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سياسة
قضية اليوم

فشل حوار عون ـ جعجع :اإلحباط المسيحي
كيف تنعكس أجواء األيام
األخيرة عن تعثر الحوار بين
التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية ،وهل ما يحصل
مراجعة حسابات في انتظار
الفصل األخير من الحوار؟
هيام القصيفي
ت ـب ـل ــغ ن ـس ـب ــة امل ـس ـي ـح ـي ــن امل ــؤي ــدي ــن
ل ـل ـت ـف ــاه ــم والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار وط ـ ـ ـ ـ ّـي ص ـف ـحــة
الخالفات بني القوات اللبنانية والتيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر  90ف ــي امل ـئ ــة ،بحسب
االسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـت ــي تـ ـح ــدث عـنـهــا
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور
سمير جـعـجــع ،فــي مقابلته األخـيــرة
م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» .ه ــذا يـعـنــي أن ه ــؤالء
ال ـ  90فــي املـئــة سيصابون باإلحباط
قريبًا ،فــي ظــل أج ــواء تعكسها بعض
األوساط عن فشل الحوار الجاري منذ
أكثر من مئة يــوم بني الطرفني .ولعل
اإلح ـ ـبـ ــاط ،هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،س ـي ـك ــون أك ـبــر
بكثير مــن اإلح ـبــاطــات الـســابـقــة ،ألنــه
يــأتــي بـحـجــم الـتـمـنـيــات والـتـطـلـعــات

بـحـســب م ـص ــادر ال ـط ــرف ــن .ل ـك ــن ،بــدا
ف ـج ــأة أن ث ـمـ ُـة ش ـكــوكــا ح ــول الـعــاقــة
امل ـس ـت ـجــدة .وأش ـي ـع ــت ،ق ـبــل أي ـ ــام ،في
أوســاط الفريقني ،أجــواء غير مطمئنة
ع ــن ال ـ ـحـ ــوار امل ـت ـع ـثــر ب ـح ـســب بـعــض
املراقبني له عن كثب ،مقرونة بأخبار
ّ
ً
عن تشنجات تبعد قليال عن السياسة
والرئاسة ،وشــروط وشــروط مضادة،
ال عالقة لها باملبادئ األساسية التي
وضـعــت فــي اللحظة األول ــى النـطــاق
املبادرة الحوارية التي قيل حينها إنها
ستشمل «ك ــل املــواض ـيــع املـسـيـحـيــة».
ب ــدا جـعـجــع ف ــي كــامــه األخ ـي ــر ،حتى
لـسـيــاسـيــن مــن ق ــوى  14آذار ،وكــأنــه
غير مستعجل في الحوار .وبدا عون،
ً
مستاء من
بحسب الحلقة األقرب منه،
تفاصيل صغيرة وكبيرة على السواء

تتعلق بــرئــاســة الجمهورية وغيرها
من بنود سياسية وغير سياسية.
ف ـهــل م ــا يـحـصــل ه ــو ال ـف ـصــل األخ ـيــر
م ــن حـكــايــة حـ ــوار ع ـمــره مـئــة يـ ــوم ،أم
أن ـهــا اس ـتــراحــة ظــرفـيــة فـحـســب؟ ومــا
ه ــو ان ـع ـك ــاس ف ـش ــل املـ ـف ــاوض ــات بــن
الطرفني على الــواقــع املسيحي؟ وهل
ي ـع ـلــن عـ ــون وج ـع ـج ــع ص ــراح ــة ّفـشــل
الحوار وأسبابه الحقيقية ،أم يكذبان
املشككني بلقاء مفاجئ بينهما؟
يـتـطـلــع املـسـيـحـيــون إل ــى ط ـ ٍّـي نهائي
لـ ـلـ ـخ ــاف ــات املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
وت ــوص ــل ال ـط ــرف ــن إلـ ــى ت ـفــاهــم حــول
رئاسة الجمهورية بصرف النظر عن
اســم الــرئـيــس .لكن على أهمية الشق
ال ـث ــان ــي وض ـ ــرورت ـ ــه ،ي ـب ـقــى األسـ ــاس
إغ ــاق إح ــدى أكـثــر الصفحات دموية

وقساوة في تاريخ العالقات الداخلية،
مع كل ما رافقها وأعقبها من خالفات
شخصية وعائلية وسياسية وأمنية
وإع ــامـ ـي ــة ط ــاول ــت مـ ـئ ــات ال ـع ــائ ــات
فــي لبنان واملـهـجــر ،وأسـهـمــت جذريًا
ف ــي إح ـ ــداث ش ــرخ كـبـيــر ف ــي املـجـتـمــع
املسيحي ألكـثــر مــن خمسة وعشرين
عامًا.
وأي تفاهم بني هاتني القوتني كفيل
بإعادة ترتيب البيت املسيحي بعيدًا
عـ ــن حـ ـم ــات ال ـت ـش ـك ـي ــك وال ـت ـخ ــوي ــن
التي تعصف باملسيحيني في لبنان
وبالذين هجرتهم الحروب الداخلية
إلــى بــاد االنـتـشــار .لكن هــل يتصور
املتحاوران أي صدى سلبي سيتركه
تعليق ال ـحــوار بينهما مــرة نهائية،
وأي مـشـهــد إع ــام ــي سـيـنـفـتــح أم ــام

من فقدوا في األشهر الثالثة املاضية
«لـ ـقـ ـم ــة ع ـي ـش ـه ــم» ب ـك ـت ــاب ــة املـ ـق ــاالت
والـتـعـلـيـقــات وش ــن حـ ــروب إعــامـيــة
باسم القوات والتيار الوطني الحر؟
وهـ ـ ـ ــل يـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوران ك ـ ـيـ ــف س ـت ـن ـف ـلــت
األقــام والعقول من مكانها لتعوض
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــاوى ال ـ ـتـ ــي ت ــوقـ ـف ــت وال ـ ـحـ ــرب
اإلعــامـيــة الـتــي أطـفــأتـهــا مـفــاوضــات
الرابية ـ ـ معراب؟
يقول سياسي مطلع إنها ليست املرة
األولى التي تخفق القيادات املسيحية
في التوصل إلى اتفاق ،كما حدث في
ال ــدوح ــة ح ــن ف ـ ّـرط ــوا ب ــاالت ـف ــاق على
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ي ـص ـ ّـب فــي
م ـص ـل ـحــة امل ـس ـي ـح ـيــن وم ـ ــع م ـش ــروع
ال ـل ـقــاء األرث ــوذكـ ـس ــي .واآلن ي ـك ــررون
مرة جديدة إطاحة أي تفاهمات ،ولو

عودة إلى االنقسام (هيثم الموسوي)

اإلحباط المسيحي
هذه المرة سيكون أكبر بكثير من
اإلحباطات السابقة
ّ
الكبيرة التي علقها املسيحيون على
الـ ـح ــوار ،بـعــدمــا أش ــاع رئ ـيــس «تكتل
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح» ال ـع ـمــاد ميشال
عــون ورئـيــس حــزب الـقــوات اللبنانية
أجـ ـ ـ ـ ً
ـواء إي ـج ــاب ـي ــة ع ــن قـ ــرب ال ـتــوصــل
إل ـ ــى ت ـف ــاه ــم ب ـي ـن ـه ـمــا .وسـ ـيـ ـك ــون مــن
حــق عــارفــي الــرجـلــن ،عــن ق ــرب ،كسب
الرهان الذي وضعوه منذ اليوم األول
بأنه لن يكتب لهذا الحوار أن يعيش
ً
طويال.
م ـع ــادل ــة إحـ ـب ــاط الـ ـ ـ  90ف ــي امل ـئ ــة مــن
املسيحيني برسم الطرفني املتحاورين
ال ـلــذيــن أب ــدي ــا م ــرون ــة وعـكـســا أجـ ـ ً
ـواء
مريحة بعد وقف الحمالت اإلعالمية
وسحب أكثر مــن مئة وثــاثــن دعــوى
ق ـضــائ ـيــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أدى
منذ أكـثــر مــن شهر إلــى ارتـفــاع نسبة
ال ـحــديــث ع ــن إي ـجــاب ـيــات مـتـقــدمــة في
ً
ال ـ ـح ـ ــوار ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ورق ـ ـ ــة إعـ ــان
الـنـيــات وق ــرب ص ــدوره ــا ،مــن دون أن
تتضمن موضوع رئاسة الجمهورية

تقرير

حرب التصفيات داخل «داعش» مستمرة في جرود عرسال
رامح حمية
تواصلت حملة التصفيات الداخلية
داخـ ــل تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ف ــي ج ــرود
ّ
وسجل ليل أول
عرسال والقلمون،
مـ ــن أم ـ ــس م ـق ـتــل امل ـ ـسـ ــؤول األم ـن ــي
للتنظيم «أبــو مجاهد البانياسي»
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة وادي مـ ـي ــرا عـ ـل ــى يــد
مـجـمــوعــة «ال ـش ــرع ــي» ف ــي التنظيم
نـ ـفـ ـس ــه «أب ـ ـ ـ ــو الـ ــول ـ ـيـ ــد امل ـ ـقـ ــدسـ ــي».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـت ــابـ ـع ــة

ل ــ«األخ ـب ــار» أن ــه بـعــد تصفية أمير
التنظيم في جرود عرسال والقلمون
«أبو عائشة البانياسي» ،قبل أيام،
ت ـص ــاع ــدت حـ ـ ـ ّـدة الـ ـخ ــاف ــات داخ ــل
مـجـمــوعــات «داع ـ ــش» املـنـتـشــرة في
شـمــالــي «خ ــرب ــة ي ــون ــن» ف ــي ج ــرود
عـ ــرسـ ــال (عـ ـل ــى ال ـج ـه ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
لـ ـخ ــرب ــة يـ ــونـ ــن ي ـن ـت ـش ــر م ـس ـل ـحــو
«جبهة النصرة») .ودارت اشتباكات
متقطعة بينهم على مــدى اليومني
امل ــاضـ ـي ــن .ومـ ـس ــاء أول م ــن أم ــس،

أق ـ ــدم ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة «أب ـ ـ ـ ــو ال ــولـ ـي ــد
املقدسي» ،في منطقة وادي ميرا على
الـحــدود السورية ـ اللبنانية املطلة
على ج ــرود ق ــارة الـســوريــة (حليمة
قارة) ،على تصفية املسؤول األمني
للتنظيم «أبــو مجاهد البانياسي»
مع اثنني من مجموعته.
وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن تنظيم
«داعــش» ّ
عي أميرًا جديدًا ملسلحيه
في القلمون وجرود عرسال ،ويدعى
موفق عبدالله امللقب بـ«الجربان»،

وهــو س ــوري الجنسية مــن مقاتلي
القصير وقائد ما كان يسمى «لواء
الـفــاروق» .وأوضحت أن «الجربان»
ان ـت ـق ــل ب ـع ــد سـ ـق ــوط ال ـق ـص ـي ــر إل ــى
ي ـ ـ ـبـ ـ ــرود ،وم ـ ــن ث ـ ــم ف ـ ـ ّـر إل ـ ــى ج ـ ــرود
عرسال ،لينضم أخيرًا إلى «داعش»
بـعــد مـبــايـعـتــه لــ«الـخـلـيـفــة أب ــو بكر
البغدادي».
الى ذلك ،استهدف الجيش اللبناني
بــاملــدف ـع ـيــة الـثـقـيـلــة أمـ ــس ت ـحــركــات
ملجموعات مسلحة في جرود عرسال

ورأس بـعـلـبــك ،فـيـمــا ب ــدأ الـعـمــل في
م ــرك ــز األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
استحدث منذ أيام في بلدة عرسال،
ب ــالـ ـق ــرب م ــن م ــرك ــز ل ـل ـج ـي ــش .وب ــدأ
امل ــرك ــز بــاس ـت ـق ـبــال ال ـن ــازح ــن الــذيــن
دخلوا األراضــي اللبنانية عبر طرق
غير شرعية ،واملقيمني حاليًا داخل
البلدة وفي جوارها ،من أجل تسوية
أوضاعهم وتجديد إقاماتهم.
من جهة أخــرى ،افــرج القاضي صقر
صقر عن رئيس جمعية «اقــرأ» بالل
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مجددًا
بـحــدهــا األدنـ ــى ،وال ـع ــودة إل ــى ال ــوراء
مجددًا.
ب ــدوره ،يصف أحــد سياسيي  14آذار
ال ـ ــذي ي ـك ــاد ي ـن ـعــى الـ ـح ــوار ب ــن عــون
وج ـع ـجــع مـشـكـلــة امل ـس ـي ـح ـيــن ال ـيــوم
«بــأن ـهــم اع ـت ـبــروا أن ال ـح ــوار ال ـجــاري
تـعــويــض عــن ب ــدل ضــائــع ،عــن رديــف
لـلـسـلـطــة ال ـت ــي ف ـق ــدوه ــا وعـ ــن رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة الـ ــذي ل ــم يـنـتـخــب .شعر
املسيحيون بأنهم سيكونون مع اتفاق
عون وجعجع أقوى ،وأنهم سيوازنون
قوة حزب الله املستند إلى آلة عسكرية
ودع ـ ــم إق ـل ـي ـمــي ،وس ـي ـع ــادل ــون ال ـقــوة
السنية وتيار املستقبل املتكئ بدوره
على قوة إقليمية .لكنهم سيكتشفون،
م ــع ف ـشــل الـ ـح ــوار امل ـس ـي ـحــي ،ان ـه ـيــارًا
ســريـعــا ل ـهــذا امل ـش ـهــد ،الـ ــذي سـيــزيــده
بشاعة حجم األخطار اإلقليمية».
يحق لعون املطالبة بتقديم انتخاب
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ع ـل ــى م ــا عـ ــداه،
وي ـح ــق لـجـعـجــع تــأج ـيــل ال ـب ـحــث في
الــرئــاس ـيــات .فـفــي الـلـعـبــة السياسية،
كال املطلبني حق مشروع .لكن الطرفني
يـ ـغ ــام ــران ال ـ ـيـ ــوم ،ل ـي ــس بــرصـيــدهـمــا
داخــل تيارهما ،بل باآلمال املسيحية
امل ـع ـل ـق ــة عـ ـل ــى حـ ــواره ـ ـمـ ــا .وب ـح ـســب
تعبير أحــد املطلعني على ال ـحــوارات،
يحق لكل منهما أن يتشبث بحقه في
الوصول إلى بعبدا ،لكن ال يحق لهما
أن يطيحا الوضع املسيحي برمته ،إن
لم يأت أحدهما رئيسًا .كذلك ال يحق
لهما املغامرة بتفاصيل ال عالقة لها
بالسياسة من قريب أو بعيد.
هل أخطأ عون وجعجع بالدخول في
الحوار مع علمهما املسبق بالعثرات
وبالنيات ،وبالحلقات الضيقة لدى
كــل منهما الـتــي ال تــريــد لـلـحــوار أن
يأخذ مداه إال تحت سقف رسمه كل
منهما .أراد عون منذ اللحظة األولى
اع ـت ــراف ــا م ــن جـعـجــع بــرئــاس ـتــه ولــم
يقل يومًا غير ذلــك ،بل كــان واضحًا
ب ـتــأك ـيــده ع ـنــد ب ــداي ــة ال ـ ـحـ ــوار« :أن ــا
م ــرش ــح ولـ ــن أع ـط ــي ص ــوت ــي ألح ــد»
(«االخ ـبــار» 18 ،كانون األول ،)2014
مؤكدًا أن الحوار مع جعجع سيشمل
كـ ــل املـ ــواض ـ ـيـ ــع امل ـس ـي ـح ـي ــة .بـ ـ ــدوره
وضــع جعجع الــرئــاســة ،ال الرئيس،
كـ ـ ــأولـ ـ ــويـ ـ ــة ،وأراد ال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــم ع ـلــى
متطلبات الرئيس ودور سالح حزب
ال ـل ــه وك ــاف ــة امل ـل ـف ــات امل ـس ـي ـح ـيــة .قد
يكون عون حقق إيجابيات حتى اآلن
مــن ال ـح ــوار ،كـمــا حـقــق مـنــه جعجع،
ملصلحة مكاسب سياسية ،ولتجيير
كل منهما موقعه في الحوار وإعطاء
ش ــرع ـي ــة مـسـيـحـيــة وقـ ـي ــادي ــة ملــوقــع
ّ
اآلخر .لكن فشل الحوار ولو علله كل
منهما بأسباب موجبة سيرتد على
ً
الواقع املسيحي املتردي أصال ،وهو
مــا ب ــدأت بعض مالمحه تظهر منذ
أيام.

دق ـمــاق ال ــذي أوق ـفــه األم ــن ال ـعــام في
مطار بيروت قبل أيــام ،بعدما جرى
تــرح ـي ـلــه م ــن ت ــرك ـي ــا ،ب ـج ــرم ح ـي ــازة
ّ
أسلحة والتحريض الطائفي .وأكــد
ّ
دقماق أن االسلحة التي ضبطت في
منزله في طرابلس «موجود منها في
كل ُ املنازل» وأن ملفه لو كان إرهابيًا
ملا أخلي سبيله بهذه السرعة.
وأسـ ــس دق ـم ــاق جـمـعـيــة «اق ـ ـ ــرأ» مع
الداعية املــوقــوف عمر بكري فستق،
قبل أن يختلفا قبيل توقيف فستق.

ّ
العونيون طوبوا جعجع جديدًا ...بال مقابل
في معراب اليوم رجل أدهى
ممايتخيل رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع نفسه:
رئيس جهاز التواصل في
القوات ملحم رياشي الذي
ينجح في اإليحاء للعمادميشال
عون بأن جعجع سينتخبه
رئيسًا ،واضعًاأمام عينيه هدفًا
وحيدًا :استبدال صورة جعجع
اإلجرامية التي أسهم العونيون
في رسمهابأخرى يسهم
العونيون أيضًا في رسمها ،من
دون أن يدفع جعجع شيئًا
مقابل رسمه الجديدالجميل
غسان سعود
مـ ـن ــذ عـ ـ ـ ــودة رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلصـ ـ ــاح ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون إلــى
لبنان عام  ،2005يبذل التيار الوطني
ال ـح ــر م ـســاعــي حـثـيـثــة لـتـبــرئــة الــذمــم
من دون مقابل :قبيل انتخابات 2005
الـنـيــابـيــة ـ ـ ـ ـ ح ــن ك ــان ال ــ»ت ـســونــامــي»
الـبــرتـقــالــي يــأكــل األخ ـضــر والـيــابــس ـ ـ
ب ــادر الـجـنــرال إل ــى تـبــرئــة ذم ــة النائب
ميشال املــر وإنـقــاذه من الـغــرق .الحقًا،
ّ
برأ العونيون ذمة شركة طيران الشرق
ّ
األوسط وكبار املقاولني والقيمني على
ص ـن ــدوق املـهـجــريــن ومـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا لــإغــاثــة
وإدارة الـ ـك ــازيـ ـن ــو مـ ــن كـ ــل مـ ــا ك ــان ــوا
ينسبونه إليها .ومــا كــادت انتخابات
 2010ال ـب ـلــديــة ت ـطــل ح ـتــى بـ ـ ـ ّـرأوا ذمــم
مئات رؤســاء املجالس البلدية من كل
مــا كــانــوا يتهمونهم ب ــه .كــذلــك ُبـ ّـرئــت
ذمـ ـ ــم امل ــوظـ ـف ــن فـ ــي وزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـط ــاق ــة
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ب ـع ــدم ــا أتـ ـخ ــم الـ ـن ــواب
الـبــرتـقــالـيــون ال ـشــاشــات بـكــامـهــم عن
«أزالم امل ــر» فــي ال ــوزارت ــن .وب ـ ّـرأ وزيــر
الـ ـ ـع ـ ــدل ال ـ ـسـ ــابـ ــق ش ـك ـي ــب ق ــرطـ ـب ــاوي

ّ
كرس العونيون جعجع طرفًا في «الثنائية المسيحية» (مروان طحطح)

الـجـســم الـقـضــائــي وال ـن ـيــابــات الـعــامــة
وكـ ــل اإلدارات امل ـت ـص ـلــة بـ ــوزارتـ ــه من
كــل الفساد ال ــذي كــان الـجـنــرال ينسبه
إليها .وفــي السياق نفسه ،برئت ذمم
مـ ـئ ــات رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال مـ ـم ــن فـضـلــت
الــرابـيــة استيعابهم ب ــدل مواجهتهم.
قبل أن يكتشف العونيون توافقهم مع
الرئيس سعد الحريري على  %95من
بــرنــامـجــه الـسـيــاســي ،بـعــدمــا خــاضــوا
االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـت ـنــاقــض
املطلق بني برنامجيهما ،ثم رأوا إبراءه
ً
مستحيال ،قبل أن يبرئوه مــن جديد!
ّ
وبعدما كــان الرئيس أمــن الجميل ال
يصل «إلــى زن ــاري» ،بحسب الجنرال،
وصل األخير إلى منزل أحد الوسطاء
لـلـقــاء ال ـج ـمـ ّـيــل .والـ ـي ــوم ،تـبـلــغ اللعبة
خواتيمها بتبرئتهم جعجع من كل ما
اتهموه به.
الــافــت فــي كــل ه ــذا أن فـتــح العونيني
ص ـف ـح ــات ج ــدي ــدة م ــع خ ـصــوم ـهــم لــم
يـكــن ث ـمــرة ت ـن ــازالت قـ ّـدمـهــا هـ ــؤالء .لم
يـقــدم امل ــر أضـحـيــة واح ــدة عـلــى مذبح
«ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» .وح ـ ــن ح ــان
موعد رد الدين قبيل انتخابات 2008
الــرئــاسـيــة ،غ ــادر التكتل بـكــل بساطة.

وكان يكفي النائبني السابقني منصور
البون وفريد هيكل الخازن أن يعرض
عليهما الجنرال عــام  2005االنضمام
إلــى الئحته ،ليقوال لكل عــونـ ّـي ينتقد
أداء ه ـ ـمـ ــا :ل ــو قـبـلـنــا ال ــدع ــوة الـعــونـيــة
ل ـك ـن ــا رم ـ ــزي ـ ــن ل ـل ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ــاح.
أم ــا ف ــي «ال ـص ـن ــادي ــق امل ـل ـع ــون ــة» ،فقد
حـ ـص ــل الـ ـع ــونـ ـي ــون عـ ـل ــى مـ ــديـ ــر هـنــا

في التيار الوطني
الحر وبين أصدقائه
من ال يحسب حسابًا
لمستقبل التيار

وعـ ـض ــو م ـج ـلــس إدارة هـ ـن ــاك ،وغ ـيــر
ذلــك مــن فتات الفتات مقابل طـ ّـي هذه
املـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي ي ـم ـث ــل ف ـت ـح ـهــا أسـ ــاس
خ ـطــاب ـهــم اإلصـ ــاحـ ــي (ال ـ ـسـ ــابـ ــق) .لــم
يقابل االنفتاح العوني على املختارة
ب ــأي تـعــديــل فــي مــواقــف الـنــائــب وليد
ج ـن ـب ــاط م ــن ال ــرابـ ـي ــة .ومـ ــن دون أي
مقابل ،أو أقله ورقة تفاهم ،غدا «حليف
الحليف» ،الرئيس نبيه بري ،حليفًا ال
غبار عليه .وهذا ما يوحي بخطر كبير
مـحــدق بـخـطــاب الـتـيــار وصــدقـيـتــه إذا
استمرت األمــور على ما هي عليه مع
تيار املستقبل والقوات اللبنانية.
فمنذ إص ــدار عفو  ،2005تفوق رئيس
حــزب الـقــوات اللبنانية سمير جعجع
على خصومه بالتنظيم الحزبي وإدارة
وارداته املالية الكبيرة .ومقابل اللجوء
الغريب لخصومه إلــى الدفاع املستمر
عــن الـنـفــس ،متكلني على التبرير هنا
والـ ـتـ ـس ــوي ــات هـ ـن ــاك ،انـ ـب ــرى ه ــو إل ــى
الهجوم بعدما كلفته العناية اإللهية
حماية الثوابت املسيحية .وفي مواجهة
خ ـطــابــه ال ـه ـجــومـ ّـي ومــاكـيـنـتــه املــالـيــة
والحزبية واإلعــامـيــة ،لــم يملك التيار
الوطني الحر سوى تذكير الرأي العام
مرة تلو أخرى بأنه سمير جعجع :من
وثائقي «أو تي في» حول مجزرة إهدن،
م ــرورًا بالبحث عــن مقبرة العسكريني
ً
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ف ــي ح ـ ـ ــاالت ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
امل ــوازن ــة ب ــن  48صــوتــا حـصــل عليها
ف ــي جـلـســة ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس وص ــوت
واحـ ـ ــد ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه ج ـي ـه ــان طــونــي
فرنجية .لم يضئ التيار الوطني الحر
فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر امل ــاضـ ـي ــة عـلــى
القصور التشريعي واإلنـمــائــي لنواب
الـ ـق ــوات ،وال ع ـلــى انـ ـع ــدام إن ـجــازات ـهــم
الـ ــوزاريـ ــة .أم ــا سـيــاسـيــا ،فـلــم يـتـجــاوز
الهجوم العوني على خـيــارات القوات
(املـتـنــاقـضــة مــع مــا يــوصــف بالثوابت
امل ـس ـي ـح ـي ــة) حـ ـ ــدود «الـ ـتـ ـم ــري ــك» عـلــى

مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي وبعض
الـتـلـطـيـشــات الـنـيــابـيــة واإلع ــام ـي ــة .لم
ينقض العونيون على نحو جدي على
خصومهم ،كما فعل هؤالء حني تفاهم
التيار مــع حــزب الـلــه( .ويكفي فــي هذا
السياق تخيل ما كانت القوات ستفعله
لو كان العونيون من يأتمرون بأوامر
السعودية ويهادنون أفواج التكفيريني
بــل وي ـبــررون أفـعــالـهــم) .مــع ذلــك بقيت
الدفة الشعبية تميل ملصلحة العونيني.
ملاذا؟ ألنه سمير جعجع.
لــم يـتــرك جعجع وسـيـلــة لـلـخــروج من
هـ ــذه األزم ـ ـ ــة إال ط ــرق ـه ــا :م ـهــرجــانــات
ومــؤتـمــرات صحافية وأف ــام ودعــاوى
قضائية من دون أن يحقق سوى تقدم
محدود .إلى أن جاء من يقنعه بأن ما
مــن أحــد قــادر على فــك هــذه العقدة إال
مــن ربـطـهــا :مـيـشــال ع ــون .ه ـكــذا ،على
هامش الحوار بني عون وجعجع ،باتت
تـ ـت ــردد ب ــن ن ـ ــواب ال ـت ـي ــار وأص ــدق ــائ ــه
ممن ي ــزورون الرابية أسبوعيًا الزمــة:
«وإذا كـ ـ ــان س ـم ـي ــر ج ـ ـع ـ ـجـ ــع؟» .ص ــار
هؤالء من املرحبني بتكريس «الثنائية
املـسـيـحـيــة» :ب ــدل أن يـكــون ع ــون زعيم
املسيحيني األوح ــد ،فــي نظرهم ،فيما
جـعـجــع ق ــائ ــد مـيـلـيـشـيــا س ــاب ــق يـفــوز
بنائبني بقوته الشخصية فــي بشري
ّ
ويمن عليه تيار املستقبل بسائر نواب
كتلته ،بارك هؤالء (على مرأى الجنرال
ومـس ـم ـعــه) ت ـحــويــل زع ـيــم ال ـق ــوات من
العب ثانوي في االنتخابات الرئاسية
إل ــى صــانــع رؤسـ ــاء لــه الـكـلـمــة الفصل
ف ــي ان ـت ـخــاب ع ــون رئ ـي ـســا .وج ــاه ــروا
بتفضيلهم بـقــاء الــرئــاســة األول ــى في
مـلـعــب ع ــون وج ـع ـجــع ،عـلــى انـتـقــالـهــا
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــاع ـ ــب أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وص ـ ـ ـ ــار نـ ـ ــواب
حاليون ووزراء سابقون يــرددون ،في
مجالس خــاصــة ،أنهم مــع تثبيت حق
املسيحيني في تسمية الرئيس ،حتى
لو أدى ذلك إلى تسمية جعجع رئيسًا،
في عراضة مذهبية تتجاوز كل تاريخ
هؤالء ومواقفهم السياسية.
مــن أوق ــع ال ـج ـنــرال فــي فــخ امل ــر يـشــارك
اليوم في إيقاعه في فخ جعجع ،وهو
ن ـف ـس ــه مـ ــن قـ ـ ــال لـ ــه ي ــوم ــا إن م ـي ـشــال
ّ
املسيحي األول
سليمان سيضع املوقع
فــي ت ـصــرف زعــامـتــه املـسـيـحـيــة .يبرئ
هــؤالء ذمــة جعجع من كل ما علق بها
دون أن يقدم األخير شيئًا في املقابل.
وغ ـ ـ ـدًا ،ح ــن تـنـتـهــي ع ــراض ــة الـتـفــاهــم
ويـ ـج ــد ج ـع ـجــع م ـخ ــرج ــا ل ـن ـف ـســه عـلــى
غ ــرار امل ــر وال ـحــريــري وجـنـبــاط وبــري
وغيرهم ،سنجد من يسأل :ملــاذا ُيمنع
املراهق من االنضمام إلى القوات ما دام
زعيم والده (عون) يجالس قائد القوات
ويبحث معه فــي مستقبله الــرئــاســي؟
وكـ ـي ــف ي ـم ـك ــن امل ــراهـ ـن ــة م ـ ـجـ ــددًا عـلــى
نــاخــب ك ـس ــروان مــا دام بــن العونيني
من بات يقول إن جعجع وعون وجهان
ل ـق ـض ـيــة واحـ ـ ـ ــدة .واألهـ ـ ـ ــم :مل ـ ــاذا ي ـكــون
جـعـجــع مـتـهـمــا ب ــارت ـك ــاب ج ــرائ ــم قتل
وصاحب رؤية سياسية فاشلة وحليفًا
لــإخــوان ت ــارة ،وزعيمًا مسيحيًا تــارة
أخرى؟ ملاذا يكون عرابًا التفاق الطائف
ومدمرًا للقانون األرثوذكسي ومفرطًا
بحقوق املسيحيني قبل الظهر ،وشريكًا
أساسيًا في انتخاب الرئيس بعده؟
بـ ــات واضـ ـح ــا أن ف ــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر ،وبني أصدقائه ،من ال يحسب أي
حساب ملستقبل التيار .كل ما يعنيهم
اسـ ـتـ ـف ــادتـ ـه ــم الـ ـقـ ـص ــوى مـ ــن ال ـل ـح ـظــة
الـحــالـيــة .مــا هــم أن يقايض الـتـيــار كل
خطابه اإلصــاحــي بتسويات صغيرة
تـضـمــن ب ـعــض امل ـكــاســب ه ـنــا وه ـن ــاك.
م ــا ه ــم أن يـتـحــالــف م ــع ف ــان وعـلـتــان
ب ـع ــد ك ــل م ــا ات ـه ـم ـهــم ب ـ ــه .وم ـ ــا ه ــم أن
يحول التيار بنفسه جعجع إلى زعيم
مسيحي ،ويــوهــم نفسه وال ــرأي العام
أنه شريك أساسي في اختيار الرئيس
املقبل؟ غدًا حني يواجه التيار الوطني
الحر خصومه في االستحقاقات املقبلة
فــاغـرًا ف ــاه ،لـيــس لــديــه مــا يـقــولــه عنهم
ســوى أنـهــم خــانــوا ثقتهم العمياء به،
لــن يجد بقربه مــن يصفقون لــه اليوم
ويشجعونه.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
لهذا بقي جورج
عبدالله سجينًا
لم يعد يخفى على أحــد ،متنورًا
ّ
ك ـ ــان أم الم ـب ــال ـي ــا ،أن اس ـت ـم ــرار
س ـج ــن ال ـق ــائ ــد امل ـن ــاض ــل ج ــورج
إبراهيم عبدالله في فرنسا يعود
إل ــى تـحـكــم ال ـلــوبــي الـصـهـيــونــي
الـ ـج ــاث ــم فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ب ـم ـفــاصــل
وم ــدام ـي ــك ال ـس ـيــاســة الـفــرنـسـيــة
الداخلية والخارجية.
إن لـلـمـنـظـمــات الـصـهـيــونـيــة في
ف ــرنـ ـس ــا ،ان ـش ـط ـت ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة
الـ ــواس ـ ـعـ ــة .وق ـ ــد ع ــرف ــت مـنـظـمــة
الـ ـ ـف ـ ــرع الـ ـف ــرنـ ـس ــي ل ـل ـك ــون ـغ ــرس
ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي الـ ـع ــامل ــي فـ ــي فــرن ـســا
ن ـج ــاح ــا ب ــاهـ ـرًا ف ــي الـسـتـيـنـيــات
والـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات .أمـ ـ ــا م ـن ـظ ـمــة
"انبعاث اليهود" فهي من أنشط
وأوس ـ ــع امل ـن ـظ ـمــات الـصـهـيــونـيــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وق ـ ــد ت ــأس ـس ــت ع ــام
 ،1979وخلقت مجموعة يهودية
ت ـش ـبــه ال ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـيــونــي فــي
أميركا ّ
وأسست راديــو "ج" ،وهي
ت ـم ـت ـلــك امل ـ ــال الـ ـه ــائ ــل ،لـ ــذا نـجــح
م ــرش ــدوه ــا ف ــي اق ـن ــاع ق ـســم هــام
مــن الـشـبــاب الفرنسي بصوابية
أف ـ ـكـ ــارهـ ــا ،م ــوقـ ـع ــن ّإي ـ ــاه ـ ــم فــي
أفخاخها ،فبات هــؤالء يعتبرون
ك ــل م ــا ه ــو عــربــي إره ــاب ــا .ومـنــذ
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام  ،1980ب ـ ـ ـ ــات ل ـل ـح ــرك ــة
الصهيونية فــي فرنسا سحرها
الــذي أبــدع في إيهام نسبة هامة
ّ
م ــن ال ـفــرن ـس ـيــن ب ـ ــأن ك ــل أع ـمــال
ال ـع ـنــف ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف فــرنـســا
هي من صنيعة منظمة التحرير
الفلسطينية .وق ــد فــاخــر بعدها
قـ ـس ــم م ـ ــن إعـ ــام ـ ـيـ ــن وم ـث ـق ـفــن
وب ــاح ـث ــن فــرن ـس ـيــن غ ـيــر يـهــود
ب ــدف ــاع ـه ــم املـ ـتـ ـط ــرف عـ ــن جـيــش
االح ـت ــال الـصـهـيــونــي ،واصـفــن
إي ـ ــاه بــال ـج ـيــش األكـ ـث ــر أخــاق ـيــة
وديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم .أم ــا
الذين دعوا إلى مقاطعة مصالح
ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ف ــي فــرنـســا،
ردًا عـ ـل ــى م ـح ــاك ـم ــة م ـ ــن ان ـت ـق ــد
ال ـك ـيــان اإلره ــاب ــي ،فـقــد فــوجـئــوا
ب ــاف ـت ـت ــاح ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ــوم ــون ــد
التي استنكر مانشيتها نــداءات
امل ـق ــاط ـع ــة .وك ـي ــف ال ي ـك ــون ذلــك
اللوبي قويًا في فرنسا ،وقد لعبت
الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة دورًا كبيرًا
في إنشاء القاعدة التكنولوجية
ل ـل ـك ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي رغـ ـم ــا عــن
أن ــف الــرئ ـيــس ش ــارل دي ـغ ــول في
فترة الـعــدوان الثالثي عــام 1956
وتفاقم عام  ،1967وذلك التعاون
العسكري الفرنسي الصهيوني
كـمــا يـقــول األس ـتــاذ شــاكــر نــوري
في كتابه "اللوبي الصهيوني في
فرنسا" ،تمخض عنه بناء املفاعل
النووي في ديمونا .ويقر الكيان
الـصـهـيــونــي بــأنــه ل ــوال مـســاعــدة
فــرنـســا لــه فــي امل ـجــال الـعـسـكــري
وال ـن ــووي ،ملــا اسـتـطــاع الصمود
ّ
في حربي  1956و .1967إن نسبة
 51باملئة مــن الفرنسيني وتحت
تــأث ـيــر ال ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـيــونــي في
فــرنـســا حـ ّـمـلــت الـعــرب مسؤولية
وقــوع حــرب حــزيــران سنة .1967
أمـ ــا ال ــرئ ـي ــس ف ــرانـ ـس ــوا م ـي ـتــران
ال ـي ـســاري ،وم ــا ان أمـســى رئيسًا
للجمهورية عام  ،1981حتى بدأ
يتكلم بــاســم يـهــود فــرنـســا ،مما
ح ـ ــدا ب ــرئ ـي ــس ت ـح ــري ــر صـحـيـفــة
"ل ـي ـب ــراس ـي ــون" ال ـش ـه ـيــرة سـيــرج
ج ـ ــول ـ ــي إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول" :لـ ـ ـ ــو كـ ــان
مـ ـيـ ـت ــران ش ــريـ ـف ــا ،لـ ـق ــال :أن ـ ــا مــن
أص ــل ي ـه ــودي" .وف ــي حقبة حكم
ميتران هذا سجن جورج إبراهيم
عبدالله ومــا زال مسجونًا حتى
يومنا هذا.
ريمون ميشال هنود

تقرير

عون أقرب الى بعبدا
من أي وقت مضى
ما مرشح لميشال عون
الى رئاسة الجمهورية
إال ميشال عون نفسه.
مقولة باتت معروفة،
وال تستند الى «عناد»
و«جنون عظمة» على ما
يتهمه خصومه به ،وإنما
الى معطيات استراتيجية
ومجريات الميدان التي
تجعله أقرب الى قصر
بعبدا من أي وقت مضى
وفيق قانصوه
ّ
بغض النظر عن الحوارات الجارية،
ومآالتها ،هناك ثابتة وحيدة باتت
كــل األط ـ ــراف عـلــى قـنــاعــة تــامــة بها:
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون لـيــس فــي وارد
ّ
ال ـت ـخ ــل ــي ع ــن ال ـت ــرش ــح ال ـ ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية أب ـدًا ،أيــا تكن االغ ــراءات
والـضـغــوطــات ،وك ــل ه ــذه ال ـحــوارات
لن تنتهي الى نتيجة مغايرة .ينبع
هذا املوقف من قناعة عونية بارتفاع
ح ـظــوظ ال ـج ـن ــرال ف ــي ال ــوص ــول الــى
قصر بعبدا .وهي قناعة مبنية على
معطيات موضوعية وذاتـيــة ،وعلى
تحليل لألوضاع املحلية واالقليمية
أث ـب ـتــت م ـجــريــات األم ـ ــور ف ــي لـبـنــان
واملنطقة ،منذ نحو عام ،صحته.
ومـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ـ ـط ـ ـي ـ ــات ،ب ـح ـس ــب
شخصيات مقربة من الرابية ،اآلتي:
ـ ـ عــدم قــدرة فريق  14آذار ،وحلفائه
االقليميني ،على إح ــداث أي اختراق
في معركة الرئاسة وفــي كسر فيتو
ال ـطــرف امل ـقــابــل ،أو فــي إخـ ــراج عــون
ّ
من تموضعه الحالي .وهو ما تجلى
ف ــي إق ـ ــرار الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
في خطاب  14شباط بأن «الجماعة
مش مستعجلني في موضوع رئاسة
الجمهورية وموقفهم عمليًا يعني

تــأج ـيــل ال ـك ــام ف ــي األمـ ـ ــر» .وه ــو ما
يـعـنــي «تـسـلـيـمــا» بــاسـتـحــالــة إنـهــاء
هذا امللف من دون توقيع عون.
ــ ّ
تغير األولويات الدولية في االقليم
مـ ــن إس ـ ـقـ ــاط نـ ـظ ــام ال ــرئـ ـي ــس ب ـشــار
األسـ ــد ال ـ ّـى م ـحــاربــة االرهـ ـ ــاب ال ــذي
بـ ــات ي ـ ــدق أبـ ـ ــواب الـ ـغ ــرب ،وت ـقــاطــع
املـ ـص ــال ــح امل ــرحـ ـل ــي بـ ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
واألم ـيــرك ـيــن الــذيــن ي ــدرك ــون أن أي
م ـع ــرك ــة ض ــد االره ـ ـ ـ ــاب ال ي ـم ـكــن أن
تـخــاض عـبــر الـجـبـهــة اللبنانية من
دون دور أســاســي لـحــزب الـلــه الــذي
يسيطر على معظم الغالف السوري
املـحـيــط بـلـبـنــان .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
تلفت املصادر الى أنه لم يسجل ،في
الشهور الستة املاضية ،أي تصريح
غــربــي ذي وزن يـشـيــر ال ــى مـشــاركــة
الحزب في القتال في سوريا من باب
التنديد واالدانة.
ـ ـ الـحــاجــة األمّـيــركـيــة ال ــى «تــوريـ ّـط»
امل ـ ـك ـ ـ ّـون الـ ـس ــن ــي املـ ـعـ ـت ــدل امل ـت ـم ــث ــل
بالرئيس سعد الحريري في املعركة
ضــد االرهـ ــاب الـتـكـفـيــري ،حــن تـقـ ّـرر
ً
خ ــوض ه ــذه املـعــركــة ف ـعــا .وه ــذا ما
يقتضي ع ــودة األخـيــر الــى الـســرايــا.
وع ـ ــودة ك ـهــذه ل ــن ت ـكــون مـمـكـنــة من
دون اتـفــاق شامل مــع الـحــزب وعــون
على كــل امللفات ،ومــن بينها رئاسة
الجمهورية.
ـ ـ التفويض املطلق املعطى من حزب
الله ،وبالتالي من «البلوك» الشيعي،
للعماد عون في ملف الرئاسة .وهو
تفويض ال يستند فقط الى «الوفاء»

تفويض حزب الله
الملف الرئاسي لجنرال
الرابية يستند الى رؤية
استراتيجية

و«رد ّ
ّ
الدين» ،أو الى موقف تكتيكي،
بل يندرج ضمن رؤيــة استراتيجية
عـ ّـبــر عـنـهــا األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب الله
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ف ــي خطابه
ف ــي ذكـ ــرى ال ـش ـه ــداء الـ ـق ــادة ،عـنــدمــا
أشــار الــى الخرائط التي ترسم على
«طاولة الكبار» .إذ يــدرك حــزب الله،
ف ــي ظ ــل امل ـعــركــة ال ـتــي تـ ــدور رحــاهــا
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،أن أدوار الـ ـط ــوائ ــف
ُ
واألوط ــان تــرســم بحسب حضورها
وقــوة نفوذها ،وبالتالي فــإن موقعًا
كرئاسة الجمهورية ال يمكن اليوم
أن ي ـجــري الـتـعــاطــي مـعــه تكتيكيًا،
أو أن ي ـع ـطــى مل ــن ه ــم ع ـل ــى شــاكـلــة
ميشال سليمان .وفــي رأي املصادر
أن «الطائفة الشيعية خاضت خالل
عـ ـ ــدوان ت ـم ــوز  2006م ـعــركــة الـبـقــاء
ف ــي ارضـ ـه ــا .وفـ ــي امل ـع ــرك ــة ال ــدائ ــرة
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،تـ ـ ـخ ـ ــوض مـ ـعـ ــركـ ــة ت ـث ـب ـيــت
دورهـ ـ ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـلــى امل ـسـتــوى
االستراتيجي .وفي هذا السياق ،فإن
الجناح املسيحي يعطي هــذا الــدور
بـعــده الــوطـنــي وال ـعــاملــي ،ويستفيد
مــن فــائــض ال ـقــوة الـشـيـعــي للحفاظ
على دوره .وهنا تكمن اهمية عون
رئيسًا».
ـ ـ وص ــول نـظــام الـطــائــف ال ــى طريق
م ـســدود فــي ظــل األزم ـ ــات املتالحقة
مـ ـن ــذ إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره .وف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء ع ـم ـل ـيــة
«طبخ» األدوار في املنطقة ،وارتفاع
الصوت املسيحي املطالب بالتغيير
واستعادة الحقوق خصوصًا في ظل
ّ
يتعرض له ّمسيحيو االقليم ،لن
ما
يكون أمام «السنية السياسية» التي
ُيعتبر هذا االتفاق أهم مكتسباتها،
إال الـقـبــول بتقويم االع ــوج ــاج الــذي
ّ
الحد
راف ــق تطبيقه ،ضمن سياسة
م ــن ال ـخ ـس ــائ ــر ،وت ـف ــادي ــا لـلـمـطــالـبــة
بمؤتمر تأسيسي جديد يطيح بهذه
املكتسبات.
ـ ـ فــي مرحلة الغليان املذهبي الــذي
يـ ـس ــود امل ـن ـط ـق ــة ،ب ـ ــات امل ـس ـي ـح ـيــون
األقـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـل ــى لـ ـع ــب دور «امل ـن ـط ـق ــة
الـعــازلــة» بــن السنة والشيعة .وفي
ظل «البلوك» الشيعي املغلق تمامًا
أمام املرشح املاروني الثاني األقوى،
سمير جعجع ،تبدو فرص عون أكبر

بما ال يقاس في ظل الدعم الشيعي
املطلق له ،وتواصله مع كل من السنة
والدروز.
ـ ـ ـ ـ ق ـنــاعــة عــون ـيــة بـ ــأن رئ ـي ــس حــزب
القوات اللبنانية هو ،وال أحد غيره،
صاحب املصلحة االولــى في وصول
ـون الــى قصر بعبدا .وصــول كهذا
عـ ّ
ي ــوف ــر لـجـعـجــع :مـصــالـحــة م ــع جــزء
كبير من الجمهور املسيحي؛ يكسر
ّ
ّ
حدة التصلب الشيعي تجاهه؛ يفتح
تثبيت ســابـقــة الــرئـيــس ال ـقــوي بــاب
ً
الرئاسة أمامه مستقبال على حساب
ّ
شـخـصـيــات م ــارون ـي ــة أخـ ــرى ت ــروج
لـنـفـسـهــا كــأس ـمــاء تــواف ـق ـيــة؛ نــاهـيــك

تقرير

«لقاء الثمانية» في بكفيا اليوم :الجمـ ـ
رلى إبراهيم
يـعـقــد ،ال ـيــوم ،فــي مـنــزل رئـيــس حــزب
ّ
الجميل فــي ســن الفيل
الكتائب أمــن
«االجـتـمــاع الــرقــم ( »2األول عقد منذ
أيـ ـ ــام ف ــي م ـن ــزل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
السابق ميشال سليمان) الذي يضم،
إلى جانب الرئيسني السابقني ،وزير
العمل سجعان قــزي ،وزيــر السياحة
م ـي ـش ــال فـ ــرعـ ــون ،وزي ـ ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت
ب ـط ــرس ح ـ ــرب ،وزي ـ ــر ال ــري ــاض ــة عبد
املـطـلــب ح ـنــاوي ،وزي ــر الــدفــاع سمير
مقبل وزيرة املهجرين أليس شبطيني
وال ـ ــوزي ـ ــر ال ـس ــاب ــق خ ـل ـيــل ال ـ ـهـ ــراوي.
أم ــا ف ـحــوى ال ـل ـقــاء فـسـتـتـمـحــور ،كما
ال ـج ـل ـســة األولـ ـ ـ ــى ،ب ـح ـســب املـ ـص ــادر،
حــول «كيفية إبـقــاء الحكومة ناشطة
مــن دون حلولها فعليًا مـكــان رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،واأله ـ ــم ال ـت ـشــديــد على

