغـلـبـيــة الـســاحـقــة منها تـعــود لثالثة

شقير يغيب
عن لجنة االتصاالت
للمرة الثالثة

مستثمرين حققوا أربــاحــا طائلة على
ح ـس ــاب املـ ــال الـ ـع ــام .ه ــل األفـ ـك ــار كلها
محصورة بهم؟ ثم ،هل من فكرة طرحت
ليست معروفة في القطاع؟ قد ال يكون
مــن ال ـض ــروري إجـ ــراء مـنــاقـصــات (كما
يـطــالــب الـبـعــض) لتقديم ه ــذه الخدمة
أو تـلــك ،لكن على األق ــل يفترض اتباع
النمط الـعــاملــي ،ال ــذي يعطي املستثمر
نسبة  20إلى  30في املئة ،فيما تحصل
ال ــدول ــة عـلــى  70إل ــى  80ف ــي امل ـئ ــة .تلك
واح ــدة مــن توصيات لجنة االتـصــاالت
ال ـت ــي س ـي ـك ــون ص ـع ـبــا ت ـخ ـط ـي ـهــا .لـكــن
قبل ذلــك ،على مــن يــدافــع عــن الشركات
أن ي ــدرك أن النسبة كــانــت مقلوبة في
ل ـب ـنــان ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي شــركــة «ت ــات ــش»،
على ما بينت الوثائق التي كشفت في
اللجنة.
جبهة «املستقبل» كــان ينقصها وزيــر
االت ـصــاالت الغائب للمرة الثالثة على
ال ـت ــوال ــي .رئ ـيــس الـلـجـنــة اكـتـفــى أيـضــا
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن غ ـيــابــه غ ـيــر مـقـبــول.
لكن بحسب املعلومات فــإن األمــر صار
بعهدة رئيس املجلس .النظام الداخلي

الحاج حسن ّ
يحمل السلطة المسؤولية عن وجع الناس (مروان بوحيدر)

ملـجـلــس الـ ـن ــواب ال ي ـت ـعــامــل م ــع غـيــاب
وزيــر عــن اجتماع اللجنة على أنــه أمر
عادي .املواد من  31إلى  ،33تنص على
أن ال ــوزي ــر م ـلــزم بــالـحـضــور إذا ق ــررت
اللجنة ذل ــك ،شــرط أن يــدعــوه رئيسها
قبل ثالثة أيام .ال إشارة في النظام إلى
أن ــه يـمـكــن ل ـلــوزيــر أن يـتـغـيــب مــن دون
ع ــذر .وأك ـثــر مــن ذل ــك هــو مـلــزم بإجابة
طلب اللجنة تــزويــدهــا بــأي مستندات
تــريــد االطـ ــاع عـلـيـهــا .إذا رف ــض وجــب
نـقــل املـســألــة إل ــى رئـيــس املـجـلــس الــذي
يـعــرض املــوضــوع عـلــى الـهـيـئــة العامة
فــي أول جلسة ويعطيه األولــويــة على
سائر األعمال.
مـ ــاذا سـيـقــول ت ـيــار املـسـتـقـبــل عـنــدهــا؟
هــل حجة وج ــود الـنــائــب جميل السيد
في اللجنة هي حجة منطقية لتخطي
السلطة الرقابية التي يمثلها املجلس
الـ ـنـ ـي ــاب ــي؟ ملـ ـ ــاذا إذًا ال يـ ـق ــاط ــع وزيـ ــر
االتصاالت الجلسات العامة أيضًا؟
ال ـس ـيــد ح ــاض ــر ف ــي ال ـج ـل ـســات بعكس
وزير االتصاالت .وهو سأل أمس املدير
الـعــام لــ«ألـفــا» م ــروان حايك عــن حقيقة
إقــالـتــه مــن منصبه ثــم تجميد ال ـقــرار.
األخ ـيــر أك ــد األمـ ــر ،فـيـمــا ص ــار واضـحــا
لـلـنــواب أن الــوزيــر ج ـبــران بــاسـيــل كــان
خ ـلــف تـجـمـيــد الـ ـق ــرار .ب ــن ال ـن ــواب من
ً
يؤكد أيضًا أنه ليس مقبوال أن تتزامن
ه ــذه الـخـطــوة مــع الحملة الـتــي تــواجــه
الفساد في قطاع االتـصــال ،بما يعطي
ان ـط ـبــاعــا ب ــأن حــايــك ه ــو املـ ـس ــؤول عن
كــل املــوبـقــات .ه ــؤالء أنفسهم يجزمون
أن انــزعــاج شقير مــن حــايــك يـعــود إلى
ع ــدم تلبيته ع ــددًا مــن مـطــالـبــه ،ومنها
عـلــى سـبـيــل امل ـثــال خــدمــة «الــرومـيـنــغ»
الـتــي ك ــان وزي ــر االت ـص ــاالت يـصــر على
إعـطــائـهــا لـشــركــة خــاصــة مـقــابــل حصة
تبلغ فقط  24في املئة للدولة.
الــافــت أن حــايــك ق ــال أم ــس مــا لــم يقله
ســابـقــا .لــم يعد يستطيع مـســايــرة هذا
الوزير أو ذاك فيما السهام توجه إليه.
قــال ،ردًا على ســؤال ،إن الوزير السابق
طلب منه استئجار مبنى للشركة كما
فعل مع «تاتش» .قال أيضًا إن الجراح
كان يرسل مطالبه خطيًا ،بعكس شقير
الذي يطلب شفهيًا.
ف ــي الـجـلـســة وزع ال ـح ــاج حـســن كتيبًا
ً
كــامــا عــن «أل ـف ــا» وأعـمــالـهــا ،متضمنًا
ع ــددًا مــن األس ـئ ـلــة ال ـتــي يـتــوجــب عليه
اإلجابة عليها ،في الجلسة املقبلة .على
سبيل املـثــال ،تبني أن ألفا اشترت 500
ج ـهــاز لـتـطــويــر خــدمــات الـجـيــل الــرابــع
ف ــي ع ــام ــي  2018و ،2019وض ــع منها
حـتــى ال ـيــوم  177ج ـهــازًا عـلــى محطات
االرس ــال ،فيما يبقى منها  323جهازا
ف ــي امل ـس ـت ــودع ــات قـيـمـتـهــا  40مـلـيــون
دوالر .وكان السؤال املحوري ،هل كانت
«أل ـفــا» تــريــد أن تشتري مئة فـقــط ،كما
سبق وطــالـبــت ،ومل ــاذا تغير الـعــدد إلى
500؟ هل كــان ذلــك بطلب من الــوزيــر أم
بقرار ذاتي؟
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لبنان

لبنان

قضية وفقًا لخطة وزير البيئة فادي جريصاتي ،بدءًا من منتصف الشهر الجاري« ،المواطن سيرى َ
كيسين في
محال السوبرماركت :كيس نايلون يمكنه شراؤه بمئة ليرة لبنانية وكيس بديل َيدفع ثمنه ّ
مرة واحدة بين 500
ليرة لبنانية أو ألف ليرة بحسب حجمه وجودته»« .الربح البيئي» ،بحسب جريصاتي ،يساوي «مئات ماليين الدوالرات»،
وهذا أمر صحيح .إال أن الالفت أن الحملة ،غير الملزمة قانونًا ،تفتح بابًا جديدًا لالسترزاق أمام أصحاب السوبرماركت،
ألن سعر األكياس سيذهب أرباحًا صافية لمصلحة هؤالء ،وليس إلى خزينة الدولة ،ولن تستفيد من عائداتها
وزارة البيئة الستثمارها في حمالت أو نشاطات بيئية أخرى

تحقيق

ّ
مخيم شاتيال يلفظ أنفاسه األخيرة ...تخديرًا
محمد نزال

أكياس صديقة للبيئة ...من «كيس» الدولة؟

حملة وقف النايلون :باب رزق ألصحاب السوبــرماركت!
زينب عثمان

من بريطانيا
إلى باكستان:
تجارب ناجحة
وفق تقرير صادر عن برنامج األمم
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـب ـي ـئــة ،ف ــرض ــت أك ـث ــر مــن
 120دولــة ،بحلول عام  ،2019إطارًا
تـنـظـيـمـيــا لـلـحــد م ــن إن ـت ــاج األك ـيــاس
البالستيكية واستهالكها ،من دون
ُأن يعني ذلك أن اإلجراءات الحكومية
بنجاح تام في كل الــدول .في
ط ّبقت
ٍ ً
بــريـطــانـيــا م ـث ــا ،وخ ــال ع ــام واح ــد
مـ ــن ت ـط ـب ـي ــق الـ ـض ــريـ ـب ــة املـ ـف ــروض ــة
عـ ـل ــى األك ـ ـي ـ ــاس ال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة (5
ب ـنــس ،ت ـع ــادل  8س ـن ـتــات) ،انـخـفــض
مـ ـع ــدل اسـ ـتـ ـخ ــدام األكـ ـ ـي ـ ــاس ب ـن ـحــو
 .%85ووف ـ ـ ــق إحـ ـ ـص ـ ــاءات رس ـم ـيــة
صدرت عام  ،2016فإن عدد أكياس
النايلون املبيعة في  7سوبرماركات
كـبــرى ،انـخـفــض مــن  7مـلـيــارات إلــى
 500م ـل ـيــون ك ـيــس بــاسـتـيـكــي فــي
غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار
ال ـضــري ـبــة .ن ـج ــاح ت ـجــربــة بــريـطــانـيــا
يـنـسـحــب أي ـضــا ع ـلــى إق ـل ـيــم بـنـجــاب
ف ــي ب ــاك ـس ـت ــان ،ولـ ــو جـ ــاء م ـت ــأخ ـرًا.
فــي قــرار ّ
يطبق منذ األول مــن أيلول
ال ـجــاري ،فــرضــت مدينة إســام آبــاد
حـ ـظـ ـرًا ت ــام ــا ع ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج األكـ ـي ــاس
الـبــاسـتـيـكـيــة وب ـي ـع ـهــا ،إض ــاف ــة إلــى
تغريم كــل مــن يستخدمها نحو 70
دوالرًا (مــا يـعــادل راتــب شهر كامل
لعامل في باكستان).

ّ
عندما حمل حقيبته واسـتـقــل قطار
األن ـف ــاق مــن واشـنـطــن ال ــى نـيــويــورك
ً
بدال من الطائرة ،كان ّ
هم وزير البيئة
فــادي جريصاتي تقليص انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون قدر املستطاع.
هــذا الـهــدف «الـنـبـيــل» قــد يـبــدو نكتة
في بالدنا التي ال يوجد فيها قطار أو
مترو ،ولم تنجح يومًا في استحداث
خ ـطــة ن ـقــل ع ــام م ـت ـكــام ـلــة ،وال تملك
ّ
قطارًا واحدًا ،أو باصات عامة منظمة.
فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،أقـ ـف ــل الـ ــوزيـ ــر خـطــه
الهاتفي وتفرغ ملحادثات قمة املناخ
التي أكد خاللها الوفد اللبناني التزام
لبنان باتفاقية بــاريــس ومساهمته
فــي خـفــض االن ـب ـعــاثــات .وه ــذه نكتة
ـاد ال ت ـ ـ ــزال ت ـس ـت ــورد
أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ب ـ ـ ـ ٍ
املازوت األحمر .لكنها ،أيضًا ،أهداف
«ن ـب ـي ـل ــة» يـ ـب ــدو ج ــري ـص ــات ــي ع ــازم ــا
ع ـلــى تـحـقـيـقـهــا ،ان ـطــاقــا م ــن خطته
للتخلص من أكياس النايلون ،والتي
سيعلنها في مؤتمر صحافي ،اليوم،
مع عــدد من أصحاب السوبرماركت،
لـ ــإعـ ــان عـ ــن «ت ـ ـع ـ ــاون» بـ ــن هـ ــؤالء
وال ــوزارة لتشجيع استخدام أكياس
مـ ـتـ ـع ــددة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ب ـ ــدل أك ـي ــاس
النايلون «غير الصديقة للبيئة».
وف ــق ال ـخ ـطــة ،س ـيــدفــع املـسـتـهـلـكــون
فــي مـحــال «ال ـســوبــرمــاركــت» ،اب ـتـ ً
ـداء
م ــن  15ت ـشــريــن األول الـ ـج ــاري ،مئة
ل ـي ــرة ل ـق ــاء ك ــل ك ـي ــس ن ــاي ـل ــون تـعـ ّـبــأ
ف ـي ــه م ـش ـتــريــات ـهــم ،ف ــي إطـ ـ ــار حـمـلــة
ب ـي ـئ ـي ــة أعـ ـلـ ـنـ ـه ــا ج ــريـ ـص ــات ــي ،ق ـبــل
أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــن ،لـ ـلـ ـح ـ ّـد م ـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام
األك ـي ــاس الـبــاسـتـيـكـيــة والـتـشـجـيــع
على استخدام أكياس بديلة صديقة
لـلـبـيـئــة .ح ـتــى اآلن ،ال ي ـب ــدو أن أيــا
م ــن ال ـخ ـب ــراء ،مـ ّـمــن تــواص ـلــت معهم
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،عـ ـل ــى عـ ـل ــم ب ـت ـفــاص ـيــل
ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي «ال ت ـخ ــرج م ــن دائـ ــرة
املـ ـب ــادرة» ،كـمــا أك ــد أحــدهــم ،وإذا ما
كــانــت ال ـ ـ ــ 100ل ـيــرة تــدخــل ف ــي خــانــة
«ال ـضــري ـبــة» أو ال .بـيــد أن م ــا يمكن
تأكيده ،حتى اآلن ،أن الحملة تخلو

م ــن أي إط ـ ــار ت ـن ـظ ـي ـمــي ،أو بمعنى
أوضح ،ال تستند إلى مرسوم وزاري
يلزم جميع املحال واملؤسسات ،على
اختالف أحجامها ،بوقف استعمال
أكياس النايلون .وهذا يعني ،عمليًا،
ملزمة قانونًا»،
أن حملة الوزير «غير ِ
ب ـح ـس ــب ت ــأكـ ـي ــد مـ ـص ــدر فـ ــي وزارة
البيئة لــ«األخـبــار» ،الفتًا إلــى أن هذا
األمــر غير ملحوظ في مرسوم الفرز
الـ ــذي أق ـ ّـرت ــه الـحـكــومــة مـطـلــع أيـلــول
املاضي.
بـصــرف الـنـظــر عــن األهـ ــداف النبيلة
ل ـه ــذه ال ـح ـم ـلــة ،إال أن ـه ــا ف ــي ال ــواق ــع
 وح ـت ــى ل ــو ل ــم يـقـصــد ال ــوزي ــر ذلــك ليست أكـثــر مــن «ب ــاب رزق» جديدألصـحــاب الـســوبــرمــاركــت املـشــاركــن

ما يفترض أنه «ضريبة
إلزامية» يدفعها
المستهلك في
السوبرماركت لن تذهب
إلى خزينة الدولة

فــي الحملة .وبحسب املـصــدر نفسه
في الــوزارة ،فإن جوهر حملة أكياس
ال ـب ــاس ـت ـي ــك م ــرتـ ـب ــط ب ــ«م ـج ـم ــوع ــة
ات ـفــاق ـيــات أج ــراه ــا ال ــوزي ــر م ــع عــدد
مــن مــؤسـســات الفرنشايز الصغيرة
وامل ـتــوس ـطــة» ،تـقـضــي ب ــأن تستفيد
ه ــذه ال ـشــركــات وحــدهــا مــن عــائــدات
القيمة املالية املفروضة لقاء كل كيس
بــاسـتـيــك ( 100لـ ـي ــرة) ،إض ــاف ــة إلــى
أرباحها املحصلة من عائدات أكياس
ال ـق ـمــاش ال ـبــدي ـلــة ،املـصـنـفــة صديقة
للبيئة .يعني ذلك ،أن ما يفترض أنه
«ضريبة إلزامية» يدفعها املستهلك
فــي السوبرماركت الكبير لــن تذهب
إلــى خزينة الــدولــة ،وال تستفيد من
عائداتها وزارة البيئة الستثمارها

معدل استهالك الفرد اللبناني من األكياس البالستيكية سنويًا يصل إلى  400كيس (مروان طحطح)

في حمالت أو نشاطات بيئية أخرى،
ب ــل س ـتــذهــب أرب ــاح ــا صــاف ـيــة لـهــذه
الشركات!
صحيح أن الحملة التي ّ
تعد األولــى
من نوعها على املستوى الوطني ،ال
يمكن التنكر لرمزيتها وألهميتها
ف ـ ــي ضـ ـ ــوء املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي تـشـيــر
إلـ ــى أن م ـع ــدل اس ـت ـه ــاك الـ ـف ــرد مــن
األكـ ـي ــاس الـبــاسـتـيـكـيــة س ـنــويــا في
لبنان يـتــراوح بــن  360و 400كيس،
وفــق تقديرات غير رسمية ستصدر
قــريـبــا عــن «مــركــز حـمــايــة الطبيعة»
فــي الجامعة األمـيــركـيــة فــي بـيــروت،
بيد أن مــا قــد ينتج عنها مــن تغيير
إيجابي لناحية خفض هــذا املـعــدل،
ال يمكن تعميمه فــي بــاد لــم تخرج
جهودها من دائرة املبادرات البلدية
امل ـحــدودة ،على طريقة جبيل وبيت
م ــري ،ولــم تشهد أي الـتــزام سياسي
واسـ ــع لـتـخـلـيــص لـبـنــان نـهــائـيــا من
ال ـبــاس ـت ـيــك .وه ـ ــذا م ــا ي ــواف ــق عليه
الخبير واالستشاري في علم السموم
الكيميائية الصناعية ،ناجي قديح،
ال ــذي رأى أن خـطــوة الــوزيــر «خطوة
ص ـغ ـي ــرة فـ ــي االتـ ـ ـج ـ ــاه ال ـص ـح ـي ــح».
لـكـنـهــا خ ـطــوة «نــريــدهــا بـمـســار ذي
قيمة فعلية يؤدي إلى منع استخدام
أكـ ـ ـي ـ ــاس ال ـ ـنـ ــاي ـ ـلـ ــون ،وح ـ ـتـ ــى ح ـظــر
إنتاجها في األســاس» ،الفتًا الى أنه
«ف ــي فــرنـســا وس ــوي ـس ــرا ،يقتطعون
ضريبة تـعــادل دوالرًا واح ـدًا عــن كل
كـيــس» .وعـلـيــه ،يــرى قــديــح أن البدل
ً
املــادي ،الــذي ال يمكن أصــا تسميته
ضريبة ،يجب أن يتحدد على األقــل
ب ــ 500ليرة لبنانية على األقــل «لكي
ً
يـ ـك ــون إج ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ـ ـع ـ ــاال» .أم ــا
اإلج ـ ــراء ،بشكله الـحــالــي فـ ــ«ال ّ
يغير
ش ـي ـئــا» ،خـصــوصــا أن ــه غـيــر مستند
إلـ ــى م ــرس ــوم ق ــان ــون ــي يـ ـل ــزم جـمـيــع
أطراف اإلنتاج والبيع والشراء (بدءًا
مــن مـعــامــل إن ـتــاج أك ـيــاس الـنــايـلــون
ً
وصوال إلى محال بيع املواد الغذائية
والخضار) بضريبة رسمية تتفاوت
قيمتها تبعًا لحجم كل طرف وطبيعة
مساهمته في استهالك البالستيك.

ذات ي ـ ـ ـ ـ ــوم ،ك ـ ـ ـ ــان م ـ ـخـ ـ ّـيـ ــم شـ ــات ـ ـيـ ــا ل ــاجـ ـئ ــن
الفلسطينيني ُي ّ
خرج ثـ ّـوارًاُ ،يلهبون العالم ،إلى
ّ
ُ
«ميونيخ» وأبعد ...أمــا اليوم فبات ي ّ
خرج «أبو
ش ــاك ــوش» و«ال ـط ــوب ــزي» و«ب ـل ـبــل» وم ــا شــاكــل:
مـ ـخ ـ ّـدرات مـ ـخ ـ ّـدرات م ـ ـ ّخـ ـ ّـدرات .م ــا ال ـجــدي ــد في
ّ
ال ـقــول إن امل ـخ ـ ّـدرات تـفــشــت فــي ذاك املـخـ ّـيــم (أو
ّ
ّ
سـ ــواه ِم ــن امل ـخ ــي ـم ــات)؟ قـيــل ه ــذا ســاب ـقــا .ربـمــا
ّ
ّ
مخيم ُشاتيال ،ما عادوا
الجديد أن الناس ،في
يـتـحـ ّـمـلــون ه ــذا املـصـيــر ال ــذي أري ــد لـهــم .فهموا
ّ
أن شأنهم مــا عــاد يـهـ ّـم أحـ ـدًا .رأوا أن أبـنــاء هــم،
ّ
بأكثريتهم الساحقة ،قد أخذهم «التسطيل» .ما
ّ
عــادوا ُيراهنون على قوى ّ
لبنانية وال
أمنية ،ال
ّ
فلسطينية ،وهي قوى ليست ببعيدة عن سهام
ّ
االتهام بالتورط ...فنزلوا بأنفسهم إلى الشارع.
حـصــل ه ــذا قـبــل ّأيـ ــام .تـجـ ّـمـعــوا ،عـفـوًا بـمـبــادرة
ّ
ّ
مخدرة
أهلية ،وقصدوا «هنغارًا» يحوي مــواد
ّ
يـعــود ألحــد كـبــار «امل ــروج ــن» .أشـعـلــوه بكل ما
فيه ِمــن مــواد وأم ــوال .مكان تلك «ال ـبــؤرة» عند
ط ــرف ح ـ ّـي ف ــرح ــات ،فــي نـقـطــة ،بحسب الـعــرف،
ّ
الفلسطينيةّ ،أما القوى
تقع خارج ُسلطة القوى
ّ
ّ
ّ
اللبنانية فعتبرها تابعة للمخيم .هذا
األمنية
خــاف «جـغــرافــي» مزمن وال يبدو أن هناك من
ّ
سيحله.
ّ
ّ
لــم تعد الـفـكــرة أن ظــاهــرة امل ـخ ـ ّـدرات تفشت في
املخيم ،بل الحديث ،اليوم ،عن ّ
ّ
مخيم «يتعاطى».
الشاب الذي ينجو ِمن هذه الورطة ُيسمى هناك:
ّ
املخيم إال وفيه نقطة
«فلتة» .ال يوجد زقاق في
ّ ّ
ّ
لبيع امل ـخ ـ ّـدرات .حــرفـ ّـيــا ،كــل زق ــاق .علنية كلها.
ُ
مـ ـخ ـ ّـدرات ردي ـئ ــة ت ـب ــاع لـلـقــاطـنــن ه ـن ــاك ،نـظـرًا
ّ
لكونهم فـقــراءّ ،أم ــا النوعية الـفــاخــرة فـهــذه لها
ّ
املخيم.
زبونها الذي يأتي ِمن خارج
قبل ّأي ــام ،وبـعــد هـ ّـبــة األ ٌهــالــي وإحــراقـهــم ألحد
«األوكـ ـ ـ ــار» ه ـن ــاك ،ق ـبــض ع ـلــى ش ــاب كــان
أك ـبــر
ّ
آتيًا للتبضع .صار يصرخ ويقول لألهالي إنه
«ابــن عائلة» و«مـحـتــرم» ومــا إلــى ذلــك .هــو ّابن
عائلة ميسورة الـحــال .يسكن في الحمرا .إنها
ّ
أن ي ـتـعــامــل م ــع أم ـثــال
امل ـ ـخـ ــدرات ،واآلن عـلـيــه ُ ّ
«علي علوكا» و«أشرف كخة» ...الذين ،لوال تلك
ّ
املادة ،ملا كان له أن يلتقي بهم يومًا .قديمًا قيل:
ّ
«الـكـيــف ب ـي ــذل» .الـكـيــف أيـضــا يجمع بطريقته
الـخــاصــة مختلف الطبقات .زبــائــن تلك الـبــؤرة
ي ــأت ــون ِمـ ــن م ـخ ـت ـلــف املـ ـن ــاط ــقِ ،مـ ــن ال ـضــاح ـيــة
ّ
ّ
باملخيم
والطريق الجديدة ،أي املناطق املتصلة
ً
ّ
جغرافيًا ،فضال عن سائر املناطق مثل الحمرا
ّ
واألشرفية وغيرهما .ال توجد زراعــة مخدرات
ّهـ ـن ــاك ،وال ت ـ ّـج ــار ب ــامل ـع ـن ــى الـ ــواسـ ــع لـلـكـلـمــة،
إن ـمــا هـنــاك َم ــن ي ـ ّ
ـروج «عـلــى كـبـيــر» إل ــى جانب
ّ
«صبيانهم» ِمن املروجني الصغار .في النهاية،
امل ـ ـخـ ـ ّـدرات تـصـلـهــم ِم ــن الـ ـخ ــارج ق ـبــل أن ُي ـعــاد
تــوزي ـع ـهــا .كـيــف تـصـلـهــم؟ ال ـن ـفــايــات الـخــارجــة
ّ
ِم ــن ت ـلــك امل ـخـ ّـي ـمــات ،ك ــل امل ـخـ ّـي ـمــات ،تحصيها
ّ
استخبارات الجيش والقوى األمنية ،بحثًا عن
ّ
املخدرات .هل هناك َمن ّ
قرر
أشياء أخرى ...غير
ّ
قتل ما تبقى ِمن نزالء املخيمات تخديرًا؟ جولة

تقرير

على ج ــدول أعـمــال جلسة الخميس
املـ ـقـ ـب ــل ل ـل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي مل ــدي ـن ــة
بـيــروت بـنــد ،ترتيبه الــرابــع ،يتعلق
ب ــ«ت ـن ـظ ـيــم حـفـلــة رأس ال ـس ـنــة لـعــام
 ،»2019ودرس طلب ُم ّ
قدم من جمعية
ّ
« »BEASTSلتولي هذه املهمة.
ّ
بـحـســب مـعـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــإن
الجمعية التي نالت مشاريع مماثلة
م ــن ال ـب ـل ــدي ــة س ــاب ـق ــا م ـق ــاب ــل مـبــالــغ
ضخمةّ ،
«تبرعت» هذا العام بتنظيم
س ـهــرة رأس الـسـنــة «م ـج ــان ــا» .فيما
تــؤكــد م ـصــادر ُمـتــابـعــة أن «الـعــرض
ال ـس ـخ ــي» ال ـ ــذي ت ـق ـ ّـدم ــه «بـيـسـتــس»
ّ
ل ـيــس إل تـكــريـســا لـحـصــولـهــا على

ّ
ّ
المخدرات (هيثم الموسوي)
المخيم إال وفيه نقطة لبيع
ال يوجد زقاق في

ســريـعــة فــي مـخـ ّـيــم شــاتـيــا ه ــذه ّ
األي ــام تجعلك
تـخــرج بطلب واح ــد ِم ــن أه ـلــه :أن ـقــذونــا .تسمع
ه ـن ــاك كـ ــام ع ــن رشـ ــى يــدف ـع ـهــا ال ـع ــام ـل ــون فــي
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ،كذلك إلى
األمنية
املخدرات إلى القوى
ّ
ّ
الفصائل الفلسطينية ،وهذه ليست املرة األولى
ّ
املخيم،
الـتــي نسمع فيها كــامــا كـهــذا .فــي ذاك
ّ
املخدرات كشيوع الطعام والشراب،
ومع شيوع
ُي ـص ـبــح ال ـحــديــث ع ــن مـخـتـلــف أن ـ ــواع ال ـجــرائــم
ّ
ّ
يوميًا .باملناسبة ،عدد
عاديًا .تحصل فظاعات
ُ
ّ
قاطني ذاك املخيم يبلغ نحو  27ألفًا ،يقال أن 8

ّ
المخدرات
تدخل
كيف
ّ
إلى المخيم وال تعلم
بأمرها االستخبارات والقوى
ّ
األمنية والفصائل؟

ّ
البقية فسوريون
آالف منهم فلسطينيونّ ،أمــا
ّ
َ
ّ
ـرى .ك ـ ــل م ـ ــن ل ــدي ــه إق ــام ــة
وم ـ ــن ج ـن ـس ــي ــات أخـ ـ ـ ـ ّ
مكسورة تجده هناك .إنه مكان لـ«الكسر» .كأن
هناك َمن ّ
قرر ترك أولئك الناس هناك ليموتوا،
بـعــد س ـنــوات ِم ــن اآلن ،بتلك الـطــريـقــة .أســاســا،
ً
ومـ ــن سـ ـن ــوات ،ه ــل ه ـن ــاك ح ـي ــاة أصـ ـ ــا؟ م ــرور
ّ
املخيم أو غيره تكفي لإلجابة.
سريع ِمن ذاك
مسؤول األمن الوطني الفلسطيني في شاتيال،
ال ـع ـق ـيــد أحـ ـم ــد ع ـ ـ ــودة ،ي ــرب ــط ت ـف ــاق ــم ال ـظ ــاه ــرة
ّ
اللبنانية .هــذا أمر
بــ«سـكــوت األجـهــزة األمـنـ ّـيــة
ّ
خرب عائالت كاملة .هناك َمن يوصل املخدرات
ّ
املخيمَ ،من يكون يا ترى»؟ طبعًا ،العيش في
إلى
ّ
ّ
ّ
املخيم ،مجرد العيش وبعيدًا عن املخدرات ،هو
شيء يجعلك تعيش فاقدًا لكل بهجة في الحياة.
هــذا يــدفــع إلــى الـتـخــديــر ،وه ـكــذا ،حلقة مفرغة.
العقيد عودة يطلب اليوم املساعدة من الجميع،
ِم ــن أح ــزاب ُاملنطقة والـجـيــش وق ــوى األم ــنِ ،مــن
ّ
أي أحـ ــد« ...نــريــد حـمــايــة أمـنـ ّـيــة .املـســألــة كبيرة
وفيها عصابات ومافيات .بتنا نشعر أن املسألة
منظمة».
ً
الـخــاصــة ،مـخـ ّـيــم شــاتـيــا يستغيث .هــل هناك
َمن ال يزال يهمه أمر الالجئني الفلسطينيني ،أو
باألحرى َمن بقي منهم ...على قيد الحياة؟

تقرير

ُ ّ
«محاوالت خطف» أطفال ...وشرطة بيروت تحقق

بلدية بيروت وحفلة رأس السنة« BEASTS :تضرب» مجددًا!
هديل فرفور
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«امـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاز» ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـحـ ـف ــل ب ـن ـحــو
ُمـسـتـمـ ّـر وم ــا ُيــراف ـقــه م ــن تنفيعات.
كيف؟
ّ
اإلجـ ــابـ ــة ع ــن ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال تـتـطــلــب
التذكير بــأن الجمعية حصلت على
مساهمة مالية من البلدية بقيمة 900
ألف دوالر ،عام  ،2017كدعم ملهرجان
أقامته على الواجهة البحرية لوسط
بـيــروت حينها (https://al-akhbar.
 ،)235215/com/Communityكذلك
ُ ّ
ل ــزم ــت ال ـعــام املــاضــي أع ـمــال تنظيم
حفلة رأس السنة والقرية الرمضانية
والـ ـق ــري ــة املـ ـي ــادي ــة ب ـق ـي ـمــة م ـل ـيــون
دوالر .علمًا أن قرار التلزيم هذا جاء
بعد عزوف املجلس البلدي عن قرار
س ــاب ــق كـ ــان ي ـق ـضــي ب ـم ـنــح ال ـشــركــة

مليوني دوالر لتزيني شوارع املدينة
ملدة ثالث سنوات .إال أن الضجة التي
رافقت القرار ّأدت إلى تعديله وجعله
ملــدة سنة واحــدة .علمًا أن الجمعية،
إضافة إلــى ما تقاضته من البلدية،
عمدت إلى تأجير «ستاندات» لتجار
في القريتني امليالدية والرمضانية،
ون ـ ــال ـ ــت دع ـ ـ ــم رع ـ ــاي ـ ــة م ـ ــن ش ــرك ـت ــي
الخلوي وتبرعات من تجار ورجــال
أعمال.
وب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ـ ــى طـ ـل ــب ال ـج ـم ـع ـي ــة
الحالي ،تقول املصادر إنــه صحيح
أن الجمعية تعرض تنظيم الحفلة
ّ
ه ــذا ال ـعــام مــن دون م ـقــابــل« ،إل أن
ه ـن ــاك أب ــواب ــا ك ـث ـيــرة غ ـيــر مـبــاشــرة
م ــن شــأنـهــا أن ت ـ ّ
ـدر عـلـيـهــا عــائــدات

مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة ،ك ـت ـن ـظ ـي ــم ع ـ ـقـ ــود رع ــاي ــة
مـ ـ ـ ــع ش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــي االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت وم ـ ــع
ً
م ـ ـصـ ــارف وغـ ـي ــره ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن أن

عرض الجمعية
تنظيم ُالحفلة
مجانًا ال يلغي أبواب
العائدات األخرى

تـكــالـيــف الـحـفـلــة املتعلقة بــاملـعـ ّـدات
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات سـ ـب ــق أن دف ـع ـت ـهــا
العام املــاضــي ،وبالتالي ال تكاليف
ض ـخ ـمــة س ـت ـت ـكـ ّـبــدهــا هـ ــذا الـ ـع ــام».
وسيساعدها حصولها على امتياز
ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـحـ ـفـ ـل ــة ف ـ ــي فـ ـت ــح أب ـ ـ ــواب
الرعاية «بحجة أن عملها مجاني».
ال ــاف ــت أن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن أع ـضــاء
املـجـلــس الـبـلــدي لـيـســوا عـلــى اطــاع
عـ ـل ــى ت ـفّــاص ـي ــل عـ ـ ــرض .BAESTS
ُ
فيما تحذر املصادر من تكريس هذه
«اآللـ ـي ــات الـتـنـفـيـعـيــة» ع ـلــى حـســاب
األصــول املتمثلة باستدراج عروض
وفتح املجال أمام مختلف الشركات
للحصول على أفكار «خالقة» أفضل
ت ـخــدم ه ــدف الـبـلــديــة م ــن وراء هــذه

ّ
ال ـح ـف ــات ،ال ـ ــذي ي ـت ـمــثــل ب ـ ـ «إع ـط ــاء
ص ـ ــورة جـمـيـلــة ع ــن امل ــدي ـن ــة وج ــذب
السياح» وفق تصريح سابق لرئيس
ُالبلدية جمال عيتاني.
ُ ّ
املفارقة أن الجمعية لم تنظم بنفسها
ح ـف ـلــة رأس ال ـس ـنــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ب ــل أوكـ ـل ــت امل ـه ـم ــة إلـ ــى ش ــرك ــة ITS
 ،COMMUNICATIONوبعد نجاح
الـحـفـلــة وال ـتــرويــج لـهــا ك ــواح ــدة من
بني أفضل عشر حفالت لرأس السنة
العالم ،نشب خالف بني الجانبني
في
ّ
بشأن تبني اإلنجاز .والجدير ذكره،
أن جمعية  BAESTSالـتــي ّ
تأسست
ُ
ع ــام  ،2017ت ـع ـ ّـرف عــن نفسها على
موقعها اإللكتروني بأنها «ال تبغي
الربح».

فاتن الحاج
حتى اآلن ،ليس في حوزة شرطة بيروت وفصيلة
ّ
ال ــروش ــة أي م ـع ـط ـيــات م ــؤك ــدة وج ــدي ــة ب ـش ــأن ما
جــرى تــداولــه أمــس عــن «م ـحــاوالت خـطــف» تالمذة
في محيط مدرسة الليسيه فــردان ،التابعة للبعثة
ُ
ال ـع ـل ـمــان ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة .وت ـط ـم ـئــن مـ ـص ــادر أمـنـيــة
بأنها بــدأت تجمع املعلومات ،بواسطة الكاميرات
ً
على شكوى رسمية
املــوضــوعــة فــي املـكــان ،وبـنــاء ّ
من مدير املدرسة على خلفية تبلغ اإلدارة بوقوع
و«ستتأكد الفصيلة
حادثتني على مدخل املدرسة،
ّ
من صحة األمر أو االشتباه فيه ،لتسطر محضرًا
رسميًا في هذا املجال».
وكـ ــان ب ـعــض األه ــال ــي ت ــداول ــوا م ـنــذ ال ـص ـبــاح عبر

الواتسآب ،رسالتني صوتيتني بخصوص حادثتني
وقعتا األسـبــوع املاضي مع تلميذ وتلميذة خارج
ح ــرم امل ــدرس ــة .وأع ـل ـنــت إدارة امل ــدرس ــة ف ــي بـيــان
أصــدرتــه أمــس أنها أبلغت األجـهــزة األمنية باألمر
وطـلـبــت مـنـهــا ات ـخــاذ الـتــدابـيــر ال ــازم ـ ّـة فــي محيط
املــدرســة .وبحسب مصادر إداريــة ،كلفت املدرسة
أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن اإلداريـ ـ ـ ــن ال ـق ـي ــام بـ ـج ــوالت عـلــى
الصفوف بهدف تنبيه التالمذة إلى معايير األمن
والـســامــة الـعــامــة ،إضــافــة إل ــى الـطـلــب مــن األهــالــي
تذكير أطفالهم بضرورة عدم التعاطي مع الغرباء
في الشارع .بدوره ،دعا اتحاد لجان األهل وأولياء
األمــور في املــدارس الخاصة األهــل واإلدارات كافة
إلــى أخــذ أقـصــى درج ــات الحيطة وال ـحــذر واتـخــاذ
التدابير األمنية الالزمة عند مداخل املدارس ،ونشر

ال ــوع ــي ب ــن ال ـتــامــذة ب ـشــأن كـيـفـيــة ال ـت ـصـ ّـرف مع
الغرباء.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ال ـتــي تــروي ـهــا إحـ ــدى األم ـه ــات أنّ
ّ
ّ
متسولة مسنة اخترقت الزحمة والحضور األمني
ف ــي وق ــت االنـ ـص ــراف أم ــام املـبـنــى امل ـح ــاذي لقصر
عــن التينة ،وحــاولــت أن تأخذ ابنتها فــي جلبابها،
ما أثــار خــوف األم التي صرخت بعدما ّ
تنبهت إلى
ّ
األمر ،ما أدى إلى هروب املسنة .الرواية الثانية جاءت
على لسان وال ــدة ّتلميذ نقلت أن شخصًا مجهول
ـان يستقل «جـيــب» ذا لــون أس ــود حاجب
الـهــويــة كـ ّ
لـلــرؤيــة تــوقــف أم ــام ابنها ال ــذي كــانــت تنتظره على
مسافة قصيرة من املدرسة بسبب االزدحام ،وطلب
منه الصعود بغية إيصاله إلى املنزل بحجة أن أهله
أوصوه بذلك.
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مصارف
َ
لفرنسبنك لتمويل إنشاء مصنع
قرض من EIB
للعبوات الزجاجية في لبنان
ّ

وقـ ــع ب ـنــك االسـتـثـمــار
األوروبـ ـ ــي ( )EIBمع
م ـج ـمــوعــة فــرنـ َـسـبـنــك
ش .م .ل ،،ات ـف ــاق ـي ــة
ت ـ ـمـ ــويـ ــل بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 24
مليون دوالر أميركي
ل ـ ــدع ـ ــم بـ ـ ـن ـ ــاء م ـص ـنــع
ل ـل ـع ـب ــوات ال ــزج ــاج ـي ــة
فــي لـبـنــان ،يـهــدف إلى
ت ــوف ـي ــر  620فــرصــة
عمل في منطقة ريفية
فــي لـبـنــان ،كـمــا ودعــم
التنوع االقـتـصــادي فــي املنطقة وتحفيز الصناعة .ويــأتــي تمويل بنك االستثمار
األوروبي هذا في سياق مبادرة املرونة االقتصادية للبنك (Economic Resilience
.)Initiative – ERI
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة َ
فرنسبنك عادل القصار« ،أن دعم املشاريع اللبنانية،
وخــاصــة مـشــروع إنـشــاء مصنع للعبوات الزجاجية فــي لبنان ،مــن خــال تحسني
الوصول إلى تمويل طويل األجل بشروط ميسرة ،إنما يندرج في إطار استراتيجيتنا
األساسية للمساهمة في تطوير القطاع الخاص في لبنان وزيادة فرص العمل».
مــن جهته ،ص ـ ّـرح نــائــب رئـيــس بنك االسـتـثـمــار األوروبـ ــي داري ــو سكانابيكو ،بأن
جزءًا رئيسيًا من الصناعات
«املشروع سيعزز إنتاج العبوات الزجاجية ،ما يشكل ّ
الزراعية اللبنانية .وبطبيعة الـحــال ،من شــأن ذلــك أن يقلل االعتماد على ال ــواردات
ويعزز
اإلنتاج املحلي»ّ .
يذكر أن َ
فرنسبنك قد اتبع خالل العقد املاضي استراتيجية تنمية تهدف إلى تعزيز
استثمارات القطاع الخاص من خــال دعــم التنمية الريفية والتنمية االجتماعية -
االقتصادية ،مع التركيز على خلق فرص العمل ،ودعــم الشباب ،والتعليم للجميع،
والشمول املالي ،والتمويل املستدام ،وتمكني املــرأة .ويدعم املصرف أيضًا الصناعة
املحلية ،في سبيل تخفيض الواردات وتعزيز الصادرات اللبنانية.

ّ
حساب بلش START/من «لبنان والمهجر»

فائدة تنافسية على المبالغ المنخفضة حتى  40ألف ليرة لبنانية

أعلن مشروع توسيع سبل العيش والشمول املالي ،LIFE ،بالتعاون مع بنك لبنان
واملهجر عن مبادرة جديدة وموضوعها «»Bringing Peace of Mind to LIFE
أي «إضفاء راحة البال إلى الحياة» الشمول املالي.
ّ
ـش ،START/وهو
وفــي إطــار هــذه املـبــادرة ،أطلق بنك لبنان ّواملهجر حساب بــلـ ّ ّ
يقدم بلشSTART/
حساب توفير فريد من نوعه ال يتطلب حد أدنى للرصيد.
فائدة تنافسية على املبالغ املنخفضة حتى  40ألف ليرة لبنانية ،وذلك لتشجيع
أصحاب املداخيل املحدودة على ادخار األموال.
واعتبر رئيس مجلس إدارة ومــد ّيــر عــام بنك لبنان واملهجر سعد أزه ــري أنه
وبفضل حساب التوفير الجديد بلشّ ،START/
«نؤمن أداة للمستخدمني الذين
مصرفية تشجعهم على االنطالق في عالقة طويلة العهد
ال يملكون حسابات ّ
معنا .يسمح برنامج بــلــش Start/ألي فــرد البدء بــادخــار األم ــوال حتى بمبالغ
شـهــريــة صـغـيــرة .ويـقــع ه ــذا الـبــرنــامــج ضـمــن إط ــار استراتيجيتنا فــي مجال
املسؤولية االجتماعية».

ّ
بنك بيبلوس :للزبائن ّ
التصرف بحساباتهم
حرية
ّ
والسحب بكل العمالت

أع ـلــن بـنــك بـيـبـلــوس عــن ات ـخ ــاذه إج ـ ــراءات متعلقة بــالـسـحــب الـنـقــدي بــالــدوالر
األميركي من أجهزة الـصـ ّـراف اآللــي بهدف ّ
الحد من إســاءة استعماله وتجنب
عمليات املضاربة على العمالت .وأوضح أن هذه التدابير تسهل مراقبة العمليات
والـتــدقـيــق بـهــا .وطـمــأن املصرف
زبائنه بأنه لديهم حرية التصرف
بـحـســابــاتـهــم عـنــد االسـتـحـقــاق،
ويستطيعون الحضور إلى الفرع
إلت ـمــام كــل العمليات املصرفية،
ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـنـ ـق ــدي
بالعمالت كافة .وشــدد املصرف
على أنــه يتمتع بواحدة من أعلى
نسب السيولة بالسوق اللبنانية،
ح ـيــث بـلـغــت  %13م ــن إجـمــالــي
ودائع الزبائن بالدوالر األميركي.
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عقارات

« »THE PEARL BY GCأيقونة ماكنزي السياحية
احـتـفـلــت ش ــرك ــة «بـ ــاس بــروبـيــرتـيــز
  »PLUS PROPERTIESلـلـتـطــويــرالـ ـعـ ـق ــاري ،ب ــان ـت ـه ــاء ال ـع ـم ــل وتـسـلـيــم
مـشــروع « »THE PEARL BY GCفي
الرنكا  -قبرص ،الذي انطلقت األعمال
ّ
قبل قــرابــة سنتني .شكلت ً الحفلة
فيه
ً ُ
مناسبة لتنظم الـشــركــة جــولــة ،ل ــ150
ش ـخ ـص ــا ح ـ ـضـ ــروا مـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،عـلــى
مشاريعها السكنية في الرنكا.
هــم مـجـمــوعــة مــن الـلـبـنــانـيــن ،بينهم
ٌ
ـاز»
ع ــدد مــن األج ــان ــب ،يملكون «امـتـيـ ً
شـ ـ ــراء شـ ـق ــق فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج  -إض ــاف ــة
إل ــى ت ـلــك ال ـتــي يـمـلـكــونـهــا ف ــي لـبـنــان.
ق ـ ـ ّـرروا تــوظـيــف أمــوال ـهــم ف ــي قـبــرص،
فوجدوا «ضالتهم» في شركة «بالس
بروبيرتيز» PLUS PROPERTIES -
ُ
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــور م ـ ـشـ ــاريـ ــع س ـك ـن ـي ــة فــي
الجزيرة املتوسطية منذ ال ــ 2014بعد
أن جــارت األزمــة االقتصادية والركود
ً
العقاري في البلد عليهاُ ،مجبرة إياها
على البحث عن خيارات أخرى.