ضــرورة إنهاء الفراغ في قصر بعبدا
والدفع باتجاه انتخاب رئيس ينظم
العمل الــدس ـتــوري» .وهــو مــا يتالقى
مع أولويات البطريرك بشارة الراعي
التي تتلخص في مسألة واحدة :ملء
شغور كرسي بعبدا ،أيًا كان الرئيس،
وهو ما لم يكن أحد يعيره أي اهتمام.
ّ
ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ت ـع ــط ــل ال ـع ـمــل
ال ـح ـك ــوم ــي ن ـت ـي ـجــة اآللـ ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة
ب ـ ـض ـ ــرورة م ــوافـ ـق ــة  24وزيـ ـ ـ ـ ـرًا عـلــى
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،كـ ــي تـصـبــح
سارية .وكان أن طرح رئيس الحكومة
تمام سالم آلية «الثلثني أو اإلجماع»،
ال ـت ــي كـ ــان ق ــد ت ـح ــاش ــاه ــا ف ــي ب ــداي ــة
عـهــد ال ـف ــراغ الــرئ ــاس ــي .ه ـكــذا ،فـجــأة،
وجد املتضررون من اآللية املطروحة
تقاطعًا بني موقفهم وموقف الراعي،
فــراحــوا ينبشون عظاته ليقحموها
فــي بـيــانــاتـهــم .وه ــو مــا ك ــان واضـحــا

في البيان الذي صدر عقب االجتماع
األول ،مـ ــن ح ـي ــث اسـ ـتـ ـع ــارة ك ـل ـمــات
ب ـك ــرك ــي ،ك ـ ــ«رفـ ــض ت ـط ـب ـيــع الـ ـف ــراغ»
و«ال ــدف ــع بــانـتـخــاب رئ ـيــس كــأولــويــة
م ـط ـل ـقــة» ،تــاهــا ال ـت ـســويــق ألنفسهم
ب ــأنـ ـه ــم يـ ـمـ ـثـ ـل ــون كـ ـتـ ـل ــة الـ ـبـ ـط ــري ــرك
ويناقشون تفاصيل التفاصيل معه
ويجتمعون بمباركته.
ّ
الجميل
الـيــوم يلتقي هــؤالء فــي بيت
ف ــي ح ـ ـضـ ــوره ،أسـ ـ ــوة ب ــال ـل ـق ــاء ال ــذي
عـ ـق ــد فـ ــي م ـ ـنـ ــزل سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،عـ ـل ــى أن
ي ـع ـق ــد ف ـ ــي املـ ـ ـ ــرة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ف ـ ــي م ـن ــزل
واح ــد م ــن ال ــوزي ــري ــن مـيـشــال فــرعــون
وب ـطــرس ح ــرب .قــرر األخ ـيــران عــرض
ع ـض ــات ـه ـم ــا «ال ــوسـ ـطـ ـي ــة» وت ـف ـع ـيــل
صفة «املسيحيني املستقلني» امللصقة
بهما ،بعدما وجدا نفسيهما مهددين
بــال ـب ـطــالــة إذا م ــا طـ ّـب ـقــت واح ـ ــدة من
اآلليات الثالث املطروحة :آلية سالم،

آلية الرئيس نبيه بري (النصف زائدًا
واح ـ ــد) ،وآل ـي ــة ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عــون
(لجنة وزاري ــة مــن الـقــوى الرئيسية).
فحاليًا ،يمكن لفرعون عرقلة عمل 23
وزيـ ـرًا ،ويمكن لـحــرب افتعال مشكلة
ت ـ ـ ــارة مـ ــع وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاس ـي ــل وطـ ـ ـ ــورًا مـ ــع وزي ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
إلـ ـي ــاس ب ــو ص ـعــب لـتـطـيـيــر مــرســوم
أو بند ،إضــافــة إلــى أنــه ال شــيء أحـ ّـب
عـلــى قـلــب فــرعــون وح ــرب مــن هــرولــة
القوى السياسية الرئيسية للتشاور
معهما ضمانًا إلق ــرار ملفاتها ،وهو
ما كانا يحلمان به منذ سعيهما إلى
إنشاء «لقاء مسيحي مستقل» يتيح
ألح ــده ـم ــا ال ـت ــرب ــع إل ـ ــى ج ــان ــب أم ــن
ّ
الجميل وسمير جعجع فــي قــوى 14
آذار.
فــي الـشـكــل ،يـبــدو سليمان املستفيد
األك ـب ــر م ــن ه ــذا الـتـجـمــع الـ ــذي يعيد
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بهدوء

ُ
حبيبتي سوريا؛ أخاف من أخطائنا

تسليم
باستحالة
انجاز ملف
الرئاسة من
دون توقيع
عون (هيثم
الموسوي)

عن أن أي اتفاق مع الرابية سيلحظ
ت ـ ـ ــوزع ـ ـ ــا لـ ـلـ ـحـ ـص ــص االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
والـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة بـ ـم ــا ي ـع ـط ــي مـ ـع ــراب
استقاللية كـبـيــرة عــن وصــايــة تيار
املستقبل .وفي رأي املصادر نفسها،
يدرك رئيس القوات ذلك ،منذ ما قبل
ب ــدء ه ــذا ال ـح ــوار ،بـمـ ّقــدار إدراكـ ــه أن
ليس لدى عون من يرشحه ...إال عون
نفسه.
ـ ـ ـ ـ ف ــي اع ـت ـق ــاد امل ـق ــرب ــن م ــن الــراب ـيــة
أن ال ــري ــاض ل ـي ـســت ب ـع ـيــدة ع ــن كل
ّ
ه ــذه األجـ ــواءُ .يـسـتــدل عـلــى ذل ــك من
ح ـفــاوة استقبالها لـعــون فــي زي ــارة
التعزية بامللك عبد الله ،ومن الحوار

ال ـعــونــي ـ ـ ـ ـ ال ـحــريــري ال ــذي ب ــدأ منذ
عــام ،لم ينقطع خالله التواصل أبدًا
بــن الـطــرفــن رغــم ال ـبــرودة الظاهرة
أح ـي ــان ــا .ك ـمــا أن الـ ـح ــوار ال ـق ــوات ــي ـ ـ
العوني لم يكن لينطلق من دون ّ
«قبة
ب ــاط» سـعــوديــة ،شــأنــه شــأن الـحــوار
بني املستقبل وحزب الله.
هل يعني ذلك كله ان جنرال الرابية
بــدأ ّ
يعد الـعـ ّـدة لالنتقال الــى االقامة
ف ــي ب ـع ـبــدا؟ ل ـيــس ذل ــك م ــؤك ـدًا طــاملــا
ان األرض فــي املنطقة ال ت ــزال تميد
تحت أقــدام كل الالعبني .لكن املؤكد
أن عـ ـ ــون ،ال ـ ـيـ ــوم ،أقـ ـ ــرب الـ ــى «ق ـصــر
الشعب» من أي وقت مضى.

ناهض حتر
ٌ
ب ـ ــوح ش ـخ ـص ــي :لـ ــم ت ـس ـت ـغــرق ـنــي ق ـض ـي ــة فــي
حياتي ،كما استغرقتني القضية الـســوريــة منذ
أربــع سنوات .في كل القضايا السابقة :فلسطني،
لبنان ،ال ـعــراق ...كانت لــدي طمأنينة الـشــام؛ طاملا
ـاق .دمشق ،أيضًا،
دمشق ساملة وواقفة ،فاألمل بـ ٍ
تالئم وجداني .تلك الضفيرة من العروبة واملقاومة
والعلمانية والتعددية الثقافية واالجتماعية ،في
مدينة ال تــزال حية منذ بضعة آالف من السنني،
نسيجها ال يتكرر من تراكم الحضارات واملدنية
وال ـك ـب ــري ــاء وال ـب ـس ــاط ــة .ك ــل ذل ـ ــك ،ط ــامل ــا أعـطــانــي
اإلحساس بالحرية الداخلية ومتعة العيش؛ فلم آبه،
يوما ،لتنهدات «املثقفني» الليبرالية في النقد األبله
لـنـظــام تــابـعــت سـيــاســاتــه ،مـنــذ وع ـيــت ،ووجــدتـهــا
األكـ ـث ــر ع ـقــان ـيــة ف ــي ب ــادن ــا ك ـل ـه ــا ،ج ــزئ ـي ــا فــي
السياسات الداخلية ،وكليًا وحتمًا في السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة .فـبــالـنـسـبــة ل ــي ،تــوص ـلــت ،م ـنــذ وقــت
طــويــل ،إلــى أن الرئيس الــراحــل ،حافظ األس ــد ،هو
االستراتيجي العربي األول ،منذ معاوية بــن أبي
سفيان.
في جميع األنظمة العربية فساد وفاسدون .هذه،
بالطبع ،آفــة الـنـظــام ال ـســوري أيـضــا .لكن سوريا
ه ــي ال ــدول ــة الـعــربـيــة الــوح ـيــدة غـيــر الـنـفـطـيــة الـتــي
الوحيدة التي
كانت متحررة من الدين العام ،وهي
ً
حافظت على منظوماتها االنتاجية شغالة ،وهي
الــوحـيــدة الـتــي يمكنها ،بـمــا تملكه مــن استقالل
وتــراكــم رأسـمــالــي وخ ـبــرات وانـتــاجـيــة ،أن تحقق
القفزة التنموية والتصنيع املتأخر.
ّ
يتميز الـنـظــام ال ـســوري ،على جميع عـيــوبــه ،بأنه
ال ـن ـظ ــام ال ـع ــرب ــي ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ـضــم ف ــي بنيته
الــداخـلـيــة ،كـ ــادرات قــومـيــة وتـقــدمـيــة فــي مفاصل
رئيسية وفرعية .أولئك الذين ليس لهم من مكان
أي من البنى الدولتية العربية.
في ٍ
هــذه اإلش ــارات ،بالطبع ،ال تكفي لوصف سوريا؛
إنما ترسم مالمح القضية التي نقاتل من أجلها،
وملاذا هي ّأم القضايا ،وملاذا نتوحد بها ،ونعيشها
في العقل والقلب؛ إنها قضية الدفاع عن االستقالل
وإرادة امل ـق ــاوم ــة والـ ـق ــدرات الـتـنـمــويــة وال ـت ـعــدديــة
الثقافية والقاعدة القومية وأفق العلمانية والتقدم
االجتماعي .هذه هي قضيتنا؛ االمبريالية الغربية
والصهيونية والرجعية العربية والعثمانية ،تريد
تحطيم ســوريــا ،لتحطيم األم ــل واملـعـنــى والـجــدار
االستنادي لحركة التحرر العربية .ليست القضية،
إذًا ،هي الرئيس بشار األسد ،وإنما هو رمزها.
املخاوف :في املعركة املحتدمة الدامية املستمرة
املنهكة ،تعلو املطالب العملية امليدانية على املعاني،
وتغيب القضية ،أو تـتــوه ،أو ُيسكت عنها ،بينما

ّ
ــيل أول الرابحين
ً
األضــواء إليه أوال ،ويضمن له نفوذه
داخ ــل الـحـكــومــة ،كـمــا يضمن التفات
ق ــوى  14آذار إل ـيــه فــي ال ـحـ ّـد األدن ــى،
وعـ ــدم ال ـت ـعــامــل م ـعــه كــرئ ـيــس ســابــق
متقاعد ال يملك أي ورق ــة ضـغــط في
يديه .وفي الشكل أيضًا ،يمكن القول
إن هذا اللقاء يعزز دور فرعون كوزير
ملك ،ويساهم في تمديد فرحة حرب
بلقب «فخامة الرئيس» ،ولو كان ذلك
لــإشــارة فقط إلــى الــدور الكبير الذي
يلعبه كــل وزي ــر ال ـيــوم فــي الحكومة.
ول ـ ـكـ ــن ،ف ـع ـل ـي ــا ،ت ـ ـصـ ـ ّـب فـ ــوائـ ــد ه ــذه
االج ـت ـم ــاع ــات ف ــي صـ ـن ــدوق الـجـمـ ّـيــل
الذي تزعجه اليوم الحوارات الثنائية
امل ـن ـع ـقــدة ب ـم ـعــزل ع ـن ــه ،و«ال ـص ـف ـقــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية ،من دون أن يكون لها حتى
أي تـمـثـيــل وزاري ك ـح ــزب ال ـك ـتــائــب.
لذلك سعى الجميل إلــى تعزيز دوره

مجددًا ،من خالل التفاهم مع سليمان
ونـقـلــه مــن حـضــن م ـعــراب إل ــى بكفيا.
فـ ــامل ـ ـعـ ــروف أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات اح ـت ـض ـن ــت
س ـل ـي ـم ــان فـ ــي آخ ـ ــر عـ ـه ــده ك ـم ــا عـنــد
خروجه من القصر ،وهــي تدافع عنه
وت ـسـ ّـوق لــه بــاسـتـمــرار عـلــى موقعها
اإللـكـتــرونــي أو فــي مجلة «املـسـيــرة»،
فـ ــي مـ ــا ع ـ ــدا ح ـش ــده ــا لـ ـلـ ـن ــدوة ال ـتــي
شــارك فيها في جزين ولقاء الجالية
اللبنانية أخـيـرًا فــي الـشــارقــة .وهكذا
يمكن للكتائب ،عبر استمالة وزراء
سليمان الثالثة و«املستقلني» ،تعزيز
مكاسبها عبر تعطيل الحكومة ورفع
ال ـس ـقــف إلـ ــى ح ــن ن ـض ــوج «ط ـب ـخــة»
ال ـت ـس ــوي ــة ،ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تـشـمــل
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل ،تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا سـ ـ ـ ــاوم عـلــى
مشروع القانون األرثوذكسي ،فيسير
بــالـحـ ّـل امل ـطــروح ُ
وي ـفــرط الـلـقــاء ،ومن
ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى عــاق ـتــه

الــوثـيـقــة بــالــراعــي عـبــر الـتــأكـيــد على
مطالبه.
تـتـمـحــور أه ـ ــداف ه ــذا ال ـل ـقــاء ال ـي ــوم،
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـص ـ ــادر كـ ـت ــائـ ـبـ ـي ــة ،ح ــول
مـ ـس ــألـ ـت ــن رئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـت ــن« :أواله ـ ـ ـمـ ـ ــا
إيـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال وج ـ ـه ـ ــة ن ـ ـظـ ــر ال ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك
ال ــراع ــي ال ـقــائ ـلــة بـ ـض ــرورة ال ـت ـشــاور
مل ــلء الـشـغــور الــرئــاســي ،ب ــدل التلهي
ب ــاآللـ ـي ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وضـ ـم ــان ع ــدم
ت ــأق ـل ــم ال ـح ـك ــوم ــة م ــع م ـس ــأل ــة غ ـيــاب
ال ــرئ ـي ــس واس ـت ـخــدام ـهــا صــاحـيــاتــه
إلقــرار بنود ومراسيم مهمة كمصير
ثــروة لبنان النفطية ومراسيم أخرى
ذات طابع دولــي .وثانيتهما الضغط
عـلــى ال ـحــريــري وسـ ــام لــإب ـقــاء على
اآلل ـي ــة الـحــالـيــة ال ـتــي اسـتـطــاعــت بـ ّـت
م ـئــات ال ـب ـنــود وامل ــراس ـي ــم ،وبــالـتــالــي
ال م ـب ــرر لـلـبـحــث ع ــن غ ـي ــره ــا» ،فيما
ت ـق ــول مـ ـص ــادر وزاري ـ ـ ــة م ـش ــارك ــة في

اللقاء إن االجتماعات ليست موجهة
ضــد الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري قطعًا،
«فكلنا ندور في فلكه ،بل هي موجهة
ً
أوال وأخ ـي ـرًا ض ــد ع ــون ال ــذي يسعى
إل ــى اح ـت ـكــار الـ ـق ــرار املـسـيـحــي داخ ــل
ال ـح ـك ــوم ــة .ف ـقــد أث ـب ـت ـنــا ل ــه الـ ـي ــوم أن
هـنــاك كتلة وزاري ــة مسيحية جديدة
تتجاوز كتلته مؤلفة من  8وزراء ،أي
ثلثي الوزراء املسيحيني في الحكومة
ت ـم ـن ـع ــه م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــرد ب ــال ـت ـف ــاه ـم ــات
وت ــري ــد م ـش ــارك ـت ــه ق ــال ــب ال ـح ـل ــوى».
ورغ ـ ــم تـ ـض ــارب األه ـ ـ ــداف وال ــرس ــائ ــل
بــن املجتمعني ،يبقى األم ــر املشترك
األه ـ ــم ه ــو ال ـت ـق ـ ّـي ــد ب ـع ـظ ــات ال ــراع ــي،
والـ ـح ــرص ع ـلــى تـنـقـيـحـهــا إلذاع ـت ـهــا
في بيانات غــداة كل جلسة ،ما يعني
انــه قد «تنقش» مع الراعي أخيرًا في
إنشاء كتلة وزارية مؤثرة نوعًا ما في
املشهد السياسي.

يتراكم ما هو ضدها .ماذا يعني ،بعد ،أن نكسب
نعرفها ونحبها
الـحــرب ،ثــم نخسر ســوريــا التي
ّ
وتمنحنا األم ــل بـخــروجـنــا مــن الـتـخــلــف الفكري
واالجتماعي؟ ماذا يعني أن نربح الحرب ،ثم نخسر
ـذار؛ فــإن سوريا
العلمانية والتعددية الثقافية؟ حـ ِ
التي حـ ّـول األع ــداء ،أقساما منها إلــى بــؤر وهابية
ورجعية ،نعود نحن ونتساهل في ما يحدث من
تغيرات فكرية وثقافية ورمزية في قلب دمشق.
اإلعالم املرتبط باملقاومة ـ ـ بضمنه بعض االعالم
ّ
اليومي ،وينسى أو يتناسى
السوري ـ ـ ينزلق في
القضية الجوهرية التي ّ
حدد الرئيس األسد ،مبكرًا،
محورها ،كصراع بني التقدم والرجعية ،بني القومية
العربية واالخوان املسلمني ،بني هوية سوريا املدنية
العلمانية والهويات الدينية واملذهبية.
ـات وصحفا؛
ـ
ع
ليس االعــام ،فقط،
فضائيات وإذا ٍ
ٍ
ه ـ ـنـ ــاك ،أي ـ ـضـ ــا ،ال ـ ــرم ـ ــوز واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات امل ـي ــدان ـي ــة
واالجتماعية والثقافية على األرض؛ وهــي ،كلها،
مضطربة ،متعددة األجندات ،تغيب عنها ،وفيها،
قضية سوريا ،ومعنى سوريا.
أي إع ــام حليف هــذا ال ــذي مــا ي ــزال ي ـ ّ
ـروج لخونة
ٍ
فـلـسـطــن وسـ ــوريـ ــا؛ يـنـكــأ ج ـ ــراح ال ـج ـم ـهــوريــة ـ ـ
الـتــي عليها أن تبتلع ح ــوار حلفائها مــع أعدائها
ـ ـ ويـســاوي ،بحجة املهنية ،بني أزالم قـطــر ...وبني
مصر؟
ول ـك ــن ،مـ ــاذا ع ــن أج ـن ــدة االعـ ـ ــام الـ ـس ــوري ال ــذي
يرى بعضه ،في الفضائيات العربية ،مثال أعلى؟
وي ـحــاول أن يـكــون لـيـبــرالـيــا؟ ويـجــامــل بالسكوت
أو القفز عن إشكالية املقاومة وحماس واالخــوان
املسلمني ،ويتجاهل الــدفــاع عــن العلمانية كخيار
اسـتــراتـيـجــي ل ـلــدولــة ال ـســوريــة ،وي ـقــدم الـسـيــاســة
والـتـيــارات فــي واشـنـطــن ،وك ــأن حـضــور الــواليــات
املتحدة ،بالنسبة إلى سوريا ،حضور موضوعي،
ال حضور العدو؛ ثم ،أخيرًا ال آخرا ،يناقش العدوان
العثماني بـ »...تحليالت استراتيجية»؟ العدوان هو
العدوان .ومهمة االعالم الوطني هو التعبئة الوطنية
في مواجهة الغزاة؛ أليس كذلك؟
ـذار أيها السوريون؛ فقد نربح الحرب ونخسر
حـ ِ
الـقـضـيــة! لــذلــك ،ن ـحـتــاج ،ال ـيــوم ال غـ ـدًا ،إل ــى قــرار
س ـيــاســي ح ــاس ــم ي ـضــع ال ـن ـقــاط ف ــوق ال ـح ــروف:
قـضـيـتـنــا ه ــي س ــوري ــا ال ـت ـقــدم ـيــة ،ق ـلــب ال ـعــروبــة
ال ـنــابــض املــدنــي الـعـلـمــانــي؛ قضيتنا هــي قضية
انتصار الحركة الوطنية السورية ،قضية هزيمة
املعتدين الصهاينة والعثمانيني والرجعيني العرب؛
ال طائفية وال مذهبية وال ليبرالية وال معارضة
وال «ح ــوار» وال مجامالت ،وال تهاون في الهوية
واملـعـنــى ،وال فــوضــى فــي ال ــرم ــوز ،علمًا ونشيدًا
وخطابًا فكريًا واعالميًا ،على الشاشات ،كما في
الشارع وامليدان.

الرئيس أمين الجميل
(هيثم الموسوي)
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حوار معراب ـ الرابية في الجامعات

ّ
«حبوا بعضكم»!

انعكس حوار الرابية ومعراب
هدوءًا وتخفيفًا لالحتقان
بين طالب التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية .شعار المرحلة
في الجامعات اليوم :أحبوا
بعضكم ...ولكن إلى متى؟
رلى إبراهيم

من االنتخابات
الطالبية
(مروان
طحطح)

ّ
شكلت الـجــامـعــات ،منذ عــام  ،1990الـ
«بــاروم ـتــر» لـقـيــاس الـتــوتــر بــن حــزب
القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
ي ـح ـتـ ّـد ال ـن ـقــاش ال ـس ـيــاســي فينعكس
تطايرًا للكمات وأحيانًا إسالة للدماء
في حرم الكليات .لكن منذ بدء الحوار
األخ ـي ــر ب ــن ال ــراب ـي ــة ومـ ـع ــراب ،سـ ّـجــل
ه ــذا ال ــ»ب ــاروم ـت ــر» تــراج ـعــا حـ ــادًا في
«االحـ ـتـ ـق ــان ال ـت ــاري ـخ ــي» ،ف ــي ان ـت ـظــار
«الـ ـخ ــواتـ ـي ــم ال ـس ـع ـي ــدة» (الـ ـت ــي ق ــد ال
ت ـت ـح ـقــق) ل ـت ـتــرجــم ات ـف ــاق ــا ج ـ ّـدي ــا فــي
النوادي الطالبية الحزبية.
ي ــؤك ــد مـ ـس ــؤول ال ـجــام ـعــات ف ــي قـطــاع

الشباب في التيار الوطني الحر جورج
بويري ،أن «التوتر بني الفريقني تضاءل
بـنـسـبــة عــال ـيــة ،والــدل ـيــل ع ــدم حـصــول
اح ـت ـك ــاك ــات ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام بـ ــن ال ـش ـبــاب
على غــرار األع ــوام املــاضـيــة ،باستثناء
إش ـ ـك ـ ــال ص ـغ ـي ــر ف ـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـح ـق ــوق
ً
ج ــرت م ـحــاصــرتــه» .وي ـع ـقــب ق ــائ ــا إن
«الـحـســاسـيــات خفت تلقائيًا مــن دون
إيعاز قياديي الطرفني ،بل بسعي فردي
من الجهتني لتفادي استفزاز بعضهما
ال ـب ـعــض» .ول ـكــن ،مــن جـهــة أخـ ــرى« ،لــم
ي ـح ـص ــل حـ ـت ــى الـ ـس ــاع ــة أي تـنـسـيــق
م ـش ـت ــرك حـ ــول ق ـض ـيــة مـعـيـنــة تخص
الجامعة والطالب ،وال اجتمعنا سويًا
أيضًا .أتى الوحي من تلقاء نفسه».
يـقــابــل الـجــو ال ــودي الـعــونــي «انـفـتــاح
قـ ــواتـ ــي ع ـل ــى ال ـت ـف ــاه ــم ح ـ ــول األم ـ ــور
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،واأله ـ ـ ــم م ــن ذلـ ــك ارت ـي ــاح
فــي التواصل وقـبــول لــآخــر» ،على ما
ي ـق ــول ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـصـلـحــة ال ـق ــوات
في الجامعة اللبنانية شربل غصوب.
ف ــال ـح ــوار ب ــن ح ــزب الـ ـق ــوات وال ـت ـيــار
«إي ـجــابــي ،وانـحـســار املـشـكــات يعود
إلــى وعــي الشباب الكبير ،مع اإلشــارة
إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض االحـ ـتـ ـق ــان ال ـس ـيــاســي
مـ ـن ــذ م ـ ـ ــدة ول ـ ـيـ ــس خ ـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
القليلة املاضية» .ولكن الفارق اليوم،
أن «ت ـع ـي ـي ــر ال ــرفـ ـي ــق رف ـي ـق ــه ب ــإق ــام ــة

صــداقــات مــع «الـخـ ُصــم» تــاشــى كليًا،
ما أرسى جوًا من األلفة بني الجميع».
وم ــن جـهــة أخ ــرى ،يشير غـصــوب إلــى
«غياب النقاش االنتخابي الجدي في
ال ـجــام ـعــات الـلـبـنــانـيــة ب ــن الـخـصــوم
والحلفاء وبني الفريق الواحد ،إذ أسهم
قرار إلغاء االنتخابات في كليات الفرع
الثاني بتعطيل الحياة الديمقراطية
ومنع الطالب من إيصال صوته».
وفـعـلـيــا ،ت ـمـ ّـدد الـهـيـئــات الطالبية في
الجامعة اللبنانية لنفسها منذ عام
 ،2008عـلــى خلفية ق ــرار إداري يمنع
إجراء االنتخابات السنوية ،رغم توافق
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ك ــاف ــة ع ـلــى قــانــون
ّ
انتخابي واحد .وربما شكل هذا األمر،
ً
بمعزل عن سلبيته ،عامال إضافيًا في
تخفيف حدة االحتقان داخل الكليات،
وخصوصًا في الجامعة اللبنانية.
وفـيـمــا ال تـ ــزال ال ـجــام ـعــات الـلـبـنــانـيــة

ّ
سجل التوتر بين
طالب الطرفين
تراجعًا حادًا
تـنـتـظــر م ــا س ـت ــؤول إل ـي ــه اج ـت ـمــاعــات
الــراب ـيــة ـ ـ ـ ـ م ـعــراب وإمـكــانـيــة انـعـكــاس
الـتــوافــق عليها ،قطفت جامعة سيدة
ال ـل ــوي ــزة ث ـم ــار ب ــداي ــة ال ـت ـق ــارب ب ــاك ـرًا.
فـبـعــد أن أدى الـتـحـقـيــق الـ ــذي أجــرتــه
اإلدارة حـ ـ ــول خـ ـ ــاف بـ ــن ال ـف ــري ـق ــن
مطلع العام الجاري إلى فصل طالبني
ق ـ ــواتـ ـ ـي ـ ــن ،عـ ـ ــاد األخ ـ ـ ـيـ ـ ــران مل ـت ــاب ـع ــة
دروسهما بفضل الحوار .ويقول مارك
ص ـه ـيــونــي ،مـ ـن ــدوب ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر في الكلية ،إنه «في ضوء الحوار
ب ــن ال ــراب ـي ــة وم ـ ـعـ ــراب ،ق ــررن ــا ال ـق ـيــام
بـ ـمـ ـب ــادرة ش ـخ ـص ـيــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
ترطيب األج ــواء .فبعثنا برسالة إلى
اإلدارة طـلـبـنــا فـيـهــا إع ـ ــادة الـطــالـبــن
الـقــواتـيــن تـحــت ع ـنــوان عـفــا الـلــه عما
مضى» .ويؤكد صهيوني أن «التقارب
املفترض لن يحول دون استمرارنا في
الـتـنــافــس أكــادي ـم ـيــا إلي ـص ــال مـشــروع
فريقنا واملطالبة بحقوق طالبنا ،مع
ف ــارق بسيط سيظهر مــن خ ــال زوال

االحتقان واملحافظة على الديمقراطية
البناءة».
مـســؤول الـقــوات السابق فــي الجامعة
اللبنانية األميركية في بيروت طارق
ح ـ ـك ـ ـيـ ــم ،يـ ـنـ ـف ــي «ح ـ ـ ـصـ ـ ــول م ـش ـك ــات
ً
سـيــاسـيــة أصـ ــا ،فـلـكــل فــريــق مـبــادئــه
ويـ ـتـ ـق ـ ّـي ــد ب ـ ـهـ ــا .وف ـ ـ ــي امل ـ ـط ـ ـلـ ــق ،ن ـحــن
والـ ـع ــونـ ـي ــون أصـ ــدقـ ــاء م ـن ــذ ال ـب ــداي ــة
ومـتـفـقــون عـلــى األم ــور الــرئـيـسـيــة .أمــا
الحديث عن نــدوات مشتركة ،فال يزال
مـبـكـرًا ج ـدًا ،ول ــو أنـنــا منفتحون على
ذلــك» .فيما يشير رئيس خلية القوات
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـيــروت
ال ـ ـيـ ــاس ب ـع ـق ـل ـي ـنــي إل ـ ــى أن «ال ـح ــرك ــة
الـطــالـبـيــة تـخــف فــي املــوســم الــدراســي
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،أي مـ ــا بـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
ويتخللها تسلم الفريق الفائز الهيئة.
وح ـت ــى قـبـيــل م ــوس ــم االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال
يـظـهــر ت ــوت ــر فـعـلــي بـيـنـنــا وب ـي ـن ـهــم».
ف ــاالع ـت ـص ــام ــات ال ـت ــي ح ـص ـلــت ال ـعــام
امل ــاض ــي لـخـفــض األق ـس ــاط الـجــامـعـيــة
وال ـ ـتـ ــي شـ ــاركـ ــت ف ـي ـه ــا كـ ــل األحـ ـ ـ ــزاب،
«أسـ ـهـ ـم ــت ف ـ ــي تـ ـق ــري ــب ب ـع ـض ـن ــا مــن
بعض ،رغــم غياب النفوذ العوني في
هذه الكلية» .ويؤكد من جهة أخرى أنه
«ل ــم تحصل أي م ـبــادرة بــن الفريقني
حـتــى الـســاعــة ،فــي انـتـظــار أن تتبلور
ال ـصــورة النهائية لــاتـفــاق» .وهــو ما
يدحضه مندوب التيار الوطني الحر
فــي الجامعة اللبنانية األميركية في
بيروت وديع عون ،إذ يشير إلى «أننا
(أي ال ـت ـيــار) كـنــا ن ـب ــادر نـحــو ال ـقــوات
دائمًا في األمور التي تخص الجامعة
م ــن دون أن ي ـقــاب ـلــونــا بـ ــرد إي ـجــابــي
نظرًا إلى غياب الثقة» .أما اليوم «فمن
ناحية الصداقة ،األوضاع على أحسن
حـ ــال ،ول ـك ــن ف ــي ال ـس ـيــاســة ل ــم يتغير
ش ــيء فـكــل فــريــق يـنـتـظــر قـ ــرار مكتبه
ليبني على الـشــيء مقتضاه» .واألمــر
سيان بالنسبة إلى الجامعة األميركية
ف ــي ج ـب ـيــل ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن يـحـتــدم
فيها التنافس أكثر من بيروت ،ولكن
وبحسب مندوبة التيار الوطني الحر
ه ـن ــاك ج ـي ـهــان أبـ ــي خ ـل ـيــل «ال نـشــاط
حزبيًا فعليًا في الكلية حاليًا (أي في
وحتى
املوسم الذي يلي االنتخابات)،
ّ
ّ
فــي عــز التنافس لــم نشهد ضربة كف
ّ
جدية هذا العام أو العام املاضي .ومن
ً
ناحية أخرى ،لم ينعكس التفاهم عمال
مشتركًا بعد .الكل يترقب إقــرار ورقة
إعالن النيات وما إذا كانت ستنعكس
على مختلف القطاعات أو ال».

الكتائب :القوات
والتيار يسيران
على خطانا
رغم األجواء التي يشيعها
البعض عن انزعاج كتائبي من
التقارب العوني ـ ـ القواتي ،تبدو
القاعدة الطالبية في الحزب
مرتاحة لهذا الحوار .كلية
الحقوق في الجامعة اللبنانية
واحدة من الكليات التي يشتعل
فيها الخالف السياسي دائمأ.
يؤكد رئيس خلية الكتائب في
الحقوق رالف مراد ،أن «خالفات
شباب التيار والقوات باتت أخيرًا
أكثر ديمقراطية» .وبحسب مراد،
ال انعكاس سلبيًا ملا يجري على
الكتائب ،إذ «نحن الذين بدأنا
الحوار مع الطرف اآلخر قبل
الجميع ،وهلق هني عم يلحقونا»،
وكذلك «أثبتنا من خالل عملنا
في هيئة الجامعة أننا نساوي
بني الجميع ،وعليه تمكنا من
تخفيف احتقان املردة والتيار
تجاهنا» .أما «التيار والقوات
فجلسا إلى طاولة واحدة منذ
فترة قصيرة ،وهو أمر إيجابي
بنظرنا ،فمن خالل الحوار باتوا
مجبرين على كسر التطرف
ليصبحوا مثلنا» .بدورها ،تشير
أمينة سر دائرة املدارس في
الكتائب ورئيسة مكتب الشباب
والطالب بقسم الدكوانة ميشا
صيفي أن «الكتائب يستوعبون
الجميع» ،مشيرة إلى أن «أجواء
التقارب لم تترجم ّ
جديًا على
األرض بعد» .ومن كلية الحقوق
والدكوانة إلى إقليم الشفت في
عكار« ،لم نالحظ أي تقارب أو
حوار أو اجتماعات ثنائية بني
التيار والقوات حتى الساعة»،
يقول أمني ّ
سر اإلقليم .ويضيف:
«حتى لو افترضنا أن ذلك
سيحصل قريبًا ،فلن يؤثر على
الكتائب .نرحب بالحوار الهادف
إلى تهدئة التوترات السياسية».

منبر

في ذكرى حسين مروة :تعالوا نقاتل معًا
تـمــر ذك ــرى اغـتـيــال الــرفـيــق الــدك ـتــور حـســن م ــروة،
هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،وك ـ ــأن ش ـي ـئــا ل ــم ي ـك ــن .يـ ـح ــاول بـعــض
الــرفــاق ،عـلــى مــواقــع الـتــواصــل اإلجـتـمــاعــي ،أن يمأل
فــراغ الـحــزب الشيوعي اللبناني وصمته وشرذمته
وموته السريري .منهم من ينصف الشهيد ،ومنهم
مــن ي ـصــرخ مـطــالـبــا بــاملـحــاسـبــة ،ومـنـهــم مــن يـطــرح
أسئلة بديهية تكاد إجاباتها تكون «أشهر من نار
على عـلــم» .حسني م ــروة ،ملــن ال يعرفه أو يتجاهله،
هو عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناني
ســاب ـق ــا .ق ـي ــادي ش ـيــوعــي بـ ــارز ف ــي ل ـب ـنــان وال ـعــالــم
العربي ،له العديد من املؤلفات ،أبرزها وأكثرها شهرة
«الـنــزعــات املــاديــة فــي الفلسفة العربية اإلســامـيــة»،
ً
ـذي أثــار جــدال كبيرًا في حينه .وهــو ترأس
الكتاب الـ ّ
ّ
تحرير مجلة «الطريق» الثقافية من العام  1966حتى
شباط ( 1987تاريخ استشهاده).

يتساءل البعض« :ملاذا لم يحاسب قتلة حسني مروة
ومهدي عامل وغيرهما ممن اغتيلوا من الداخل؟».
ف ـي ـج ـيــب آخـ ـ ــر« :ألن م ــن ق ـت ـل ـهــم أراد ك ـس ــر هـيـبــة
الشيوعي اللبناني ون ــال مــا أراد» ...ولـكــن الـســؤال:
هل يكفي أن ّ
يحب الشيوعي جيفارا ومــار ّكــس عن
ُ
غير فهم او عـلــم؟ وإذا كــان الـحــزب قــد ش ــل بسبب
طمع البعض من الرفاق باملناصب واملال ،فهل نصبح
«عـلــى ديــن آبــائـنــا»؟ وهــل علينا تصفية حساباتنا
فايسبوكيًا؟ ألم تعد تسعنا قاعات الحزب ومراكزه
أو بيوت الرفاق؟
منذ مدة ،غضب زياد الرحباني من حزب الله ألسباب
ال يعرفها غير زياد نفسه والحزب .قال في مقابلة
عـلــى تـلـفــزيــون «ال ـج ــدي ــد» ،شـغـلــت الـ ــرأي ال ـع ــام« ،مــا
بدنا نرجع لهاألشيا .نحنا وقتا صرنا نقول قوى
ّ
ظالمية ،مني قتل الشيوعية بالـ  .»٨٥في اليوم التالي،

زار الرحباني مسؤول العالقات االعالمية في الحزب.
وهناك انتهت الصرخة التي اطلقها الرحباني ،ألنه
ـ ـ وغيره من الشيوعيني ـ ـ يعي أهمية وجــود حزب
الله في املنطقة ،وهنا نتحدث عن املؤمنني بالتحرير
والقضية الفلسطينية .نحن ،كشيوعيني مــن عامة
الـنــاس ،كنا قبل حــزب الله والكثير من األحــزاب في
الجنوب ،وقاتلنا واستشهدنا دفاعًا عن فكرة آمنا
بها .أمــا الـيــوم ،وبسبب التفكك الــذي أصــاب الحزب
الشيوعي ،علينا أن ّ
نقر بأن حزب الله لم يقل يومًا:
ال تقاتلوا معنا جنبًا الى جنب ،ال بل إنه ال يملك حق
أن يقول ال تقاتلوا .إذا أردتم القتال فها هي فلسطني،
وه ــا ه ــي ش ـب ـعــا ،م ــن دون حــاجــة ال ــى ن ـبــش أوج ــاع
املاضي بطريقة غوغائية .أنتم وحزب الله في خندق
واحد تحاربون عدوًا واحدًا .هل نترك مشاكل حزبنا
الداخلية ونتطلع ملن استشهد وتــرك لنا إرثــا فكريًا

ال نذكره إال في ذكرى استشهاده؟ ماذا تعلمتم من
م ــروة وغـيــره مــن الـشـهــداء؟ هــل وصــل بنا اإلفــاس
أن نحاسب من هو اليوم الحزب الوحيد الذي يقاتل
الكيان الصهيوني ،وأرض شبعا لم تجف من دماء
ال ـعــدو بـعــد ،ونـحــاسـبــه عـلــى تــاريــخ كـنــا شــركــاء في
بشاعته رغــم كــل انـتـصــاراتـنــا؟ نعم خسرنا رفاقًا
ومدارس في الحزب الشيوعي .ونحن اليوم في ّ
أمس
الـحــاجــة لـهــذه ال ـهــامــات .ولـكــن كــل األح ــزاب خسرت
ومنها حــزب الـلــه .تعالوا نقاتل ســويــا .تعالوا نعيد
أمجاد املاضي ويكون ّ
همنا ،كما كنا دومًا ،القضية
ولـيــس الـثــأر .تـعــالــوا واتــركــوا إدارة حزبكم اليائسة
خلفكم ،واتركوا ما خلفت الحروب من رواســب ألن
الحرب التي نواجهها اليوم اكبر واخطر من اي حرب
مرت على بالدنا.
توفيق المصري
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حصر إرث سوكلين:
«بدك تحيرو خيرو»!

سوكلين لم تشتر
بعد دفتر شروط
المناقصات التي
ُ َ ّ
ستفض في ١٤
نيسان (هيثم
الموسوي)

مضى  ٢٥يومًا على إعــان مجلس اإلنماء
واإلعمار إطالق مناقصات تلزيم إدارة النفايات
المنزلية الصلبة في ثالث مناطق خدماتية،
تشمل محافظتي بيروت وجبل لبنان ،ولم
تتضح بعد صورة المشهد االستثماري الجديد
واالئتالفات اللبنانية والدولية التي تتشكل
للدخول في المناقصات .لكن المعلومة
األكيدة أن شركة سوكلين لم تشتر بعد دفتر
الشروط البالغ سعره  15ألف دوالر أميركي!
بسام القنطار
تـ ـح ــرص م ـج ـم ــوع ــة إفـ ـ ـي ـ ــردا (م ــال ـك ــة
شــركـتــي ســوكـلــن وس ــوك ــوم ــي) على
إب ـ ـ ــاغ مـ ــن ي ـس ــأل ـه ــا أنـ ـه ــا لـ ــم تـشـتــر
بـ ـع ــد دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ل ـ ـلـ ــدخـ ــول فــي
مـنــاقـصــة خــدمــات الـنـفــايــات الصلبة
(كنس وجمع ونقل ومعالجة وطمر
واس ـتــرداد طــاقــة) ،الــذي حــدد مجلس
اإلنماء واإلعمار سعره بخمسة عشر
ألــف دوالر أميركي .الدفتر الــذي بات
متوافرًا للبيع في مقر مجلس اإلنماء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار م ـن ــذ الـ ـخ ــام ــس مـ ــن شـهــر
شباط الجاري ،لم يشهد حتى الساعة
ً
إقـبــاال مــن قبل الـعــارضــن ،خصوصًا
أن شـ ــروط ه ــذه امل ـنــاق ـصــة الـضـخـمــة
ت ـف ــرض ع ـلــى ال ـع ــارض ــن الـلـبـنــانـيــن
املؤهلني للمشاركة في املناقصة عقد
شراكات مع جهة أجنبية ،باستثناء
مـ ـجـ ـم ــوع ــة إفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــردا الـ ـ ـت ـ ــي ي ـم ـك ـن ـهــا
املشاركة من دون شريك أجنبي ،نظرًا
إلـ ــى خ ـبــرت ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة ،ب ـح ـســب مــا
ينص دفتر الشروط.
ث ـ ــاث مـ ـن ــاقـ ـص ــات أع ـل ـن ـه ــا م ـج ـلــس
اإلنماء واإلعمار في  5شباط الجاري
ل ـت ـلــزيــم خ ــدم ــات ال ـن ـف ــاي ــات املـنــزلـيــة
الصلبة (كنس وجمع ونقل ومعالجة
واس ـ ـتـ ــرداد ال ـط ــاق ــة) ،ع ـلــى أن
وط ـم ــر ّ
يجري فض العروض يوم الثالثاء 14
نيسان  2015عند الساعة  12ظهرًا.
ت ـضــم «امل ـن ـط ـق ــة أ» بـ ـي ــروت اإلداري ـ ــة
والضواحي ،على أن التقدم بالعروض

في هذه املنطقة ،محصور بالشركات
ال ـتــي ي ـفــوق حـجــم االش ـغ ــال الـسـنــوي
فيها  80مليون دوالر أميركي ،ويتوقع
أن تصل كمية النفايات الناتجة منها
يــوم ـيــا إل ــى  1600ط ــن .أم ــا «املـنـطـقــة
ب» ،فتشمل أقضية جبيل وكسروان
واملنت ،باستثناء الضواحي املشمولة
فــي «املنطقة أ» ،على أن يحق التقدم
لـهــذه املنطقة للشركات واملــؤسـســات
ال ـتــي ي ـفــوق حـجــم االش ـغ ــال الـسـنــوي
فيها  65مليون دوالر أميركي ،ويتوقع
أن ت ـص ــل ك ـم ـيــة ال ـن ـف ــاي ــات ال ـنــات ـجــة
م ـن ـهــا ي ــوم ـي ــا إل ـ ــى  1000ط ـ ــن .فـيـمــا
تـشـمــل «املـنـطـقــة ج» أقـضـيــة الـشــوف
وعاليه وبعبدا باستثناء الضواحي
امل ـش ـمــولــة ف ــي «امل ـن ـط ـقــة أ» ،ع ـلــى أن
يحق الـتـقــدم لـهــذه املنطقة للشركات
وامل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـف ـ ــوق ح ـج ــم
االشـ ـغ ــال ال ـس ـن ــوي ف ـي ـهــا  50مـلـيــون
دوالر أميركي ،ويتوقع أن تصل كمية
ال ـن ـفــايــات الـنــاتـجــة مـنـهــا يــومـيــا إلــى
 900ط ــن .كــذلــك يـنــص دفـتــر الـشــروط
بالنسبة إلى الشركات األجنبية على
أن تأتلف مع شركات لبنانية مؤهلة
لدى مجلس اإلنماء واإلعمار لتنفيذ
امل ـشــاريــع ال ـتــي ت ـت ـجــاوز قـيـمـتـهــا ١٠
ماليني دوالر أميركي في أيــة فئة من
ـان ،أش ـغــال مدنية،
الـفـئــات :ط ــرق ،م ـبـ ٍ
ع ـل ــى أن ت ـس ـتــوفــي هـ ــذه االئ ـت ــاف ــات
حجم األشغال السنوية بنسبة %٢٠
ف ــي ّحـ ــد أدن ـ ــى م ــن ك ــل م ــن ال ـش ــرك ــاء،
منفردين ،وعلى أن يستوفي مجموع

حجم االشغال السنوي لكافة الشركاء
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب فـ ـ ــي كـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة
خــدمــاتـيــة ،كــذلــك يجب أن يـكــون عدد
الشركاء في االئتالف العارض ثالثة
على األكثر.