ّ
محفزات للشراء

شهوان :يتمتع  THE PEARLبمعايير عالية تميزه عن باقي المشاريع في المنطقة

ع ـنــد ال ـســاب ـعــة م ــن م ـس ــاء األح ـ ــد 22
أيـلــول ،التقوا فــي مــرفــأ بـيــروت ،قبل
انطالق رحلتهم القصيرة إلى الرنكا
 قبرص .قرابة  150شخصًا دعتهم«ب ــاس بــروبـيــرتـيــز» ،يـتــوزعــون بني
أفــراد سبق لهم أن اشتروا شققًا في
قبرص من الشركة ،وزبائن ُمحتملني،
وأصـ ـ ــدقـ ـ ــاء لـ ـ ــ«ب ـ ــاس ب ــروب ـي ــرت ـي ــز»
وإعــامـيــن وصحافيني .ش ــارل ،كان
ّ
واح ـ ـدًا م ــن ُرك ـ ــاب تـلــك ال ـب ــاخ ــرة .هو
لبناني  -كـنــدي ،اشـتــرى شقتني في
مشاريع «بالس بروبيرتيز» ،ويبحث
في شراء املزيد أيضًا .ملاذا؟ «أرخص
بـ ـكـ ـتـ ـي ــر مـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وخـ ـص ــوص ــي
ك ـم ـع ـي ـشــة بـ ـقـ ـب ــرص» ،يـ ـق ــول ال ــرج ــل
الــذي أقنع شقيقته أيضًا باستمالك
ـدة سكنية .يستفيد اللبنانيون
وح ـ ُ
ُ
م ــن امل ـح ـف ــزات املـتـنــوعــة ال ـتــي تمنح
ل ـه ــم ل ـ ُـي ـق ــدم ــوا ع ـل ــى هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة،
وت ـت ـن ــوع أس ـب ــاب ـه ــم لـ ـش ــراء ال ـش ـقــق،

التي ّ
عددها املدير التنفيذي لشركة
«ب ــاس بــروبـيــرتـيــز» ج ــورج شهوان
خالل العرض الذي ّ
قدمه للحاضرين
على الباخرة« :دولــة أوروبـيــة قريبة
م ــن ل ـب ـنــان ،ط ـقــس م ـتــوس ـطــي ،أم ــان
واستقرار ،يسمح التملك بالحصول
على اإلقامة والجنسية (تبعًا لكلفة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار) ،سـ ـه ــول ــة ت ــأجـ ـي ــر ال ـش ـق ــة،
فائدة قــرض شــراء الشقة منخفضة،
القلق من مصير الــودائــع في لبنان،
ف ـي ـع ـمــد ال ـب ـع ــض إل ـ ــى إخـ ـ ـ ــراج قـســم
مـنـهــا إل ــى أسـ ــواق أجـنـبـيــة ،الـهـجــرة
ّ
وتأسيس األعمال» .علمًا أن شهوان
ّ
ّ
نفسه ،أكــد خــال العرض أن الوضع
امل ـ ــال ـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ف ـ ــي ل ـب ـن ــان،
«أف ـض ــل وق ــت ب ـتــاريــخ ال ـب ـلــد ،ليقوم
ال ـفــرد بـمـفــاوضــات ل ـشــراء الــوحــدات
السكنية».

لماذا قبرص؟

ُ
قد يؤخذ على شهوان اختياره املساهمة
ف ــي تـنـشـيــط ال ـس ــوق االق ـت ـص ــادي ــة في
قـ ـب ــرص ،وت ـش ـج ـيــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن عـلــى
ّ
تتعمق
«ال ـه ــروب» مــن الـبـلــد ،فــي وقــت
فـيــه األزمـ ــة فــي لـبـنــان .فـمــن أص ــل 300
شقة ،باعت «بالس بروبيرتبيز» قرابة
ّ
 230شقة للبنانيني .إال أن شهوان يجد
ُ«م ّ
برر ًّا» الستثماره في قبرص ،شارحًا
ّ
كيف أنه «ال أرى بوادر حل قريب لألزمة
في لبنان .لذلك ،الخيار الوحيد لدينا
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ه ــو إط ــاق عملية
إدارة أزمة ،وتقليص حجم أعمالنا في
لبنان ،والبحث عــن فــرص استثمارية
في الخارج تسمح لنا أيضًا بتوظيف
ي ــد عــام ـلــة ل ـب ـنــان ـيــة» ،ف ـكــانــت قـبــرص
الـ ـخـ ـي ــار املـ ـث ــال ــي ل ـت ـن ـف ـي ــذ املـ ـش ــاري ــع
االستثمارية ،خاصة بعد إقــرار «نظام

تبلغ مشاريع «بالس
في قبرص 31
بروبيرتيز» ُ ّ
مشروعًا ،سلم  9منها

ض ــرائـ ـب ــي ُم ـش ـج ــع ل ـل ـش ــرك ــات ،وعـ ــدم
وض ــع ضــريـبــة عـلــى األرب ـ ـ ــاح» .حــالـيــا،
تبلغ مشاريع «بــاس بروبيرتيز» 31
ُ ِّ
«ســلــم  9منها 7 ،فــي الرناكا
مشروعًا،
و 2في ليماسول».
مع الوصول إلى الرناكا ،جال املدعوون

على مشاريع الشركة فيها ،أكانت تلك
التي جرى االنتهاء منها ،أو حتى التي
لــم ُتـبــاشــر أعـمــال الـبـنــاء فيهاّ .
تحدث
شهوان عن «نوعية البناء وجــودتــه»،
وكيف درست الشركة ُمتطلبات السوق
واللبنانينيُ ،م ّ
قدمة وحــدات تتناسب
ّ
م ــع ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات :ال ـح ـج ــم ،امل ــوق ــع،
السعر… كانت جولة «تمهيدية» قبل
بلوغ املحطة النهائية والرئيسية من
زي ــارة قـبــرص :تسليم مـشــروع «THE
 »PEARL BY GCفي منطقة ماكنزي
 الرن ـكــا .يبعد امل ـشــروع أم ـتــارًا قليلةعــن الـشــاطــئ ،ويتألف مــن مبنيني مع
مسبح صغير ُمشترك ،ويوفر خدمات
الحراسة على مدار الساعة ،باإلضافة
إل ــى م ــواق ــف ت ـحــت األرض .االتـفــاقـيــة
التي عقدتها «بــاس بروبيرتيز» مع
أرب ـع ــة م ـص ــارف ف ــي ق ـب ــرص ،الـقــائـمــة
ع ـلــى ت ـقــديــم ق ـ ــروض ل ـل ـع ـمــاء ل ـشــراء
ً
شقق غير جاهزة ،كانت عامال ُمشجعًا
للناس على الشراءPEARL BY GC» .
 »THEاستفاد مــن هــذه الـشــراكــة ،فمع
تسليم املشروع ،كانت قد بيع  ٪75من
وحداته السكنية ،التي تبدأ مساحاتها
من  65مترًا مربعًا.
ح ـ ـضـ ــر االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح نـ ـ ـ ـ ــواب ووزراء
قـ ـب ــارص ــة ،م ـح ــاف ــظ الرن ـ ـكـ ــا ،رجـ ــال
عقاريون،
أعمال ،مصرفيون ،وسطاء
ُ
زب ــائ ــن ال ـش ــرك ــة ف ــي قـ ـب ــرص ،ون ـقــل
االح ـت ـفــال ُم ـبــاشــرة عـلــى ال ـه ــواء من
ثالث محطات تلفزة قبرصية .شكر
م ـحــافــظ الرن ـك ــا أن ــدري ــاس ف ـيــراس،
ش ـ ـ ـهـ ـ ــوان ع ـ ـلـ ــى «ت ـ ـسـ ــويـ ــق قـ ـب ــرص
والرنـ ـك ــا ،خــاصــة ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم ،وهو اليوم من أكبر املطورين
شهوان،
وأنجحهم في املدينة» .أما
ّ
ف ـ ــوص ـ ــف « »THE PEARLبـ ــأنـ ــه
«يتمتع بمعايير عالية جـدًا تميزه
عن باقي املشاريع في املنطقة ،وهو
يـ َـعـ ّـد ال ـيــوم أيـقــونــة منطقة ماكنزي
السياحية».
(األخبار)

اعلم متى تتوقف
ّ
وتغير عملك ...للنجاح
المواقف في الحياة تجري الرياح عكس ما
في الكثير من ّ
يختار أن يتحدى الريح
تشتهي سفن كل واحد منا .البعض ّ
ّ
ويجازف ويخاطر ،فيما البعض اآلخر يفضل أن يغير مساره
ويختار طريقًا أخرى للوصول

غادة حيدر ،قررت أن تسلك دربًا جديدة في عملها

بحد ذاتها (وليس فقط على البيئة واإلنسان واملجتمع) ،ألنه إذا
ما أحسن استخدامه يؤدي إلى توليد فرص إضافية ،ويكسب
الشركة أو املؤسسة ميزات تفاضلية وابتكارية غير مسبوقة».
بدورها ،أشارت املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
 UNDPسيلني مــويــرو ،ال ــى أن «جــوائــز الــوعــي ح ــول الطاقة
( )EAAمــن ال ـبــرامــج ال ــرائ ــدة الـتــي نعمل عليها فــي برنامج
األمــم املتحدة اإلنمائي فــي لبنان منذ سـنــوات عــدة مــع مركز
 IPTللطاقة ،وهــو خير مثال على العمل املشترك بيننا وبني
الشركات في سبيل مكافحة ّ
التغير املناخي».

¶ شركات

توزيع جوائز الوعي حول الطاقة

نظم بــرنــامــج األم ــم املـتـحــدة اإلنـمــائــي  UNDPومــركــز أي بي
تي للطاقة ( )IPTECفي اليوم الثالث واألخير ملنتدى بيروت
الدولي للطاقة ،حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مشروع
«جــوائــز الــوعــي حــول الـطــاقــة»  EAAفــي نسخته الثانية ،في
فندق لو رويــال ضبيه ،برعاية وحضور وزيــرة الطاقة واملياه
ندى بستاني خوري.
ّ
وعن السؤال حول كيف أن ملركز علمي يعمل تحت مظلة شركة
ّ
وتسوق املــواد الهيدروكاربونية ،هي بطبيعة
نفطية تستورد
عملها تسبب التلوث البيئي ،وتشكل خطرًا على الصحة ،أن
ً
تمنح جوائز ملؤسسات وشركات تعتمد حلوال بيئية وصحية،
تحدث رئيس مركز  IPTللطاقة طوني عيسى عن دور الشركة
فــي التخفيف مــن «املـشــاكــل الصحية والبيئية الـتــي ّ
يسببها
نشاطنا التجاري ،حتى لو تعارض ذلك مع مصالحنا التجارية
اآلنية والضيقة ،معتبرًا أن اعتماد نهج االستدامة واملمارسة
املسؤولة لألعمال ال ينبغي في أي حال من األحوال النظر إليه
على أنه كلفة إضافية أو عبء مالي أو حتى عمل خيري ،بل هو
قادر على أن يعود بالفائدة املباشرة على الشركة أو املؤسسة

¶ إتصاالت

 5Gفي المطار ...للجميع حتى باب الطائرة

كشف املدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية أن خدمة الـ
 5Gالتي جرى إطالقها في مطار رفيق الحريري الدولي «هي
في متناول جميع املسافرين» ،معتبرًا أن هذه التقنية «لديها
مدى قصير ،واألهــم من ذلك هي  public WiFiالتي تنتقل

عبر  fibre opticإلى كل املطار ،وستكون في متناول الجميع والسرعة ستكون
للجميع».
وأشــار إلى أنه صحيح أن خدمة اإلنترنت كانت متوفرة في املطار ،إال أنها باتت
مؤمنة الـيــوم مــن خــال «أوج ـيــرو» حيث يــوجــد  157نقطة فــي كــل املـطــار ،وحتى
القطاع الخاص ممكن أن يكون له منصة كي يستطيع تقديم الخدمات» ،مشيرًا إلى
أن «خدمة اإلنترنت في املطار أصبحت شاملة حتى باب الطائرة».
أما وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس فأكد أن خدمات أخرى ستظهر
تباعًا لتسهيل تنقل املسافرين ،وال سيما أصحاب االحتياجات الخاصة لجهة
معرفة موعد إقالع الطائرة والوقت الالزم إلنهاء املعامالت ،وكل ذلك بالتعاون مع
«أوجيرو».

¶ تعليم

ّ
عالمية
طالب مدارس القديس جاورجيوس يحصدون جوائز
في األمم المتحدة

شاركت مدارس القديس جاورجيوس للسنة الثالثة على ّالتوالي في املؤتمر الدولي السنوي
لنموذج األمم املتحدة لطالب املرحلة الثانوية ،والذي تنظمه الجامعة اللبنانية األميركية
( )LAUبالتعاون مع جمعية األمم املتحدة في أميركا ( ،)UNA-USAوالذي يجمع أكثر
من  ٢٠٠٠طالب من جميع أنحاء العالم ملناقشة قضايا دولية متنوعة وملحة في مقر
األمم املتحدة في مدينة نيويورك .وحاز طالب مدارس القديس جاورجيوس هذا العام
ُ
على ثالث جوائز في املرتبة الثالثة ( ،)Country Statement Awardتضاف إلى الجائزة
األول ـ ــى (Secretary
)General Award
ال ـتــي ح ـص ـلــوا عليها
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ّع ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي،
محققني بذلك نجاحًا
باهرًا وإنـجــازًا جديدًا
يـضــاف إلــى إنـجــازات
املـ ـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة
والعاملية.

غــادة حـيــدر مــن جهتها ،ق ـ ّـررت أن تسلك دربــا بـكـمـيــات م ـح ــدودة ول ـكــن مــن عــامــات تـجـ ّ
ـاريــة
ّ
ّ
جــديــدة فــي عملها حــن وجــدت أن الطريق أمــام
تنافسية ومقبولة،
عاملية ،وعرضتها بأسعار
ّ
تجارتها في البياضات
املنزلية شائكة ومليئة مــا سـ ّـهــل عليها بيعها بسرعة وبالتالي إيفاء
باملطبات .فبعد مدة قصيرة على فتح متجرها مستحقاتها للتجار.
وج ـ ــدت أن اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى ال ـب ّـي ــاض ــات ل ــم يـكــن اسـتــراتـيـجـيــة غـ ــادة أت ــت ث ـمــارهــا ون ـج ـحــت في
ّ
تتمناهّ ،
بالقدر الذي
فقررت أل تهدر الوقت في تحويل متجرها إلى مقصد للزبائن ،يتوافدون
املـحــاولــة ،خاصة ّأن فــرص النجاح والفشل قد عليه بشكل متواصل رغــم أنــه يقع فــي منطقة
ت ـكــون م ـت ـســاويــة ،واخ ـت ــارت
غـ ـي ــر ت ـ ـجـ ــاريـ ــة .ف ـ ــازده ـ ــرت
أن تـنـتـقــل إل ــى ب ـيــع املــابــس
األعمال وزاد حجم الطلبيات
الـنـســائـيــة الـتــي تـلـقــى رواج ــا
وكذلك حجم املبيعات.
كبيرًا.
م ــا ي ـم ـ ّـي ــز ق ـص ــة غـ ـ ــادة أن ـهــا
ّ
بالجرأة
ت
وتحل
تيأس
لم
مـ ـ ـثـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن
لـ ـ ــم تـ ـ ـي ـ ــأس مـ ـ ــن أن ت ـ ـجـ ــارة
اص ـط ــدم ــت غـ ــادة ب ــامل ـ ّ
لتعرف متى يجب
ـادي ــات
ال ـب ـيــاضــات امل ـنــزلـ ّـيــة ل ــم تكن
وع ــدم تــوفــر رأس امل ــال ،لكن
ع ـل ــى قـ ــدر ت ــوق ـع ــات ـه ــا ،وف ــي
التوقف والمحاولة
وعلى خالف غيرها لم تلجأ
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ل ــم تـ ـح ــاول أن
بشكل آخر
إلــى االقـتــراض أو االستدانة،
ت ـج ـهــد نـفـسـهــا ل ـل ـن ـجــاح فــي
ّ
ب ـ ـ ــل ات ـ ـ ـك ـ ـ ـلـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ح ـس ــن
هذا املجال ،وهو ما كان ربما
سمعتها وعالقتها الوطيدة
ماديًا وجسديًا
سيستنزفها ّ
بــالـتـجــار وال ـث ـقــة ال ـتــي بنتها
بدون طائل ،فتحلت بالجرأة
معهم لكي تحصل منهم على بضاعة باألمانة ،لتعرف متى يجب التوقف واملحاولة بشكل آخر.
على أن ّ
كذلك لــم تسمح لظروفها املـ ّ
تسدد ثمنها في فترة الحقة.
ـاديــة بــأن تحبطها،
ً
وع ـم ــا بــامل ـثــل ال ـش ــائ ــع «ع ـل ــى ق ــد ب ـســاطــك مد وت ـكــون حـجــر ع ـثــرة أم ــام طـمــوحــاتـهــا ،فعلمت
إج ــري ــك» ،لــم تـطـمــع بـثـقــة الـتـجــار ب ـهــا ،ول ــم تــدع ك ـي ــف ت ـس ـت ـث ـمــر ف ــي ع ــاق ــات ـه ــا ولـ ـك ــن بـشـكــل
رغ ـب ـت ـهــا ب ـتــوس ـعــة أع ـمــال ـهــا وزي ـ ـ ــادة أربــاح ـهــا مـ ــدروس مــا سـمــح لـهــا بــاالن ـطــاق وف ــي الــوقــت
تقودها إلى التهور وإلــى طلب بضائع بكميات عينه اإليـفــاء بالتزاماتها ،فكسبت ثقة التجار
ّ
وتحسنت أعمالها.
أكـبــر مــن تـلــك الـتــي تـقــدر عـلــى بيعها .فاكتفت وثقة الزبائن...
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كأس االتحاد اآلسيوي

«الهدف» ما قبل األخير ...العهد والجزيرة في نهائي غرب آسيا
يستضيف نادي العهد
اللبناني مساء اليوم (الساعة
 19:00بتوقيت بيروت)
نادي الجزيرة األردني ،في
نهائي منطقة غرب آسيا
ضمن كأس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم .مباراة ال تقبل
القسمة على اثنين ،والفائز
فيها سيلعب نهائي القارة
األكبر في العالم

ّ
معنوياتنا عالية
باسم مرمر:
شـ ّـدد م ـ ّ
ـدرب نــادي العهد اللبناني باسم مرمر على أن امل ـبــاراة مــع الجزيرة
األردني «ستكون صعبة ،إذ أنهينا الشوط األول في عمان وينتظرنا الشوط
الثاني في بيروت» .وأضــاف «استعداداتنا جيدة وصفوفنا مكتملة ،كما أن
معنوياتنا عالية» .وطالب مرمر الجماهير بالحضور بكثافة الــى مدرجات
مدينة كميل شمعون الرياضية.
مــن جهته ،يتطلع الـجــزيــرة ألن يـكــون ثــالــث فــريــق أردن ــي يـتـ ّـوج باللقب بعد
الفيصلي ( )2005وشباب األردن ( ،)2007وذلــك بإشراف املــدرب التونسي
ش ـهــاب الـلـيـلــي ،وتشكيلة تـضــم الع ـبــن مـثــل ال ـح ــارس أح ـمــد عـبــد الـسـتــار،
واملدافعني يزن أبو عرب وفراس شلباية ،والهداف الفلسطيني اسالم البطران.
وسيستعيد الفريق األردني العبه عبد الله العطار الذي غاب عن لقاء الذهاب
بسبب اإلصابة ،ما سيعطي إضافة لخياراته الهجومية.
ورأى امل ــدرب عبد الـلــه الليلي أن «النقطة املهمة ان شباكنا لــم تهتز ذهــابــا،
وبالنسبة إلينا نحن جاهزون للمباراة ،وهدفنا هو الظفر بالكأس» ،وواصل
ً
«اللقاء لن يكون سهال ،نحن معتادون على الضغوط وأمام جماهير كبيرة».
وسيواجه املتأهل ،الفائز من نهائي املناطق الذي يجمع بني هانوي الفييتنامي،
و 25أبريل الكوري الشمالي ،في النهائي املقرر في الثاني من تشرين الثاني/
نوفمبر املقبل .وتعادل الفريقان ( )2-2ذهابًا في هانوي.

علي زين الدين
األول مــن شـهــر تـشــريــن ّ
لـيـلــة ّ
األول/
أكتوبر لن تكون كغيرها من الليالي
التي ّ
مرت على نادي العهد اللبناني
فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه .م ـل ـع ــب م ــدي ـن ــة كـمـيــل
ش ـ ـم ـ ـعـ ــون الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ي ـس ـت ـض ـيــف
ال ـح ــدث ،الـ ــذي ّإمـ ــا ُي ـق ـ ّـرب الـعـهــد من
ّ
تـغـيـيــر س ـج ــل ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة
ف ــي ال ـ ـقـ ــارة اآلسـ ـي ــوي ــة ،أو ي ـصــدمــه.
ّ
املـهـ ّـمــة هــي الـتــأهــل إلــى نهائي كأس
س ـ ـيـ ــوي ،وال ـف ــري ــق ال ــذي
االتـ ـح ــاد اآل ّ
يقف بني ممثل لبنان وهــذا اإلنجاز،
هو الجزيرة األردنــي ،وهو اآلخــر ،لم
يسبق أن وصل إلى املرحلة األخيرة.
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ولـ ـ ـ ــن يـ ـتـ ـحـ ـق ــق إال
بتسجيل هدف في هذه الليلة.
ينسى جمهور العهد طريق وصول
فــريـقــه إل ــى ه ــذه املــرح ـلــة .كـيــف كــان
أداؤه ،أو الـصــورة التي ظهر عليها
ّ
فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ـ ــه ،أو ح ــت ــى
االن ـت ـق ــادات ال ـتــي طــاول ـتــه ،ك ــل هــذه
األمـ ـ ــور ل ـي ـســت ُم ـه ـ ّـم ــة .ف ــي ال ــواق ـ ّـع،
ّ
حتى األداء الهجومي الــذي يتمنى
ال ـج ـم ـهــور أن ي ـ ــراه ،ك ـمــا ك ــان يفعل
ّ
سابقًا ،ال يهم ،ألن األهم هو تخطي
ّ
املـ ـن ــاف ــس ب ـ ــأي ن ـت ـي ـج ــة .ل ـك ــن حــتــى

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي (عدنان الحاج علي)

يتحقق هذا األمر ،يحتاج العهد إلى
ّ
هدف ،والفوز ،فالتعادل بأي نتيجةٍ
إيـ ـج ــابـ ـي ــة ُيـ ـخ ــرج ــه مـ ــن امل ـس ــاب ـق ــة،
وان ـت ـه ــاء ال ــوق ــت األصـ ـل ــي م ــن دون
أه ــداف يعني الـتـ ّ
ـوجــه إل ــى شوطني
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــن ،ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو ركـ ـ ــات
األرض للعهد ،والجمهور
الترجيح.
ُ
حـضــر
ـ
ت
أن
ـرض
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ف
ـ
ـ
امل
ـن
ـ
ـ
ـ
م
م ـ ـعـ ــه ،و
ً
ـدد قياسي نسبة إلى
ـ
ع
ـ
ب
الجماهير
ٍ
حجم املناسبة ،واألهم ،هو ما ّ
يقدمه
ال ــاع ـب ــون ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب .هــذه
امل ــرة اكـتـمـلــت ص ـفــوف بـطــل لـبـنــان،
مــع تـعــافــي الـغــانــي عيسى يعقوبو
م ـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة واك ـ ـت ـ ـمـ ــال ج ــاه ــزي ــة
أحـمــد زري ــق وأح ـمــد ال ـصــالــح ،ومــن
املـ ّ
ـرجــح أن يبدأ الــاعـبــون جميعهم

املـبــاراة ،رفقة الحارس مهدي خليل
واملـ ــداف ـ ـعـ ــن خ ـل ـي ــل خ ـم ـي ــس ونـ ــور
مـ ـنـ ـص ــور وحـ ـس ــن دقـ ـي ــق وح ـســن
زين ،خلف هيثم فاعور ،ومن أمامه
التونسي أحمد العكايشي ومحمد
حـ ـ ـي ـ ــدر ،وربـ ـ ـم ـ ــا رب ـ ـيـ ــع عـ ـط ــاي ــا ،أو
بوجود حسني منذر أو وليد شور.
الـ ـخـ ـي ــارات ك ـث ـي ــرة ،واملـ ـ ـ ــدرب بــاســم
مرمر لم يعتمد على تشكيلةٍ ثابتةٍ
ومــراكــز م ـحــدد ٍة لالعبني فــي معظم
ّ
م ـبــاريــات املـســابـقــة ال ـقــاريــة ،وحــتــى
امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة ،نـجــح فــي تحقيق
النتائج التي يطمح إليها.
ّ
يتغير ،أنه يحتاج إلى هدف،
ما سوف
ً
والفريق املنافس لن يكون مستعجال
ك ـمــا م ــواط ـن ــه الـ ــوحـ ــدات ال ـ ــذي خـســر

ـروت،
عـلــى أرضـ ــه قـبــل الـسـفــر إل ــى ب ـيـ ّ
وبالتالي ،هو اآلخر قد يكون متحفظًا
بــال ـه ـجــوم ،وغ ــال ـب ــا ل ــن يـشـهــد الـلـقــاء

اكتملت صفوف بطل
لبنان مع تعافي عيسى
يعقوبو واكتمال
جاهزية زريق والصالح

ّ
املرتدة.
العديد من الهجمات
الدقائق األخيرة من املباراة السابقة
بشكل واضــح،
بــن الطرفني أظـهــرت
ٍ
أن ال ـع ـهــد قـ ــادر ع ـلــى ال ــوص ــول إلــى
ٌ
صحيح أن مدافعي
مرمى الجزيرة.

الجزيرة تــركــوا بعض الـفــراغــات في
ـدف
مـحــاولــةٍ مــن الفريق لتسجيل هـ ٍ
على أرضه ،لكن مهاجمي «األصفر»،
ي ـم ـل ـك ــون مـ ــا يـ ـل ــزم مـ ــن اإلمـ ـك ــان ــات
على األقــل من
لتسجيل هـ ٍ
ـدف واحـ ٍـد ّ
األهداف الثالثة التي تلقاها الفريق
األردنـ ــي خ ــارج أرض ــه أم ــام الجيش
ال ـ ّســوري فــي ال ــدور الـســابــق .حينها
ت ـلــقــى ال ـج ــزي ــرة خ ـســارتــه الــوح ـيــدة
فــي املـســابـقــة ه ــذا امل ــوس ــم ،وإلـحــاقــه
ً
بخسار ٍة ثانية ليس أمرًا مستحيال،

دوري أبطال أوروبا

توتنهام  Xبايرن ميونخ

ّ
زعيم ألمانيا يهدد أبناء لندن
ّ
يحل نادي ًبايرن ميونخ األلماني
ضيفًا ثقيال على نادي توتنهام
اإلنكليزي ،في اللقاء األول تاريخيًا بين
الطرفين في دوري أبطال أوروبا.
ٌ
مباراة يأمل منها المستضيف تحقيق
انتصار ينسيه التعادل المخيب في
مباراته األوروبية األولى ،فيما يتطلع
النادي البافاري إلى االنفراد بصدارة
عبر تحقيقه انتصارًا ثانيًا
المجموعة ُ
على التوالي .ستلعب المباراة اليوم
على ملعب توتنهام هوتسبير
( 22:00بتوقيت بيروت)

حسين فحص
ارتفعت أسهم نــادي توتنهام كثيرًا
مع نهاية املوسم املاضي ،وذلك بعد
إطــاح ـتــه ال ـعــديــد م ــن أن ــدي ــة النخبة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ووصـ ــولـ ــه إلـ ــى نـهــائــي
دوري األبطال .رغم خسارته النهائي
أمام ليفربول ،إال أن التطلعات زادت
في النادي اللندني .إنجاز توتنهام
األوروبـ ـ ـ ـ ــي وامل ـح ـل ــي (احـ ـت ــل امل ــرك ــز
ال ــراب ــع فــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي دون
إبــرام أي صفقة) ،جعل إدارة النادي
تكافئ املــدرب ماوريسيو بوكيتينو
بـمـنـحــه م ـيــزان ـيــة م ـف ـ ّتــوحــة لـتــرمـيــم
ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق .ت ــأن ــى بــوكـيـتـيـنــو
ب ــاخـ ـتـ ـي ــارات ــه ،ف ــاك ـت ـف ــى ب ــاس ـت ـق ــدام
بـ ـع ــض األسـ ـ ـم ـ ــاء ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
ال ـت ــوازن داخ ــل صـفــوف الـفــريــق .بــدأ
األم ــر بالتعاقد مــع متوسط املـيــدان
الفرنسي تانغي ندومبيلي .الالعب
الذي كان على رادار عدد من األندية
األوروب ـ ـيـ ــة امل ـه ـم ــة ،اخـ ـت ــار ال ــذه ــاب

إل ــى ل ـنــدن مـقــابــل  60مـلـيــون ي ــورو،
ل ـي ـص ـبــح أغـ ـل ــى ص ـف ـق ــة فـ ــي ت ــاري ــخ
النادي ،متخطيًا املدافع الكولومبي
دافـ ـيـ ـنـ ـس ــون س ــان ـش ـي ــز الـ ـ ـ ــذي ج ــاء
ف ــي م ــوس ــم  2018/2017م ـقــابــل 40
مليون يــورو .بعدها ،جــرى التعاقد
مــع الـجـنــاح اإلنـكـلـيــزي الـشــاب ريــان
س ـي ـس ـي ـن ـي ــون م ـ ــن فـ ــول ـ ـهـ ــام ،ال ـ ــذي
ي ـس ـت ـط ـي ــع شـ ـغ ــل مـ ــركـ ــزي ال ـج ـن ــاح
والـ ـظـ ـهـ ـي ــر عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ٍّـد سـ ـ ـ ــواء ب ـف ـعــل
م ــرون ـت ــه ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة ،ف ـي ـمــا اخـتـتــم
توتنهام ســوق انـتـقــاالتــه بالتوقيع
مــع جـيــوفــانــي لــو سيلسو مــن ريــال
بيتيس على سبيل اإلعارة.
ـات ت ـصــدرت
تــدع ـيــم الـ ـن ــادي ب ـص ـف ـقـ ٍ
ـدول مـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــاتـ ـ ــه ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــا،
جــــــ ً
إض ــاف ــة إل ــى الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة في
التحضيرات ،أكــدت جاهزية الفريق
الـلـنــدنــي ملـقــارعــة كـبــار األنــديــة على
األلـ ـق ــاب امل ـح ـل ـيــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة ،غير
أن م ـ ــا ح ـ ـ ــدث مـ ـع ــاك ــس ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،إذ
يـحـتــل امل ــرك ــز ال ـخــامــس ف ــي ال ــدوري

اإلنكليزي املمتاز حتى اآلن ،بثالثة
انـ ـتـ ـص ــارات ،خ ـس ــارت ــن وت ـع ــادل ــن،
كذلك فإنه تعادل خارج ميدانه أمام
أولـيـمـبـيــاكــوس ف ــي ال ـجــولــة األول ــى
من دوري األبطال ( ،)2-2رغم تقدمه
بنتيجة (.)0-2
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ي ــدخ ــل ب ًــاي ــرن
ميونخ بأريحية كبيرة ،خــاصــة بعد
توسيعه الـفــارق محليًا أمــام منافسه
الرئيسي بوروسيا دورتموند إلــى 3
نقاط.
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ع ــان ــى ال ـن ــادي
فترات متقطعة ،وذلك
البافاري على
ٍ
على خلفية سوء التخطيط للمرحلة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة .بـ ـ ــدأ األم ـ ـ ــر ب ــاس ـت ـق ــدام

ارتفعت أسهم
توتنهام كثيرًا مع
نهاية الموسم
الماضي ،بعد
وصوله إلى نهائي
دوري األبطال

امل ــدرب الـكــرواتــي نيكو كوفاتش في
تجربته األكبر مدربًا ،تبعه سوء دعم
م ــن اإلدارة عـلــى صـعـيــد الـصـفـقــات،
ل ـي ـظ ـهــر ال ـ ـنـ ــادي الـ ـب ــاف ــاري ب ـص ــورة
باهتة أغلب ٌفترات املــوســم .هشاشة
دفاعية وضعف هجومي بفعل تقدم
أغ ـل ــب الــاع ـبــن بــال ـع ـمــر ،عـ ــادا على
ـارات ص ــادم ــة ،تمثل
ال ـف ــري ــق بـ ـخـ ـس ـ ٍ
أب ــرزه ــا بــال ـخــروج املـبـكــر م ــن دوري
األبطال أمــام ليفربول ،إثــر الخسارة
في اآلليانز آرينا بنتيجة ( )1-3في
ال ـ ــدور ال ـ ـ ــ .16رغ ــم ذلـ ــك ،ت ــوج بــايــرن
م ـي ــون ــخ ب ـل ـق ـبــه ال ـس ــاب ــع ت ــوال ـي ــا فــي
الـبــونــدسـلـيـغــا ،وتـ ــوج أي ـضــا بـكــأس
أملانيا ،ليلقى كوفاتش بعدها الدعم
ٌ
صفقات عديدة أبرمها النادي
الالزم.
البافاري مطلع الصيف املاضي ،كان
َ
أبرزها اثنتان على الصعيد الدفاعي
(لـ ــوكـ ــاس ه ـي ــر ًن ــان ــدي ــز وبـيـنـجــامــن
ب ــاف ــار) ،إض ــاف ــة إل ــى صـفـقـتــن على
الصعيد الهجومي (فيليبي كوتينيو
وإيـفــان بيريزيتش) .أسـمـ ٌ
ـاء أظهرت
قيمتها بعد أن عادت على البافاريني
بالتوازن الالزم ،للمنافسة على أكبر
عدد ممكن من األلقاب هذا املوسم.
هو اختبار الحقيقة للطرفني .مباراة
ص ـعـبــة سـتـعـطــي ص ـ ــورة أوض ـ ــح عن
ج ــاه ــزي ــة ال ـف ــري ـق ــن لــاس ـت ـح ـقــاقــات
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،ف ــي م ــوس ـ ٍـم ي ـس ـعــى فــي
خ ــال ــه املـ ــدربـ ــان إلـ ــى إثـ ـب ــات ثقلهما
التدريبي في عالم الكرة.

ط ــامل ــا ال ي ـب ـقــى ال ـع ـكــاي ـشــي وح ـي ـدًا
ف ـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم كـ ـم ــا حـ ـص ــل س ــاب ـق ــا.
االنتقادات ّطاولت املهاجم التونسي
ب ـع ــدم ــا ت ـل ــق ــى اإلشـ ـ ـ ـ ــادات ف ــي ك ــأس
الـســوبــر املـحـلــي ،لـكــن فــي ال ــواق ــع ،ال
ُي ــام على عــدم ّ
فعاليته الهجومية،
ألن ــه ك ــان شـبــه م ـعــزول فــي الــذهــاب،
وغالبًا ،الوحيد القادر على تشكيل
ث ـن ــائ ــي ه ـج ــوم ــي خ ـط ـيــر مـ ـع ــه ،هــو
أحمد زري ــق ،وفــي حــال وجــود ربيع
عـطــايــا عـلــى ال ـخــط عـيـنــه ،سـيـتــردد
ّ
التقدم إلى
العبو الجزيرة كثيرًا في
الخطوط األمامية.
بطبيعة ال ـح ــال ،الـحـســابــات فــي مثل
ّ
هـ ــذه املـ ـب ــاري ــات ت ـك ــون ك ـث ـي ــرة ،حــتــى
تسجيل هــدف السبق بــاكـرًا ال يعني

أن ال ـف ــري ــق ال ـض ـيــف سـيـفـتــح املـلـعــب
ب ـ ـعـ ــرضـ ــه وط ـ ــول ـ ــه لـ ــاع ـ ـبـ ــي ال ـع ـه ــد
ـان ،ل ـكــن املـشـكـلــة،
ـدف ث ـ ـ ٍ
لـتـسـجـيــل ه ـ ـ ٍ ّ
هــي فــي حــال تلقى أصـحــاب الضيافة
الـهــدف ّ
األول ،حينها ،تصبح األمــور
ً
ً
ص ـع ـب ــة فـ ـع ــا ،م ــع ض ـ ـ ــرورة تـسـجـيــل
هدفني ،وهذا سيناريو يعرفه الفريق
ّ
متقدمًا على فريق
جـ ّـيـدًا ،بعدما كــان
القوة الجوية العراقي عام  ،2016قبل
أن ُي ـعــادل الـفــريــق املـنــافــس النتيجة،
ويصبح العهد ُمـجـ َـبـرًا على تسجيل
ـدف ج ــدي ــد ،ق ـبــل أن تـتـلـقــى شـبــاكــه
هـ ـ ٍ
القاتل.
الهدف
ٌ
عـمــومــا ،هــي ليلة لـلـتــاريــخ ،لكن كيف
يريد العهد لهذا التاريخ أن ُيكتب؟ هذا
أمر ُي َ
ٌ
حسم على املستطيل األخضر.

سيكون اختبارًا صعبًا للضيوف (إينا فاسبيندر  -أ ف ب)

يقدم فالكاو أداء جيدًا مع غلطة سراي (أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
x
سراي
غلطة
ّ

ُ
بطل تركيا يتسلح بنجومه الجدد

يستقبل نادي غلطة
سراي التركي مساء اليوم
(الساعة  22:00بتوقيت
بيروت) نادي باريس سان
جيرمان الفرنسي ،ضمن
المرحلة الثانية من دور
المجموعات في دوري
أبطال أوروبا .المباراة لن
تكون ّسهلة على الفرنسيين
ّ
المدججة
في ظل التشكيلة
بالنجوم للفريق التركي،
الذي ّ
تطور كثيرًا في الفترة
األخيرة
حسن رمضان
عـ ــام  2013ك ــان ــت ب ــداي ــة الـ ـث ــورة داخ ــل
الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـتـ ــركـ ــي غـ ـلـ ـط ــة س ـ ـ ـ ـ ــراي .فــي
ن ـس ـخ ــة ذل ـ ـ ــك الـ ـ ـع ـ ــام ت ـ ـ ـ ّـم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
الـثـنــائــي الـهــولـنــدي وال ـعــاجــي ويسلي
ش ـ ـنـ ــايـ ــدر وديـ ــدي ـ ـيـ ــه دروغـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا .ه ـ ــذان
الـ ــاع ـ ـبـ ــان ،أص ـب ـح ــا واج ـ ـهـ ــة إع ــام ـي ــة
ّ
مميزة ومختلفة ،وحتى غير اعتيادية
بــالـنـسـبــة إل ــى األن ــدي ــة ال ـتــرك ـيــة ،وإل ــى
الدوري التركي عامة .كان كل من دروغبا
وشنايدر ،من بني أوائل الالعبني الذين
انتقلوا إلى الدوري التركي أو الـ«سوبر
ليغ» ،وتبعهما عــدد من النجوم الذين
كانت لهم صوالت وجــوالت في املالعب
األوروبيةّ .
القيمون على الدوري التركي
ّ
بدا أن لديهم مشروعًا كبيرًا لضم كبار
الالعبني في العالم تمامًا كما التجربة
الصينية الكبيرة التي تحدث اليوم.
ف ــي ال ـس ـنــة ذاتـ ـه ــا ،ك ــان ل ـل ـنــادي األب ــرز
فــي تركيا إن كــان على الصعيد املــادي
أو ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــاريــة
ُ
ت ـع ــرف بـ ـ ــ«آي أس غـلـطــة سـ ـ ــراي» .هــذه
ال ـش ــرك ــة ك ــان ــت ال ـس ـب ــب األس ـ ــاس وراء
اس ـت ـقــدام الـثـنــائــي دروغ ـب ــا وش ـنــايــدر،
إذ كانت تحتل املــراكــز األولــى من حيث
االسـتـثـمــارات .هــي بكل بـســاطــة ،شركة
رأس ـم ــال ـي ــة ب ـكــل م ــا تـعـنـيــه ال ـك ـل ـمــة من
معنى .فــي عــام  ،2011كــان ن ــادي غلطة
سراي من بني األندية التي تواجه خطر
اإلف ــاس فــي تــركـيــا ،ولـكــن بـعــد سنتني
ب ــدأ ال ـنــادي بــدفــع مــا قيمته  15مليون
دوالر إلـ ــى ك ــل م ــن الع ـب ـيــه األج ـن ـبـ ّـيــن
دروغبا وشنايدر في السنة .هذا ما قد
أثار الشبهة حول هذه «النقلة النوعية»
التي عاشها النادي التركي خالل ّ
مدة لم
ّ
تتجاوز العامني .كل ما حدث من تطور
وزيادة في ميزانية النادي واستثماراته

وعالقاته ومصالحه ،يعود إلــى شركة
«.»galatasaray a.s
ما كان شائعًا في تلك الفترة وتحديدًا
عام  ،2013أن النادي اإلسطنبولي كان
ّ
يتحمل عبئًا أكبر بكثير مــن ميزانيته
ومن اإليــرادات التي تدخل إلى خزينته
مــع الــوقــت .لكن املـفــاجــأة كــانــت فــي عام
ّ
 2013أيضًا ،حيث احتل النادي التركي
امل ــرك ــز  29ف ــي ال ـعــالــم م ــن ح ـيــث دخ ــول
اإلي ـ ــرادات كــل سـنــة (بـحـســب «Deloitte
 ،»Football Money Leagueامل ــوق ــع
املـتـخـ ّـصــص فــي حـســاب إيـ ــرادات أنــديــة
ّ
كرة القدم في العالم) .خبر ،ولد نوعًا من
«موجات التساؤل» حول املصادر التي
يحصل من خاللها النادي على األموال.
ب ـع ــد ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ـث ـن ــائ ــي األج ـن ـب ــي،
ووجـ ــود ع ـ ّـدة الع ـبــن جـيــديــن كـحــارس
امل ـ ــرم ـ ــى األوروغ ـ ـ ــواي ـ ـ ــان ـ ـ ــي فـ ـي ــرن ــان ــدو
موسليرا ،البرازيلي العــب خط الوسط
ّ
فيليبي ميلو وغيرهما ،تمكن الفريق
مـ ــن ت ـح ـق ـيــق ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري وب ــال ـت ــال ــي
ّ
الـتــأهــل إلــى دوري أبـطــال أوروبـ ــا .هــذه
اإلن ـج ــازات ،أدخـلــت إلــى خزينة الـنــادي
م ـب ـل ـغــا وص ـ ــل إل ـ ــى  25م ـل ـي ــون دوالر.
إضــافــة إلــى ذلــك ،إي ــرادات ملعب «تــورك
ت ـي ـل ـي ـك ــوم» الـ ـخ ــاص ب ــالـ ـن ــادي وال ـ ــذي

تعاقد النادي التركي
في فترة االنتقاالت
الصيفية مع  14العبًا
ّ
يتسع ألكثر من ّ 50.000
متفرج ،ساعدت
كثيرًا في ارتفاع ميزانية الفريق ،نظرًا
ّ
املشجعني األت ــراك
للشغف ال ــذي يــربــط
برياضة كرة القدم ،إضافة إلى شعبية
الدوري املحلي الكبيرة هناك.
وف ــي امل ـل ـعــب أي ـض ــا ،ال ــاف ــت أن مـقــاعــد
ال ـ ـ ـ ــ« »VIPلـيـســت ُم ـتــاحــة لـلـجـمـيــع ،بل
ّ
لفئات ّ
املشجعني ،وتحديدًا
معينة مــن
ّ
ّ
املشجعني الذين أصبحوا مميزين عن
ّ
غيرهم .أسعار هذه البطاقات الخاصة
بــاه ـظــة ال ـث ـم ــن ،رغـ ــم ذل ـ ــك ،تـمـتـلــئ عــن
آخ ــره ــا ،وه ـ ــذا م ــن ب ــن أب ـ ــرز األس ـب ــاب
الـتــي ّأدت إلــى ّ
تحسن األوض ــاع املــاديــة
لـلـنــادي .لـكــن ،تبقى الـشــركــة األساسية
للنادي « ،»galatasaray a.sهي الـ«منبع»
الـ ــذي ت ـخــرج م ـنــه األمـ ـ ــوال إل ــى ال ـنــادي
األشهر على الصعيد التركي .فقد نقلت
صحيفة «حــريــة دي ـلــي ن ـيــوز» التركية
ع ــن أن م ـحــامــي ال ـشــركــة االسـتـثـمــاريــة
الخاصة بالنادي «سيدات بوزانوغلو»

قد أعلن أن «غلطة» استفاد من حوالي
 100م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر مـ ـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات
االستثمارية لشركة « ،»galatasary a.sما
يعني أن أجور كل من شنايدر ودروغبا،
ي ـم ـك ــن وصـ ـفـ ـه ــا بـ ــ«نـ ـقـ ـط ــة» ف ـ ــي ب ـحــر
ّ
تصب في خزينة النادي
اإليرادات التي
ً
ال ـتــركــي .كــل ه ــذه األمـ ــوال تـبـقــى أم ــواال
غير مــراقـبــة ،إذ ّإن «هيئة مــراقـبــة رأس
املــال التركية» غضت النظر عــن الكثير
من االستثمارات التي قامت بها الشركة
ال ـتــرك ـيــة ال ـع ـم ــاق ــة .مـ ـص ــادر مـجـهــولــة
وأمـ ــوال كـثـيــرة ،هـنــا تــأخــذ الرأسمالية
منحاها بصورة واضحة.

األفضل محليًا

ّ
ناد
أما بالنسبة إلى غلطة ســراي ،فهو ٍ
ريــاضــي مــن مدينة اسطنبول التركية،
تـ ّ
ـأس ــس ف ــي  30اك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول
ّ
مــن عــام  .1905يـعــد غلطة ســراي أنجح
األنــديــة الـتــركـيــة ،فهو أكـثــر الـفــرق فــوزًا
بـلـقــب الـ ـ ــدوري ال ـتــركــي ب ــواق ــع  21م ـ ّـرة
(الــرقــم الـقـيــاســي) .كـمــا أن ــه أكـثــر الـفــرق
التركية ف ــوزًا بلقب كــأس تركيا بواقع
 14بطولةّ .أمــا على الصعيد األوروبــي،
فـهــو األف ـضــل أيـضــا مــن بــن ف ــرق بـلــده.
أول فــريــق تــركــي وأكـثــرهــا مـشــاركــة في
البطولة األعرق أوروبيًا ،دوري األبطال،
وهــو الفريق التركي الوحيد ال ــذي فاز
ببطولة أوروبية ،كان ذلك في عام 2000
ب ـع ــد ف ـ ــوزه ب ـك ــأس ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـ ــي
وكأس االتحاد «يوروباليغ» (فاز غلطة
سراي على آرسنال بركالت الترجيح).
 14صفقة جديدة ،أبرمتها إدارة النادي
األكبر في تركيا خــال فترة االنتقاالت
الصيفية األخيرة .هذه الحركة الكبيرة
ّ
ف ــي «املـ ـي ــرك ــات ــو» ،ت ــؤك ــد ع ـل ــى الـ ـق ــدرة
امل ــادي ــة ال ـك ـب ـيــرة م ـقــارنــة بــأش ـقــائــه من
الـ ــدوري كبيشيكتاش وفـنــربـخـشــة14 .
صفقة على رأسها املهاجم الكولومبي
املـمـيــز رادامـ ـي ــل فــال ـكــاو الع ــب مــونــاكــو
وأتلتيكو مــدريــد ومانشستر يونايتد
وتشيلسي السابق .تاريخ كبير يملكه
فالكاو ،ورغم ّ
تقدمه في السن ،إال أنه ال
يــزال يقدم املساعدة إلى فريقه الجديد.
أكـثــر مــن  40.000مـشـ ّـجــع ،حـضــروا الى
ملعب ال ـنــادي ملـشــاهــدة تـقــديــم الــ«نـمــر
الكولومبي» ،وهــذا مــا يــدل على شغف
الجماهير الكبير بـكــرة ال ـقــدم .مــن بني
الصفقات األخرى التي يمكن تصنيفها
في خانة الصفقات الجيدة ،التعاقد مع
املــوه ـبــة الـتــركـيــة إي ـم ــري مـ ــور ،الــاعــب
الذي لم يجد نفسه في كل من بوروسيا
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد األمل ـ ــان ـ ــي وس ـي ـل ـت ــا فـيـغــو
اإلسباني.
اخـتـبــار حقيقي ال ـيــوم للفريق التركي
أم ـ ـ ــام ب ـط ــل ف ــرن ـس ــا فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ي ــري ــد
الفريقان الفوز فيها للتقدم نحو الدور
الثاني.

16

الثالثاء  1تشرين األول  2019العدد 3869

الثالثاء  1تشرين األول  2019العدد 3869

ثقافة وناس

رياضة

ّ
ميسي وديمبيلي يقتربان من العودة
ال ليغا

أعـلــن ن ــادي برشلونة اإلسـبــانــي لكرة
ال ـقــدم أن قــائــده األرجـنـتـيـنــي ليونيل
م ـي ـســي والـ ـجـ ـن ــاح ال ـف ــرن ـس ــي ع ـث ـمــان
دي ـم ـب ـي ـل ــي عـ ـ ـ ـ ــاودا ب ـش ـك ــل ت ــدري ـج ــي
ال ـت ـمــاريــن الـجـمــاعـيــة م ــع ال ـفــريــق إثــر
تعافيهما من إصابات عضلية ،قبيل
استحقاق فريقهما األوروبي أمام إنتر
ميالنو اإليـطــالــي ،فــي الجولة الثانية
مــن املـجـمــوعــة ال ـســادســة مــن مسابقة

يستضيف برشلونة إنتر ميالنو
على ملعب كامب نو األربعاء

ّ
تعر ّض ميسي
لتمدد بعضلة
الفخذ (جورج
غاريرو ــ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبــا يوم غد األربعاء.
وأف ـ ـ ــاد ب ـط ــل إس ـب ــان ـي ــا ف ــي املــوس ـمــن
امل ــاض ـي ــن ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى تــويـتــر
«شــارك ميسي وديمبيلي في جزء من
الحصة التدريبية مع الفريق».
وتعرض ميسيّ ،
ّ
املتوج أخيرًا بجائزة
أفضل العب في العالم من قبل االتحاد
الدولي «فيفا» للمرة السادسةّ ،
لتمدد
في عضالت فخذه اليسرى في الشوط
األول مـ ــن م ــواجـ ـه ــة فـ ـي ــاري ــال ()1-2
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ف ــي أول م ـشــاركــة
أساسية له هذا املوسم بعدما غاب عن
أول أرب ــع مـبــاريــات فــي الليغا بسبب

إص ــاب ــة ف ــي رب ـل ــة ال ـس ــاق ت ـع ــرض لها
خالل تحضيرات املوسم.
أما ديمبيلي فكان بــدوره يتعافى من
إصابة في الفخذ اليسرى تعرض لها
ً
خ ــال ال ـت ـمــاريــن ،وه ــو دخ ــل ب ــدال من
ميسي في مطلع الشوط الثاني ملباراة
ف ـي ــاري ــال ال ـت ــي ك ــان ــت ض ـمــن املــرح ـلــة
السادسة من الدوري اإلسباني .وغاب
الالعبان عن مباراة النادي الكاتالوني
عـ ـل ــى أرض خـ ـيـ ـت ــاف ــي فـ ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
ال ـســاب ـعــة والـ ـت ــي ان ـت ـهــت ب ـف ــوز األول
بهدفني نظيفني.
وت ــأت ــي م ـ ـعـ ــاودة م ـي ـســي ودي ـم ـب ـي ـلــي
ال ـت ـمــاريــن ب ـعــد ال ـب ــداي ــة الـبـطـيـئــة في
الــدوري لبرشلونة ،حيث يحتل املركز
ال ــراب ــع بــرص ـيــد  13ن ـق ـطــة م ــن أرب ـعــة
انتصارات وتعادل وهزيمتني ،بينما
اس ـت ـه ــل ح ـم ـل ـتــه ف ــي م ـســاب ـقــة دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ب ــال ـت ـع ــادل س ـل ـبــا مــع
مضيفه بوروسيا دورتموند األملاني.
ويستضيف برشلونة إنتر على ملعب
كامب نو األربعاء ،في الجولة الثانية
مل ـب ــاري ــات امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة الـتــي
تـضــم أي ـضــا ســافـيــا بـ ــراغ الـتـشـيـكــي.
وتـتـســاوى الـفــرق األرب ـعــة للمجموعة
ب ــرص ـي ــد ن ـق ـط ــة واح ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـج ــول ــة
األولى.

قضية

ملف ساال يعود إلى الضوء
أل ـ ـ ــزم االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
(فيفا) نادي كارديف سيتي الويلزي،
امل ـ ـشـ ــارك فـ ــي ب ـط ــول ــة إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،دف ــع
مبلغ ستة ماليني يــورو لنادي نانت
ال ـفــرن ـســي ،ب ــدل ان ـت ـقــال األرجـنـتـيـنــي
الــراحــل إيميليانو س ــاال .وك ــان نانت

فيفا يلزم كارديف بدفع
ستة ماليين يورو لنانت
ق ــد ت ـق ــدم ب ـش ـك ــوى أم ـ ــام «ف ـي ـف ــا» فــي
ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر إث ــر رف ــض كــاردي ــف
الــذي هبط في نهاية املوسم املاضي
من الــدوري املمتاز إلى دوري الدرجة
اإلنكليزية األول ــى ،دفــع قيمة صفقة
انتقال ســاال إلــى صفوفه ،البالغة 17
مليون يورو ،بعدما لقي األرجنتيني
حـتـفــه ب ـس ـقــوط ال ـط ــائ ــرة ال ـتــي كــانــت
تقله من نانت الفرنسية إلى العاصمة

ال ــوي ـل ــزي ــة ،ف ــي ب ـح ــر امل ــان ــش ف ــي 21
كانون الثاني /يناير.
وقــال الفيفا فــي بيان لــه يــوم أمــس إن
لـجـنــة أوضـ ــاع الــاع ـبــن تــوصـلــت إثــر
اجتماع عقدته في  25أيلول /سبتمبر
الفائت ،إلى أن على كارديف «دفع مبلغ
ستة ماليني يورو ،وهي الدفعة األولى
بموجب اتـفــاق االنـتـقــال ال ــذي توصل
إلـيــه الـطــرفــان فــي  19كــانــون الـثــانــي/
يناير  .»2019وأش ــار االتـحــاد الدولي
إلى أن اللجنة «التي لم تغب عن بالها
الـظــروف املـحــددة واالستثنائية لهذا
ال ــوض ــع امل ــأس ــوي خـ ــال مـنــاقـشــاتـهــا
بـ ـش ــأن ال ـ ـنـ ــزاع الـ ـق ــائ ــم ،ام ـت ـن ـع ــت عــن
فــرض تكاليف إجرائية على األطــراف
املعنيني».
وأوضــح الفيفا الــذي يتخذ من مدينة
زوري ــخ السويسرية مـقـرًا لــه ،أنــه أبلغ
األطــراف اليوم بـقــراره ،مشيرًا إلــى أنه
«خ ــال مهلة تمتد عـشــرة أي ــام ،يمكن
ن ــادي ــي ك ــاردي ــف ون ــان ــت طـلــب نسخة

(أ ف ب)

ُّ
مـ ــن األس ـ ـ ــس الـ ـت ــي ات ـ ـخـ ــذ ب ـمــوج ـب ـهــا
القرار القابل لالستئناف أمام محكمة
التحكيم الرياضي في لوزان».
ّ
وق ـ ـ ـضـ ـ ــى سـ ـ ـ ـ ــاال فـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــن الـ ـث ــامـ ـن ــة
وال ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــن مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــار ديـ ـفـ ـي ــد
إيـبــوتـســون ال ــذي لــم يعثر على جثته
بعد ،لــدى تحطم طــائــرة صغيرة كانا

ع ـلــى م ـت ـن ـهــا ،ف ــي ب ـحــر امل ــان ــش ،حني
كــان املهاجم فــي طريقه مــن نانت إلى
كارديف بعد اتفاق على انتقاله مقابل
صفقة قياسية للنادي الويلزي .ودخل
الـ ـن ــادي ــان ف ــي تـ ـج ــاذب ب ـش ــأن رس ــوم
الصفقة ،فيما أف ــاد مـصــدر مـقــرب من
كارديف سيتي وسائل إعالم إنكليزية

مـطـلــع ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ب ــأن الـ ـن ــادي ال
يدين بشيء لنانت ،ألنــه يعتبر العقد
ً
ُ
«م ً
لغى وباطال».
وأشـ ــارت وســائــل إع ــام إنـكـلـيــزيــة في
حـيـنــه إل ــى عـقــد س ــاال ال ــذي وق ـعــه مع
ك ـ ــاردي ـ ــف ورفـ ـضـ ـت ــه راب ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ــدوري
املمتاز ،وقد لقي الالعب حتفه قبل أن
يتمكن مــن توقيع عقد جــديــد ،إضافة
إلــى ضلوع الطرفني بخالف بشأن ما
إذا كان قد وافق على توقيع عقد جديد
أو ال.
ورأى رئـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي للعبة،
ال ـس ــوي ـس ــري ج ــان ــي إن ـفــان ـت ـي ـنــو ،فــي
تـصــريـحــات ســاب ـقــة ،أن ه ــذه القضية
ت ـت ـم ـح ــور حـ ـ ــول «وض ـ ـ ــع إنـ ـس ــان ــي ال
ّ
يسبب لنا الـحــزن (فـقــط) بــل أكـثــر من
ذل ــك» ،مضيفًا« :ه ــذه مــأســاة ،وكــل ما
يمكنني القيام به ،توجيه التحية إلى
عائلته .بالنسبة إلى ما يبقى ،هيئات
الـفـيـفــا سـتـتــولــى امل ــوض ــوع ،وآمـ ــل أن
يتوصل الناديان إلى اتفاق».

مونديال 2022

ثالث مالعب كأس العالم يستقبل مونديال األندية
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
املنظمة لنهائيات كــأس العالم 2022
فــي قـ ّطــر ،أن سـتــاد املدينة التعليمية
سيدشن خالل مونديال األندية أواخر
ال ـع ــام ال ـحــالــي ،لـيـصـبــح ثــالــث ملعب
جاهز من الثمانية املضيفة للبطولة
الـعــاملـيــة ،قـبــل ثــاثــة أع ــوام مــن موعد
انطالقها.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه «في
 18ديـسـمـبــر (ك ــان ــون األول) ،2019
ُ
سيكشف الستار رسميًا عــن ستاد
املــديـنــة التعليمية قبل استضافته
أولى املباريات على أرضه في الدور
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي م ــن ب ـط ــول ــة ك ــأس
الـعــالــم لــأنــديــة» الـتــي تستضيفها
قطر بــن  11كــانــون األول/ديـسـمـبــر
و 21م ـنــه .وأش ـ ــارت الـلـجـنــة إل ــى أن
املـلـعــب الـ ــذي تـبـلــغ سـعـتــه نـحــو 40
أل ـ ــف م ـت ـف ــرج ،سـيـسـتـضـيــف أي ـضــا

املباراة النهائية للبطولة.
وس ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح االسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف
ب ــاس ــم «جـ ــوهـ ــرة الـ ـصـ ـح ــراء» ،ثــالــث
مـلـعــب مـنـجــز م ــن امل ــاع ــب الـثـمــانـيــة
املستضيفة لـلـمــو ّنــديــال ،بـعــد ستاد
خليفة الــدولــي ُ(دش ــن في سبعينات
القرن املاضي وخضع لعملية تأهيل
وت ـط ــوي ــر ق ـبــل إعـ ـ ــادة اف ـت ـتــاحــه عــام
 ،)2017وس ـتــاد الـجـنــوب فــي مدينة
الوكرة الذي ُدشن في وقت سابق هذا
ال ـع ــام ،وك ــان أول مـلـعــب م ــن مــاعــب
املونديال يتم بناؤه بالكامل.
ويقع ستاد املدينة التعليمية ضمن
م ــؤسـ ـس ــة قـ ـط ــر لـ ـلـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـعـ ـل ــوم
وتنمية املجتمعُ ،
وص ّمم «بشكل فريد
يعكس أصالة فنون العمارة العربية
اإلس ــام ـي ــة وام ـت ــزاج ـه ــا ب ــال ـح ــداث ــة»،
بحسب بيان اللجنة العليا.
ونقل بيان اللجنة عن أمينها العام

(أ ف ب)

ح ـس ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذوادي ق ــول ــه إن تــدشــن
امل ـل ـع ــب «يـ ـس ـ ّـج ــل إنـ ـ ـج ـ ــازًا آخ ـ ــر فــي
رح ـل ـت ـن ــا ن ـح ــو اس ـت ـض ــاف ــة ب ـطــولــة
كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم» لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى فــي
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وشـ ـم ــال أفــري ـق ـيــا.
ّ
«حري بنا أن نفخر بكشف
وأضاف

النقاب أمــام العالم عن هــذه التحفة
املـعـمــاريــة فــي الـيــوم الــوطـنــي لدولة
قطر وتــزامـنــا مــع استضافة الــدولــة
بطولة كأس العالم لألندية».
ورأى ال ـ ــذوادي أن مــونــديــال األنــديــة
الذي ُ
سيقام في قطر في  2019و2020

ّ
يشكل «فرصة ذهبية لتطوير مستوى
الـ ـج ــاه ــزي ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادًا الس ـت ـض ــاف ــة
املــونــديــال ع ــام  ،2022وتـعــريــف آالف
املـشـجـعــن وال ـ ــزوار مــن أن ـحــاء العالم
كافة بالتجربة الفريدة التي تنتظرهم
ع ـ ـنـ ــد ق ـ ــدومـ ـ ـه ـ ــم إلـ ـ ـ ّــى ق ـ ـطـ ــر ملـ ـ ـ ـ ــؤازرة
م ـن ـت ـخ ـبــات ـهــم املـ ـف ــضـ ـل ــة بـ ـع ــد أعـ ـ ــوام
قليلة».
وت ـك ـمــن االسـ ـت ــدام ــة ف ــي ج ــوه ــر بـنــاء
اس ـت ــاد املــدي ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة ،إذ سيتم
بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ™2022تفكيك  20ألف مقعد من
مقاعد املدرجات العلوية ،والتبرع بها
لدعم مشاريع ومنشآت رياضية في
العالم .عالوة على ذلك ،سيتم تحويل
اسـتــاد املــديـنــة التعليمية إلــى مرافق
ري ــاضـ ـي ــة تـ ـخ ــدم م ـن ـت ـس ـبــي مـخـتـلــف
امل ـ ـ ّ
ـؤس ـ ـس ـ ــات األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة وامل ـ ــراك ـ ــز
البحثية التابعة للمدينة التعليمية.

اعتزال

الكرة الصفراء

ّ
فراس الخطيب يعلق حذاءه :األفضل قادم

عاد الخطيب إلى المنتخب عام ( 2017أ ف ب)

أعلن فراس الخطيب ّ
الهداف التاريخي للمنتخب
السوري لكرة القدم ،اعتزاله اللعب بعد مسيرة
ألكثر من عقدين في املالعب السورية والعربية،
مؤكدًا أن «القادم أفضل» بعد تلميحه الى خوض
مسيرة تدريبية .وكتب الخطيب عبر حسابه
الرسمي على تويتر أمس االثنني «بعد  26سنة
ال يمكن أن أنـســاهــا بجميع تفاصيلها ،أعلن
انتهاء مسيرتي في مالعب كرة القدم كالعب،
والقادم أفضل إن شاء الله».
ويأتي إعالن الخطيب بعد أيام من كشف مدرب
املنتخب فجر إبراهيم أن الالعب البالغ  36عامًا،
بــات خ ــارج حـســابــاتــه .وش ــارك الخطيب نهاية
األس ـبــوع املــاضــي فــي بــرنــامــج تلفزيوني حيث
قــال «ف ــراس الخطيب اعـتــزل كــرة الـقــدم الـيــوم»،
م ــؤك ـدًا أن قـ ــرار االعـ ـت ــزال يـشـمــل ال ـل ـعــب على

َ
مستويي األندية واملنتخب .وأوضح «منذ شهر
وأن ــا أفـكــر بــاالع ـتــزال .أغـلــب ال ـنــاس نصحوني
بعدم االعتزال ،لكن بالنسبة ّ
إلي أرى أن ما قمت
كاف» ،مؤكدًا احترامه قرار ابراهيم
به حتى اآلن ٍ
ناد.
بأي
ارتباطه
عدم
إلى
ًا
ر
نظ
بعدم استدعائه
ٍ
وشــدد على أنــه لــن يترك كــرة الـقــدم« ،قــد أعمل
فـيـهــا ك ـم ــدرب ،كـمـســاعــد أو مـحـلــل» ،لـكــن «أي
خطوة في املستقبل تحتاج الى دراسة».
وك ـ ــان اب ــراه ـي ــم ق ــد أكـ ــد األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي أن
الخطيب أصبح خارج حساباته في التصفيات
املـشـتــركــة ملــونــديــال قـطــر  2022وك ــأس أسـيــا
 .2023وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «كانت
مباراة الفيليبني في الجولة األولى من التصفيات
املشتركة التي شارك فيها فراس ملدة  80دقيقة
وسجل فيها هدفًا من األهداف الخمسة ،املحطة

األخيرة في مسيرته مع منتخب سوريا» ،علمًا
بــأن مـبــاراة مطلع أيـلــول /سبتمبر انتهت بفوز
«نسور قاسيون» بنتيجة (.)2-5
وعن أسباب استبعاده ،قال ابراهيم «اجتمعت
مــع فــراس بحديث ّ
ودي للغاية واتـفــق مــع رأيــي
بــأن وقــت االعـتــزال اقترب وأنــه لن يكون ضمن
تشكيلة سوريا في املرحلة املقبلة ،وخصوصًا
أنه ال يلعب اآلن مع أي فريق» .وأضــاف «اقتنع
فراس بأسباب استبعاده ،وال سيما في املرحلة
القادمة أمام جزر املالديف وغوام التي ستشهد
ع ــودة ع ــدة الع ـبــن مــؤثــريــن إل ــى املـنـتـخــب ،في
مقدمهم مهاجم الهالل السعودي عمر خريبني».
وداف ـ ـ ــع ال ـخ ـط ـيــب ع ــن أن ــدي ــة س ــوري ــة عـ ــدة فــي
مسيرته التي بدأت في نادي الكرامة الحمصي،
قبل أن يخوض تجربة عربية تنقل خاللها بني
أنــديــة مختلفة ،أبــرزهــا فــي الـكــويــت ،حيث دافــع
تواليًا منذ عام  2014عن ألوان العربي والكويت
والساملية الذي أمضى معه املوسمني املاضيني.
كما خاض خالل مسيرته تجربة مع شنغهاي
شينخوا الصيني.
وابتعد الخطيب عــن املنتخب فــي تـمــوز /يوليو
 2012بعد األحــداث التي شهدتها البالد ،وعاد
الى صفوفه في أواخــر عام  2017ليشارك في
ً
تصفيات مونديال روسيا  2018حامال شارة
القيادة.
والخطيب هو الهداف التاريخي ملنتخب سوريا
بــرصـيــد  37هــدفــا ،ب ـفــارق أرب ـعــة أهـ ــداف أمــام
املهاجم الدولي السابق رجا رافع .كما أنه واحد
من سبعة العبني في العالم شــارك مع منتخب
ب ــاده ســت م ــرات فــي تصفيات املــونــديــال ،من
كأس العالم  2002حتى .2022
وي ـخ ــوض املـنـتـخــب م ـبــارات ـيــه املـقـبـلـتــن ضمن
م ـنــاف ـســات امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ف ــي الـتـصـفـيــات
اآلس ـيــويــة ،األولـ ــى ضــد ج ــزر املــالــديــف فــي 10
تشرين األول /أكتوبر ،والثانية ضــد غــوام في
 15منه.

NBA

بول جورج يغيب عن انطالق الموسم
ُ
أعلن بــول جــورج املنضم حديثًا إلى
ل ــوس أنجليس كليبرز أن ــه سيغيب
عن بداية املوسم في الدوري األميركي
للمحترفني في كرة السلة ،ولن يعود
إلى املالعب سوى في تشرين الثاني/
نوفمبر املقبل ،عندما يكتمل شفاؤه
من عمليتني جراحيتني في الكتفني.
وقـ ــال ج ـ ــورج ،أح ــد نـجـمــن ضمهما
ك ـل ـي ـب ــرز ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف (م ـ ــع ك ــواه ــي
لـيـنــارد) ،فــي تصريح لقناة «أي أس
بي أن» الرياضية األميركية« :لن ألعب
املباريات اإلعدادية للموسم الجديد.
ســأغـيــب طـيـلــة شـهــر تـشــريــن األول/
أكتوبر .الهدف هو العودة في تشرين
الثاني نوفمبر» .وأضاف جورج (29
ع ــام ــا) ع ـل ــى ه ــام ــش «يـ ـ ــوم اإلعـ ـ ــام»
ملـمـثــل والي ـ ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا« :م ــا زلــت
بـحــاجــة إل ــى بـعــض الــوقــت للتعافي،
ّ
تحسن شفائي يرضيني بالنظر
لكن
إلى قرب بداية املوسم».
وي ـخ ــوض ك ـل ـي ـبــرز خ ـمــس م ـبــاريــات
وديـ ـ ــة ف ــي ال ـف ـت ــرة ب ــن ال ـث ــال ــث و17
ت ـش ــري ــن األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر امل ـق ـب ــل قـبــل
افـتـتــاح املــوســم الـجــديــد مــن ال ــدوري
بمواجهة جاره لوس أنجليس ليكرز
فــي  22م ـنــه ،تـلـيـهــا خـمــس مـبــاريــات
فــي الشهر ذات ــه ضــد غــولــدن ستايت
ووريــرز وفينيكس صنز وتشارلوت
هورنتس ويوتا جاز وسان أنتونيو
سبيرز.
وخضع النجم السابق ألوكالهوما

17

ّ
هاليب تودّع
بكين وتتأهل
إلى الماسترز
ان ـت ـه ــى م ـ ـشـ ــوار ال ــروم ــانـ ـي ــة س ـي ـمــونــا
هــالـيــب عـنــد الـ ــدور ال ـثــانــي لـ ــدورة بكني
(ألــف نقطة) ،بخسارتها أمــام الروسية
إيكاتيرينا ألكسندروفا ( )6-2و()6-3
أمــس اإلثـنــن فــي يــوم شهد تقدمها في
تصنيف راب ـطــة املـحـتــرفــات إل ــى املــركــز
الـخــامــس عـلــى حـســاب الـكـنــديــة الـشـ ّـابــة
بيانكا أندرييسكو.
وخالفًا ملباراتها األحــد في الــدور األول
بيتيرسون حني
أمــام السويدية ريبيكا ّ
فــازت ( )1-6و( ،)1-6تــأثــرت الرومانية
البالغة مــن العمر  28عامًا ب ــاآلالم التي
عانت منها األسبوع املاضي في أسفل
ظهرها ،ما اضطرها إلى االنسحاب من
مباراتها في الــدور الثالث لــدورة ووهان
الـصـيـنـيــة .وكـشـفــت هــالـيــب "ل ــم أستعد
ك ــام ــل عــاف ـي ـتــي ب ـع ــد مـ ـب ــارات ــي األولـ ــى
(األح ـ ـ ــد ض ــد ب ـي ـت ـي ــرس ــون) ،وبــال ـتــالــي
ك ــان م ــن الـصـعــب ع ـلـ ّـي أن أل ـع ــب ،وهــي
(ألـكـسـنــدروفــا) قــدمــت أداء جـيـدًا ج ـدًا"،
مضيفة "اإلص ــاب ــة مــن ووهـ ــان ازدادت
ّ
وعلي العودة الى موطني من أجل
سوءًا
ال ـخ ـض ــوع ل ـف ـحــص ال ـت ـصــويــر بــالــرنــن
املـغـنــاطـيـســي .أن أرتـ ــاح بـعــض الـشــيء
والحصول على العالج".
وسقطت بطلة روالن غاروس الفرنسية
لعام  2018وويمبلدون اإلنكليزية لهذا
العام بعد  64دقيقة من مواجهتها مع
ّ
الروسية املصنفة  38عامليًا ،إال أن ذلك
ال يـحـمــل أي تــأث ـيــر ع ـلــى مـشــاركـتـهــا
فــي بـطــولــة املــاسـتــرز الختامية امل ـقـ ّـررة
فــي شينزين الصينية بــن  27تشرين
األول/أكتوبر و 3تشرين الثاني/نوفمبر،
إذ أعلنت رابطة املحترفات عن ضمان
تـ ّ
ـأه ـل ـهــا الـ ـس ــادس تــوال ـيــا إل ــى الـبـطــولــة
التي تجمع أفضل ثماني العبات خالل
املوسم.
وستشارك هاليب فعليًا للمرة الخامسة
تواليًا في هذه البطولة كونها انسحبت
العام املاضي بسبب إصابة في ظهرها.
ُ
وحسمت املقاعد األربـعــة األول ــى لهذه
ّ
البطولة بتأهل األسترالية آشلي بارتي،

سـيـتــي ث ــان ــدر إل ــى عـمـلـيــة جــراحـيــة
مطلع أيار/مايو املاضي بعد خروج
فريقه من الدور األول من البالي أوف
ع ـلــى ي ــد ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز
ّ
( ،)4-1حـيــث ك ــان يـعــانــي مــن تـمــزق
ّ
ف ــي وتـ ــر ال ـك ـتــف ال ـي ـم ـنــى .واس ـت ـغــل
ال ـج ـ ّـراح ــون ال ـفــرصــة إلجـ ــراء عملية
جــراح ـيــة ف ــي الـكـتــف ال ـثــان ـيــة ،حيث
كــان يعاني مــن إصــابــة أيـضــا .وقـ ّـدم
جــورج موسمًا رائعًا مع أوكالهوما

خضع جورج لعمليتين
جراحيتين في الكتفين
ُ
أصيبت هاليب في أسفل الظهر (أ ف ب)

تعاقد الكليبرز مع جورج ولينارد (أ ف ب)

سيتي ثاندر ،وبلغ معدله في املباراة
الــواحــدة  28نقطة مــع  8,2متابعات
و 4,1تمريرات حاسمة.
ونجح كليبرز في التعاقد مع لينارد،
أفـ ـض ــل العـ ـ ــب فـ ــي نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـ ــدوري
املوسم املاضي عندما قاد تورونتو
رابتورز إلى اللقب للمرة األولــى في
تاريخه ،وجورج هذا الصيف.
وذكـ ــرت بـعــض ال ـت ـقــاريــر أن لـيـنــارد
اشـ ـت ــرط ل ـل ـتــوق ـيــع م ــع ك ـل ـي ـب ـيــرز أن

ي ـت ـع ــاق ــد األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع ج ـ ـ ــورج الـ ــذي
ّ
شملت صفقة انتقاله تخلي فريقه
الجديد عــن الكندي شــاي ألكسندر،
اإليطالي دانيلو غاليناردي وخمسة
مستقبلية في الجولة األولى
خيارات
ُ
م ــن ال ـ ــ«درافـ ــت» امل ـخ ـ ّـص ــص النـتـقــاء
الع ـبــن مــن الـجــامـعــات والـثــانــويــات
واألجانب لصالح ثاندر.
ّ
واس ـت ـغ ــل جـ ــورج ال ـف ــرص ــة لـتــوجـيــه

رسالة إلــى رابطة ال ــدوري األميركي
لـلـمـحـتــرفــن ،م ــؤك ـدًا أن ــه يـشـكــل مع
لينارد «أفـضــل ثنائي» فــي ال ــدوري.
وق ــال« :أعـتـقــد ذل ــك .عـنــدمــا ت ــرى أنــه
يمكننا اللعب على جانبي امللعب،
س ـ ــرق ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ،م ـ ـنـ ــع ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم مــن
التسجيل .لدينا مستوى من الطراز
الرفيع على كال الجانبني من امللعب،
ّ
ال أرى كيف يمكن التغلب على ذلك».

التشيكية كارولينا بليشكوفا ،هاليب
وأندرييسكو التي احتاجت يــوم أمس
إل ــى تـقــديــم أف ـضــل م ــا لــديـهــا ف ــي أول
مـبــاراة لها منذ إنـجــاز تتويجها بطلة
لفالشينغ ميدوز ،من أجل ّ
التأهل الى
الدور الثاني على حساب البيالروسية
ألياكسندرا ساسنوفيتش ( )2-6و(-2
 )6و(.)1-6
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جوزيف مسعد *

من أهم سمات النظام االنتخابي اإلسرائيلي
منذ عام  ١٩٤٨هو أنه يفرض بالقانون على
ّ
كل األحزاب املسموح لها خوض االنتخابات
دع ــم ال ـق ــوان ــن وال ـب ـن ـيــة الـعـنـصــريــة لـلــدولــة
التي ّ
تمت مأسستها للحفاظ على الفوقية
الـيـهــوديــة وحـمــايـتـهــا .ويـشـمــل ذل ــك الحظر
التام ّ
ألي حزب يناوئ الصهيونية ،وتجريمه
ومنعه من خوض االنتخابات .وال يزال هذا
الــوضــع قــائـمــا حـتــى يــومـنــا ه ــذا ،رغ ــم مــرور
أكثر من سبعة عقود على تأسيس املستعمرة
االستيطانية اليهودية.
ونـتـيـجــة ط ــرد إســرائ ـيــل لتسعني بــاملـئــة من
الشعب الفلسطيني الــذي كان يقطن أراضي
ف ـل ـس ـط ــن حـ ـي ــث ت ـ ــم ت ــأسـ ـي ــس امل ـس ـت ـع ـم ــرة
االستيطانية ،قــام مؤسسوها العنصريون
ّ
بمنح من تبقى من الفلسطينيني حق االقتراع
بعد أن أخضعوهم للحكم العسكري حتى
عام  ،١٩٦٦حيث لم تعد أعــداد الفلسطينيني
ّ
املـ ـتـ ـن ــاقـ ـص ــة وال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة تـ ـش ــك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا
ديموغرافيًا للمستعمرة االستيطانية .وقد
ك ــان لـحــزب َ
«م ـب ــاي» الـحــاكــم فــي تـلــك الفترة
شـبــه احـتـكــار للسلطة فــي ال ـبــاد ،بـمــا فيها
التجمعات الفلسطينية التي كانت تخضع
لنظام أبارتهايد عنصري يشمل قوانني ّ
تحد
من حرية التنقل (كان على فلسطينيي الدولة
أن يـحـصـلــوا عـلــى ت ـصــاريــح مل ـغ ــادرة قــراهــم
ودخـ ــول ق ــرى أو م ــدن أخ ــرى وإال تـعـ ّـرضــوا
لالعتقال) ،وهو ما ّ
سهل على حزب «مباي»
ال ـح ـصــول ع ـلــى أص ــوات ـه ــم ف ــي االن ـت ـخــابــات
مقابل تقديم خــدمــات اجتماعية لهم كانوا
محرومني منها وتصاريح للتنقل ،وهــو ما
لــم يكن بـمـقــدور األح ــزاب األخ ــرى الـقـيــام به.
لقد كــانــت خ ـيــارات الناخبني الفلسطينيني
مـحـصــورة فــي مــا بــن األح ــزاب الصهيونية
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـن ــادي ب ــرام ـج ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
التأسيسية بإقامة دولة يهودية كولونيالية
عـلــى أراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـس ـلــوبــة ،بما
«ح ــروت»
فيها حــزب مناحم بيغن اليميني ِ
والـ ـ ـ ـ ــذي أض ـ ـحـ ــى ف ـ ــي م ـ ــا بـ ـع ــد أه ـ ـ ــم مـ ـك ـ ّـون
لـتـحــالــف الـلـيـكــود .وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى عنصريتها
العلنية ،لــم تكن هــذه األح ــزاب تقبل أعضاءً
فيها مــن الـعــرب ،حيث اقتصرت عضويتها
عـلــى الـيـهــود ح ـص ـرًا .وق ــد ك ــان ال ـحــزب األقــل
عدائية ملواطني إسرائيل من الفلسطينيني،
والذين كانوا أشبه باألسرى في وطنهم ،هو
الحزب الشيوعي ،حيث كان الحزب الوحيد
الذي سمح بعضوية العرب فيه رغم التزامه
بالصهيونية ،كما كــان يطالب برفع الحكم
ال ـع ـس ـكــري ع ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن .وقـ ــد حصد
الـحــزب أقلية مــن أص ــوات الفلسطينيني في
هذه الفترة ،فيما ذهبت أغلبية أصواتهم إلى

القوائم العربية التابعة لحزب مباي.
وامل ـفــارقــة هـنــا هــو أن ح ــزب «حـ ــروت» ،الــذي
ك ـ ــان ي ـت ــرأس ــه ب ـي ـغ ــن ،كـ ـ ــان ،ب ـم ـع ـيــة ال ـح ــزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ،يـ ـمـ ـث ــان ال ـ ـصـ ــوت األع ـ ـلـ ــى فــي
ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــإن ـهــاء
الحكم العسكري على الفلسطينيني في عام
 ١٩٦٠وإنهاء نظام التصاريح العنصري ،ال
سيما أن ذلــك كــان سيسمح لحزب «حــروت»
الــدخــول إل ــى التجمعات الفلسطينية لنيل
أصوات الفلسطينيني وهو ما كان سيمنحه
الـفــرصــة لكسر االحـتـكــار االنـتـخــابــي لحزب
مـبــاي .لكن حــزب مـبــاي الحاكم رفــض إلغاء
الـحـكــم الـعـسـكــري حـتــى ع ــام  .١٩٦٦واستمر
ح ــزب م ـب ــاي ،الـ ــذي أص ـب ــح املـ ـك ـ ّـون األك ـب ــر لـ
«ائتالف حزب العمل» في فترة ،١٩٦٩ / ١٩٦٨
باحتكار الحكم في إسرائيل حتى عام ،١٩٧٧
عندما ربــح ائـتــاف «الـلـيـكــود» االنتخابات
وأزاحه عن الحكم.
فــي تلك األث ـنــاء قــامــت إســرائـيــل بـغــزو مصر
وســوريــا واألردن فــي ع ــام  ،١٩٦٧مــا أضــاف
عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن فـلـسـطـيـنـيــي غ ــزة والـضـفــة

ال ـغــرب ـيــة ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة ،إلــى
سـكــانـهــا ،نــاهـيــك عـ ّـمــن تـبـقــى مــن الـســوريــن
مــن سـكــان هضبة الـجــوالن الــذيــن لــم تتمكن
إسرائيل من طردهم .وبخالف ما حصل بعد

لم تكن هذه الخيارات
الكاذبة والظالمة يومًا
أكثر من فخاخ
للفلسطينيين تهدف
إسرائيل من خاللها إلى
توريطهم سياسيًا وبنيويًا

ّ
عام  ١٩٤٨عندما تمكن اإلسرائيليون من منح
من تبقى من الفلسطينيني حق االقـتــراع ،لم
يكن هذا الخيار متاحًا هذه املرة ،حيث أنهم
لم يتمكنوا من طرد سوى بعض مئات اآلالف
من الفلسطينيني من الضفة وغــزة .وبما أن
الـعــدد املتبقي مــن ســوريــي هضبة الـجــوالن
ً
املحتلة ،بعد طرد معظم سكانها ،كان ضئيال
وال يهدد ديموغرافيًا الفوقية اليهودية في
البالد ،فقد ُمنحوا حق االقتراع بعد أن ضمت
إســرائـيــل الهضبة إليها فــي عــام  .١٩٨١لكن
ذلك لم يكن ممكنًا في الضفة وغزة .وقد نتج
عن هذا الوضع النظام العنصري اإلسرائيلي
ذا املستويات الثالثة:
امل ـس ـتــوى األول :نــاخ ـبــون ي ـه ــود ي ـحــق لهم
انتخاب قيادات يهودية ملتزمة باالستعمار
اليهودي ألرض الفلسطينيني.
املستوى الثاني :ناخبون فلسطينيون داخل
إس ــرائ ـيــل ال ي ـحــق ل ـهــم إال ان ـت ـخــاب ق ـيــادات
ّ
عليها أن تــدعــم ،أو عـلــى األق ــل أل تـعــارض،
استعمار أراضيهم وشعبهم.
امل ـس ـت ــوى الـ ـث ــال ــث :سـ ـك ــان ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ال

خالل االنتخابات االسرائيلية األخيرة (أحمد غرابلي  -أ ف ب)

يملكون حق االقتراع باملرة ويخضعون ،كما
ّ
تخضع أراضيهم ،الستعمار يهودي ال يكل
منذ عام .١٩٦٧
وبينما ّ
تغير الوضع بالنسبة إلى املواطنني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي إس ــرائ ـي ــل ف ــي ع ــام ١٩٦٦
بانتهاء الحكم العسكري ،وهو ما سمح لهم
َ
بالتصويت لـ ّحــزب شـيــوعــي جــديــد َ«راكـ ــح»
(ك ــان قــد انـشــق عــن الـحــزب الشيوعي األكثر
صهيونية وعنصرية «ماكي») ،والــذي أدرج
فلسطينيني في قائمة مرشحيه ،عاد وتغير
مــن جــديــد فــي الـثـمــانـيـنـيــات والتسعينيات
ّ
عندما بــدأت تظهر «أحــزاب عربية» مستقلة
أو كجزء من ائتالفات مع أحــزاب صهيونية
تـبـنــت ل ـغــة ال ـح ـقــوق امل ـت ـس ــاوي ــة .وهـ ــذا كــان
ال ـس ـيــاق الـتــاريـخــي الن ـش ـقــاق عــزمــي بـشــارة
عن الحزب الشيوعي وقيامه بتأسيس حزب
«التجمع الوطني الديمقراطي» في عام ١٩٩٥
الــذي طالب إسرائيل بــأن تصبح «دولــة لكل
مــواط ـن ـي ـهــا» ول ـيــس دولـ ــة ي ـه ــودي ــة .ل ــم يكن
ب ـم ـقــدور ح ــزب ب ـش ــارة قــانــونـيــا اإلعـ ــان عن
مناوءته ألســس الــدولــة ،ولكن كــان بمقدوره
مساءلة التزامات الدولة العابرة للحدود ،عبر
مبدأ «الجامعة اليهودية» ،تجاه املجتمعات
اليهودية خارج إسرائيل أكثر من التزاماتها
تجاه مواطنيها ،وهو ما قام به الحزب علنًا.
ل ــم ت ـكــن اس ـت ـجــابــة إس ــرائ ـي ــل ل ـه ــذه املـطــالــب
سريعة وعدائية فحسب ،بــل أيضًا واصلت
تشريعها لقوانني إضافية لضمان الفوقية
اليهودية والــدونـيــة الوطنية للفلسطينيني
كمواطنني في دولتها ،كــان آخرها وأكثرها
صرامة «قانون الدولة  -الوطنية» الذي صدر
في تموز/يوليو .٢٠١٨
أم ـ ــا انـ ـتـ ـخ ــاب ــات األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي فـهــي
استمرار للنهج نفسه .فقد تنافس قائدان
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــان مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـسـ ـج ــات
الحافلة بالجرائم والفظائع ضــد الشعب
الفلسطيني ،هما بنيامني نتنياهو وبني
غــانـتــز ،ال ـلــذان يـلـتــزمــان بنفس امل ـقــدار من
ال ـس ـي ــاس ــات االس ـت ـع ـم ــاري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
وبـقــوانــن إســرائـيــل الـعـنـصــريــة ،بـمــا فيها
«ق ــان ــون ال ــدول ــة-ال ــوط ـن ـي ــة» ال ـ ــذي يــدعـمــه
غ ــان ـت ــز م ــع ت ـع ــدي ــات ب ـس ـي ـطــة .وقـ ــد عـ ّـبــر
املرشحان عن مواقفهما العنصرية تجاه
امل ــواطـ ـن ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وفـلـسـطـيـنـيــي
الـضـفــة وغـ ــزة ،واألخـ ـي ــرون بـمـثــابــة أســرى
لـ ـ ــدى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل .رغـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــرر ال ـ ـقـ ــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــون امل ـن ـت ـخ ـبــون ف ــي «ال ـقــائ ـمــة
املشتركة» ،والذين تنحصر خياراتهم بني
م ــن يـعـتـبــرونــه م ـجــرم ح ــرب أك ـبــر م ــن بني
املــرش ـحــن ال ـي ـهــود وم ـج ــرم ح ــرب أص ـغــر،
ال ـق ـيــام بــاخـتـيــار مــن يـعـتـقــدون أن ــه مـجــرم
ّ
ال ـح ــرب األصـ ـغ ــر ،أي ج ـ ــزار غـ ــزة ،أو قــائــد
الجيش اإلسرائيلي السابق بني غانتز.