مصير العمال
«بــدك تحيرو خـيــرو» ،يستشهد أحد
كـبــار الـعــارفــن بملف إدارة النفايات
الصلبة بهذا املثل الشعبي لتوصيف
دفـتــر ش ــروط النفايات الصلبة الــذي
أع ــده مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـم ــار بـنـ ً
ـاء
عـلــى ق ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء .إذ تركت
دف ــات ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ـي ــار لـلـعــارضــن
بـتـحــديــد امل ــواق ــع امل ـنــوي استمالكها
إلنـ ـ ـش ـ ــاء م ـ ــراك ـ ــز املـ ـع ــالـ ـج ــة ومـ ــواقـ ــع
املـ ـط ــام ــر ضـ ـم ــن الئ ـ ـحـ ــة ط ــويـ ـل ــة مــن
املقالع والكسارات واملكبات املنتشرة
فــي مختلف األقـضـيــة اللبنانية .هل
س ـت ـن ـجــح الـ ـش ــرك ــات ال ـط ــام ـح ــة إل ــى
ال ـت ـقــدم إل ــى امل ـنــاق ـصــات ف ــي اخـتـيــار
هــذه املــواقــع؟ وم ــاذا عــن االعـتــراضــات
الشعبية فور ترشيح ٍّ
أي منها؟ ينص
ق ــرار مجلس ال ــوزراء على أن تتدخل
الحكومة اللبنانية إذا فشل العارض
فــي اخـتـيــار املــوقــع ضـمــن مهلة شهر
م ــن ت ــاري ــخ فـ ــوزه بــاملـنــاقـصــة .م ــا هو
ط ـب ـي ـعــة ال ـت ــدخ ــل ال ـح ـك ــوم ــي؟ ي ـســأل
املـ ـت ــاب ــع لـ ـه ــذا امل ـ ـلـ ــف .هـ ــل س ـت ـفــرض
ال ـح ـكــومــة امل ــواق ــع ب ــال ـق ــوة؟ ال يملك
مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار اإلجــابــة عن
هــذه الـســؤال الــذي بــدأ يطرح من قبل
ال ـعــارضــن ال ـجــديــن الـطــامـحــن إلــى
التقدم إلــى املناقصات الـثــاث .ولعل
هذا ما يفسر سبب اعتكاف مجموعة
افـيــردا عــن شــراء دفتر الـشــروط حتى
اللحظة.
تـ ــؤكـ ــد مـ ـعـ ـل ــوم ــات حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخبار» أن مجموعة افيردا طرحت
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن اإلشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاالت امل ـت ـع ـل ـق ــة
بتقدمها للمناقصات الجديدة ،أبرز
هــذه اإلشـكــاالت ترتبط بتحديد قرار
مـجـلــس ال ـ ــوزراء إمـكــانـيــة ال ـت ـقــدم من
قبل الـعــارضــن ملنطقتني خدماتيني
كحد أقـصــى .هــذا يعني أن مجموعة
افـيــردا ستكون ملزمة بخفض عديد
عـمــالـهــا الـلـبـنــانـيــن م ــن  ٢٠٠٠عــامــل
ً
الــى اقــل من النص ،فضال عن العمال
األجــانــب البالغ عــددهــم ألفًا وخمسة
عمال في الوقت الحالي .طلبت الشركة
رسميًا مــن مجلس اإلن ـمــاء واإلعـمــار
ض ـم ــان ان ـت ـق ــال ال ـع ـم ــال الـلـبـنــانـيــن
الــذيــن ُ
سيستغنى عــن خــدمــاتـهــم في
ال ـشــركــة إل ــى ال ـشــركــات األخـ ــرى التي
سـتـفــوز فــي املـنــاقـصــات ،مـلــوحــة بــأن
ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن ه ـ ـ ــؤالء س ـي ـخ ـلــق أزمـ ــة
كبرى ويفاقم مشكلة البطالة .وتؤكد

أكثر من  ١٠٠٠عامل
مهددون بالبطالة جراء تقسيم
المناطق الخدماتية
ال ـش ــرك ــة أن إج ـ ـ ـ ــراءات ان ـت ـق ــال ع ـمــال
النظافة عند انتقال عقود الخدمات
إل ـ ــى ش ــرك ــة أخ ـ ـ ــرى أم ـ ــر إل ـ ــزام ـ ــي فــي
ً
العديد من الــدول ،وتعطي مثاال على
ذلك قانون العمل املغربي الذي فرض
على الشركة ُالتعاقد مع عمال النظافة
ف ــي ش ــرك ــات أل ـغ ـي ــت عـ ـق ــوده ــا ،حــن
فازت بعقد خدمات نظافة في املمكلة
املـغــربـيــة .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،أبلغ
مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار مجموعة
اف ـي ــردا بــأنــه ال يـمـكـنــه ف ــرض انـتـقــال
عمال النظافة إلــى الـشــركــات األخــرى
التي ستفوز بالعقود ،مــع تفهمه أن
ت ــرك ه ــؤالء دون عـمــل سـيـخـلــق أزمــة
اجتماعية كبيرة.

اإلنشاءات والتجهيزات
لكن «حصر إرث» مجموعة افيردا ال
يشمل فقط عقود  3000عامل ،فماذا
لــو ف ــازت الـشــركــة بعقد النظافة في
املنطقة الخدماتية «ب» أو «ج» ،وفاز
ع ـ ــارض آخـ ــر بــاملـنـطـقــة الـخــدمــاتـيــة
«أ»؟ ومــا هــي اإلن ـشــاءات التي يجب

ع ـل ــى ال ـش ــرك ــة تـسـلـيـمـهــا ل ـل ـعــارض
الـ ـج ــدي ــد ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إلـ ـ ــى ال ـع ـق ــود
ال ـتــي وق ـعــت م ــع ال ـشــركــة ع ــام ١٩٩٦
ّ
عـنــد تـســلـمـهــا خ ــدمــات الـنـظــافــة في
ب ـيــروت الـكـبــرى وبـعــض ضواحيها
والتي توسعت الحقًا لتشمل غالبية
أقضية محافظة جبل لبنان .يتبني
من امللحق رقم  ٢لعقد أعمال النظافة
املــوقــع مــع شــركــة سوكلني أن بلدية
بـيــروت قــد سلمت الشركة مــرأبــا في
الكرنتينا وأرض املعسكر الشمالي
فــي منطقة املـ ــدور الـكــرنـتـيـنــا ،وهــي
عبارة عن جزء من عقار متنازع عليه
قضائيًا مع الوقف املــارونــي ،وتبلغ
مساحته  ١٠آالف متر مربع تقريبًا.
ويتبني أن البلدية سلمت الشركة ٩٥
شاحنة ضاغطة لتجميع النفايات
ب ـس ـعــات مـخـتـلـفــة وأرب ـ ــع شــاحـنــات
لسحب ال ـحــاويــات وأرب ــع شاحنات
ك ــان ـس ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى  ٣٣٨٤حــاويــة
بسعات مختلفة ،بينها  ٨٢٨حاوية
سعة  ١١٠٠ليتر مجلفنة.
ويتبني مــن جــدول مــرفــق بامللحق أن
ُ
جميع هــذه الشاحنات قــد أستهلكت
مـنــذ ع ــام  ،٢٠٠٨بـحـيــث بــاتــت خ ــارج
ال ـخــدمــة وف ـق ــدت قـيـمـتـهــا ال ـشـ ُـرائ ـيــة،
وليس معلومًا ما إذا كانت قد أتلفت
بــات ـفــاق رض ــائ ــي م ــع ال ـب ـلــديــة أو من
قبل الشركة دون الـعــودة إلــى اإلدارة
املعنية لــإشــراف على عملية التلف.
واألمر نفسه ينسحب على الحاويات
التي تؤكد املصادر أنها قد استهلكت
خ ــال س ـنــوات الـعـقــد ال ــذي م ــدد عــدة
مــرات وأن جميع أسـطــول الشاحنات
والحاويات الحالية هو ملك الشركة
ول ـيــس ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة أي سلطة
عليه .األمر نفسه ينسحب على عمال
النظافة الــذيــن انتقلوا مــن العمل في
البلدية إلــى الـشــركــة والـبــالــغ عددهم
 ٢٤٤عامل نظافة ،و ١٥سائقًا و ٤عمال
ورش.
وبحسب بيانات شركة سوكلني لعام
 ،٢٠١٤فإن عدد الحاويات املوزعة في
مـخـتـلــف امل ـنــاطــق ال ـتــي تـجـمــع منها
الـنـفــايــات مــوزعــة عـلــى الـنـحــو اآلت ــي:
 ١١٧٣ح ــاوي ــة سـعــة  ٠.١مـتــر مكعب،
 ٢٨٥٥٦حــاويــة سعة  ٠.٢متر مكعب،
إض ــاف ــة إل ـ ــى  ١٠٥٢٨ح ــاوي ــة ت ـ ــراوح
سـعـتـهــا ب ــن  ١و  ٤.٦أم ـت ــار مـكـعـبــة.
كذلك يبلغ حجم أسطول الشركة بني
شاحنات كبيرة ومتوسطة وصغيرة
لجمع ونقل النفايات  ٢٧١شاحنة.
وبــاالنـتـقــال مــن عقد الكنس والجمع
إلـ ــى ع ـقــد امل ـعــال ـجــة وال ـط ـم ــر ،يـتـبــن
أيـضــا أن شــركــة ســوكــومــي قــد طــورت
ع ـل ــى ح ـس ــاب ـه ــا ،ب ـم ــا ي ـخ ــال ــف الـعـقــد
مــع اإلدارة ،الـعــديــد مــن أج ـهــزة الـفــرز
والـ ـتـ ـسـ ـبـ ـي ــخ ،وق ـ ــد تـ ـق ــدم ــت بـ ـج ــردة
حساب تقول إنها دفعت قرابة ثمانية
مــايــن دوالر مــن مــوازنـتـهــا لتطوير
م ــراك ــز ال ـف ــرز وال ـت ـس ـب ـيــخ وامل ـعــال ـجــة
في العمروسية والكرنتينا والكورال
ولـ ـي ــس م ـع ـل ــوم ــا مـ ــا إذا ك ــان ــت ه ــذه
امل ــراك ــز سـتـسـلــم إل ــى اإلدارة ك ـمــا تم
استالمها بحسب العقود األساسية
أو وفق واقعها.
تـقــود ه ــذه املـعـلــومــات إل ــى استنتاج
م ـفــاده أن مـجـمــوعــة اف ـي ــردا لــن يكون
بمقدورها االنسحاب من املناقصات،
وأداء دور املتفرج ،ألن ذلــك سيسبب
لـ ـلـ ـش ــرك ــة خـ ـس ــائ ــر ك ـ ـبـ ــرى ال ي ـم ـكــن
ت ـعــوي ـض ـهــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـع ـمــالــة
وأسطول النقل والتجهيزات ومراكز
ال ـف ــرز وامل ـعــال ـجــة .لـكـنـهــا ف ــي املـقــابــل
تقف حائرة أمام واقع يشير باألرقام
إلى أن النص الحالي لدفتر الشروط
ي ـج ـع ــل مـ ــن أي ش ــرك ــة م ـه ـم ــا بـلـغــت
خبرتها عاجزة عن اإليفاء بالتعهدات
ال ـتــي يـنــص عـلـيـهــا خـصــوصــا لجهة
تأمني املواقع.
«بـ ـ ـ ــدك تـ ـحـ ـي ــرو خـ ـ ـي ـ ــرو» ،وس ــوك ـل ــن
ح ــائ ــرة ه ــذه األي ـ ــام ،تـسـتـطـلــع م ــا إذا
كانت الحيرة التي تشعر بها تنسحب
عـلــى بـقـيــة ال ـعــارضــن امل ـنــاف ـســن ،أو
أن غ ـطـ ً
ـاء سـيــاسـيــا يـجـعــل مــن هــؤالء
مطمئنني إلى أنهم سيفرضون املواقع
التي اختاروها للمعالجة والطمر.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
كانت وزارة المال تسعى إلى جمع مليار دوالر من إصدار سندات دين بالعملة األجنبية (يوربوندز) ،لكن
الطلب على االكتتاب بلغ نحو  4.9مليارات دوالر .هذا الطلب الكثيف دفع الوزارة إلى استغالل الفرصة لتوسيع
اإلصدار إلى  2.2مليار دوالر ،وهو ما يعكس رغبتها في اعتماد استراتيجية إطالة أمد الديون بالعمالت األجنبية
لفترة تزيد على  10سنوات وبفوائد تعكس درجة تصنيف لبنان االئتماني ()-b

إقفال إصدار اليوروبوندز على  2.2مليار
محمد وهبة
أع ـل ــن وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل،
ن ـتــائــج إص ـ ــدار ال ـي ــوروب ــون ــد األخ ـي ــر،
إذ تمكنت ال ــوزارة من جمع مبلغ 2.2
ً
م ـل ـي ــار دوالر ب ـ ــدال م ــن م ـب ـلــغ امل ـل ـيــار
ال ــدوالر ال ــذي كــانــت قــد وضعته هدفًا
ل ـه ــا خـ ـ ــال ال ـت ـح ـض ـي ــرات لـ ــإصـ ــدار.
وبـحـســب خـلـيــل ،ف ــإن اإلص ـ ــدار يقسم
ع ـلــى شــري ـح ـتــن :األول ـ ــى بـقـيـمــة 800
مليون دوالر ،وتستحق في عام ،2025
أي بعد عشر سـنــوات وبفائدة .%6.2
أمـ ــا ال ـثــان ـيــة فـقـيـمـتـهــا  1400مـلـيــون
دوالر تستحق في عــام  ،2030أي بعد
 15سنة وبفائدة تبلغ .%6.65
يشير خليل إلــى أن حجم الطلب على
املشاركة في اإلص ــدار كــان كبيرًا جدًا،
إذ ت ـب ـ ّـن ل ـ ـلـ ــوزارة أن سـ ـن ــدات ال ـ ــ«10
س ـن ــوات» اسـتـقـطـبــت نـحــو  1.6مليار
دوالر ،فيما استقطبت سندات الــ«15
سـنــة» نـحــو  3.2م ـل ـيــارات دوالر .وقــد

بلغت االكتتابات من الخارج في اإلصدار
األخير نحو  330مليون دوالر (أي نحو
 ،)%15فيما اكتتب مصرف لبنان بنحو
 200مليون دوالر (أي نحو  ،)%9وهذا
يعني أن حـ ّـصــة امل ـص ــارف املـحـلـيــة من
االك ـت ـتــابــات بـلـغــت نـحــو  ،%76أو نحو
 1670مليون دوالر.
وكــان مصرف لبنان قد ّ
سهل عمليات
ّ
تسييل شهادات إيداع لديه ليمكن بعض
املـ ـص ــارف م ــن زي ـ ــادة اك ـت ـتــابــات ـهــا فــي
سندات الدين الجديدة .إذ بــات معروفًا
أن مصرف لبنان لجأ في الفترة املاضية
إل ــى إصـ ــدار ش ـه ــادات إيـ ــداع بــالـعـمــات
األجنبية (باإلضافة إلى شهادات اإليداع
بــال ـل ـيــرة) الم ـت ـصــاص فــائــض الـسـيــولــة
لــدى امل ـصــارف املحلية واملـحــافـظــة على
ربحيتها وقدرتها على جذب املزيد من
الودائع.

بلغت نسبة مشاركة املؤسسات املالية
األجـنـبـيــة ف ــي ه ــذا اإلص ـ ــدار  %15من
مجمل قيمته ،و»ه ــذا مــؤشــر إيجابي
عـلــى اسـتـمــرار الـثـقــة بـســوق الـسـنــدات
الـلـبـنــانـيــة ،يـجــب أن نلتقطه لبنانيًا
لـلـبـنــاء عـلـيــه واالس ـت ـف ــادة م ـنــه .فعلى
الــرغــم مــن كــل الصعوبات السياسية،
مــا زالــت الثقة قائمة بمستقبل لبنان
وبتسديد مستحقاته» ،يقول خليل.
لـهــذا السبب ،ق ـ ّـررت وزارة امل ــال زيــادة
قيمة اإلص ــدار عند اإلق ـفــال مــن مليار
دوالر إلى مليارين و 200مليون دوالر،
لتستنفد بــذلــك نسبة  %88مــن قيمة
اإلج ـ ـ ـ ــازة امل ـم ـن ــوح ــة ل ـه ــا م ــن مـجـلــس
ال ـنــواب بـمــوجــب الـقــانــون  14الـصــادر
في  5تشرين األول  .2014هذا القانون
سمح ل ــوزارة املــال بــأن تصدر سندات
خــزي ـنــة بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة «ب ـح ــدود
مبلغ ال يتجاوز  2.5مليار دوالر ،على
أن تستعمل األموال املقترضة بموجب
ه ــذه اإلج ـ ــازة ف ــي إطـ ــار إعـ ــادة هيكلة
ال ــدي ــن الـ ـع ــام وت ـم ــوي ــل اس ـت ـح ـقــاقــات
ال ــدي ــون الـخــارجـيــة و/أو لـتـحــويــل ما
يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة
اللبنانية إلى عمالت أجنبية».
وبالفعل ،ما قامت به ال ــوزارة هو أنها
استثمرت «واح ـدًا من أكبر اإلصــدارات
امل ـ ـن ـ ـجـ ــزة» عـ ـل ــى ح ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـي ــر خ ـل ـيــل،
«ف ــال ـع ــوائ ــد ع ـلــى ال ـس ـن ــدات ال ـجــديــدة
هــي مـعــدالت ممتازة مقارنة بمعدالت
العوائد الرائجة في األســواق الثانوية.
ّ
ك ــن ــا ح ــرص ــاء ع ـل ــى أن نـلـتـقــط لحظة
االستفادة من الفوائد املنخفضة نسبيًا
ف ــي األسـ ـ ــواق املــال ـيــة ال ـعــامل ـيــة ،خــاصــة
في ما يتعلق بسندات طويلة األجــل».
وبحسب املطلعني على األسـ ــواق ،فإن
هـ ــذا اإلص ـ ـ ــدار ب ـم ـسـتــوى االس ـتـق ـطــاب
والـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد ي ـ ـعـ ـ ّـد ج ـ ـي ـ ـدًا قـ ـي ــاس ــا عـلــى
تصنيف لبنان ( )B-ولم يكن بإمكان أي
بلد من ضمن التصنيف نفسه أن ينجز
إصدارًا بنتائج أفضل في ظل األوضاع
القائمة في املنطقة ،وذلــك رغــم أن هذه
الفوائد ّ
تعد أعلى من الفوائد العاملية
ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدوالر ال ـب ــال ـغ ــة  %2.10عـلــى
سندات تستحق بعد  ،%10فيما تصل
العوائد السنوية لسندات استحقاقها
بـعــد  20سـنــة إل ــى نـحــو  .%2.50ولكن
ب ـح ـس ــب خـ ـلـ ـي ــل ،ت ـك ـم ــن أهـ ـمـ ـي ــة ه ــذا
اإلصدار في أن كلفته منخفضة مقارنة
مــع كلفة االق ـت ــراض بالعملة املحلية،
إذ إن كلفة االق ـتــراض بالليرة مل ـ ّـدة 10
س ّـن ــوات س ـن ــوات تـبـلــغ  ،%7.46فيما
حقق اإلص ــدار كلفة  .%6.2أمــا الفائدة
على سندات الخزينة بالليرة ملدة ثالث
سنوات فتبلغ  ،%6.5بينما تبلغ فائدة
سندات اليوروبوندز لـ 15نحو.%6.65
على أي ح ــال ،إن تــوقـعــات وزارة املــال

لم يبق من اإلجازة بإصدار السندات سوى  300مليون دوالر (مروان طحطح)

«ك ــان ــت ت ـصـ ّـب ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،وك ــان
واضحًا أن هناك فائضًا في السيولة في
األســواق املالية الدولية» ،وهــذا األمــر،
ب ــرأي خـلـيــل« ،ج ــدي ــر بــالـتــوقــف عـنــده
كسياسيني لنعي أن علينا مسؤولية
كبرى بفك العقد السياسية واالنطالق
نحو تسويات تسمح بانطالق عجلة
املؤسسات الدستورية في البلد ،بدءًا
من انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ً
ووصــوال إلى قيام حكومة قــادرة على
مواكبة التحديات التي تــواجــه لبنان
خصوصًا على الصعيدين االقتصادي
واملــالــي» .وقــال خليل« :على عكس ما
يجري فــي ال ــدول النامية التي تخرج
مـنـهــا رؤوس األم ـ ـ ــوال ،يـشـهــد لـبـنــان
نوعًا من االندفاعة باتجاه الدخول إلى
األسواق اللبنانية».

سـ ـتـ ـت ــرك نـ ـت ــائ ــج هـ ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ـ ــدار أث ـ ـرًا
واضحًا على كلفة تمويل الدين العام.
فــالــواضــح أن حـصــة الــديــن بالعمالت
ستزيد مقارنة مع ّ
حصة الدين بالعملة
ّ
املحلية ،لكن الزيادة لن تخل بالتفاهم
الحاصل في مجلس النواب على إبقاء

الفائدة بلغت
 %6.2لـ 10سنوات
و  %6.65لـ 15سنة

توزيع الدين العام ليكون الجزء األكبر
منه بالعملة املحلية .وبحسب خليل،
فــإن الــديــن الـعــام بلغ فــي نهاية 2014
نحو  66.5مليار دوالر موزعًا بني %62
بالليرة و %38بالعمالت األجنبية ،أما
نـسـبــة تـنــامــي الــديــن فـقــد سـ ّـجـلــت %5
في عام  2014مقارنة مع  %10في عام
« ،2013وهذا مؤشر من املفيد التوقف
عنده واحتسابه».
وي ـب ــدو أن اسـتــراتـيـجـيــة إدارة الــديــن
العام التي أقرتها وزارة املال قبل فترة
تقضي بإطالة أجل االستحقاقات في
الدين الـعــام ،وباالستفادة من ظروف
األسـ ــواق الـعــاملـيــة مــن أج ــل استقطاب
امل ــزيــد مــن رؤوس األم ـ ــوال بــالـعـمــات
االجنبية .وبحسب خليل «سيلي هذا
اإلصدار عملية استبدال السندات التي

متابعة

اعادة فتح سوق السمك المركزي
هديل فرفور
أع ـي ــد ف ـتــح س ــوق ال ـس ـمــك امل ــرك ــزي،
أمـ ـ ــس .ان ـت ـه ــت اعـ ـم ــال ال ـت ــأه ـي ــل فــي
السوق واستأنف اصحاب البسطات
ّ
اعـمــالـهــم املـعــلـقــة مـنــذ خـمـســة عشر
ً
بناء على قــرار محافظ بلدية
يوما،
بـيــروت الـقــاضــي زي ــاد شبيب إقفال
ال ـ ـس ـ ــوق ل ـ ـ ــ»عـ ـ ــدم ت ـ ــواف ـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
الصحية املطلوبة فيه».
لــم يـلـ ِّـب شبيب دع ــوة إدارة الـســوق،
لـلـمـشــاركــة ف ــي اع ـ ــادة ف ـتــح ال ـس ــوق.

تـعــزو مـصــادر فــي املحافظة السبب
الى أن « شبيب ال يزال ممتعضا من
الطريقة التي اعتمدها مدير السوق
ياسر ذبيان في ادارة امللف» .وتؤكد
املصادر نفسها أن شبيب وافق على
اعـ ـ ــادة ف ـتــح الـ ـس ــوق «اسـ ـتـ ـن ــادا الــى
تـقــاريــر خـبــراء فــي مصلحة الصحة
في بلدية بيروت ،كشفوا على اعمال
ال ـت ــأه ـي ــل ال ـح ــاص ـل ــة ،وأف ـ ـ ـ ــادوا ب ــأن
مستوف الشروط الصحية».
السوق
ٍ
وك ــان شبيب قــد اتـخــذ ق ــرار اإلقـفــال،
بحسب ما ّ
صرح به حينها ،استنادا

الـ ـ ــى تـ ـق ــري ــر مـ ــن م ـص ـل ـح ــة ال ـص ـحــة
ن ـف ـس ـهــا .ج ـ ــاء ف ــي ال ـت ـق ــري ــر حـيـنـهــا
ان مـبـنــى ال ـس ــوق غـيــر صــالــح لبيع
االس ـم ــاك وعــرض ـهــا ف ــ«ال ـس ــوق غير
ّ
مـبــلــط والـسـقــف مــن ن ــوع األتــرنـيــت،
وه ــو مـثـقــوب والـشـبــابـيــك معظمها
مكسورة ،مــا يسبب دخــول حشرات
ً
وقـ ـ ــوارض» ،فـضــا عــن أن «ط ــاوالت
ع ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــك غـ ـ ـي ـ ــر ص ـ ــالـ ـ ـح ـ ــة»،
و»البرادات معظمها فيها صدأ ،وما
مــن جــدول ملراقبة ح ــرارة ال ـبــرادات»،
و»ما من بطاقات صحية للموظفني

العاملني في داخل السوق».
ال يخفي رئيس نقابة باعة األسماك
عبدالله غــزال في حديث لـ»االخبار»
ان «وضـ ــع ال ـس ــوق ب ــات اف ـض ــل» اال
ان ــه س ــرع ــان م ــا ي ـس ـت ـطــرد« :ل ــم يكن
واق ـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــوق الـ ـصـ ـح ــي ي ـس ـتــدعــي
اقفاله مدة  15يوما» ،برأيه ،كان من
املمكن مباشرة هذه االعمال الشكلية
ب ـم ــوازاة اسـتـكـمــال الـبــاعــة اعمالهم
«وخ ـصــوصــا ان ــه لــم ي ـجـ ِـر التشكيك
فــي نوعية السمك ال ــذي يـبــاع داخــل
ّ
السوق» .يركز غزال في حديثه على

«الخسائر التي لحقت بالباعة الذين
تكبدوا اكالفا كبيرة» ،الفتا الــى انه
لم تؤخذ بعني االعتبار تداعيات هذا
اإلقفال.
ي ــأس ــف غـ ـ ــزال الن هـ ــذه املـ ـ ــدة كــانــت
تمثل «موسما محرزا للباعة (فترة
صوم املسيحيني)» ،وقال ان النقابة
سـتـجـهــد ف ــي م ـســاعــدة ال ـبــاعــة على
تدارك هذه الخسائر.
يـلـفــت اح ــد اع ـض ــاء الـنـقــابــة ال ــى انــه
على الــرغــم مــن ادراك الـبــاعــة ان هذا
االقفال سيؤثر فيهم ،اال انهم قرروا
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متابعة

ّ
«حيد يا مشنوق»

دوالر

عقود الزواج المدني قانونية
تستمر «الهيئة المدنية
لحرية االختيار» بمعركتها
لتوقيع عقود الزواج
المدني المعقودة في
لبنان ،إذ دعت إلى مسيرة
نهار األحد المقبل تحت
شعار ّ
«حيد يا مشنوق»
للضغط من أجل تسجيل
العقود العالقة في
أدارج الوزارة
إيفا الشوفي
 560زواج ــا مدنيًا للبنانيني ُعقد
ع ــام  2014فــي ق ـبــرص ،وف ــق بيان
وزارة الخارجية واملغتربنيُ .يكمل
البيان أن «هذا العدد يشمل جميع
الـطــوائــف واملــذاهــب دون استثناء
ّ
ويتكبد اللبنانيون تكاليف باهظة
وع ـن ــاء ك ـب ـي ـرًا ،م ــن اج ــل ع ـق ــده في
قبرص وتسجيله» .أمــا في لبنان،
فـهـنــاك نـحــو  52عـقــد زواج مــدنــي
للبنانيني شطبوا القيد الطائفي،
 7ع ـق ــود ج ــرى تـسـجـيـلـهــا ،بينما
بـقـيــت ال ـع ـقــود األخ ـ ــرى عــالـقــة ألن
وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق
رف ــض توقيعها ،لـكــونـهــا ،بنظره،
«غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة» ،إال أن «الـهـيـئــة
املـ ــدن ـ ـيـ ــة لـ ـح ــري ــة االخ ـ ـت ـ ـي ـ ــار» لــن
تخضع لـ»أهواء» املشنوق ،إذ دعت
إلى مسيرة األحد املقبل في  1آذار
«ملــواج ـهــة عــرقـلــة وزارة الــداخـلـيــة
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع تـ ـسـ ـجـ ـي ــل وثـ ــائـ ــق
الزواج املدني املعقودة في لبنان»،
ت ـحــت ش ـع ــار «ح ـ ّـي ــد ي ــا م ـش ـنــوق».
يــؤكــد أع ـضــاء الهيئة أن عالقتهم

بــالــدولــة «هــويـتـهــا مــدنـيــة ،ولسنا
عـبـيــد ً سـلـطــات سـيــاسـ ّـيــة كــانــت أم
ّ
ّ
أجنبية» .تشير
ديـنـ ّـيــة ،محل ّية أو
مصادر من الهيئة الى استعدادات
ي ـق ــوم ب ـه ــا «تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» مــن
أج ـ ـ ــل ت ـن ـظ ـي ــم ت ـ ـحـ ــركـ ــات ت ـط ــال ــب
بقانون مدني لألحوال الشخصية
«إليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد مـ ـ ـخ ـ ــرج لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـن ــوق ال
ي ــدع ــه ي ـظ ـهــر ع ـلــى أنـ ــه م ـت ـطــرف».
وت ـض ـيــف املـ ـص ــادر ان ه ــدف هــذه
ال ـت ـحــركــات أخ ــذ الـقـضـيــة بــاتـجــاه
اخر بحيث ُيصبح مبررا للمشنوق
االمـ ـتـ ـن ــاع ع ــن ال ـت ــوق ـي ــع الـ ــى حــن
اقـ ــرار قــانــون مــدنــي .تــؤكــد الهيئة
أن معركتها اليوم ليست باملطلق
إث ـ ـبـ ــات ق ــان ــون ـ ُي ــة الـ ـ ـ ـ ــزواج امل ــدن ــي
ألنها سبق أن أثبتت ،املعركة هي
استمرارية تسجيل العقود ضمن
اطار مؤسساتي غير خاضع آلراء
أشخاص.
رأي املشنوق القانوني يرتكز على
«غياب أي نص قانوني مدني نافذ
يــرعــى أح ـكــام ه ــذا ال ـ ــزواج ويـحــدد
اإلج ـ ـ ــراءات واآللـ ـي ــات واملـسـتـنــدات
املـطـلــوبــة واملــرجــع الـصــالــح لعقده
ّ
وبته ،لذا فإنه يتعذر حاليًا تسجيل
عـقــود الـ ــزواج املــدنــي املنظمة لــدى
الـكــاتــب بــالـعــدل فــي لـبـنــان» .غياب
النص القانوني ليس حجة مناسبة
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف ض ـ ــد ت ــوقـ ـي ــع الـ ـعـ ـق ــود،
وف ــق مــا يــؤكــده الـبــاحــث القانوني
ط ـ ـ ــال الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي« ،ف ــالـ ـط ــوائ ــف
املسيحية تقدمت سابقًا بمشاريع
ق ــوان ــن ول ـك ـن ـهــا ُرفـ ـض ــت لـكــونـهــا
مخالفة للدستور والـنـظــام الـعــام،
وبــال ـتــالــي ف ــإن قــانــونـيــة الــزيـجــات
املـسـيـحـيــة قــائ ـمــة ع ـلــى ف ـت ــوى من
محكمة التمييز باعتبارها تقاليد
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات» .ي ـض ـي ــف ال ـح ـس ـي ـن ــي،
فـ ــي مـ ـح ــاض ــرة ألـ ـق ــاه ــا أمـ ـ ــس فــي

ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ب ــدع ــوة مــن
نــادي السنديانة الـحـمــراء بعنوان
«الزواج املدني :عوائق ومصير» ،أن
«الطوائف اإلسالمية أيضًا ال تملك
تشريعًا لبنانيًا إذ جــرت إحالتها
الى قانون العائلة العثماني أي ان
الزيجات تخضع لقانون أجنبي».
ه ـكــذا اذًا ،ف ــإن أح ـك ــام ا ّل ـطــوائــف ال
ترتكز على قــوانــن سنها املجلس
التشريعي .هـنــا ،يــدعــو الحسيني
امل ـش ـن ــوق إلـ ــى «ال ـت ـف ـك ـيــر بـتـشــريــع
لطائفته قـبــل الـحــديــث عــن وجــوب
وج ــود قــانــون مــدنــي» ،مـشـيــرا الــى
ان موقف املشنوق «داعشي محض
ّ
قائم على التنكر لحرية االختيار».
أعلن املشنوق سابقًا أن الـقــرار 60
ل .ر أجــاز إنشاء الطوائف التابعة
ل ـل ـح ــق ال ـ ـع ـ ــادي شـ ـ ــرط ال ـح ـص ــول
عـلــى االع ـت ــراف بـهــا وتـقــديــم نظام
يحتوي على ملخص مبادئها الى
ال ـح ـكــومــة ،وألن «وزي ـ ــر الــداخـلـيــة
ي ـخ ـلــط بـ ــن امل ـن ـت ـم ــن ال ـ ــى طــائ ـفــة
ال ـحــق ال ـع ــادي وغ ـيــر املـنـتـمــن الــى
ّ
طــائـفــة» ،وف ــق الحسيني ،فـقــد أكــد
ان «األفراد غير املنتمني الى طائفة
ه ــم م ــواط ـن ــون أحـ ـ ــرار ،وإداري ـ ـ ــا ال
يـخـضـعــون ألي طــائ ـفــة ،م ــا يعني
عدم الطلب منهم بالتقدم بمشروع
طائفة الحق
قانون لتنظيمهم» .أما ّ
الـعــادي ،فهي التي ال تصنف على
انها تاريخية .هذا يعني ان األفراد
غـيــر املـنـتـمــن ال ــى طــائـفــة ال عالقة
ل ـهــم بـطــائـفــة ال ـح ــق الـ ـع ــادي ،انـمــا
امل ـش ـتــرك بينهما هـ ّـو خضوعهما
للقانون املدني .يصنف الحسيني
االعتراف بالزواج املدني في قبرص
ع ـلــى ان ــه «عـمـلـيــة احـتـيــالـيــة لـعــدم
ارتـبــاط القانون باملكان ،إذ يوافق
األزواج ع ـل ــى الـ ـخـ ـض ــوع ل ـقــانــون
يمارس في مكان ال عالقة لهم به».
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أخبار
حكيم يتهم الشركات
الموزعة باحتكار المازوت

اتـهــم وزي ــر االقـتـصــاد أالن حكيم الشركات
املــوزعــة للمشتقات النفطية بــاحـتـكــار مــادة
املازوت ،داعيا اياها الى «عدم االحتكار وعدم
التخاذل تجاه املواطن اللبناني وبعض املناطق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وخ ــاص ــة مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع وزح ـلــة
ومنطقة الـشـمــال ،الـتــي تـحـتــاج فــي ظــل هــذه
الـعــواصــف املناخية الـتــي تـضــرب لبنان ،الى
توفير م ــادة املـ ــازوت ،لكي يستطيع املــواطــن
استعمالها في التدفئة» .ورأى حكيم ،خالل
ج ــول ــة ق ــام ب ـهــا ع ـلــى امل ــؤس ـس ــات الـتـجــاريــة
وبـعــض مـحـطــات بـيــع امل ـحــروقــات فــي زحـلــة،
أن هذا التحذير هو «األول واألخير لشركات
الـتــوزيــع قبل املـحـطــات وقـبــل املــواطـنــن .هذه
ال ـشــركــات تستطيع ان تـكــون الـسـبــب األول
ملوضوع نقص املازوت .خالل جولتنا ،الحظنا
ان املحطات مطابقة لكل املعايير ،ســواء من
ناحية التسعير او مــن ناحية الـتــوزيــع ،لكن
املشكلة هــي فــي مكان آخــر ،وهــي التصدير
غير الشرعي الى سوريا او التهريب».
سعر الحليب ينخفض  100ليرة

حــدد وزيــر الــزراعــة أكــرم شهيب سعر ليتر
الحليب بألف ليرة لبنانية «شرط التزام املبلغ
والكمية بعد ما كان  1100ليرة ،وذلك نتيجة
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى تـســويـقــه فــي ظــل ضعف
الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة وت ــأث ــر الـ ـس ــوق ال ـخــارج ـيــة
ب ــاألح ــداث ال ـج ــاري ــة» ،مـعـلـنــا «إن ـش ــاء غــرفــة
مراجعات وشكاوى في وزارة الزراعة ملتابعة
امللف وسلسلة إج ــراءات ،منها التزام شعار
املطابقة للمواصفات اللبنانية وشعار الجودة
وضــرورة ضبط الحدود والتسجيل املسبق
ملصانع األجبان البيضاء وإخضاع األجبان
البيضاء املستوردة إلجازات مسبقة وإيجاد
حل لنحو  127معمال صغيرا غير مرخص،
حـفــاظــا عـلــى قـطــاع مــربــي األب ـقــار والحليب
الطازج ،الذي يعد قطاعا واعدا ،نحن بحاجة
إليه يوميا».
الهيئة اإلدارية للتعليم األساسي توضح

تستحق أواخر حزيران وآب  ،»2015ال
بل إن خليل ّ
يشدد في ضوء استنفاد
ّ
غالبية املبلغ املـقــر ضمن الـقــانــون 14
ع ـل ــى ض ـ ــرورة «إقـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون يـسـمــح
لوزارة املال بإصدار مثل هذه السندات
قـبــل ح ــزي ــران  ،2015إذ لــم يـعــد لدينا
ق ــدرة على إص ــدار سـنــدات إال بحدود
 300مليون دوالر وهذا ال يكفي أساسًا
للقيام بمسؤولياتنا».
وأش ــار خليل إلــى أن نسبة الــديــن إلى
الناتج املحلي اإلجمالي قد تنخفض
إلــى  %129و %133مـقــارنــة مــع %135
عـ ـ ــام « 2014إذا أخـ ــذنـ ــا ب ــاالع ـت ـب ــار
تــوقـعــات النمو فــي نهاية  2015الــذي
نتمنى أن يتجاوز  ،%2.5وإذا بنينا
ع ـلــى أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـعــامل ـيــة بـمـعـ ّـدل
وسطي  51دوالرًا للبرميل الواحد».

«سحب كل الذرائع التي كانت تهدد
وجوده في االساس».
ُ
ُ
يختم غزال بالقول« :لقد انجز ما طلب
منا ،ملــاذا لم ينجز مطلبنا الرئيسي
املتمثل بازالة بقايا ذبحيات مطحنة
الـ ـعـ ـظ ــام؟» ع ـل ـمــا ان ش ـب ـيــب كـ ــان قــد
اصــدر قــرار اقفال ما سمي «مطحنة»
واوعز للشركة املتعهدة بازالة جميع
ما تخلفه من ذبحيات وغيرها ،اال ان
غ ــزال يــؤكــد «أن حــوالــي  300طــن من
الــذبـحـيــات ال ت ــزال فــي ال ـهــواء الطلق
تمثل بيئة موبوءة للسوق».

ً
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
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ردت الهيئة االدارية ألساتذة التعليم األساسي
فــي بـيــان أصــدرتــه عـلــى بـيــان راب ـطــة التعليم
األســاســي فــي جبل لبنان الـصــادر منذ أيــام،
ً
مـشـيــرة إل ــى أن تـقــديــم مــوعــد االن ـت ـخــاب من
نيسان الــى اذار «هــو اوال بسبب عطلة عيد
الفصح املجيد التي تمتد من  2نيسان حتى 15
منه ،وثانيا هو العطاء املندوبني الوقت الكافي
للتعارف وخــوض انتخابات الهيئة االداري ــة»،
أم ــا تـحــديــد سـنــة ون ـصــف سـنــة ف ــي الـخــدمــة
الفعلية ملــن يـنــوي الـتــرشــح لعضوية مجلس
املندوبني« ،فحتى نضمن استمرار املندوب في
موقعه كممثل ملدرسته ،بدل ان يجري اختيار
مـنــدوبــن يـحــالــون عـلــى الـتـقــاعــد بـعــد اي ــام او
اسابيع من انتخابهم ،كما كان يجري سابقا»،
كما أضاف البيان ّأن «من حق جميع الزمالء
االطالع على املصروفات واملداخيل املالية ،وقد
حــرصــت الهيئة االداريـ ــة الحالية على وضع
نظام مالي غاية في الشفافية».
واكـ ـ ــدت ال ـه ـي ـئــة االداريـ ـ ـ ــة «ان ط ـلــب تـســديــد
االش ـتــراك قبل االنـتـخــابــات انـمــا هــو لتفعيل
ال ــراب ـط ــة وضـ ـم ــان اسـتـقــالـيـتـهــا ولـجـعـلـهــا
مؤسسة مستمرة ،ولتمكينها من أداء جميع
املهمات املنوطة بها» ،مشيرة الى ان «تكليف
مدير املدرسة يعاونه أحــد مندوبي املدرسة
االش ــراف عـلــى العملية االنـتـخــابـيــة يـعـ ّـد من
قبيل تحصيل الـحــاصــل ،إذ ليس ضروريا
أن يشارك عضو هيئة اداريــة في انتخابات
مدرسة ألننا نحترم الثقة القائمة بني أفراد
الهيئة التعليمية داخل املدرسة الواحدة».
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فارس نجم *
لــم  -ولــن يتوقف  -لهيب الـنــار الــذي أحــرق
مـعــاذ الكساسبة عند ح ــدود القفص الــذي
أحاط بالجسد ،بل امتدت شرارة تلك النيران
الفاشية املجرمة ،إلى مناطق متعددة داخل
الـجـغــرافـيــا األردنـ ـي ــة ،ومل ـكــونــات سياسية
وط ـب ـقــات وت ـك ـتــات شـعـبـيــة يـتـشـكــل منها
املجتمع.
ويتطلب إطفاؤها ،جهدًا استثنائيًا ،يعيد
إنتاج ثقافة وطنية جذرية تساهم في بناء
املواطن/ة خارج شبكة االنتماء العشائرية،
وبـعـيـدًا مــن ع ــادة «ال ـث ــأر» الـتــي تـقــوم على
ان ـ ـفـ ــات م ـق ـص ــود وم ـخ ـط ــط لـ ــه ل ـع ــواط ــف
غ ــري ــزي ــة ،تـغــذيـهــا «ف ـ ــورة ال ـ ــدم» وتــوظـفـهــا
«ال ـف ــزع ــة» لـحـصــد ن ـت ــائ ــج ،تـسـتـفـيــد منها
ق ــوى الـتـحــالــف الـعـشــائــري والـبـيــروقــراطــي
والبرجوازي الليبرالي التي تعكس سياسة
الـ ـقـ ـص ــر ،ال ـخ ــاض ـع ــة ملـ ـص ــال ــح /ت ــوج ـه ــات
اإلمـبــريــالـيــة األمـيــركـيــة ،والـغــربـيــة عمومًا،
عبر الحفاظ على معاهدة وادي عــربــة مع
العدو الصهيوني ،واالنخراط في التحالف
األم ـي ــرك ــي /ال ـغــربــي لــ«مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب»
وع ـل ــى تـطـبـيــق وص ـف ــات ال ـب ـنــك وص ـن ــدوق
النقد الدوليني ،واملؤسسات األخرى التابعة
لها.

عساكر لإليجار
ل ــن نـكـتـشــف ال ـ ـبـ ــارود ع ـنــدمــا ن ـت ـحــدث عن
مهمات الجيوش الوطنية في حماية حدود
الــدولــة مــن الـغــزو الـخــارجــي ،لكن املؤسسة
العسكرية واألمنية في اململكة ،التي يحتل
جيش املستعمرة /الكيان _ املوغل بدمويته
وقـ ـتـ ـل ــه ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي واألردن ـ ـ ـ ــي
والعديد من أبناء األمة_ جزءًا من أراضيها،
أي الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وض ـم ـن ـه ــا الـ ـق ــدس
الشرقية ،التي ضمها القصر ألراضـيــه في
بداية خمسينيات القرن الفائت ،ال تكتفي
ب ــإدارة ظهرها لتلك األرض ،بــل يعتقل كل
مواطن يحاول اجتياز نهر األردن ومنطقة
األغوار ملقاتلة العدو الغازي.
والـجـنــدي الـعــربــي الـبـطــل أحـمــد الدقامسة
ال ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـلـ ــق ال ـ ـن ـ ــار عـ ـل ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املستعمرين الذين كانوا في زيــارة ملنطقة
الباقورة ،حينما دنسوا األرض واستفزوا،

بشكل مقصود ،مشاعره الوطنية والدينية
والقومية ،أثناء نوبة حراسته ،ما زال يقبع
فــي سـجــون الـنـظــام الـقـمـعـيــة ،مـنــذ /3 /12
.1997
الجيش في األردن ال يقوم باملهمات الوطنية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم وت ـب ـن ــى ع ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا ه ــذه
املــؤسـســة ،بــل هــو ي ـقــدم ،بــاإلنــابــة ،خــدمــات
مدفوعة األجر ،لألنظمة املرتبطة بالسياسة
ّ
األميركية ،وينفذ مــا يكلفه بــه البنتاغون:
ق ــواع ــد ت ــدري ــب ل ـت ـخــريــج ض ـب ــاط وج ـن ــود
ملمالك وإمارات وكيانات أخرى ،ومعسكرات
تأهيل عسكرية وسياسية وأمنية لعناصر
مرتزقة تقاتل تحت أسماء ،كتائب وجبهات
وأل ــوي ــة ،للتخريب والـقـتــل فــي ال ــدول التي
تـعـتـبــرهــا واش ـن ـطــن «م ــارق ــة» ،أي مـعــاديــة
ل ـهــا ول ـك ـيــان ال ـع ــدو ف ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة.
لهذا ،وجدنا ضباطًا وجنودًا من املؤسسة
العسكرية واألمنية األردنـيــة ،يوجدون في
أفغانستان وهاييتي والـبـحــريــن .والحـقــا،
طيارين وطائرات أردنية في قوات التحالف
الــدولــي بــرئــاســة ال ــوالي ــات املـتـحــدة تنفيذًا
لنداء /بيان «ويلز» الــذي أعلنه أوباما في
أيلول /سبتمبر  2014ملحاربة «اإلره ــاب»،
وتحديدًا «داعش» في العراق وسوريا.

ف ــي ال ـش ـم ــال األردن ـ ـ ــي وع ـ ّـم ــان واملـخـتـصــة
ب ــال ـج ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــوري ،ت ـف ـضــح اإلدع ـ ـ ـ ــاءات
عــن محاربة «داع ــش» ،ألن مــا تقوم بــه تلك
الـ ـغ ــرف ه ـ ــو :ت ــأم ــن الـ ـت ــدري ــب ال ـع ـس ـكــري،
ـواز،
والــدعــم التسليحي واملــالــي إلره ــاب م ـ ٍ
تـحــت مسميات أخ ــرى .فكيف ينطلي هــذا

التضليل على شــرائــح واسـعــة فــي الـشــارع
األردني؟

ارتدادات حرق معاذ
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــت عـ ـقـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــام «ال ـ ـق ـ ـصـ ــر
وامل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات» ،ت ــوظـ ـي ــف «ف ـ ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـ ــدم»

الجيش في األردن يقدم خدمات مدفوعة األجر لألنظمة المرتبطة بالسياسة األميركية (أ ف ب)

التحالف وإدارة اإلرهاب
تبدو نكتة سخيفة وسمجة أن يتحدث قادة
ال ــدول اإلرهــابـيــة فــي العالم عــن مقاومتهم
لـ ـ ــ«داع ـ ــش» ،وك ـ ــأن هـ ــذا الـتـنـظـيــم ال ــدول ــي،
َ
ت ـك ـ َّـون ون ـمــا وتـسـلــح وق ـتــل وحـ ــرق ،خ ــارج
منظومة الــدعــم اللوجستية الـتــي وفرتها
اإلدارة األميركية وتوابعها عامليًا وإقليميًا:
ً
تــدري ـبــا وتـسـلـيـحــا وت ـم ــوي ــا وعـ ـب ــورًا ،من
أجـ ــل اس ـت ـك ـم ــال ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي تـسـتـهــدف
إس ـقــاط الـنـظــام الــوطـنــي ال ـســوري وتدمير
جيشه ،رمز الوحدة الوطنية ،وعلى تفكيك
املـجـتـمــع إل ــى مـكــونــات طــائـفـيــة ومــذهـبـيــة،
متقاتلة .والالفت في إعــان «ويلز» إصرار
أوب ـ ــام ـ ــا عـ ـل ــى وج ـ ـ ــود دول ع ــربـ ـي ــة داخـ ــل
الـ ـتـ ـح ــال ــف .لـ ـه ــذا ك ـ ــان األردن ،أح ـ ــد أبـ ــرز
املـكــونــات الرسمية العربية التي انخرطت
بــاملـعــركــة .لـكــن املـشــاركــة الــواسـعــة مــن دول
التحالف مــع ضباط وخـبــراء مــن حكومات
تــابـعــة لـلـمــركــز م ــن األط ـ ــراف ،وض ـب ــاط من
جيش القتلة الصهاينة فــي غــرف عمليات
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عندما سقط النظام السوري
عبد المعين زريق *
ف ـج ــأة ان ـق ـطــع ب ــث ال ـق ـن ــوات ال ـس ــوري ــة عــن
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،وبـ ـ ـ ـ ــدأت األشـ ــرطـ ــة
اإلخبارية الــدوارة لقنوات التلفزة العربية
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ت ـج ـت ــاح الـ ـش ــاش ــات وت ـغ ـطــي
ب ـلــون ـهــا األح ـم ــر ال ـع ــاج ــل أك ـث ــر م ــن نصف
الـ ـش ــاش ــة .ال ي ـم ـكــن إخـ ـف ــاء ح ــال ــة ال ـن ـشــوة
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـج ـتــاح ال ـق ـن ــوات الـنـفـطـيــة
وشريكاتها العاملية وتوابعها في املنطقة.
امل ـش ـهــد ع ـ ــارم وم ـث ـيــر وم ــؤث ــر ،إذ ي ـتــوالــى
املحللون النفطيون ومعارضو «الـخــارج»
ُ
ب ـ ــدون تـ ــوقـ ــف ...تـ ـه ــدى ال ـت ـحــايــا وب ـش ــرات
الـ ـنـ ـص ــر وب ـ ـطـ ــاقـ ــات الـ ـشـ ـك ــر مل ـس ـت ـح ـق ـي ـهــا،
ل ـكــل الـ ـ ــدول ال ـت ــي وق ـف ــت ب ـجــانــب «الـ ـث ــورة
الـســوريــة» ،وأصــدقــاء الشعب الـســوري من
دول عظمى وإقـلـيـمـيــة وعــربــان وخـلـجــان،
وتـ ـ ـجـ ـ ـت ـ ــاح املـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدي ـ ــن ف ـ ـي ـ ـضـ ــانـ ــات م ــن
األحاسيس املتناقضة والشعور امللتبس.
ال ـك ــل ي ــذرف ــون ال ــدم ــع وي ـط ـل ـقــون ال ـع ـبــرات
ف ــرح ــا أو ق ـه ـرًا .إن مــذي ـعــي ه ــذه ال ـق ـنــوات
ي ـش ـك ـلــون ج ــوق ــة ال ت ـق ـهــر ،م ــا تـ ــزال تـعــزف
عـلــى أن ـغ ــام سـيـمـفــونـيــات ال ــرج ــل األبـيــض
وأهــوائــه ويرقصون على حباله املـمــدودة.
إنهم يتابعون ما حصل في تونس ومصر
وليبيا واليمن منذ أشهر قليلة عند سقوط
أن ـظ ـم ـت ـهــا فـ ــي سـ ـي ــاق «ال ــربـ ـي ــع ال ـع ــرب ــي»
الهائج املثير.
شاشاتهم اليوم ووجوهم املنتشية الثملة
بالنصر وطريقتهم املفرطة فــي الحماسة
تعلن« :لقد سقط النظام في سورية».
ل ـقــد دخ ــل «الـ ـث ــوار» دم ـشــق وح ـلــب وبـقـيــة

امل ـحــاف ـظــات ال ـس ــوري ــة ،ل ـقــد س ـي ـطــروا على
ق ـل ــب ال ـع ــاص ـم ــة واسـ ـت ــول ــوا ع ـل ــى امل ـبــانــي
ال ـح ـكــوم ـيــة وأحـ ــاطـ ــوا بـمـبـنــى الـتـلـفــزيــون
ال ـ ـسـ ــوري وقـ ـن ــوات ــه ال ــزم ـي ـل ــة ،ول ـ ــم ت ـعــرف
امل ـصــائــر الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـق ـيــادات ال ـس ــوري ــة...
لـ ـق ــد ت ـح ـق ــق امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب! وه ـ ــاه ـ ــي س ــوري ــة
تـ ــدار ب ــزاوي ــة أف ـق ـيــة مـعــاكـســة وت ـس ـلــخ من
محورها ،وستضم قريبًا للركب األميركي
في املنطقة ،وستصبح قاطرة إضافية في
س ـيــاق عــوملــي اس ـت ـع ـمــاري ل ـطــاملــا عــانــدتــه
وع ــاك ـس ـت ــه ،وات ـه ـم ــت مـ ـ ــرارًا أن ـه ــا مـصــابــة
بحساسية قومية عربية ووطنية سورية
عميقة .هــا هــو الـنـظــام املـتـجــذر فيها منذ
عـ ــام  1963ت ـض ـط ــره الـ ـث ــورة إلـ ــى الـتـبـخــر
اإلجـ ـب ــاري واالن ـ ـ ــزواء ال ـق ـســري واالخ ـت ـفــاء
ُ
ُّ
االضـ ـط ــراري .ات ـب ــع ف ــي ذل ــك ك ــل األســالـيــب
امل ـم ـك ـن ــة ،ل ـع ــل ط ـب ـي ـعــة «ال ـ ـث ـ ــوار» امل ـنــوعــة
األط ـي ــاف واالن ـت ـم ــاءات وااليــديــولــوج ـيــات
ومـ ـص ــادر ال ـت ـمــويــل وال ـت ــأث ـي ــر ،م ــن شـبــاب
متحمس وجهاديني غرباء وحاملني بدولة
ديـنـيــة ب ــدأت بــاسـتـخــدام أســالـيــب مختلفة
فــي إق ـصــاء ق ـيــادات الــدولــة والـتـنـكـيــل بها.
وبـ ـ ــات ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ي ـخ ـضــع ب ـ ــدوره
وتصفية تأخذ بالشبهات
لحملة تشكيك
ُ
الطائفية وتقتل على الش َبهِ والظنون.
ب ـ ــدأت امل ـ ــدن ال ـك ـب ــرى والـ ـبـ ـل ــدات وامل ـنــاطــق
ال ـســوريــة تـشـهــد انــزيــاحــات ديـمــوغــرافـيــة،
تـفــرضـهــا حـ ــاالت ان ـت ـقــام طــائـفـيــة وعــرقـيــة
ومــذه ـب ـيــة ،ت ــأخ ــذ ص ـفــة املـ ـج ــازر الـبـشــريــة
ال ـب ـش ـع ــة .إن أعـ ـ ـ ــداد الـ ـث ــائ ــري ــن وروحـ ـه ــم
الـطــائـفـيــة املـتــدفـقــة مــع أح ـجــام الجهاديني
الـغــربــاء كفيلة فــي تفسير عـشــرات املجازر

املتنقلة الشنيعة التي تقع في بقاع مختلفة
من سورية.
اجتاحت الحارات واألزقــة في املــدن حاالت
مــن الفوضى الـعــارمــة ،وفــرض أمــر الــواقــع،
واس ـت ـب ـي ـحــت أب ـن ـيــة ال ــدول ــة ك ـل ـهــا ونـهـبــت
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـي ــة ،وص ـ ـ ـ ــودرت م ـصــال ـح ـهــا
ال ـح ـيــويــة ب ــأي ــدي ج ـم ــاع ــات مـسـلـحــة غـيــر
م ـن ـض ـب ـطــة ،وق ـط ـع ــت الـ ـط ــرق ــات ب ــن امل ــدن
وال ـب ـل ــدات ووض ـع ــت ال ـس ــوات ــر وال ـحــواجــز
وامل ـت ــاري ــس وأع ـل ـنــت بـقــع كـثـيــرة ك ــإم ــارات
ألم ـ ـ ـ ــراء حـ ـ ـ ــرب ،عـ ــددهـ ــا أك ـ ـثـ ــر مـ ــن أسـ ـم ــاء
الـكـتــائــب واألل ــوي ــة ال ـثــوريــة ال ـتــي فرختها
«الثورة» السورية.
تـ ـط ــاي ــرت ال ـ ـقـ ــوانـ ــن الـ ـن ــاظـ ـم ــة لـلـمـجـتـمــع
وف ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ق ـ ـ ــوان ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح واإلرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
والـ ـت ــرهـ ـي ــب ،وب ـ ـ ــدت املـ ـج ــامـ ـي ــع ال ـب ـش ــري ــة
فـ ــي سـ ــوريـ ــة تـ ـع ــود إلـ ـ ــى قـ ــوانـ ــن مـ ــا قـبــل
املجتمعات البشرية .التمزق واالنقسامات
األفـقـيــة والـشــاقــولـيــة فيها لــم تسمح حتى
باالنكفاء إلــى الحاضنة القبلية لالحتماء
بها .سورية كانت قد تجاوزت هذه املرحلة
إلـ ــى م ـج ـت ـم ـعــات م ــدن ـي ــة ،ن ـس ـفــت االن ـت ـمــاء
ال ـع ـشــائــري وال ـق ـب ـلــي ف ــي م ـنــاطــق ع ــدي ــدة،
ح ـتــى ال ـق ـبــائــل اخ ـت ـل ـفــت س ـيــاس ـيــا مــؤخ ـرًا
ووصلها االنفجار والتشظي في مواجهات
املصير .يبدو واضحًا التمايز واالختالف
بني أطــراف انتصرت معًا في ثورتها على
ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري وهـ ــا ه ــي تـخـتـلــف عـمــن
سيقود سورية اليوم وعــن الطريقة املثلى
لـقـيــادتـهــا (خ ــاف ــة إســام ـيــة ،دولـ ــة مــدنـيــة
ديمقراطية ،دولــة فيدرالية أم كونفدرالية
طوائف أم.)...

َّ
ُحـ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـي ــش وتـ ـبـ ـخ ــر أف ـ ـ ـ ـ ــراده ف ـ ــي ل ـي ـلــة
وض ـح ــاه ــا ،وب ـ ــات ك ــل م ــواط ــن ي ـب ـحــث عن
أمنه الذاتي من األخطار اليومية الداهمة.
وق ـ ــع ال ـش ـع ــب ت ـح ــت رحـ ـم ــة امل ـي ـل ـي ـش ـيــات،
وت ـ ـمـ ــزق ال ـب ـل ــد إل ـ ــى «ك ــانـ ـت ــون ــات» أم ـن ـيــة
طائفية مذهبية عرقية ،تفصلها حدود من
حقد وكراهية ودم ونــار .انفجرت الحدود
الـســوريــة بــالـنــازحــن ،ال يمكن تخيل هــذه
األعـ ــداد املــذهـلــة ال ـهــاربــة مــن جـحـيــم املــوت
والحقد وال ـخــراب .فوضى عــارمــة ومجازر
ّ
متنقلة ،وال يمكن االت ـكــال إل عـلــى رحمة
القتلة واملجرمني الذين يملؤون الساحات
والـشــوارع والطرق في املــدن .لن يعير ٌ
أحد
م ــن امل ــواط ـن ــن ال ـس ــوري ــن ال ــواق ـع ــن تحت
َّ
نير األسلحة املتوحشة كــل الـهــذر الثوري
والشعارات الكبيرة التي تصدرها شاشات
العوملة النفطية التي تفتح بثها لخواجات
املعارضة السورية في الخارج ،لقد اعتادوا
عـلـيـهــم بــأن ـهــم دائـ ـم ــا ي ـف ـت ـت ـحــون بـ ـ ــازارات
ال ــدم ال ـســوري َ
ويـ ِـبـيـضــون أكـبــر الـشـعــارات
الـ ـث ــوري ــة« :ل ـق ــد ان ـت ـصــر ال ـش ـعــب ال ـس ــوري
وحقق حريته».
يـسـيــر ال ــواق ــع املـتـغـيــر بـســرعــة كـبـيــرة مثل
الـكـثـبــان الــرمـلـيــة فــي مــوجــات مـتــاحـقــة ال
تتوقف ،يشكلها الغازون للمدن والبلدات
ال ـس ــوري ــة ،ك ــل شـهــر أو أش ـهــر ع ــدة تـحــدث
م ــوج ــة ت ـج ـتــاح ح ـي ــاة ال ـس ــوري ــن وأم ـن ـهــم
ٌ
وأرزاق ـهــم ،فــي حملةٍ يعلنها فصيل جديد
م ـت ـشــدد ب ـع ـنــوان ت ـحــريــر جــديــد وم ـشــروع
جديد بشعارات مستجدة.
إن الــذيــن لــم يـتـفـقــوا عـ ّلــى أس ـلــوب إسـقــاط
ال ـن ـظ ــام ف ــي س ــوري ــة ،أن ـ ــى ل ـهــم أن يـتـفـقــوا
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الغريزية لدى عائلة وأهل الفقيد والعشائر
لتحديد الــرد بـ«الثأر ملعاذ» .وقــد استطاع
النظام الــذي حافظ على وج ــوده مــن خالل
الـتـبـعـيــة ل ـل ـمــركــز اإلم ـب ــري ــال ــي ،واالع ـت ـم ــاد
عـلــى الـعـشــائــر ووالئ ـه ــا مــن خ ــال ان ـخــراط
أبنائها بالوظائف التي يوفرها االنضمام

لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروع امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة:
املـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة وال ـش ــرط ــة والـ ـ ـ ــدرك ،أن
ي ـس ـت ـغــل ال ـ ـحـ ــادث إلع ـ ـ ــادة مل ـل ـمــة األوض ـ ــاع
االجتماعية املأزومة واملحتقنة ،بخاصة في
املـحــافـظــات الجنوبية ،نتيجة السياسات
االقتصادية املتبعة التي أدت إلى «تضخم

وقد أسقطوه وبات وهج السلطة وبريقها
يـ ـ ـل ـ ــوح أمـ ـ ـ ـ ــام أب ـ ـ ـصـ ـ ــارهـ ـ ــم .سـ ـيـ ـخ ــوض ــون
ح ـمــات مـتـكــررة مــن الـتـصـفـيــة والتصفية
امل ـ ـ ـضـ ـ ــادة ،مـ ــا س ـي ـج ـع ــل بـ ـسـ ـط ــاء ال ـش ـعــب
الـســوري بأطيافهم يدفعون الثمن الغالي
واألكالف الباهظة .كيف ال وقد استخدمت
ُّ
ك ــل ال ـش ـعــارات الـثــوريــة الـحـمــاسـيــة ،ولعب
الـ ـتـ ـح ــري ــض ُالـ ـط ــائـ ـف ــي واملـ ــذه ـ ـبـ ــي لـعـبـتــه
الـ ــدمـ ــويـ ــة ،وش ـي ـط ـن ــت طـ ــوائـ ــف وم ــذاه ــب
وأعـ ـ ــراق وق ـط ــاع ــات م ــن ال ــدول ــة ال ـس ــوريــة،
بـخــاصــة الـجـيــش ال ـســوري وجـيــش الــدولــة
م ــن امل ــوظ ـف ــن .اس ـت ـم ــرت فـ ـت ــاوى الـتـكـفـيــر
بتأثيرها في الــرؤوس الحامية ،وانقدحت
روح األح ـق ــاد واالن ـت ـق ــام ،وتـمـظـهــرت روح
تصرفات «املـجــاهــديــن» ،فمارسوا
الله فــي َ
سلطته في أحكام املخالفني معهم فطبقوا
بحماسة واندفاع.
الحدود
ُ
ُ
تـ ـف ــرغ سـ ـ ُـوريـ ــة م ــن سـ ـك ــانـ ـه ــا ...م ــن تـبـقــى
منهم بقية مسلحني خلف متاريس األزقة
وال ـ ـ ـحـ ـ ــارات ،ي ـع ـي ـشــون ع ـب ــث ال ـح ـك ــم ف ــوق
ال ـخــراب وال ــدم ــار ،وت ـهــدد ســوريــة بــالــزوال
وال ــذوب ــان فــي أقــالـيــم جــديــدة تتشكل وفــق
ت ـص ــور م ـج ـنــون ل ـب ــرن ــارد ل ــوي ــس ف ــي زمــن
ال ـس ـي ــول ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة وتـ ــوحـ ــش األح ـ ــام
االس ـت ـع ـم ــاري ــة لـ ـ ــدول الـ ـش ــرك ــات م ـت ـع ــددة
الجنسيات.
ً
إن سيناريو كارثيًا ُمتخيال كهذا نشاهد
ً
م ـث ـيــا ل ــه الـ ـي ــوم ف ــي لـيـبـيــا وقـ ــد شــاهــدنــا
ً
مـثـيــا لــه فــي بـغــداد نـيـســان  .2003ال يلزم
ٌ
لتحققه إال انـصـيــاع ت ــام لـلــدولــة الـســوريــة
بمكوناتها الوطنية الجامعة (دولة عميقة
وشعب حضاري وجيش عقائدي) لرواية

األضــالـيــل والـكــذبــات الـكـبــرى امل ـصـ ّـدرة لنا
مــن مــراكــز التفكير والـتــوحــش العوملي في
الغرب.
إن اس ـت ــرج ــاع ــا م ـتــأن ـيــا وم ــراجـ ـع ــة دقـيـقــة
ل ـنــواتــج ال ـلــوثــة الـهــرمــونـيــة املــرض ـيــة الـتــي
أص ــاب ــت ب ـعــض ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ف ــي سـيــاق
مــا دعــي «الــربـيــع الـعــربــي» ،ومــا أفــرزتــه من
صراعات وانقسامات مجتمعية وسياسية
وإثـنـيــة وعــرقـيــة فــي سـيـنــاريــوهــات سيئة،
تتشابه فــي «كــارثـيـتـهــا» بــن تلك الـثــورات
التي سرعان ما أسقطت أنظمتها بالعنف
الـ ـث ــوري أو ب ــال ـه ــروب أو ال ـت ـن ـحــي أو تلك
األنظمة التي أصاب إسقاطها االستعصاء،
يظهر أن الــربـيــع الـعــربــي لــم يـقــدم نموذجًا
َ
مشبوه
جيدًا لالحتذاء واالمتثال .كان نمطًا
املصدر واألسلوب في التغيير الديمقراطي
القادم على أنغام جوقات استدعاء الناتو
وس ـطــوة الـفـصــل ال ـســابــع ،وبـتـمــويــل بــاذخ
من بلدان ريــاح الخماسني ونفط صحارى
الربع الخالي.
إن املسارات التي اتخذتها صراعات السلطة
في بلدان الربيع العربي وعدم املقدرة على
ِّ
سد الفراغات املهولة الناجمة عن انهيارات
السلطات الحاكمة فــي تلك الــدول العربية
املتجانسة بشريًا وإثنيًا يجعل استعراض
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـكـ ــارثـ ــي ،س ــاب ــق
الوصف ،أمرًا واقعيًا كون املعارضات في كل
البلدان العربية  -بخاصة تلك املعارضات
ال ـعــري ـقــة ف ــي م ـصــر  -ل ــم ت ـكــن قـ ـ ــادرة على
تأمني بديل آمن من النظام السابق ،فكيف
باملعارضة السورية التي اتسمت بالتشتت
والتطرف واملراهقة وبكونها طفيلية غارقة

ال ـف ـســاد وارتـ ـف ــاع أس ـع ــار املـ ــواد األســاسـيــة
والتهميش والفقر والبطالة والغالء وفقدان
التنمية» .نجح القصر ومؤسساته األمنية
والعشائرية في ضبط حركة االحتجاجات
في الشارع من خالل الغرائز املنفلتة من أي
تفكير ورؤيا.
ولـ ــم ت ـن ـجــح ،ب ــال ـت ــال ــي ،ك ــل ن ـ ـ ــداءات ال ـقــوى
وال ـش ـخ ـص ـيــات الـسـيــاسـيــة الــوط ـن ـيــة ،ذات
الصدقية العالية واالح ـت ــرام الشعبي ،في
ال ــوص ــول آلذان وعـ ـق ــول ال ـســاخ ـطــن على
داع ـ ـ ــش ،ولـ ـي ــس ع ـل ــى داع ـم ـي ـه ــا ومـ ـص ــادر
تمويلها .وقد اعتقد النظام أن تنفيذ حكم
اإلعدام الصادر منذ سنني بحق الريشاوي
وال ـكــربــولــي ه ــو خ ـطــوة أولـ ــى نـحــو تبريد
الغليان العشائري والشعبي ،مستتبعًا ذلك
بضربات جوية لبعض املواقع «املفترضة»
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ال ــرق ــة وامل ـ ــوص ـ ــل ،لـتـنـفـيــس
احتقان الغضب.

التفرد الملكي بالرد المزلزل!

ّ
رغ ــم إدراك الـجـمـيــع ب ــأن ضــربــات طــائــرات
التحالف ،مجتمعة ،ال تعدو كونها عملية
جراحية موضعية في بعض املناطق التي
ّ
يسيطر عليها الداعشيون ،إل أن مسؤولي
ال ـن ـظ ــام ه ـ ـ ــددوا ب ــأش ــد الـ ـعـ ـب ــارات ،تـنـظـيــم

استطاعت عقلية النظام
توظيف «فورة الدم» لتحديد الرد
بـ«الثأر لمعاذ»
«داعـ ـ ـ ــش» ،وح ــرك ــوا ط ــائ ــرات عـ ــدة لـضــرب
بعض مراكز التنظيم ،في تأكيد جديد على
ق ــدرة الجيش على «سـحــق» التنظيم! لكن
األخـطــار املحدقة ب ــاألردن تــزداد مع اإلقــدام
على مواجهة منفردة مع التنظيم ،والذهاب
بـعـيـدًا لـلـحــديــث عــن دور أســاســي للجيش
في أي عمليات برية ،ستتحملها _في حال
حصولها_ قــوات من الــدول التابعة وليس
من جيش املركز األميركي.
إن إرســال أبناء الشعب ملغامرات عسكرية
خارج الحدود أمر ترفضه قطاعات واسعة
م ــن الـشـعــب األردنـ ـ ــي ،خـصــوصــا أن إع ــادة

فــي التبعية لجهات مختلفة ،تعيش على
األح ـقــاد القديمة وعـلــى الـخـطــاب الطائفي
املـقـيــت ،وك ـيــف بـســوريــا املـتـنــوعــة األع ــراق
واألجناس واملذاهب والطوائف.
ً
ي ـف ـت ــرض نـ ـج ــاح ه ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو إغـ ـف ــاال
لـ ـل ــدور الـ ـحـ ـض ــاري ال ـ ـسـ ــوري امل ــوغ ــل آالف
ّ
السنني الذي شكل نسيج البروكار البشري

تخوض سورية اليوم
سيناريو آخر معاكسًا لسيناريو
سقوط دمشق
الـ ـس ــوري ف ــي م ــواج ـه ــة غ ـي ــان ال ـص ـحــارى
ال ـق ــاح ـل ــة وأح ـ ـ ـ ــام الـ ــواه ـ ـمـ ــن ب ــاس ـت ـع ــادة
عصور سلطانية ماضية .تخوض سورية
ال ـي ــوم سـيـنــاريــو اخ ــر مـعــاكـســا لسيناريو
سـ ـق ــوط دمـ ـش ــق .ت ـخ ـت ــار ف ـي ــه أن ت ـق ــف فــي
وجـ ــه ال ـعــاص ـفــة وال ـج ـه ــل الـ ـق ــادم م ــن قلب
ال ـت ــاري ــخ وال ـج ـغــراف ـيــا ،م ـ ــزودة بـسـيــاســات
تـحــدي ومـقــاومــة وممانعة معاكسة لسيل
ال يـتــوقــف مــن التخلي والـعـمــالــة والــركــون
للعوملة الغربية املتغطرسة ينهمر في بلدان
املنطقةُّ .
تعدد العوامل املساعدة للسيناريو
املـعــاكــس يشكل مــروحــة واسـعــة مــن دوافــع
الصمود واملقاومة ،تبدأ بنواة محور عاملي
يتشكل من جديد ،لينتهي بمواطن سوري
م ـعــانــد ي ــرف ــع أص ـب ـعــه م ـع ـتــرضــا ف ــي وجــه
النظام العاملي الجديد ،ويفضل أن يمارس
طقوس ديكتاتورية املواطنة على أن يعيش

رأي

ضبط الوضع الداخلي هي املسألة املركزية
في الوضع الراهن.

النظام وسياسة إغماض العين
إن ال ـخ ـبــراء األم ـن ـيــن ف ــي املــؤس ـســة األكـثــر
س ـط ــوة وم ــراس ــا ف ــي ال ــداخ ــل ،ي ـع ــرف ــون أن
مواجهة حقيقية للموجة الدموية التكفيرية
التي يقودها «داعــش» ،تتطلب برامج عمل
ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية
ً
وعسكرية ،داخل األردن ،أوال ،ألن امتدادات
التنظيم لم تعد خاليا نائمة فقط ،فشوارع
معان والــزرقــاء ومناطق ومــراكــز تجمعات
عدة ،شهدت تظاهرات عديدة ترفع شعارات
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،م ــا ي ــؤك ــد قـ ـ ــدرة ت ـل ــك ال ـع ـنــاصــر
التكفيرية «الجهادية» على زعزعة الوضع
الداخلي وخلق الفوضى في أكثر من مكان.
كما أن العديد من خطباء املساجد يطلقون
أف ـك ــار وفـ ـت ــاوى الـتـنـظـيــم ،وم ـنــاهــج وزارة
التربية والتعليم التي يهيمن على وضعها
أعضاء بــارزون من التيار اإلسالمي ،وفرت
الـتــربــة الـتــي نبتت وازدهـ ــرت فيها األفـكــار
الجامدة والغيبية التي أدت إلى هيمنة فكر
منغلق يــرفــض الـتـطــور املـعــرفــي والعلمي
ب ــآف ــاق ــه ال ــرح ـب ــة .ك ــل هـ ــذا ال ـش ـحــن الــدي ـنــي
والتعليمي يجرى أمام األعني األمنية! كما
أن األوض ــاع االقتصادية املـتــرديــة ،وزيــادة
عدد الطفيليني من «القطط السمان» ساهم
ب ــإي ـج ــاد دواف ـ ـ ــع دائـ ـم ــة ل ـل ـغ ـضــب وال ـن ـق ـمــة
والتمرد.

الخالصة
إن املهمات العاجلة امللقاة على عاتق القوى
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ــوط ـن ـي ــة ت ـت ـط ـلــب ح ــراك ــا
شعبيًا ضاغطًا للجم االنــدفــاعــة الغريزية
ل ـل ـن ـظ ــام ،م ــع ت ـف ـع ـيــل ال ـع ـم ــل ال ـج ـمــاه ـيــري
ال ـيــومــي فــي ال ـش ــارع مــن أج ــل وق ــف نشاط
غـ ــرف ال ـع ـم ـل ـيــات ال ــداع ـم ــة لـلـمـسـلـحــن في
مـ ـن ــاط ــق جـ ـ ـن ـ ــوب س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،ألن مـ ـح ــارب ــة
اإلره ــاب ال تتجزأ .إن االستعانة بمنظري
بـعــض ال ـت ـيــارات «الـسـلـفـيــة» ال ـتــي تختلف
ع ــن «داع ـ ـ ــش» بـبـعــض امل ـس ــائ ــل اإلج ــرائ ـي ــة
و»ال ـف ـق ـه ـيــة» ه ــي ن ــوع م ــن ال ـل ـعــب بــالــوقــت
املـسـتـقـطــع م ــن امل ـج ــاب ـه ــة .ولـ ـه ــذا ال يمكن
الرهان على سياسات ،تكيل بمكيالني.
* كاتب عربي

ُديمقراطية الطوائف واملحاصصة.
ف ِرضت على سوريا معركتها ،وهي معركة
الجدار األخير ،تحتمي فيها بتراث إنساني
ح ـ ـضـ ــاري ع ــري ــق وشـ ـع ــب أصـ ـي ــل وج ـيــش
متمرس عقائدي ،يدافع عن ترابه الوطني
في وجه غرباء ومضللني وأصحاب أوهام
وأحالم ،وليس أمامه إال االنتصار.
ً
إن دول ــة كـســوريــة وقـفــت وح ـيــدة مــع كثير
م ــن ال ـش ـعــوب الـعــربـيــة واملـسـلـمــة ف ــي وجــه
ال ـغــزو والـسـطــو املـسـلــح األمـيــركــي الغربي
ل ـ ـ ـ ــدول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــت ب ــدع ـم ـه ــا
(يجب التنويه
لحركات املقاومة في املنطقة
ّ
ب ــاملـ ـق ــاوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة وإن ش ـ ـ ــذت بـعــض
ف ـصــائ ـل ـهــا وأخ ـ ـطـ ــأت ال ـط ــري ــق وال ـ ـهـ ــدف)،
واستطاعت عبر محورها الداعم التأسيس
لسياسة «انـهـيــارات الدومينو املعاكسة»،
والتي عشنا بعض فصولها في انتصارات
امل ـق ــاوم ــة ف ــي ل ـب ـنــان وف ـل ـس ـطــن والـ ـع ــراق،
وب ـس ـقــوط ال ـ ــدور الــوظ ـي ـفــي ل ــدول ــة الـكـيــان
الصهيوني واألفــول املتدحرج للسياسات
املتغطرسة للقطب األميركي في املنطقة.
ُ
إن كــل الـحـلــول الـقـســريــة ال ـتــي ت ـص ـ ّـدر إلــى
ـات مشبوهة مرتزقة
ســوريــة عبر ًمـعــارضـ ٍ
تـعـتـبــر إي ـغ ــاال ف ــي سـفــك ال ــدم ــاء ال ـســوريــة،
واسـتــرخــاصــا لـهــا فــي أل ـعــاب األم ــم .وتـعـ ُّـد
عـبـثــا ال طــائــل م ـنــه م ــا ل ــم تـعـتـمــد الـحـلــول
أسـ ــاسـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــاور الـ ـ ـس ـ ــوري وع ـل ــى
ثوابت الضمير الـســوري الجمعي ،وتراكم
فهم الوطنية الـســوريــة فــي الـقــرار الوطني
املـسـتـقــل ب ـع ـي ـدًا م ــن اإلم ـ ـ ــاءات والــرغ ـبــات
الخارجية.
* كاتب سوري
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سوريا

على الغالف

ُ
هنا حلب الموت ...الصادق الوحيد
بينما تدور المعارك الطاحنة
في الريف القريب ،يبدو معظم أبناء
المدينة منشغلين عن ّ
تتبع أخبار المعارك.
دوافعهم إلى ذلك كثيرة ،من بينها َأن
أخبار الموت الذي تخلفه القذائف حولهم
تبدو ُ
أكثر صدقًا .وسط هذا الموت تستمر
المدينة في ابتكار وسائل لتحيا
تناقضات الحرب
حلب ــ صهيب عنجريني
َ َ
املثل الحلبي يقول «إذا ّ
بدك تشوف
كان
الـعـجــب ،جـيــب الـبـحــر لـحـلــب» .ال ـيــوم،
ي ـبــدو ذه ـ ُـاب ــك إل ــى حـلــب كــافـيــا لــرؤيــة
العجب .تبدو املدينة مزيجًا غريبًا من
تناقضات ال رابط بينها سوى الحرب.
َ
أبـنــاؤهــا مــا زال ــوا قــادريــن على ابتكار
ّ
للتكيف مــع املــوت
أســالـيــب ووس ــائ ــل
بهم .الـيــأس والقهر حاضران
املحيط ّ
ّ
بـ ـ ـق ـ ـ ّـوة ،ل ـكــن ـه ـمــا م ـغ ــل ـف ــان ب ــام ـب ــاالة
ساخرة ،صادقة حينًاُ ،
ومفتعلةٍ أحيانًا.
الغائب شبه الوحيد
أمــا «األم ــل» فهو ّ
عــن مدينة تـبــدو كــأنـهــا ن ــذرت نفسها

بدأ الوفد البرملاني الفرنسي املؤلف من
عضوين من مجلس الشيوخ وعضوين
مــن مجلس ال ـنــواب ،لـقــاءاتــه فــي دمشق
أم ــس ،ف ــي وق ــت اسـتـقـبــل فـيــه الــرئـيــس
ب ـشــار األسـ ــد رئ ـيــس مـجـلــس الـشـيــوخ
الباكستاني ورئيس الجمعية البرملانية
اآلسيوية ناير حسني بخاري.
وتـنــاول الـلـقــاء ،بحسب وكــالــة «ســانــا»،
قضية اإلرهاب «وضرورة وجود موقف
مبدئي بمحاربته من قبل جميع الدول»،
من خــال تشجيع العمل املشترك بما
يساعد في «القضاء على هذه اآلفة التي
تشكل خطرًا على الجميع دون املساس
بسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير
مصيرها بنفسها».

للعيش في ظل الحرب إلى األبد.
ال ــوص ــول إل ــى حـلــب فــي ال ـيــوم الثاني
الش ـت ـعــال امل ـع ــارك األخ ـي ــرة فــي ريفها
الوصول إليها
الشمالي ال يختلف عن ّ
ّ
في أيام أخرى .وخالفًا ملا كنا نظن ،فإن
أخ ـبــار امل ـع ــارك ليست كـثـيــرة ال ـتــداول
ً
املوت َ
ُ
ّ
يوميًا يتعامل
تفصيال
بات
هنا.
ّ
ال ـج ـم ـي ــع م ـع ــه ع ـل ــى أن ـ ـ ــه «ال ـت ـف ـص ـيــل
أخبار ترتبط بما سواه
األصدق» ،وكل ٌ
هي أخبار كــاذبــة حتى يثبت العكس.
ُ
عـلــى طــاولــة فــي مقهى شعبي افتتح
قبل شهرين (افتتاح املقاهي واملطاعم
فـ ــي م ـع ـظــم م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ــدول ــة
ٌ
حــدث مألوف ومستمر) ّيتوقف أحمد
وأص ــدق ــاؤه ع ــن لـعــب ال ــش ــدة (الـ ــورق)
ُ
ً
ق ـل ـي ــا .يـخـتـصــر ال ــرج ــل الـخـمـسـيـنــي
اإلج ــاب ــة عــن أسئلتنا الـكـثـيــرة ُ
بجمل
قـصـيــرة وم ـتــاح ـقــة« :ك ــل ّش ــي بيقلك
ّ
رخص
ض ــع الـكـهــربــا ،كـ ــذابّ .
تحسن و ّ
البنزين ،كذاب .عم يطوقو حلب ،كذاب.
بس حدا يقلك مات فالنّ ،
صدق وقول:
معتز ،صــاحــب املقهى،
الـلــه يــرحـمـ
ـو»ّ .
ّ
ُي ّ
برر األمر بأن «الناس باتوا يخشون
ّ
أن يـصــدقــوا شـيـئــا» .ويـضـيــف« :تــأمــل
الشاشات من حولك ،لم نعد نستخدم
التلفاز فــي املـقـهــى ،ال أح ـ َـد يــريـ ُـد ذلــك.
الزبائن تطالب باألغاني وحسب».
وبــال ـف ـعــل ،وح ــده ــا أن ـب ــاء ّأس ـطــوانــات
جهنم) وقذائف
الغاز املتفجرة (مدفع ّ
الهاون تبدو متداولة ،ألنها ال تحتاج
َ
إلــى مـصــدر .الـنــاس هــم املـصــدر ،وكــأن
ّ
لـســان ح ــال ك ــل منهم يـقّــول «أن ــا الــذي
رأى» .في اليوم التالي كنا شهودًا على
ّ
الجميلية
«هـ ّـبــة ج ـنــون» طــاولــت حــي
الــدائــم االزدح ـ ــام .خمس قــذائــف خالل
ساعة واحدة لم ُت ّ
غير شيئًا من اكتظاظ
َ
َ
الحي الكبير الــذي بــات أشبه بـ«سوق
وس ــط ال ـب ـلــد» .يـضـحـ ُـك بــائــع األحــذيــة
ترى،
أبو حسن« :ملاذا أغلق املحل؟ كما ّ
الزبائن لــم يتوقفوا عــن الـســؤالّ .إنهم
يـيـحـثــون عــن األرخ ـ ــص ،وه ــذا حقهم.
ّ
صحيح أن الذين يشترون قلة ،لكن لم
عام واحد عاد
يغادر السوق
أحد» .قبل ٍ
أبو حسن من ّ
تركيا« :ذهبت بحثًا عن
عمل بعد أن ضاقت الحال هنا» يقول.
ُ
خـســر الــرجــل مصنعًا صـغـيـرًا إلنـتــاج
البالستيك ،ومـنــزلــن .تــرك ذلــك وراءه
ّ
الشرقية مــع بــدء استعار
فــي األح ـيــاء
َ
منزل استأجره في
إلى
وانتقل
الحرب،
ٍ
ّ
ّ
الحمدانية .مثل كثيرين كان يظن
حي
األمر مؤقتًا ،ومع نفاد ّ
مدخراته سافر
إل ــى تــركـيــا« .م ــا رح ــت ألب ــرك باملخيم،
رح ــت أدور ع ـش ـغــل .م ــا ط ـ ّـول ــت كـتـيــر،
الحلبي ّبرة (خــارج) حلب متل السمك
ّبرة املي».

ال فوارق اجتماعية
كثير س ــواه .بعد
حــال أبــو حسن مثل َ ٍ
عامني من الحرب ،لم تبق سوى نسبة
ض ـئ ـي ـلــة تـ ـم ــارس أع ـم ــال ـه ــا ال ـســاب ـقــة.
مـعـظــم ال ـن ــاس ب ـح ـثــوا ع ــن «بـ ــاب رزق
جديد» ،منهم من وجده خارج املدينة،

ّ
َ
انعدمت (أ ف ب)
ِسمة الغنى التي كانت تميز سكان بعض األحياء

ومنهم مــن أص ـ ّـر على َإيـجــاده هنا .لم
ّ
طبقية كبيرة
تترك املستجدات فــوارق
بني البشرِ .سمة الغنى التي كانت تميز
ّ
َ
انعدمت .عائالت
سكان بعض األحياء
كـثـيــرة غـ ــادرت مـنــازلـهــا ف ــي «األح ـيــاء
الراقية» وعرضت تلك املنازل لإليجار،
لـتـتـحــول سكنًا لـعــائــات مــن مختلف
َ
املـشــارب .الــافـ ُـت أن أسـعــار اإليـجــارات
الخاضعة لسلطة الــدولــة
فــي األح ـيــاء
َ
السورية ارتفعت شأنها شأن األسعار
ّ
نسبيًا).
في املحافظات األخرى (اآلمنة
َ
َ
تسمع عــن أحد
ولــن يـكــون مفاجئًا أن
ً
َ
استأجر منزال مفروشًا بمبلغ خمسني
أو ستني ألف ليرة سورية (250 – 200
دوالرًا) ف ــي م ـن ـط ـقــة م ـع ــرض ــة لخطر
القذائف دائمًا ،وهو املبلغ الذي يوازي
إيجار شقة في طرطوس أو الالذقية ،أو
حتى بعض أحياء دمشق.

المقاهي مقامات

لـ ـ ــم ي ـ ـ ُـع ـ ــد املـ ـ ـث ـ ــل الـ ـشـ ـعـ ـب ــي «الـ ـ ـن ـ ــاس
مقامات» صالحًا لـلـتــداول .رغــم ذلــك،
يمكن تقسيم املـقــاهــي تبعًا لطبيعة
ّ
ـاه يطغى اللباس
مــرتــاديـهــا .ثــمــة مـقـ ٍ
العسكري فيها ،من دون أن يعني ذلك

بــالـضــرورة أن ّ
روادهـ ــا مـقــاتـلــون .في
ُ
واحد من تلك املقاهي تتعامل العيون
ـس ك ـب ـيـ َـريــن.
م ـع ـنــا ب ـف ـض ـ ٍ
ـول وتـ ــوجـ ـ ٍ
يـ ـص ـ ّـر عـ ـ ّـمـ ــال امل ـق ـه ــى ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوران
ح ـ ـ ــول ال ـ ـطـ ــاولـ ــة م ـ ـتـ ـ ّ
ـذرعـ ــن بـحـجــج
كثيرة ،وســاعــن إلــى اسـتــراق السمع
إل ــى ال ـحــديــث ال ــدائ ــر ،أو ال ـن ـظــر إلــى
ُ
ُ
جليسنا
يضحك
شاشة «الالبتوب».
امل ـ ـه ـ ـنـ ـ ُ
ـدس« :قـ ـل ــت لـ ـك ــم ،هـ ـ ــذا َمـقـهــى
للشبيحة ،وكلهم يعرفون بعضهم».
فــي الــوقــت نفسه ُيـحــذرنــا الــرجــل من

خالل أيام تسمع
تندرّ
عشرات المرات
ّ
السكان بشأن تصريحات
وزير الكهرباء

ارتياد «املقهى الفالني» .يقول« :هداك
مقهى الـخــونــة ،هيك بـيـسـ ّـمــوه»ُ .
يقع
امل ـق ـه ــى املـ ــذكـ ــور ف ــي مـنـطـقــة أخـ ــرى،
َ
وم ــا زال مـقـصـدًا لـبـقــايــا «امل ـعــارضــة
ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة» .وسـتـكــون مجالسة عدد
َ
ّ
ق ـل ـيــل م ــم ــن ت ـب ـقــى م ــن هـ ـ ــؤالء أش ــب ــه
بــركــوب «آل ــة الــزمــن» لـلـعــودة سنوات
ُ
يحضر حديث الحرب
إلــى ال ــوراء .ال
ُ
مستجدات األزمــة.
على الطاولة ،وال
تـبــدو ًاألحــاديــث املـتــداولــة بــن هــؤالء
ّ
غــريـبــة ،وك ــأن مــا ي ــدور فــي ال ـبــاد لم
ُ
ُ
يبلغ مسامعهم بـعــد .يطلق أحــدهــم
ً
ُ
ّ
سياسيًا بصوت
نكتة تحمل تلميحًا
ُ
ه ــام ــس ،فـيـنـفـجـ ُـر الـبـقـيــة ضــاحـكــن،
َ
نكات
قبل أن يعود الجميع إلى تبادل
ٍ
ّ
«ج ـن ـس ــي ــة» بـ ـص ــوت م ــرت ـف ــع .بـيـنـمـُـا
تحضر بشكل متقطع أحاديث تتعلق
بالبروليتاريا ،والكوسموبوليتية،
والشعبوية! فيما ُ
ّ
يكاد سؤال أحدهم
ّ
«جــد صــار السفر علبنان بــدو فيزا؟»
أن يكون الجملة الوحيدة التي تالمس
الراهن.