ولم تكن هذه الخيارات الكاذبة والظاملة يومًا
أك ـثــر م ــن ف ـخــاخ لـلـمــواطـنــن الفلسطينيني،
تـهــدف إســرائ ـيــل مــن خــالـهــا إل ــى توريطهم
سـيــاسـيــا وبـنـيــويــا كـمـتـعــاونــن مــع الـقـيــادة
اإلسرائيلية فــي اضطهادهم وفــي اضطهاد
ّ
إخوانهم األقــل حظًا منهم في الضفة وغــزة،
نــاه ـيــك ع ــن مــايــن الـفـلـسـطـيـنـيــن املـنـفـيــن
ف ــي ال ـش ـتــات .وق ــد ك ــان ذل ــك دائ ـم ــا ج ــزءًا من
استراتيجية فـ ّـرق ُ
تسد اإلسرائيلية ،ولهذا
عارض كثير من املواطنني الفلسطينيني في
إسرائيل املشاركة فــي االنتخابات األخـيــرة.
ولكن على الرغم من ذلك شارك ستون باملئة
من الناخبني الفلسطينيني في االنتخابات.
لـ ــم ي ـس ـب ــق أن ق ـ ــام الـ ـ ـق ـ ــادة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
املنتخبون فــي إســرائـيــل بــدعــم مـجــرم حــرب
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب مـ ـن ــاف ــس لـ ــه كــي
يصبح رئـيــس وزراء إســرائـيــل (وهـنــا يجب
التنويه إلــى أن حــزب «التجمع» كــان الحزب
ال ــوح ـي ــد ض ـمــن «ال ـق ــائ ـم ــة امل ـش ـت ــرك ــة» ال ــذي
رفــض أن يقوم بذلك األسـبــوع املــاضــي) .فقد
قــام في عــام  ١٩٩٢عــدد من أعضاء الكنيست
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ب ــدع ــم ح ـك ــوم ــة رابـ ـ ــن ال ـتــي
كانت تواجه تصويت ثقة في الكنيست ،كان
يـهــدف إلــى إسقاطها واستبدالها بحكومة
يـمـيـنـيــة تــرفــض م ـحــادثــات ال ـس ــام الـقــائـمــة
حينذاك (قد حصل النواب الفلسطينيون في
املقابل على التزام الحكومة بعدم هدم بيوت
الفلسطينيني في منطقة جبل أبــو غنيم في
ّ
الـقــدس املحتلة وت ـنــازالت أخ ــرى) ،لكنهم لم
يبعثوا بتوصية إلى رئيس الدولة يطالبون
بــرابــن كــرئـيــس وزراء .وق ــد كــانــت الـقـيــادات
الفلسطينية املنتخبة في إسرائيل تعي عادة
بأن اختيار واحــد من مرشحني يهود يلتزم
جميعهم باضطهاد الفلسطينيني ،مواطنني
أو غير مواطنني ،ليس خيارًا.
إذا ما قام غانتز بتشكيل الحكومة الجديدة أو
دخل كشريك في الحكومة مع نتنياهو وحزب
الليكود سيتورط قــادة «القائمة املشتركة»
الفلسطينيون الذين صوتوا لغانتز ،وهو ما
ّ
يعد سابقة خطيرة ،في جرائم حرب إسرائيل
ضد الشعب الفلسطيني لسنني قادمة .فكيف
إذًا سـيـتـهـ ّـرب ه ــؤالء ال ـق ــادة الفلسطينيون
لـلـقــائـمــة املـشـتــركــة م ــن تــورط ـهــم املستقبلي
فــي هـجــوم إســرائـيـلــي على غ ــزة ،أو اجتياح
لقرى الضفة ،أو إطــاق نــار على متظاهرين
فـلـسـطـيـنـيــن م ــن مــواط ـنــي إس ــرائ ـي ــل الــذيــن
يعترضون على سرقة أراضيهم؟
* أسـتــاذ السياسة وتــاريــخ الفكر العربي الحديث
في جامعة كولومبيا في نيويورك ،صدر له حديثًا
ك ـتــاب «اإلس ـ ــام ف ــي ال ـل ـي ـبــرال ـيــة» ،ج ـ ــداول للنشر،
ّ
بيروت ( )٢٠١٨و«آث ــار استعمارية :تشكل الهوية
الوطنية في األردن» ،دار مدارات ،القاهرة (.)٢٠١٩

أميركا في سوريا :النفط والنفوذ ومحاصرة القوات
علي إبراهيم مطر *
ّ
ّ
األميركية
االستراتيجية
ُوضعت سوريا في
م ـنــذ أحـ ـ ــداث  11أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر ،2001
ّ
عندما رأت إدارة جورج دبليو بوش االبن أن
على دمشق أن تختار بني املحورين ،محور
أميركا أو املحور اآلخر .وقد رأى البنتاغون
ّأن الرئيس بشار األسد ٌ
جزء من املشكلة ،ما
ّأدى إلى وضعية أكثر عدوانية تجاه سوريا
(انظر ،دايفيد دبليو ليش« ،سوريا سقوط
مـمـلـكــة األس ـ ـ ــد» ،تــرج ـمــة أنـ ـط ــوان بــاس ـيــل،
الطبعة األول ــى ،بـيــروت ،شركة املطبوعات
للتوزيع والنشر ،2014 ،ص .)26 - 25
ّ
يشكل دعم الرئيس بشار األسد لحزب الله
ّ
في لبنان ،وحــركــات املقاومة الفلسطينية،
ً
وفــي مقدمتها حركة «ح ـمــاس» ،فضال عن
عــاقــاتــه االسـتــراتـيـجـيــة مــع إيـ ــران ،مشكلة
ّ
وقد
كبرى في العالقة ّالسورية مع واشنطنً ،
ّ
شكلت ًالحرب ضد تنظيم «داعــش» ذريعة
ّ
مناسبة للواليات املتحدة األميركية ،لتعود
ّ
قواتها العسكرية إلــى املنطقة العربية من
بــابـهــا ال ــواس ــع ،عـبــر إعـ ــادة تـمــوضــع هــذه
ّ
القوات وزيادتها في العراق ،بعد االنسحاب
منه عام  .2011ومن ثم الدخول إلى سوريا،
الـ ـت ــي ل ــم ت ـن ـصــع ل ـل ـس ـي ــاس ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
وبالتالي إعــادة تثبيت نفوذها في منطقة
الشرق األوسط.
ومنذ أن أعلنت الواليات املتحدة ّ
مد نطاق

الجوية ّ
ّ
ضد «داعش» في األراضي
ضرباتها
ّ
السورية ،بدأت تعتمد على شريكني للعمل
ّ
فــي امل ـيــدان الـعـسـكــري :األول هــو املقاتلون
األكراد من أعضاء وحدات «حماية الشعب»
ال ــذي ــن أدى تـعــامــل األم ـيــركـ ّـيــن مـعـهــم إلــى
استفزاز الجانب التركي ،والنوع الثاني هو
املـقــاتـلــون مــن املـعــارضــة ال ـســوريــة .بحلول
أكتوبر /تشرين األول  2015نشرت الواليات
املتحدة أول دفعة من قواتها الخاصة إلى
سوريا ،كــأول وجــود عسكري أميركي على
األرض منذ بــدء الـحــرب السورية وتشكيل
الـتـحــالــف الــدولــي فــي أغـسـطــس /آب 2014
بعد أحداث املوصل.
ّ
ومـ ــع ت ـســلــم دون ــال ــد ت ــرام ــب إدارة الـبـيــت
األب ـ ـيـ ــض ،أوعـ ـ ــز إل ـ ــى ال ـب ـن ـت ــاغ ــون فـ ــي 27
ديسمبر /كانون األول  2016بإعداد خطة
هجومية بقدر أكبر ملحاربة تنظيم داعش
فــي ســوريــا وتقديمها خــال شـهــر ،وخطة
أخ ــرى حــول مناطق آمـنــة ،ودخـلــت الـقــوات
ً
األم ـي ــرك ـي ــة مـ ـب ــاش ــرة ف ــي س ــاح ــة ال ـص ــراع
ع ـنــدمــا ن ـش ــرت جـ ـن ــودًا ف ــي مـنـطـقــة منبج
إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي
تـسـيـطــر ع ـلــى امل ــدي ـن ــة ل ـ ــردع أي ت ـحــركــات
لـ ـلـ ـق ــوات الـ ــروس ـ ـيـ ــة أو ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام أو
القوات التركية والفصائل املتحالفة معها،
(البنتاغون يسلم تــرامــب خطته الجديدة
لتدمير "داعــش" ،روسيا اليوم 27 ،فبراير/
شباط .)2017

كانت املهمة األميركية تقوم في سوريا على
ّ
رئيسية ،هي:
ثالث نقاط
 -1تثبيت السيطرة األميركية وعدم السماح
ل ــروس ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران بـ ـم ــلء ال ـ ـفـ ــراغ م ــن خ ــال
محاربة اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط.
 -2االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـع ـس ـك ــري
املحدود الذي يقوم على الضربات الجوية،
والعمليات الخاصة
والنشاط
ّ
االستخباري ّ
التدخل ّ
البري الواسع
املـحــدودة ،وتجنب
ملنع استنزاف هذه ّ
القوات.
 -3تسليح القوات البرية الحليفة ،وتدريبها،
وإسنادها ،مثل قــوات سوريا الديمقراطية،
ً
ّ
وبعض ًقوى املعارضة السورية ،لتشكل أداة
عـ ّـسـكـ ّ
ـريــة ملـحــاربــة الــدولــة ال ـســوريــة ،وتـكــون
ّ
رئيسيًا لواشنطن في سوريا.
حليفًا

منع إقامة طريق يمتد
إيران مرورًا بالعراق،
من ً
وصوال إلى سوريا

 -4تـعــزيــز ال ــوج ــود الـعـسـكــري األم ـيــركــي في
ســوريــا ملحاصرتها ،ومــن ثــم السيطرة على
آبار النفط في شرقها.

«درع الفرات» في االستراتيجية
األميركية
ل ـق ــد س ـع ــت واشـ ـنـ ـط ــن مـ ــن خ ـ ــال ان ـت ـش ــار
ق ـ ّـوات ـه ــا ف ــي س ــوري ــا ،إلـ ــى ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
املنطقة املعروفة بـ ـ «درع الـفــرات» ،الواقعة
مـ ــا بـ ــن نـ ـه ــر الـ ـ ـف ـ ــرات إلـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــرق وت ـل ــك
الـ ــواق ـ ـعـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـغـ ــرب م ـ ـنـ ــه ،ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تسيطر عليها «داع ـ ــش» ،ملــا تـحـتــويــه من
ـروات نـفـطـيــةٍ يـمـكــن واش ـن ـطــن الـحـصــول
ثــ
ٍ
عليها ،واالسـتـفــادة من موقعها خــال ّأية
مفاوضات تحفظ لها مكاسب اقتصادية
ّ
س ــوري ــاٌ .ك ــذل ــك فـ ــإن ه ــذه امل ـن ـط ـقــة هي
ف ــي ٌ
منطقة واصلة بني سوريا والعراق ،تسعى
واشنطن من خاللها ملنع التقاء الجيشني
ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوري والـ ـع ــراق ــي وع ـ ــدم ف ـتــح ال ـح ــدود
الـ ـس ــوري ــة ال ـع ــراق ـي ــة م ــن خـ ــال ال ـس ـي ـطــرة
عليها ،وبالتالي منع إقامة طريق يمتد من
ً
إيران مرورًا بالعراق ،وصوال إلى سوريا.
ً
لم توفر واشنطن سبيال إال واستخدمتها،
وم ـن ـهــا «الـ ـح ــرب ب ــال ــوك ــال ــة» ف ــي س ــوري ــا،
م ــن أج ــل تـنـفـيــذ م ـشــروع ـهــا ل ـشــرق أوس ــط
جـ ــديـ ــد ،وسـ ـع ــت إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر الـ ـنـ ـظ ــام فــي
ســوريــا ،وتقطيع أوص ــال الــدولــة السورية
وتــدمـيــر بنيتها السياسية واالقـتـصــاديــة

وال ـع ـس ـك ــري ــة ،وحـ ــاولـ ــت ش ــرذم ـت ـه ــا عـلــى
ـس ط ــائ ـف ـي ــة .وتـ ـح ــت ذريـ ـع ــة م ـحــاربــة
أسـ ـ ـ ٍ
ـش» ،دخلت القوات األميركية وقـ ٌ
ـوات
«داعـ ٌ
تابعة للتحالف الــدولــي إلــى عـ ّـدة مناطق،
ّ
تتمكن من إقامة ّ
عدة قواعد عسكرية،
لكي
ت ـح ــاف ــظ مـ ــن خ ــال ـه ــا ع ـل ــى وجـ ــودهـ ــا فــي
س ـ ــوري ـ ــا ،ل ـق ـط ــع الـ ـط ــري ــق عـ ـل ــى الـ ــوجـ ــود
الـ ــروسـ ــي واإليـ ـ ــرانـ ـ ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،حـيــث
تـنـتـشــر ف ــي املـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة والـشـمــالـيــة
الـشــرقـيــة مــن ســوريــا ال ـعــديــد مــن الـقــواعــد
ّ
العسكرية األميركية.

آبار النفط والقواعد العسكرية
األميركية

ّ
ّ
األميركية شرق
العسكرية
وتتوزع القواعد
ّ
س ــوري ــا ،ف ــي املـنـطـقــة امل ـم ـت ــدة ش ــرق ــي نهر
الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من
معبر التنف الحدودي ،إلى الشمال الشرقي
ّ
ّ
النفطية ،وتتوزع
بالقرب من حقول رميالن
ّ
ّ
في الحسكة ودير الزور وحلب والرقة.
ّ
أضـ ــف إلـ ــى م ــا تـ ـق ــدم ،أن ت ـ ـ ــوزع ال ـق ــواع ــد
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة جـعـلـهــا أش ـب ــه ب ــال ـط ــوق ال ــذي
ُي ـح ـيــط ب ـم ـنــابــع ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ال ـس ــوري
ّ
شرقي نهر الفرات ،وهو ما ُيمثل
املوجود
غــال ـب ـيــة الـ ـث ــروة ال ـبــاط ـنـ ّـيــة ل ـس ــوري ــا ً .وقــد
ً
أقــامــت واشـنـطــن قــاعــدة اسـتــراتـيـجـ ّـيــة لها
ف ــي مـنـطـقــة ال ـت ـن ــف ،ح ـيــث ت ــأت ــي «أه ـم ـيــة
ال ـب ــادي ــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ف ــي أج ـن ــدات واشـنـطــن

مـ ــن خ ـ ــال ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـع ـب ــر ال ـت ـنــف
الحدودي ،الذي ّ
حولته إلى قاعدة عسكرية
ّ
عام  ،2017وتقع في منطقة ّاملثلث السوري
العراقي األردني ،حيث تتمثل أهداف هذه
ال ـق ــاع ــدة أس ــاس ــا بـتـعـطـيــل املـ ـم ــرات الـتــي
يستخدمها حلفاء ســوريــا( .ان ـظــر ،أحمد
العبدالله« ،البادية السورية وأهميتها في
أج ـنــدات أط ــراف ال ـص ــراع» ،مــرصــد الشرق
األوسط وشمال أفريقيا اإلعالمي «مينا»،
 26نيسان/أبريل  ،2019ص ).9
ومنذ بداية الحرب في سوريا حتى اآلن،
ّ
يـبــدو واض ـحــا أن واشـنـطــن تــريــد معاقبة
س ــوري ــا بـسـبــب وقــوف ـهــا إل ــى جــانــب قــوى
ّ
الفلسطينية،
املـقــاومــة ،ودعـمـهــا للقضية
وع ـ ـ ـ ــدم ت ـب ـع ـي ـت ـه ــا لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة،
وت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ـ ــى دولـ ـ ــة غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ت ـهــديــد أمـ ــن «إس ــرائـ ـي ــل» ،وإبـ ـع ــاده ــا عــن
املنظومة املمانعة لسياسة واشـنـطــن في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .ونـتـيـجــة إن ـه ــاك الــدولــة
السورية بالحرب مع الجماعات اإلرهابية،
ّ
استغلت تركيا ذلك ،لتقويض سيادة هذه
أراض لها ،بعد أن دعمت
الدولة ،واحتالل
ٍ ّ
امل ـعــارض ــة ال ـســوريــة ب ـشــتــى ال ـس ـبــل ،وفــي
هذا السياق يأتي الهدف من إقامة املنطقة
اآلمـنــة األمـيــركـيــة الـتــركـيــة ،الـتــي تعد أحد
ت ـج ـل ـيــات املـ ـش ــروع األم ـي ــرك ــي ف ــي منطقة
ّ
شرقي الفرات.
*أكاديمي وباحث في العالقات الدولية
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نهاية المجلس الدستوري
وسام اللحام *
ّ
بعد طول ترقب وانتظار ،أصدر املجلس الدستوري الجديد في  12أيلول 2019
قــراره األول (الرقم  )2019/4في الطعن املقدم بقانون املــوازنــة .وبالفعل ،قرر
املجلس الدستوري بعد تعليل مسهب إبطال مجموعة كبيرة من املواد وال سيما
تلك التي ّ
تمس استقاللية السلطة القضائية املكرسة في املادة  20من الدستور.
لكن موضوع بحثنا ال يتعلق بهذا الجانب من القرار رغم أهميته ،بل باملادة 80
من املوازنة التي ًتتعلق بحفظ حق الناجحني بتعيينهم في الوظائف املناسبة
البعض أنها «غير ميثاقية»
والتي أثــارت جدال سياسيًا واسعًا بسبب اعتبار
ّ
كونها ال تحترم املناصفة بني املسيحيني واملسلمني وتخل بالتوازن الطائفي.
فـقــد أع ـلــن املـجـلــس الــدس ـتــوري فــي مــوقــف شــديــد االس ـت ـغــراب أن ــه ق ــرر عــدم
ّ
التصدي لدستورية هذه املادة ،أي أنه استنكف عمدًا عن النظر فيها كون رئيس
الجمهورية أرسل رسالة إلى املجلس الدستوري يطلب فيها تفسير املادة 95
من الدستور التي تتعلق بالتمثيل الطائفي في وظائف الدولة .وما يفاقم من
خطورة األمــر هو اعتبار املجلس في القرار نفسه أن هذه املــادة غير واضحة
وغامضة ،علمًا بأن «االجتهاد الدستوري اللبناني والفرنسي مجمع على القول
بعدم دستورية النصوص التشريعية غير الواضجة وغير امل ـحــددة »...أي أن
املجلس اعتبر صراحة أن املــادة  80من قانون املوازنة هي مخالفة للدستور،
لكنه امتنع عن اتخاذ قرار بإبطالها ألن املجلس النيابي «أصبح واضعًا يده على
املوضوع».
إن موقف املجلس الدستوري هذا يشكل دون ّأي مبالغة انتحارًا قانونيًا مكتمل
األوصاف كونه يؤدي بكل بساطة إلى رفع يد املجلس الدستوري عن كل موضوع
تقرر السلطة السياسية إحالته أمام املجلس النيابي بحجة «تفسير الدستور».
ّ
إن تداعيات قــرار املجلس الدستوري خطيرة جدًا ألن املجلس يكون قد تنكر
لصالحياته بتفسير الدستور في معرض رقابته على دستورية القوانني ،كما
جاء في قرار سابق له ،إذ اعتبر صراحة أنه «يعود للمجلس أن يفسر الدستور
في معرض أعمال رقابته على دستورية نص تشريعي ما لتحديد مدى انطباق
هذا النص على أحكام الدستور( »...قــرار رقم  4تاريخ  29أيلول  .)2001وال
تقف نتائج هذا املوقف املستغرب على تحويل املجلس الدستوري إلى مؤسسة
رديفة ومستلحقة بالقرار السياسي الذي يستطيع منع املجلس من ممارسة
ّ
اختصاصه كلما قرر مجلس النواب وضع يده على مسألة ما ،بل أيضًا شكل
هذا القرار اعترافًا ضمنيًا بحق مجلس النواب بتفسير الدستور بغالبية عادية
ونصاب عادي ،ما يهدد كليًا إطاحة مبدأ
ّ
سمو الدستور ،علمًا بأن مجلس النواب
الدستوري ضمنيًا
منح المجلس
ّ
صالحية ال يملكها ال ي ـحــق ل ــه تـفـسـيــر ال ــدس ـت ــور ف ــي حــال
مجلس النواب
ّ
ك ــان امل ـق ـصــود بــذلــك الـتـفـسـيــر األصـلــي
واجباته
أهم
عن
ى
وتخل
املـلــزم الــوحـيــد وفـقــا ملــا شــرحـنــاه سابقًا
(«األخبار» عدد  7آب .)2019
لقد منح الدستور في املادة  19منه صالحية مراقبة دستورية القوانني للمجلس
الدستوري ،ما يعني أنه منحه حكمًا صالحية تفسير الدستور في معرض
رقابته تلك .وهذا يعني أن املجلس الدستوري هو الجهة ّ
املخولة لتقديم التفسير
األصلي للدستور وذلك خالل ممارسته الختصاصه املحفوظ له صراحة في
الدستور رقابته .وبالتالي ،يكون املجلس الدستوري في قراره هذا قد استنكف
عمدًا عن الفصل في قضية معروضة أمامه ،وقد ال تعرض مجددًا في املستقبل،
ّ
ما يعني أنه تنكر للحماية التي يجب عليه أن يوفرها للمواطنني عبر حرصه
الدائم على ضرورة احترام السلطة التشريعية للضمانات التي يوفرها الدستور
لهم.
وهو أيضًا أعلن انسحابه التام من كل قضية تقرر السلطة السياسية إحالتها
إلى مجلس النوابّ ،
مقرًا بأنه ال يحق له تفسير الدستور خالل رقابته لدستورية
القوانني بانتظار ما يقرره مجلس النواب ،وهذا ما يخالف األسس النظرية التي
القانون فور إقراره
هانس كلسن الذي اعتبر أن ً
وضعها العالم القانوني الكبير ً
في مجلس النواب يصبح مستقال عن إرادة املشترع استقالال تامًا ،وال يمكن
بالتالي العودة إلى نية املشترع من أجل إلــزام املحاكم بتفسير ّ
معي للقانون.
فتفسير الدستور فــي مجلس الـنــواب ّ
يتم عبر نقاش عــام بــن الـنــواب ينتهي
بالتوافق على إعطاء النص املختلف عليه أحد املعاني املمكنة ،وبالتالي يبقى
دون أي قيمة قانونية ملزمة ألن الدستور لم ّ
يخول مجلس النواب صالحية
تفسير الدستور ،ولم يحدد اآللية التي يصبح فيها هذا التفسير ملزمًا لسائر
السلطات في الدولة.
ّ
لقد منح املجلس الدستوري ضمنيًا مجلس النواب صالحية ال يملكها ،وتخلى
عن أهم واجباته ،وهكذا تكون الهيئة الجديدة للمجلس الدستوري قد ّ
عرضت
استقالل هذه املؤسسة لخطر شديد ،فجاء أول قرار لها ّ
مخيبًا لآلمال ،كونه
ّ
وبكل وضوح يشكل تسوية سياسية من أجل إرضاء مختلف أطراف السلطة
الحاكمة ،عبر إعالن مخالفة املادة  80من املوازنة للدستور من جهة ،لكن دون
اإلق ــدام على إبطالها من جهة أخــرى .لذلك ،وفــي حــال لم يتراجع املجلس في
ّ
قرارات الحقة له عن هذا األمر ،يكون قد وضع نفسه على سكة نهايته.
* أستاذ األعمال التطبيقية للقانون الدستوري في الجامعة
اليسوعية
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العالم

العالم

اليمن

المهدي
عبد
مبادرة
ّ

ّ
اإلمارات تشجع وابن سلمان متـردد
في وقت أعلنت فيه طهران
ّ
تلقيها رسالة من السعودية عبر
زعيم إحدى الدول ،بموازاة إعالن
محمد بن سلمان تفضيله الحل
السياسي والتفاوض وواشنطن مع
طهران ،تنشط مبادرة رئيس الوزراء
العراقي في اإلقليم .مبادرة تشي
تفاصيلها بوجود تأييد وتشجيع
إماراتيين ،وتجاوب يمني ،فيما ال يزال
الموقف السعودي ضبابيًا ومتناقضًا
وعرضة لتأثير الواليات المتحدة،
ولنشاط إسرائيلي في هذا الشأن،
وفق ما ينقل مسؤول عراقي
رفيع لـ«األخبار»
قال مسؤول عراقي رفيع لـ«األخبار»
إن تطورات كثيرة تحصل في املنطقة
دف ـع ــت رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ع ـ ــادل عبد
املـ ـه ــدي إل ـ ــى إطـ ـ ــاق م ـ ـبـ ــادرة ت ـهــدف
إلـ ــى ال ـ ـحـ ــؤول دون ان ـف ـج ــار ال ــوض ــع
ف ــي اإلق ـل ـيــم ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـصــراعــات

ّ
ّ
يتحدث بعض زوار السعودية
عن «تباين محدود» بين
الملك وولي العهد
ب ــن املـ ـح ــوري ــن ال ـك ـب ـي ــري ــن .وأوضـ ــح
املسؤول أن الساحة العراقية شديدة
الحساسية إزاء ما يحصل ،وحكومة
ّ
التورط في أي جبهات
بغداد ال تريد
ج ــدي ــدة ،بـيـنـمــا ال ت ــزال منشغلة في
مـ ـط ــاردة «داع ـ ـ ــش» ّومـ ــا اس ـت ـجــد من
ج ــدي ــد أمـ ـن ــي ي ـت ـم ــث ــل بـ ــاالع ـ ـتـ ــداءات
الجوية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـعــراق ـيــة انـطـلـقــت ف ــي امل ـســاعــي بعد
ات ـضــاح ص ــورة امل ــواق ــف فــي املنطقة،

ح ـ ـيـ ــث تـ ـسـ ـع ــى جـ ـ ـه ـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة فــي
إشعال الحرب ،بني إيران والسعودية
بشكل خــاص ،وفي استهداف القوات
األجـنـبـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،م ــا ي ـقــود إلــى
مواجهة أكبر.
وات ـه ــم امل ـص ــدر إس ــرائ ـي ــل ب ـ ــأداء دور
أم ـ ـنـ ــي وعـ ـسـ ـك ــري وسـ ـي ــاس ــي ك ـب ـيــر
فـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــريـ ــض الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى ع ــدم ال ـت ـفــاهــم مع
إيران ،داعيًا إلى عدم تجاهل استمرار
وج ـ ــود أصـ ـ ــوات ق ــوي ــة داخ ـ ــل اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ــدف ــع ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـح ــرب،
برغم قــرار إبعاد أبــرز الصقور ،جون
بولتون ،عن الحكم.
وأك ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـس ـ ــؤول الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ال ــرفـ ـي ــع
أن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ـ ّـرض ــت لـهــا
مــواقــع مختلفة لــ«الـحـشــد الشعبي»
العراقي في أكثر من منطقة ،نفذتها
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،م ــوضـ ـح ــا أن ت ـح ـق ـي ـقــات
مــوس ـعــة جـ ــرت ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة،
وج ــرى ال ـت ـعــاون م ــع ج ـهــات ع ــدة في
املـنـطـقــة ،مــن بـيـنـهــا ل ـب ـنــان ،م ــا سـ ّـهــل
الـتـثـ ّـبــت مــن ت ـ ّ
ـورط إســرائ ـيــل املباشر
ّ
ب ــاالعـ ـت ــداءات .وت ـح ــدث امل ـس ــؤول عن
اك ـت ـشــاف الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة خــايــا
تعمل مع العدو اإلسرائيلي وتـ ّ
ـزوده
ب ــامل ـع ـل ــوم ــات ،ك ــاش ـف ــا ع ــن اع ـت ـق ــاالت
ملـشـتـبــه ف ــي ت ــورط ـه ــم بــال ـت ـعــامــل مع
الـ ـ ـع ـ ــدو .وق ـ ـ ــال إن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
العراقية سيناقش مع بقية املسؤولني
فــي الـبــاد ومــع الكتل البرملانية آلية
الكشف عن نتائج التحقيقات وإعالن
مـســؤولـيــة إس ــرائ ـي ــل ،وإعـ ــان مــوقــف
وداع إل ـ ــى ات ـخ ــاذ
رافـ ـ ــض لـ ـلـ ـع ــدوان
ٍ
اإلج ـ ــراءات الـتــي تـحــول دون ت ـكــراره،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـت ـح ـ ّـدث م ـب ــاش ــرة مــع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وع ــواص ــم غــربـيــة
أخـ ــرى ف ــي ض ـ ــرورة ل ـجــم الـ ـع ــدو ،ألن
ت ـكــرار الـعـمـلـيــات س ـيــؤدي إل ــى تــوتــر
كبير في املنطقة ،يضاف إلــى التوتر
ال ـق ــائ ــم ب ـف ـعــل الـ ـ ـع ـ ــدوان ع ـل ــى الـيـمــن
واستمرار األزمات األمنية والعسكرية
والسياسية في العراق وسوريا.
وح ـســب امل ـس ــؤول ال ـعــراقــي ،ف ــإن عبد
املهدي عقد سلسلة من اللقاءات غير
املـعـلـنــة م ــع أطـ ــراف بـ ــارزة فــي مـحــور
املـ ـق ــاوم ــة ،وأجـ ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاالت ،وعـقــد
مـ ـن ــدوب ــون ع ـن ــه اج ـت ـم ــاع ــات فــرع ـيــة

ّ
طلب الجانب السعودي ضمان عدم استخدام إيران أو فصائل مسلحة األراضي العراقية لتوجيه ضربات إلى العمق السعودي (أ ف ب)

فــي شــأن الــوضــع .االت ـصــاالت شملت
إيـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة «أن ـص ــار
الـ ـل ــه» ال ـي ـم ـن ـيــة .وقـ ــد س ـمــع م ــن هــذه
األط ـ ـ ــراف ت ــأي ـي ـدًا ملـ ـب ــادرة ي ـق ــوم بها
ال ـع ــراق الح ـت ــواء ال ـتــوتــر ،ت ـقــوم على
وقــف جميع العمليات العسكرية في
ك ــل املـنـطـقــة وإط ـ ــاق حـ ــوار سـيــاســي
واسع .وقال املصدر إن دولة اإلمارات
ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـتـ ـح ــدة ب ـع ـث ــت إل ـ ــى عـبــد
امل ـهــدي بــرســائــل تشجيعية مــن أجــل
إي ـجــاد «ح ــل ج ــذري» لــأزمــة القائمة
اآلن .وعـلـمــت «األخ ـب ــار» مــن مـصــادر

ع ــرب ـي ــة أن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ت ـظ ـه ــر حــرصــا
ع ـلــى ت ـســويــة ســري ـعــا ت ـل ــزم الـجـمـيــع
بــوقــف إط ــاق ال ـنــار ،وه ــي تفعل ذلــك
فـ ــي ضـ ـ ــوء املـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن ت ـع ـ ّـرض ـه ــا
لضربات عسكرية من جانب «أنصار
الله» .وقالت املصادر العربية إن أبو
ظ ـبــي ع ـ ــاودت االتـ ـص ـ ّـال بــاملـســؤولــن
اإليرانيني ألجل التدخل مع القيادات
في صنعاء .لكن طهران عادت وأكدت
امل ــوق ــف ال ـق ــائ ــل ب ـ ــأن ع ـل ــى اإلم ـ ـ ــارات
الـتــواصــل املباشر مــع حــركــة «أنـصــار
الله» .وسمع املسؤولون اإلماراتيون

مـ ــن الـ ـج ــان ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي أن ص ـن ـعــاء
مستعدة إلطــاق حــوار مع أبــو ظبي،
لـكــن ذل ــك يتطلب مــوقـفــا واض ـحــا من
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن ال ـح ــرب
ســريـعــا ،وامل ـبــاشــرة بـخـطــوات عملية
على األرض.
وح ـســب املـ ـص ــادر ،ف ــإن عـبــد املـهــدي
كـ ـ ّـون ف ـكــرة ّأولـ ـي ــة ع ــن واقـ ــع املــوقــف
ومـتـطـلـبــات م ـحــور امل ـقــاومــة .وب ـنـ ً
ـاء
عـلـيــه ،ب ــادر إل ــى االت ـص ــال بــالـقـيــادة
السعودية .وأوضح املسؤول العراقي
الــرفـيــع أن ال ــزي ــارة األخ ـي ــرة لرئيس

الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة،
شهدت عرضًا من الجانب السعودي
لـ ـلـ ـم ــوق ــف ،وطـ ـلـ ـب ــات مـ ـب ــاش ــرة مــن
عبد املـهــدي بضمان عــدم استخدام
ّ
إي ــران أو فـصــائــل مسلحة األراض ــي
الـ ـع ــراقـ ـي ــة لـ ـت ــوجـ ـي ــه ض ـ ــرب ـ ــات إل ــى
الـعـمــق ال ـس ـعــودي .وم ــع أن الجانب
ّ
ال ـس ـعــودي لــم يــتـهــم ب ـغــداد ب ــأن لها
ّ
عــاقــة بــالـقـصــف الـ ــذي ت ـعــرضــت له
ش ــرك ــة «أرامـ ـ ـك ـ ــو» ،إال أن ولـ ــي عهد
ال ـس ـعــوديــة ،مـحـمــد بــن س ـل ـمــان ،بــدا
ّ
ّ
التوصل إلى حل
متشددًا حيال فكرة
شامل في وقت قريب.
وبحسب مصدر يمني مواكب لهذه
االت ـص ــاالت ،ف ــإن عـبــد امل ـهــدي يعمل
اآلن على جمع املواقف والتصريحات
قبل إطالق املبادرة .ويوضح املصدر
أن بـعــض الـ ـ ـ ّ
ـزوار ال ـع ــرب واألج ــان ــب
إلى السعودية يتحدثون عن «تباين
محدود» بني امللك السعودي سلمان
ون ـج ـلــه ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،ب ـش ــأن طــريـقــة
وقف الحرب في اليمن .وعزا املصدر
األم ـ ـ ــر إل ـ ــى الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـق ــائ ـم ــة مــن
ج ــان ــب ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة وب ـعــض
العواصم الغربية وإســرائـيــل ،حيث
هناك مصلحة في استمرار الحرب،
لكنهم مع السعي إلى تنفيذ هدنات
ذات طابع عسكري وإنساني.
ولفت املصدر اليمني إلــى أن رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة يـ ـع ــرف تـمــامــا
مــوقــف «أن ـصــار الـلــه» مــن امل ـبــادرات،
وأن الـ ـج ــان ــب ال ـع ـم ــان ــي لـ ــم يــوقــف
اتـصــاالتــه ،بما فيها محاولة إقناع
«أنصار الله» بالتواصل املباشر مع
األميركيني .لكن املصدر أكد أن القرار
ال ــواض ــح ل ــدى ق ـيــادة «أن ـص ــار الـلــه»
يقول بعدم الحاجة إلــى أي تواصل
ه ــدف ــه إع ــام ــي ،م ــن ج ـه ــة ،وتــوف ـيــر
أرضية مريحة للجانبني السعودي
واإلمـ ــاراتـ ــي ،م ــن جـهــة ثــان ـيــة .وك ــرر
املصدر أن املطلوب أمــر واحــد؛ وهو
إعالن سعودي  -إماراتي واضح عن
وقــف الـعــدوان بكل أشكاله ورفــع كل
أشـكــال الـحـصــار الـقــائــم على اليمن،
وت ــرك اليمنيني يــذهـبــون إل ــى حــوار
سياسي داخلي ألجل إيجاد الصيغة
األنسب إلدارة شؤون اليمن موحدًا.
(األخبار)

رسائل
سعودية إليران:
ابن ّ سلمان
يفضل الحل
السياسي
أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة ّ أن
الــرئـيــس حسن روحــانــي تلقى
رس ــائ ــل م ــن ال ـس ـع ــودي ــة .وق ــال
املتحدث باسمها ،علي ربيعي،
إن «زع ـمــاء بـعــض ال ــدول نقلوا
رس ــائ ــل م ــن ال ـس ـع ــودي ــن إل ــى
ال ــرئـ ـي ــس روحـ ـ ــانـ ـ ــي» ،ل ـك ـنــه لــم
يـكـشــف تـفــاصـيــل أك ـث ــر ،علمًا
بأن رئيس الوزراء الباكستاني،
ع ـمــران خ ــان ،ت ـحـ ّـدث قـبــل أي ــام،
عـلــى هــامــش اج ـت ـمــاعــات األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ،ع ــن أنـ ــه زار املـمـلـ ّكــة
عقب هجمات «أرامكو» ،وتسلم
رس ــال ــة م ــن ول ــي ال ـع ـهــد محمد
بــن سلمان ،نقلها إلــى طـهــران.
وباملوازاة ،أجرى رئيس الوزراء
الـ ـع ــراق ــي ،ع ـ ــادل ع ـب ــد امل ـه ــدي،
زي ــارة مفاجئة ومقتضبة إلــى
الرياض ،في مسعى قالت بغداد
إن هدفه «نــزع فتيل التوتر في
املنطقة».
ربيعي ق ــال ،فــي مــا يشبه الــرد
ع ـلــى ال ــرس ــائ ــل ال ـس ـع ــودي ــة ،إن
حكومته تـ ّ
ـود أن تكون «إحــدى
ال ــرس ــائ ــل ال ـع ـل ـن ـيــة لـلـسـعــوديــة
إن ـه ــاء ح ــرب ال ـي ـمــن» ،مضيفًا:
«إذا ك ــان ــت ال ـس ـعــوديــة تسعى
حقًا إلى تغيير في السلوك ،فإن
ترحب بذلك» .ويأتي ذلك
إيــران
ّ
في وقــت حــذر فيه ابــن سلمان،
خالل مقابلة أذيعت أمس ،من أن
أسعار النفط قد ترتفع إلى أرقام
خيالية إذا لم يتخذ العالم موقفًا
مــوحـدًا ل ــردع إي ــران ،لكنه شدد
على أنه يفضل الحل السياسي
على العسكري .وفي املقابلة مع
برنامج « 60دقيقة» على قناة
«ســي بــي إس» األمـيــركـيــة ،قال
إن ــه مـنـفـتــح عـلــى ك ــل امل ـب ــادرات
ل ـل ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى حـ ــل س ـيــاســي
إلنهاء حرب اليمن .كذلك رأى أن
العالقات السعودية ـ ـ األميركية
«أكبر بكثير» من االنتقادات في
الكونغرس لحرب اليمن.
(رويترز)

مقالة

ُ
أداة الردع المتاحة
وليد شرارة
بعد حرب تدمير العراق بذريعة تحرير الكويت عام
 ،1991اعتبر وزير الدفاع الهندي آنذاك أن السبيل الوحيد
لدفاع دول الجنوب عن سيادتها في مواجهة النزعة
اإلمبراطورية األميركية هو امتالك السالح النووي.
فالوظيفة الوحيدة التفاقية منع انتشار األسلحة النووية
من منظور القوى الغربية بقيادة الواليات املتحدة ،هي
ُ
التي تتيحها هذه
حرمان دول الجنوب من قدرة الردع ّ
األسلحة للحفاظ على موازين القوى املختلة على الصعيد
الدولي ،الشرط الرئيس الستمرار الهيمنة الغربية .لو
َ
لم يحصل االتحاد السوفياتي على السالح النووي ،لا
وقد
كانت الواليات املتحدة لتتردد في استخدامه ضدهً .
سمح توازن الرعب الذي نشأ على املستوى الدولي ،نتيجة
لهذا التحول االستراتيجي الكبير ،في منع القوة العاتية
األميركية من اللجوء إلى النار النووية ضد الشعوب التي
ً
قاومتها في جنوب العالم ،كشعب فيتنام مثال ،على رغم
ّ
قصفها اإلجرامي بأصناف وأنواع من األسلحة الفتاكة،
كالنابالم والفوسفور األبيض ،ملدنه وقراه.
مع نهاية الثنائية القطبية ،وما نجم عنها من جموح
إمبراطوري أميركي ،أصبح تحدي الحفاظ على
االستقالل والسيادة بني أبرز التحديات املطروحة عند
األنظمة والقوى الوطنية في جنوب العالم ،خاصة في
مناطق الفراغ اإلستراتيجي املستباحة ،كما كان حال
املنطقة العربية منذ تجزئتها وزرع إسرائيل في قلبها.
تم تدمير العراق بحجة امتالكه أسلحة دمار شامل،
وتلت ذلك مباشرة بداية الحرب املديدة واملتعددة األوجه
على إيران ،عبر التشكيك في سلمية برنامجها النووي
واتهامها بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية .لم ِّ
يؤد توقيع
اتفاق حول برنامج إيران النووي بينها وبني دول  1+5إلى
انطالق مسار جدي لتطبيع عالقاتها مع القوى الغربية
ببساطة ،ألن األخيرة أدركت أن األولى لم تتوقف عن تنمية
ترسانتها الصاروخية ّ
كمًا ونوعًا ،وتمكني حلفائها في
اإلقليم من ذلك.
رأت القوى الغربية أن تعاظم هذه الترسانة ،وتداعياتها
ّ
التفوق العسكري اإلسرائيلي ،الركيزة
الخطيرة على
األساسية في منظومة سيطرتها على اإلقليم ،وهو تهديد
استراتيجي ينبغي التصدي له .انسحبت إدارة دونالد
ترامب من االتفاق النووي للضغط على طهران لتعديله
عبر ربط أي اتفاق حول برنامجها النووي بذلك الباليستي،
لتحجيمه إلى أقصى درجة ممكنة .وقد أظهرت ّ
تطورات
الصراع في املنطقة في العقدين األخيرين بني املقاومتني
اللبنانية والفلسطينية ،وإسرائيل ،وكذلك التي في الخليج
اليوم ،أهمية الترسانة الصاروخية كسالح رادع ،وهي
ستعزز اتجاه القوى غير الغربية ،الدولتية وغير الدولتية،
إلى االستثمار استراتيجيًا في هذا السالح باعتباره أداة
ّفعالة ومتاحة ،بعكس السالح النووي الصعب املنال لدول
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لقمان عبد الله
م ـ ــرة جـ ــديـ ــدة ت ـث ـب ــت ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار
الله» أنها تتمتع بقدرة فائقة في فهم
وإدراك مـنـطـقــة الـعـمـلـيــات ،م ــن حيث
طبيعة األرض والتكتيكات واألساليب
امليدانية ،في تنفيذ املهام العسكرية.
وك ـمــا أثـبـتــت الـحــركــة اليمنية قوتها
ف ــي ت ـط ــوي ــع ت ـش ـك ـيــات ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة
بـمــا يـتـنــاســب م ــع ال ـظ ــروف املـيــدانـيــة
األرض فــي مـعــركــة وادي آل
وطـبـيـعــة
ّ
أبــو جـبــارة ،نــفــذت الحركة مناوراتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ــاالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن ح ــرب
العصابات والـجـبــال ،حــارمــة الـعــدوان
ال ـت ـف ــوق ال ـج ــوي بـنـسـبــة ع ــال ـي ــة .بعد
أن أثبتت جــدارتـهــا الـعــام املــاضــي في
حرب املدن من خالل الدفاع عن مدينة
الـحــديــدة .ف ــاألرض هــي العامل األكثر
ت ــأث ـي ـرًا ف ــي م ـج ــري ــات املـ ـع ــرك ــة ،ول ـهــا

األه ـم ـي ــة ف ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط ع ـن ــد ال ـق ــادة
العسكريني ،وكما يقول القائد واملفكر
ال ـع ـس ـكــري ال ـص ـي ـنــي ال ـتــاري ـخــي صن
تــزو ،إن القائد الناجح هو من يحسن
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن األرض« :دع األرض
تقاتل وتذود عنك».
ت ـت ـم ـتــع م ـن ـط ـقــة ع ـم ـل ـيــات «نـ ـص ــر مــن
الـلــه» فــي وادي آل جـبــارة بخصائص
جغرافية معقدة من حيث التضاريس
الـصـعـبــة (ج ـب ــال ،م ـن ـح ــدرات ،هـضــاب
أو ت ـب ــاب ك ـمــا ت ـس ـ ّـم ــى ،ك ـتــل صـخــريــة
كـبـيــرة منتشرة بـكـثــرة يستفاد منها
ل ـل ـت ـم ـتــرس واالح ـ ـت ـ ـمـ ــاء ،الـ ـع ــدي ــد مــن
املـســارب املنخفضة يستفاد منها في
التسلل واإلم ـ ــداد .)...استثمر الجيش
الـيـمـنــي و«ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة» طبيعة
األرض بشكل مناسب في املناورة التي
اع ـت ـم ــدت ع ـلــى إرسـ ـ ــال الـتـخـصـصــات
العسكرية بشكل باغت العدو ،بالتزامن

مع تنفيذ القوة الصاروخية ضربات
مــدمــرة ملــراكــز الـقـيــادة والـسـيـطــرة في
األراضي السعودية (عشرة صواريخ).
ّ
املسيرات ضربات مباشرة
كما نفذت
ساعدت في قطع خطوط اإلمــداد وفي
إضعاف معنويات الخصم.
قـ ـب ــل بـ ـ ــدء الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ،ت ـ ـحـ ـ ّـركـ ــت ف ــرق
االسـتـخـبــار واالسـتـعــام واملنظومات
الفنية ،ومنها ما تم استخدامه للمرة
األولى .بعد التأكد من صحة املعلومات
امل ـ ــوج ـ ــودة ،ت ـح ـ ّـرك ــت االخ ـت ـص ــاصــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة (ض ــد
ال ـ ـ ـ ــدروع ،ال ـه ـن ــدس ــة ،امل ــدف ـع ـي ــة ،دف ــاع
ج ـ ــوي ،وف ـ ــرق م ــن م ـش ــاة ال ـن ـخ ـب ــة.)...
تسللت املجموعات متخذة طــرقــا في
ال ـش ـعــاب واملـ ـس ــارب مل ـســافــات طــويـلــة
باالعتماد على إج ــراءات التمويه من
ط ــائ ــرات االس ـت ـطــاع ال ـس ـعــودي الـتــي
عادة ما تواكب الهجمات البرية .ووفق

م ــا عـ ــرض ف ــي أش ــرط ــة ال ـف ـي ــدي ــو ،فــإن
املجموعات اليمنية املتسللة لــم تكن
بالحجم الكبير (املجموعة ال تتعدى
 10أف ـ ــراد) .وق ــد أسـهــم االسـتـثـمــار في
طبيعة األرض بشكل أســاســي فــي ما
يسمى في العلوم العسكرية «االقتصاد
بالقوة البشرية والتسليحية» .باغتت
املجموعات عناصر العدو املنتشرين
ع ـ ـلـ ــى جـ ــان ـ ـبـ ــي وادي أب ـ ـ ـ ــو ج ـ ـبـ ــارة
بأسلحة ضــد ال ــدورع ودمــرتـهــا فــورًا.
االنهيار السريع لقوات حماية األلوية
امل ـس ـت ـهــدفــة ع ـلــى ال ـجــان ـبــن أدى إلــى
انكشاف األلوية كليًا ،وباتت مجموعة
الـ ـق ــوات ال ـي ـم ـن ـيــة م ـس ـي ـطــرة بــالــرؤيــة
والـ ـنـ ـي ــران ع ـل ــى أجـ ـ ـ ــزاء امل ـق ـت ــل ك ــاف ــة.
نجحت فــي هــذه األث ـنــاء ،وفــق الخطة
املرسومة مسبقًا ،وفق ما ذكر املتحدث
بــاســم ال ـقــوات اليمنية العميد يحيى
ّ
متخصصة في قطع
سريع ،قوة مشاة

لم تتمكن قيادة
العدوان السعودي
من استغالل األرض
وتوظيفها

الطريق الواصل بني األلوية املحاصرة
وال ـح ــدود ال ـس ـعــوديــة ،وب ـهــذه الـحــالــة
أص ـب ـحــت األل ــوي ــة ال ـث ــاث ــة م ـحــاصــرة
مــن كــل الجهات (فكي كماشة) .حــاول
العديد من اآلليات االنسحاب سريعًا،

لكن وحدات الهندسة سبقتهم بنصب
ع ـبــوات نــاسـفــة عـلــى جــانـبــي الـطــريــق،
ان ـف ـج ــر ب ـع ـض ـهــا ب ــالـ ـق ــوة امل ـن ـس ـح ـبــة
فـ ـص ــارت اآللـ ـي ــات امل ــدرع ــة مــان ـعــا من
انسحاب بقية اآلليات.
مقابل ذلــك ،لــم تتمكن قـيــادة الـعــدوان
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال األرض
وتــوظـيـفـهــا ب ـمــا يـنـسـجــم م ــع ال ـق ــوات
املتقدمة ،وانطبقت عليهم مقولة املفكر
الـصـيـنــي صــن ت ــزو« :إن أول ـئــك الــذيــن
ال يـعــرفــون أحـ ــوال الـجـبــال والـغــابــات
واألودي ـ ــة ...ال يمكنهم قـيــادة جيش».
اعتمدت القيادة العسكرية السعودية
في تقدمها ،من خالل األولوية اليمنية
الثالثة وفصائل سعودية مرافقة ،على
معبر إلزامي وحيد ،من دون أن تكون
لديهم خطة محكمة في حماية الوادي
مــن الـجـنـبــات .ومـمــا نـشــر ،لــم تستطع
ال ـق ــوات امل ـحــاصــرة (األل ــوي ــة الـثــاثــة)

امل ـ ـنـ ــاورة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ولـ ــم تـمـتـلــك
عـلــى مـسـتــوى التكتيك الــوحــداتــي أي
خـطــة ط ــوارئ (ت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن
األلــويــة الثالثة تتبع عسكريًا القيادة
العسكرية السعودية املكلفة بحماية
الحد الجنوبي ،ولم يكونوا مرتبطني
بالقيادة العسكرية التابعة ملا يسمى
«الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة» ،وهـ ـ ـ ــذه ح ــال
جـمـيــع األل ــوي ــة الـيـمـنـيــة ال ـت ــي تـقــاتــل
عـلــى ال ـحــد ال ـج ـنــوبــي) .عـلــى مستوى
املـجـمــوعــات (ضـبــاط وأفـ ــراد) التابعة
لأللوية الـثــاثــة ،فـقــدوا امل ـنــاورة كليًا،
وكذلك القدرة النهائية على االنتشار
وال ـت ـم ــوض ــع وال ـ ــدف ـ ــاع ع ــن أن ـف ـس ـهــم،
وفشلوا في االستفادة من األرض التي
يمكن تجيير جانب منها في املقاومة
وال ــدف ــاع ملـصـلـحـتـهــم .وه ــي عـمـلـيــات
إش ـغــال ع ــادة مــا تـحـصــل ضـمــن خطة
مسبقة بانتظار تعليمات القيادة أو
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وصول تعزيزات للنجدة.
ب ــن االن ـس ـح ــاب وال ـ ـفـ ــرار م ــن امل ـعــركــة
أو االسـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام (امل ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ل ـل ـض ـب ــاط
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر امل ـ ـس ـ ـت ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن أن ـ ـهـ ــم
سـيـعــامـلــون فـيــه وف ــق أرقـ ــى املـفــاهـيــم
اإلنسانية وقــواعــد الـشــرف العسكري
الـ ّنـبـيــل والـ ـع ــادات الـقـبـلـيــة الـحـسـنــة)،
فضل الضباط والجنود األخــف كلفة،
أي االستسالم .وخلع معظمهم الثياب
العسكرية ورفـعــوا رايــات االستسالم،
ألن ـ ـهـ ــم يـ ـ ــدركـ ـ ــون أي ـ ـضـ ــا أن اإلع ـ ـ ـ ــدام
والـتـصـفـيــة الـجـســديــة بــانـتـظــارهــم إن
هم انسحبوا .وسيان إن حصل اإلعدام
وال ـت ـص ـف ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل ف ـ ــرق امل ـ ـ ــوت أو
بالقصف بالطائرات الحربية .عملية
ّ
ت ــذك ــر بـتـجــربــة ال ـج ـيــش امل ـص ــري عــام
 ،1963حــن وقــع ألــف مقاتل بــن قتيل
وجريح وأسير بأيدي قوات البدر التي
استفادت من جغرافية محافظة حجة.

أو حركات قليلة القدرات املالية ،من أجل حماية بلدانها من
سياسات العدوان والهيمنة األميركية والغربية.
الضربة النوعية التي ّ
وجهتها حركة «أنصار الله» إلى
منشأتي أرامكو في السعودية زادت املخاوف الغربية
واإلسرائيلية من نتائج تطور قدرات أطراف محور
املقاومة في مجالي الطائرات ّ
املسيرة والصواريخ الدقيقة.
ُ
َمقالة ُمهمة نشرت في «لوموند» لنتالي غيبير ،نسبت
إلى ضباط وخبراء في مجال الدفاع اإلسرائيلي قولهم:
ّ
إن الضربة شكلت منعطفًا في مجرى الصراع في اإلقليم
وإنها فاجأتهم واألميركيني بما كشفت عنه من مستوى
تطور تقني وعسكري .وذكرت غيبير أن رون بن يشاي،
ّ
الصحافي الوثيق الصلة بالجيش اإلسرائيلي ،أكد أن
نجاح الضربة نجم عن «توفر معلومات عالية الدقة عن
األهداف وتخطيط وسرية تامة قبل وبعد تنفيذها» ،متهمًا
قيادة سالح الجو اإليراني والحرس الثوري باإلشراف
املشترك عليها .وأشار بن يشاي إلى أن أكثر ما يثير قلق
اإلسرائيليني صواريخ كروز التي استهدفت منشأة ابقيق،
وفق زعمه .لكن األهم في حديثه ما ذكره عن الصواريخ
الدقيقة« :خالل حرب لبنان األخيرة %80 ،من صواريخ
األعداء وقعت في الحقول .إذا باتت صواريخهم ّ
موجهة،
ّ
سيلجؤون إلى شل نظام الدفاع املضاد للصواريخ و%15
من الضربات العالية الدقة تكفي».
غيبير تضيف أن التمركز الشديد للبنى التحتية
اإلسرائيلية في مساحة جغرافية ّ
ضيقة وكون  %50من
مياه الشفة مصدرها خمس محطات تحلية و %28من
كهرباء إسرائيل مصدرها منشأتان هي جميعها وقائع
تبرز هشاشة الكيان عند وقوع ّأي حرب في املستقبل.
ووفقًا لدراسة ّ
أعدها «مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية» األميركي في أيار/مايو املاضي ،فإن الطائرات
ّ
املسيرة اإليرانية الكبيرة وصواريخ كروز من نوع
«سومر» من املمكن أن تجمع بني الدقة والقدرة التدميرية
التي تتمتع بها الصواريخ الباليستية ّ
املوجهة ،و«هذا األمر
وحده قد يقود إلى الحرب».
صواريخ محور املقاومة ،الذي ال يتردد في استخدامها
كما أثبتت ضربة أرامكو ،هي السبب الرئيس للمعركة التي
يخوضها إلى اآلن بكفاءة عالية ضد التحالف األميركي
ـ ـ اإلسرائيلي ـ ـ السعودي .وهذا هو السبب األول لصعوبة
ّ
التوصل إلى تسوية بني الواليات املتحدة وإيران ،بعكس
ما يعتقده كثيرون .ستترتب على مآالت هذه املعركة
تداعيات مهمة على مستقبل الهيمنة األميركية والغربية.
ً
ما الذي سيمنع غدًا فنزويال وبوليفيا ،ودوال أو حركات
ثورية أخرى ،من امتالك ترسانة باليستية وتطويرها
لردع العدوانية األميركية؟ إن «دينامية انتشار» الصواريخ
الباليستية ،وفق التعبير املستخدم في تقارير البنتاغون،
سترتفع وتيرتها بال ريب مع ثبوت القدرة الرادعة لهذه
الصواريخ في املواجهة الحالية ،ما سيزيد سرعة التراجع
للهيمنة الغربية.

المجموعات اليمنية
المتسللة لم تكن بالحجم
الكبير (أ ف ب)
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الحدث
ٌ
ُ
ٌ
«آمن طريق بغداد ــ دمشق» ،عبارة لم تعد أمنية،
فقد أصبحت أمس واقعًا .وعليه ،إن طريق طهران ــ
بغداد ــ دمشق ــ بيروت لم يعد «مشروعًا ّ
نظريًا» يأمل
«محور المقاومة» أن يدخل ّ
افتتاح
فإعادة
التنفيذ.
ز
حي
ٌ
معبر القائم ــ البوكمالّ ،
كرست «النظرية» .هي معادلة
مربكة لمحور واشنطن ــ تل أبيب ــ الرياض .وما حدث

ليس استعادة مدينة هنا أو تحرير محافظة هناك ،إنما
«صفعة» لواشنطن وحلفائها الذين سعوا إلى قطع أي
اتصال بين بلدان هذا المحور منذ  2003حتى اليوم .تلك
المنطقة الحدودية ،منذ ثمانينيات القرن الماضيّ ،لم
تشهد استقرارًا ّ
أمنيًا يبرز الدور االستراتيجي لهذا الخط.
نظام صدام حسين سابقًا ،واالحتالل األميركي للعراق

الحقًا ،وتنظيم «داعش» في األمس القريب ،أرادوا لهذا
«الشريان» أن يفقد نبضه ،وأال يمكن للعراق الوصول
إلى البحر المتوسط ،وال لسوريا الوصول إلى وسط آسيا،
عدا تطويق ٌإيران وإبقائها في «عزلتها» .إعادة افتتاح
المنفذ ترجمة عملية النتصارات السنوات الماضية .وأي
حديث عن انتصار دون اتصال جغرافي بين عواصم
ٍ

ٌ
افتتاح «القائم ــ البوكمال» :انتصار لبغداد ودمشق
بغداد ـــ األخبار
ـوات على
ب ـعــد أك ـث ُــر م ــن خ ـمــس سـ ـن ـ ٍ
إغ ــاق ــه ،أع ـي ــد اف ـت ـتــاح مـعـبــر الـقــائــم
ـ ـ ـ ـ ال ـبــوك ـمــال الـ ـح ــدودي ب ــن ال ـع ــراق
وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا .سـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـ ـح ـ ــرب ضــد
ُ ًّ
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» أج ـ ـبـ ــرت كـ ـ ـ ــا مــن
بـ ـ ـغ ـ ــداد ودمـ ـ ـش ـ ــق عـ ـل ــى إخ ـ ـ ـ ــاء ت ـلــك
املناطق الحدودية .هناكّ ،
تمدد أكثر
التنظيمات ّ
تطرفًا في العالم ،واتخذ
مــن الـصـحــراء وتضاريسها م ــاذًا له
وملسلحيه .إعالن بغداد القضاء على
«داعـ ــش» فــي كــانــون ّ
األول/ديـسـمـبــر
ـات
 ،2017واس ـت ـعــادة دم ـشــق مـســاحـ ٍ
شــاس ـعــة م ــن ح ــدوده ــا ال ـشــرق ـيــة في

ْ
أولى عبد المهدي
االنفتاح على جيران العراق
ً
أهمية قصوى
العام نفسه أيضًا ،فرض نقاشًا ّ
جديًا
ّ
ح ــول ض ــرورة افـتـتــاح خ ــط ط ـهــران ـ ـ
بغداد ـ ـ دمشق ـ ـ بيروت ،الــذي أطلق
عـلـيــه الـبـعــض تـسـمـيــة «أوت ــوس ـت ــراد
محور املقاومة».
دالالت كثيرة،
مــا جــرى أمــس يحمل
ٍ
س ـي ــاس ـي ــا واقـ ـتـ ـص ــادي ــا وت ـك ـت ـي ـكـ ّـيــا
ّ
واستراتيجيًا .فــي الحد األدن ــى ،هو
ٌ
إع ــان صريح بــأن الــدولـتــن تماثلتا
للشفاء بعد سنوات من الــدم والنار.
في بغداد كما في دمشق ،القرار واحد:
ٌ
متمسك بخيار الدولة،
ِكال الجانبني
وال يريد سواها على الضفة األخرى
من حــدوده .هكذا ّ
ٌ
ّ
أمني
مصدر
يعبر
ّ
مط ٌ
لع على اتـصــاالت بغداد ـ ـ
عراقي
دمشق.

سياسيًا ،تعكس إعادة افتتاح املعبر
ّ
تمسك الجانبني ،وتحديدًا العراقي،
بنظرية استثمار املوقع الجغرافي
وتوظيفه في سياق استعادة الدور
اإلقليمي ،والحضور على الخريطة
السياسية .طوال العامني املاضيني
( 2017ـ ـ ـ  ،)2019ومــع وصــول قــوات
ال ـب ـل ــدي ــن إلـ ــى امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــدودي ــة،
وب ــدء الـحــديــث عــن «األوت ــوس ـت ــراد»
(بمعزل عن نشاط هذا «الخط» من
ٍ
عدمه) ،مارس األميركيون ضغوطًا
هــائـلــة عـلــى الـجــانــب الـعــراقــي منعًا
ل ـعــودة «ال ـح ـيــاة» إل ـيــه .عــرق ـلــوا في
كثير من األحيان عمليات استعادة
ٍ
ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ف ــي امل ـق ـلــب ال ـع ــراق ــي،
والح ـقــا عـمـلـيــات تـطـهـيــرهــا .رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
ع ــرق ــل ه ــو اآلخ ـ ــر إعـ ـ ــادة «ال ـح ـي ــاة»
إلـ ــى هـ ــذا ال ـش ــري ــان ال ـح ـي ــوي .صـ ّـب
ٍّ
اه ـت ـمــامــه ع ـلــى خ ــط آخـ ــر :ب ـغ ــداد ـ ـ ـ
شركات
عمان ،مانحًا «تأمينه» إلى
ٍ
أمـنـيــة أجـنـبـيــة ،وتـحــديـدًا أميركية.
أراد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـب ـ ــادي ،ت ـ ـحـ ــت الـ ـضـ ـغ ــط
األم ـيــركــي وإي ـمــانــا م ـنــه« ،تـحـيـيــد»
الـ ـع ــراق ع ــن أي خ ـط ــو ٍة م ــن شــأنـهــا
«تـ ـنـ ـفـ ـي ــس» الـ ـخـ ـن ــاق املـ ـ ـم ـ ــارس مــن
واشنطن على دمشق.
الـيــوم ،ومــع عــادل عبد املـهــدي ،كانت
الــرؤيــة مـغــايــرةْ .أولً ــى االنـفـتــاح على
جيران العراق أهمية قصوى ،بدءًا من
األردن فــالـسـعــوديــة وتــركـيــا وإي ــران،
وال ـ ـيـ ــوم سـ ــوريـ ــا .ف ــأن ـب ــوب بـ ـغ ــداد ـ ـ ـ ـ
عمان ،املعني بإمداد األخيرة بالنفط
عــن طريق الصهاريج ،فــرض تأمينًا
أم ـن ـيــا ل ــه ،ك ـمــا ف ــرض خ ــط ب ـغ ــداد ـ ـ ـ
عرعر ،الذي سيفتتح بعد أسبوعني،
الخطوة نفسها ،املسحوبة أيضًا على
خــط بـغــداد ـ ـ ـ دمـشــق .مـصــادر قريبة
من عبد املهدي ال تنفي الضغوطات

العراق يتأخر في االعتراف:
إسرائيل وراء استهداف «الحشد»

من اللحظة األولى سارع المهندس إلى اتهام الواليات المتحدة وإسرائيل (األناضول)

ٌ
تصف مصادر دبلوماسية عراقية وسورية افتتاح المعبر بأنه «صفعة» لواشنطن (أ ف ب)

األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـه ــائـ ـل ــة إلب ـ ـقـ ــاء ال ـخ ــط
ّ ً
األخـ ـي ــر م ـغ ـل ـقــا ،مـ ــؤكـ ــدة ،ف ــي حــديــث
إلــى «األخ ـبــار» أن األميركيني قدموا

ـراءات إلــى الــرجــل «حـتــى ال ينحو
إغـ ـ
ٍ
باتجاه يعاكس رغباتهمُ ...يفهم أنه
ٍ
مقتنع بخيارات محور طهران».

وسبق أن ذكرت مصادر أن «واشنطن
غير مرتاحة ألداء الحكومة الحالية»،
وأن أسـبــابــا كـثـيــرة وراء ذل ــك ،ولعل

كـ ـس ــر رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
ع ـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي« ،ص ـم ـت ــه» إزاء
االستهدافات التي طاولت عــددًا من
مـقــار «هيئة الحشد الشعبي» على
مدى الشهرين املاضيني .ففي مقابلة
بـثــت مـقــاطــع منها قـنــاة «الـجــزيــرة»
الـ ـقـ ـط ــري ــة أم ـ ـ ـ ــس ،ات ـ ـهـ ــم تـ ـ ــل أب ـي ــب
بالوقوف وراء «عــدد» من الهجمات
ال ـتــي اسـتـهــدفــت «ال ـح ـش ــد» ،ليكون
تصريحه ّأول اتهام مباشر ّ
يوجهه
ال ـع ــراق إل ــى إســرائ ـيــل ال ـتــي ّ
حملها
ع ـبــد امل ـه ــدي امل ـســؤول ـيــة امل ـب ــاش ــرة،
بقوله إن «التحقيقات في استهداف
بـعــض مــواقــع الـحـشــد تشير إلــى أن
إسرائيل هي من فعلت ذلك».
تـ ـص ــري ـ ٌـح ،ول ـل ـم ـف ــارق ــة ،تـ ــزامـ ــن مــع
اف ـت ـت ــاح م ـع ـبــر ال ـق ــائ ــم ـ ـ ـ ـ ال ـبــوك ـمــال
الحدودي ،وما تحمله هذه الخطوة
دالالت سياسية تــدفــع بالعراق
مــن
ٍ
إل ـ ـ ــى حـ ـس ــم ت ـم ــوض ـع ــه ال ـس ـي ــاس ــي
ضمن اإلقـلـيــم ،وكــذلــك دوره املــرجـ ّـو
في تقريب وجهات النظر بني الدول
امل ـت ـصــارعــة ،أي املـمـلـكــة الـسـعــوديــة
والـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة فــي إي ــران.

وسـبــق لـبـغــداد ط ـ ّـوال امل ــدة املاضية
أن ح ــاول ــت ّ«ال ـت ًـم ــل ــص» م ــن ات ـه ــام
تــل أبـيــب مفضلة «الـصـمــت» ،مــع أن
«الـحـشــد» خــرق هــذا «ال ـج ــدار» ،عبر
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ،أب ـ ــو م ـهــدي
املـهـنــدس ،ال ــذي س ــارع مـنــذ الـبــدايــة
إل ـ ـ ــى ت ـح ـم ـي ــل ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل م ـس ــؤول ـي ــة ال ـه ـج ـم ــات
ب ــالـ ـط ــائ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة ع ـل ــى ق ــواع ــد
«ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» وم ـ ـخ ـ ــازن سـ ــاحـ ــه ،بــل
ق ــال إن «ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة هــي من
ّ
ّ
الجوي لتل أبيب» .أما
قدمت الدعم
األخيرة ،فامتنعت أمس عن التعليق
عـلــى ات ـه ــام عـبــد امل ـه ــدي ،عـلـمــا بــأن
ّرئيس وزرائ ـهــا ،بنيامني نتنياهو،
ملــح م ــرارًا خــال الشهرين املاضيني
إلى ضلوع جيشه في ذلــك ،في حني
س ــارع ــت وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة
«ال ـب ـن ـتــاغــون» (آن ـ ــذاك) إل ــى نـفــي أي
مشاركة لقواتها.
م ـ ـصـ ــادر مـ ـق ـ ّـرب ــة مـ ــن عـ ـب ــد املـ ـه ــدي
أوضحت ،في حديث إلى «األخبار»،
أن تـ ـص ــريـ ـح ــات رئـ ـي ــس ال ـح ـكــوم ــة
«فتحت الـبــاب واسـعــا أمــام خيارات

عديدة لحفظ سيادة ًالبالد ومجالنا
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـوي» ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ــى أن ه ــذه
«الخيارات ّ
متنوعة بني الدبلوماسية
والسياسية والعسكرية ،إلى جانب
جهد الكتل البرملانية في إقرار قانون
الحد من انتشار القوات األجنبية في
العراق ،والعمل بالتوازي على بناء
منظومة الــدفــاع الـجـ ّـوي وتطويرها
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ض ـغ ــوط ــات واش ـن ـط ــن».
ّ
بتقدير ّأولي يفيد
وتتمسك املصادر
ٍ
ب ــأن ه ــذه ال ـض ــرب ــات ،امل ـتــزام ـنــة مع
التصعيد ال ـجــاري فــي املـنـطـقــة ،من
ّ
فعل غير مدروس عليها
شأن أي رد ٍ
ّ
ـرب دامـيــة» ،وقــد أكــد ذلك
«إشعال حـ ٍ
عبد املهدي بالقول إن «هناك الكثير
مــن املــؤشــرات على أنــه ال أحــد يريد
وقــوع الحرب في املنطقة باستثناء
إسرائيل».
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،ك ــان ــت املـ ـب ــادرات
العراقية األخيرة تهدف إلى «تقريب
وجهات النظر ومنع تدحرج األمور»،
وفق املصادر .كما ّ
عبر عبد املهدي،
أمس ،عن أن «الذهاب إلى الحرب قد
ـرار منفرد،
يحدث في أي لحظة وبـقـ ٍ

واح ـ ـ ـ ـدًا م ـن ـه ــا اقـ ـتـ ـن ــاع ع ـب ــد امل ـه ــدي
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى دمـ ـش ــق.
الـفــريــق امل ـقـ ّـرب مـنــه ي ــدرك أن إمـســاك

عبد المهدي:
ال أحد يريد الحرب
في المنطقة
باستثناء إسرائيل

لـكــن ال ـخ ــروج مـنـهــا سـيـكــون صعبًا
وقــاس ـيــا» ،مـسـتــدركــا« :يـجــب العمل
على إبعاد شبح الحرب ،ألن الدمار
واألذى سيصيب الجميع».
فــي امل ـ ــوازاة ،ت ـطـ ّـرق رئـيــس ال ــوزراء
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي إل ـ ـ ــى زيـ ـ ــارتـ ـ ــه األخ ـ ـيـ ــرة
للرياض ،معربًا عن اعتقاده بأنها
«ت ـب ـح ــث ع ــن الـ ـس ــام وال ـت ـه ــدئ ــة»،
ومـشـيـرًا إل ــى أن «ه ـنــاك اسـتـعــدادًا
لتقديم تنازالت وفتح ملفات كانت
مـغـلـقــة» ،وه ــو مــا تــؤكــده امل ـصــادر

األمن في املقلب الغربي للبالد يفرض
وجـ ـ ــودًا سـ ـ ّ
ـوريـ ــا .ك ــذل ــك ث ـمــة اق ـت ـنــاع
فـ ــي دمـ ـش ــق ب ـ ــأن امل ـن ـط ـق ــة ال ـشــرق ـيــة
ـار
ت ـح ـت ــاج فـ ــي ض ـب ـط ـهــا إل ـ ــى ان ـت ـش ـ ٍ
ع ـس ـك ــري ع ـ ــراق ـ ــي .وألن االسـ ـتـ ـق ــرار
األمـ ـن ــي ي ـ ّ
ـؤس ــس السـ ـتـ ـق ــرار ال ـح ــراك
االقتصادي ،فإن العمليات العسكرية
ُ
الـتــي أطـلـقــت مطلع الـصـيــف املــاضــي
ّ
ـوب قــد تشكل
هــدفــت إل ــى تــأمــن ج ـيـ ٍ
تـهــديـدًا لـهــذا الـخــط .ولــديـمــومــة ذلــك،
فــإن تأمينه في املناطق الصحراوية
ُ
سيسند إلــى بعض قطعات «الحشد
الشعبي» والـقــوات األمنية املختلفة،
أمــا في املنطقة الحدودية ،فــإن قوات
«حرس الحدود» ستتولى حمايتها.
هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،ف ــي وصـ ــف م ـص ــادر
دب ـ ـلـ ــو ٌمـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة وسـ ـ ــوريـ ـ ــة،
«صفعة» لواشنطن ،بل يذهب البعض
إلى اعتبارها االنتصار «األكبر» منذ
 .2003فـ ــ«األوت ــوسـ ـت ــراد» بـ ــات آمـنــا
لــ«مـحــور املـقــاومــة» كليًا ،و«ال ـجــدار»
ال ـ ــذي أوج ــدت ــه الـ ـح ــرب ف ــي الـ ُبـلــديــن
ُ
«كـ ـ ـس ـ ــر» ،وامل ـ ـسـ ــاحـ ــات الـ ـت ــي خ ـل ـقــت
ّ
لتحرك اإلرهــابـيــن ،برعاية أميركية
م ـب ــاش ــرة ،ت ـمــت اس ـت ـع ــادة معظمها.
ـاق ال ـعــاص ـم ـتــن ،فــإن
الـ ـي ــوم ،وب ــاتـ ـف ـ ٍ
وجهة بغداد باتجاه البحر املتوسط
ّ
بــاتــت ســالـكــة ،وخ ــط دمـشــق باتجاه
الــوســط اآلس ـيــوي ســالــك أيـضــا .وهو
م ــا يـعـنــي أن ه ــذا ان ـت ـص ـ ٌـار سـيــاســي
ـ ـ ـ ـ اق ـت ـص ــادي بــامل ـع ـنــى ال ـح ــرف ــي ،مع
إدراك أصـ ـح ــاب األرض ملـصــالـحـهــم
ُ
ّ
طوال الفترة
التي بني عليها التحرك ٌ ُ
ّ
املــاض ـيــة ،كـمــا أن ــه إن ـج ــاز أجـ ــل أكـثــر
ضغوطات سياسية
مــن مـ ّـرة نتيجة
ٍ
أو استهدافات عسكرية مقصودة أو
عــراق ـيــل لــوجـسـتـيــة ،س ــارع ــت ب ـغــداد
إلــى معالجتها طــوال األشهر الثالثة
املاضية.

امل ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ــرج ــل ،ع ـنــدمــا تـقــول
ـرج
إن «ال ـس ـعــوديــة تـبـحــث عــن مـخـ ٍ
ي ـح ـف ــظ م ـ ـ ــاء وجـ ـهـ ـه ــا م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة» .عـ ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي قـ ـ ــال فــي
املـقــابـلــة نفسها إن «زي ــارت ــه كانت
من أجل التهدئة ،وإن حل األزمة في
ّ
اليمن يمكن أن يشكل مفتاحًا لحل
ّ
أزم ــة الـخـلـيــج» ،م ــؤك ـدًا أن «جميع
الــدول املعنية بــاألزمــة في الخليج،
ومــن ضمنها أمـيــركــا ،تتحدث عن
املـ ـف ــاوض ــات ،وال ـس ـع ــودي ــة وإيـ ــران
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدت ــان لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض» .ك ـمــا
أوض ـ ـ ــح أن «الـ ـح ــدي ــث عـ ــن كـيـفـيــة
صياغة نهايات لحل أزمــة الخليج
سيضعنا أمام طريق مسدود».
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ت ـقــول املـ ـص ــادر إن
«ه ــامـ ـش ــا» م ـم ـنــوحــا ل ـع ـبــد امل ـه ــدي
ّ
لـلـتـحـ ّـرك عـلــى خ ــط تـقــريــب وجهتي
ال ـن ـظ ــر ،ل ـي ـك ــون ذل ـ ــك ف ــي املـحـصـلــة
تـكــريـســا ل ــدور ال ـع ــراق ف ــي املـنـطـقــة،
ً
ّ
وتحوله إلى «صمام أمــان» بــدال من
«ساحة اشتباك أو انطالق الشرارة
األولى للمواجهة الشاملة».
(األخبار)

ّ
منقوص .وأي
هو
مشترك
عدو
تعاونت على قتال
ٌ
انفتاح للعراق على جيرانه دون سوريا زيادة في
سجل ألصحاب األرض ّ
«خنقها» .اليوم ُي ّ
تحدي واشنطن
ورفض ضغوطاتها ،والبحث عن مشتركات من شأنها
النهوض باقتصادات ّ
دمرت طوال السنوات الماضية.

(األخبار)

سوريا على طريق
كسر الحصار األميركي
يأتي إنجاز الحكومتين
السورية والعراقية ،بافتتاح
معبر القائم ـ ـ البوكمال،
في سياق إعادة ربط سوريا
بجيرانها ،بعد افتتاح معبر
نصيب مع األردن منذ قرابة
عام .واآلن يسهم افتتاح هذا
المعبر في إعادة تفعيل
العالقات االقتصادية والتجارية
والسياحية بين البلدين ،ما
يعني كسر الحصار األميركي
على سوريا
البوكمال ـــ أيهم مرعي
تعكس ال ـصــور الـتــذكــاريــة بــن الجنود
الـ ـس ــوري ــن ون ـظ ــرائ ـه ــم ال ـع ــراق ـي ــن فــي
مـعـبــر ال ـق ــائ ــم ـ ـ ـ ـ ال ـب ــوك ـم ــال ،الـ ــذي أعـيــد
افـ ـتـ ـت ــاح ــه أم ـ ــس بـ ـع ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن س ـبــع
س ـنــوات عـلــى إغــاقــه ،رمــزيــة االنـتـصــار
ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب ،وال ـن ـج ــاح ف ــي مــواجـهــة
الضغوط األميركية .كما تبرز الرمزية
العسكرية بإغالق صفحة اإلرهاب الذي
مثله تنظيم «داعش» بعدما سيطر على
املـعـبــر وجــانـبـيــه م ــدة طــوي ـلــة .وتفتتح
دمشق وبغداد صفحة جديدة عنوانها
عالقات سياسية واقتصادية وتنسيق
عسكري واسع ،لتحقيق االستقرار على
ُ
طرفي الحدود .وكما كان متوقعًا ،افتتح
املعبر املذكور في املنطقة بني البوكمال
من الجهة السورية ،والحصيبة ( 2كلم
ً
شمال القائم) من الجهة العراقية ،بدال
مــن املعبر األســاســي امل ـعــروف ،ألسباب
يـ ّ
ـرجــح أنها تتعلق بالوجود األميركي
ف ــي م ـحــاف ـظــة األنـ ـب ــار ال ـع ــراق ـي ــة ،حيث
توجد نقطة مراقبة أميركية قريبة من
مـعـبــر «ال ـق ــائ ــم» م ــن ال ـج ـهــة الـجـنــوبـيــة
يمكن رؤيتها بالعني املجردة من املعبر
ال ـقــديــم .تــؤكــد ذل ــك امل ـص ــادر ال ـســوريــة،
بينما يعيد الجانب العراقي استحداث
املعبر املؤقت في هذا املكان إلى إجراءات
لوجيستية ،وأن املـعـبــر األســاســي غير
ً
جــاهــز ،ف ـضــا عــن أن فـتــح املـعـبــر يأتي
بعد تأجيل متكرر.
هـكــذا ،رغــم االسـتـهــداف الـجــوي املتكرر،
ً
ال ــذي بـقــي مـجـهــوال ،ملعبر «الـبــوكـمــال»
ومـحـيـطــه خ ــال ال ـش ـهــر األخ ـي ــر ،تمكن
الـجــانـبــان مــن ات ـخــاذ ال ـق ــرار ال ـس ـيــادي.
مــع ذل ــك ،لــم يـغــب الـتـشــويــش عـلــى هــذه
الخطوة ،عبر نشر إشاعات عن هجمات
إرهابية طاولت بلدتي الشوال والسخنة
في ريفي حمص ودير الزور ،في محاولة
لـتــرهـيــب ال ـتـ ّـجــار الــراغ ـبــن ف ــي تسيير
ال ـحــركــة .ي ــرد عـلــى ذل ــك م ـصــدر س ــوري
ّ
مطلع ،يقول لـ«األخبار» إن «الطريق من
املـعـبــر حـتــى دمـشــق آم ــن تـمــامــا ،بدليل
ان ـطــاق ع ـشــرات ال ــوف ــود اإلعــام ـيــة مع
ً
مـعــداتـهــم ،مــن دمـشــق لـيــا إلــى الـحــدود
لـتـغـطـيــة اف ـت ـت ــاح امل ـع ـب ــر ،وع ـ ـ ــادوا بكل
يسر وأمــان» ،مؤكدًا أن الجانبني اتخذا
إجـ ــراءات أمـنـيــة فـعــالــة «تـضـمــن سالمة

حركة األف ــراد واآللـيــات دون خــروقــات».
كـمــا يستبعد امل ـصــدر «ت ـك ــرار ال ـغــارات
ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ،ألن ـه ــا س ـت ـكــون م ــن دون
جــدوى ،لكون االفتتاح الــذي جــاء بقرار
سيادي عراقي يعني حسم امللف».
في السياق ،قال وزير الداخلية السوري،
ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـمــد رح ـ ـمـ ــون ،خ ـ ــال الـحـفــل
الــرسـمــي الفـتـتــاح املـعـبــر ،إن ذل ــك «جــاء
نتيجة للتضحيات الكبيرة للجيشني
ال ـ ـسـ ــوري والـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ...وه ـ ــو ان ـت ـص ــار
لشعبي البلدين على اإلره ــاب» ،مؤكدًا
أن «املـعـبــر سـيـسـ ّـهــل الـحــركــة الـتـجــاريــة
يـمــا سينعكس إيـجــايــا عـلــى الـبـلــديــن».
كذلك ،قال محافظ دير الزور ،عبد املجيد
ال ـك ــواك ـب ــي ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إن «اف ـت ـت ــاح
املـعـبــر انـتـصــار اق ـت ـصــادي ي ـضــاف إلــى
االن ـت ـصــارات الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «املـ ـعـ ـب ــر والـ ـط ــري ــق مـنــه
وإل ـيــه ج ــاه ــزان وم ـ ّ
ـؤم ـن ــان» .هـنــا ،أبــدى
أم ــن ال ـج ـم ــارك ف ــي دي ــر الـ ـ ــزور ،عــاصــم
اس ـك ـن ــدر« ،ج ــاه ــزي ــة ال ـجــانــب ال ـس ــوري

ُيتوقع تحسن سريع
وكبير على اقتصاد
البلدين وال سيما سوريا

الستقبال الشاحنات والتبادل التجاري،
والسياح العراقيني ،وفق إجراءات سهلة
وتشجيعية» .أم ــا رئـيــس هيئة املنافذ
الحدودية العراقية ،كاظم العقابي ،فقال
إن «املـعـبــر الـحــالــي مــؤقــت» ،مـسـتــدركــا:
«ه ـن ــاك خ ـطــة ل ـتــوس ـيــع امل ـع ـبــر ليشمل
م ـســاحــة  400دون ـ ــم ،وت ـب ـعــد  2ك ـلــم عن
املعبر الحالي( ،إذ) تعمل الدولة العراقية
على استمالكها وتجهيزها الستيعاب
عدد أكبر من األشخاص واآلليات».
مــن ال ــزاوي ــة االق ـت ـصــاديــةُ ،يـتــوقــع حجم
استفادة كبير للجانب السوري في ظل
ازديــاد التضييق االقتصادي بعيدًا عن
العقوبات التي ّ
حجمت دور معبر نصيب
ّ
وتتحدث األرقام عن أكثر من
مع األردن.

ملياري دوالر أميركي هما حجم التبادل
التجاري بني سوريا ّوالعراق عام ،2011
وهــو رقــم قــابــل للتحقق وال ــزي ــادة وفق
اآللـيــة التي سيعمل بها املعبر ،خاصة
أن حركة االستيراد والتصدير يتوقع أن
تكون كبيرة .هنا تبرز حماسة «اتحاد
غرف التجارة العراقية» الفتتاح املعبر،
والتي عكستها أخيرًا زيــارة  120تاجرًا
ع ــراق ـي ــا إلـ ــى دمـ ـش ــق ،لـ ــإعـ ــداد إلط ــاق
التبادل بعد فتح الحدود .ووفق «املكتب
امل ــرك ــزي ل ــإح ـص ــاء ال ـ ـسـ ــوري» ،شكلت
«ال ـص ــادرات الـســوريــة إلــى ال ـعــراق نحو
 % 46مــن إجـمــالــي ال ـص ــادرات العربية
في  ،»2012جــراء «حصول سوريا على
استثناء من قائمة الرقابة العراقية على
املستوردات».
أيضًا يتوقع اقتصاديون أن تشهد هذه
األرقـ ـ ــام ارت ـف ــاع ــا ،ل ـكــون الـ ـع ــراق الـعـمــق
البري االقتصادي شبه الوحيد بالنسبة
إل ــى ســوريــا حــال ـيــا ،مــا سـيـفـتــح املـجــال
لتصدير املنتجات السورية إليه وعبره
ّ
وبخاصة
باتجاه الخليج ودول الجوار،
تركيا املغلقة املنافذ الرسمية السورية
معها .يقول أستاذ االقتصاد في جامعة
الفرات جم حميدي ،إن «افتتاح أي معبر
ب ــري مــع بـلــد عــربــي ،فــي ظــل الـعـقــوبــات
االقتصادية الجائرة ،سيخلق متنفسًا
مهمًا لــاقـتـصــاد ال ـس ــوري» ،شــارحــا أن
ً
«ال ـت ـب ــادل ب ــن الـبـلــديــن سـيـكــون مكمال
أح ــدهـ ـم ــا لـ ــآخـ ــر ،لـ ـك ــون االقـ ـتـ ـص ــادات
العربية تكاملية» .ويشير حميدي إلى
ّ
ستحسن قيمة الليرة
أن «هذه الخطوة
الـســوريــة ...افتتاح املعابر يعني تنوعًا
فــي الـسـلــع وتــوافــرهــا ،وخـلــق تنافسية
تـنـعـكــس إي ـجــابــا ع ـلــى املـسـتـهـلــك ال ــذي
سيحصل عليها بقيمة أقل».
لـعــل امل ـفــارقــة أن «ال ـقــائــم» لــم يستخدم
ألغراض تجارية منذ ما قبل  ،2010وكان
مخصصًا لحركة املشاة والــزيــارات بني
العائالت القاطنة على طرفي الـحــدود،
ّ
يتحول الـيــوم الــى املعبر البري
قبل أن
ال ــوح ـي ــد م ــع ال ـ ـعـ ــراق ،ف ــي ظ ــل ال ــوج ــود
ً
األمـيــركــي فــي معبري اليعربية شـمــاال،
وال ـت ـن ــف ج ـن ــوب ــا .ك ــذل ــك ،فـ ــإن «ال ـق ــائ ــم»
هــو األصـغــر مساحة ضمن املـعــابــر بني
البلدين اللذين يمتلكان خطًا حدوديًا
مشتركًا يمتد على قرابة  600كلم ،وكان
يتصدرها «الـتـنــف» بــالـقــرب مــن املثلث
الحدودي السوري ـ ـ العراقي ـ ـ األردنــي،
ويليه «ربيعة ـ ـ اليعربية» في محافظة
ً
الحسكة شماال.

ُ
كما كان متوقعًا ،افتتح معبر «مؤقت» غير األساسي (أ ف ب)
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العالم

العالم

تقرير

ُ
استعراض دبلوماسي قبيل «ندوة برلين» :ليبيا «غنيمة» حرب!