ّ
تحسن خدمي طفيف

ً
تـ ـغ ـ ّـي ــر ال ـ ــواق ـ ــع الـ ـخ ــدم ــي قـ ـلـ ـي ــا فــي

تقرير

أريحا :ذكريات مؤلمة بعد أكثر من عام على المذبحة
أريحا ــ سائر اسليم
«أنـ ـ ــزه بـ ــاد ال ـل ــه وأط ـي ـب ـه ــا» ،بـهــذه
الـكـلـمــات وص ــف ال ـشــاعــر والــرحــالــة
ي ـ ــاق ـ ــوت الـ ـحـ ـم ــوي م ــديـ ـن ــة أري ـ ـحـ ــا،
ج ـن ــوب إدل ـ ــب ،ف ــي ال ـش ـمــال الـغــربــي
مــن ســوريــا ،والـتــي ّ
حولتها الحرب،
بـفـعــل مــوقـعـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي ،إلــى
أرض ن ــزاع تـسـعــى أطـ ــراف ال ـصــراع
للسيطرة عليها .فــأريـحــا تقع على
س ـف ــح ج ـب ــل األرب ـ ـعـ ــن ،ب ــال ـق ــرب مــن

الـطــريــق الــدولـ ّـيــة (حـلــب ـ ـ الــاذقـيــة)،
وال ت ـب ـعــد ع ــن م ــدي ـن ــة إدلـ ـ ــب س ــوى
 13ك ـلــم .سـ ّـبــب األم ــر ألهــالــي أريـحــا
الكثير مــن ال ـك ــوارث ،ف ـقــدوا خاللها
ع ـش ــرات ال ـض ـحــايــا ،م ــا دف ـع ـهــم إلــى
ت ــأي ـي ــد امل ـص ــال ـح ــة الـ ـت ــي ج ـ ــرت فــي
مدينتهم ،في شهر آب  ،2013والتي
أدت إل ــى خ ــروج املـسـلـحــن ودخ ــول
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري إل ـي ـه ــا ،وتـشـكـيــل
ّ ّ
لجان شعبية لحمايتها .إل أن ذلك
لــم يجلب لــأهــالــي األم ــان املـنـشــود،

آن ـ ــذاك ،ف ـســرعــان م ــا ّع ــاد املـسـلـحــون
ليرتكبوا مذبحة بحق املدنيني يوم
 12آب .2013
اليوم .وبعد مــرور أكثر من عــام على
ّ
املــذبـحــة ،ال ي ــزال الـعــديــد مــن السكان
ـون ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ت ـلــك
يـ ـحـ ـجـ ـم ـ ّ
يفضلون الصمت ّ
جراء خوف
الذكرى.
ّ
يومياتهم .ولـكــن رغم
بــات ج ــزءًا مــن
ذلك فإنك تجد بني األهالي من يندفع
لــروايــة حكايات األلــم واملـعــانــاة التي
كابدوها أثناء سيطرة املسلحني على

املدينة ،حتى تاريخ ارتكاب املجزرة.
ّ
محمد القربي يروي متذكرًا« :كانت
ّأول عملية مصالحة فــي إدل ــب بني
الـسـلـطــات واملـسـلـحــن ،وق ــد باركها
األهالي ،ولكن مع مضي عشرة ّأيام،
فوجئنا بـعــودة املسلحني؛ بعضهم
م ــن أبـ ـن ــاء امل ــدي ـن ــة وال ـب ـع ــض اآلخ ــر
م ــن أب ـن ــاء ال ـق ــرى امل ـ ـجـ ــاورة ،إضــافــة
إل ـ ــى ّع ـ ــدد مـ ــن امل ـق ــات ـل ــن األجـ ــانـ ــب،
لـيـشــنــوا هـجــومــا عـلــى كــافــة الـنـقــاط
العسكرية املحيطة باملدينة ،ما أثار

ذعر األهالي الذين راحوا يتزاحمون
لالختباء من الرصاص والتفجيرات،
ّ
لنعرف الحقًا أن املسلحني اقتحموا
حي غنيم املعروف بـ«جب القاضي»
وارتكبوا مجزرة بحق عائلة مؤلفة
مـ ـ ــن س ـ ـتـ ــة أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص تـ ـ ـ ـ ّـم ذب ـح ـه ــم
بحجة انضمام أقاربهم إلى اللجان
الشعبية ،لتبدأ عندئذ حركة النزوح
باتجاه إدلب والالذقية ملن استطاع
املسلحني».
أن يفلت من قبضة
ّ
ّأم ـ ــا ف ـ ــداء ح ـل ــوم ف ـت ـقــول إنـ ـه ــا فـقــدت
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مشهد ميداني

الخابور الجنوبي...
قرى
في
«داعش»
ُّ َ
والجيش السوري يسد الثغر جنوبًا
تستمر االشتباكات
على جبهة تل تمر،
بين «وحدات الحماية»
الكردية وعناصر «الدولة
اإلسالمية» ،وسط أنباء عن
سيطرة األخير على قرى
الخابور الجنوبي ،أقصى
شمال شرق سوريا .فيما
ّ
قيد الجيش السوري،
جنوب البالد ،جميع
محاوالت المسلحين
ُ َ
لخلق ثغر في درعا
وريفها
مرح ماشي

ّ
حـلــب .أب ــرز الـتـغـيــرات الــافـتــة تتعلق
ب ــال ـن ـظ ــاف ــة .م ـع ـظــم شـ ـ ـ ــوارع األحـ ـي ــاء
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة تـ ـب ــدو ن ـظ ـي ـف ــة .ال أوسـ ـ ــاخ
متناثرة ،والحاوايات ُت ّ
فرغ بانتظام.
ّ
ورغــم أن الفساد واالنـتـفــاع حاضران
ّ
ّ
بقوة ،لكن عمليات توزيع أسطوانات
ال ـغ ــاز امل ـنــزلــي ع ـبــر مـخــاتـيــر ول ـجــان
األح ـي ــاء ت ـبــدو مـجــديــة .وح ـتــى مــن ال
يـسـتـطـيــع ال ـح ـص ــول ع ـلــى أس ـطــوانــة
ب ـهــذه ال ـطــري ـقــةُ ،يـمـكـنــه أن يشتريها
ّ
من السوق السوداء بسعر أقــل بكثير
ُ
ّ
مما كانت الحال عليه قبل أشهر .أما
ّ
ت ــوزي ــع امل ـ ـ ــازوت ف ـي ـبــدو أق ـ ــل ج ــدوى،
ّ
ف ــي ظ ــل ب ــطء عـمـلـيــة ال ـت ــوزي ــع ،وقــلــة
الكمية الـتــي ت ــوزع للعائلة الــواحــدة
( 100ليتر سنويًا) .التيار الكهربائي
ّ
املنسيات تقريبًا ،إذ تقتصر
بــات من
ت ـغ ــذي ــة م ـع ـظــم األح ـ ـيـ ــاء ع ـل ــى ســاعــة
ُ
يــومـ ّـيــا ،وغــالـبــا مــا ت ـكــون فــي الفجر،
أو الصباح الباكر .وخــال أيــام قليلة
ّ
ستسمع عشرات املــرات ّ
تندر السكان
تصريحات كان وزيــر الكهرباء
بشأن
ٍ
قد أطلقها منذ فترةُ ،
مفادها «السعي
إل ــى رف ــع ف ـتــرات الـتـغــذيــة الكهربائية
ّ
يوميًا».
لتصبح أكثر من ساعة

شقيقتها ف ــي تـلــك املــذب ـحــة ،وت ــروي
عن ذلك اليوم« :كان يومًا مرعبًا .كنا
نحتمي باملنازل ،ولم نستطع الهرب
ّ
جراء كثافة الرصاص .وازداد خوفنا
بعد معرفتنا بقتل املسلحني المــرأة
ت ــدع ــى بــاس ـمــة ع ـيــد ذب ـح ــا بــالـسـكــن
ُ
ألن ـه ــا ك ــان ــت تـ ـع ـ ّـد ال ـط ـع ــام لـعـنــاصــر
حاجز للجيش» .أحمد حلبية يصف
امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ـيـ ــوم ب ــال ـق ــول:
«كانوا كالوحوش الهائجة ،يطلقون
الرصاص على األقدام بقصد القبض

واصـ ــل مـقــاتـلــو تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة» هـ ـجـ ـم ــاتـ ـه ــم ع ـلــى
الــريــف الـغــربــي ملــديـنــة الحسكة،
ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ال ـش ــرق ــي
للبالد ،ما أدى إلى أسر عناصر
ال ـت ـن ـظ ـيــم  90م ــواط ـن ــا آش ــوري ــا،
مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم مـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــون .وأب ـ ـ ـ ــدت
مـصــادر متابعة قلقها مــن تقدم
عـنــاصــر التنظيم الــذيــن أطبقوا
ال ـح ـص ــار ع ـلــى مــدي ـنــة الـحـسـكــة
ع ـ ـبـ ــر م ـ ـ ـحـ ـ ــاور ثـ ـ ــاثـ ـ ــة :ال ـ ـشـ ــرق
وال ـغــرب والـجـنــوب ،مــا أدى إلــى
صـعــوبــة قـتــال الـجـيــش الـســوري
وحلفائه في تل تمر ،باعتبارها
عـ ـق ــدة املـ ـ ــواصـ ـ ــات األه ـ ـ ــم ال ـت ــي
يعتبرها عناصر التنظيم مركز
انطالق قواتهم نحو مدينة رأس
العني الحدودية .وأكدت املصادر
ذاتها بدء قوات «وحدات حماية
ال ـش ـعــب» و«امل ـج ـل ــس الـعـسـكــري
الـ ـس ــري ــان ــي» ،ب ـه ـج ـم ــات عـنـيـفــة
الستعادة القرى التي تم تهجير
سكانها .كذلك تحدثت املصادر
عـ ــن انـ ـفـ ـج ــار س ـ ـيـ ــارة م ـف ـخ ـخــة،
بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ب ـ ـلـ ــدة األغـ ـيـ ـب ــش،
الـقــريـبــة مــن تــل ت ـمــر ،مستهدفة
مدنيني ،على خلفية املعارك التي
تدور بني «داعــش» و«الوحدات»
فــي تــل ت ـمــر .وبـحـســب امل ـصــادر،
فـ ــإن ع ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم أح ــرق ــوا
خالل اليومني الفائتني كنائس،
م ـ ــا أدى إل ـ ـ ــى إخ ـ ـ ـ ــاء  38ق ــري ــة
آش ـ ــوري ـ ــة مـ ــن م ــدن ـي ـي ـه ــا ال ــذي ــن
هـ ــربـ ــوا ب ــاتـ ـج ــاه وسـ ـ ــط مــدي ـنــة
ً
ال ـح ـس ـك ــة وال ـق ــام ـش ـل ــي شـ ـم ــاال،
عـلــى خـلـفـيــة خـطــف  56شخصًا
م ــن أه ــال ــي ق ــري ـت ــي ت ــل ش ـم ـيــرام
وتــل هــرمــز .مـصــادر فــي الجيش

ع ـل ــى األش ـ ـخـ ــاص ع ـل ــى ق ـي ــد ال ـح ـيــاة
لـ ـيـ ـجـ ـه ــزوا ع ـل ـي ـه ــم ذبـ ـ ـح ـ ــا ،وم ـ ــن ثــم
يـحــرقــون الـجـثــث .ه ــذا مــا ح ــدث قــرب
حــدي ـقــة الـ ـف ــداء ،ح ـيــث ذب ـح ــوا أرب ـعــة
أشـخــاص مــن اللجان الشعبية ،ومن
ثــم حــرقــوهــم .كــذلــك قـتـلــوا طفلني في
حــارة غنيم ورموهما في بئر قديمة
بعد حرقهما».
أك ـثــر مــن ع ــام عـلــى املــذبـحــة وال يــزال
ال ـ ـ ـخـ ـ ــوف مـ ـ ــازمـ ـ ــا لـ ــأهـ ــالـ ــي الـ ــذيـ ــن
يعيشون وطــأة األح ــوال االقتصادية

ّ
ال ـس ــوري ذك ــرت ل ـ ـ «األخ ـب ــار» أن
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم األسـ ـلـ ـح ــة
املـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة وال ـ ـث ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة خ ـ ــال
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـق ــائ ـم ــة ،ل ـتــأمــن
ال ـت ـغ ـط ـي ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــاري ل ـل ـم ـقــات ـلــن
ضـ ــد «ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» فــي
املنطقة .وقدرت املصادر خسائر
ً
التنظيم بما يزيد على  20قتيال.
غير أن الـتـعــزيــزات مستمرة في
ال ــوص ــول إل ــى عـنــاصــر التنظيم
م ــن م ــدي ـن ــة الـ ــرقـ ــة ،م ــا أدى إل ــى
تـ ـع ــزي ــز م ـ ــواق ـ ــع املـ ـسـ ـلـ ـح ــن فــي
ال ـ ـق ـ ــرى املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة لـ ـجـ ـب ــل ع ـبــد
ال ـعــزيــز .وبـحـســب امل ـص ــادر ،فــإن
األم ــر يقابله تـعــزيــزات عسكرية
وصلت إلــى مقاتلي «الــوحــدات»
مـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــام ـ ـش ـ ـلـ ــي ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
وص ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــن أك ـ ـ ـ ـ ـ ــراد م ــن
حـ ـ ّـي ال ـصــال ـح ـيــة ،وسـ ــط مــديـنــة
ال ـح ـس ـك ــة ،إل ـ ــى ج ـب ـه ــة ت ــل ت ـمــر،
الستعادة السيطرة على املواقع
التي هاجمها عناصر «داعش».
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أص ـب ـحــت
قــرى وبـلــدات الخابور الجنوبي
مــن تــل هــرمــز حـتــى تــل شـمـيــرام،
ب ـ ـم ـ ـع ـ ـظ ـ ـم ـ ـهـ ــا ،ت ـ ـ ـحـ ـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة
عناصر التنظيم اإلسالمي .وأكد
«املـجـلــس العسكري السرياني»
في بيان له أن ثالثة من عناصره
أص ـ ـي ـ ـبـ ــوا خـ ـ ـ ــال االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ـ ُـات
القائمة فــي تــل هــرمــز ،فيما فقد
 4آخرون.
وفــي الـجـنــوب ال ـســوري ،رصــدت
قـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش مـ ـح ــاول ــة تـسـلــل
م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــي «أسـ ـ ـ ـ ـ ــود
الشام» ،وذلك جنوب بناء شركة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ف ـ ــي درعـ ـ ـ ــا املـ ـحـ ـط ــة،
م ـ ــا أدى إلـ ـ ــى م ـق ـت ــل ال ـع ـن ــاص ــر
املـ ـش ــارك ــن ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ـلــل
التي أحبطها الجيش .إلى ذلك،
ّ
أك ــد م ـصــدر م ـيــدانــي أن هجومًا
م ــدف ـع ـي ــا ع ـن ـي ـفــا بـ ـ ــدأه ال ـج ـي ــش،
صـبــاح أمــس ،على مــراكــز تجمع
املسلحني في أحياء درعــا البلد،
إثــر إحباط عملية التسلل ،التي
ه ــدف ــت إل ـ ــى خ ـل ــق ثـ ـغ ــرة تـشـغــل
القوات املقاتلة للجيش السوري
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــات الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة.
وتـ ــركـ ــزت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـج ـي ــش،
بحسب املصدر ،في قرية سملني
الواقعة فــي ريــف الغربي ملدينة
درع ــا ،بــاعـتـبــارهــا صـلــة الــوصــل
واإلم ـ ـ ـ ـ ــداد بـ ــن م ـس ـل ـح ــي ان ـخ ــل
ً
شماال ،املتمركزين على الطريق
ال ـ ـقـ ــديـ ــم امل ـ ـ ـحـ ـ ــاذي ل ـ ـقـ ــرى ري ــف
الـقـنـيـطــرة .ويـضـيــف امل ـصــدر أن
االش ـت ـبــاكــات ال ـج ــاري ــة أدت إلــى
زعـ ــزعـ ــة ت ـح ـص ـي ـن ــات امل ـس ـل ـحــن
ف ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة جـ ـ ـي ـ ــدور حـ ـ ـ ــوران
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـب ــر مـ ــن أهـ ـ ــم خ ـط ــوط
إمـ ـ ـ ــداد امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي ال ـج ـن ــوب

القاسية« .مــا بدنا نحكي شــي ،بدنا
نعيش» يقول أحمد حبوش ،مضيفًا:
«ال نريد الحديث ّ
عما جــرى ،يكفينا
م ــا عــان ـي ـنــاه .مـطـلـبـنــا ه ــو ال ـب ـقــاء في
املــديـنــة آم ـنــن ،ونـطـلــب مــن الحكومة
أن تـخـفــض األسـ ـع ــار ال أن تــرفـعـهــا،
فمصالحنا كلها تعطلت».
رئ ـي ــس م ـج ـلــس مــدي ـنــة أريـ ـح ــا ،عبد
ال ـ ـعـ ــزيـ ــز س ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ـ ّـرض
لالختطاف مع ولده على إثر املذبحة
ب ـس ـب ــب دع ـ ـمـ ــه ل ـل ـم ـص ــال ـح ــة ،ي ـق ــول

السوري .فيما واصلت املدفعية
الـســوريــة رمــي أهــدافـهــا املتمثلة
بـ ـم ــراك ــز ت ـج ـم ــع امل ـس ـل ـح ــن فــي
بـلــدات زمــريــن وانـخــل وسبسبا،
الواصلة بني ريف دمشق وريفي
درع ــا والـقـنـيـطــرة ،بــالـتــزامــن مع
ق ـص ــف م ـم ــاث ــل ع ـل ــى تـ ــل ع ـن ـتــر،
ومـ ـح ــاوالت ت ـق ــدم ع ـلــى الـجـبـهــة
الشمالية مــن مدينة كفرشمس،
في ريف درعا الشمالي.
وفي سياق متصل ،نفت مصادر
مـ ـت ــابـ ـع ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب مــا
يشاع عن تحرير أســرى الجيش
واللجان الشعبية ،خــال معارك
األيام الفائتة إلحكام الطوق على
ريف حلب الشمالي وفك الحصار
عــن بـلــدتــي نـ ّـبــل وال ــزه ــراء ،إذ ال
ت ـ ـ ــزال امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ق ــائـ ـم ــة دون
ت ـح ـق ـيــق ن ـت ــائ ــج ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة.
ف ـي ـمــا اق ـت ـصــر ال ــوض ــع امل ـيــدانــي
ع ـلــى اش ـت ـب ــاك ــات مـتـقـطـعــة عـلــى
ّ
جبهة امل ــاح ،التي تحاول قوات
الجيش تثبيت مواقعها فيها ،ما
أدى إلى مقتل أبو بكر القوقازي،
املـلـقــب ب ـ «أمـيــر االقـتـحــامـيــن في
ج ـي ــش املـ ـه ــاج ــري ــن واألن ـ ـصـ ــار»
في املعارك التي تشهدها مزارع
املالح ،في ريف حلب الشمالي.

قتيالن في تظاهرة كفربطنا
وف ـ ــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة ،سـقــط
ق ـت ـيــان وعـ ــدد م ــن ال ـجــرحــى في
ب ـل ــدة ك ـفــرب ـط ـنــا ،خ ــال ت ـظــاهــرة
شعبية ضد «القيادة العسكرية
املــوحــدة فــي الـغــوطــة الـشــرقـيــة»،
املحسوبة على «جيش اإلسالم»
وقائده زهران علوش.
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون كـ ــانـ ــوا ي ـط ــال ـب ــون
ب ــإط ــاق س ـ ــراح امل ــوق ــوف ــن ل ــدى
«القيادة املــوحــدة» التي اعتقلت
أخ ـ ـي ـ ـرًا ع ـ ــدد مـ ــن شـ ـب ــاب ال ـب ـل ــدة
ب ـت ـه ـمــة االنـ ـتـ ـس ــاب إل ـ ــى تـنـظـيــم
«داعش».
وك ـ ــان ـ ــت «الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـع ـس ـك ــري ــة
امل ــوح ــدة لـلـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة» قد
أع ـ ـلـ ــن قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،مـ ـن ــع ت ـش ـك ـيــل
أي ف ـص ـيــل أو ت ـن ـظ ـيــم ع ـس ـكــري
جـ ــديـ ــد فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة،
ً
مهددة بالقضاء عليه ومحاكمة
ع ـن ــاص ــره ،وذل ـ ــك ب ـع ــد قـضــائـهــا
على «جيش األمة» منذ أكثر من
شهر.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ق ـيــام
س ـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـل ـج ـيــش
ال ـس ــوري بـشــن غ ــارت ــن جويتني
على مــواقــع للمسلحني فــي بلدة
دومـ ــا ،ش ـمــال الـعــاصـمــة دمـشــق،
بــاإلضــافــة إل ــى تــواصــل القصف
امل ــدفـ ـع ــي عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط م ـس ـل ـحــي
«ج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ــام» ف ـ ــي امل ــدي ـن ــة
ومحيطها.

لـ«األخبار»« :بعد دخول الجيش إلى
املــديـنــة ع ــادت الـحـيــاة إلــى طبيعتها،
وجرى بعدها تكليفي رئيسًا للبلدية.
عانينا الكثير مــن الصعوبات بداية
األمـ ــر ،ول ـكــن ت ــم تــذلـيـلـهــا مــع الــوقــت.
واليوم يعيش في املدينة نحو  59ألف
نـسـمــة مــن أص ــل  74أل ـفــا مــن األهــالــي
األصـلـيــن ،إضــافــة إل ــى نـحــو  12ألــف
حاضنة
نـ ــازح ،ول ــم يـبــق فــي املــدي ـنــة
ّ
شعبية للمسلحني ،فالجميع ت ــأذى
ودفع ثمن ذلك».

كذبة
سليمان شاه
إيلي حنا
تـصـ ّـر أن ـقــرة عـلــى الـتـصـ ّـرف مــع العالم
الخارجي كما تفعل في الداخل .تعتقد
أن م ــا ي ـص ــدر ع ـن ـهــا م ــن «ف ــرم ــان ــات»
ّ
سينفذُ ،ويعتبر الحقيقة املطلقة.
مــن دي ــار بكر إلــى إسطنبول ،تحرص
حكومة «الـعــدالــة التنمية» على إسماع
املواطنني نغمة واحدة .تسجن حقوقيني،
ت ـطــرد صـحــافـيــن مــن جــرائــد خــاصــة،
تـبـ ّـرئ وزراء فاسدين ،وتحجب مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي متى تـشــاء .يوم
العدوان التركي على األراضي السورية،
ّ
تصرفت أنقرة كما لو
السبت املاضي،
ّ
كــنــا فــي ال ـقــرن الــرابــع عـشــر .السلطان
أورخ ــان يريد حفظ كرامة أبيه عثمان
األول .االس ـت ـعــراض الـتــركــي عسكريًا
وس ـيــاس ـيــا ب ـلــغ ذروتـ ـ ــه .وأورخ ـ ـ ــان هو
مـ ّ
ـؤســس الفرقة االنـكـشــاريــة الـتــي على
ّ
ما يبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان
الذي أراده حفيد
شديد الولع بها .املشهد ُ
«عالي الـشــأن» أورخ ــان ط ّبق بالصوت
وال ـ ـ ـصـ ـ ــورة :ع ـ ــدد ض ـخ ــم م ــن اآللـ ـي ــات
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـج ـن ــود .رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء م ــع ال ـق ــادة األم ـن ـيــن يـتــابـعــون
بالتفصيل مجريات العملية ...خرائط
وشــاشــات وأق ـمــار اصطناعية وصــور
حـ ّـيــة ،وكــالــة «األن ــاض ــول» مــا زالــت ّ
تبث
تقاريرها عن املتابعة العاملية «للعملية
الـخـطـيــرة وال ـنــاج ـحــة» .واألهـ ــم (حسب
رئـيــس ال ـ ــورزاء أحـمــد داود أوغ ـل ــو) ّأن
العملية نفذت من دون طلب «رخصة أو
مساعدة من أي طرف».
منذ الـيــوم الثاني للعملية ،بــدأت عملية
األتراك تظهر كأنها عمل جماعي ملهمة
َب َدت بسيطة.
ً
دمشق ،أوال ،أكــدت إخطارها بالعملية
ل ـت ـقـ ّـر أن ـق ــرة ب ـعــدهــا ب ــذل ــك .ث ـ ّـم األعـ ــداء
التاريخيون من الجناح السوري لحزب
ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي أكـ ــدوا التنسيق
ال ـت ــام مـعـهــم ب ـخ ـصــوص ك ــل تفصيل
في الخطة .تنظيم «داعــش» الذي يبتعد
مئات األمتار عن الضريح ،ضاعف هذه
املساحة عشية التوغل ،وأكــد املتحدث
بــاســم الــرئــاســة الـتــركـيــة ،أم ــس ،إخطار
التنظيم «عبر القبائل» بموعد العملية
وأهــداف ـهــا .مــن الصعب على املـتــابــع أن
«يلتقط» الخبر التركي كما هو من على
ألسنة قادة أنقرة وشاشاتها.
قبل استفحال املسألة الكردية في ّبالد
ّ
وتحولها إلى صــراع مسلح،
األناضول
كان بعض املثقفني األتــراك واملسؤولني
ال ـح ـك ــوم ـي ــن ال يـ ـعـ ـي ــرون أي اه ـت ـم ــام
لنقاش الواقع الكردي في بالدهم ،رغم
االضـطــرابــات الكبيرة التي ظهرت منذ
عـشــريـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،م ــع ث ــورة
الشيخ سعيد عام .1925
يومها كانت تركيا الرسمية قد وجدت
إجابة لالختالف الثقافي لهؤالء البشر
املنتشرين على نحو واســع في البالد.
إن ـهــم «أت ـ ــراك ال ـج ـب ــال» ،ق ــال ــوا ون ـشــروا
ّ
و«وثقوا» .هذا النكران أوصل عام 1984
إلـ ــى ح ـمــل اآلالف م ــن «أه ـ ــل ال ـج ـبــال»
َ َ
الحضر.
للسالح بوجه أهل املدينة
ال ـيــوم تــركـيــا بهيبتها وقــوت ـهــا ،تعتقد
ّ
أن ـه ــا تـسـتـطـيــع أن تـعـيــش ال ـن ـك ــران ،أو
على األقــل أن تفرض هذا النكران على
املحيط .فهي تستطيع أن تعتدي على
سوريا متى تشاءّ ،ثم ّ
تسوق لهذا العمل
عبر ماكيناتها السياسية واالعالمية.
ب ـع ــده ــا ب ـص ـفــاقــة الفـ ـت ــة ت ـت ــراج ــع عــن
ُ
«امل ـش ـهــد» امل ـق ـ ّـدم لــتــدخــل فـيــه عناصر
جــديــدة .عـنــاصــر ال تستحضر ســوى
تـجــربــة خـطــف الــدبـلــومــاسـيــن األت ــراك
يــوم اجـتــاح املــوصــل مسلحو «داع ــش»
الـصـيــف امل ــاض ــي ،وال تـكـشــف إال عن
حقيقة ال لبس فيها :لم يحدث بعد ما
ّ
يعكر صفو ّ
الود بني حكام أنقرة وقادة
«داعش».
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هادي يدفع باتجاه قيام سلطتين
«أنصار الله» للجنوبيين :ال تجعلوا مدنكم مسرحًا للمؤامرات األميركية والسعودية
يتجه اليمن بخطى متسارعة إلى قيام
سلطتين ،واحدة في صنعاء وأخرى في
عدن حيث اتخذ عبد ربه منصور هادي
يوم أمس قرارات تنفيذية ،ما يرفع من
منسوب ّ
تحديه لـ«أنصار الله» التي أعلنته
هاربًا من العدالة وفاقدًا للشرعية
صنعاء ـ علي جاحز
ّ
التحدي بني جماعة «أنصار الله»
بدأ
منصور
ـه
ـ
ب
ر
عبد
املستقيل
ـس
ـ
ي
ـ
ئ
ـر
والـ
ً
هـ ــادي يــأخــذ مـنـحـ ًـى أك ـثــر ج ــدي ــة ،في
ّ
ظـ ـ ــل إصـ ـ ـ ـ ــرار هـ ـ ـ ــادي ومـ ـ ــا ي ـم ـث ـل ــه مــن
نـ ـف ــوذ إق ـل ـي ـمــي ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـي ـم ـنــي،
على املـضـ ّـي حتى النهاية فــي الصدام
مـ ــع ال ـج ـم ــاع ــة؛ ف ـب ـعــد ال ــرس ــال ــة ال ـتــي
وجهها إلــى البرملان لسحب استقالته
م ــن مـنـصــب ال ــرئ ــاس ــة ،أكـ ــدت «الـلـجـنــة
ال ـثــوريــة» الـتــابـعــة ل ــ«أن ـصــار ال ـلــه» أن
هادي فاقد ألي شرعية ،قبل أن تصدر
ق ـ ــرارًا بــإحــال ـتــه إلـ ــى ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة،
ً
م ـح ــذرة مــن تـعــامــل مــؤسـســات الــدولــة
معه بصفته رئيسًا للجمهورية ،وهو
مــا يـنــذر بـنـشــوء سلطتني تنفيذيتني
في البالد ،إحداهما في عدن واألخــرى
في صنعاء ،خصوصًا أن هيئات تابعة
لهادي أعلنت من عدن ،أمس ،تعيينات
عسكرية وأمنية.
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،ي ـ ــزداد ال ـض ـغــط على
ال ـحــوث ـيــن م ــن الـ ـخ ــارج أيـ ـض ــا ،حيث
أصـ ـ ــدر م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ق ـ ـ ــرارًا بـتـمــديــد
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الــرئ ـيــس
السابق علي عبدالله صالح واثنني من
ق ـي ــادات الـجـمــاعــة .وف ــي خ ـطــو ٍة تظهر

قيادات من «اإلصالح»
عادت إلى عدن بعد فرارها في
أيلول الماضي
بعد األزمة وتأثيرها االقليمي والدولي،
أشــار وزيــر الخارجية األميركي جون
كيري ،يوم أمس ،إلى أن «الدعم االيراني
للحوثيني ســاهــم فــي سيطرتهم على
اليمن وانهيار الحكومة فيه» .لكن كيري
ـث أم ــام الكونغرس،
اس ـتـ ًـدرك فــي حــديـ ٍ
قائال إن «االيرانيني فوجئوا باألحداث
التي جرت ويأملون إجراء حوار» .وفي
ّ
ـام سـيـطــول،
ظ ــل م ــؤش ــرات عـلــى ان ـق ـسـ ٍ
وربما قد يصل إلى استنساخ النموذج
الليبي لجهة قيام سلطتني في البالد،
أعلنت «اللجنة ال ـثــوريــة» أنـهــا تتابع
«ال ـت ـح ــرك ــات امل ـش ـبــوهــة لـلـمــدعــو عبد
رب ــه مـنـصــور هـ ــادي ،الـفــاقــد للشرعية
وألي تـ ـص ــرف ك ــرئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة
الـيـمـنـيــة» .وحـ ــذرت ف ــي ب ـيــان «ك ــل من
يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ
أوامره من موظفي الدولة ومسؤوليها
وبـعـثــاتـهــا الــدبـلــومــاسـيــة كــافــة ،تحت
طائلة تعرضهم للمساءلة القانونية».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت الـ ـجـ ـم ــا ًع ــة ه ـ ـ ـ ــادي ه ــارب ــا
م ــن ال ـع ــدال ــة ،داعـ ـي ــة «الـ ـ ــدول الشقيقة
والصديقة إلى احترام خيارات الشعب
الـيـمـنــي وق ــرارات ــه وعـ ــدم الـتـعــامــل مع
املدعو هادي».
وقت أصدر فيه مجلس األمن قرارًا
وفي ٍ
جديدًا نص على تمديد العقوبات على
الــرئـيــس الـســابــق على عبدالله صالح
وقياديني اثنني في «أنـصــار الله» كان
قد أصدره قبل أشهر عدة تحت الفصل
السابع ،قللت الجماعة من أهمية القرار
الدولي ،ووصفته بأنه «ال يؤثر في ثورة
الشعب اليمني» .وقــال عضو املجلس
السياسي في الجماعة ،علي القحوم،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن موقف
مجلس األمــن ليس جــديـدًا ،معتبرًا أن
ه ــذا امل ـج ـلــس ال ي ـت ـحــرك ف ــي مصلحة

ال ـش ـع ــوب ،وأن ق ــرارات ــه ت ـخ ــدم ال ـقــوى
الخارجية التي لديها مــواقــف عدائية
من «ثورة  21أيلول» .وتوقع القحوم أال
يصدر أي قــرار عن البرملان بخصوص
رس ــال ــة ه ـ ــادي ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ـش ـعــب قد
ـاض
ت ـج ــاوز ه ـ ــادي ،وه ــو (ال ـش ـعــب) م ـ ٍ
في تحقيق الخطوات التي نص عليها
اإلع ـ ــان ال ــدس ـت ــوري .ون ـصــح الـقـحــوم
أبناء الجنوب بأال يسمحوا لتلك القوى
التي تحركها قطر والسعودية وأميركا
بــالـتـحــرك «لتمييع قضيتهم ولجعل
مناطقهم مسرحًا للمؤامرات».
ويــوم أمــسّ ،
موقف
عبر جنوبيون عن
ٍ
مـ ـغ ــاي ــر ملـ ـ ــا تـ ـظـ ـه ــره بـ ـع ــض وس ــائ ــل
االعـ ـ ـ ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،حـ ـي ــث خ ــرج ــت
ت ـظ ــاه ــرات م ـت ـفــرقــة ف ــي عـ ــدن وبـعــض
املـ ــدن وامل ـح ــاف ـظ ــات األخ ـ ـ ـ ًـرى« ،لــرفــض
اس ـت ـخــدام ال ـجـنــوب ســاحــة ل ـل ـصــراع»،
وشهدت هذه التظاهرات إحراقًا لصور
هادي .في هذا السياق ،تؤكد الناشطة
في «الحراك الجنوبي» ،منى ًالعمودي،
أن الجنوبيني تفاءلوا بــدايــة بوصول
ه ــادي إل ــى ع ــدن ي ــوم الـسـبــت املــاضــي،
سيعلن االنـفـصــال على
ظنًا منهم أنــه
ً
ال ـ ـفـ ــور ،م ـس ـت ــدرك ــة ب ــال ـق ــول إن أب ـن ــاء
ال ـج ـنــوب اسـ ـت ــاؤوا م ــن تـجــاهــل ه ــادي
ل ـق ـض ـي ـت ـهــم ،وط ــالـ ـب ــوه ب ــاإلق ــام ــة فــي
ال ـج ـنــوب كــأحــد أب ـنــائــه ف ـقــط ،مــن دون
القيام بأي عملية سياسية أو محاولة
نـقــل ص ــراع صـنـعــاء ال ــى ع ــدن» .وفيما
أشارت العمودي إلى تمسك الجنوبيني
بمطالبهم باالستقالل ،أكدت أن هادي

استبدل هادي حرس القصر الرئاسي في عدن بحرس خاص واللجان الشعبية (أ ف ب)

تقرير

نتنياهو «فرح» لإلدانة األميركية للسلطة
لم تفق رام الله من
«حصار أموال الضرائب»
الذي يستمر للشهر الثالث،
حتى تلقت حكمًا قضائيًا،
أميركيًا ،بتغريمها 218
مليون دوالر ،لمصلحة
عائالت أميركية تضررت من
عمليات للمقاومة قبل
عشر سنوات

ب ــن تــرحـيــب إســرائ ـي ـلــي وخـيـبــة أمــل
فلسطينية ،جاء قرار محكمة أميركية
بتغريم السلطة الفلسطينية (ومعها
مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر) بــأك ـثــر م ــن مئتي
مـ ـلـ ـي ــون دوالر تـ ـع ــويـ ـض ــا ل ـس ـق ــوط
ق ـت ـل ــى أم ـي ــرك ـي ــن فـ ــي سـ ــت ه ـج ـمــات
منفصلة وقعت في األراضــي املحتلة
بـ ـ ــن ع ـ ــام ـ ــي  2002و .2004ف ـع ـلــى
ال ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،رحـ ــب رئـيــس
وزراء االح ـت ــال ،بـنـيــامــن نتنياهو،
ب ـقــرار هيئة محلفني فــي محكمة في
نـ ـي ــوي ــورك ال ـط ـل ــب م ــن رام ال ـل ــه دف ــع
تعويضات لضحايا أميركيني قدرت
ب ـن ـح ــو  2.18.5مـ ـلـ ـي ــون دوالر (25
مليونًا لكل أميركي أصيب أو فقد)،
وه ــو مــا رأى فـيــه نـتـنـيــاهــو «وصـمــة
إره ـ ـ ــاب» ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ال ـت ــي تـنــافــق
«ب ـط ـل ـب ـه ــا االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى مـحـكـمــة

تحديات اقتصادية ومالية تواجه السلطة وتهدد بانهيار السوق (آي بي ايه)

الجنايات الدولية».
وبعد خمسة أسابيع مــن املناقشات
و 12س ـ ــاع ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ع ـل ــى
ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــن ،أدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة املـ ـحـ ـلـ ـف ــن
(االثنني) ،السلطة ومنظمة التحرير،
بــامل ـســؤول ـيــة ع ــن دع ــم س ــت هـجـمــات
ً
أدت إلـ ـ ــى سـ ـق ــوط  33ق ـت ـي ــا و390
جــري ـحــا .وأدان ـت ـه ـمــا بــاإلج ـمــاع ب ــ25
تهمة منفصلة ،وذلك ً
بناء على قضية
رفـعـتـهــا  11عــائـلــة طــالـبــت بتحميل
ال ـس ـل ـط ــة وامل ـن ـظ ـم ــة امل ـس ــؤول ـي ــة عــن
دع ــم الـهـجـمــات ال ـتــي شـنـهــا عناصر
مــن حركة «حـمــاس» وكتائب شهداء
األقصى (فتح) ،على أن بعضهم كان
يتلقى روات ــب مــن الجهتني املرفوعة
ضدهما الدعوى.
وفـيـمــا قــد يتضاعف ه ــذا املـبـلــغ آليًا
إل ــى ث ــاث مـ ــرات ف ــي إطـ ــار ال ـقــوانــن
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ملـ ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،أي
إلـ ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  655م ـل ـي ــون دوالر،
فـ ــإن ال ـس ـل ـطــة ال ـت ــي ق ـ ــررت إســرائ ـيــل
االستمرار في وقف تحويل الضرائب
إلـيـهــا لـلـشـهــر ال ـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي،
تواجه عدة مخاطر .أول هذه املخاطر
أن إدخ ـ ــال رام ال ـلــه إل ــى «خ ــان ــة دعــم
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ي ـ ـهـ ــدد ب ـت ـق ـل ـي ــص ح ـجــم
ال ـت ـح ــوي ــات امل ــال ـي ــة لـلـفـلـسـطـيـنـيــن
بعملة ال ــدوالر عبر البنوك العاملية،
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب .ه ــذا
يرتبط أيضًا بالخطر الثاني املتعلق
بقضية البنك العربي ،فاألخير متهم
بــدعــم «حـ ـم ــاس» ،ويـنـتـظــر قـ ــرارًا في
قضيته خ ــال ت ـمــوز املـقـبــل .وم ــع أن
ال ـب ـنــك ال ـعــربــي م ــرخ ــص ف ــي األردن،
ْ
لـكــن لــديــه ف ــروع كثيرة فــي فلسطني،
وخاصة الضفة املحتلة.
وي ــزي ــد اخ ـت ـصــاص ـيــون ع ـلــى ذل ــك أن
ب ـن ــك إس ــرائـ ـي ــل قـ ــرر م ـن ــع املـسـتـهـلــك
اإلسرائيلي من الشراء بالـ«كاش» ألي

سلعة يزيد سعرها على  8000شيكل
( 2000دوالر) اع ـت ـب ــارًا م ــن الـنـصــف
ال ـثــانــي ل ـل ـعــام الـ ـج ــاري ،وه ــو م ــا قد
يـ ــؤدي إل ــى ان ـت ـقــال فــائــض ف ــي عملة
ال ـش ـي ـكــل إلـ ــى الـ ـس ــوق الـفـلـسـطـيـنـيــة
لتصبح بال قيمة هناك ،وفي املحصلة
سـ ـي ــؤث ــر ف ـ ــي الـ ـح ــال ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الفلسطينية بصورة سلبية.
هكذا يبدو قرار الحكومة اإلسرائيلية
احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاز أمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب «أقـ ـ ــل
املـ ـص ــائ ــب» رغ ـ ــم أضـ ـ ـ ـ ــراره امل ـب ــاش ــرة
ك ـع ـجــز ال ـس ـل ـطــة ع ــن إيـ ـف ــاء ال ــروات ــب
ملــوظـفـيـهــا ف ــي غ ــزة وال ـض ـفــة بـصــورة
كاملة ومنتظمة ،علمًا بــأن الضرائب
ال ـت ــي تـجـبـيـهــا ت ــل أب ـي ــب ت ـم ـثــل %70
( 175مليون دوالر) من موازنة رام الله.
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي أب ـ ـل ـ ـغـ ــت أمـ ـ ـ ــس أن
إســرائـيــل لــن تـحــول أم ــوال الـضــرائــب
ع ـ ــن ش ـ ـبـ ــاط الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،أع ـ ــرب ـ ــت عــن
«خـيـبــة أمـلـهــا ال ـك ـب ـيــرة» إزاء الحكم
األم ـيــركــي .وقــالــت حـكــومــة ال ـتــوافــق،
ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،إن ال ـح ـكــم «تـجــاهــل
س ــواب ــق ق ــان ــون ـي ــة ح ــددت ـه ــا مـحــاكــم
أميركية مرارًا ،بما في ذلك حكم صدر
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ع ـلــى ي ــد الـقــاضــي
الـ ـف ــدرال ــي ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة واش ـن ـط ــن،
ي ـق ــر بـ ـ ــأن الـ ـجـ ـه ــات امل ـح ـل ـي ــة لـيـســت
جهة االختصاص املناسبة ملثل هذه
ال ـج ـل ـســات» .وأع ـل ـنــت «ال ـت ــواف ــق» أن
«الجهات الفلسطينية املختصة في
مـنـظـمــة الـتـحــريــر والـسـلـطــة سـتـقــوم
بــاسـتـئـنــاف ه ــذا ال ـق ــرار» ،مـعــربــة في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ع ــن «ث ـق ـت ـهــا بــالـنـظــام
ال ـق ـضــائــي األمـ ـي ــرك ــي» ع ـلــى اع ـت ـبــار
أن الـقـضـيــة «ل ـي ـســت س ــوى مـحــاولــة
إضافية من جانب جهات متشددة في
إسرائيل الستغالل النظام القانوني
في الواليات املتحدة».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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أوباما وتميم :دحر «داعش» وإسقاط األسد
في فترة رئاسته «عمد الى شراء العديد
م ــن قـ ـي ــادات الـ ـح ــراك ال ـج ـن ــوب ــي ،ومــن
ضـمـنـهــم الـعـمـيــد نــاصــر عـلــي الـنــوبــة،
الختراق الحراك الجنوبي» .وفــي عدن
التي ُي ــراد لها أن تكون عاصمة بديلة
وف ـق ــا مل ـم ــارس ــات هـ ــادي وتـصــريـحــات
خليجية ،أك ــدت مـصــادر أمنية إصــدار
الـلـجـنــة األم ـن ـيــة الـعـلـيــا ف ــي املـحــافـظــة
ق ــرارات بتعيني قـيــادات أمنية جديدة،
جـ ــاءت مــذيـلــة بـتــوقـيــع ك ــل م ــن رئـيــس
وأعضاء اللجنة األمنية ،ومحافظ عدن،
عبد العزيز بن حبتور ،وقائد املنطقة
العسكرية الرابعة اللواء الركن عبد ربه
منصور الطاهري ،ووكيل جهاز األمن
الـسـيــاســي فــي مـحــافـظــات لـحــج وأبــن
وعـ ــدن ،ال ـل ــواء نــاصــر مـنـصــور ه ــادي،
وذل ــك فــي تـحـ ٍّـد صــريــح إلرادة ً«اللجنة
الثورية» في صنعاء ،ومحاولة إلرساء
سلطة ثانية من الجنوب.
إلــى ذلــك ،قالت مـصــادر فــي مطار عدن
الــدولــي إن ع ــددًا مــن ق ـيــادات ونشطاء
حــزب اإلص ــاح ،الــذيــن ف ـ ّـروا فــي أيلول
امل ــاض ــي إل ــى ع ــدد م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة
وتــركـيــا عـقــب سـيـطــرة الـحــوثـيــن على
صـنـعــاء ،ع ــادوا فــي الـيــومــن املاضيني
إلى عدن .وأكدت صحيفة «عدن الغد» أن
عددًا من الرحالت التي وصلت إلى عدن
قــادمــة مــن الـقــاهــرة ودب ــي وإسطنبول،
ك ــان عـلــى متنها ق ـيــادات ونـشـطــاء في
«اإلصـ ـ ــاح» ،م ــن بـيـنـهــم مـحــافــظ عــدن
السابق اإلصالحي وحيد رشيد.

قمة أميركية قطرية
ال يمكن فصلها عن حراك
إقليمي تقترب فيه الدوحة،
ومعها أنقرة ،من الرياض،
تحت مظلة واشنطن ،في
عنوان معلن هو محاربة
«داعش» والرئيس بشار
األسد ،وهدف ضمني هو
مواجهة النفوذ اإليراني
قــد ي ـكــون ال ـل ـقــاء بــن أم ـيــر قـطــر تميم
بن حمد آل ثاني ،والرئيس األميركي
باراك أوباما ،في واشنطن أمسً ،
لقاء
ب ــن ح ـل ـي ـفــن .ل ـك ــن ع ـن ــد الـ ـغ ــوص فــي
ّ
يتحول عــدد مــن القضايا
التفاصيل،
إل ــى اخ ـت ـبــار ل ـل ـصــداقــة ب ــن ال ـب ـلــديــن،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة ه ــي
الرسمية األول ــى الـتــي يـقــوم بها أمير
ق ـطــر ل ـل ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،م ـنــذ أن تــولــى
حكم البالد في حزيران .2013
األس ـلــوب ال ــذي ت ـ ّـم مــن خــالــه اإلع ــان
ّ
عن الزيارة اتسم بالودية ،كذلك األمر
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـل ـقــاء الـ ــذي ج ـمــع بني
الــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي واألمـ ـي ــر ال ـق ـطــري
فــي الـبـيــت األب ـي ــض .فـقــد أش ــاد ب ــاراك
أوبــامــا بــالــدور الــذي تقوم بــه الدوحة
فـ ــي إط ـ ـ ــار «االئ ـ ـت ـ ــاف ال ـ ــدول ـ ــي» ضــد
تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» ،مـشـيــرًا
إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود «ش ـ ــراك ـ ــة مـ ـتـ ـيـ ـن ــة» بــن
ال ـب ـلــديــن .وف ــي ح ــن ات ـفــق امل ـس ــؤوالن

ع ـ ـلـ ــى دحـ ـ ـ ــر «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
شـ ـ ّـددا عـلــى ضـ ــرورة إس ـق ــاط الــرئـيــس
السوري بشار األسد في سوريا ،رغم
الصعوبات التي تحيط بهذا الخيار،
وفقهما.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع تـ ـمـ ـي ــم ،ق ــال
أوبــامــا« :نـحــن مـصـ ّـمـمــان عـلــى الـقـيــام
ّ
بكل ما هو ممكن لدحر تنظيم الدولة
اإلســامـيــة ،ولـكــي يتمكن الجميع من
العيش بسالم في العراق» .أما في ما
ّ
يتعلق بسوريا ،فقد أعرب أوباما عن
«قلق البلدين الشديد» حيال الوضع
ف ــي ه ــذا ال ـب ـل ــد .وق ـ ــال« :ن ــواص ــل دعــم
املعارضة املعتدلة ،ونواصل االعتقاد
بـ ــأنـ ــه ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن إع ـ ـ ــادة
االستقرار الكامل إلى هذا البلد ما دام
(الــرئـيــس بـشــار) األس ــد ،الــذي فقد كل
شــرعـيــة ،لــم يـغــادر الـسـلـطــة» ،مضيفًا:
«كـيــف نصل إلــى ذلــك؟ إنــه تـحـ ّـد كبير
تبادلنا بشأنه األفكار».
كــذلــك تـطـ ّـرق الجانبان إلــى األزم ــة في
ال ـي ـم ــن ول ـي ـب ـيــا وغ ـي ــره ـم ــا م ــن الـ ــدول
العربية؛ فقد أشــار أمير قطر إلــى أنه
ت ـحــدث م ــع الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي بـشــأن
ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .وق ـ ــال ت ـم ـيــم:
«عـلـيـنــا إي ـجــاد حــل لـقـضـيــة فلسطني،
وأن ـ ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــد ب ـ ـس ـ ـمـ ــاع أن ال ــرئـ ـي ــس
(أوبــامــا) مـلـتــزم بــدفــع عملية الـســام،
فــالـقـضـيــة الفلسطينية مـســألــة مهمة
جـ ــدًا ل ـش ـع ــوب امل ـن ـط ـق ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن
مـ ـب ــاحـ ـث ــات ــه مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
ّ
«ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــزت ح ـ ـ ــول اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب املـ ــوجـ ــود
ف ــي مـنـطـقـتـنــا وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــامــل مـعــه
وضـ ـم ــان ع ـ ــدم ع ـ ــودت ـ ــه» .ك ــذل ــك ش ـ ّـدد
أمـ ـي ــر قـ ـط ــر عـ ـل ــى «ال ـ ـعـ ــاقـ ــة الـ ـق ــوي ــة»
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،خ ـص ــوص ــا ف ــي امل ـج ــال
العسكري.

ورغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك تـ ـبـ ـق ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـض ــاي ــا،
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،هـ ــي املـ ـص ــدر
األســاســي لـلـقــدر األكـبــر مــن االحـتـكــاك
بني البلدين ،بحسب ما يرى املراقبون.
وكـ ــان أم ـي ــر ق ـطــر س ـعــى إل ــى اس ـت ـبــاق
ال ـل ـق ــاء ب ــرس ــال ــة إلـ ــى أوبـ ــامـ ــا ن ـشــرهــا
فــي صـحـيـفــة «ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» ،أكــد
ف ـي ـه ــا ضـ ـ ـ ــرورة مـ ـح ــارب ــة «الـ ـتـ ـط ــرف»
م ـعــا وال ـع ـم ــل ع ـلــى «إسـ ـق ــاط الــرئ ـيــس
السوري بشار األسد» .إال أن صحيفة
«وول سـ ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» لـ ــم ت ـغ ـفــل
ّ
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـشـ ــوب الـ ـع ــاق ــة بــن
الـبـلــديــن مـنــذ ب ــدء مــا يـسـمــى «الــربـيــع
العربي» ،ودور قطر امللتبس بالنسبة
إلى واشنطن في سياق هذا «الربيع».
ف ـق ــد أف ـ ــاد ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه ال ـص ـح ـي ـفــة،
أم ـ ـ ــس ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع زي ـ ـ ـ ــارة ت ـم ـي ــم،
ب ــأن ــه خـ ــال ال ــوالي ــة األول ـ ــى لـلــرئـيــس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا ،ضـغــط عــدد
مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األمـيــركــي عليه مــن أجــل سـحــب ســرب
الطائرات األميركية املقاتلة من قاعدة
«العيديد» الجوية في قطر ،احتجاجًا
على دعــم قطر لجماعات متطرفة في

تركزت المباحثات
حول اإلرهاب في
المنطقة وكيفية
التعامل معه

ال ـشــرق األوسـ ــط ،ول ـكــن وزارة الــدفــاع
األميركية (البنتاغون) رفضت الطلب
مؤكدة أن وجــود الطائرات األميركية
في قطر أمر حيوي من أجل العمليات
األمـيــركـيــة فــي املـنـطـقــة .وقــد تـ ّـم وضــع
حـ ّـد للمسألة ،فــي عــام  ،2013بتجديد
الـ ـعـ ـق ــد بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ال ـ ـ ــذي ت ـضـ ّـمــن
استمرار الوجود العسكري األميركي
في الدوحة.
بـحـســب الـصـحـيـفــة ،ف ــإن ه ــذه الحقبة
ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم ال ـت ـط ـ ّـرق إل ـي ـهــا ســاب ـقــا،
ت ـع ـكــس ان ـق ـس ــام ــات طــوي ـلــة األمـ ــد فــي
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة بـ ـش ــأن ال ـت ـحــالــف
األم ـ ـيـ ــركـ ــي امل ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع م ـ ــع ق ـ ـطـ ــر ،وه ــي
أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن «امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـمــن فــي
أن ال ـص ـفــات ال ـت ــي ت ـمـ ّـيــز ال ـعــاقــة بــن
ال ـب ـل ــدي ــن وت ـج ـع ــل ق ـط ــر ح ـل ـي ـفــا مـهـمــا
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،هي
ّ
ذاتـ ـه ــا ال ـت ــي ت ـش ــك ــل م ـص ــدر ق ـل ــق ،أي
الـ ـع ــاق ــات ال ـق ـط ــري ــة م ــع امل ـج ـم ــوع ــات
اإلسالمية».
ّ
التطرق إلى الخالف
وفي حني لم يتم
ال ـق ـطــري ـ امل ـص ــري ،فـقــد رأى ع ــدد ّمن
ّ
امل ـح ــل ـل ــن أن هـ ــذا الـ ـخ ــاف ق ــد ي ـعــقــد
ج ـ ـهـ ــود واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـلــى
ج ـب ـهــة م ــوح ــدة ف ــي م ــواج ـه ــة تـنـظـيــم
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» وف ـ ــروع ـ ــه فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة .ف ـق ـط ــر جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـت ـح ــال ــف
الــذي تـقــوده الــواليــات املـتـحــدة ويشن
ض ــرب ــات ج ــوي ــة ض ــد تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلسالمية» في سوريا والعراق ،وهي
رغ ــم ك ــل ش ــيء تـبـقــى حـلـيـفــا مـخـلـصــا
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،كـمــا أن مـصــر هي
حـلـيــف عـسـكــري لــواشـنـطــن مـنــذ فـتــرة
طويلة.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

تقرير

«الموساد» يخالف نتنياهو :إيران بعيدة عن القنبلة؟
ما قل
ودل
استشهد فجر أمس الشاب جهاد
الجعفري (الصورة) فيما أصيب
جندي إسرائيلي بجراح متوسطة
خالل اقتحام قوات االحتالل مخيم
الدهيشة القريب من مدينة بيت
لحم ،جنوب الضفة املحتلة .وذكرت
مصادر فلسطينية أن الجعفري

( 19عامًا) استشهد بالرصاص
خالل مواجهات عنيفة اندلعت مع
ّ
القوات التي اقتحمت املخيم لشن
حملة اعتقاالت ومداهمات ليلية.
في املقابل ،أصيب جندي إسرائيلي
بجراح متوسطة بعد تعرضه إللقاء
«طوبة» داخل أزقة املخيم.
ونقل شهود عيان أن الجعفري
أصيب أثناء وجوده على سطح
منزله ،فيما عرقل االحتالل وصول
اإلسعاف إليه .وفي وقت الحق ،شيع
أهالي الدهيشة الشاب مطالبني
املقاومة باالنتقام من االحتالل.
(األخبار)

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ــذي ي ـس ـت ـغــل ف ـي ــه رئ ـيــس
ال ــوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
كافة املناسبات من أجل ترديد معزوفته
عــن املـحــادثــات الـنــوويــة و«اق ـتــراب إيــران
مــن امـتــاك الـقــدرة على تصنيع السالح
ال ـ ـنـ ــووي» ،ب ـ ــرزت أمـ ــس م ـفــاع ـيــل ت ـطـ ّـور
آخــر ارتبط بهذه التصريحات ـ القديمة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ـ ن ــاتـ ـج ــة مـ ــن وثـ ــائـ ــق ق ــام ــت
ص ـح ـي ـفــة «ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة
وقـنــاة «الـجــزيــرة» ،بنشرها ،وتفيد بأن
م ــوق ــف ج ـه ــاز «املـ ــوسـ ــاد» ب ـش ــأن ت ـطـ ّـور
امل ـش ــروع ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،ع ــام ،2012
كــان يتعارض مع املوقف املعلن لرئيس
ال ــوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
ال ــذي اعتبر أن إي ــران بحاجة فقط لعام
للتزود بالسالح النووي.
ولكن نشر هذه الوثائق لم يثن نتنياهو
عن القول أمس إن املعلومات التي كانت
ّ
تصل إليه ،خــال األيــام األخـيــرة« ،تعزز
لألسف مخاوفنا بشأن االتفاق املتبلور
بــن ال ـقــوى العظمى وإي ـ ــران» وأن «هــذا
االتفاق ،في حال توقيعه ّسيسمح إليران
بــال ـت ـحـ ّـول إل ــى دولـ ــة ح ــاف ــة ن ــووي ــة ،أي
بموافقة القوى العظمى ستحصل إيران
على رخصة لتطوير قنبلة نووية».
وخـ ــال زي ـ ــارة ق ــام ب ـهــا ل ـق ـيــادة املنطقة
الجنوبية ،أمــس ،أضــاف رئيس ال ــوزراء
ّ
تصرح
اإلسرائيلي أن إي ــران «هــي دولــة
ع ـل ـنــا بــأن ـهــا ت ـن ــوي تــدم ـيــر إس ــرائ ـي ــل»،
مـضـيـفــا أن «ه ــذا ات ـفــاق سـيــئ ويـعــرض
م ـس ـت ـق ـب ـل ـن ــا لـ ـلـ ـخـ ـط ــر ،وأن ـ ـ ـ ــا س ــأس ــاف ــر
إلـ ــى واش ـن ـط ــن م ــن أجـ ــل ال ـت ـح ــدث أم ــام
الـكــونـغــرس ألنــه يمكن أن يـكــون العقبة
األخيرة أمام هذا االتفاق».
وارتـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــا ب ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ن ـت ـن ـي ــاه ــو
ّ
امل ـت ـتــال ـيــة وامل ـت ـع ــل ـق ــة بـ ــ«امـ ـت ــاك إيـ ــران
للسالح ال ـنــووي» ،نشرت «ذا غــارديــان»
و«ال ـج ــزي ــرة» وث ــائ ــق يـصــل ع ــدده ــا إلــى
مئات ،هي عبارة عن مراسالت متبادلة

ب ــن أجـ ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات ف ــي جـنــوب
أفريقيا وجـهــاز «امل ــوس ــاد» اإلسرائيلي
ووكالة االستخبارات املركزية األميركية
(س ـ ــي آي ايـ ـ ــه) وجـ ـه ــاز االس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـب ــري ـط ــان ــي «ام آي  ،»6وت ـغ ـط ــي ه ــذه
املــراســات الـفـتــرة املـمـتــدة مــن  2006إلى
.2014
وت ـبـ ّـن مــن إح ــدى الــوثــائــق أن تـقــديــرات
«املـ ـ ــوسـ ـ ــاد» ،عـ ــام  ،2012ك ــان ــت تـعـتـبــر
أن إيـ ــران «ال تـمـتـلــك الـ ـق ــدرات ال ــازم ــة»
لـصـنــاعــة قـنـبـلــة ن ــووي ــة .وف ــي الــوثـيـقــة
التي هي رسالة بعث بها «املوساد» إلى
نظيره الجنوب أفريقي ،في  22تشرين
الـثــانــي  ،2012أي بـعــد نـحــو شـهــر على
خ ـط ــاب نـ ّتـنـيــاهــو أمـ ــام األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
ال ـ ــذي ح ـ ــذر ف ـي ــه الـ ـع ــال ــم مـ ــن أن إي ـ ــران
ب ــات ــت ع ـلــى م ـقــربــة م ــن ام ـت ــاك ال ـســاح
الـ ـن ــووي ،يــوضــح ج ـهــاز االس ـت ـخ ـبــارات

اإلســرائ ـي ـلــي أن إيـ ــران تـمـتـلــك  100كلغ
فقط من اليورانيوم املخصب بنسبة 20
في املئة ،وأنها ال تمتلك مصنعًا إلنتاج
الــوقــود ال ـنــووي لتحويل البلوتونيوم
الــذي أنتجته إلى سالح نــووي .ويشرح
املوساد في مراسلته أن النشاط النووي
ّ
اإليراني في منشأتي كشان وقم تقلص
بسبب عــدم وجــود أجهزة طــرد مركزي.
وشددت املراسلة على أن إيران «ال تبدو
جــاهــزة لتخصيب ال ـيــوران ـيــوم بنسبة
كافية لصنع قنابل نــوويــة» .واعتبرت
ّ
تجسد
«ذا غ ــاردي ــان» أن ه ــذه الــواق ـعــة
«ال ـهــوة القائمة بــن خطب السياسيني
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن وت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات أج ـ ـهـ ــزة
االستخبارات في إسرائيل».
وبالرغم ّ
مما ورد في الوثيقة املنشورة،
ّ
فـقــد عــلـقــت م ـص ــادر إســرائ ـي ـل ـيــة ،أم ــس،
عـلـيـهــا بــال ـقــول إن م ــا ورد ف ــي مــراسـلــة

شدد نتنياهو على أن االتفاق النووي سيئ ويعرض مستقبل إسرائيل للخطر (أ ف ب)

«امل ــوس ــاد» ال يـتـعــارض مــع تصريحات
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ب ـ ـشـ ــأن الـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـ ـنـ ــووي
اإليراني.
ورب ـط ــت وس ــائ ــل إع ــام إســرائـيـلـيــة بني
تسريب الوثائق وبــن خطاب نتنياهو
امل ــرت ـق ــب أم ـ ــام ا ّل ـك ــون ـغ ــرس ،أوائـ ـ ــل آذار
ّ
املـقـبــل ،فيما خــفــف مـعــلـقــون مــن أهمية
هذه الوثائق ورأوا أنها ليست أكثر من
ّ
«طـبـخــة بــائـتــة» .وكـتــب مـحــلــل الـشــؤون
االستخبارية فــي صحيفة «مـعــاريــف»،
يوسي ميلمان ،أنه خالفًا لإلشارات التي
ُ
تبث ،فإن قناة «الجزيرة» لم تحصل على
وثيقة أصلية من «املوساد» ،مضيفًا أن
مــا نشرته ،أمــس ،مــع «ذا غــارديــان» هو
وث ـي ـق ــة الس ـت ـخ ـب ــارات ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا
«إس.إس.إي» التي استندت ،كما يبدو،
إل ــى تــوجـيــه رجـ ــال «امل ــوس ــاد» ف ــي أحــد
اللقاءات بني جهازي االستخبارات.
ورأى مـيـلـمــان أن ــه «إذا أردنـ ــا أن نكون
ق ــاس ــن ف ــي الـ ـك ــام ،ف ـمــن امل ـم ـكــن ال ـقــول
إن رج ــال املــوســاد بــاعــوا طبخة قديمة
لنظرائهم فــي جـنــوب أفريقيا .مــن دون
ي ـق ــن ف ــي م ـع ـط ـيــات وال ف ــي تـقـيـيـمــات
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي مـ ــن ش ــأن ــه دع ــم
الـ ـف ــرضـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـظ ـه ــر ف ـ ــي ع ـن ــاوي ــن
الـ ـج ــزي ــرة وال ـ ـغـ ــارديـ ــان ،والـ ـت ــي وفـقـهــا
يمكن اإلشارة إلى االنقسام بني املوساد
ورئ ـيــس الـحـكــومــة ،بـنـيــامــن نتنياهو،
بـ ـش ــأن الـ ـب ــرن ــاّم ــج الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي.
باختصار ،تمخض الجبل فولد فأرًا».
فــي هــذه األث ـنــاء ،ص ـ ّـرح وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي ،ج ــون ك ـيــري ،أم ــس ،فــي كلمة
افتتاحية لجلسة في الكونغرس لبحث
ميزانية وزارة الخارجية األميركية ،بأنه
يتوقع أن يعرف قريبًا ما إذا كانت إيران
م ـس ـت ـعــدة ل ــوض ــع خ ـط ــة م ـق ـبــولــة يـمـكــن
ال ـت ـح ـقــق م ـن ـهــا إلقـ ـن ــاع الـ ـق ــوى ال ـك ـبــرى،
بأنها ال تسعى إلى تصنيع سالح نووي.
(األخبار ،أ ف ب)
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◄ وفيات ►

العراق

ظريف في بغداد:
مذكرة تفاهم وتنبيه ألنقرة
إلى جانب
المواقف السياسية،
وقع وزير الخارجية
ّ
اإليراني في بغداد أمس
مذكرة تفاهم تلغي
تأشيرة الجوازات السياسية
والخاصة
خـ ـلـ ـص ــت زي ـ ـ ـ ـ ــارة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإليراني ،محمد جواد ظريف ،لبغداد،
أم ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى ت ــوقـ ـي ــع م ـ ــذک ـ ــرة ت ـف ــاه ــم
ت ـق ـضــي ب ــإل ـغ ــاء ت ــأش ـي ــرة ال ـ ـجـ ــوازات
السياسية والخاصة ،وذلك إلى جانب
ت ـص ــري ـح ــات س ـيــاس ـيــة ع ـك ـســت م ــدى
االنشغال اإليــرانــي بتطورات الـعــراق،
ملا لذلك من انعكاس على دول املنطقة.
وت ـ ـنـ ــص امل ـ ــذک ـ ــرة املـ ــوق ـ ـعـ ــة عـ ـل ــی أن
حــامـلــي الـ ـج ــوازات بــإمـكــانـهــم التنقل
ب ــن ال ـب ـلــديــن ملـ ــدة  45ي ــوم ــا ک ــل مــرة
م ـ ــن دون الـ ـح ــاج ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـلــی
ت ــأش ـي ــرة دخـ ـ ــول ،ف ـي ـمــا أش ـ ــار ظــريــف
إلـ ــى أن م ـب ــاح ـث ــات الـ ــزيـ ــارة ت ـنــاولــت
ّ
القضايا الحدودية والتعاون الثنائي.
وك ــان قــد أش ــار قبيل وصــولــه إلــى أنه
سـيـطـلــع امل ـس ــؤول ــن ال ـع ــراق ـي ــن علی
آخــر التطورات واملستجدات الدولية،
الفتًا إلى «التهديدات املشترکة» التي
يواجهها الـبـلــدان ،بما فيها التطرف
والطائفية واإلرهاب.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير
الخارجية العراقي ،إبراهيم الجعفري،

ق ــال ظ ــري ــف ،الـ ــذي وص ــل ب ـغ ــداد آتـيــا
م ــن مـحـطـتــه ال ـعــراق ـيــة األولـ ــى مدينة
الـنـجــف ،إن «اس ـت ـقــرار وت ـقــدم الـعــراق
ّ
بجميع املـجــاالت هــو اسـتـقــرار وتقدم
إليـ ـ ـ ـ ــران» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـ ـع ـ ــراق يـحـقــق
ت ـقــدمــا ع ـلــى جـمـيــع ال ـص ـعــد ،ونـشـيــد
بــدور الحكومة العراقية فــي مكافحة
اإلره ــاب املتمثل بتنظيم داعــش ومن
يناصره» ،الفتًا إلى أن «إيران أول بلد
ســاعــد ال ـعــراق فــي حــربــه ضــد داع ــش،
وأن طـهــران كــانــت وال تــزال تبقى إلى
جانب العراق».
وردًا عـلــى سـ ــؤال ع ــن م ـشــاركــة إي ــران
فــي العمليات امل ـقــررة قــريـبــا ملواجهة
«داعش» في األنبار ،نقلت «فارس» عن
ظــريــف قــولــه« :هـنــاك حــاجــة للتصدي
ل ـ ــإره ـ ــاب وداع ـ ـ ـ ــش ب ـش ـك ــل عـ ـمـ ـل ــي...
املسؤول الرئيسي إلدارة الحرب ضد

داع ـ ــش ف ــي الـ ـع ــراق ه ــو ح ـكــومــة هــذا
الـبـلــد ،طبعًا هـنــاك حــالـيــا الـكـثـيــر من
ال ـ ـ ــدول ت ـس ـعــى إلـ ــى دعـ ــم ال ـ ـعـ ــراق فــي
هــذا املجال وإيــران بدورها ستواصل
دعمها بهذا املنوال».
ك ـ ــذل ـ ــك ،وردًا عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال آخ ـ ـ ــر عــن
ال ـت ــوغ ــل ال ـع ـس ـك ــري ال ـت ــرك ــي األخ ـي ــر
داخـ ــل األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،ق ــال وزي ــر
الخارجية اإليراني« :من وجهة نظرنا
أن احترام سيادة الدول وعدم اللجوء
إلــى الـقــوة فــي الـعــاقــات الــدولـيــة يعد
ـدأ أســاسـيــا وراس ـخ ــا فــي الـقــوانــن
م ـبـ ً
الدولية وأن تجاهل هذا املبدأ ال يخدم
اس ـت ـت ـبــاب األمـ ــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،داع ـيــا
جميع دول الجوار واملنطقة إلى األخذ
فــي االعـتـبــار هــذا املـبــدأ بــدقــة وجــديــة،
ألن تجاهله بإمكانه أن يترك تداعيات
جادة على املنطقة.
رحـ ـ ـ ــب ال ـج ـع ـف ــري
ـرى،
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ
ّ
«ب ــزي ــارة الــوزيــر محمد ج ــواد ظريف
الــراب ـعــة ل ـب ـغ ــداد» ،مـعـتـبـرًا أن ــه «عـلــى
مــدى هــذه الــزيــارات شـهــدت العالقات
العراقية اإليرانية تقدمًا كبيرًا» .وأشار
في سياق حديثه إلى أن زيارة ظريف
ّ
سبقتها زيارة نائب الرئيس اإليراني،
إسحاق جهانغيري 16( ،شباط) التي
ج ــرى خــالـهــا تــوقـيــع مــذكــرات تفاهم
وتعاون بني البلدين.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـجـ ـعـ ـف ــري« :إن ـ ـنـ ــا نـمـضــي
بتعزيز العالقات بدءًا من دول الجوار
ال ـســت امل ـعــروفــة وك ــذل ــك دول م ــا بعد
الـجــوار وكــافــة دول الـعــالــم» ،موضحًا
أن «الـ ـع ــراق يـتـطـلــع إل ــى ت ـعــزيــز هــذه
العالقات وتحقيق املصالح املشتركة
بني العراق والجمهورية اإلسالمية».
(األخبار)

تقرير

مصر :الحل السياسي ال يلغي
الخطر الجهادي في ليبيا
شـ ـ ــددت مـ ـص ــر أمـ ـ ــس عـ ـل ــى أن ال ـح ــل
السياسي فــي ليبيا لــن يلغي الخطر
الـجـهــادي فــي ال ـبــاد ،فــي وق ــت كشف
فيه مصدر دبلوماسي جزائري رفض
بـ ــاده اق ـت ــراح ــا لـتـشـكـيــل ق ــوة عــربـيــة
تتدخل في ليبيا.
ولفت وزير الخارجية املصري ،سامح
شـكــري ،إلــى ان «املـنـهــج ال ــذي تتخذه
ع ــدد مــن ال ــدول ب ــأن تـتـصــور أن يزيل
التوافق بني السياسيني أثر اإلرهــاب،
يدعو إلى االستغراب والتساؤل».
وانـ ـتـ ـق ــد ش ـ ـكـ ــري ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــا اع ـت ـب ــره
س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـك ـ ـيـ ــل بـ ـمـ ـكـ ـي ــال ــن الـ ـت ــي
يعتمدها «التحالف الــدولــي» بقيادة
أميركية ،الذي يكافح تنظيم «داعش»
ً
ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،م ـت ـســائــا« :أال
ي ـس ـت ـحــق ال ـش ـع ــب ال ـل ـي ـب ــي أيـ ـض ــا أن
يحظى بمثل هذا الدعم» الــذي يوفره
التحالف فــي ســوريــا وال ـعــراق ،مكررًا
ً
أن بلده يؤيد كذلك حــا سياسيًا في
ليبيا.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،كـ ـش ــف م ـص ــدر
دبلوماسي جزائري أن بــاده رفضت
اقتراحًا لتشكيل قوة عربية تتدخل في
ليبيا للسيطرة على الوضع والقضاء
على «داع ــش» بعملية عسكرية برية
تبدأ بعد تنفيذ عمليات قصف جوي
ع ـل ــى م ــواق ــع ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـمــات امل ـت ـطــرفــة
هـنــاك .وأوض ــح املـصــدر الدبلوماسي
الـ ـج ــزائ ــري ،الـ ــذي ط ـلــب ع ــدم الـكـشــف
ع ـ ــن هـ ــوي ـ ـتـ ــه ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة

رفضت الجزائر اقتراحًا
لتشكيل قوة عربية
تتدخل في ليبيا

«األنـ ـ ــاضـ ـ ــول» أن «االق ـ ـت ـ ــراح تـضـمــن
أن ت ـكــون ال ـق ــوة ال ـبــريــة ال ـتــي تتدخل
فــي ليبيا نــواة لـقــوة عربية للطوارئ
قــادرة على التدخل السريع بـرًا وجوًا
وتتكون من وحدات عسكرية مصرية
وأردنية ومن دول عربية أخرى».
وحــول أسـبــاب رفــض بــاده للمقترح،
ق ــال امل ـص ــدر إن «االقـ ـت ــراح رف ــض لـ ـ 4
أسـ ـب ــاب ه ــي أن ال ـع ـق ـيــدة الـعـسـكــريــة
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ت ـم ـن ــع تــدخ ـلــه
خـ ـ ــارج الـ ـ ـح ـ ــدود ،وأن إطـ ـ ــار تـشـكـيــل
الـقــوة العسكرية العربية غير واضــح
مــن ناحية أه ــداف عملية التدخل في
ليبيا» .أما السبب الثالث فـ«إمكانية
اسـ ـتـ ـغ ــال ق ـ ــوة الـ ـت ــدخ ــل ألغـ ـ ــراض ال
عــاقــة لـهــا بمكافحة اإلره ـ ــاب» ،فيما
السبب الرابع ،بحسب املصدر نفسه،
ه ــو «وجـ ـ ــود خـ ــاف ف ــي رؤي ـ ــة الـ ــدول
الـعــربـيــة املـعـنـيــة بــالـتــدخــل فــي ليبيا

للوضع في هذا البلد وحتى في بلدان
عربية أخرى».
من جهة أخرى ،دعا رئيس وفد الحوار
عــن «املــؤتـمــر الــوطـنــي» فــي طــرابـلــس،
صالح املخزوم كل األطــراف في ليبيا
إلـ ــى االلـ ـتـ ـف ــاف حـ ــول ط ــاول ــة ال ـح ــوار
والبعد عــن أي تهديد أو أي اشـتــراط
مسبق والتحلي باملسؤولية والوعي
بوضع البالد ودعم مسيرة الحوار.
وكشف املـخــزوم ،في مؤتمر صحافي
أمس ،أن بعثة األمم املتحدة في ليبيا
أبلغتهم بتأجيل الحوار إلى وقت غير
معلوم ،مؤكدًا عزم «املؤتمر الوطني»
في طرابلس على «املضي في املشاركة
بــالـجـلـســات ال ـقــادمــة ،فــالـحــل الوحيد
لألزمة في ليبيا هو الحل السياسي».
وأع ـل ـن ــت م ـس ــؤول ــة ف ــي م ـك ـتــب األم ــم
املـتـحــدة فــي امل ـغــرب أن املـكـتــب «تلقى
رسالة من قبل سفارة ليبيا في املغرب،
بتأجيل الحوار الذي كان مزمعًا عقده
الخميس إلى أجل غير مسمى».
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـحــدث مـجـلــس ال ـن ــواب
الليبي (ال ـبــرملــان) املـعـتــرف بــه دولـيــا،
أم ـ ـ ـ ــس ،م ـن ـص ــب قـ ــائـ ــد ع ـ ـ ــام ل ـل ـق ــوات
املسلحة الليبية ،فيما تــوقــع النائب
ع ـي ـس ــى الـ ـع ــريـ ـب ــي أن ي ـ ـقـ ــوم رئ ـي ــس
مجلس ال ـنــواب الليبي عقيلة صالح
عيسى بصفته القائد األعلى للجيش
ب ـت ـع ـي ــن ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء خ ـل ـي ـف ــة ح ـف ـت ــر فــي
املنصب الجديد.
(األناضول ،أ ف ب)

ّ
وبشر الصابرين
آل ش ـلــق وآل مــاجــد وع ـم ــوم أهــالــي
كفريا
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــى
وال ـت ـس ـل ـي ــم ب ـق ـض ــائ ــه ت ـع ــال ــى وفـ ــاة
فقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى
األديب والشاعر
فوزي حامد شلق
مدير البرامج سابقًا في إذاعة الشرق
(باريس)
والده :املرحوم حامد شلق
والدته :املرحومة بشيره جواد عدره
زوجته :اإلعالمية سعاد خليل ماجد
أوالده :رامـ ـ ـ ـ ــي وامل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة رامـ ـ ــا
واألستاذة كرمه
شقيقه :األستاذ فهمي شلق
شـقـيـقــاتــه :فــاطـمــة وبسيمة ونـجــاح
واملرحومتان عائشة وميمونة شلق
أوالد شقيقه :ل ــؤي والـقـبـطــان زاهــر
واملرحوم وائل وسونيا زوجة حسن
أبي مرعي والصحافية نادين
ّ
عماه :املرحومان علي وحسني شلق
أخ ـ ــوال ـ ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــون ع ـب ــد الـ ـق ــادر
وأح ـم ــد وم ـح ـمــود وش ــاك ــر والـشـيــخ
بشير والشيخ نديم عدره
أشقاء زوجته :الرائد ماجد ومحمود
والحاج حسني وحسن ماجد
شـقـيـقــات زوجـ ـت ــه :ال ـحــاجــة ســامـيــة
زوجة الحاج الدكتور محمود الزين
وس ـ ـ ـ ــوزان زوج ـ ــة املـ ـهـ ـن ــدس ح ـســان
الطويل وسلوى ماجد
وس ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــانــه ال ـطــاهــر
عقب صالة الظهر من يوم الخميس
الواقع في  26شباط  2015املوافق ل ـ ـ
 7جمادى األولى  1436هـ في مسجد
كفريا ـ ـ الكورة
الـتـعــزيــة لـلــرجــال قـبــل الــدفــن وبـعــده
في منزل شقيق الفقيد فهمي شلق
وي ــوم ــي ال ـثــانــي وال ـث ــال ــث ف ــي قــاعــة
ال ـت ـعــزيــة قـ ــرب امل ــداف ــن ـ ـ ـ ـ ك ـفــريــا من
الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة
مـ ـس ــاء ول ـل ـن ـس ــاء ف ــي مـ ـن ــزل شـقـيــق
ال ـف ـق ـيــد ف ـه ـمــي ش ـلــق وي ـ ــوم االث ـنــن
 2آذار فــي ن ــادي خــريـجــي الجامعة
األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ـ ال ـح ـمــرا ـ ـ ـ ـ ال ــوردي ــة من
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
مساء.
انتقل إلى رحمة ربه تعالى
املرحوم
الحاج محمد سليم شعالن
أبو سليم
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ــه ال ـكــائــن
فــي ريــاق ـ ـ حــي السعيدة طيلة أيــام
األسبوع من االثنني  23شباط لغاية
مساء األحد  1آذار 2015
رحمه الله ولكم األجر والثواب.

شكر على تعزية
الحاج عباس صادق غملوش وولده
الحاج صادق
وآل غـمـلــوش وع ـبــدون وأنـسـبــاؤهــم
يتقدمون بجزيل الشكر مــن كــل من
واساهم بوفاة فقيدتهم املرحومة
الحاجة زهرية محمود عبدون
ويـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــون امل ـ ــول ـ ــى ال ـ ـعـ ــزيـ ــز أن ال
يصيبهم مكروه

إعالن مناقصة عمومية
ت ـ ـ ـجـ ـ ــري امل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـن ـه ــر
ال ـل ـي ـطــانــي م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة م ـع ــادة
وفـ ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص لـتـلــزيــم
«تقديم وتركيب اجهزة تحكم وتشغيل
وم ــراقـ ـب ــة وحـ ـم ــاي ــة لـ ـ ــزوم م ـج ـمــوعــات
اإلنـتــاج الكهرمائي واملـضـخــات وكافة
األجهزة اإللكتروميكانيكية في معمل
جون» .يمكن االطالع على ملف التلزيم
وت ـس ـلــم نـسـخــة ع ـنــه ض ـمــن الـ ـ ــدوام في
م ـك ـت ــب م ـص ـل ـح ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــات ف ـ ــي ش.
بـ ـش ــاره ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ /1.000.000/ل.ل .فقط
تقدم العروض باليد الى القلم املركزي
ح ـتــى ال ـســاعــة  12.00م ــن ي ــوم االث ـنــن
 ،2015/03/23وتفض في جلسة علنية
ال ـســاعــة  10.00مــن ال ـيــوم ال ـتــالــي على
العنوان اعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 355
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رق ـ ــم امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2013/23 :
استنابة
املنفذ :بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
ش.م.ل .ـ ـ وكيله املحامي صالح بكري
املنفذ عليه :شعالن عبد الله سكاف ـ ـ
أبلح
السند التنفيذي :رصـيــد الــديــن البالغ
 /23.530.22/ث ــاث ــة وع ـ ـشـ ــرون أل ـفــا
وخمسماية وثالثون دوالرًا و 22سنتًا
اميركيًا عدا الفوائد وامللحقات.
ـ ـ تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ زحلة:
2001/10/20
ـ ـ تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بعلبك:
2013/4/8
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار2011/6/21 :
ـ ـ تاريخ قرار الحجز2011/12/27 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2012/2/29 :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2013/11/23
ـ ـ تاريخ تسجيله2013/11/28 :
ـ ـ ـ ـ ب ـيــان ال ـع ـقــار امل ـح ـجــوز ومـشـتـمــاتــه:
 /1342.857/س ـه ـم ــا ب ــالـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 /2037/س ــرع ــن ام ـي ــري م ـحـلــة ضهر
البطحة ـ ـ العقار متعرج الشكل ويقع
في اسفل جبل يطل على بلدة سرعني
وينحدر انحدارًا شديدًا من الشرق الى
الغرب وليس له طريق.
ـ ـ مساحته 4930 :مترًا مربعًا
ـ ـ ـ ـ حـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــاران رقــم
 2034و 2036وش ــرق ــا ال ـع ـق ــاران 2040
ـاال الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 2040
و 2035وش ـ ـم ـ ـ ً
وجنوبًا العقار رقم .2035
ـ ـ الـحـقــوق العينية :يــومــي  621تاريخ
 1981/4/2دعــوى من مهنا كالس ضد
شعالن عبد الله السكاف تتضمن طلب
الـ ـ ــزام امل ــدع ــى ع ـل ـيــه بـتـسـجـيــل حـصـتــه
على اسم املدعي بملف .1536
يومي  2060تاريخ  2001/11/29إنذار
وحجز تنفيذي معًا على حصة شعالن
عبد الله السكاف ورفاقه ملصلحة بنك
ســوس ـي ـت ـيــه جـ ـن ــرال ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ زح ـل ــة رق ــم  2001/1018بملف
 1000أبلح.
يــومــي  3226تــاريــخ  2011/9/12حجز
احتياطي رقم  2011/68مصدر الحجز
دائرة تنفيذ زحلة.
الحاجز :شارل حبيب سيدي.
املحجوز عليه :شعالن عبد الله سكاف
يــومــي  580ت ــاري ــخ  2012/2/29حجز
ت ـن ـف ـي ــذي رق ـ ــم  2011/326صـ ـ ــادر عــن
دائرة تنفيذ زحلة.
ال ـح ــاج ــز :ب ـنــك ســوس ـي ـت ـيــه جـ ـن ــرال فــي
لبنان ش.م.ل.
املحجوز عليه :شعالن عبد الله سكاف
يــومــي  1793ت ــاري ــخ  2013/5/28قيد
اح ـت ـيــاطــي ورد ع ـقــد ب ـيــع ع ـلــى حـصــة
هناء علي صالح البالغة  105,99سهم
مل ـص ـل ـحــة غـ ـ ــازي احـ ـم ــد ش ــوم ــان أع ـيــد
ملعاون في بعلبك لضم النواقص.
يـ ــومـ ــي  4056ت ـ ــاري ـ ــخ 2013/11/28
محضر وصف العقار صادر عن دائرة
تـنـفـيــذ بـعـلـبــك رق ــم  2013/23ملصلحة
ب ـن ــك س ــوس ـي ـت ـي ــه ج ـ ـنـ ــرال ع ـل ــى حـصــة
شعالن عبد الله سكاف.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
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◄ إعالنات رسمية ►
41.376.781
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة:
24.826.068
ـ ـ مــوعــد الجلسة البيع بــاملــزاد العلني
ومكان اجرائها:
نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فــي 2015/3/10
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر ًَا.
امام حضرة القاضي املنفرد املدني في
بعلبك ـ ـ رئيس دائرة تنفيذ بعلبك.
ـ ـ شروط البيع:
ـ ـ ـ ـ شـ ــروط امل ــزاي ــدة :ال ـن ـف ـقــات املـتــوجــب
دفعها عالوة على الثمن طوابع اإلحالة
ورســوم الـفــراغ ورســم الــداللــة والبلدية
 %5وع ـ ـلـ ــى راغـ ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــراء ال ـح ـض ــور
باملوعد املعني وأن يــودع باسم رئيس
دائ ــرة التنفيذ قبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
املقبولة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح او
تقديم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ
لتخوله هذه الدائرة الدخول باملزايدة
ـا إلقــامـتــه ضمن
وعليه أن يختار مـحـ ً
نطاق هذه الدائرة وإال عد قلمها مقامًا
مختارًا لــه وعليه خــال ثــاثــة ايــام من
صــدور قــرار االحــالــة ايــداع الثمن تحت
ـا وإعـ ــادة املــزايــدة
طــائـلــة اعـتـبــاره نــاكـ ً
عـ ـل ــى عـ ـه ــدت ــه ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة ،وعليه فــي خالل
عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور ق ــرار
اإلحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية 2012/178
طالب التنفيذ :بنك صادرات ايران
املـنـفــذ عـلـيـهـمــا :مـحـمــد مـحـمــود سليم
وسعاد نمر حوماني
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
بـ ـعـ ـب ــدا رقـ ـ ــم  2000/1704ب ـم ــوض ــوع
عقدي تأمني وزي ــادة تأمني وكشوفات
حساب بقيمة .$ 1.064.707
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2012/5/26
تاريخ تبليغ االنذار2003/3/26 :
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2003/5/12 :
وتــاريــخ تسجيله فــي السجل العقاري
2004/1/21
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار
 2012/9/29وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2013/7/17
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
رق ــم  /1223عــن قــانــا ع ـبــارة عــن ارض
بعل سليخ شديد االنـحــدار تصل اليه
بطريق ترابية داخل مجرى مياه تبعد
حوالي  1كلم عن الطريق العام.
مساحة العقار 6800 :م2
التخمني 102000 :د.أ.
الطرح 49572 :د.أ.
م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــة :م ـ ـ ــع ح ـ ـفـ ــظ ح ـ ـ ــق مـ ــديـ ــريـ ــة
ال ـخــزي ـنــة وال ــدي ــن ال ـع ــام وزارة املــالـيــة
(م ـت ـح ـس ـب ـيــة بـ ـعـ ـب ــدا) رق ـ ــم /2394ص
تاريخ 2004/9/18

الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2015/4/9الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني العقار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
ب ـ ـ ــذات ال ـع ـم ـل ــة املـ ـ ــذكـ ـ ــورة فـ ــي االعـ ـ ــان
وات ـخــاذ مـكــان اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
وإال ع ــد قـل ـم ـهــا م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه مــا
ـا بـمـحــام ،وعـلـيــه االطــاع
لــم يـكــن مـمـثـ ً
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقار
امل ـطــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

دعوة
إن القاضي ريما شــرف الدين الناظرة
فــي ال ــدع ــاوى الـعـقــاريــة فــي امل ــن تدعو
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ادخ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم ورثـ ـ ـ ـ ــة ج ــرج ــس
فرنسيس العازوري وهم :بديعة توفيق
مهنا وأوالده لطيفة وحـبـيــب وفــارس
وج ــان دارك وفــرنـسـيــس ولـيـلــى وكــار
فرنسيس جرجس العازوري للحضور
ال ــى قـلــم املحكمة بمهلة عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر لتبلغ اوراق الدعوى
 2014/1007مــدورة  2015/341املقامة
م ــن جـ ـ ــورج رزق وال ــرامـ ـي ــة ال ـ ــى ال ـ ــزام
ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا م ــوري ــس نـعـمــة
عـ ــازوري بـنـقــل ملكية الـقـســم رق ــم /3/
من العقار  /2000/البوشرية على اسم
املدعي جورج يوسف رزق وإال اعتبروا
ـوال وعـ ـ ـ ّـد كــل
م ـب ـل ـغــن وح ــوكـ ـم ــوا أصـ ـ ـ ـ ً
تبليغ اليهم في قلم املحكمة صحيحًا.
رئيس القلم
سمر سالم

مفقود
غــادر الـعــامــل Belachew abwe abegaz
من التابعية اإلثيوبية منزل مخدومه،
الرجاء ممن يعرف عنه شيئًا االتصال
علی الرقم 03/229006

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
التحاد صناديق التعاضد الصحية يف لبنان
يدعو مجلس ادارة اتحاد صناديق التعاضد الصحية يف لبنان صناديق
التعاضد املنتسبة لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف بيت
التعاضد – مقر االتحاد يف الحازمية يوم االربعاء الواقع فيه 2015/3/25
الساعة الثانية عرش ظهرا وذلك للبحث يف جدول االعامل التايل
 -1تالوة تقرير لجنة املراقبة
 -2تالوة تقرير مجلس االدارة عن اعامل االتحاد لعام 2014
 -3املصادقة عىل ميزانية حسابات االتحاد لعام  2014وبحث واقرار
املوازنة املقرتحة للسنة املالية املنتهية يف 2015/12/31
 -4ابراء ذمة مجلس االدارة
 -5انتخاب اعضاء مجلس االدارة الجديد واعضاء لجنة املراقبة
يف حال عدم اكتامل النصاب يف الجلسة االوىل اعاله تعقد الجلسة الثانية
الساعة الواحدة بعد الظهر اليوم ذاته وتعترب عندها الجلسة قانونية مبن
حرض
مجلس االدارة

إعالن

NEEDED
Medical Representative
– for west Beirut
& Dahieh – south
Bekaa for dermo– cosmetic products
Please send your CV
to :
hrdcgmm@yahoo.com

تــدعــو الجمعية الـتـعــاونـيــة لـصـيــادي األس ـمــاك في
األوزاعــي الجمعية العمومية العادية لالنعقاد في
مركزها في األوزاعي يوم الخميس في 2015/03/26
الساعة التاسعة والنصف صباحًا .وفــي حــال عدم
اكـتـمــال الـنـصــاب تـعـقــد الـجـلـســة فــي ال ـيــوم واملـكــان
نفسه الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمن حضر،
وعلى جــدول أعمالها ،ابــراء الذمة املالية للمجلس
الحالي ،وانتخاب هيئات مسؤولة جديدة.
بيروت في 2015/02/24
الجمعية التعاونية لصيادي األسماك في األوزاعي

عمرة
رحلة العمرة من  11/3/2015اىل 16/3/2015
السكن باملدينة املنورة دار اإلميان إنرتكونتيننتال
ومكة املكرمة فندق هيلتون
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

ّ
تقدم ثمين لبرشلونة وآخر معقد ليوفنتوس
نجح برشلونة اإلسباني في التغلب على
مضيفه مانشستر سيتي اإلنكليزي 1-2
في الــدور ال ــ 16من دوري أبطال أوروب ـا،
ومنعه من الثأر لخسارته الموسم الماضي.
ب ــدوره ،تمكن يوفنتوس اإليطالي من
التقدم على ضيفه بوروسيا دورتموند
بالنتيجة ذاتها  1-2أيضًا
ك ــان ال ـق ــرار حــاسـمــا ل ــدى بــرشـلــونــة
م ــذ أط ـل ــق ال ـح ـك ــم األملـ ــانـ ــي فـيـلـكــس
بريتش صـفــارة بــدايــة امل ـبــاراة :منع
مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ص ــاح ــب األرض
مــن الـثــأر لخسارته املــوســم املاضي
أم ــام ــه ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا.
لـيـلــة أمـ ــس ،ف ــي ال ــدور
ال ــ 16مــن دوري أبطال
أوروب ـ ــا ،نـجــح ال ـنــادي
الـكــاتــالــونــي فــي الـفــوز
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه  ،1-2بـ ـع ــدم ــا
س ـي ـط ــر ع ـل ــى امل ـ ـبـ ــاراة
فــي الـشــوط األول .عاد
الـ «برسا» الى مستواه
الـســابــق ،أي ــام تقديمه
ك ـ ــرة مـ ــن أجـ ـم ــل كـ ــرات
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وبـ ـ ـ ـ ــدا غ ـيــر
م ـت ــأث ــر ع ـل ــى اإلط ـ ــاق
بهزيمته األخـيــرة 1-0
أمــام ملقة فــي الــدوري
سيتواجه الفرنسي ارسين
املحلي.
فينغر مدرب ارسنال االنكليزي دخ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ــدرب ل ــوي ــس
مع فريقه السابق موناكو إن ـ ـ ــريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــه بـ ــال ـ ـثـ ــاثـ ــي
فـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم،
الفرنسي ،الليلة الساعة
األرج ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي
 ،21.45في موقعة
ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي
وصفها بـ
خاصة بالنسبة اليه ّ
واألوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عت
توز
«الغريبة الن حياتي
ل ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــس س ـ ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ـ ــز
الناديين».
بين
والـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي ن ـي ـم ــار
ُ
قصي
أ
ان
ألرسنال
ولم يسبق
أمـ ــام ال ـك ــروات ــي إي ـفــان
من المسابقة امام فريق
راكـيـتـيـتــش وأنــدريــس
فرنسي في اربع مواجهات إن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا .خ ـ ـطـ ــة
سابقة .كذلك ،يحل اتلتيكو هـ ـج ــومـ ـي ــة ،وس ـي ـط ــرة
على مجريات املباراة،
مدريد االسباني على باير
أثـ ـم ــرت س ــري ـع ــا هــدفــا
ليفركوزن االلماني باحثًا عن
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة 16
دون
مباراة سادسة تواليًا من
ل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــزً .اسـ ـتـ ـغ ــل
تلقيه هدفًا،
األخ ـ ـيـ ــر خـ ـط ــأ ف ــادح ــا
مــن املــدافــع البلجيكي
فـ ـنـ ـسـ ـن ــت ك ــومـ ـب ــان ــي
ل ـت ـع ـث ــره فـ ــي ت ـش ـت ـي ــت كـ ـ ــرة ع ــال ـي ــة.
وص ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ــى س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز ،وسـ ــددهـ ــا
ب ـي ـس ــراه ق ــوي ــة ف ــي ش ـب ــاك ال ـح ــارس
جو هارت .أخرس سواريز صفارات

فينغر أمام
ّ
«حبه األول»

ّ
سجل سواريز هدفين في مرمى هارت (بول إليس ـ أ ف ب)

اس ـت ـه ـجــان ك ـث ـيــرة رف ـع ــت ض ــده في
املدرجات منذ بداية املباراة ،في أول
ظ ـهــور ل ــه ع ـلــى امل ــاع ــب اإلنـكـلـيــزيــة
بعد رحيله عن ليفربول هذا املوسم.
استمر ضغط برشلونة على سيتي،
ولـ ــم ي ـس ـمــح ل ـل ـكــرة بـ ــأن ت ـخ ــرج مــن
ن ـصــف مـلـعـبـهــم ،لـتـثـمــر ه ــدف ــا آخــر
فــي الــدقـيـقــة  .30تـقــدم مـيـســي الــذي
أنـ ـه ــك العـ ـب ــي س ـي ـت ــي ب ـت ــاع ـب ــات ــه،
وم ــرر الـكــرة إلــى ج ــوردي ألـبــا الــذي
مررها بــدوره داخــل منطقة الجزاء،
ليتسلمها سواريز ويسجل الهدف
الثاني.
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط األول ك ـ ـ ــان الـ ـهـ ـج ــوم
شرسًا ،أما الدفاع ،فقد أنشأ جدارًا
أم ــام ال ـح ــارس األمل ــان ــي أن ــدري ــه تير
شـت ـيـغــن ،لـيـجــد سـيـتــي نـفـســه غير
قـ ــادر إال ع ـلــى ت ـســديــد ك ــرة وح ـيــدة
نهاية الشوط على مرمى األخير.
فــي الـشــوط الـثــانــي ،اسـتـعــاد العبو
س ـي ـتــي وع ـي ـه ــم ،وظ ـه ــر ط ــرف ــان في
امل ـبــاراة عكس الـشــوط األول .تبادل

للهجمات ،ومرتدة بأخرى .ضغطوا
منذ البداية واقتربوا من التسجيل
غ ـي ــر م ـ ــرة .األرج ـن ـت ـي ـن ــي سـيــرجـيــو
أغ ـ ــوي ـ ــرو ك ـ ــان األخـ ـ ـط ـ ــر ،س ـ ــدد ك ــرة
ّ
ردها القائم األيسر في أخطر فرصة
لسيتي.
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،69ن ـجــح األخـ ـي ــر فــي
الـتـسـجـيــل ،إث ــر اق ـت ـنــاص الـفــرنـســي
غ ــاي ــل كـلـيـشـيــه ك ــرة م ــن ب ــن قــدمــي
مـ ـيـ ـس ــي ،وم ـ ــرره ـ ــا الـ ـ ــى اإلسـ ـب ــان ــي
داف ـي ــد سـيـلـفــا الـ ــذي لـعـبـهــا بكعبه
إلى أغويرو وسددها داخل الشباك.
بـ ـع ــده ــا بـ ـ ـ ــ 5دقـ ـ ــائـ ـ ــق ،ن ـ ـ ــال ك ـل ـي ـشــه
البطاقة الحمراء لتدخل عنيف ضد
البرازيلي داني ألفيش.
وف ــي ن ـهــايــة املـ ـب ــاراة أضـ ــاع ميسي
ف ــرص ــة ال ـت ـق ــدم م ــن ج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا
صـ ّـد الحارس جو هــارت ركلة جزاء
لــه ،ليطلق الـحـكــم ص ـفــارة النهاية،
معلنًا قطع برشلونة نصف املسافة
الى دور ربع النهائي.