الوطني» بيانًا
أصدرت «الوفاق
ّ
التنسيقي األول
حول نتائج اللقاء
ّ
لـ«ندوة برلين» التي يجري العمل على
عقدها في األسابيع المقبلة ،لبحث
الليبية .لغة البيان اكتست
ّ
حل لألزمة ّ
شكك في نيات
بعدما
ًا
احتجاجي
طابعًا
ّ
ّ
واحتج على
المشاركة،
بعض الدول
ّ
«إقصاء» أطراف ...مثل قطر
حبيب الحاج سالم
على هامش اجتماعات األمم املتحدة،
ان ـع ـق ــد ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي اج ـت ـمــاع
ّ
ّ
الدولية التي تعمل
تنسيقي للندوة
أملــانـيــا عـلــى تنظيمها فــي األســابـيــع
ّ
املـقـبـلــة لـبـحــث ح ــل ل ــأزم ــة الـلـيـبـ ّـيــة،
ّ
وق ــد ض ـ ّـم وزراء خ ــارج ــي ــة وممثلني
عــن الصني ومصر وفرنسا وأملانيا،
إضافة إلى إيطاليا وروسيا وتركيا
واإلمارات واململكة املتحدة والواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب م ـم ـث ـل ــن عــن
االت ـ ـحـ ــاديـ ــن األفـ ــري ـ ـقـ ـ ّـي واألوروب ـ ـ ـ ـ ـ ّـي
وال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة واألمـ ـ ــن ال ـعــام
لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريش،
وم ـب ـعــوثــه الـ ـخ ـ ّ
ـاص ،غ ـس ــان ســامــة.
خ ـ ـ ــال االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،أدان ال ـح ـض ــور
ّ
إرهابيني
«استغالل الصراع من قبل
وم ـج ـمــوعــات عـنـيـفــة م ـت ـطــرفــة» ،في

ّ
احتجت «الوفاق» على
بعض مخرجات االجتماع
التنسيقي للندوة
إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» .لـكــن
عـنــد الـتـطــرق إل ــى أص ــل الـقـضـ ّـيــة ،أي
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت مـ ــع ه ـج ــوم
قـ ــوات خـلـيـفــة حـفـتــر ع ـلــى الـعــاصـمــة
في الرابع من نيسان/أبريل املاضي،
اك ـت ـفــى امل ـش ــارك ــون ب ــإب ــداء «قـلـقـهــم»
ّ
األمني و«خطر تصعيد
حيال الوضع
ً
ّ
عسكري» .يبدو هذا الحديث منفصال
عن الواقع ،إذ شهدت ليبيا على مدى
األش ـه ــر الـخـمـســة األخ ـي ــرة تصعيدًا

ً
م ـت ــواص ــا أدى إلـ ــى م ـق ـتــل أك ـث ــر من
ث ــاث ــة آالف ش ـخــص وت ـه ـج ـيــر أكـثــر
م ــن  120أل ـف ــا ،م ــن دون ال ـحــديــث عن
ّ
التحتية.
األض ــرار البالغة فــي البنى
كذلك أدى إلى تفاقم الدور العسكريّ
ّ
خارجيني ،ما جعله يتجاوز
لداعمني
ّ
ُب ـ ـعـ ــده املـ ـحـ ـل ـ ّـي وح ـ ــول ـ ــه إلـ ـ ــى ح ــرب
ّ
إقليمية بالوكالة.
ّ
فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ــال ـ ـح ـ ـلـ ــول ،اتـ ـف ــق
املشاركون على مجموعة من املبادئ
صــاغــوهــا فــي دع ــوات لطرفي الـنــزاع
وداعـ ـمـ ـيـ ـه ــم« :وق ـ ــف ن ـ ــار فـ ـ ـ ـ ّ
ـوري مــن
األسلحة الثقيلة
دون شــروط ،وإزالــة ّ
م ــن ال ـج ـب ـه ــات ،وتـ ـج ــن ــب اس ـت ـخ ــدام
س ـ ــاح الـ ـ ـج ـ ـ ّـو ،ومـ ـن ــع ت ــدخ ــل ال ـ ــدول
األج ـن ـبـ ّـيــة لـتـغــذيــة الـ ـص ــراع وال ـت ــزام
حظر التسليح ،وتــوحـيــد مؤسسات
ّ
ّ
والعسكرية ،وتأسيس
املالية
البالد
«م ـ ـج ـ ـلـ ــس أم ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ّـي» ،وإق ـ ــام ـ ــة
اس ـت ـف ـت ــاء وان ـت ـخ ــاب ــات ع ـل ــى ق ــاع ــدة
اتـ ـف ــاق ــات بـ ــاريـ ــس وب ــال ـي ــرم ــو وأبـ ــو
ظـبــي ال ـســاب ـقــة» .ت ـحــوي جـمـيــع هــذه
النقاط تناقضات كثيرة ،ال بوصفها
مبادئ مـجـ ّـردة ،بل ألنها صــادرة عن
دول غالبيتها م ـتــورطــة فــي الـحــرب
الـلـيـبـ ّـيــة بــاسـتـثـنــاء ال ـصـ ّـن وأملــان ـيــا
وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة .ف ـقــد وف ـ ــرت بـقـ ّـيــة
الدول الحاضرة في االجتماع أسلحة
ّ
ّ
سياسيًا ألحد
لوجستيًا أو
أو دعمًا
طرفي الحرب .وليس هذا اتهامًا غير
مسنود ،إذ تطفح تقارير لجنة مراقبة
تطبيق حظر التسليح ،التابعة لألمم
امل ـت ـح ــدة ،ب ــاألدل ــة واإلثـ ـب ــات ــات على
خرق مصر واإلمارات وتركيا ّ
خاصة
للحظر .واملشكلة ليست الدعم الذي
ّ
وفــرتــه هــذه ال ــدول ،بل اعتمادها لغة
م ــزدوج ــة؛ ف ـفــي ح ــن دع ــت إل ــى منع
ت ــدخ ــل ال ـ ـ ــدول الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة ،واص ـل ــت
فــي الـيــوم نفسه ومــا بعده استخدام
ط ــائ ــراتـ ـه ــا امل ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة ل ـق ـص ــف املـ ــدن
ّ
الليبية.
االستعراض
املفارقة الكبرى في هذا
الدبلوماسي تتعلق باإلرهاب ُامل ّ
ّ
ندد
به؛ فقبل هجوم حفتر على طرابلس،
كــانــت الـتـنـظـيـمــات اإلر ّهــابـ ّـيــة تشهد
ت ــراج ـع ــا م ـل ـحــوظــا ،ل ـكــنـهــا انـتـعـشــت
اآلن م ــع ارتـ ـف ــاع عـمـلـيــاتـهــا وت ــزاي ــد
ق ــوت ـه ــا الـ ـبـ ـش ـ ّ
ـري ــة (ت ـ ـقـ ــول واش ـن ـطــن
ّ
إنـهــا قتلت فــي ليبيا  36داعشيًا في
أسبوع عبر سلسلة غارات بالتنسيق

ّ
تسببت المواجهات من بدايتها في مقتل  3آالف وتهجير  120ألفًا (أ ف ب)

مــع «ال ــوف ــاق») ،كـمــا تـعــرضــت مــواقــع
ّ
عسكرية تتبع «قوة حماية
وحواجز
سـ ـ ـ ــرت» ،امل ـك ـل ـف ــة أسـ ــاسـ ــا ب ـم ـحــاربــة
«داعـ ـ ـ ــش» ،لـ ـغ ــارات بـ ـط ــائ ــرات ،وهــي
ّ
تــتـهــم مـصــر واإلم ـ ــارات بــاملـســؤولـ ّـيــة.
وبــال ـعــودة إل ــى ال ـن ــدوة ،يـحـمــل بيان
ّ
التنسيقي لها تناقضات
االجـتـمــاع
ـات ال ــدول املـشــاركــة فيه،
ـ
ب
ـ
غ
تعكس ر
ّ
وم ـ ــا قـ ــد ي ـخ ــف ــف ه ـ ــذه ال ـت ـن ــاق ـ ّض ــات
ال ــرط ــان ــة ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــة ل ـك ــن ـه ــا ال

تـنـهـيـهــا ،كـمــا ال يـنـهــي ال ـت ـســاؤل عن
الغاية من االجتماع واملسار برمته ،إذ
ّ
ّ
الدوليني الجلوس
إن قبول الخصوم
بعضهم مع بعض يقوم على أساس
سعيهم إلى مكاسب لهم ولحلفائهم
املـحـلـ ّـيــن .وف ــي بـيــان أصــدرتــه مساء
ّ
الوطني»
أول من أمس ،بدت «الوفاق
ّ
ّ
احتجت
واعـيــة كــل مــا سـبــق .ولــذلــك،
ع ـلــى م ـح ــاول ــة وضـ ــع ق ــواع ــد تـعــامــل
ّ
سياسي جــديــدة ،ودعــت إلــى «الـتــزام

ّ
ّ
الليبي واألجسام
السياسي
االتـفــاق
املـنـبـثـقــة عـنــه كـمــرجـعـ ّـيــة أســاسـ ّـيــة».
وهـ ــذه األجـ ـس ــام ال ـت ــي ثـ ّـبـت ـهــا ات ـفــاق
امل ـصــال ـحــة ف ــي ال ـص ـخ ـيــرات ()2015
ه ــي« :ال ــوف ــاق» ومجلسها الــرئــاسـ ّـي
وال ـب ــرمل ــان وامل ـج ـلــس األع ـل ــى لـلــدولــة
(غرفة ثانية للبرملان) .ويعني ذلك أال
ّ
شرعية للحكومة املؤقتة التي
تعطى
ّ
تسير مناطق حفتر.
ّ
إق ـ ـ ـصـ ـ ــاء حـ ـفـ ـت ــر يـ ـ ـع ـ ــد أيـ ـ ـض ـ ــا جـ ـ ــزءًا

ّ
محوريًا مــن شــروط طرابلس إلنهاء
ال ـح ــرب ،ف ـهــي ال تــرضــى بــوقــف غير
م ـش ــروط إلط ــاق ال ـن ــار ،عـلــى النحو
الــذي تمت املطالبة بــه فــي االجتماع
ّ
التنسيقي .كما ينفي الـبـيــان وجــود
م ّــا يسمى «اتـفــاق أبــو ظـبــي» ،ويقول
ّ
ـاوري بــإشــراف
إن ــه م ـجــرد «ل ـقــاء ت ـش ـ
ّ
األمم املتحدة» ،مشيرًا إلى أن االتفاق
الوحيد إلجراء انتخابات ّ
تم في «لقاء
بــاريــس»ُ ،
ودع ــم فــي «لـقــاء باليرمو».
ّ
ّ
كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول «الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاق» ،إن «ال ـ ـحـ ــل
ّ
السياسي الوحيد يكون بخطة األمم
املتحدة التي تنص على عقد مؤتمر
وط ـن ـ ّـي ج ــام ــع» ،وه ــو مـلـتـقــى عملت
بعثة األمم ألشهر على تنظيمه لكن،
الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة ج ـ ــاء قـبــل
عشرة أيــام من موعده .كذلك ،ترفض
ّ
قومي»،
ّ«الوفاق» إنشاء «مجلس أمن
ألن ــه سـ ُـيـعـطــي دورًا رس ـمـ ّـيــا لحفتر،
وترفض نقاشات توحيد املؤسسات
امل ـ ــال ـ ـ ّـي ـ ــة ،ألن ـ ـهـ ــا ت ـ ـشـ ــرف اآلن ع ـلــى
امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـح ـظــى بــاع ـتــراف
دول ـ ـ ـ ّـي (مـ ـص ــرف م ـ ــرك ـ ـ ّ
ـزي ،مــؤس ـســة
النفط ،مؤسسة االستثمار) ،في حني
يشرف حفتر على مؤسسات موازية
لها.
غضب «الــوفــاق» وصــل إلــى ترتيبات
ّ
الدولية نفسها؛ فرغم حضور
الندوة
ّ
تــركـيــا ،داعـمـهــا الــرئـيـسـ ّـي ّحــالــيــا في
االج ـت ـم ــاع ال ـت ـن ـس ـي ـقـ ّـي ،ف ــإن ـه ــا دعــت
إلى استدعاء «الــدول املعنية بالشأن
ّ
الليبي (كــافــة) ...دون إقصاء» .وربما
امل ـق ـصــود ب ــاإلق ـص ــاء ه ـنــا ق ـط ــر ،لكن
أي ـ ـضـ ــا دول م ـ ـج ـ ــاورة مـ ـث ــل ت ــون ــس
وال ـ ـجـ ــزائـ ــر الـ ـت ــي ل ـه ــا رأي م ـخــالــف
ل ـل ــدول ـت ــن ال ـع ــرب ـ ّـي ـت ــن ال ـحــاضــرتــن
فــي االج ـت ـمــاع ،أي مـصــر واإلم ـ ــارات.
ـدر مــا ُيـنـظــر إل ــى «نـ ــدوة بــرلــن»
وب ـقـ
على ّأنها خطوة ّ
مهمة للوصول إلى
ّ
حل لألزمة ،بقدر ما تطرح تهديدًا قد
يفاقم ال ـصــراع ويـغـ ّـيــر طبيعته .فقد
ّ
األجنبية دورًا ّمهمًا منذ
لعبت الدول
إسـقــاط معمر الـقــذافــي ،لكنها بقيت
ف ــي املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة خ ـلــف الـفــاعـلــن
املـحـلـ ّـيــن .واآلن ،تـعـمــل ال ـن ــدوة على
م ــزي ــد م ــن ت ــدوي ــل املـ ـل ــف ،وخ ـل ــق مــا
يشبه الضامنني ومنحهم صالحيات
مــواص ـلــة أو إن ـه ــاء ال ـح ــرب ،وه ــو ما
يفاقم تحويل ليبيا إلى غنيمة قابلة
للتقسيم.

الواليات المتحدة

م ـ ـ ّـر األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع األول عـ ـل ــى إط ـ ــاق
نـ ـ ـ ــواب دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــن أم ـي ــرك ـي ــن
تحقيقًا قــد ّ
يمهد ملـســاء لــة الرئيس
دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،وه ـ ـ ــي الـ ـخـ ـط ــوة
األول ــى فــي إجـ ــراء ات ال ـعــزل ال ــذي ال
يــزال مستبعدًا ،نظرًا إلــى املعطيات
ٌ
ال ــراه ـن ــة .خ ـط ــوة لـيــس خــافـيــا أنـهــا
ُ
تـقـلــق تــرامــب ال ــذي يخشى خـســارة

طلب الرئيس مقابلة المخبر
المجهول الذي ّكشف
مكالمته الهاتفية
جزء من قاعدته الشعبية مع اقتراب
مــوعــد رئــاسـيــات  .2020وإزاء ذلــك،
تــ ّ
ـوج ـ ــه نـ ـه ــاي ــة األسـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ــاض ــي
ّ
لـحـشــد مــؤيــديــه ال ــذي ــن «ي ـكــافــح من
أج ـل ـه ــم» ع ـب ــر اسـ ـتـ ـع ــادة إنـ ـج ــازات
عهده ،محذرًا من أن البالد ّ
معرضة
ل ـخ ـطــر «لـ ــم ي ـس ـبــق ل ــه م ـث ـي ــل» .تـلــك

ل ـي ـس ــت امل ـ ـ ـ ـ ّـرة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي يـ ـل ـ ّـوح
فـيـهــا تــرامــب بـخـطـ ٍـر مـقـبــل فــي حــال
اسـتـبـعــاده أو ّ عــدم انـتـخــابــه لــواليــة
ثانية ،فهو حذر في حزيران /يونيو
املــاضــي مــن «انـهـيــار غير مسبوق»
لــاقـتـصــاد فــي ح ــال ع ــدم انـتـخــابــه.
التحذير نفسه أطلقه العام املاضي
عـقــب ات ـهــام مــديــر حـمـلـتــه الـســابــق،
بول مانافورت ،باالحتيال ،حني قال
إن «السوق ستنهار» إذا تم توجيه
االت ـ ـهـ ــام إلـ ـي ــه .ل ـك ــن ال ــرئ ـي ــس ذه ــب
أمس أبعد من ذلك ،حني اقتبس من
ـرب
أحــد القساوسة تحذيره من «حـ ٍ
أهلية» في حال إقالته من منصبه.
وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»،
ن ـقــل ت ــرام ــب اق ـت ـبــاســات م ــن مقابلة
أجراها القس روبــرت جيفريس ،مع
شبكة «فــوكــس نـيــوز» .وفــق األخير،
«إذا نـجــح الــديـمـقــراطـيــون فــي إقــالــة
الرئيس من منصبه ،وهو لن يحدث
ّ
فسيتسبب ذلك في حرب أهلية
أبدًا،
سـتـكـســر ال ــدول ــة ولـ ــن ي ـش ـفــى منها
بلدنا بسهولة أبدًا» .وقال جيفريس:

مصر

ّ
القضاء يضيق على اإلعالم ...والبرلمان إلى االنعقاد
إجراء قضائي جديد يحرم
وسائل اإلعالم المصرية ما
تبقى من متنفس ضيق للنشر
في كل القضايا المطروحة
في القضاء ،بعدما سبقت
ذلك قرارات حظر تخص القضايا
السياسية والعسكرية .وبينما
تريد وزارة العدل زيادة إيرادها
من حساب المواطنين إلى
جيوب القضاة ،توسعت
االعتقاالت لتطاول المحامين،
وال سيما الذين يدافعون عن
الشباب المعتقلين
القاهرة ــ األخبار
رغ ــم ال ـض ـغ ــوط امل ـس ـت ـمــرة ع ـلــى وســائــل
اإلع ــام امل ـصــريــة ،وق ـ ــرارات حـظــر النشر
ال ـتــي ت ـصــدر ف ــي غــالـبـيــة ال ـق ـضــايــا ذات
الـطـبـيـعــة الـسـيــاسـيــة وج ـم ـيــع الـقـضــايــا
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،زاد «املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األع ـ ـلـ ــى
ل ـل ـق ـضــاء» أم ــس ال ـق ـيــود ال ـت ــي يـفــرضـهــا
ع ـلــى ال ــوس ــائ ــل امل ـخ ـت ـل ـفــة بـ ـق ــرار يحظر
النشر فــي جميع القضايا مــن دون إذن
من النيابة أو املحكمة املختصة بالنظر
فــي القضية! ال ـقــرار ،ال ــذي جــاء مــن أعلى
سـلـطــة ق ـضــائ ـيــة ،فــاجــأ وس ــائ ــل اإلع ــام
الـتــي لــم تـعــد تستطيع نـشــر الـكـثـيــر من
تفاصيل القضايا املــوجــودة في األوراق
الرسمية ،في وقت بدأ فيه املجلس اتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة لـتـطـبـيــق ال ـق ــرار
فــورًا ،مع منع ظهور جميع املستشارين
بدرجاتهم املختلفة في اإلعالم أو اإلدالء
بأي تصريحات.
ّ
ومــع أن املجلس علل قــراره بـ«معلومات
م ـغ ـلــوطــة» ن ـش ــرت ف ــي ق ـض ـيــة إنـســانـيــة
م ــرت ـب ـط ــة ب ــواقـ ـع ــة اغـ ـتـ ـص ــاب ط ـف ـلــة مــن
خــالـهــا ،وت ـعــرض جـســدهــا للتشويه من
جــدتـهــا ،مــا أدى إلــى وفــاتـهــا ،فــإن الـقــرار
جاء مع نشر بعض وسائل اإلعالم أخبارًا
ع ــن الـتـحـقـيـقــات ال ـتــي ت ـجــري م ــع مـئــات
املحتجزين على ذمة اتهامات التحريض
بالتظاهر خالل األيام املاضية .كما جاء
ال ـق ــرار ف ــي ظ ــل حـمـلــة اع ـت ـقــاالت طــاولــت
مـحــامــن س ــان ــدوا الـشـبــاب املـتـهـمــن في

التحقيقات ،إذ جرت عمليات قبض على
عدد منهم فور خروجهم من التحقيقات
يفرض
في نيابة أمن الدولة العليا ،فيما
ّ
القرار الجديد على وسائل اإلعالم تجنب
ذك ــر أي قضية فــي التحقيقات مــن دون
مــواف ـقــة ال ـن ـيــابــة ال ـتــي عـ ــادة م ــا تحجب
املعلومات عن اإلعالم.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،تسعى وزارة الـعــدل
إل ــى زي ــارة م ــوارده ــا املــالـيــة عـلــى حساب
املتقاضني من أجل توفير زيــادات رواتب
الـ ـقـ ـض ــاة ،وه ـ ــو مـ ــا أك ـ ـ ــده وزي ـ ـ ــر الـ ـع ــدل،
املستشار محمد حسام عبد الرحيم ،خالل
لقائه مــع رئيس مجلس الــدولــة الجديد،
محمد محمود فــرج حسام الــديــن .وأعلن
عبد الرحيم إرسال مشروع قانون للرسوم
الـقـضــائـيــة ،ومـنـهــا الــرســوم أم ــام محاكم
مجلس الــدولــة ،بما «يتناسب مــع تطور
العمل الـقـضــائــي» ،إلــى الـبــرملــان مــن أجل
إق ــراره .وفــي سياق متصل ،ينطلق اليوم
دور االنعقاد البرملاني الخامس واألخير
للنواب بعد انتهاء العطلة البرملانية التي
ب ــدأت منتصف الـشـهــر الـســابــع .وتطغى

األم ــور اإلجــرائـيــة على الجلسات العامة
األول ــى للمجلس فــي بــدايــة االنـعـقــاد ،مع
مجموعة من اإلج ــراءات التنظيمية التي
تحكم انطالق دور االنعقاد.
وستتضمن الجلسة عــرض هيئة مكتب
املـجـلــس كــل ال ـق ــرارات الـتــي تــم اتـخــاذهــا
فــي غـيـبــة ال ـبــرملــان وك ــان ي ـلــزم أخ ــذ رأي
املجلس فيها ،وهي املدة الفاصلة ما بني
رف ــع الـجـلـســة فــي دور االن ـع ـقــاد املنتهي

تزايد اعتقال
المحامين وهم خارجون
من دفاعهم عن
المعتقلين في النيابة

وبـ ــدايـ ــة ال ـ ـ ــدور الـ ـخ ــام ــس ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
قــرار رفــع الحصانة عــن نائب أو موافقة
املجلس على قــرار بعينه وغير ذلــك .كما
س ـيــدعــو ال ـب ــرمل ــان أعـ ـض ــاءه بـخـصــوص
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـلـ ـج ــان الـ ـن ــوعـ ـي ــة ،لـبـحــث
اس ـت ـم ــرار تـشـكـيــل ال ـل ـج ــان ك ـمــا ه ــي من
عــدمــه .وفــي حــال رغــب أحــد األعـضــاء في
أن يترك لجنة وينضم إلى أخرى ،عليه أن
ُ
يقدم طلبًا كتابيًا .كذلك ،ستدعى اللجان
إل ــى االن ـع ـقــاد الخ ـت ـيــار هـيـئــة مـكـتــب كل
لجنة ،واإلجراءات املعروفة طبقًا لالئحة
ت ـق ـضــي ب ــاخ ـت ـي ــار أكـ ـب ــر األع ـ ـضـ ــاء سـنــا
لــرئــاســة انـتـخــابــات كــل لجنة نــوعـيــة ،ثم
ُ
تـجــرى عملية االنتخابات بتقديم طلب
ترشح على رئاسة اللجنة أو الوكيلني أو
أمــانــة الـســر .هكذا سيمضي وقــت طويل
قـبـيــل أي ن ـقــاش جـ ــدي ،ف ــي وق ــت يـســود
فيه الترقب ملشاريع قــوانــن عــديــدة ،في
مـقــدمـتـهــا ان ـت ـخــابــات امل ـج ـلــس املـحـلـيــة،
وانتخابات مجلس الشيوخ الــذي تقرر
إنـشــاؤه بموجب التعديالت الدستورية
األخيرة.

عادت الحياة في القاهرة إلى طبيعتها لكن مع استمرار االستنفار األمني (أ ف ب)

أفغانستان

ّ
ترامب يهدد :استبعادي يعني الحرب
«إنهم يعلمون أن الجريمة الوحيدة
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا ت ــرام ــب ه ــي الـتـغـلــب
عـلــى ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون ع ــام ،2016
هـ ــذه ه ــي ال ـخ ـط ـي ـئــة ال ـت ــي ال يـمـكــن
تجاهلها ،والـتــي لــن يسامح عليها
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون أبـ ـ ـ ـ ـدًا» .ل ـك ـن ــه رأى
أن «نـ ــان ـ ـسـ ــي بـ ـيـ ـل ــوس ــي (رئـ ـيـ ـس ــة
مـجـلــس الـ ـن ــواب) والــديـمــوقــراطـيــن
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون إق ــال ـت ــه (ال ــرئ ـي ــس)
من منصبه ...إنهم يعلمون أنهم لم
يتمكنوا من التغلب عليه في ...2016
ويدركون بشكل متزايد حقيقة أنهم
لــن يـفــوزوا عليه فــي  ،2020واإلقــالــة
ه ــي األداة ال ــوح ـي ــدة ل ــدي ـه ــم» .وفــي
رسالة إلــى قاعدة ترامب األهـ ّـم ،رأى
القس أن «الديموقراطيني ال يهتمون
إذا أحـ ــرقـ ــوا ه ـ ــذه األمـ ـ ــة ّ
ودمـ ــروهـ ــا
ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة (اإلق ـ ــال ـ ــة) .ل ــم َأر
املسيحيني اإلنجيليني غاضبني من
أي قـضـيــة أك ـث ــر م ــن م ـح ــاول ــة إقــالــة
ال ــرئ ـي ــس ب ـطــري ـقــة غ ـيــر شــرع ـيــة من
منصبه ،واالن ـقــاب على انتخابات
 2016وإلـ ـغ ــاء أصـ ـ ــوات امل ــاي ــن من
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عبد الله يحسم النتيجة :أنا الرئيس المقبل!

ترامب وبنس وإسبر في حفل تسلّم مارك ميلي رئاسة هيئة األركان (أ ف ب)

الناخبني اإلنجيليني».
وبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون تـحـقـيـقــاتـهــم فــي
إط ـ ــار مـ ــا ب ـ ــات يـ ـع ــرف بـ ـ «ال ـق ـض ـي ــة
األوك ــرانـ ـي ــة» ،ط ـلــب ت ــرام ــب مـقــابـلــة
امل ـخ ـب ــر املـ ـجـ ـه ــول الـ ـ ــذي ك ـش ــف عــن
م ـ ـكـ ــامل ـ ـتـ ــه ال ـ ـهـ ــات ـ ـفـ ـ ّـيـ ــة مـ ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره
األوكــرانــي ،فولوديمير زيلينسكي.
وك ـت ــب ع ـبــر «ت ــويـ ـت ــر»« ّ :ع ـل ــى غ ــرار
ّ
أي أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،أسـ ـتـ ـح ــق أن أل ـت ـقــي
ّ
ّ
َم ــن يـتـهـمـنــي» ،وأي ّش ـخــص زوده
ب ــاملـ ـعـ ـل ــوم ــات ،م ـ ـ ـحـ ـ ــذرًا« :هـ ـ ــل ك ــان
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـشـ ـ ـخ ـ ــص ي ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـسـ ــس ع ـل ــى
ّ
رئ ـيــس ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة؟ عــواقــب
وخيمة!» .ومنذ كشف أحد موظفي
ّ
االسّ ـت ـخ ـب ــارات أن ال ــرئ ـي ــس «ط ـلـ َـب
ت ـ ــدخ ـ ــل» أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فــي
نـ ـش ــاط ــات خ ـص ـم ــه األس ـ ــاس ـ ــي فــي
ّ
يتحدث
انتخابات  ،2020جو بايدن،
ّ
ّ
والجمهوريون عن
الديموقراطيون
«صــدقـ ّـيــة» هــذا املـخـبــر ،ويـتـبــادلــون
ّ
هامات بالفساد.
ات
ٍ
(األخبار)

ف ــي ان ـت ـظ ــار إعـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج الــرس ـم ـيــة
للجولة األولى من االنتخابات الرئاسية
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ف ــي ال ـ ـ ـ ــ 19م ــن ال ـش ـهــر
الجاريَ ،ح َسم عبد الله عبد الله ،رئيس
السلطة التنفيذية واملنافس الرئيس في
وج ــه الــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ،أش ــرف
غني ،نتيجة االقـتــراع ملصلحته ،معلنًا
ف ـ ــوزه بــالــرئــاســة م ــن دون ال ــرك ــون إلــى
ٌ
انتخابات أسهم
أي معطيات واضـحــة.
تعليق املفاوضات بني حركة «طالبان»
واألميركيني فــي املضي قدمًا بإجرائها
جــاءت باهتة جـ ّـراء
فــي موعدها ،لكنها ُّ
ض ـعــف اإلق ـ ـبـ ــال ،وت ــوق ــع إرج ــائ ـه ــا مل ــر ٍة
ثالثة في غضون عام واحد.
ـاق
ـ
ب
ـ
ـ
س
ـ
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ـ
ـ
ف
بـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـجـ ــولـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى
ً
االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي ،م ـسـ ّـج ـلــة
ن ـس ـبــة ام ـت ـن ــاع ق ـي ــاس ـ ّـي ــة ،ل ـكــن م ــن دون
ُ
حوادث كبرى تذكر ،رغم هجمات عديدة
ّ
ش ــن ـت ـه ــا «طـ ــال ـ ـبـ ــان» ال ــرافـ ـض ــة إلج ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ق ـبــل ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إلـ ــى ات ـفــاق
ح ــاس ــم ي ـف ـضــي إلـ ــى ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات
األميركية من البالد .وفي حني َس َّجل 9.6
مــايــن أفـغــانــي أنفسهم ،أظـهــرت نسبة

نشرتها لجنة االنتخابات ،أول من أمس،
أنــه وفقًا لــأرقــام املـتــوافــرة لثالثة أربــاع
مراكز االقتراع ( 3.736من أصل ،)4.905
أدلــى أكثر مــن  %20مــن الناخبني (2.19
مليون) بأصواتهم.
ً
لــم ينتظر عبد الـلــه وقـتــا طــويــا إلعــان
فــوزه ،رغــم تواصل فــرز األص ــوات .وهو،
خصم غني اللدود وأبرز منافسيه ،سبق
أن تنافس مع األخير في اقتراع  2014في
انتخابات ّشهدت عمليات تزوير ًكبيرة،
إل ــى أن تــدخ ـلــت واش ـن ـطــن ف ــارض ــة على
كابول استحداث منصب رئيس السلطة
الـتـنـفـيــذيــة ل ـلــرجــل .وف ــي مــؤت ـمــر أم ــس،
قال« :ستعلن ّلجنة االنتخابات املستقلة
ال ـن ـتــائــج ،لـكــنـنــا حـصـلـنــا ع ـلــى غــالـبـيــة
ُ
األص ـ ـ ـ ـ ــوات .لّـ ــن ت ـ ـجـ ــرى ج ــول ــة ث ــان ـي ــة».
ويحتاج املرشح إلى الحصول على أكثر
من  %50من األصــوات للفوز من الجولة
األو ّل ــى ،وإال فستجرى جولة ثانية بني
امل ــرش ـح ــن ال ـح ــائ ــزي ــن أع ـل ــى ن ـس ـبــة من
األصوات في تشرين الثاني/نوفمبر.
ّ
ّ
ع ـبــد ال ـل ــه أوض ـ ــح أن فــري ـقــه «سـيـشــكــل
الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة» ،مـعــربــا عــن شكره

ّ
«صوت ضد الديكتاتورية
للشعب الذي
والتمييز» .لكن رئيس لجنة االنتخابات
املستقلة ،حبيب رحمن نانغ ،سارع إلى
اعـتـبــار اإلع ــان ّ«ســابـقــا ألوانـ ــه» ،مؤكدًا
أنه «ليس من حق أي مرشح إعالن نفسه

ذكر عبد الله أن
المسؤولين
بعض
ّ
الحكوميين تدخلوا
في العملية االنتخابية
فــائ ـزًا» ،إذ إنــه «بموجب الـقــانــون ،لجنة
االن ـت ـخ ــاب ــات املـسـتـقـلــة ه ــي ال ـت ــي تعلن
ه ــوي ــة ال ـف ــائ ــز» .وذكـ ــر ن ــان ــغ أن الـلـجـنــة
«سـتـعـلــن الـنـتــائــج األول ـي ــة فــي ال ـ ــ 19من
تشرين األول/أكتوبر ،ثم ستدرس لجنة

الشكاوى تلك التي ستقدم ،على أن تعلن
النتائج النهائية في  7تشرين الثاني/
نوفمبر بعد معالجة الشكاوى».
وفــي الــوقــت ال ــذي تـحـ ّـدث فيه عبد الله،
أعلنت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي،
فيديريكا موغيريني ،في بيان أنها تريد
ّ
«مــن املــرشـحــن التحلي بضبط النفس
في انتظار النتائج األولية والنهائية».
كـ ـم ــا ط ـل ـب ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
كــابــول ،عبر حسابها فــي «تــويـتــر» ،من
الجميع «انتظار ًالنتائج التي ستخضع
ل ـل ـتــدق ـيــق» ،داع ـي ــة «األط ـ ــراف كــافــة إلــى
اح ـ ـتـ ــرام ت ـع ـه ــدات ـه ــم امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـمــدونــة
السلوك» في االنتخابات.
وم ــن دون أن ي ـق ـ ِّـدم أي تـفــاصـيــل ،أش ــار
ّ
عـبــد الـلــه إل ــى تـقــاريــر ذك ــرت ّأن «بعض
املـ ـس ــؤول ــن ال ـح ـك ــوم ـي ــن» ت ــدخـ ـل ــوا فــي
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ف ــي تـصــريـحــات
ّ
مصورة على
جاءت بعد انتشار مقاطع
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي أظ ـهــرت
ّ
مــوظ ـفــن ف ــي م ــراك ــز االقـ ـت ــراع يـحـشــون
الصناديق.
(األخبار)
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ رودول ـ ــف ري ـش ــار ال ـح ــاج باملعاملة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة  2017/1045ب ــوج ــه ال ـي ــاس
ن ـج ـيــب الـ ـح ــاج س ـن ــدي ــن ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/31000/د.أ .عـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد والـ ـل ــواح ــق.
ويجري التنفيذ على حصة الياس الحاج
ف ــي الـقـســم  8/3226غــزيــر مـســاحـتــه 240
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية مدخل
وثالث غرف ودار مقسومة وطعام وثالث
حمامات ومنافع وخدم واوفيس وشرفات
وبالكشف تبني ان القسم مؤلف من مدخل
وص ــال ــون ــن وغ ــرف ــة ط ـع ــام وش ــرف ــة بــاط
صـخــري مــع جفصني فــي الـسـقــف املطبخ
سيراميك مع حمام وغرفة خادمة وشرفة
لـلـمـطـبــخ وم ـم ــر ي ـ ــؤدي الـ ــى  3غـ ــرف نــوم
اح ــداه ــا مــاس ـتــر ضـمـنـهــا ح ـم ــام وح ـمــام
بــن الـغــرف ولـكــل غــرفــة نــوم شــرفــة مقفلة
بــزجــاج والــومـنـيــوم ارض ال ـغــرف باركيه
وال ـح ـم ــام ــن س ـي ــرام ـي ــك وبـ ــورسـ ــان ام ــا
املجلى ستانلس وفي كل غرفة نوم خزانة
حائط.
 تاريخ قرار الحجز  2017/6/29وتاريختسجيله 2018/7/15
 ب ــدل تـخـمــن  1200سـهــم حـصــة الـيــاسنـجـيــب ال ـح ــاج ف ــي الـقـســم  8/3226غــزيــر
/180000/دوالر أم ـيــركــي وب ــدل طرحها
بعد التخفيض  /102600/دوالر أميركي.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/11/5الساعة الحادية عشرة 11:00
صباحًا في قاعة محكمة كسروان للراغب
ب ــال ـش ــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب شك
مصرفي منظم المــر حضرة رئيس دائــرة
تنفيذ كـســروان أو تقديم كفالة وافية من

نتائج اللوتو اللبناني
40 35 26 16 9 5 2
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1757وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 35 - 26 - 16 - 9 - 5 - 2 :الرقم
اإلضافي40 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 5,880,876,869ل.ل.

¶ 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 ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:454,414,548
 عدد الشبكات الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة454,414,548 :

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 105,246,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 54 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,949,008 :ل.ل.

احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلب علي حسن فــواز ملوكله محمد علي
غندور سندات بدل ضائع للعقارين 1428
و 1498العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ه ـي ـث ــم م ـخ ــاي ــل رع ـ ــد ب ــوك ــال ـت ــه عــن
الهام رضــوان البدوي بوكالتها عن نديم
دي ــب رع ــد مل ــورث ــه عـفـيــف حـبـيــب ال ـبــدوي
ب ــالـ ـعـ ـق ــارات  128و 134و 138دردغـ ـي ــا
وملورثته سوسان حبيب البدوي بالعقار
 138دردغيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ط ـ ــال ت ــوف ـي ــق ب ـح ـســون
بوكالته عن داليه صالح حجازي بصفتها

احدى ورثة صالح ابراهيم حجازي سند
تمليك بــدل عن ضائع عن حصة مورثها
ص ــاح ابــراه ـي ــم ح ـج ــازي بــال ـع ـقــار 3001
مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

ال ـع ــام  ./2018/فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
الحضور باملوعد املحدد الى مــرآب البنك
ال ـكــائــن فــي ب ـيــروت مـقــابــل بـيــت املـحــامــي
ق ــرب الـعــدلـيــة مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

اعالن
من امانه السجل العقاري في صور
طلب ابــراهـيــم عبدالله أديــب بوكالته عن
س ــوري ــا اح ـم ــد ش ـل ـهــوب مل ــورث ـه ــا مـحـمــد
حسني شلهوب سند بــدل ضــائــع للعقار
 883طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

اعالن بيع باملعاملة 1344/2017
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/10/15ابتداء من الساعة  2:30بعد
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليه بــاســل عاطف
 2008رقم
ناصر ماركة ب ام ف  335iموديل ً
/309084/و الخصوصية تحصيال لدين
طــالــب التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي م ــازن ك ـيــوان الـبــالــغ $/10752/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/15916/
واملطروحة للمرة الثالثة بسعر $/5000/
او ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب
عليها ميكانيك منذ العام  ./2017/فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
الــى امل ــرآب الكائن فــي بـيــروت مقابل بيت
املـحــامــي قــرب العدلية مصحوبًا بالثمن
نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

اعالن بيع باملعاملة 581/2017
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/10/15ال ـســاعــة  2:30بـعــد الظهر
اللوحة العمومية جهة االستعمال شحن
عـمــومــي صـهــريــج خــاصــة املـنـفــذ عليهما
شــركــة حـكـيــم ب ـتــرول ـيــوم ش.م.م .وشــربـ ًـل
م ــارون حكيم رقــم /359439/م تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي نبيل عبد
امللك البالغ /47058.44/ل.ل .عدا اللواحق
واملـ ـخـ ـمـ ـن ــة ب ـم ـب ـل ــغ /58000000/ل.ل.
واملـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ب ـس ـع ــر
/25.000.000/ل.ل .او ما يعادلها بالعملة
الــوطـنـيــة وي ـتــرتــب عـلـيـهــا مـيـكــانـيــك منذ

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 251,480,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 31,435 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل6,157,148,800 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1757وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح73199 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة7 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة10,714,286 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3199 :
 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.199 :
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أفقيا

 -1رسام كاريكاتوري لبناني راحل –  -2حيوان بحري – عاصمة أوروبية –  -3ثرى
– دولة أوروبية –  -4ظرف ُيسأل به عن املكان – سقي النباتات – خيال وشبح – -5
ّ
حرك سرير الطفل – خبز يابس – طعم الحنظل –  -6فاز ونال – أوقد النار وأشعلها
–  -7خاصتي وملكي – من الطيور – بهلواني ُيضحك الناس بحركاته وألعابه –
 -8حبر األقالم – ألعن وأشتم –  -9إحدى الواليات املتحدة األميركية على املحيط
الهادي – ورك –  -10مرتفع من األرض – إحدى أشهر القصص والشخصيات في
حكايات ألف ليلة وليلة

عموديًا

 -1اإلسم القديم للمحيط األطلسي –  -2عمل يجري كل يوم – ماركة زيت محركات
قادم – مجرى مياه – مقياس مساحة –  -4صفة تطلق على الحمل –
معروفة – ُ -3
وتعرف أيضًا بالتني الشوكي – ّ
صوت الرصاص – عداوة وحقد دفني
 -5من الفاكهة
–  -6عاصمة عربية – صوت الذئب –  -7ما غلظ من القطران والزفت – خليج أو لجة
البحر – صاح التيس عند الهياج –  -8يائس أشد اليأس وساخط – بقرة وحشية
–  -9ضباب رقيق – صفة عــدم النجاح في اإلمتحانات – ّ -10
رســام كاريكاتوري
لبناني راحل

 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 924
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة331 :
• يومية أربعة7841 :
• يومية خمسة78939 :
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مشاهير 3269
1

أفقيا
ّ
فورد – وفي –  -5القنب – شاق – -6
-4
–
مرداد
–
مزار
-3
–
كيوي
–
لورين
-2
–
إسم
–
 -1أمني
ّ
مها – ساري –  -7ن ن – لب – بي –  -8تف – األوامر –  -9يرن – هرنف –  -10نيو سوث ويلز
 -1املعاملتني –  -2موز – له – فري –  -3يرافقان – نو –  -4نيرون – نا –  -5ربس – لهو – -6
مد – اإلرث –  -7سكر – شربونو –  -8ميدواي – أفي –  -9وافق – بم –  -10ميدي – فيروز

حل الشبكة 3268

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.

حلول الشبكة السابقة

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.99 :

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2016/1459
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال في

استراحة

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 106,246,460ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,976 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 53,606 :ل.ل.

لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليهم :اندره صليبا
نقوال خليل برغوث
نادين خليل برغوث
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـص ـ ــادر
ع ــن م ـح ـك ـمــة ب ــداي ــة بـ ـي ــروت  -ق ـ ــرار رق ــم
2015/133/86
والـقــاضــي بــإلــزام املنفذ عليهم دفــع مبلغ
/601 141/د.أ.
إض ــاف ــة ال ــى ال ـل ــواح ــق وم ـب ـلــغ 132 000/
/3ل.ل.
تاريخ التنفيذ2016/6/18 :
تاريخ تبليغ االن ــذارات :من املنفذ عليهم
2016/6/24
تــاريــخ قــرار الحجز :إعــان تـحـ ّـول الحجز
االحتياطي إلى حجز تنفيذي 2016/7/12
تاريخ تسجيله2016/8/19 :
تاريخ محضر الوصف2018/4/26 :
تاريخ تسجيله2018/5/21 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع 3/301 :عني
املــريـســة وهــو عـبــارة عــن مـسـتــودع طابق
ً
سفلي ثاني شماال وغربًا.
مساحته 35 :م2
حــدود العقارين :غربًا أمــاك عامة - 302
 - 312شرقًا :أمالك عامة و297
ً
ش ـمــاال ،315 - 312 - 297 - 344 :جنوبًا:
أمالك عامة
قيمة التخمني/175000 :د.أ.
قيمة التخمني للمرة األولى/105000 :د.أ.
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع 2/301 :عني
املــري ـســة وه ــو ع ـبــارة عــن م ـس ـتــودع كبير
طابق سفلي ثاني  -جنوبًا.
مساحته 316 :م2
قيمة التخمني/1.580.000/ :د.أ.

إعداد
نعوم
مسعود
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الع ــب ك ــرة ق ــدم دان ـم ــارك ــي ب ــدأ مـسـيــرتــه ال ـكــرويــة م ــع ن ــادي مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي عــام  .2003لعب مــع نــادي نوتس كاونتي ثــم انتقل الــى نــادي ليدز
يونايتد وليستر سيتي
 = 9+5+4+2+1جزيرة إيطالية ■  = 9+11+8+7+6خالف جنوبي ■ = 5+10+3
يستخرج من الشمندر

حل الشبكة الماضية :هزاع المجالي

قيمة الطرح للمرة األولى/948.000/ :د.أ.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان إجـ ــرائ ـ ـهـ ــا :ي ــوم
األربـعــاء الواقع في  2019/10/30الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى حـ ـص ــص املـ ـنـ ـف ــذ عـلـيـهــم
والبالغة  2400سهم في العقارين 2/301
و 3/301مـنـطـقــة ع ــن املــري ـســة الـعـقــاريــة
واملوصوفة أعاله.
مع العلم أن العقارين حاليًا مستخدمان
كوحدة عقارية واحدة.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا الحـكــام
املـ ـ ــواد  973و  978و  983م ــن االص ـ ــول
امل ــدنـ ـي ــة ،أن يـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح ،أو يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا ف ـيــه ،واال ُع ـ ّـد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه ،وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كــامــل الـثـمــن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة إلنذار
أو ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا مــن
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
اعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ/8 :و 2018/
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ف ــرس ــت ن ــاش ــون ــال بـنــك
ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـه ـي ــم :ت ــوف ـي ــق ع ـي ـســى ون ـي ـفــن
عيسى ودانيا كيال
املـسـتـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تنفيذ املنت رقم 2017/544
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2017/11/9 :تــاريــخ
تسجيله2017/11/15 :
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كامل املقسم  /41/من العقار رقــم /537/
م ـن ـط ـقــة ب ـس ــات ــن ط ــرابـ ـل ــس وذل ـ ـ ــك وف ـقــا
ملـنــدرجــات دفـتــر ال ـشــروط املـنـظــم بتاريخ
.2018/12/3
موضوع الطرح :القسم  41من العقار 537
ب ـســاتــن ط ــراب ـل ــس ،طــابــق س ــاب ــع ،مــدخــل
وص ــال ــون وط ـعــام وج ـلــوس وث ــاث غــرف
سـكــن ومـطـبــخ وحـمــامــن وخ ــاء يعلوها
م ـت ـخــت وثـ ـ ــاث خـ ــزانـ ــات وغ ــرف ــة غـسـيــل
وأربع شرفات.
قيمة الـتـخـمــن - /$418500/ :فـقــط أربــع
مئة وثمانية عشر ألف وخمسماية دوالر
أميركي ال غير.
بـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح :س ـ ـتـ ــة أع ـ ـ ـشـ ـ ــار ال ـت ـخ ـم ــن
 - /$251100/ف ـ ـقـ ــط م ـ ـئ ـ ـتـ ــان وواحـ ـ ـ ــد
وخمسون ألف ومئة دوالر أميركي ال غير.
م ـكــان امل ــزاي ــدة :دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ طــراب ـلــس -
قصر العدل  -غرفة الرئيسة أماني فواز.
الزمان :بتمام الساعة الثانية ظهرًا الواقع
في .2019/11/4
ش ـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مـقــامــا لــه ضمن
نـطــاق هــذه الــدائــرة وان يــدفــع بــدل الطرح
املقرر قبل مباشرة الجلسة بموجب شك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائ ــرة تنفيذ طــرابـلــس ،وعـلـيــه زي ــادة عن
الثمن دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم
حاتم عثمان
إعالن قضائي
صادر عن محكمة النبطية املدنية /عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر
يدعوكم قلم هــذه املحكمة املــدعــى عليهم
محمد يوسف رزق وأسـتـيــاج سوريانو
املـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ال ـح ـضــور اليها
الستالم اوراق الدعوى رقم  2019/302من
املــدعــي عليهم ورث ــة املــرحــوم عبد املجيد
رزق بموضوع حــق مــرور وعليكم اتخاذ
محل االقــامــة ضمن نـطــاق املحكمة مــا لم
تكونوا ممثلني بمحام ّ
يعد مكتبه مقامًا
مختارًا وإال جاز ابالغكم االوراق وموعد
الجلسة بواسطة رئيس القلم والتعليق
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ــوح ـ ــة االعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات ض ـ ـمـ ــن امل ـه ـل ــة
القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي

إعالن قضائي
قررت محكمة الغرفة االبتدائية األولى في
الـبـقــاع/زحـلــة بــرئــاســة الـقــاضـيــة املـنــاوبــة
ن ــوال صـلـيـبــا ب ـتــاريــخ  2019/7/25نشر
اإلعالن التالي:
ت ـقــدم املـسـتــدعــي وس ـيــم أح ـمــد الحمصي
بوكالة املحامية لينا الحمصي باستدعاء
س ـج ــل ب ــرق ــم اسـ ـ ــاس  2019/730ت ــاري ــخ
 2019/7/25وط ـلــب اس ـت ـنــادًا ال ــى احـكــام
امل ــادة  512أ.م.م .فـقــرة  3و 4شطب اشــارة
دع ــوي ــن االولـ ــى بــرقــم يــومــي  461تــاريــخ
 1942/5/15دع ـ ـ ــوى ق ـس ـم ــة م ـق ــام ــة مــن
احمد سليم الحمصي بوجه عبد الرحيم
الشحيمي ورفاقه برقم قــرار 1942/1033
وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ــرقـ ــم يـ ــومـ ــي  1162ت ــاري ــخ
 1856/5/19دع ـ ـ ــوى م ـق ــام ــة مـ ــن رمـ ــزي
م ـح ـمــود ال ـش ـح ـي ـمــي ب ــوج ــه ع ـبــدالــرح ـيــم
الشحيمي ورفاقه برقم اساس  700تاريخ
 1957/2/13عن صحيفة العقار رقم 1250
من منطقة سعدنايل العقارية الذي يملك
فـيــه املـسـتــدعــي  /1914/سـهـمــا موضحًا
بأنه تعذر وجود امللفني.
فعلى من لديه اعتراض او مالحظات على
طلب املستدعي ان يتقدم بها خالل مهلة
عشرين يــومــا الــى قلم املحكمة فــي زحلة
اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم  2018/61تاريخ
2018/2/21
تـنـفــذ بــاتــريـشـيــا ن ـم ــرود شــايــن وكيلتها
االس ـ ـت ـ ــاذة ن ـه ــى فـ ــرحـ ــات ب ــوج ــه نـجـيــب
انـ ـط ــوان ال ـهــاشــم اس ـت ـنــابــة دائ ـ ــرة تنفيذ
امل ــن رق ــم  2017/707ت ــاري ــخ 2018/2/7
وموضوعها تنفيذ حكم الغرفة االبتدائية
الخامسة فــي جبل لبنان رقــم 2017/131
تــاريــخ  2017/6/15وال ــذي قضى باعالن
الـ ـط ــاق ب ــن ك ــل م ــن امل ــدع ـي ــة بــاتــريـشـيــا
نمرود انطوان شاين واملدعى عليه نجيب
ان ـطــوان الـهــاشــم وبــاعـطــاء حضانة الولد
القاصرة ليلى الــى املدعية لغاية بلوغها
سن الرشد وبالزام املدعى عليه بدفع نفقة
دائـمــة عــن االبـنــة ليلى قــدرهــا /1200/د.أ.
اضــافــة ال ــى تكفله بــدفــع نـفـقــات الطبابة
واالستشفاء ونفقات التعليم اي االقساط
املدرسية مع جميع لواحقها من بدل نقل
وقــرطــاسـيــة وســواه ـمــا كـمــا الـ ــزام املــدعــى
عليه بدفع تعويض قــدره  30مليون ل.ل.
للمدعية.
ويجري التنفيذ على  1200سهم ملك رقبة
خاصة املنفذ عليه في القسم  12من العقار
/1476ب ـ ــاط .وهــو وفــق االف ــادة العقارية
مؤلف من مدخل وصالون وطعام ومطبخ
وم ـ ـم ـ ــران وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــامـ ــان ول ــه
م ـس ـتــودع مـســاحـتــه  143م.م .وبــالـكـشــف
تبني ان الشقة تقع في حي كفركالس في
بـنــايــة ال ـشــوار وف ــي الـطــابــق الـثــالــث وفقًا
لـلـمـصـعــد وه ــي مــؤل ـفــة م ــن م ــدخ ــل كبير
وص ــال ــون وط ـع ــام وم ـط ـبــخ وثـ ــاث غــرف
نــوم و 4شــرفــات ،املدخل يــؤدي الــى موزع
وم ـنــه ب ــاب خـشـبــي يــدخ ـلــه زجـ ــاج ي ــؤدي
ال ــى صــالــون كـبـيــر لــه شــرفــة ال ــى الـطــريــق
مقفلة الومنيوم وزجــاج الصالون يسارا
مفتوح الى غرفة طعام التي لها باب الى
املطبخ ،بالط املدخل والصالون والطعام
متوسط الحجم كسر رخام ،يسار املدخل
بـ ــاب ي ـ ــؤدي الـ ــى امل ـط ـبــخ ال ـ ــذي ل ــه شــرفــة
جــرى اقفالها الومنيوم وزج ــاج وضمها
ال ـيــه مـجـلــى غــرانـيــت ل ــون رمـ ــادي خــزائــن
خشبية لون سنديان اعلى واسفل املجلى
بالط سيراميك ابيض موشح رمــادي في
االرض وسـيــرامـيــك اب ـيــض فــي الحيطان
املطبخ له حمام صغير بالط سيراميك في
االرض والحيطان ،من املدخل الى اليمني
كـ ــوريـ ــدور ط ــوي ــل ي ـ ــؤدي الـ ــى غ ــرف ــة ن ــوم
صغيرة لــون الحيطان فيها زه ــري ولها
ش ــرف ــة ج ــرى اق ـفــال ـهــا الــوم ـن ـيــوم وزج ــاج
وضمها اليها.
ح ـم ــام كـبـيــر ب ــاط س ـيــرام ـيــك اب ـي ــض في
االرض والـحـيـطــان يفصل عــن غــرفــة نــوم
ثــانـيــة ،آخ ــر ال ـك ــوري ــدور غــرفــة ن ــوم ثالثة
ماستر كبيرة لها شرفة صغيرة.
بــاط الـكــوريــدور وغ ــرف الـنــوم سيراميك
اب ـ ـيـ ــض ،اب ـ ـ ـ ــواب غـ ـ ــرف ال ـ ـنـ ــوم ال ــداخ ـل ـي ــة
خشب مضغوط لــون ابـيــض ،بــاب املدخل
الــرئ ـي ـســي س ـن ــدي ــان لـ ــون ج ـ ــوزي لـلـشـقــة
موقف في الطابق االرضي.
 اشـ ــارة دع ــوى رق ــم  2015/1634تــاريــختسجيله .2015/3/13
ً
 -حــدوده :شماال منطقة قرطبون والعقار

 1475وجنوبًا العقار  1477وشرقًا طريق
عام وغربًا حدود منطقة قرطبون.
 ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2018/3/21 :وتاريخ تسجيله .2018/4/30
 ق ـي ـم ــة ت ـخ ـمــن  1200س ـه ــم م ـل ــك رق ـبــةف ــي الـقـســم  12م ــن ال ـع ـقــار / 1476ب ــاط/
/71500د.أ .وقـ ـيـ ـم ــة بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بـعــد
التخفيض/47025/ :د.أ.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2019/11/14بـ ـتـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة  12فــي
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم ألمــر حضرة رئيس دائــرة
تنفيذ جبيل او تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة وعليه تحمل
رس ــم ال ــدالل ــة ورس ــم التسجيل كـمــا عليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
وع ـل ـي ــه االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى قـ ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للقسم موضوع البيع.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية الرقم /11م2019/
املـنـفــذة :سميرة يــوســف سـمــور  -وكيلها
املحامي ابراهيم طرابلسي.
املنفذ عليه :ميالد عزيز صياح  -وكياله
املحاميان انطوان وجورج عمار.
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ال ـ ـس ـ ـنـ ــد مـ ــوضـ ــوع
االس ـت ـن ــاب ــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
ك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــروان بـ ـ ــرقـ ـ ــم ً 2014/470تـ ــاريـ ــخ
 2018/12/27تحصيال لدين املنفذة البالغ
/11068000/ل.ل .عدا الرسوم واملصاريف.
تاريخ قرار الحجز.2018/11/15 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري.2018/11/27 :
املطروح للبيع :القسم  15من العقار 1804
ال ـبــوشــريــة ي ـح ـتــوي ع ـلــى م ــدخ ــل وغــرفــة
وحمام ودار ومطبخ وشرفة .طابق ثالث.
مساحته /47/م ،2يشترك بملكية الحق
امل ـخ ـت ـل ــف رق ـ ــم  1و .3ب ـخ ـص ــوص بــاقــي
الحقوق واالستمالك ووضع اليد واتفاقية
البيع واش ــارات اخ ــرى راج ــع القسم ./1/
ح ـجــز تـنـفـيــذي رق ــم  .2014/470محضر
وصف رقم 11م.2019/
قيمة التخمني /35250/ :دوالر اميركي.
قيمة الطرح /21150/ :دوالر اميركي.
املــزايــدة :ستجري يوم الجمعة الواقع في
 2019/11/15الـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وف ــي محكمة
املـ ــن .فـعـلــى راغـ ــب ال ـش ــراء ان يـ ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قـيـمــة ال ـط ــرح او تقديم
كفالة مـعــادلــة وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نـ ـط ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة وخـ ـ ــال ث ــاث ــة ايـ ـ ــام تـلــي
االح ــال ــة ،عـلـيــه اي ـ ــداع كــامــل ال ـث ـمــن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2017/718
املـ ـنـ ـف ــذ :ن ـب ـيــل ادوار ع ـب ــد الـ ـح ــق وك ـي ـلــه

املحامي ميالد االبرش
املنفذ عليهم :ورث ــة ابــراهـيــم غـطــاس ابي
فرح ممثلني باملمثل الخاص السيد جهاد
معتوق مختار ضهر الصوان.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـتــاسـعــة ف ــي جــديــدة
املنت الناظرة في القضايا العقارية تاريخ
 2017/5/2قــرار رقــم  2017/120القاضي
باعتبار العقارات  803و 804و 288و/298
ضهر الصوان غير قابلة للقسمة العينية
بني الشركاء في امللك وبإزالة الشيوع فيها
عن طريق طرحها للبيع في املزاد العلني
للعموم امام دائرة التنفيذ املختصة وعلى
ان يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة االولى
مبلغ /176000/د.أ .بالنسبة للعقار االول
و/117000/د.أ .بالنسبة للعقار الثاني
و/185500/د.أ .بالنسبة للعقار الثالث
و/250/د.أ .بالنسبة للعقار االخير او ما
يعادل املبالغ املــذكــورة بالليرة اللبنانية
ب ـتــاريــخ الـبـيــع وت ــوزي ــع نــاتــج الـثـمــن بني
الشركاء في امللك بنسبة ملكية كل منهم
بحسب قيود الصحيفة العينية.
تاريخ محضر الوصف.2017/11/21 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري.2017/11/28 :
العقارات املطروحة للبيع:
 - 1ال ـع ـقــار ً /288ض ـهــر الـ ـص ــوان :قطعة
ارض منحدرة قليال ضمنها بعض اشجار
الصنوبر واالشجار البرية ،مساحته 530
ً
م 2يحده جنوبًا  ،289شماال وشرقًا وغربًا
طريق.
 - 2ال ـع ـقــار  /803ض ـهــر الـ ـص ــوان :قطعة
ارض م ـن ـحــدرة ضـمـنـهــا بـعــض االش ـجــار
البرية والصنوبر ال بناء عليها ،مساحته
ً
 880م ،2يحده شرقًا وشـمــاال  800و 801
جنوبًا مجرى ماء شتوي ،غربًا طريق.
/804ضهر الصوان :قطعة ارض
 - 3العقار
ً
م ـن ـح ــدرة ق ـل ـيــا ضـمـنـهــا ب ـعــض اش ـجــار
ً
الصنوبر ،مساحته  585م 2يحده شماال
 805جنوبًا وشرقًا طريق غربًا مجرى ماء
شتوي.
ض ــريـ ـب ــة ت ـح ـس ــن بـ ــال ـ ـقـ ــرار 2014/158
تــاريــخ  2014/11/21ص ــادر عــن مــديــريــة
املــالـيــة الـعــامــة مــديــر ال ـ ــواردات بــاملــرســوم
رق ــم  2010/3632امل ـع ــدل ب ــامل ــرس ــوم رقــم
 74/9281وبـ ـي ــان دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـح ـســن رق ــم
 ،2014/732راج ــع مـلــف  ،237تـقــع جميع
العقارات في محلة خندق الريحاني وقد
سجل على صحيفتها دعوى ازالة شيوع
رقـ ــم  2016/1891وم ـح ـضــر وصـ ــف رقــم
.2017/718
قيمة التخمني والطرح:
 - 1العقار  288ضهر الصوان/185500/ :
دوالر أميركي.
 - 2العقار  803ضهر الصوان/176000/ :
دوالر أميركي.
 - 3العقار  804ضهر الصوان /117000/
دوالر أميركي.
املـ ــزايـ ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
في  2019/10/16الساعة الحادية عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال

رشكة النجمة للتطوير العقاري والسياحي ش.م.ل.
دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمني
يترشف مجلس إدارة رشكة النجمة للتطوير العقاري والسياحي ش.م.ل.
بدعوة السادة املساهمني إىل إجتامع يعقد يف مكان الرشكة بناية الكونكورد
الطابق الثاين  -فردان  -بريوت .الساعة العارشة من يوم األربعاء الواقع يف
 23ترشين األول  2019للتداول يف جدول االعامل التايل:
 - 1املوافقة عىل االتفاقيات املوقعة مع كل من بنك لبنان واملهجر ش.م.ل،.
ورشكة  SEGوبعض املساهمني لرشاء حقوق مختلفة من عقار الرشكة.
 - 2املوافقة عىل حسابات الرشكة يف السنوات السابقة وإبراء ذمة أعضاء
ورئيس مجلس اإلدارة.
 - 3إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
 - 4أي أمور تتعلق مبارشة أو غري مبارشة يف البنود أعاله.
 - 5ما يستجد من أعامل.
مجلس اإلدارة

فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2016/1029
املنفذ :سرادار بنك ش.م.ل - .وكيله املحامي
شكري روبير الخوري.
املنفذ عليه :بسام غسان أبي ياغي وكيله
املحامي جوزف عيد.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد قـ ـ ــرض سـكـنــي
وج ــدول ًدفـعــات وعـقــد تــأمــن درج ــة اولــى
تـحـصـيــا ملـبـلــغ /546709566/ل.ل .عــدا
الفائدة واللواحق.
تاريخ محضر الوصف.2018/11/8 :
تاريخ تسجيله.2018/11/15 :
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـق ـســم  /7/م ــن الـعـقــار
 /3562/ع ــن س ـ ـعـ ــادة ،ت ـب ــن انـ ــه مــؤلــف
م ــن م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام وج ـل ــوس
وث ــاث غ ــرف ومـطـبــخ وغـسـيــل وحمامني
وخـ ـ ـ ــاء وحـ ـ ـم ـ ــام ضـ ـم ــن غـ ــرفـ ــة ال ـغ ـس ـيــل
وثــاث شرفات واحــدة منها مقفلة زجاج
واملـيـنـيــوم ،مساحته /211/م.م ،.يشترك
بملكية الـقـسـمــن  /1/و /3/ول ــه موقف
سيارتني في السفلي الثاني ،ولــه انتفاع
ك ــاف ف ــي الـسـفـلــي االول ،تــأمــن ملصلحة
البنك التجاري للشرق االدنى ش.م.ل لقاء
مبلغ /400000/د.أ .بخصوص الوقوعات
راجع القسم  ،/1/حجز تنفيذي ومحضر
وصف رقم .2016/1029
قيمة التخمني/358700/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح/215220/ :دوالر أميركي.
املـ ــزاي ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
فيه  2019/10/30الساعة الحادية عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
فــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر

◄ مطلوب ►
Multinational company is seeking
for well experienced medical Representatives for the following Area:
- Bekaa
- North
- Beirut & Dahiyeh
Candidates with convenient CVs
with more than 3 years’ experience
in medical field marketing and
well-motivated are asked to send
their resume on the following Email:
MarinasHerbal@gmail.com

مطلوب مندوبات
مبيعات للعمل لدى رشكة
 CHLيف كافة املناطق
اللبنانية لالستفسار
االتصال عىل الرقم
71/819190

◄ خرج ولم يعد ►
هربت العاملة االثيوبية
WORKTU BAJIGA GUDISA
من منزل مخدوميها الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا» االتصال على
الرقم 70/088567
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◄ إعالنات رسمية ►
وثيقة نشر خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة االسـتـئـنــاف املدنية
ـروت .الـغــرفــة االول ــى الـنــاظــرة في
فــي بـيـ
ّ
ّ
قضايا الغش واملؤلفة من القضاة جمال
الخوري رئيسة منتدبة ودانيا الدحداح
ومايا ماجد مستشارتني.
رقم االساس2015/77 :
رقم القرار2016/20 :
ّ
الصالحية
نوع الجرم :مواد منتهية
ّ
العام
املدعي :الحق
ّ
ّ
املدعى عليه :يوحنا داوود الخوري
امل ــواد املحكوم بـهــا 109 :قــانــون حماية
املستهلك
األوراق املطلوب نشرها:
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
2016/3/9
ّ
والقاضي بتغريم املـ ّـدعــى عليه يوحنا
داوود الـ ـخ ــوري مـبـلـغــا وقـ ـ ــدره عـشــرة
ماليني ل.ل .وتدريكه النفقات
بيروت في 30/9/2019
مليس حاطوم
إعالن
ت ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مناقصة عمومية (مـحــاولــة أول ــى) في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف من
يــوم الثالثاء الــواقــع فيه ،2019/10/22
وذلــك فــي قاعة املناقصات فــي املديرية
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الـطــابــق الـثــالــث ،لتلزيم تجهيزات
وأنظمة معلوماتية لعام  ،2019موضوع
دف ـت ــر الـ ـش ــروط االداريـ ـ ـ ــة ال ـخ ــاص ــة رقــم
/203م ل تاريخ .2019/09/26
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائــرة
املـ ــال وال ـع ـتــاد – شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ،عـلــى أن تـقـ ّـدم
الـ ـع ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
وي ــرف ــض ك ــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاحـ ـظ ــة :إذا ص ـ ـ ــادف نـ ـه ــار ال ـت ـلــزيــم
املذكور أعــاه يوم عطلة رسمي ،يعتبر
ي ــوم ال ـع ـمــل الـ ــذي يـلـيــه م ــوع ـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1582
إعالن
ت ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مناقصة عمومية (مـحــاولــة ثانية) في
تمام الساعة التاسعة من يــوم الثالثاء
الواقع فيه  ،2019/10/22وذلك في قاعة
املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة الـعــامــة لألمن
العام – املبنى املركزي رقم  /3/الطابق
الثالث ،لتلزيم تجهيزات تدفئة وتبريد
ل ـع ــام  ،2019م ــوض ــوع دف ـت ــر ال ـش ــروط
االداري ـ ــة الـخــاصــة رق ــم /140م ل تــاريــخ
.2019/07/17
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائــرة
املـ ــال وال ـع ـتــاد – شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ،عـلــى أن تـقـ ّـدم
الـ ـع ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
وي ــرف ــض ك ــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاحـ ـظ ــة :إذا ص ـ ـ ــادف نـ ـه ــار ال ـت ـلــزيــم
املذكور أعــاه يوم عطلة رسمي ،يعتبر
ي ــوم ال ـع ـمــل الـ ــذي يـلـيــه م ــوع ـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1582
إعالن عن إستدراج عروض
يجري في وزارة الداخلية والبلدايات -
املديرية العامة للدفاع املدني إستدراج
عروض لتلزيم قرطاسية.
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن االشـ ـت ــراك ب ــاالس ـت ــدراج
امل ــذك ــور اع ـ ــاه اسـ ـت ــام دف ـت ــر ال ـش ــروط
واملــواص ـفــات الفنية الـعــائــدة لــه اب ـتـ ً
ـداء
مـ ـ ــن يـ ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق بـ ـت ــاري ــخ

 2019/10/04من املديرية العامة للدفاع
املــدنــي  -عــن الــرمــانــة  -مـبـنــى بـيـضــا -
الوحدة االدارية  -الطابق السابع ،وذلك
ضمن أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض ال ــى امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للدفاع املدني بالبريد املضمون أو تسلم
بــالـيــد حـتــى ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2019/10/10لغاية الساعة الواحدة.
يتم فــض الـعــروض فــي املــديــريــة العامة
للدفاع املــدنــي  -لجنة الـشــراء  -الطابق
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ي ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـيــه
 2019/10/11في تمام الساعة التاسعة
صباحًا.
مدير عام الدفاع املدني
العميد ريمون خطار
التكليف 1586
اعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلبت فــاطـمــه خـضــر كـيــانــي بصفتها
احد ورثة فواز راغب االيتوني املشتري
م ــن ورث ــة اح ـمــد يــوســف مـحـفــوظ سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بــاســم امل ــورث احمد
يوسف محفوظ للعقار  2184دلهون.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب ي ـح ـيــى م ـح ـمــد ال ـب ــاق ــر ك ــوث ــران ــي
بوكالته عن جمال جواد حب الله ملورثته
ناديا عبد املنعم شعيب بالعقارات 221
قــاقـعـيــة الـصـنــوبــر و 1045و 1046درب
ال ـس ـيــم و 1454ال ـغ ــازي ــة وبــوكــال ـتــه عن
عبد املنعم سامي شعيب ملورثه سامي
عبد املنعم شعيب بالعقار  221قاقعية
الصنوبر سندات بدل ضائع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب م ـح ـمــد اح ـم ــد م ـت ـي ــرك س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  268ارزي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلب احمد علي قصير بوكالته عن رقية
كــامــل خـشــاب ملــورثـتـهــا سكنه محمود
ش ــرف ال ــدي ــن س ـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 980شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ـبــت ن ــزه ــه م ـح ـمــد سـ ـع ــاده ملــوكـلـهــا
مصطفى احـمــد ف ــواز سـنــد تمليك بــدل
ضائع للعقار  22/1173وسطاني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلبت زينب علي مخذر ملورثها محمد
رض ــى م ـخــذر س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للعقار  1462بابلية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلبت املحامية عليا عاصي بوكالتها
عـ ــن م ـح ـم ــود ع ـب ــدال ـل ــه غ ـ ـنـ ــدور مل ــورث ــه
عبدالله علي غندور سندات بدل ضائع
للعقارين  370و 1/523صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية–دائرة اإللتزام الضريبي
 ,دائرة خدمات املكلفني ,دائرة التدقيق امليداني و دائرة األعتراضات الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في مدينة النبطية,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم
ً
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت – املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى شركة جي.اتش.انترفينيش ش.م.ل
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا (هولدنغ)
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه رئبال وسيم االمني
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
سانشاين ش.م.م

1492084

RT000154601LB

8/28/2019

9/5/2019

كاليفورنيا للسيارات ش.م.م

1492943

RT000154602LB

8/28/2019

9/5/2019

1495221

RT000156020LB

8/27/2019

9/5/2019

1496006

RT000156028LB

8/26/2019

9/5/2019

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

شركة عبر العالم للبث التلفزيوني
واالذاعي ش.م.م

1497584

RT000156032LB

8/27/2019

9/5/2019

محمود علي مدلج

587859

RT000148349LB

4/18/2019

9/6/2019

60680

RT000149930LB

4/18/2019

9/6/2019

RT000150871LB

4/18/2019

9/6/2019

4/18/2019

9/6/2019
9/6/2019

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

حسني فيصل جميل

2953569

RR192562047LB

-

-

عبد الله محمود عيتاني

بسام سمير ياسني

2565688

RR192562020LB

-

-

حسني سليم ابو جخ

950135

شادي مصطفى اسماعيل

313062

RR192562016LB

22/08/2019

2019/09/04

محمد سليم ابو جخ

950129

RT000150872LB

حسن حسني عباس

2259318

RR192562033LB

23/08/2019

2019/09/04

احمد سليم ابو جخ

492482

RT000150873LB

4/18/2019

يانا ياسر مقلد

2686973

RR192562055LB

23/08/2019

2019/09/04

محمود علي مدلج

587859

RT000150882LB

4/18/2019

9/6/2019

علي يوسف ايوب

826187

RR192562149LB

22/08/2019

2019/09/04

الشركة الدولية للبناء واملقاوالت  -سيبكو

1135

RT000150889LB

4/23/2019

9/6/2019

ماجد يوسف فحص

1261964

RR192562170LB

27/08/2019

2019/09/05

باسكال مارك ضوميط

2398761

RT000150894LB

4/24/2019

9/9/2019

يوسف محمد مقداد

1482489

RR192578206LB

2019/08/09

2019/08/22

جبل املنت ش.م.ل.

2190325

RT000151713LB

4/23/2019

9/6/2019

غازي منير قانصو

1310444

RR192584100LB

2019/07/12

2019/07/17

رشيد عمر البواب

91601

RT000151714LB

4/25/2019

9/6/2019

عباس عبدالله مقدم

3596397

RR192584780LB

2019/07/11

2019/07/18

احمد حسن فقيه

295875

RR192578055LB

2019/07/23

2019/07/30

اسم املكلف

الشركة الحديثة للخدمات والتجارة
العامة ش.م.م

1499697

RT000156037LB

8/28/2019

9/5/2019

اي .كي .غروب ش.م.م

1504148

RT000156050LB

8/28/2019

9/5/2019

وسام حسن شلهوب

1505494

RT000156051LB

8/28/2019

9/5/2019

انتل ديفانس كونتراكتور ش.م.ل
اوف شور

1566263

RT000156647LB

8/28/2019

9/5/2019

احمد محمد عبد الله

1570753

RT000156669LB

8/28/2019

9/5/2019

عبد الرحمن احمد بعيون

1573702

RT000156686LB

8/28/2019

9/5/2019

جالل شخيموس محمد

1580919

RT000156792LB

8/28/2019

9/5/2019

فابير هولدنغ ش.م.ل

1595679

RT000156809LB

8/27/2019

9/5/2019

حسن عمر البواب

872592

RT000151715LB

4/25/2019

9/9/2019

ويب ميديا ش.م.ل اوف شور

1613613

RT000156829LB

8/27/2019

9/5/2019

فادية عمر البواب

872580

RT000151716LB

4/25/2019

9/9/2019

شعاع كابيتال (ش.م.ع) مكتب
تمثيل

1618880

RT000156834LB

8/27/2019

9/6/2019

شركة مصطفى حرب و شركاه للصيرفة

1372028

RR192578254LB

-

-

وائل محمد ستيتيه

413552

RT000151718LB

4/23/2019

9/6/2019

كي ام اتش ش.م.ل اوف شور

1620215

RT000156837LB

8/28/2019

9/5/2019

وسام محمد ستيتيه

1403817

RT000151719LB

4/25/2019

9/9/2019

تي ال ال العقارية ش.م.ل

1620296

RT000156838LB

8/26/2019

9/5/2019

كونتوار مصطفى اللبناني االفريقي و شركاه

1372057

RR192578245LB

-

-

زلفا سعيد برجاوي

671693

RT000151782LB

4/23/2019

9/6/2019

غدير وشركاها هولدنغ ش.م.ل

1623188

RT000156843LB

8/27/2019

9/5/2019

أحمد حسن فقيه

295875

RR192578055LB

-

-

مواد التغليف ش.م.م

1625482

RT000156847LB

8/28/2019

9/5/2019

حبيب رشيد قاطبي فواز

77473

RR192562387LB

-

-

1631232

محمد منيف معتوق

3604787

RR192578149LB

-

-

ايغل انترناشيونال كومباني اوف
شور ش.م.ل

ريم قاسم كلوت

3611834

RR192562395LB

-

-

يوسف محمد حيدر

1770466

RR192562325LB

-

-

محمد حسني حرب حرب

3084847

RR192562308LB

-

-

علي حسن كوجك

3316680

RR192562081LB

-

-

فضل عقيل عبد الحسني

263828

RR192562104LB

-

-

علي حسن حمود

207803

RR192562135LB

-

-

مهدي عبد القادر نصور

2273162

RR192562152LB

-

-

فاتن ابراهيم فقيه

336617

RR192562166LB

-

-

حسني محمد علي طباجة

2760976

RR192578342LB

-

-

الشركة اللبنانية املصرية الحديثة

2144999

RR173926827LB

-

-

الشركة اللبنانية العقارية للبناء
الحديث والتحسني القروي

64634

RT000151793LB

4/23/2019

9/6/2019

اميرة خضر شاتيال

552382

RT000152758LB

8/22/2019

9/5/2019

حسني عبيد غباش

1437369

RT000153201LB

8/27/2019

9/5/2019

انشاء االبنية وادارتها ش.م.ل

1437423

RT000153202LB

8/28/2019

9/5/2019

الغرير لألستثمار (ذ.م.م) فرع
لشركة اجنبية ش.م.م

1454867

RT000153613LB

8/27/2019

9/5/2019

اللبنانية العربية للتطوير واالنماء
ش.م.ل (اوف شور)

1458271

RT000153618LB

8/27/2019

9/5/2019

منى زينو فردون

1466712

RT000153724LB

8/28/2019

RT000156853LB

8/28/2019

9/5/2019

ليبانيز كونستراكتنغ كومباني
هولدنغ ش.م.ل

1631238

RT000156854LB

8/28/2019

9/5/2019

PROPERTY SHOP SARL

1632313

RT000156856LB

8/26/2019

9/5/2019

حسني علي مكتبي

95745

RT000156919LB

8/27/2019

9/5/2019

جعفر علي مكتبي

95748

RT000156920LB

8/27/2019

9/5/2019

عادل علي مكتبي

95749

RT000156921LB

8/27/2019

9/5/2019

9/11/2019

نبيل رافت قدورة

95773

RT000156923LB

8/28/2019

9/5/2019

شركة إنكوترايد ش.م.م.

1469347

RT000153729LB

8/27/2019

9/11/2019

نبيل رافت قدورة للتجارة

95778

RT000156924LB

8/28/2019

9/5/2019

رندا ابراهيم ابو صالح

1470036

RT000153730LB

8/26/2019

9/6/2019

سامي عمر دمشقية

95792

RT000156925LB

8/28/2019

9/5/2019

كونتينانتل كونستراكشن جروب
ش.م.ل اوف شور

1472847

RT000153902LB

8/28/2019

9/5/2019

عبد الرحمن حكمت سوبره

95852

RT000156927LB

8/28/2019

9/5/2019

لوكريت اندستريز هولدنغ ش.م.ل

1473790

RT000153903LB

8/28/2019

9/5/2019

عمر حكمت سوبره

95855

RT000156928LB

8/28/2019

9/5/2019

تنال مصطفى حرب

1826422

RR192561523LB

2019/07/17

2019/07/30

ام.ار.سي هولدنغ ش.م.ل

1474582

RT000153905LB

8/26/2019

9/6/2019

شركة املنطرة هولدنغ ش.م.ل

95869

RT000156930LB

8/27/2019

9/5/2019

شعيتو ديب شعيتو

1483534

RR192561452LB

2019/07/18

2019/07/30

باسم علي صفا

1477742

RT000153914LB

8/27/2019

9/6/2019

شركة بدارو  2000ش.م.ل

96601

RT000156947LB

8/28/2019

9/5/2019

ندى ديب شعيتو

1545686

RR192561470LB

2019/07/18

2019/07/30

شركة اوسداكوم ش.م.م

1482442

RT000153917LB

8/28/2019

9/5/2019

ليه شوبس ش.م.ل

97278

RT000156951LB

8/27/2019

9/5/2019

شركة ليناتكس ش.م.م

97465

RT000156953LB

8/28/2019

9/5/2019

منيره ديب شعيتو

1474956

RR192561483LB

2019/07/18

2019/07/30

اكستريم ديزاين ش.م.م

247721

RT000157073LB

8/27/2019

9/6/2019

ابراهيم علي االرملي

247780

RT000157075LB

8/27/2019

9/5/2019

محمد احمد رضوان

248085

RT000157083LB

8/28/2019

9/5/2019

فيكتور انطوان عضيمي

248315

RT000157086LB

8/28/2019

9/5/2019

حبيب البير عاصي

248379

RT000157089LB

8/26/2019

9/5/2019

عباس محمد اسماعيل

248690

RT000157094LB

8/27/2019

9/6/2019

ورثة وسام احمد حمود

248785

RT000157095LB

8/27/2019

9/5/2019

249547

RT000157098LB

8/28/2019

9/5/2019

RT000157479LB

8/26/2019

9/5/2019

8/28/2019

9/5/2019
9/5/2019

1482653

RT000153918LB

8/26/2019

9/5/2019

منى ديب شعيتو

1925760

RR192561497LB

2019/07/18

2019/07/30

التطوير الصناعي والتجاري ش.م.ل
اوف شور
شركة انوتشي ش.م.ل

1484194

RT000153922LB

8/28/2019

9/5/2019

حسن ديب شعيتو

1483592

RR192561545LB

2019/07/18

2019/07/30

سيرين نور الدين الطبش

1484256

RT000153923LB

8/27/2019

9/5/2019

سامية ذيب شعيتو

2480715

RR192561554LB

2019/07/18

2019/07/30

سولينار

1484841

RT000153925LB

8/26/2019

9/5/2019

سامي ديب شعيتو

1455257

RR192561571LB

2019/07/18

2019/07/30

سمارت انفو ش.م.ل (اوف شور)

1485114

RT000153927LB

8/27/2019

9/5/2019

زينب ديب شعيتو

1442937

RR192561585LB

2019/07/18

30/07/2019

ميثم فؤاد الفرا

1485121

RT000153937LB

8/28/2019

9/5/2019

داود خليل حمود

3031688

RR192561510LB

2019/07/22

01/08/2019

فاتنة خليل حمود

3031674

RR192561568LB

2019/07/22

01/08/2019

راكتي لالنتاج والتوزيع الفني
ش.ذ.م.م

72140

RT000154191LB

8/28/2019

9/5/2019

شركة توسكانا باالس ش.م.ل

ابراهيم خليل حمود

1634562

RR192561608LB

2019/07/22

01/08/2019

وائل رياض ابو النصر البستانه

73370

RT000154369LB

8/27/2019

9/5/2019

روال يوسف سربيه

244233

منيفة محمد سبيتي

2047296

RR1684047598LB

-

-

نبيه مرعي عيد

73468

RT000154371LB

8/27/2019

9/5/2019

فائزة ديبان فريج

585427

RT000157482LB

اسامة خليل شمس الدين

2093120

RR192561735LB

2019/08/16

22/08/2019

محمد بهاء الدين ابو النصر البساتنه

73496

RT000154372LB

8/28/2019

9/5/2019

سهام مصطفى عثمان

623906

RT000157483LB

8/28/2019

فاديا اديب شديد

1480069

RR192561792LB

-

-

سامي اكرم صعب

74297

RT000154379LB

8/27/2019

9/5/2019

غالب عبد اللطيف احمد الشماع

87608

RT000157719LB

8/28/2019

9/6/2019

سليم نايف دخل الله

75395

RT000154382LB

8/26/2019

9/13/2019

وصال محمد صفا

625169

RT000157772LB

8/27/2019

9/5/2019

سامي اديب شديد

1480066

RR192561801LB

-

-

اميل رشيد نادر رشيد نادر

79528

RT000154405LB

8/27/2019

9/5/2019

رنا زهير خياط

95561

RT000157797LB

8/27/2019

9/5/2019

فاطمة ديب شعيتو

1474975

RR192566110LB

-

-

نديم اسعد فخري

80257

RT000154427LB

8/28/2019

9/5/2019

اسامة شفيق حمزة سنو

736378

RT000157813LB

8/28/2019

9/5/2019

شركة الهبة

2990213

RR192561815LB

-

-

فؤاد جورج الكرم

83182

RT000154455LB

8/26/2019

9/6/2019

بدري علي غيث

151868

RT000157862LB

8/26/2019

9/6/2019

شاديا اديب شديد

1480072

RR192561775LB

-

-

ريمون جورج كرم

83185

RT000154456LB

8/26/2019

9/5/2019

124598

اسامة خليل شمس الدين

2093120

RR192561735LB

-

-

املستشارون املتحدون لالعمال ش.م.م

71875

RT000154478LB

8/28/2019

9/5/2019

جمعية املقاصد الخيرية االسالمية
في بيروت

احالم اديب شديد

1480071

RR192561789LB

-

-

اتيكا

72029

RT000154481LB

8/26/2019

9/5/2019

محمد سعيد الحاج

537100

RR144643911LB

-

-

رزق رينر فضل الله رزق بركات

1460184

RT000154522LB

8/27/2019

تايم لس ديزاين ش.م.ل(اوف شور)

1487525

RT000154594LB

8/26/2019

منيرة محمد التنيان

1491177

RT000154599LB

8/28/2019

9/5/2019
مغير محمد رضا سنجابه
9/5/2019
				
 9/5/2019تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

انترناشونال بيزنيس سوليوشن
(هولدنغ)

1491314

RT000154600LB

8/28/2019

9/5/2019

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 1549

فيصل محمد كردية
فيصل كردية

RT000157987LB

8/28/2019

9/5/2019

36722

RT000158100LB

8/28/2019

9/5/2019

3517831

RT000158101LB

8/28/2019

9/5/2019

40087

RT000158590LB

8/28/2019

9/5/2019

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1543
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

أدب
ّ
روايته الجديدة «خطأ غير مقصود» سرد جامح ومتفلت

رحيل

ّ
ّ
ّ
رشيد الضعيف :كتابة متحررة كأنها ...زلة لسان
بول مخلوف
في كتابه الجديد «خطأ غير مقصود»
(دار ال ـس ــاق ــي ـ ـ ـ ـ  ،)2019دخـ ــل رشـيــد
الـضـعـيــف ( )1945ال ـ ّـرواي ــة مــن بابها
الخلفي .يعلم الكاتب اللبناني أصول
ً
ّ
ً
ّ
الــل ـع ـبــة ج ـي ـدًا .ي ـع ــرف أن س ـب ــا ع ـ ّـدة
ُ
ً
ّ
ّ
تشكل مدخال ّ
يتيسر
للرواية وفقًا ملا
ّ
مــن مـفــاتـيــح ل ــدى ال ـكــاتــب ،ف ـقــرر هــذه
امل ـ ـ ـ ّـرة ،وع ـل ــى غ ـ ــرار إص ـ ـ ــداره ال ـســابــق
«أل ـ ــواح» ،أن يـلـعــب عـلــى كـيـفــه ،وهــذا
يعني بــال ـضــرورة ع ــدم االن ـج ــراف مع
مغاير
مسار
السائد بل االنعطاف في
ٍ
ٍ
في كتابةٍ تماثل تجربته (أو تجاربه)
ّ
الخاصة.
ّ
ّ
ّ
ليست امل ــرة ّاألول ــى ال ـتــي يلعب
إن ـهــا ّ
بـهــا الــضـعـيــف بــالــنــار ،أي أن يسحب
ٌ
ّ
شائع
الضيق ملا هو
نفسه من ٌاإلطار
ٌ
أو م ـت ـعــارف عـلـيــه ،فـهــو م ـع ـتــاد على
تقديم روايةٍ فيها من الغرابة ما يكفي،

يرى رشيد ّ
الضعيف أن
المرأة هي
الخالص في
هذا العالم
(مروان
طحطح)

هذا الكتاب
ربما يكون ّ ً
كون أحداث
األكثر حميمية
ّ
السرد التي تحاكي التفاصيل
ملتصقة بصاحبها تمامًا
ّ
ذاتيةٍ بحت قائمةٍ على «األنا» يرويها
ّ
ّ
ضـمـيــر امل ـت ـكــلــم الــام ـن ـت ـمــي لـقـضــايــا
ال ـ
ـرواي ــة ال ـعــربـ ّـيــة وه ـمـ ّـوم ـهــا ،مـعـنـ ّـيــةٍ
ّ
بالطبقات ّ
السفلى في النفس والحدث
الراهن الذي تدور في ّ
ّ
دوامته.
ّ
ّ
لم يكن التجديد في املضمون الروائي
املبغى األخير عند الضعيف فحسب،
ب ـ ــل طـ ــالـ ــت تـ ـج ــربـ ـت ــه الـ ـشـ ـك ــل أي ـض ــا
ح ـيــث قـ ـ ّـرر ع ـص ـيــان ال ـت ـقــويــم األدبـ ـ ّـي
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ـ ّـي ب ــذريـ ـع ــة إنـ ـ ـت ـ ــاج ن ـ ٍّـص
ٍّ ٍّ
س ـب ـ ٌـه .ف ــي «خ ـط ــأ غـيــر
أدب ـ ــي حـ ــر ي ـن ــا َ
ّ
مقصود» ،هناك نسف للبنية ّالروائية
بــاع ـتـبــارهــا نـسـقــا قــائـمــا بــالــضــرورة
ّ ٍّ
تراتبية كــل من البداية والحبكة
على
ّ
ً
والــنـهــا ّيــة ،مـ ّـا جعل منها عـمــا فريدًا
يستحق التوقف عنده لوهلة.
ّ ً
حميمية
ربما يكون هذا الكتاب األكثر
ّ
بالنسبة إلى كاتبه كون أحداث ّ
السرد