يوفنتوس  -بوروسيا دورتموند
ف ـ ـ ــي م ـ ـه ـ ـمـ ــة ص ـ ـع ـ ـبـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ت ـم ـك ــن
ي ــوف ـن ـت ــوس االيـ ـط ــال ــي م ــن الـتـغـلــب
ع ـلــى ضـيـفــه ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األملاني  ،1-2مهددًا األخير بالغياب
عن مسرح البطوالت األوروبية ملدة
ع ــام ون ـصــف ع ــام عـلــى األقـ ــل ،نـظـرًا
إلى ابتعاده عن املنافسة في أملانيا.
وج ــاء ت ال ـبــدايــة مـثــالـيــة ل ـ «الـسـيــدة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز» ،إذ ت ـم ـك ــن مـ ــن اف ـت ـت ــاح

ّ
صد هارت ركلة جزاء
لميسي في الدقيقة
األخيرة من المباراة

التسجيل في الدقيقة  13بعدما مرر
اإلسباني ألفارو موراتا كرة عرضية
الـ ــى األرج ـن ـت ـي ـن ــي ك ــارل ــوس تـيـفـيــز
ال ــذي تــابـعـهــا ف ــي ال ـش ـبــاك .ســريـعــا،
ّ
رد دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد ،وأدرك الـ ـتـ ـع ــادل
بهدية من جورجيو كييليني الذي
ف ـقــد ت ــوازن ــه وس ـق ــط أرضـ ــا ف ــي كــرة
سهلة تمامًا ،ما سمح ملاركو رويس
بخطفها ،والتقدم بها ليسددها في
شباك الـحــارس جانلويجي بوفون
( .)18وتمكن يوفنتوس من الدخول
الـ ــى اس ـت ــراح ــة ال ـش ــوط ــن وهـ ــو فــي
املـقــدمــة م ـجــددًا ،بـعــد ه ــدف ملــوراتــا
ال ــذي تـسـلــم ك ــرة مــن الـفــرنـســي بــول
ب ــوغ ـب ــا ،وتــاب ـع ـهــا وحـ ـيـ ـدًا م ــن دون
مراقبة في الشباك (.)43
حاول صاحب األرض جاهدًا تعزيز
تـقــدمــه فــي ال ـشــوط الـثــانــي مــن أجــل
ال ـس ـفــر ال ــى أمل ــان ـي ــا وه ــو ف ــي وضــع
جـيــد ،لكنه افـتـقــد الـلـمـســة االخ ـيــرة،
لـتـنـتـهــي امل ـب ــاراة عـلــى حــالـهــا بـفــوز
يوفنتوس.
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اقتراح «الفيفا» لموعد مونديال  2022يلقى استنكارًا أوروبيًا

جيروم فالكه عند وصوله إلى اإلجتماع (أ ف ب)

لــم يـكــد فــريــق عـمــل ك ــأس الـعــالــم لكرة
ال ـ ـقـ ــدم يـ ـق ــدم «إخـ ـ ــراجـ ـ ــه» ل ـح ــل مـ ــأزق
موعد تنظيم مونديال  2022في قطر،
بتوصيته بإقامته بني تشرين الثاني
وكانون األول من العام املذكور لتفادي
درج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة املــرت ـف ـعــة ف ــي ال ــدول ــة
الخليجية ،حتى خرجت أصوات تمثل
الـبـطــوالت األوروب ـيــة الوطنية منددة
به باعتبارها أكثر من سيدفع الثمن
لتضارب املوعد مع برنامجها ،ليبقى
هـ ــذا امل ــون ــدي ــال األغ ـ ــرب ف ــي ال ـتــاريــخ
ل ـنــاح ـيــة ت ـهــم ال ـف ـس ــاد وال ــرش ــى الـتــي
رافـقـتــه منذ نيله حـقــوق االستضافة،
ولم ينته الجدل حوله حتى في موعد
تنظيمه.
وقال رئيس الفريق ،البحريني سلمان
بن ابراهيم ال خليفة ،رئيس االتحاد

اآلس ـي ــوي مــن الــدوحــة بـعــد االجـتـمــاع
الـثــالــث« :أعـتـقــد أن التوصية ستكون
باتجاه شهري تشرين الثاني وكانون
األول ،لكن هناك خيارات أخرى».
وأض ـ ــاف إن ه ــذه ال ـخ ـي ــارات تتضمن
االستضافة في شهري كانون الثاني
وشباط.
من جهته ،رأى األمني العام لـ«الفيفا»،
جيروم فالكه ،الذي حضر االجتماع أن
«تشرين الثاني ـ كانون األول هو الحل
الوحيد إلقامة مونديال .»2022
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـت ــوص ـي ــة ،ف ـ ــإن ال ـن ـه ــائ ـي ــات
س ـت ـن ـط ـل ــق ف ـ ــي  26تـ ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
وت ـخ ـت ـتــم ف ــي  23ك ــان ــون األول ،كـمــا
علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر
مقرب من امللف.
وف ــي ح ــال اع ـت ـمــاد ه ــذه امل ــواع ـي ــد من

االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،س ـت ـت ـق ـل ــص م ــدة
املــونــديــال الــى أربـعــة أســابـيــع ،أي أقل
ً
بأربعة أيام مثال من مونديال البرازيل
.2014
ل ـكــن ري ـت ـش ــارد سـ ـك ــوادم ــور ،الــرئـيــس
التنفيذي لـلــدوري اإلنكليزي املمتاز،
كشف أن كل األندية األوروبية الكبرى
«خ ــائ ـب ــة ج ـ ـ ـدًا» ل ـل ـتــوجــه ن ـح ــو إق ــام ــة
املونديال في الفترة املذكورة.
وق ــال سـكــودامــور ،عضو فــريــق العمل
إن ــه شـعــر بـتـخـلــي االت ـح ــاد األوروبـ ــي

تقارير أخرى
على موقعنا

لكرة القدم ،الذي أعلن دعمه للتوصية،
عن األندية« :نعم خاب أملي جدًا ،نيابة
عن كل األندية األوروبـيــة ،وبالتحديد
األن ــدي ــة ال ـت ــي ت ــوف ــر م ـع ـظــم الــاع ـبــن
لكأس العالم».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـفــرن ـســي فــريــديــريــك
ت ـ ـي ـ ـيـ ــريـ ــه ،رئ ـ ـي ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة رواب ـ ـ ـ ــط
البطوالت األوروبية املحترفة لـ»فرانس
بــرس» ،إن الفترة املقترحة هي «الحل
األسوأ» للبطوالت األوروبية.
وأوض ــح تيرييه أن «الـفـتــرة املقترحة
ت ــم االت ـف ــاق عـلـيـهــا مـنــذ ف ـتــرة بـعـيــدة.
الـفـيـفــا واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي يحميان
مصالحهما وال أحــد يحمي مصالح
الـ ـبـ ـط ــوالت امل ـح ـل ـي ــة .أذكـ ـ ــر بـ ــأن %75
مــن الــاعـبــن املـشــاركــن فــي املــونــديــال
قادمون من البطوالت األوروبية».
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كأس االتحاد اآلسيوي

أصداء عالمية

ألكانتارا تناقل الكرة من
دون أي مشكلة

أف ــاد باي ــرن ميوني ــخ االملاني أن العب وس ــطه
الدول ــي االس ــباني ،ثياغ ــو الكانت ــارا ،ع ــاود
اللع ــب بالك ــرة وح ــده للمرة االول ــى منذ أربعة
أش ــهر وبع ــد اس ــبوع م ــن الرك ــض عق ــب
عودت ــه ال ــى التدريب ــات بع ــد غي ــاب بس ــبب
االصاب ــة.
ونش ــر باي ــرن ص ــورًا أللكانت ــارا ف ــي موقع ــه
عل ــى ش ــبكة «االنترن ــت» وه ــو يش ــارك ف ــي
التماري ــن عل ــى ملع ــب التدريب ــات التاب ــع
للن ــادي ،وأك ــد ان العب ــه «تناق ــل الك ــرة بقدمه
وكاحل ــه وكعب ــه وفخ ــذه دون اي مش ــكلة».
وأض ــاف الن ــادي الباف ــاري ان االم ــر يتعل ــق
«بمرحل ــة صغي ــرة جدي ــدة ف ــي طريق ــه ال ــى
الع ــودة ال ــى املالع ــب».
وغ ــاب الكانت ــارا ( 23عام ــا) ع ــن التدريب ــات
من ــذ  14تش ــرين االول املاض ــي.
وكان الكانت ــارا ق ــد تع ــرض لإلصابة في اذار
املاض ــي وخض ــع لعملي ــة جراحي ــة اول ــى بعد
ش ــهرين وكان يس ــتعد للع ــودة ال ــى املالع ــب
قب ــل ان يتع ــرض مج ــددًا الصاب ــة خ ــال
التماري ــن أرغمت ــه عل ــى الخض ــوع لعملي ــة
ثاني ــة ف ــي نهاي ــة تش ــرين االول املاض ــي.

يورغنسن في الجهاز الفني
لمنتخب الدنمارك

التح ــق مارت ــن يورغنس ــن ،الع ــب وس ــط
منتخب الدنمارك الس ــابق ال ــذي اعتزل اللعب
الع ــام املاض ــي ،بالجه ــاز الفن ــي لألخي ــر.
وق ــال يورغنس ــن ( 39عام ــا) ف ــي بي ــان
مش ــيرًا مل ــدرب الدنم ــارك «ال يمك ــن التفكي ــر
ف ــي م ــكان أفض ــل لتعل ــم املهن ــة م ــن الوج ــود
بجان ــب مورت ــن اولس ــن».

حادث ألونسو بسبب الرياح
العاتية

أك ــد فريق ماكالرين هون ــدا أن الرياح العاتية
تس ــببت ف ــي ح ــادث فرنان ــدو الونس ــو أثن ــاء
تج ــارب برش ــلونة قبل انطالق موس ــم بطولة
العال ــم للفورموال  ،1نافيًا «ش ــائعات خاطئة»
بح ــدوث عط ــل كهربائ ــي تس ــبب ف ــي فق ــدان
الس ــائق االس ــباني وعيه قب ــل االصطدام.
وذك ــر ماكالري ــن أن الونس ــو يتعاف ــى عل ــى
نح ــو جي ــد ف ــي املستش ــفى ف ــي برش ــلونة،
كم ــا أن ــه يتح ــدث مع أس ــرته وأصدقائ ــه لكنه
س ــيظل هن ــاك تح ــت املراقب ــة.

رياضة

الكرة اللبنانية

بداية سيئة للنجمة والسالم زغرتا آسيويًا
س ـجــل م ـم ـثــا ل ـب ـنــان ال ـن ـج ـمــة وال ـس ــام
زغ ــرت ــا ب ــداي ـت ــن سـيـئـتــن ض ـمــن الـ ــدور
األول لـ ـك ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي حــن
سقط النجمة بقوة أمام مضيفه الكويت
الكويتي  4 - 1ضمن املجموعة الرابعة،
فيما خسر السالم أمام مضيفه الوحدات
األردني  5 - 1ضمن املجموعة األولى.
وإذا ك ــان ــت خ ـ ـسـ ــارة الـ ـ ـس ـ ــام ،وب ــرغ ــم
قساوتها ،يمكن النظر اليها مــن زاويــة
أن ـهــا املـ ـب ــاراة األولـ ــى لـلـفــريــق الـشـمــالــي
آس ـيــويــا ،وه ــي ج ــاءت أم ــام فــريــق قــوي
وخارج أرضه ،فإن الخسارة النجماوية
غير مبررة .فاملضيف الكويتي لم ّ
يقدم
ً
أداء يستحق على اساسه هذه النتيجة
ال ـك ـب ـي ــرة .ب ــل اسـ ـتـ ـف ــاد م ــن س ـ ــوء حــالــة
ال ـن ـج ـم ــاوي ــن وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـش ــوط
الثاني ،حيث بدا بطل لبنان كفريق بال
«مخالب» فلم يكن هناك فرص حقيقية
ل ــه .صحيح أن الـنـجـمــة افـتـقــد مهاجمه
ال ـن ـي ـج ـي ــري غـ ــودويـ ــن وحـ ـس ــن امل ـح ـمــد
بسبب اإلصــابــة وامل ــرض ،اال أن الفريق
يزخر باألسماء القادرة على التعويض
وخصوصًا أن املحمد ال يلعب أساسيًا.
وشارك في اللقاء بعد طول غياب الالعب
حـســن الـعـنــان ،فيما ح ــاول ســي الشيخ
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الـحــارس نزيه أسعد فــي التعامل معها
فــي الدقيقة  .52وع ــزز التونسي شــادي
ً
الـهـمــامــي النتيجة للكويتيني مستغال
سوء حال خط الدفاع في الدقيقة  ،83قبل
أن ّ
يعمق أحمد حزام الجراح النجماوية
في الدقيقة .89
ويلعب الـيــوم االربـعــاء ضمن املجموعة
ذاتـ ـه ــا ال ــرف ــاع ال ـب ـحــري ـنــي م ــع الـجـيــش
السوري.

أداء دور املهاجم الصريح في اللقاء.
تقدم الكويتيون مبكرًا عبر أحمد الصقر
في الدقيقة  ،15لكن النجمة أنهى الشوط
ً
األول م ـت ـع ــادال ب ـهــدف س ــي ال ـش ـيــخ في
الــدقـيـقــة  40وه ــي م ــن الـلـمـحــات الفنية
القليلة التي قدمها النجماويني.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ب ـ ـ ــدا االنـ ـهـ ـي ــار
ال ـن ـج ـم ــاوي ح ــن س ـج ــل ح ـس ــن حــاكــم
الـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـث ــان ــي م ـ ــن كـ ـ ــرة حـ ـ ــرة أخ ـط ــأ

الدوري يعود بإقامة
األسبوع 12
قررت اللجنة التنفيذية في االتحاد اللبناني
لكرة القدم إقامة مباريات األسبوع الثاني
عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم
أيام الجمعة والسبت واألحد ،حيث يلعب
الجمعة التضامن صور مع ضيفه العهد
عند الساعة  15.05في صور ،ويلعب
السبت الشباب الغازية مع ضيفه الصفاء
على ملعب كفرجوز عند الساعة ،14.15
والنبي شيت مع ضيفه شباب الساحل
في التوقيت عينه ،واإلخاء األهلي عاليه مع
األنصار في بحمدون عند الساعة .15.05
ويختتم األسبوع األحد بلقاءي السالم
زغرتا مع طرابلس في املرداشية عند
الساعة  ،14.15والنجمة مع الراسينغ في
صيدا عند الساعة .15.30
واعتمد االتحاد مشاركة لبنان في كأسي
آسيا للشباب وللناشئني عام ،2016
إضافة إلى اعتماد اإلسباني خافيير
فرنانديز (باكو) مدربًا ملنتخب لبنان لكرة
الصاالت ،واإليراني كريم مقدم مدربًا
ملنتخب لبنان لكرة القدم الشاطئية ،وإقامة
معسكر تدريبي للمنتخب الشاطئي من
 10إلى  19آذار املقبل استعدادًا لبطولة
آسيا  2015وتسمية عضو االتحاد مازن
قبيسي رئيسًا للبعثة.

أم ــا فــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،فـلــم يـكــن حــال
الـ ـس ــام زغ ــرت ــا أف ـض ــل م ــن ال ـن ـج ـمــة مع
خـســارتــه أم ــام ال ــوح ــدات األردنـ ــي .5 - 1
وال ــاف ــت أن األه ـ ـ ــداف األردن ـ ـيـ ــة ج ــاءت
معظمها في آخر عشر دقائق من اللقاء،
ح ـي ــث تـ ـق ــدم األردن ـ ـ ـيـ ـ ــون ع ـب ــر م ـح ـمــود
شـلـبــايــة ف ــي الــدقـيـقــة الـخــامـســة قـبــل أن
يعزز صالح راتــب النتيجة فــي الدقيقة
 ،25لـ ـك ــن ال ـ ـسـ ــام قـ ـل ــص ال ـ ـف ـ ــارق عـبــر
األرجنتيني لــوكــاس غ ــاالن فــي الدقيقة
.35
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ح ــاول السالميون
الـ ـتـ ـع ــدي ــل ،ل ـك ــن األه ـ ـ ـ ــداف تـ ــوالـ ــت عـلــى
شـبــاكـهــم نـتـيـجــة الن ـفــاع ـهــم ال ــى األم ــام
فسجل شلباية مـجــددًا فــي الدقيقة ،82
ق ـبــل ان ي ـس ـجــل ال ـب ــدي ــل م ـح ـمــد زع ـتــرة
هدفني في الدقيقتني  90و.94
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
عينها فاز النهضة العماني على الوحدة
السوري .1 - 2
وضمن املجموعة الثانية ،تعادل وادي
النيص الفلسطيني مع الجزيرة االردني
 ،1 - 1كـمــا ت ـعــادل الـشــرطــة الـعــراقــي مع
الـحــد البحريني  2 - 2ضمن املجموعة
ذاتها.

استراحة
1934 sudoku

كلمات متقاطعة 1 9 3 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

1

4

2

8

3

9

2

3

3

4

6

5

2

8
9

2

5

4

7
6

9

6

4

1

5

8

7
8

4

9

3

9

5

2

6
2

2

10

5
8

9

أفقيا

 -1عاصمة ُعمان – فرقة لبنانية متخصصة في فنون الرقص واملوسيقى املسرحية المست
العاملية في أعمالها الرائعة –  -2إحدى الواليات املتحدة األميركية عاصمتها كولومبوس –
حشرات مجتهدة ومنتجة –  -3إسم حمله العديد من أباطرة جرمانيا والنمسا – من عوامل
الطبيعة في فصل الشتاء –  -4آللىء عظام – خالف فرح – البارحة أو قبل اليوم –  -5ابن نوح
ّ
تحدر الجنس األسود كما جاء في التوراة – قفز –  -6قائد تاريخي عظيم –  -7وعاء ُيصنع
منه
من القصب – من األلوان –  -8حرف نصب – لقب امللك –  -9إمارة عربية – سحب وجذب العربة
ّ
ُ
وضعف –  -10أمير من القادة الفاتحني ناصر علي بن أبي طالب إشتهر بالخطابة والكرم
– رق
وحسن اإلدارة

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1شبكة مطاعم وجبات سريعة عاملية –  -2حلية كالطوق تلبسه املرأة في زندها أو معصمها –
ّ
تغلب على العدو – سجن ومعتقل
من أشهر كتب الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران – -3
– للنداء –  -4خالف صالح – صاحب وصديق بالعامية –  -5مدينة لبنانية – بئر عميقة – -6
ّ
شاعر مسرحي فرنسي كبير ُيعتبر مبدع الفن املسرحي الكالسيكي في فرنسا – حجر منقور
للماء –  -7مطلع أغنية –  -8دولــة أميركية – نقاتل على الجبهات –  -9الصق النسب – حرف
جر – خاصتي أو نسبة الى نظام ّ
معي من دول العالم –  -10مسرحية للفنانة اللبنانية الراحلة
صباح
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1فيلد مارشال –  -2كوبنهاغن –  -3اوان – هو –  -4فنان – كون –  -5تيموجني –  -6يم – رغيف
– دو –  -7دول – رت – ا ا ا –  -8بان – ياك – ّ -9أيدها – مارس –  -10فالشنغ ميدو

عموديًا
 -1فك – فريد – اف –  -2يوان – موبيل –  -3لبوات – الدا –  -4دنانير – نهش –  -5مهن – مغر – ان
ّ
–  -6ا ا – كويتي –  -7رغد – جف – ّأمم –  -8شن – كي – اكاي –  -9هوندا – رد –  -10ليون – وارسو

حل الشبكة 1933
5

إعداد
نعوم
مسعود

2
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4

5

6

1934
7

8

9

10

11

ّ
الدولية
إشتهرالجائزة
ـازت على
تونسية حـ
وسياسية
لملكحقوقية
وناشطة
بمراسالته مع
.)1949
مصر (-1862
بريطانيا في
صحافيةاألعلى
الممثل
لحرية الصحافة عام  .2004كانت من مؤسسي الحزب الديموقراطي التقدمي
منهبن علي خالل الحرب العالمية األولى
حسين
شريف مكة
استقالت
لكنها
سهل
=
11+4+9
■
أحزان
=
7+10+5+1
■
الصوت
حسن
طائر
=
3+8+2+6
 = 11+3+10+8+6+1شجر حرجي ■  = 4+3+6+7حدبة الجمل ■ = 5+2+3+9
ساكن الدير
الفهم

حل الشبكة الماضية :ميشال فيريرو
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اعالنات
إعالنات األخبار
◄◄ مبوب
رسمية►►
اعلان خاص من جريدة األخبار
تفيـد «شركة أخبار
بيروت ش .م .ل»
الناشـرة لجريدة

بـان عقـد التمثيـل اإلعالني الحصري مع شـركة
«بروموفيكس» تنتهي
صالحياتـه بتاريـخ  31كانون الثاني .2015
وعليه ،وابتداء من  1شـباط  2015سـوف
يكـون بمقـدور جميع الشـركات اإلعالنية والزبائـن التعامل معها
مباشـرة مـن داخـل وخارج لبنان عبـر اإلتصال على الرقم:
 00961-1-759500أو عبـر البريد اإللكتروني:
ads@al-akhbar.com

مطلوب
شركة GT GROUP
INTERNATIONAL S.A.L
تطلب مديرة مبيعات خبرة  5سنوات
في مجال بيع األدوات المنزلية
الكهربائية وااللكترونية
info@gtgi.com.lb

األربعاء  25شباط  2015العدد 2527

◄ مبوب األخبار ►

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اعالنات
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ثقافة وناس

فنون بصرية

المغنى حياة الروح حلمي التوني يزخرف بالحنين
ينتمي إلى جيل من التشكيليين المصريين
ممن تشكل وعيهم مع «ثورة  »1952وقيمها
على رأسها العدالة االجتماعية ،والوحدة
العربية ،ومقاومة الهيمنة بمختلف أشكالها.
في معرضه الجديد «المغنى حياة الروح» في
قاعة «بيكاسو» في القاهرة ،يقدم مجموعة
من اللوحات المرتبطة باألغنية العربية طوال
قرن .رحلة الكتشاف وجدان جيل كامل ،فيذكرنا
بكنوز ومسرات حياتنا سمعًا ونظرًا

القاهرة ـــ سيد محمود
م ـ ـس ـ ـيـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة قـ ـطـ ـعـ ـه ــا ح ـل ـمــي
التوني ( )1934ليهتدي إلــى صيغة
أس ـلــوب ـيــة تــائ ـمــه بـحـيــث أصـبـحــت
لــوحــاتــه ت ــدل عـلـيــه .تـحــد كـبـيــر ألي
فـ ـن ــان ي ــرت ـب ــط ب ـق ــدرت ــه ع ـل ــى تــأكـيــد
عــاملــه وال ـت ـم ــرد عـلـيــه ف ــي آن بحيث
يـصـبــح ك ــل عـمــل جــديــد ره ــان ــا على
امل ـغ ــام ــرة واالخ ـ ـتـ ــاف .ف ــي مـعــرضــه
الجديد «املغنى حياة ال ــروح» الــذي
تـحـتـضـنــه حــال ـيــا ق ــاع ــة «بـيـكــاســو»
فــي حــي الــزمــالــك فــي الـقــاهــرة ،سعى
ال ـف ـن ــان املـ ـص ــري إلـ ــى ال ـت ـعــاطــي مع
تحديات ذاتـيــة وأخ ــرى موضوعية.
ول ــد ف ــي مـحــافـظــة ب ـنــي س ــوي ــف في
م ـصــر ف ــي  30ن ـي ـســان (أب ــري ــل) عــام
 ،1934وح ـص ــل ع ـلــى ب ـكــالــوريــوس
ك ـل ـيــة ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة (ت ـخـ ّـصــص
دي ـكــور مـســرحــي) ع ــام  1958ودرس
فـ ـن ــون ال ــزخ ــرف ــة والـ ــدي ـ ـكـ ــور .تــولــى
العديد من املناصب ،وأقــام معارض
محلية ودولـيــة ،وعــاش فــي القاهرة
وبيروت .لعب دورًا بارزًا في تطوير
ت ـص ــام ـي ــم ال ـك ـت ــب وفـ ــن «امل ـل ـص ــق»،
إض ــاف ــة إل ــى ال ــرس ــم ال ـكــاري ـكــاتــوري،
وبزغ كفنان صحافي خالل اشتغاله
فــي مـجـلــة «ال ـه ــال» ورســومــاتــه في
مجلة «العربي» الكويتية حيث عمل
إلــى جــوار أحمد بهاء الدين .ينتمي
ال ـتــونــي إل ــى ج ـيــل م ــن التشكيليني
امل ـص ــري ــن م ـمــن ت ـش ـكــل وع ـي ـهــم مع
نـ ـ ـج ـ ــاح ثـ ـ ـ ـ ــورة  1952وت ـب ـش ـي ــره ــا

بـقـيــم ج ــدي ــدة ع ـلــى رأس ـه ــا ال ـعــدالــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال ـ ــوح ـ ــدة ال ـع ــرب ـي ــة،
ومقاومة الهيمنة بمختلف أشكالها.
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،يـ ـ ـب ـ ــدو ع ـ ـمـ ــل الـ ـت ــون ــي
م ـخ ـل ـصــا ل ـت ـلــك ال ـق ـي ــم ،س ــاع ـي ــا إل ــى
التعبير عنها وفق تصورات جمالية
م ـب ـت ـك ــرة ال ت ـغ ـي ــب ع ـن ـه ــا م ـفــاه ـيــم
مـ ـث ــل الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة ،وت ــرتـ ـك ــز إل ــى
وعــي يتعلق بــرؤيــة الفنان ملــا يمكن
تسميته بالهوية.
يقدم املعرض الجديد مجموعة من
ّ
ال ـل ــوح ــات املــرت ـب ـطــة كــل ـهــا بــاألغـنـيــة
ال ـعــرب ـيــة ط ـ ــوال م ــا ي ـق ــرب م ــن ق ــرن.
مـ ــوضـ ــوع سـ ـب ــق ل ـل ـت ــون ــي ارت ـ ـيـ ــاده
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال اش ـ ـت ـ ـغـ ــالـ ــه ع ـ ـلـ ــى صـ ــور
امل ـغ ـنــن ب ـ ــدءًا م ــن م ـعــرضــه الـشـهـيــر
«ان ـظ ــر وراءك ب ـح ــب» ال ـ ــذي قــدمـهــا
قـبــل أك ـثــر م ــن  15عــامــا ف ــي غــالـيــري
«خــان مغربي» في الزمالك .في ذلك
املـ ـع ــرض ،ق ــدم ب ــورت ــري ـه ــات لـنـجــوم
ال ـ ـطـ ــرب مـ ــن أم ـ ـثـ ــال س ـي ــد دروي ـ ـ ــش،
ومحمد عبد الوهاب ،وأم كلثوم .كما
اشتغل على تقديم نمط من املحاكاة
ل ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األيـ ـ ـق ـ ــون ـ ــات ال ـب ـص ــري ــة
الراسخة في وجدانه.
لـ ـعـ ـب ــة واصـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فــي
ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ح ـ ـيـ ــث تـ ـك ــرر
اشتغاله على نفرتيتي ،وأم كلثوم،
وموديالت محمود سعيد ،ولوحاته
ّالبارزة منها «ذات العيون العسلية».
إنــه رسم على رسم يقارب ما يعنيه
ن ـ ـقـ ــاد األدب ب ـت ـع ـب ـي ــر «ن ـ ــص عـلــى
النص» حيث لعبة تداخل النصوص

لوحة
مستوحاة
من أغنية
محمد عبد
المطلب «غدار
يا زمن» (زيت
على كانفاس
ــ 80×100
سنتم ــ )2014

لـكــن بـصــريــا ه ــذه امل ــرة .وكـمــا يشير
التوني في الدعاية ملعرضه الجديد
«يصيح املستمع إلى أغنية جميلة:
ال ـلــه .كــذلــك يفعل الـنــاظــر إل ــى منظر

وضعت أعماله في خانة
«التعبيرية الغنائية»
جـمـيــل س ــواء ك ــان ه ــذا املـنـظــر ام ــرأة
حـسـنــاء أو سـحــابــة ف ــي ال ـس ـمــاء ،أو
لــوحــة فـنـيــة جـمـيـلــة .فــا شــك فــي أن
أك ـث ــر أنـ ـ ــواع ال ـف ـن ــون رواجـ ـ ــا ه ــو فن
الغناء ،فكلنا نسمع األغاني ونطرب

ّ
بـ ـه ــا ،ب ــل م ــن ــا م ــن ي ـس ـمــع ويـ ـط ــرب،
فـ ـيـ ـش ــارك امل ـغ ـن ــي فـ ــي غـ ـن ــائ ــه» .مــن
ه ـنــا ،ج ــاءت ف ـكــرة امل ـعــرض الـجــديــد
الـ ــذي يـجـمــع ب ــن األغ ـن ـيــة الجميلة
وال ــوج ــه ال ـح ـس ــن ،ف ـيــذكــرنــا بـكـنــوز
ّ
يضم
ومسرات حياتنا سمعًا ونظرًا.
املـعــرض  44لوحة زيتية مستوحاة
ـان شـهـيــرة أحـ ّـب ـهــا ال ـنــاس».
«م ــن أغـ ـ ٍ
ي ــدرك امل ـتــابــع ألع ـم ــال ال ـتــونــي مــدى
ج ــدارة التعبير الــذي اخـتــاره الناقد
البارز كمال الجويلي لوصف أعماله
التي وضعها فــي «خــا ّنــة التعبيرية
الـغـنــائـيــة» .وصــف يلخص السمات
الجمالية في املعرض الجديد حيث
تتولى كــل لوحة التعبير عــن عالقة

م ــع أغ ـن ـي ــة .ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ي ـت ـحـ ّـول
املعرض إلى رحلة الكتشاف الوجدان
السمعي لجيل حلمي التوني حيث
شغف بتحويل بطالت لوحاته الى
«أي ـق ــون ــات» تحتفظ بـكــل الـعــامــات
البصرية املعبرة عن مفهوم هوياتي
بالضرورة ومفردات تشكيلية يعود
أغلبها إلــى جماليات الفن الشعبي
امل ـصــري (ال ـهــدهــد ،ال ــدي ــك ،السمكة،
عني حــورس) ،ســواء الفن الفرعوني
أو ال ـق ـب ـطــي أو االس ــام ــي الـشـعـبــي
ب ـكــل ح ـم ــوالت ــه م ــن ش ـغــف بــالــرمــوز
ذات ال ــدالل ــة أو ال ـتــداخــل ب ــن الـخــط
وال ـت ــوري ـق ــات ال ـن ـبــات ـيــة ال ـت ــي تــذكــر
بشغف الـفـنــان القبطي باللعب مع
الـنـبــات .ولــع بلغ حالته التجريدية
الـ ـقـ ـص ــوى م ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان املـ ـسـ ـل ــم فــي
اشتغاله على رسوم الحج أو وحدات
األرابيسك واملشربيات التي تتجلى
فــي ه ــذا امل ـعــرض كـعــامــة عـلــى زمــن
ال يبدو التوني راغـبــا فــي مغادرته.
في تعامله مع صورة أم كلثوم ،يبدو
م ـن ـحــازًا إل ــى «ث ــوم ــة» الـثــاثـيـنـيــات
واألربعينيات.
ومن السمات ذات الداللة في املعرض
ّ
أن جميع بطالت لوحاته من النساء
الجميالت ،لكن في أوضــاع مرتبطة
بـ ـب ــداي ــات ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،حـيــث
«ال ـف ـت ـنــة ال ـج ـمــال ـيــة» مـعـطـلــة خلف
امل ـشــرب ـيــات رغ ــم اح ـت ـشــاد االج ـســاد
ب ـج ــاب ـي ــات ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى جـمــالـيــة
لـ ــون ـ ـيـ ــة فـ ــائ ـ ـقـ ــة ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوبـ ــة .وفـ ــي
اللوحات التي تعالج أغنيات غادرت
ذل ـ ــك الـ ــزمـ ــن ،ث ـم ــة ال ـت ـص ــاق واض ــح
بــه بــاعـتـبــاره «زم ـنــا لـلـفــن الجميل»
يتعاطى معه الفنان كما يتعاطى مع
معطيات عمله في الربع قرن األخير
عـلــى األق ــل كــوسـيـلــة إلح ـيــاء ال ـتــراث
الـ ـق ــدي ــم وك ــآلـ ـي ــة دف ــاعـ ـي ــة مل ــواج ـه ــة
ال ـت ـحــديــات ال ــراه ـن ــة ك ـمــا ف ــي لــوحــة
«زهــرة املــدائــن» التي تستعيد غنوة
فيروز الشهيرة .أمر يجعل اللوحات
ً
فــي أغلبها أداة لتثبيت الحنني من
جانب ،كما في التعاطي مع أغنيات
ش ــادي ــة ،وف ــاي ــزة أح ـمــد ،وأم كـلـثــوم،
وم ــن ج ــان ــب آخ ــر «م ــرث ـي ــات» تغلب
عـلـيـهــا ال ـح ــال ــة ال ـغ ـنــائ ـيــة واأللـ ـ ــوان
الــدالــة على هــذا املــزاج ورؤيــة تذهب
باتجاه املاضي.
«امل ـغ ـن ــى ح ـي ــاة الـ ـ ـ ــروح» :ح ـتــى  17آذار
(م ــارس) ـ ـ «غــالـيــري بـيـكــاســو» ،الــزمــالــك،
القاهرة ـ لالستعالم00227367544 :

أمسية

تريو شربل روحانا «يطرب» المدينة
عناية جابر
ال ي ــزال شــربــل روحــانــا ( )1965وفيًا
لنهجه الفني الداخلي .نهج يستطيع
املـتــابــع الـتـقــاط عـنــاصــره وتفاصيله
وخ ـي ـط ــه ال ــرق ـي ــق ال ـج ــام ــع ع ـ ــددًا مــن
ً
إصداراته ،ابتداء من «ذكرى» وصوال
إل ـ ــى «س ـ ــام ـ ــات» و«م ـ ـ ـ ــدى» و«مـ ـ ــزاج
عـلـنــي» و«كـ ــي ال نـنـســى» و«الـعـكــس
صـ ـحـ ـي ــح» و«خـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة »...و«شـ ـغ ــل
بـيــت» حـتــى «تـشــويــش» ال ــذي أطلقه
العام املاضي .يبقى «دوزان» ()2010
تجربة تــوضــح الــى حـ ّـد كبير املسار
املنهجي لهذا املوسيقي في «دويتو
العود» مع إيلي خوري.
ال ُيخفى أن روحــانــا ُيفسح للعفوية
مـكــانـهــا بــرغــم ال ــدراس ــة األكــادي ـم ـيــة.
املوسيقية»
األستاذ في «معهد العلوم
ّ
ف ــي «جــام ـعــة الـ ــروح الـ ـق ــدس» ،ســخــر
ّ
ج ــل ق ــدرات ــه وت ـجــاربــه لـكـتــابــة منهج
ُ
خــاص بآلة الـعــود ،ما لبث أن أعتمد
في املعهد املــذكــور .والحال أن مؤلف

بـ ـع ــض أجـ ـم ــل املـ ـق ــاط ــع املــوس ـي ـق ـيــة
ً
فــي «س ــام ــات» م ـثــا ،ال ي ــزال يجهد
فــي نـسـيــج مـبـنــي عـلــى م ــزاج خــاص،
حميم ورقـيــق ،ويـقــوم على مقاربات
واخ ـت ـب ــارات تـمـضــي عــال ـيــا م ــن دون
ادعــاء ،منذ تعاون روحانا في بداية
إطالالته العلنية مع مارسيل خليفة،
كعازف على آلة العود .شربل روحانا
أكـبــر مــن حـصــره فــي الـعــزف على آلة
الـ ـع ــود ،ل ـنــاح ـيــة ح ـســاس ـيــة ال ـع ــازف
نفسها ،ولتسلل هذه الحساسية من
أنامل العازف الى األجهزة العصبية
ل ـج ـم ـه ــور س ــامـ ـعـ ـي ــه ،م ـت ـل ـه ـف ــة إل ــى
لـحـظــات م ــؤث ــرة .ب ـهــذا الـكـيــان الفني
ال ـش ـفــاف ت ــردد ح ـضــور ه ــذا ال ـعــازف
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ع ـل ــى م ـ ـسـ ــارح ال ـعــالــم
العربي والعالمُ ،معززًا بفكرة أن العود
ليس مجرد آلة ،بل اقتراح معرفي قد
ُي ّ
دور في زوايا اللحن فيغتني النغم،
ويغدو شيئًا آخر مع أبرز آالت العزف
عـنــد ال ـع ــرب .ال ُيـخـفــى م ــزاج الحنان
الخالص في عدد من أعمال روحانا،

كما هي الحال في أغنية «هاي كيفك
ســافــا؟» ،أو النقد املبطن فــي األغنية
الستعمال اللبنانيني لغات مختلفة
في تخاطبهم اليومي .كما ال ُيخفى
ع ــزف ـ ُـه امل ـم ـســوك ب ـق ــدرة تـقـنـيــة عالية
في تجاربه األخيرة القارئة ألصعب
اللحظات وأشــدهــا تعقيدًا في كتابة
املــوس ـي ـقــى الـلـبـنــانـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ،أو

يرافقه إيلي خوري على البزق
وآزاد ميرزابور على آلة التار
معالجتها من وجهة نظر جديدة ،أي
إعادة كتابة القديم بروح جديدة كما
دأب في الكثير من أعماله كما في «يا
ً
غصن نقا» مثال ،و«البنت الشلبية»
ً
و«عالروزانا» وصوال إلى «فالمنكو»،
وف ــي الـعـمــل عـلــى الـسـمــاعــي /راســت
في مقطوعة «سماعي /راســت» التي
ال ت ـت ـعــدى ال ــدق ــائ ــق األربـ ـ ــع تـقــريـبــا.
ّ
ُيغلف روحانا تأليفاته بحساسيته،

ُ
ويـخـضـعـهــا لـلـعـقــل ف ــي آن ،لينقلها
إل ــى مــرح ـلــة االخ ـت ـب ــار ال ـعــزفــي على
ّ
تتفرع إلــى معابر
آلــة الـعــود ،ومنها
اآلالت األخ ــرى الـتــي تلعب جماعيًا.
تـحــت ع ـنــوان “ط ــرب وس ـف ــر” ،يحيي
روح ــان ــا أمـسـيــة مــع ع ــازف آل ــة الـتــار
اإليراني آزاد ميرزابور ،وعازف البزق
وال ـعــود إيـلــي خ ــوري يــومــي  27و28
شباط (فبراير) على خشبة «مسرح
املــديـنــة» .وعــن تعاونه مــع ميرزابور
يـقــول روحــانــا« :التقيت ع ــازف التار
اإلي ــران ــي آزاد م ـيــرزابــور قـبــل عامني
ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ب ـيــت
الدين»  ،وكانت رغبتنا مشتركة في
عـمــل فـنــي مـعــا .وق ــد ت ـ ّـم ذل ــك بالفعل
حيث ّ
قدمنا ســويــا ،مــع عــازف البزق
والعود اللبناني إيلي خــوري ،حفلة
مــوس ـي ـق ـيــة آالتـ ـي ــة ع ـلــى م ـس ــرح Les
 Abessesف ــي ب ــاري ــس .والقـ ــت صــدى
طيبًا ،بــامـتــزاج املوسيقى الفارسية
ب ــال ّ ـع ــرب ـي ــة ،وك ــان ــت وح ــده ــا اآلالت
ُ
تغني وتتحاور من خالل املقطوعات

واالرت ـج ــاالت املوسيقية الـتــي تأخذ
م ــداه ــا عـنــد ك ــل عـ ــازف عـلــى ح ــدة أو
ّ
سيقدمه
مجتمعني» .البرنامج نفسه
الثالثي في أمسية «طرب سفر» على
خشبة «مـســرح املــديـنــة» الـتــي تجمع
الـعــود والـتــار والـبــزق مــن دون غناء،
و«ن ــأم ــل مـعـهــا تـفــاعــل الـجـمـهــور مع
مــوسـيـقــى ب ــاد ال ـش ــام وبـ ــاد ف ــارس
على وتر التواصل بني األجيال» كما
يقول روحانا .وعن معنى حضور ّ
أي
ّ
نشاط فني أو ترف روحي وسط هذا
الـخــراب املحدق بالعالم العربي اآلن
يضيف« :لغاية اآلن لم يصل الخراب
الــى داخـلــي ،ولــم يفعل فعله بعد .ما
زل ــت أق ــاوم بمجهود كبير كــي أعــزل
نفسي عما يــدور حولنا ،لكنني أثق
أننا سنكون بخير».
«ط ــرب س ـفــر» 20:30 :مـســاء الـجـمـعــة 27
وال ـس ـبــت  28ش ـبــاط (ف ـبــرايــر) ـ ـ ـ «مـســرح
املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـي ــروت) .لــاسـتـعــام:
01/753010
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فوتوغرافيا

فؤاد الخوري يواصل «مسلسله المصري»
ك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه لـ ـيـ ـم ـ ـشـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى خ ـط ــى
الـفــرنـسـيــن ،ويـلـتـقــط مـجـمــوعــة من
الـ ـص ــور ع ـلــى امـ ـت ـ ّـداد وادي ال ـن ـيــل.
صــور يقول عنها إنـهــا «ب ــدأت تدير
ظ ـه ــره ــا ،ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا ،إل ـ ــى قـصــة
ّ
االستشراقية ،وتتحول إلى
البداية
ّ
ّ
ّ
خيالية شخصية تستند إلى
قصة

بين الثورة الكامنة في طبيعتها وتاريخها
الممتد على طول وادي النيل منذ أولى وأعرق
ّ
المصور اللبناني أعماله
الــحــضــارات ،يهدي
ّ
ّ
الفوتوغرافية إلى شعب سطر التاريخ بأفعاله.
معرضه الحالي في «غاليري تانيت» رحلة بين
حكايا الماضي والحاضر ،واالنتفاضات القديمة قام برحلة أعاد فيها
سلوك الطريق ذاته الذي سلكه
وتلك المعاصرة
مكسيم دوكان وغوستاف
روي ديب
ً
ليست مصر مادة جديدة على صور
فؤاد الخوري ( .)1952نظرة سريعة
عـ ـل ــى أش ـ ـهـ ــر ال ـ ـبـ ــورتـ ــري ـ ـهـ ــات ال ـت ــي
التقطها فــي مسيرته كافية لتبيان
ّ
ّ
املصور اللبناني ملصر وأهلها.
حب
الـ ـشـ ـي ــخ إمـ ـ ـ ـ ــام ،أح ـ ـمـ ــد فـ ـ ـ ــؤاد ن ـج ــم،
ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ،ت ــوف ـي ــق ال ـح ـك ـيــم،
يوسف إدري ــس ،صنع الله إبراهيم،
شريهان وغيرهم التقطتهم كاميرا
الـ ـخ ــوري ف ــي أج ـم ــل ال ـبــورتــري ـهــات.
عند دخولك الصالة األولى والكبرى
ملعرضه الحالي «مسلسل مصري»
في «غاليري تانيت» ،تواجهك على
الـ ـ ـج ـ ــدران ص ـ ــور ع ـم ــاق ــة ملـ ــا يـمـكــن
ت ـس ـم ـي ـتــه «األه ـ ـ ــرام ـ ـ ــات ال ـط ـب ـي ـعـ ّـيــة
فـ ــي م ـ ـصـ ــر» .وس ـ ــط الـ ـص ــال ــة وع ـلــى
عامودين متوازيني ،وضــع الخوري
نصًا على الـعــامــود األول عــن حركة
ّ
تمرد شهدها العصر الفرعوني في
م ـصــر ال ـقــدي ـمــة .وف ــي مـقــابـلــه صــور
ال ـت ـق ـط ـهــا خـ ــال «ث ـ ـ ــورة  ٢٥ي ـنــايــر»
وخ ـ ـلـ ــع ح ـس ـن ــي مـ ـ ـب ـ ــارك ف ـ ــي م ـصــر
املعاصرة .في ّ
النص األول ،يستعيد
االنتفاضة التي تلت مــوت الفرعون
بيبي الثاني عــام  ٢١٥٠قبل امليالد،
حــن أقــدم حكام املناطق آن ــذاك على
حــركــة عـصـيــان أدت ّ إل ــى اكتسابهم
ً
اسـتـقــاال ذاتـيــا يمكنهم مــن توريث
أبـنــائـهــم للسلطة مــن دون أن يكون
لـلـفــرعــون كـلـمــة فــي ذل ــك .تـلــك كانت