ّ
الـ ـت ــي ت ـح ــاك ــي ال ــت ـف ــاص ـي ــل مـلـتـصـقــة
ب ـصــاح ـب ـهــا ت ـم ــام ــا .الـ ــروايـ ــة مـقـ ّـسـمــة
إل ــى  21ن ـصــا (أو ش ـ ــذرة) ال يربطها
س ـ ـ ــوى تـ ـسـ ـلـ ـس ـ ٍـل زمـ ـ ـن ـ ـ ٍّـي ق ـ ــائ ـ ـ ٍـم ع ـلــى
ّ
ّ
ت ــوات ــر األحـ ـ ــداث م ـنــذ الــط ـفــولــة حــتــى
ّ
ّ
ســن مــا بعد التقاعد ،ويظهر الكاتب
ّ
ّ
ـراو َ مباشر
بشخصي ّ ُته الــرئـ ُيـســيــة كـ ـ ٍ
ارتكاز
نقطة
حيث تشكل أغوار باطنه
ِ
ـداث وامل ـ ـح ـ ـ َ
ـور األس ـ ــاس ـ ـ َّـي ل ـهــا.
األح ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وليس مــن واجــب الـقــارئ ،مهما يكن،
ّ
ينقب عن ّ
صحة الحكايات الواردة
أن
في ّ هذا الكتاب والحكم عليها بذاتها
ٌ
ـط م ــن األخـ ـب ــار املـ ـت ـ َ
ـداول ــة،
ك ــأن ـه ــا ن ـم ـ
أو إخ ـب ــار م ـك ـتــوب ع ـلــى ش ـكــل تـقــريـ ٍـر

ّ ً ّ
ُ
يجدر به
سر ّيةّ .إنما
اعترافات
يحمل َ ّ ٍ
يعاين التجربة املتوفرة أمامه عن
أن
ّ
حقيقيتها،
مدى
عن
النظر
بغض
كثب
ٌ
ّ
َ
ويـتـفــاعــل معها كــأنـهــا عــالـ ٌـم مختلف
ٌ
ّ
مجهول يكمن جماله في التكهن عنه،
ـزء ال
متصالحًا مــع مفهوم األدب كـجـ ٍ
ّ ّ
ّ
يومي.
مما هو
ّ
يتجزأ ّ
ي ـس ـت ـح ــق رشـ ـي ــد ال ـض ـع ـي ــف ال ــثـ ـن ــاء
ع ـلــى ق ــدرت ــه ف ــي ج ـعــل ع ـم ـلـ ّـه األخ ـيــر
يبدو حقيقيًا للغاية ،علمًا أنــه اقتلع
ّ
ن ـهــائـ ّـيــا كـ ــل ال ـع ـنــاصــر امل ـط ـلــوبــة فــي
ّ ّ
على حساب
التركيبة ٍّالدرامية للرواية ّ
غير
سـ ٍ
ـرد أف ـقـ ّـي جــامـ ٍـح يـشـ ّبــه الــن ـثــرِ ،
ألي سلطةٍ  ،متفل ٍت من قواعد
خاضع
ٍ

ّ
االع ـ ـ ــوج ـ ـ ــاج واالن ـ ـ ـ ـ ـ ــزالق ال ــت ــدريـ ـج ـ ّـي
ل ـلــوصــول إل ــى حـبـكــةٍ ٌأو ع ـق ــد ٍة ،لكنه
ٌ
ٌ
م ـن ـض ـبــط م ـت ــن وشـ ـ ّـيـ ــق م ـب ـن ـ ٌّـي عـلــى
ّ
سيل ّالوعي والجريان الكلي
أسلوب
فــي ال ـ ِ ّـس ــرد ِكــأنــه تـمــريـ ٌـن ي ـن ـ ُ
ـدرج على
ّ
ّ
الحر» .ولعل الكاتب
قاعدة «التداعي
َ
في ّ
تقنية كتابته هــذه يكون قد جهد
في الهدم واجتهد باالرتجال ،وعليه
تصبح غايته فــي تحرير الـ ّـروايــة من
شروطها تسخيرًا لغرضه أي البوح
امل ـط ـل ــق وفـ ـض ــح املـ ـسـ ـت ــور حـ ـي ــال كــل
ـار ومــا
مــا ي ـجــول فــي خــاطــره مــن أف ـك ـ ٍ
يسكنه من رغبات.
ّ
ّ
التي
الكتاب
في
ة
األساسي
والشخصية
ٌ
ّ
تـتـجــلــى ف ــي ال ـكــا ٌتــب عـيـنــه ،مـهــووسـ ٌـة
ّ
بــاألف ـكــار طــافـحــة بــالــرغـ ٌبــات مــدجــجـ ٌـة
ب ــال ــواقـ ـ ٌع ـ ّـي ــة .ش ٌ ـخ ـص ـ ّـي ــة م ـت ـن ــاق ـض ــة،
مضطربة ،وقلقة تتعامل مع قراراتها
ّ
ب ـنــزق وم ــع غــدهــا الـقــريــب ب ـت ـ ّ
ـرد ٍد كــأن
ٍّ
التعقل والهدوء عدوها بالفطرة .نفيٌ
ٌ
البطل عند رشيد
مطلق
لصفات البطلّ .
ّ
ٌ
ّ
ّ
الضعيف ميت ال يستحق الرثاء .إذ إن
مصيبته الـكـبـيــرة ه ـ ّـم وجـ ـ ٌّ
ـودي يعود
ّ
ّ
ّ
مع تقدم
لألصل األم ،ومن ثم ًيختلف ّ ً
الوقت ليصبح مشكلة حميمية تنقر
رجــولـتــه (إمـكــانـ ّـيــة اإلصــابــة بسرطان
ً
ال ـب ــروس ـت ــات) وص ـ ــوال إل ــى إّخـفــاقــاتــه
ٌ
ّ
املتكررة في عالم النساء كأنه ملعون
م ـنــذ الـ ـ ـ ــوالدة .ظ ـه ــور هـ ــذه املــواض ـيــع
وغ ـي ــره ــا ب ـطــري ـقــةٍ غ ـيــر م ـتــاح ـقــةٍ أو
م ـتــراب ـطــةٍ ف ــي م ـجــريــات ال ـ ّـس ــرد يشي
بنيةٍ ّ
ّ
خفيةٍ عند الكاتب وهي اإلفصاح
املباشر ّ
عما ّ
يمسه :العمر ،وكيف يمرّ.
وهو بمجابهته ّلتلك املعضالت ،يأسر
ال ـق ــارئ مـعــه ّك ــأنــه فــي ع ـي ــاد ٍة نـفـسـ ّـيــةٍ
ـوح
يــرمــي فيها ّ كــل مــا فــي جــوفــه مــن بـ ٍ
ف أو رقابة.
من دون توق ٍ
وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ـ ــن رح ـ ـل ـ ـت ـ ـنـ ــا مـ ـ ـع ـ ــه ف ــي
اخـتـبــاراتــه املسهبة الـتــي يستنبطها
ـرات
أحـيــانــا بــذكــريــات أق ـ
ـرب إ ّلــى مـغــامـ ٍ
ٍ ّ ّ
غير
ـأ
ـ
ط
ـ
خ
«
أن
إل
أو فــي س ــرده اآلن ــي،
ّ ً
مـقـصــود» تحمل فــي ّ
قصدية
طياتها
ً
ّ
ـدالالت ثـقــافـ ّـيــة مـبــطـنــة .الــروايــة
واسـ ـت ـ
ٍ
الـ ـت ــي تـ ـب ــدأ ف ــي ص ـف ـح ـت ـهــا األولـ ـ ــى ب ـ
«أس ــاس مشكلتي ومـبــدؤهــا ّ
األول قد
ً
ّ
تأكد بالبرهان أخطأت ّأمي خطأ قاتال

سامي عبد الحميد ...ذاكرة المسرح العراقي
عبد الخالق كيطان *
ّ
إذ فطمتني بــاك ـرًا» (ص )1مــا هــي إل
ٌ
توكيد على موت ّ
األم أي ّ
األصلي
الرمز
ٌ
واألصيل للجذور واملــوروث ،والتحاق
ّ
الــض ـع ـيــف ف ــي م ــرك ــب ال ـح ــداث ــة ّ ال ــذي
يـقـبــع عـلــى املـقـلــب اآلخـ ــر م ــن الــث ـبــات.
هـ ــذه الـقـطـيـعــة الـ ـج ـ ّ
ـذري ــة ب ــن ال ـقــديــم
ّ
أكثر حني يعترف:
والحديث تتوضح ّ
ّ
«...لو أنها لم تمنع عني حليب ثديها،
لكنت اشتغلت بالسياسة» (ص) 11
ّ
واالشتغال ّ
بالسياسة ليس إل إعــادة
إنـ ـت ــاج ال ـن ـظ ــام ذاتـ ـ ــه وإعـ ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر
م ـف ــاص ـل ــه ب ـح ــذاف ـي ــره ــا ح ـف ــاظ ــا عـلــى
الـكـســاد واحـتـفــاظــا بــالـفــولـكـلــور .وإذا
ك ــان ــت ب ــداي ــة رواي ـ ــة ال ـض ـع ـيــف تـعـلــن
مـ ــوت ّ
األم رم ــزي ــا ورواي ـ ـ ــة «ال ـغ ــري ــب»
ّ
ّ
أللبير كـّـامــو تعلن موتها فعليًا ،فــإن
وج ــه الــش ـبــه يـتــاقــى ف ــي ال ـغــربــة عند
االث ـن ــن .فـعــالــم رش ـيــد الـضـعـيــف كما
ّ
ٌّ
سفلي
يتضح في «خطأ غير مقصود»
ُ
ّ
ومتلكئٌ
بــديــل (انــدرغــراونــد) ،داخـلـ ٌّـي
فيه نعيم الــذي أبـعــد ابنته قـسـرًا عنه
خــوفــا مــن ّ
محبته املـفــرطــة لـهــا ،وآمــرة
ّ
لنظافته
املشمئزة مــن إهـمــال زوجـهــا
ً
الشخصية ،جدته التي عملت خادمة
ّ
في نيويورك وفضلت ـ بعد محاوالت
ِّ
ُ
ال ـ ّـتـ ـح ــرش املـ ـتـ ـك ـ ّـررة ـ أن ت ـس ــل ــم ل ـ ّ
ـرب
ً
عملها شــرجـهــا ب ــدال مــن بـظــرهــا لكي
ّ
ّ
ال ت ـخــل بـمـيــزان أخــاق ـهــا ،وأمـ ــه التي
ّ
التحقت باملوضة البيروتية وأعطته
«ال ـب ـي ـبــرون» عــوضــا عــن إرض ــاع ــه من
ـدس
ثــديـهــا ،فـبــاتــت مــوضــوعــا غـيــر مـقـ ً ٍ
ـات عــديــدة
فــي ذهـنــه وص ــار يـكــره صـفـ ٍ
فيها طالت شكل أنفها.
ل ـك ــن ف ــي ك ــل هـ ــذه ال ـع ـت ـم ــة ،اس ـت ـطــاع
رش ـيــد الـضـعـيــف أن ي ـت ـفــادى ال ـيــأس،
ع ـلــى األق ـ ــل قـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان ،عـ ــرف لــون
ال ـض ــوء امل ــوج ــود ف ــي آخ ــر ال ـن ـفــق...« .
ّ
املتزينة أجمل من شجر ٍة حـ ّـر ٍة،
املــرأة
أرض
ـي
ـ
ف
ة
ـرد
ـ
ف
ـ
م
ة
ـر
ـ
ج
ـ
ش
ـن
ـ
م
ـل
ـ
م
وأج ـ
ٍ
ٍ
ٍ
ـورة.
ـ
خ
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ـ
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ـ
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ـن
ـ
م
ـل
ـ
م
ـ
ج
وأ
،
ـ
ل
ـ
ق ـ ّـاح
ـةٍ
ٍ
ّ
ّ
الدليل على وجــود الجنة ،ألنها
إنها ٌ
هــابـطــة منها بــإرادت ـهــا» (ص .)181ال
ي ـهــم إذًا ح ـجــم ال ـخ ـس ــارات ال ـف ــادح ــة،
ّ
أو اإلخـفــاقــات املـتـكــررة ،املعنى الكلي
مــوجــود عـنــد رشـيــد الـضـعـيــف ،امل ــرأة
باعتبارها خالصًا في هذا العالم.

منذر مصري يستعيد محمد سيدة من ثالجة الموتى
محمد سيدة! كما لو أن منذر مصري
اخـتــرع هــذا االس ــم ،مــن دليل الهاتف،
ف ــي إح ـ ــدى ن ــوب ــات ط ـي ـشــه ال ـش ـعــري.
ّ
شاعر في الظل ،أو «هامش الهامش»
وف ـقــا ل ـع ـنــوان األش ـع ــار الـكــامـلــة (دار
ّ
ـي ت ـم ــك ــن مـ ـص ــري مــن
ال ـت ـك ــوي ــن) الـ ـت ـ ّ
ّ
جمعها أخيرًا .كنا تعرفنا إلى محمد
سـ ـي ــدة ( )2003 -1941خـ ـطـ ـف ــا ،فــي
ّ
الحيز املخصص له في كتاب مشترك
ب ـع ـنــوان «أن ــذرت ــك بـحـمــامــةٍ بـيـضــاء»
بـص ـح ـبــة م ـن ــذر وم ـ ــرام مـ ـص ــري .بــدا
هــذا االســم املجهول حينذاك (،)1984
وسخطه ومعجمه:
نافرًا في شعريته
ُ
ُ
«جـ ــرحـ ــي ِه ـ ـ ـ ـ ُ
ـرم ،ي ـ ـنـ ــزف فـ ــي مــوضــع
مهجور» يقول .لكن هذا االسم اختفى
إثر هذه الوليمة الجماعية ،ولم يعد
ً
متداوال إال في ّ
مدونات منذر مصري
امل ـت ـب ــاع ــدة ،ف ـهــو س ــاع ــي ب ــري ــده لــدى
اآلخ ــري ــن ،وح ــام ــل أخ ـتــامــه الـشـعــريــة
املـجـهــولــة ،كـمــا سيفاجئنا بــاعـتــراف
خطير بأن هذا الشاعر الذي كان عامل
كهرباء ،ويقطن قبوًا رطـبــا ،بصحبة
ّ
ً
طيوره وكتبه ،قائال« :معلمي»!
الحـ ـق ــا س ـي ـص ــدر م ـج ـم ــوع ــة ش ـعــريــة
ً
ـت وردة حـمــراء حقًا»
بعنوان «لــو كـنـ ِ
( ،)2001لكنها لم تثر ضجيجًا نقديًا
ي ـل ـي ــق بـ ـه ــا وبـ ـ ـ ــه ،رغ ـ ـ ــم خ ـصــوص ـيــة

رحـ ــل األسـ ـت ــاذ س ــام ــي ع ـبــد الـحـمـيــد
( .)2019-1928يا لخسارة املسرح في
ال ـعــراق ،بــل والنخبة العراقية بشكل
عام .ذلك أن هذا الرجل ال ّ
يعوض في
ّ
اختصاصات شتى ،وإن اتصلت كلها
باملسرح .وقبل أن أغادر هذه النقطة،
ع ـلـ ّـي ال ـق ــول إن املـحـظــوظــن فـقــط هم
مــن تتلمذوا على يــد األسـتــاذ سامي
فــي قـســم الـفـنــون املـســرحـيــة فــي كلية
الفنون الجميلة ،في بغداد.
م ـ ـ ّـرة س ــأل ـن ــي ص ــدي ــق إعـ ــامـ ــي :مل ــاذا
تقولون األستاذ قبل اسم سامي عبد
الحميد فيما ال تقولون مثل ذلك عن
ّ
غ ـي ــره .س ــؤال وج ـيــه ل ــم نـفــكــر ب ــه ،مع
اح ـتــرام ـنــا ال ـكــامــل ألســاتــذت ـنــا كلهم،
لكننا نقول األستاذ سامي ألنه أستاذ
تخص ّ
ّ
علو
الجميع .واألستذة هنا ال
كعبه ،وقدم تاريخه في تدريس فنون
امل ـســرح ف ـقــط ،بــل وم ــن خ ــال تعامله
مـ ــع امل ـ ـسـ ــرح ال ـ ـعـ ــراقـ ــي فـ ــي مـخـتـلــف
املستويات .فهو الوحيد الذي مارس
األدوار كـلـهــا .مــؤلــف وم ـعـ ّـد ومترجم
ونــاقــد .وه ــو ممثل وم ـخــرج وصــانــع
س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا .وه ـ ــو م ـع ـ ّـل ــم ُ
وم ـ ـ ـ ٍّ
ـرب.
ّ
عالقته مع خشبة املسرح أهلته لكي
ي ـك ــون مــرج ـعــا ف ــي ال ـت ـخ ـ ّـص ــص .كــان
ي ـق ـصــده ال ـج ـم ـيــع م ــن أج ــل امل ـش ــورة،
وغــال ـبــا م ــا ك ـنــت ت ـجــد ع ـنــده أجــوبــة.
ّ
ينفعل مـثــل طـفــل إذا مــا تـعــلــق األمــر
ّ
تخص البديهيات ،بالنسبة
بمسألة
لـ ــه ،ف ــي املـ ـس ــرح .ث ــم ت ـ ــراه ف ــي أح ـيــان
أخــرى مصغيًا كأنه تلميذ مجيد في
حضرة كالم أكاديمي أو رأي نقدي.
ت ـت ـعــدى خ ـســارت ـنــا بــرح ـيــل األس ـت ــاذ
خ ـس ــارة م ـم ـثــل ،أو م ـخــرج مـســرحــي،
كـمــا أنـهــا تـتـعــدى خ ـســارة مـتــرجــم أو
مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس ..إن ـه ــا بــالـحـقـيـقــة ال ـخ ـســارة
ال ـشــامـلــة .أسـتـطـيــع ال ـق ــول ،بــأريـحـيــة
عالية ،إن َ
فقد األستاذ يشابه انهيار
أكــادي ـم ـيــة كــامـلــة لـلـفـنــون املـســرحـيــة.
ّ
تتعرف إلى
من خالل األستاذ سامي
ّ
يخص مختلف مفاصل
جدال مستمر
العمل املسرحي .قد يكون هذا الجدال
بعيدًا جدًا عن أغلب املتابعني ،أولئك
الـ ــذيـ ــن ي ـع ــرف ــون ــه مـ ــن خ ـ ــال أدواره
ً
التلفزيونية القليلة« ،أبو عطية» مثال،

في «الذئب وعيون املدينة» .إال أن أهل
الحرفة ال يستطيعون تـجــاوزه .فهو
عميد املـســرح األكــادي ـمــي ،مثلما هو
عميد املـســرح الشعبي ،ومــا بينهما
هــو «شـيــخ امل ـجــربــن» بلغة الــدكـتــور
صالح القصب.
وب ـس ـب ــب ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،ف ـ ــإن ال ـك ـث ـيــر مــن
خــافــات تنشب عـنــه وبـسـبـبــه .كــان
الـ ّ
ً
ي ــدق ــق ،م ـثــا ،بـشـكــل كـبـيــر وم ـلـ ّـح في
قضية «املصطلح» .لم يكن يقبل ،أبدًا،
بفوضى املصطلحات التي شاعت في
صحافتنا الثقافية منذ الثمانينيات
وإل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم .وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،فـ ـه ــو مــع
«الجديد» بقوة .حتى املصطلح ،هو
م ــع ج ــدي ــده أيـ ـض ــا .كـ ــان ي ــذه ــب إل ــى
أحــدث قواميس املسرح ليقرأ بنفسه
م ــاذا يـعـنــي املـصـطـلــح ال ـفــانــي ،متى
يستخدم ،وملــاذاّ .
غني عن القول بأنه
ّ
يقرأ باللغة اإلنكليزية .ثــم يعود في
اليوم التالي ّليعلن بصوته الجهوري
ّ
املعي
املسرحي األخ ــاذ ،أن املصطلح
يعني كذا ،حسب قاموس كذا!
ّ
العلمية ،أو قل ّ
الصرامة
ال تروق هذه
الـعـلـمـ ّـيــة ،لـ ـ «فــراف ـيــر» امل ـســرح .هــؤالء
ط ـب ـع ــا ال يـ ـ ـ ــروق لـ ـه ــم نـ ـق ــد األس ـ ـتـ ــاذ
ألعمالهم املسرحية «التجريبية» .فهم
ي ــرون فـيــه «الـتـجــربــة الـقــديـمــة» ،وهــم
ّ
التجربة األحدث .أال بؤس ما فكروا!

لم يخف األستاذ سامي يومًا عثراته
ف ــي اإلخ ـ ـ ــراج امل ـس ــرح ــي ،واضـ ـط ــراره
ف ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان لـ ـتـ ـق ــدي ــم ع ـمــل
ضـ ـ ـ ّـد قـ ـن ــاع ــات ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة .إنـ ـ ــه مـثـلـنــا
ّ
أيضًا إنـســان خــطــاء ،لكنه أشجع من
كثيرين ،إذ يعترف بأخطائه ،كما ترد
في أكثر من موضوع في الكتب التي
وضع فيها شيئًا من سيرته الذاتية،
مثل« :أض ــواء على الحياة املسرحية
ف ــي الـ ـع ــراق» (آراء نـقــديــة وتحليلية
ل ـل ـظــواهــر وامل ــؤسـ ـس ــات وال ـن ـتــاجــات

هو عميد المسرح األكاديمي،
مثلما هو عميد المسرح الشعبي،
وما بينهما هو «شيخ المجربين»

فقدانه
يشابه انهيار
أكاديمية
كاملة
للفنون
المسرحية

املسرحية خالل القرن العشرين).
كما أن األسـتــاذ صريح لجهة إشهار
تأثره باألستاذ الراحل ابراهيم جالل،
وكان أستاذه ،وتفضيل تجربته على
تـجــربــة األس ـت ــاذ حـقــي الـشـبـلــي ،على
مــا فــي تـجــربــة هــذا اآلخ ــر مــن حــداثــة،
آن ــذاك .هــذا الـتــأثــر ،انتقل إلــى مخرج
آخــر كــان يـعـ ّـده األس ـتــاذ ســامــي ،رمـزًا
ّ
يتكرر من رموز املسرح في العراق،
ال
وهــو الــراحــل قاسم محمد .أقــول ذلك

ّ
كــلــه ل ـكــي أش ـيــر إل ــى نـقـطــة جــوهــريــة
في تجربة األستاذ سامي ،هي قدرته
الــذهـنـيــة امل ـت ـجــددة عـلــى الـتــاقــح مع
ت ـج ــارب ســابـقــة أو الح ـق ــة .نستطيع
هنا اسـتـعــادة مسرحيات قـ ّـدمـهــا مع
أســاتــذتــه أو مـجــايـلـيـلــه ،وأخـ ــرى مع
تالمذته أو تالميذ تالمذته.
كـيــف يـمـكــن ،إذن ،ملـثــل ه ــذه العقلية
«التجريبية» حقًا أن توصم بالقدم؟
إنه املشهد املسرحي العراقي الخالي
م ــن ال ـت ـقــال ـيــد ،ل ــأس ــف ال ـش ـ ّـدي ــد .هــذا
املسرح الذي ال ّ
يفرق بني منفذ ديكور
وم ـص ـ ّـم ــم دي ـ ـكـ ــور ،ف ـك ـيــف ت ــري ــده أن
يـفـ ّـرق بــن مــا يمكن عـ ّـده أبــا للمسرح
في العراق ،وبني ما يمكن ّ
عده لطخة
عابرة في يافطة عريضة؟
مــن املمكن أن توصم تجربة األستاذ
ســامــي بــأنـهــا ذاك ــرة املـســرح الـعــراقــي
بــالـفـعــل لـجـهــة تـنــوعـهــا .لـقــد تـعــامــل،
مخرجًا مــع الـعـشــرات مــن النصوص
األج ـن ـب ـي ــة ،م ــن مـخـتـلــف االت ـج ــاه ــات
وال ـل ـغــات ،وال ـع ـشــرات مــن الـنـصــوص
ال ـعــرب ـيــة وال ـع ــراق ـي ــة ملــؤل ـفــن أح ـيــاء
وموتى ،مشهورين ومغمورين .كانت
ت ـل ــك الـ ـتـ ـج ــارب اإلخـ ــراج ـ ـيـ ــة نـفـسـهــا
متنوعة حد االختالف والتضاد .لقد
عـمــل فــي امل ـســرح مـخــرجــا مــن أقصى
ال ـي ـســار إل ــى أق ـصــى ال ـي ـمــن .نـهــل من

الـ ـت ــراث ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ال ــذي نهل
فـيــه مــن ال ــواق ــع .ق ــدم مـســرح األقـنـعــة،
وامل ـســرح الكالسيكي الـفـخــم ،املسرح
الشعبي ،امللحمي ،كما أخرج عشرات
ً
ابتداء من «هملت
األعمال التجريبية
عربيًا» عــام  .1974يقول الناقد عواد
عـلــي ع ــن ه ــذا ال ـع ــرض« :ك ــان ــت رؤي ــة
املخرج تقوم على إيجاد خصوصية
ل ـل ـم ـســرح الـ ـع ــرب ــي ،ف ــاف ـت ــرض وق ــوع
أح ــداث املسرحية فــي منطقة مــا على
سـ ــاحـ ــل ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ووض ـ ــع
للعرض إطــارًا عربيًا من خالل سلوك
الشخصيات والسينوغرافيا (الخيام
والـ ـبـ ـس ــط والـ ـسـ ـج ــاجـ ـي ــد واألفـ ــرشـ ــة
الـعــربـيــة) .وب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذلــك حــذف من
الـ ـن ــص كـ ــل مـ ــا ي ـح ـي ــل إل ـ ــى امل ـج ـت ـمــع
الــدن ـمــاركــي ،مـثــل املـقــاطــع ال ـحــواريــة،
وأسـ ـم ــاء ال ـش ـخ ـص ـيــات ،وأب ـق ــى على
األلقاب فقط ،كامللك واألمير والوزير
وم ـ ــا إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك .واسـ ـتـ ـثـ ـم ــر املـ ـخ ــرج
بعض أغــانــي البحر الخليجية التي
ت ـخ ـت ـلــط ب ـه ــا اآله ـ ـ ــات وال ـح ـش ــرج ــات
مــع إيـقــاع الطبول واألوان ــي الخزفية
والنحاسية».
وفي مجال التمثيل املسرحي أيضًا،
ّ
تنوعت أدوار األستاذ ما بني مختلف
ً
االت ـجــاهــات ،على أن حـضــوره ممثال
لـشـخـصـيــة «امل ـت ـن ـبــي» (تــأل ـيــف ع ــادل
كاظم وإخــراج الفنان الراحل ابراهيم
ج ـ ـ ــال وق ــدمـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة
ل ـل ـت ـم ـث ـيــل أواس ـ ـ ـ ــط ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات)،
وشخصية «امللك لير» في املسرحية
التي أخرجها الدكتور صالح القصب
أواسـ ــط الـثـمــانـيـنـيــات ،ي ـعـ ّـد مــن أبــرز
أدواره التي ال تنسى .وال ينسى أيضًا
ش ـغ ـفــه وولـ ـع ــه ب ـت ـقــدي ــم الـشـخـصـيــة
ال ــوحـ ـي ــدة فـ ــي مـ ــونـ ــودرامـ ــا «أغ ـن ـي ــة
ّ
التم» لتشيخوف .وألنه ذاكرة املسرح
بــال ـف ـعــل ،فـلـقــد كـ ــان ل ــه ح ـض ــور طــاغ
خــارج أكاديمية الفنون الجميلة .في
«فــرقــة املـســرح الفني الـحــديــث» ،وفي
«الفرقة القومية للتمثيل» ،حيث يعد
من مؤسسي كال الفرقتني.
لقد كــان األستاذ سامي عبد الحميد
رمــزنــا ،وغيابه عــن املشهد املسرحي
ّ
العراقي سيظل شاخصًا إلى األبد .كم
أنا حزين لهذا الفقد! الوداع أستاذي.
* شاعر عراقي ـ ـ سيدني
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ّ
املشع ،وطهرانيتها
نبرتها ،وإيقاعها
آن واحـ ــد .نـصــوص
ووحـشـيـتـهــا ف ــي ٍ
في الحب والــوحــدة والـخــذالن ،بدفاع
مهاجرة لحظة غرقها
شرس عن
ٍ
سفن ّ
املــؤكــد .عــاشــق هــش ومـكـســور ونـهــم،
ّ
يتوهم ّ
أنزلت
حبًا ودفئًا وأوسمة «لو
ِ
َ
حـمــلـ ِـك الثقيل /الثقيل ًواملـنـهــك /عن
ك ـت ـفــي /ألص ـب ـحــت ق ـش ــة ت ـحــت كعب
حــذائــك» .كــان لسيرة هــذا الـشــاعــر أن
تنتهي هنا كعالمة فارقة ،أو كومضة
ع ــاب ــرة ف ــي س ـم ــاء ال ـش ـع ــر الـ ـس ــوري،
لكن قصائد مجهولة اكتشفها منذر
مصري أخيرًا ،في حافظة بالستيكية
زرق ــاء ،كــانــت شقيقة الـشــاعــر الــراحــل
نجاح سيدة تحتفظ بها ،أعادته إلى
الواجهة بـقــوة .إحــدى عشرة قصيدة
م ـط ـبــوعــة ع ـل ــى اآللـ ـ ــة ال ـك ــات ـب ــة ،عـلــى
األرج ــح أنــه كتبها قبل غيابه بقليل،
ق ـص ــائ ــد حـ ـس ــرة وطـ ـعـ ـن ــات ووح ـش ــة
«يـ ـ ـت ـ ــوه ال ـ ـحـ ــب كـ ـطـ ـف ـ ٍـل مـ ـ ـش ـ ـ ّـرد ع ـلــى
قـمــة ج ـبــل /تـتـســاقــط عـلـيــه الـثـلــوج/
وت ـت ـن ــادى ف ــي أع ـمــاقــه ال ــذئ ــاب /إلــى
وليمةٍ غامضة».
ّ
سنتعرف إلى
على الضفة األخ ــرى،
ال ـس ـي ــرة ال ـش ـخ ـص ـيــة لـ ـه ــذا ال ـشــاعــر
ُ
الشقي الــذي اكتشفت جثته في أحد
ُب ـ ـ ّـرادات املــوتــى فــي املستشفى الــذي
ن ـقــل إل ـيــه ،إث ــر جـلـطــة دمــاغ ـيــة أثـنــاء
وجــوده في سوق الجمعة في مدينة

الــاذق ـيــة .ال بـطــاقــة شخصية أو أي
وثـيـقــة ت ــدل عـلــى صــاحـبـهــا ،إل ــى أن
تـفـقــدتــه أخ ـتــه بـعــد ع ـشــرة أي ــام على
موته .كانت غرفته غارقة باملياه ،وقد
تبللت كتبه ،كما ماتت عصافيره في
األقفاص .في مخفر الشرطة ،أبلغوا
أهـلــه بــوجــود جـثـمــان رج ــل مجهول
الهوية ،في قسم املفقودين ،فأدركوا
أن املقصود محمد سـيــدة ،طــاملــا أنه
هذا السوق
توفي في سوق الجمعةّ ،
الذي كان أحد هواياته املفضلة «في

ســوق الجمعة هــذا ،تستطيع في أي
ســاعــة ج ـئــت ،ودون كـثـيــر ب ـحــث ،أن
تلتقي مـحـمــد س ـيــدة ،منحنيًا فــوق
بـسـطــات امل ـجــات والـكـتــب امل ـجــاورة
ل ـ ـب ـ ـس ـ ـطـ ــات امل ـ ـ ــاع ـ ـ ــق واالن ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــات
الـنـحــاسـيــة ،أو حــائـمــا ح ــول أقـفــاص
ال ـ ـك ـ ـنـ ــاري والـ ـحـ ـس ــاس ــن والـ ـحـ ـم ــام
واالران ــب .أو ربما يقف على مسافة،
ال ي ـف ـعــل ش ـي ـئــا ،ي ـن ـظــر إلـ ــى ال ـن ــاس،
عسى يلتقي بــأحـ ٍـد مــا مــن معارفه».
ه ـ ـنـ ــاك أيـ ـ ـض ـ ــا ،م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت انـ ـتـ ـح ــار
فاشلة ،بتأثير قصص حب محبطة،
لــم تكتمل يــومــا ،فهو العاشق سيئ
الحظ على ال ــدوام ،هــذا ما نجده في
أش ـعــاره ب ـجــاء .ذل ــك أن ه ــذا العامل
ب ـث ـي ــاب ــه ال ـ ــزرق ـ ــاء املـ ـل ـ ّـوث ــة ب ــال ــزي ــت،
سيقع في الحب م ــرارًا ،لكن من دون
استجابة ،من أي امــرأة أحبها« :فإن
ـت تحترقني ألجـلــي مـثــل شمعة/
كـنـ ِ
فأنا أحترق ألجلك مثل غابة» .ترداده
ألقوال لينني بوصفه شيوعيًا عتيقًا،
ّ
لن يشفع له بعيش مختلف ،فقد ظل
هــامـشـيــا فــي حـيــاتــه وش ـع ــره .يشير
منذر مصري ،في أكثر من مكان ،إلى
العالقة املضطربة مع صديقه القديم،
وإصراره على استمرار هذه الصداقة
غـيــر عــابــئ بـمـنــاكـفــات محمد سيدة
ضد صديقه البرجوازي «ولكن حتى
ف ــي أش ـ ّـد ح ــاالت صــداقـتـنــا تــده ــورًا،

لــم أبـطــل مــن ت ـ ّ
ـرددي على قـبــوه ،ولم
يبطل هو أن يقرأ لي للمرة العاشرة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة الـ ـت ــي ك ـت ـب ـه ــا مـ ــن ث ــاث ــة
أش ـ ـهـ ــر» .ك ـت ــاب ــة ن ــزي ـه ــة وص ــاف ـي ــة ال
تنقصها االعترافات ،أرادها صاحب
«ال ـ ـ ـشـ ـ ــاي لـ ـي ــس ب ـط ـي ـئ ــا» أن ت ـك ــون
آن واحد:
شهادة حميمة ونقدية في ٍ
«ك ـ ــان ع ـلــى ب ـســاط ـتــه ال ـظــاهــريــة في
الكتابة ،وضعفه فــي اللغة ،كقواعد
ونـ ـ ـح ـ ــو ،ي ـع ـم ــل ك ـ ـنـ ـ ّـحـ ــات ،وص ــائ ــغ
مجوهرات ،لقصيدة خاصة ،تتصف
بإدراك عميق لروح اللغة ،ودقة فائقة
في القبض على املعاني» .ويضيف:
ّ
«م ـن ــه أي ـض ــا ت ـعــل ـمــت أن ال ـق ـص ـيــدة،
ُ
مهما صـغــرت ،تكتب ألــف م ــرة ،وكل
مـ ـ ّـرة تـخـتـلــف ع ــن األخـ ـ ــرى ،اخـتــافــا
صغيرًا ال غير ،ولكنه هام وخطير».
اآلن ف ـقــط نـقـتـنــع ج ـي ـدًا ،ب ــأن محمد
سيدة كائن حقيقي ،كان بيننا ،لكن
وجوده في «هامش الهامش» جعلنا
ّ
متخيل .يؤكد
نظن بأنه مجرد طيف
مـ ـن ــذر مـ ـص ــري ث ــان ـي ــة ب ـ ــأن صــدي ـق ّــه
«أورث ـن ــا ش ـع ـرًا ،شـعـرًا يستحق منا
أن نـ ـك ـ ّـرر ق ـيــام ـنــا ب ـت ـلــك امل ـســرح ـيــة:
نتظاهر بأننا فجعنا بفقدان موهبة
استثنائية ...ولكن بعد موته».
ً
أل ــم ت ـح ــدث امل ـســرح ـيــة نـفـسـهــا ق ـبــا؟
ّ
لنتذكر دعــد ح ــداد ،وري ــاض الصالح
الحسني ،وحتى إياد شاهني!

ت ـح ــت عـ ـن ــوان «م ـخ ـت ـب ــر إخ ـف ــاء
السر» (رؤية وإخراج :رؤى بزيع،
أداء :جــاد حـكــواتــي) ،تـقـ ّـدم فرقة
«منوال» عرضها الجديد من 10
حتى  12تشرين األول (أكـتــوبــر)
ع ـلــى خ ـش ـبــة «دوار ال ـش ـمــس».
تيمات عــدة يطرحها الـعــرض عن
الــوحــدة والـعــزلــة والتكنولوجيا واالسـتـهــاك وال ـحــدود بــن «الخير»
ّ
و«الشر» من خالل رجل وحيد في ليلة رأس السنة ،وامرأة افتراضية
محورها الذكاء االصطناعي .لالستعالم01/381290 :

الخاسرة» (دار روافد ـ ـ  ،)2014وفي الرواية« :قاهري» (دار نفرو ـ ـ
 ،)2008و«أوجاع ابن آوى» (دار ميريت ـ ـ  ،)2011و«الوصفة رقم
ّ
ّ
اللبنانية ـ ـ  ،)2018و«تقارير إلى سارة» (دار أثر
املصرية
( »7الدار
ـ ـ  .)2019تدور أحداث «عياش» في القاهرة بعد «ثورة  25يناير»،
حيث يروي ّ
سرد رشيق ينضح بسخرية مريرة ولغة بالغة
همام ،في ٍ
ال ـجــرأة ،مــا يـجــري داخ ــل أروق ــة صحف ظـهــرت على عـجــلُ ،يسيطر
عليها بالكامل ّ
ضباط األمن ،من خالل حكاية الصحافي الشاب عمر
َّ
ّ
تنقصه الطموحات األدبية وال النذالة ،وينجح في تخدير
عياش الذي ال ّ
َ
ضميره لينجز كل املهمات القذرة التي تسند إليه .وعلى الرغم من ذلك،
ال يلبث نجمه الذي ملع سريعًا أن يحترق بسرعة مماثلة ،ليذوق بعض
ما جناه بحق زمالئهhttp://www.althakafia.org .

(رضوان بو جمعة) ،وماذا تعني العروبة في عصر جديد (عمرو
الشوبكي) ،والنهضوي بطرس البستاني وتجديد اللغة العربية
(أنطوان سيف) ،واللغة والشباب والسلطة (نادر سراج) ،وحروب
الكالم وإفشال مشاريع الوحدة (عماد عبد اللطيف) ،والعالم العربي
واملحيط اإلقليمي والــدولــي واملـتـغـ ّـيــرات الجديدة (قيس الـعــزاوي)،
وآف ــاق الـعــروبــة وتحدياتها بعد ال ـثــورات العربية املـعــاصــرة (حسام
عـيـتــانــي) ،وعــروبــة االسـتـثـنــاء وعــروبــة االن ـت ـمــاء (ط ــارق مـتــري)،
والـســوق العربية املشتركة (رمــزي الحافظ) ،والتحديات والفرص
االقتصادية (سامي نادر) ،والعروبة من مخيال محتمل إلى مخيال
مكتمل (سمير مــرقــص) وغـيــرهــا مــن املـلـفــات املـهـمــة .لالستعالم:
01/345948

◄ ّ
«عياش» المصري في صور

◄ ّ
هيا نجدد العروبة

◄ أشجار رندا علي أحمد

◄ «منوال» :عرض جديد

ت ـق ـيــم «الـ ـح ــرك ــة ال ـث ـق ــاف ـ ّـي ــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان» نـ ـ ـ ــدوة مل ـن ــاق ـش ــة روايـ ـ ــة
«عـ ـ ّـيـ ــاش» ل ـل ــروائ ــي وال ـص ـحــافــي
املـ ـص ــري أح ـ َم ــد م ـج ــدي هـ ّـمــام
ُ
(الصورة) ،تعقد عصر يوم الجمعة
(س )17:30:في مركزها في مدينة
صور (جنوب لبنان) .تتخلل الندوة
التي تتولى إدارتها سارة البيطار،
نقدية للرواية ّ
قراءة ّ
يقدمها الشاعر والناقد واألكاديمي اللبناني جهاد
ّ
ّ
الزغير ،ومداخالت للحاضرين .يذكر أن «عياش» صدرت عام 2017
عن «دار الساقي» في بيروت ،وهي مرشحة لدورة العام الحالي من
«جائزة الشيخ زايــد للكتاب» عن فئة املؤلف الشاب .أمــا كاتبها
ّ
صدرت له مؤلفات
أحمد مجدي همام َّفهو روائي وصحافي مصري ّ
ع ــدة؛ منها فــي الـقــصــة الـقـصـيــرة« :الجنتلمان يفضل القضايا

ملناسبة الــذكــرى الخامسة والسبعني لتأسيس «ال ـنــادي الثقافي
ّ
«تحدي تجديد العروبة»
العربي» ،يقيم األخير مؤتمرًا بعنوان
َ
يومي  4و 5تشرين األول في «فندق البريستول» في بيروت .أعمال
املؤتمر التي تنطلق فــي التاسعة صباحًا ،تناقش مـحــاور وقضايا
ّ
كثيرة بمشاركة مروحة من الكتاب والباحثني العرب واللبنانيني مثل:
الـعــروبــة فــي زمــن الـعــوملــة (سعيد بــن سعيد الـعـلــوي /ال ـصــورة)،
وال ــوط ــن ال ـعــربــي ف ــي واقـ ــع مـتـغـ ّـيــر (ن ـي ـفــن م ـس ـعــد) ،وإش ـكــال ـيــات
العالقة بني العروبة واإلســام
(رضــوان السيد) ،وعناصر
ت ـجــديــد ال ـع ــروب ــة (ع ـب ــد الـلــه
سـ ــاعـ ــف) ،والـ ـلـ ـغ ــة وال ـث ـق ــاف ــة
والـهــويــة (وجـيــه قــانـصــوه)،
والهوية وإشكاليات التعددية
ال ـل ـغ ــوي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـعــربــي

اختتم أمس معرض رندا
ع ـلــي أح ـمــد De pli en
 pliفي بناية كاراغوال في
ميناء الحصن (ب ـيــروت).
ف ــي هـ ــذا املـ ـع ــرض ،ع ــادت
الـتـشـكـيـلـيــة الـلـبـنــانـيــة إلــى
ّ
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ــك ــل
م ـصــدر الـطــاقــة اإليـجــابـيــة
بالنسبة إلــى اإلن ـســان .األشـجــار مـفــردة حــاضــرة دوم ــا فــي قاموس
الفنانة التي ّ
تقدمها بأشكال وأحجام وألوان مختلفة باألكريليك على
كانفاس وفي أعمال تجهيزية أيضًا ،علمًا ّ
بأن الفنانة تشتغل بوسائط
ّ
متنوعة من الرسم إلى التجهيز ،وتحاول في جميع لوحاتها أن تعبر
بكل قوتها وفق ما قالت سابقًا ،فتستخدم طبقات عدة من األلــوان،
محاولة إضفاء الحركة على أشجارها.

الثالثاء  1تشرين األول  2019العدد 3869

صورة
وخبر

ّ
خلال مهرجـان «روك فـي ريـو» المسـتمر فـي ريـو دي جانيـرو لغايـة السـادس مـن تشـرين األول (أكتوبـر) ّالحالـي ،أحيـت فرقـة «بـون جوفـي» حفلـة
حاشـدة فـي أوليمبيـك بـارك فـي المدينـة البرازيليـةّ ،
قدمـت خاللهـا باقـة من أشـهر أغنياتها بقيـادة المغني األساسـي فيهـا األميركي بـون جوفي
ّ
متفرج ،بمرافقة
( 57عامـا) .تجـري الـدورة الحاليـة بمشـاركة نجـوم مـن كل أنحاء العالم ،فيمـا يتوقع أن يجمع الحدث هذه السـنة أكثر من  700ألـف
أنشـطة اجتماعيـة ّ
منوعـة يهـدف بعضهـا إلـى دعـم الحفـاظ على غابـات األمازون( .مـاورو بيمنتيل ـــ أ ف ب)

المناضل تيسير ّ
قبعة:
فلسطيني عربي أممي
بالتعاون مع «دار النمر للفن
والثقافة» ،تدعو «مؤسسة الدراسات
غد الخميس
الفلسطينية» بعد ٍ
إلى حضور ندوة بعنوان «تيسير
ّ
قبعة في مسيرته النضالية:
فلسطينيًا ...عربيًا ...وأمميًا»،
بمشاركة :بيان نويهض الحوت،
وليد نويهض وماهر الشريف.
ّ
وتتولى اإلعالمية ثريا العاصي
إدارة اللقاء .ينتسب تيسير قبعة
( 1938ـ  /2016الصورة) إلى
الجيل الذي أطلق حركة املقاومة
الفلسطينية املعاصرة وأسس ّ
منظمة التحرير الفلسطينية .مثل
فلسطني في منظمات ومؤتمرات
عربية ودولية ،ودافع ّ
بقوة عن
القضية الفلسطينية ومشروعية
نضال الشعب الفلسطيني من أجل
حقوقه الوطنية.
غد الخميس ـ  17:00ـ «دار النمر»
بعد ٍ
(كليمنصو ـ بيروت) .لالستعالم:
01/367013