أولـ ـ ــى ال ـ ـثـ ــورات ال ـت ــي خ ـض ـعــت لـهــا
ال ـقــوة الـعــاملـيــة األولـ ــى .فــي مقابلها
وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،٢٠١١نـ ـش ــاه ــد ص ـ ــورًا
صغيرة ملتقطة من إحدى تظاهرات
الشعب املـصــري املـعــاصــر الـتــي أدت
إلى تنحي مباركّ .أما حول الحدثني،
وعلى جدران القاعة ،فصور عمالقة
ً
لطبيعة مصر ،تظهر هضبات وتالال
فــي الـصـحــراء تتخذ شكل أهــرامــات
ن ـح ـت ـت ـه ــا الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة .ه ـ ـكـ ــذا ي ـش ـيــر
الخوري إلى ذلك االمتداد التاريخي
في جبروت شعب مصر املتمرد على
الـسـلـطــة مـنــذ الـفــراعـنــة حـتــى الـيــوم.
ينعكس ذلك حتى في طبيعته ،التي
هي بدورها راحت تنحت أهراماتها
ّ
الطبيعية كــي تسلب الـفــراعـنــة ذلــك
ال ـح ــق ال ـح ـص ــري ،وت ـب ـق ـيــه امـ ـت ــدادًا
ت ــار ّيـ ـخـ ـي ــا وط ـب ـي ـع ـي ــا حـ ـت ــى الـ ـي ــوم
بـحــق الشعب بالتمرد على احتكار
السلطة.
أم ــا ف ــي ال ـغــرفــة ال ـثــان ـيــة لـلـمـعــرض،
فـيـقـ ّـدم ال ـخــوري اسـتـعــادة ملجموعة
أق ــدم الـتـقـطـهــا ف ــي مـصــر عـلــى طــول
وادي النيل .خالل عام  ١٩٨٩و،١٩٩٠
قــام الفنان برحلة أعــاد فيها سلوك
ال ـط ــري ــق ذات ـ ــه ال ـ ــذي س ـل ـكــه مكسيم
دوكان ،وغوستاف فلوبير في مصر
عــام  .١٨٤٩تلك الــرحـلــة الـتــي تعتبر
م ــن أولـ ــى م ـج ـمــوعــات ص ــور الـسـفــر
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،كــانــت أي ـضــا عـمــادًا
أساسيًا لالستشراق األوروبــي .بعد
مـ ـ ــرور  150سـ ـن ــة ،ي ـح ـمــل الـ ـخ ــوري

فلوبير عام ١٨٤٩

مصر املـعــاصــرة» .تـتــوزع املجموعة
عـلــى أرب ـعــة أق ـســام وخــاتـمــة :الضفة
ال ـشــرقـ ّـيــة لــأح ـيــاء (امل ـ ـ ــدن) ،الـضـفــة

الغربية لألموات (الهياكل) ،الغياب
ّ
والتقمص (كــوشــوك هانم
(الـقـبــور)
امل ـ ـ ــرأة املـ ـص ـ ّ
ـري ــة ال ـت ــي كـ ــان فـلــوبـيــر
يحبها) .الـصــور ملتقطة باألبيض
واألسود ،تحملنا معها إلى اآلثارات
امل ــوزع ــة ع ـلــى ط ــول ال ـن ـي ــل .يسيطر
ع ـلــى جـ ــزء كـبـيــر م ـنـهــا ط ـيــف امـ ــرأة
ت ـج ــول داخـ ــل األهـ ــرامـ ــات وب ــن تلك
ال ـت ـمــاث ـيــل ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي خلفتها
الحضارة الفرعونية .ثم ندخل إلى
الـ ـق ــاه ــرة ،وشـ ــوارع ـ ـهـ ــا ،وم ـقــاهـي ـهــا
ون ـ ــاسـ ـ ـه ـ ــا .ال يـ ـمـ ـ ّك ــن ل ـل ـك ـل ـم ــات أن
ت ـقــدم وص ـفــا مـحــقــا لـتـلــك السلسلة،
فـ ـسـ ـح ــره ــا كـ ــامـ ــن ف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل
ّ
امللتقطة في كل صورة ،وفي وسيلة
عرضها صغيرة على امتداد شريط
صـ ـ ــور ي ـل ــف الـ ـق ــاع ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فــي
امل ـ ـعـ ــرض ،ف ـي ـج ــول ع ـل ـي ـهــا امل ـشــاهــد

كـمـســافــر عـلــى خـطــى ف ــؤاد ال ـخــوري
على طول وادي النيل .أما لتلك املرأة
ال ـت ــي س ـح ــرت ف ـل ــوب ـي ــر ،فـيـخـصــص
ال ـخ ــوري تـصــويـرًا شـخـصـ ّـيــا الم ــرأة
مستلقية على ديوان ،تظهر ساقيها
وتـخـفــي وجـهـهــا وراء م ــروح ــة .بني
الـ ـث ــورة ال ـكــام ـنــة ف ــي طـبـيـعــة مـصــر،
وتــاري ـخ ـهــا املـمـتــد عـلــى ط ــول وادي
النيل منذ أول ــى وأع ــرق الحضارات
حـتــى يــومـنــا امل ـعــاصــر ،ي ـهــدي ف ــؤاد
الـ ـ ـخ ـ ــوري فـ ــي «م ـس ـل ـس ــل مـ ـص ـ ّ
ـري»
صـ ـ ــوره ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـ ّـي ــة إل ـ ــى شـعــب
ّ
سطر التاريخ بأفعاله ولن يستكني.
«مسلسل مصري» لفؤاد الخوري - :حتى
 ٦آذار (مارس) ـ «غاليري تانيت» (شارع
أرمـيـنـيــا  -م ــار مـخــايــل ال ـن ـهــر ،ب ـي ــروت) ـ
لالستعالم76/557662 :

من
المعرض

نحت

 ...وسمر مغربل مشتاقة إلى بيروت
روان عز الدين
ب ـيــوت س ـمــر م ـغــربــل ( )1958م ـهــددة
ّ
بــاالنــدثــار .لـعــل هــذا الـقــاســم املشترك
ال ــوح ـي ــد ب ــن أعـ ـم ــال م ـعــرض ـهــا «مــن
دون آثــار» الــذي يستمر في «غاليري
أجـ ـ ـي ـ ــال» (الـ ـحـ ـم ــرا ـ ـ ـ بـ ـ ـي ـ ــروت) حـتــى
 28ش ـب ــاط (ف ـب ــراي ــر) الـ ـج ــاري .تتبع
ال ـن ـحــاتــة الـلـبـنــانـيــة ب ـيــوتــا بـيــروتـيــة
على طريق الزوال ،مواصلة اشتغالها
ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــك عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس
امل ــديـ ـنـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
«حمرا» (سيراميك ــ  30×33×34سنتم ـــ )2014

الـتـجــريــد .شــاهــدنــا هــذه االهتمامات
ف ــي م ـن ـحــوتــات س ـيــارات ـهــا املـفـخـخــة،
املستوحاة من تفجيرات السياسيني
خ ـ ــال ال ـع ـق ــد املـ ــاضـ ــي (نـ ــالـ ــت عـنـهــا
الجائزة األولى «معرض الخريف» في
«متحف سرسق» عــام  .)2007عملت،
أيـ ـض ــا ع ـل ــى ث ـي ـمــة ال ــربـ ـي ــع ال ـع ــرب ــي،
ف ـج ـس ــدت جـ ـي ــوش امل ـت ـظ ــاه ــري ــن فــي
مواجهة عسكر السلطة .كذلك لم تغب
بـ ـي ــروت ع ــن شــرائ ـط ـهــا األن ـي ـمــايـشــن
أك ـ ــان ـ ــت تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي ش ــاه ــدن ــاه ــا فــي
مهرجان «بـيــروت متحركة» ،أو على
«زقاق» (سيراميك ــ 26×37×43سنتم ــ )2015

«ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب» ،أب ـ ــرزه ـ ــا ف ـي ـل ــم قـصـيــر
يسترجع منزل العائلة في الصنايع.
في معرضها الفردي الجديد ،أنجزت
 14مـجـسـمــا م ــن الـسـيــرامـيــك لبيوت
متروكة أمــام ديـنــاصــورات العاصمة
اإلسمنتية التي ال نعرف عن نمطها
املعماري شيئًا سوى اللون الرمادي
وال ـ ـع ـ ـلـ ـ ّـو الـ ـج ــاه ــز ل ـت ـس ــدي ــد أرب ـ ــاح
املستثمرين .اخ ـتــارت الفنانة بيوتًا
شـبــه م ـف ـقــودة ،رغ ــم وج ــود هياكلها
ف ــي ال ـق ـن ـطــاري وال ـح ـمــرا والـصـنــايــع
وال ــوت ــوات وزقـ ــاق ال ـبــاط والـبـسـ ّطــة
وامل ـن ــارة .بعثتها مــن جــديــد ،موثقة
ألب ـ ـن ـ ـيـ ــة أس ـ ـ ـيـ ـ ــرة ح ـ ـق ـ ـبـ ــات م ــاض ـي ــة
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ك ـ ــاالحـ ـ ـت ـ ــال ال ـع ـث ـم ــان ــي
واالنتداب الفرنسي وفترة االستقالل.
وهنا يكمن جزء من أهميتها .أهمية
الـشــاهــد ال ــذي رأى ت ـحـ ّـوالت املــديـنــة،
فـلــم تـكــافـئــه س ــوى ج ـهــود مجموعة
م ــن الـتـشـكـيـلـيــن وال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــن
والسينمائيني والفنانني ،املسكونني
بماضي املدينة وجمالها.
اختارت مغربل بيوتها من تلك التي
تفرض أنفسها على أعيننا ،كل يوم،
بسبب غربتها عن العمارة السائدة.
هـ ــذا ال ـت ـنــافــر ب ــن األب ـن ـي ــة الـهـجـيـنــة
والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــوت املـ ـ ـع ـ ــزول ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
يطالعنا بشكل مباشر في املعرض،
مـ ــن خـ ـ ــال س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا ال ـ ـعـ ــرض.

فــي «غــالـيــري أج ـي ــال» ،نقلت املشهد
املــدي ـنــي ال ـع ــام بــاخ ـت ـصــار وبـتــرمـيــز
واضــح .أبنية داكنة من دون مالمح،
ّ
ت ـ ـقـ ــزم مـ ـنـ ـح ــوت ــات مـ ـغ ــرب ــل وت ـخ ـنــق
ال ــرؤي ــة عـلــى امل ـت ـفــرج .وب ـه ــذا ،تتخذ
م ـغ ــرب ــل م ــوق ـف ــا م ـن ـح ــازًا م ــن مـشـهــد
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ل ـي ـص ــب م ـع ــرض ـه ــا فــي
صميم النقاش اإلنساني والجمالي،
ق ـبــل ال ـس ـيــاســي واالقـ ـتـ ـص ــادي ال ــذي
أثـ ـ ــارتـ ـ ــه ورشـ ـ ـ ــة «إع ـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار»،
وخـ ـط ــواتـ ـه ــا امل ـ ــدروس ـ ــة فـ ــي تـفـتـيــت
الذاكرة ،كأنها تشير إلى هول الهوة
التي لم تعرف املدينة الجديدة كيف
تردمها.
ت ـع ـيــد م ـغــربــل ال ـق ـي ـمــة امل ـس ـلــوبــة من
امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ،ف ـت ـف ـس ــح مـ ـس ــاح ــة خ ــاص ــة
وم ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة لـ ـك ــل مـ ـنـ ـه ــا .م ـج ـس ـمــات ـهــا
بأحجام صغيرة ،تضاعف اإلحساس
بــال ـح ـنــن ،كــأن ـهــا ص ــور م ــوت ــى أم ــام
الخلفية ال ـس ــوداء .أن ـجــزت هياكلها
بـ ـ ــدقـ ـ ــة م ـ ــدهـ ـ ـش ـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ملـ ـ ـ ــادة
الـسـيــرامـيــك ،فــابـتـعــدت عــن الـنـمــاذج
ال ـه ـنــدس ـيــة أو امل ـل ـص ـقــات اإلعــان ـيــة
ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ـس ـك ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـظـهــر
األبنية في حاالتها األولــى املكتملة.
ه ـك ــذا ظ ـ ّـه ــرت أرواحـ ـ ـه ـ ــا ،ك ـم ــا ت ـبــدو
خالل السنوات الثالث املاضية ،بفنية
عــال ـيــة ت ـق ـتــرب م ــن ال ــرس ــم وم ــن دون
حاجة إلى إنجاز منحوتات للسكان.

إال أن حميمية النحت قد تجرنا إلى
البحث عن وجوه خلف الشبابيك ،أو
على الشرفة ،أو في أي من العناصر
امل ـع ـمــاريــة ال ـخــارج ـيــة ال ـت ــي نجحت
بنقل تفاصيلها بسخاء ،كالجدران
وألوانها والدرجات .عناصر تتجاور
مــع مــامــح امل ـنــازل الـفــرديــة وقيمتها
الداخلية التي حافظت مغربل عليها.
نقلت الندوب التي خلفتها السنوات،
وث ـقــوب ال ــرص ــاص ،واالن ـه ـي ــارات ،أو
م ـل ـصــق ك ـب ـيــر ل ـع ـبــد ال ـن ــاص ــر يـعـلــو
إحــداهــا .إنـهــا أنـسـنــة الـحـجــارة التي
ف ــرض ــت ع ـل ـي ـنــا ،ف ــي املـ ـع ــرض ،نـظــرة
أخ ــرى لـلـبـيــوت .رأي ـنــا عــن ق ــرب بيت
الـ ـصـ ـن ــاي ــع ،والـ ـبـ ـي ــت ال ـ ــزه ـ ــري عـلــى
امل ـ ـنـ ــارة ،وامل ـ ـنـ ــارة ال ـقــدي ـمــة ،والـبـيــت
األصـ ـف ــر ال ـش ـه ـي ــر ،ومـ ـن ــزل ال ــوت ــوات
بشرفاته الــدائــريــة ...جنحت النحاتة
الـلـبـنــانـيــة بــالـسـيــرامـيــك ن ـحــو مـكــان
آخر ،فأنجزت بيوتًا هي صورة رمزية
لـكــل م ــا تـبـقــى م ــن ب ـي ــروت الـجـمـيـلــة.
ك ــأن ـه ــا ت ـ ــرد ال ـج ـم ـي ــل لـ ـه ــا ،وت ـح ـفــظ
ذاكرتها ،قبل فقدانها ،في توثيق لم
يخضع لقيمة البيوت املعمارية بقدر
قيمتها اإلنسانية قبل كل شيء.
« من دون آثار» :حتى  28شباط (فبراير)
ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري أجـ ـي ــال» (ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ب ـي ــروت).
لالستعالم01/345213 :
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
الميزان

خلال الـدورة الــ 52مـن «معـرض باريـس الدولـي للزراعـة» فـي بـورت دو فيرسـايُ ،يعـرض
حوالـى  4000نـوع مـن المواشـي والخضـر والفاكهة ،وهـو افتتح في  21شـباط (فبراير)
ّ
الجـاري ويسـتمر حتـى األول من آذار (مارس) المقبل .إسـهام القطـاع الزراعي في تغذية
ّ
ظاهـرة االحتبـاس الحـراري ،وانعكاسـات التغيـرات المناخيـة القصـوى علـى هـذا القطـاع
ّ
همـا محـوران أساسـيان فـي المعرض هذا العـام ،علمًا بـأن أكثر من  700ألف شـخص زاروا
الحـدث الهـام العـام الماضي( .مصطفى يالشـين ـــ األناضول)

صورة
وخبر

بانوراما
محمد محسن
يعود إلى بيروت

ّفي القاهرة:
إنه موسم الشوكوال

في أيلول (سبتمبر) املاضي ،عاد الفنان
املصري الشاب محمد محسن (الصورة) إلى
بيروت ،وتحديدًا إلى «قاعة بيار أبو خاطر»،
ليدخل في مفترق مختلف في مشواره الذي
بدأه مع «ثورة  25يناير» عام  ،2011من خالل
الحفلة التي جمعته باملايسترو أندريه الحاج.
يومهاّ ،
سجل محسن خروجه إلى فضاء
مغاير بعيدًا عن االلتزام السياسي الذي
التصق به .اليوم ،سيعيد ّ
الكرة في العاصمة
اللبنانية مع الحاج أيضًا الذي سيقود
«األوركسترا اللبنانية للموسيقى الشرق
ـ عربية» .في الحدث الفني الذي تحتضنه
«جامعة بيروت العربية» ،سيؤدي محمد
محسن مجموعة ّ
منوعة من األغاني على
أغان من بينها «مضناك
طريقته الخاصة.
ٍ
دفاه مرقده» و«خايف أقول اللي في قلبي»
للموسيقار محمد عبد الوهاب ،و«غنوة
سالم» (كلمات أحمد فؤاد نجم) من ألحانه،
إضافة إلى «البحر بيضحك ليه» للشيخ إمام،
و«قديش كان في ناس» لفيروز ،و«الحلوة
دي» و«أهو دا اللي صار» ّ
لسيد درويش ،وفق
ما يقول الحاج لـ«األخبار» .وخالل السهرة،
ستعزف «األوركسترا اللبنانية للموسيقى
الشرق ـ عربية» أربع مقطوعات موسيقية.

محبو الشوكوال في الشرق األوسط
سيكونون على موعد مع حدث ّ
مميز بني 19
و 21من شهر آذار (مارس) املقبل .ستشهد
القاهرة معرضًا هو ّ
األول من نوعه في
املنطقة ،إذ ستمتلئ مساحة  4000متر
ّ
ّ
املجمعات التجارية
مربع في أحد أشهر
في العاصمة املصرية بأنواع وأشكال
مختلفة من الشوكوال .وفي تصريح إلى
وسائل إعالم مصرية ّ
عدة ،أكد علي عبد
الهادي ،مسؤول الدعاية والسوشال ميديا
ّ
ً
الخاص في املشروع ،أنه سيضم شالال
ونهرًا من الشوكوال السائحة ،في مشهد
يشبه ذلك الذي ظهر في أحد أشهر األفالم
التي تتمحور حول الشوكوالCharlie :
( and the Chocolate Factoryإخراج تيم
بيرتون ـ  )2005بطولة النجم األميركي
جوني ديب (الصورة) ،كما سيضم ورشة
عمل مخصصة لألطفال تتمحور حصرًا
ّ
حول هذا الصنف اللذيذ ،يمكنهم من إعداد
مصنوعاتهم الخاصة .في الوقت الذي يطلق
العنان ملواهبهم وخيالهم،
فيه األطفال
ّ
يمكن لألكبر سنًا االستمتاع بالكثير
من املنحوتات واللوحات املصنوعة من
الشوكوال ،إضافة إلى إمكانية الذهاب في
رحلة إلى تاريخ الشوكوال الذي يعود إلى
 4000سنة مضت .من دون أن ننسى فرصة
ّ
تذوق كميات هائلة من الحلويات واملأكوالت
املعتمدة على الشوكوال.

الليلة ـ  20:00ـ «قاعة جمال عبد الناصر» ـ «جامعة
بيروت العربية» (الطريق الجديدة) .لالستعالم:
www.bau.edu.lb

َ
اإلنسان املهزوم)،
على ّبواب ِة حياته (أعني
َّ
على كتفيه ،على ضفت ْي قلبه ،على شفتيه ،بل وحتى
على أحالمه...
ُ َّ
ُ
عدل» محلفان
يقف دائمًا «كاتبا
ٍ
ّ
ُ
ّ
يسجل أخـطـ َـاءه وخـطــايــاه ،وهـفــوا ِتـ ِه ،وزل ِت
أحدهما
ضميره وعقله...
ِ
ّ
ُ
ُ
واآلخر (ذاك الذي يجلس دائمًا في الظل ،بحيث ال يرى
ُ
منه إال ُ
وتمائمه)
نياشين ِه
وملعان
أنفاسه
ِ
ِ
َ
ّ
َ
أسماء قاتلي ِه العظماء وأفعالهم
ُي َوثق ،بكل أنا ٍة وصدق،
أياد بيضاء بحق الحياة
وحسنا ِتهم ،وما اقترفوه من ٍ
وعبيدهم
وأبـنــائـهــا؛ ُويـ َـبـ ّـيـ ُـض أسـمـ َـاء بناتهم وبنيهم
ِ
وكالبهم ورعا ِة أبرشياتهم الصالحني...
.. ..
أيها الناس ،لطاملا ُ
قلت لكمِ :آمنوا!
ُ
ُ
العدالة ُ
ذات امليزان ـ
العدالة ـ
نصفة».
ال تستطيع أن تكون إال ُ«م ِ
آمنوا! واستريحوا!
2014/6/21
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عالم الطيران الخاص

نقطة
على السطر
"الفقاعة العقارية"
وسياسة "تلبيس الطرابيش"

(تصوير هيثم الموسوي)

إنــه عــالــم قــائــم بــذاتــه .لــه قــواعــده وامـتـيــازاتــه
وناسه .عالم الطيران الخاص ،أين لبنان منه؟
لــم يعد السفر بطائرات خاصة أم ـرًا نــادرًا،
ولم يعد يقتصر على من يملك طائرة فقط،
بــل أصبحت شــركــات كـبــرى تــوفــر خدمات
ت ـم ـكــن ع ـم ــاءه ــا م ــن اس ـت ـئ ـج ــار ط ــائ ــرات
خــاصــة .يشهد ســوق الـطـيــران الـخــاص في
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط ع ـمــومــا ،والـخـلـيــج
خـصــوصــا ،نـمـوًا سنويًا مــع ازدي ــاد الطلب
عليه من رجال األعمال.
وبـحـســب تـقــريــر ص ــادرع ــن شــركــة "ويـنــغ

إك ــس" لـلـطــائــرات ال ـخــاصــة ،ف ــإن السعودية
تستحوذ على أكبر أسطول من هــذا النوع
مــن ال ـطــائــرات فــي ال ـشــرق األوسـ ــط .وبلغت
حركة الطائرات من الــريــاض وجــدة ومطار
امل ـلــك ف ـهــد ف ــي ال ــدم ــام ن ـحــو  30أل ـفــا ال ـعــام
املاضي.
وي ـح ـتــل رج ــل األعـ ـم ــال ال ـس ـع ــودي املــرتـبــة
األولـ ـ ــى خـلـيـجـيــا ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـط ــائ ــرات
الخاصة من حيث عدد ساعات الطيران ،إذ
ي ــراوح معدل سفره بــن  150و 200ساعة
سنويًا ،بحسب إحصاءات العام املاضي.

ووص ـ ــل هـ ــذا املـ ـع ــدل ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
خصوصًا ،وأوروبــا بشكل عام ،الى ما بني
 50و 100ساعة سنويًا.
أم ــا بــالـنـسـبــة ال ــى تـكـلـفــة اسـتـئـجــار طــائــرة
خاصة ،فإنها تعتمد على نوع الطائرة ومدة
استئجارها .وعلى سبيل املثال ،فإن تكلفة
السفر من الرياض إلى جدة على منت طائرة
بثمانية مقاعد تبلغ  16ألف دوالر ،و 27ألف
دوالر لـ 13إلى  14مقعدًا ليوم واحد فقط.
في امللحق اليوم ،محاولة الختراق هذا العالم
الغامض في لبنان...

حتى كتابة هذه السطور ،يبدو القطاع العقاري
في لبنان متماسكًا إلى حد قد يفاجىء أهله
وأصحابه.
أسعار الشقق واألراضي لم تتراجع بشكل
دراماتيكي ،كما تخيل البعض ،لكن الحديث يكثر
يوما بعد يوم عن جمود واضح في حركة السوق.
ليس الكالم عن تراجع جاذبية االستثمار العقاري
في لبنان أمرًا مستجدًا ،وهو ليس سرًا يباح به
للمرة األولى.
بدأت الفصول الجديدة من القصة منذ عام ،2011
مع بدء األزمة السورية واشتداد تداعياتها.
على غرار سائر القطاعات االقتصادية ،يمر
القطاع العقاري بـ "مرحلة حرجة" والدليل تراجع
رخص البناء ،التراكم في أعداد الشقق غير املباعة،
تضاعف املحال التجارية املعروضة لاليجار،
"اللقطات" املتكاثرة في أسعار األراضي...
لم يكن العقار في لبنان مرتبطا يومًا بشكل
مباشر وكبير بحركة العرض والطلب لدى
املستهلك املحلي ،لذا إبحث دومًا عن الرغبة لدى
املغتربني واملستثمرين العرب تحديدًا لفهم من
يرسم خارطة الطريق هنا.
¶¶¶
يرفض متابعون لشأن القطاع في لبنان توصيف
الحال بـ"األزمة" ،باعتبار أن السوق لم تشهد
جمودا كليا .هناك طلبات ومعامالت بشكل لم
ينقطع .يميلون إلى القول ان السوق ّ
تمر في فترة
من الهدوء ...إنه هدوء ما قبل العاصفة.
كل املؤشرات اليوم تؤكد بأن الراغبني في شراء
املنازل باتوا قلة ،والجميع يتحني ما تخبىء له
األيام ،كل بحسب هواه .الشارون يراهنون على
إنخفاض األسعار والبائعون يترقبون فورة بعد
تحسن األوضاع أمنيا وسياسيا ،فمن سيسبق؟
على الرغم من تراجع عمليات البيع منذ مدة
ال يزال املطورون يحافظون على تفاؤلهم ،وال
يرغبون في االعالن رسميا عن فشلهم في
ايجاد شارين .يرفضون ان يكون الوضع السائد
مصدر "ضغط" لخفض االسعار.
¶¶¶
شئنا أم أبينا ،نعيش في لبنان اليوم "فقاعة
عقارية" ال يعلم أحد متى ستنفجر.
االرتفاع غير املفهوم في أسعار العقارات الذي
بدأ فعليا ما بعد حرب تموز عام  2006لم يكن
منطقيا .اليوم أصبح أكثر "سوريالية" مقارنة
بتراجع القوة الشرائية لدى املواطن اللبناني،
وتدهور الوضع االقتصادي العام.
ّ
تملك شقة بات "حلما" يراود الكثير من الشباب
اللبناني اآلن .حلم سيتحول كابوسا في وجه
الجميع قريبا.
سياسة االقتراض التي تحول اإلنسان إلى مجرد
آلة لتسديد األقساط آخر كل شهر ،لن تكون حال
يوما .ستكون عنصر ضغط إضافيًا ،ستنفجر
عند أول تعثر مرتقب .سياسة تلبيس الطرابيش
التي يجيدها اللبنانيون لن تنفع في يوم ما،
وستكون الحقيقة.
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان ،أكيد .كذلك ال
يمكنه أن يحيا وهو يدفع أكثر من نصف راتبه
قسطا لبيت ال يتعدى  120مترا على مدى 30
عاما.
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PRIVATE SECTOR
اخبار
للتخفيف
من التهاب الجلد

"سيدل" و"نستله
ووترز" ...تعاون تاريخي

فائزون بجوائز
"جاكوار"

¶ ي ـ ـتـ ــزايـ ــد ع ـ ـ ــدد امل ـ ــرض ـ ــى وأم ـ ـهـ ــات
ال ــرض ــع امل ـص ــاب ــن ب ــال ـت ـه ــاب الـجـلــد
ال ـت ـح ـس ـســي ،وال ــراغـ ـب ــن بــالـحـصــول
ع ـل ــى حـ ـل ــول ع ـن ــاي ــة ب ــال ـب ـش ــرة آم ـنــة
ولطيفة وفعالة تساعدهم في تخفيف
أع ــراض اشـتــداد الحكة .لذلك ابتكرت
 Eucerinاملجموعة الجديدة من كريم
العناية املكثفة "Eucerin Acute Care
 "Creamل ــاس ـت ـخ ــدام ع ـن ــد اشـ ـت ــداد
الحكة ،ولوشن العناية للجسم ،وزيت
االستحمام والتنظيف ،وكريم العناية
للوجه لالستخدام فــي األوق ــات كافة
للوقاية من أعراض اشتداد الحكة.

¶ حققت "سيدل" و"نستله ووتــرز"
إن ـجــازًا متميزًا انـعـكــس فــي شــراكــة
ناجحة بينهما ملدة  50عامًا .تعتبر
"س ـ ـيـ ــدل" ش ــرك ــة ع ــامل ـي ــة رائـ ـ ـ ــدة فــي
م ـج ــال ت ــزوي ــد ح ـل ــول تـعـبـئــة امل ــواد
الـســائـلــة ف ــي ع ـب ــوات مـصـنــوعــة من
م ــادة ال ـبــولــي إيـثـيـلــن تـيــريـفـثــاالت
( ،)PETبينما "نستله ووت ــرز" تعد
من الشركات الرائدة عامليًا في إنتاج
امل ـيــاه امل ـع ـبــأة .وق ــد أدت كــل منهما
ً
دورًا ف ـعــاال فــي إحـ ــداث ال ـعــديــد من
ال ـت ـطــورات املـهـمــة فــي مـجــال تعبئة
املياه.

¶ ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة جـ ــاكـ ــوار ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــري ـق ـي ــا أخ ـي ـرًا
عــن أسـمــاء الفائزين فــي مسابقتها
" "Design XEال ـت ــي اس ـت ـم ــرت بني
ش ـه ــري سـبـتـمـبــر ودي ـس ـم ـبــر 2014
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
أف ــريـ ـقـ ـي ــا .وم ـ ــن خ ـ ــال م ـن ــح ط ــاب
الـتـصـمـيــم ال ـفــرصــة ل ـي ـكــونــوا ج ــزءًا
من قصة سيارةجاكوار ،XEألهمت
املـنــافـســة الـقــويــة ط ــاب الـجــامـعــات
إلطالق العنان إلبداعاتهم من خالل
تصميم قطع فنية فريدة مستوحاة
من سيارة جاكوار XEالجديدة.

نيسان أول سيارة بطالء يتوهج في الظالم
¶ أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ن ـ ـي ـ ـسـ ــان أول ص ــان ــع
سيارات في العالم يوفر طــاءًا قادرًا
على التوهج في الليل وذلك من خالل
سيارتها الكهربائية ،ليف التي تعمل
بطريقة غير مباشرة على زيادة وعي
املستهلكني البيئي ودفعهم للتحول
الـ ــى اع ـت ـم ــاد ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة في
منازلهم .وكانت نيسان قد تعاونت

لمستقبل خال من التسوس
¶ اجتمعت نخبة من رواد الصحة
ال ـعــامــة وط ــب األسـ ـن ــان م ــن منطقة
ش ـم ــال اف ــري ـق ـي ــا وال ـ ـشـ ــرق األوسـ ــط
ـال من
إلط ــاق "تـحــالــف ملستقبل خ ـ ٍ
ت ـســوس األس ـن ــان" ب ـهــدف ال ـحــد من
م ـ ــرض تـ ـس ــوس األسـ ـ ـن ـ ــان .وي ــدع ــو
التحالف فــي ملتقاه الــذي يقام في
دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة إلى
تضافر الجهود في املنطقة لتحفيز
القادة والجهات املعنية للتعلم حول
أهمية التسوس كمرض متواصل،
واملشاركة في أعمال مفيدة للوقاية
املتكاملة مــن الـتـســوس والسيطرة
عليه بما يعود بأثر إيجابي للحد
من استمراريته ونموه في املنطقة.

موستانج  2015أعلى تصنيف لسالمة السيارات
¶ م ـن ـحــت اإلدارة الــوط ـن ـيــة
لسالمة السير على الطرقات
السريعة األميركية NHTSA
س ـ ـ ـيـ ـ ــارة مـ ــوس ـ ـتـ ــانـ ــج 2015
تصنيف خمس نجوم كنتيجة
إج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ض ـ ـمـ ــن ب ــرن ــام ــج
تـقـيـيــم الـ ـسـ ـي ــارات ال ـج ــدي ــدة.
ت ـت ـم ـي ــز سـ ـ ـي ـ ــارة م ــوس ـت ــان ــج
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـم ـض ــاع ـف ــة ع ــدد
الوسائد الهوائية ،ومضاعفة
ع ـ ـ ـ ـ ــدد أج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة اس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار
االصطدام واملزيد من نوابض
ضـبــط لـحــزام
الـشــد مسبقة الـ ً
األمـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة بـ ــال ـ ـطـ ــراز
السابق.

مؤشر

ّ
الحركة االقتصادية تتراجع
ع ــرض تـقــريــر ص ــدر عــن مـصــرف
لبنان بعنوان "درا ســة حول أداء
الـقـطــاعــات االقـتـصـ ّ
ـاديــة" للفصل
ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  2014امل ــا ّض ــي
نـ ـت ــائ ــج اإلحـ ـ ـ ـ ّص ـ ـ ــاء ات امل ـت ـع ــل ـق ــة
ّ
االقتصادية
بعدد من املــؤشــرات
ٍ
استنادًا إلى آراء مدراء الشركات
ل ـج ـه ــة أداء ش ـّـرك ــا تـ ـه ــم .ي ــرت ـك ــز
ّ
تـقـيـيــم ك ـ ّـل م ــؤش ــر إل ــى "حـصـيـلــة
آراء" تـمــثــل ال ـفــرق مــا بــن نسبة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراء ا ل ـ ـ ــذ ي ـ ـ ـ ّـن أ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إ ل ـ ــى
تـحـ ّـســن فــي امل ــؤش ــرات املـطــروحــة
ونـ ـسـ ـب ــة الـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ــرون ت ــراج ـع ــا
فيها .
التفاصيل ،أظهرت حصيلة
وفي
ّ
اآلراء امل ـت ـعــل ـقــة بــإ ن ـتــاج ال ـق ـطــاع
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ،بـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر
ت ــراج ـع ــا س ـل ـب ـيــا ب ـل ــغ  %9خ ــال

ال ـف ـص ًــل ا لـ ـث ــان ــي م ــن ع ـ ــام 2014
مقارنة بـ  %8خالل الفصل ّ
األول
من العام نفسه و %5في الفصل
الثاني من عام .2013
ّ
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــا بـ ـ ــل ،ت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن مـ ــؤشـ ــر
إجـمــالــي الطلب تحت خــانــة أداء
طفيف
بشكل
الـقـطــاع الصناعي
ٍ
ٍ
إ لـ ـ ـ ــى  ،%9م ـ ـقـ ــا بـ ــل  %10خـ ــال
الـفـصــل ّ
األول مــن ّ عــام  ،2014في
ح ــن ت ــده ــور م ــؤش ــر ال ـط ـلــب مــن
الـ ـخ ــارج ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــي
إلى .%22
ّ
يـ ـج ـ ّـدر ذك ـ ــر أن ح ـص ـي ـل ــة اآلراء
املتعلقة بحجم االستثمارات في
الـقـطــاع الـصـنــاعــي قــد انخفضت
ّ
سلبية بلغت .%3
إلى نسبةٍ
ّأما لجهة أداء القطاع التجاري،
فـقــد سـ ّـجـلــت حصيلة آراء مــدراء

في هذا السياق ،مع املبتكر هاميش
سكوت الذي تمكن من ابتكار "ستار
باث" وهو نوع من الطالء الذي يعمل
بـعــد رشـ ــه ،عـلــى ام ـت ـصــاص األشـعــة
فوق البنفسجية خالل النهار ليقوم
بـعــد غ ـيــاب الـشـمــس وح ـلــول الـظــام
ب ــال ـت ــوه ــج مل ـ ــدة ت ـ ـ ــراوح ب ــن ث ـمــانــي
وعشر ساعات.

ّ
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات امل ـّ ـت ـ ـع ـ ــل ـ ـق ـ ــة ب ـح ـج ــم
املـبـيـعــات املـحــقـقــة خ ــال الـفـصــل
ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  2014ت ـحـ ّـس ـنــا
بنسبة  .%11فـفــي الـفـصــل ّ
األول
م ـ ــن عـ ـ ــام  2014كـ ــانـ ــت ال ـن ـس ـب ــة
ّ .%8أم ــا فــي مــا يـخـتـ ّـص بـقـطــاع
ال ـب ـن ــاء واألش ـ ـغـ ــال الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ،فـقــد
ّ
تـ ـق ــلـ ـص ــت ح ـص ـي ـل ــة آراء مـ ـ ــدراء
الشركات لجهة "مجمل األعمال"
وقـطــاع "الـبـنــاء" إلــى  %22و%18
ٍّ
بــال ـت ـتــالــي ،ف ــي م ـقــابــل  %14لـكــل
منهما في الفصل ّ
األو ل من عام
.2014
الى ذلك ،تراجعت حصيلة اآلراء
ل ـج ـه ــة "األش ـ ـغ ـ ــال ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة" إل ــى
 %24فــي الفصل الـثــانــي مــن عام
 ،2014من  %19في الفصل ّ
األول
من العام نفسه.
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مونتريال  -حسن شقراني
ّ
قــد ال ُيـشــكــل مبلغ  50مـلـيــار دوالر
حالة على املستوى الــدولــي .فثروة
أغنى رجل في العالم تفوقه بنسبة
 ،%50فيما أنفقت روسيا ما يماثله
لتنظيم ألعابها األوملبية الشتوية
ّ
في سوتشي أخيرًا ،مع كل ما احتواه
هــذا املبلغ مــن تنفيعات وحسابات
خاصة.
ّ
غير أن الــرقــم يعني الكثير للبنان،
أو ب ــاألح ــرى يـجــب أن ي ـكــون كــذلــك.
فــاق ـت ـصــاد الـ ـب ــاد ،أي إج ـم ــال ــي ما
ُ
تـنـتـجــه خ ــال ع ــام ك ــام ــل ،ي ـجــب أن
يكون قد تخطى هذا املستوى خالل
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي وفـ ـق ــا ل ـل ـح ـســابــات
ُ
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــدرهـ ــا إدارة
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء امل ـ ـ ــرك ـ ّـ ــزي .وإذا م ـضــت
األم ــور على مــا بــشــرت بــه معطيات
ال ـعــام املــاضــي وتـحـقــق الـنـمــو الــذي
كان متوقعًا ،تكون البالد حاليًا في
مرحلة ما بعد الخمسني.
ارتدادات اقتصادية
ي ـت ــراف ــق هـ ــذا الـ ـح ــدث م ــع ت ـح ـ ّـوالت
ّ
مهمة شهدتها البالد على الساحة
ّ
السياسية مــؤخـرًا .إذ أن الـحــوارات
ُ
امل ـح ـل ـيــة /ال ــدول ـي ــة ق ــد ت ـف ـضــي إلــى
ال ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن مـ ـ ـ ــأزق الـ ـحـ ـك ــم نـحــو
انـتـخــاب رئـيــس جمهورية ورئيس
حكومة يمثالن التكتلني السياسيني
ال ـك ـب ـي ــري ــن ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد .ولـ ـ ـ ــذا ف ــإن
االن ـع ـك ــاس ــات اإلي ـج ــاب ـي ــة ،بــاملـعـنــى
ُ ّ
سيشكلها هكذا اتفاق
الكمي ،التي
عـلــى ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي الـقــائــم،
قــد تـكــون ذات ارت ـ ــدادات اقتصادية
مهمة.
ولكن حتى ذلك الحني تعيش البالد
مـعـضـلــة عـ ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـعــديــل
م ـس ـتــوى وط ـب ـي ـعــة ع ـمــل شــركــاتـهــا
ع ـن ــد م ـق ـت ـض ـيــات الـ ـس ــوق ول ـج ــذب
زبــائــن ج ــدد .تحولت هــذه املعضلة
إلــى أزمــة حقيقية منذ الـعــام ،2011
أي ب ـع ــد ازدهـ ـ ـ ــار اقـ ـتـ ـص ــادي كــامــل
استمر ست سنوات.
ليس تعديل قواعد اللعبة السياحية
ع ـم ـل ـي ــة صـ ـعـ ـب ــةُ .
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـل ـب ـنــان
االستفادة جدًا من تجربة الصمود
ُ
التي تظهرها الشركات السويسرية.
ّ
ن ـعــم ،ال ـب ــاد ال ـتــي ك ــان يـتـشــبــه بها
لبنان عشية الحرب األهلية.
ح ــال ـي ــا ت ـع ــان ــي ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات مــن
ش ـبــه أزمـ ــة نـتـيـجــة تـخـلــي امل ـصــرف
املركزي السويسري عن ربط الفرنك
بـ ــال ـ ـيـ ــورو واالسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عـ ــن سـعــر
ال ـص ــرف ال ـثــابــت ال ـبــالــغ ـ 1.2فــرنــك،
م ــا أدى إلـ ــى ارتـ ـف ــاع س ـعــر الـعـمـلــة
ّ
السويسرية على نحو كبير .وشكل
األمــر انتكاسة للشركات املـصـ ّـدرة ـ ـ
وتـحــديـدًا تلك الـتــي س ـ ّـددت األم ــوال
ملورديها منذ فترة وتنتظر دفعات
زب ــائـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـك ــون أض ـع ــف
بطبيعة ال ـحــال ـ ـ ـ ـ وأي ـضــا لـشــركــات
السياحة التي تنتظر موسم التزلج
لـكــي تــراكــم الـعـمــات الصعبة أليــام
الصيف املقبلة.
ي ـت ـشــابــه الـ ـبـ ـل ــدان بـ ـح ــدود ك ـب ـيــرة،
وتحديدًا على املستوى االقتصادي.
إذ أن كليهما يعتمد عـلــى السياح
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اقتصاد لبنان...
إلى سويسرا مجددا
قريبًا ،سيظهر تخطي ً حجم اقتصاد لبنان عتبة
 50مليار دوالر .ليس الحدث هائال بالمعنى االقتصادي بقدر ما هو
معنوي .والسؤال الذي يطرحه ال يقتصر على تجديد البحث عن
يتخطى الخمسين مليارًا ،بل يتعداه
النموذج المالئم إلدارة اقتصاد
ّ
المحافظة على الحد األدنى من التشغيل وخلق
إلى كيفية ّ
الوظائف ُ في ظل بيئة التحديات القائمة والمستمرة إلى أجل غير
مسمى .يمكن ،من دون مبالغة وكليشيهات الحنين ،االستفادة
من التجربة السويسرية

التحول ضروري خصوصًا بعد انتهاء
مرحلة الدنانير والرياالت الخليجية
التي كانت تنتشر على طاوالت
الحانات والمرابع الليلية

جينيف

وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــر س ـ ـ ـلـ ـ ــع ال ـ ــزيـ ـ ـن ـ ــة
الشخصية الـفـخـمــة .لـبـنــان يحتاج
بالتأكيد إلى عقود طويلة للوصول
إلى تعقيدات الحركة اآللية للساعة
الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،غـ ـي ــر أن بـ ـمـ ـق ــدوره
تحقيق الكثير بما هو موجود.
ف ـ ـمـ ــاذا ُيـ ـمـ ـك ــن ت ـع ـل ـم ــه مـ ــن ال ــرفـ ــاق
السويسريني؟
ف ــي أح ــد ال ـت ـقــاريــر اإلخ ـب ــاري ــة على
فـضــائـيــة أوروبـ ـي ــة ،ي ـت ـحـ ّـدث مــديــر
شركة  Ruegerالشهيرة في صناعة
م ـع ــدات ق ـي ــاس الـ ـح ــرارة والـضـغــط
وم ــا إل ــى ذل ــك ،عــن صـعــوبــة ابـتــاع
تــداعـيــات األزم ــة فــي دفــاتــر الشركة
ّ
امل ـخ ـت ـص ــة ب ــال ـت ـص ــدي ــر .بـ ــرأيـ ــه إن
ت ـع ــدي ــل ال ـت ــوق ـع ــات وال ـت ــأق ـل ــم عـبــر
اب ـ ـتـ ــاع ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ي ـت ـط ـل ــب ث ــاث ــة
أع ــوام .غير أن ذلــك ال يعني أنــه تم
تــوق ـيــف ال ـع ـمــل أو أج ـ ــزاء م ـن ــه ،بل
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،ال ـت ـش ـغ ـيــل م ـس ـتـمـ ّـر
بالزخم نفسه ،وتعول الشركة على
حصر أرباحها بتعويض الخسائر
والتحوط من املرحلة املقبلة ،على
أن تستعيد عافيتها بعد استخدام
امل ـ ــؤون ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ــاالل ـت ــزام ــات
تجاه الغير.
غـيــر أن الــافــت فــي ب ــاد األل ــب ،هي
العقول العاملة وراء تلك املنتجعات
الـهــائـلــة .فـقــد ع ـمــدت مـجـمــوعــة AG
 Grachenإلـ ــى ت ــأم ــن س ـعــر صــرف
مغر ـ ـ واالهم ثابت ـ ـ للفرنك للزبائن
األجــانــب ،طــاملــا أنـهــم يــدفـعــون نقدا
وب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ـم ـل ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
املوحدة.
ي ـع ــادل س ـعــر ال ـص ــرف ال ـتــي تـقــدمــه
تـلــك املــؤس ـســات  1.3ف ــرن ــك ،أي أقــل
م ــن ال ـســائــد ف ــي ال ـس ــوق ،وي ـب ــدو أن
اعـ ـتـ ـم ــاده ن ـج ــح فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
مـ ـع ــدالت الـ ـحـ ـج ــوزات ف ــي املـنـتـجــع
وع ـلــى الـحــركــة الـسـيــاحـيــة طبيعية
ّ
نسبيًا .وللتذكير فــإن كلفة الحفاظ
على معدل التشغيل هذا هي عبارة

األسـ ـع ــار لـبـعــض ف ـئ ــات ال ــدخ ــل ،أو
للعائالت؛ (وهذه بعض االقتراحات
ال ـت ــي ك ــان ــت إدارة ال ــوزي ــر الـســابــق
ّ
فادي عبود قد خطتها خالل تسلمه
حقيبة السياحة ،من دون أن يتحقق
منها شيء).
هذا التحول ضروري خصوصًا بعد
انـتـهــاء مــرحـلــة الــدنــانـيــر والــريــاالت
الخليجية الـتــي كــانــت تنتشر على
طـ ــاوالت ال ـحــانــات وامل ــراب ــع الليلية
والـ ـفـ ـن ــادق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .إذ أن عـلــى
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى
التضحية ببعض أربــاحـهــا بهدف
ضـمــان اسـتـمــرار الـعـمــل عــوضــا عن
الجلوس النتظار األمـيــر الخليجي
املناسب.
ال شـ ـ ـ ـ ّـك فـ ـ ــي أن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي ك ـنــف
البيئة اللبنانية مليء بالتحديات،
وخصوصًا في ظل معدالت الفساد
العالية .أخـيـرًا تـ ّ
ـوصــل مسح أعدته
شــركــة "إي ـب ـس ــوس" إل ــى أن الجيش
اللبناني هو أقــل املؤسسات فسادًا
فــي ال ـبــاد .فـقــد أع ــرب أق ــل مــن %14
عن اعتقاده بأن املؤسسة العسكرية
يشوبها الفساد ،فيما الالفت هو أن
أكثر من  %45أعربوا عن اعتقادهم
ّ
بــأن وزارة التربية والتعليم العالي
ُ
يـشــوبـهــا ال ـف ـس ــاد ،م ــا ي ـظ ـهــر فــارقــا

بيروت

ع ــن دخ ـ ــل غ ـي ــر م ـح ـقــق أو خ ـس ــارة
نسبية لصاحب العمل.
وه ــذا مــا ُيـعـيــدنــا إل ــى ال ـحــديــث عن
الصيغة االقتصادية اللبنانية .ليس
خافيًا على أحــد أن الـبــاد يحكمها
نـظــام طــوائــف سياسية بتعقيدات
وتشابكات كثيفة تجعل من الصعب
التحليل والتوقع .ولكن باالستناد
إلـ ـ ــى الـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى مـ ــن امل ـع ـط ـي ـ ّـات
امل ــوج ــودة ُي ـم ـكــن بـسـهــولــة الـتـمــثــل
بــالـتـجــربــة الـســويـســريــة ،فــي أوق ــات
ال ـص ـع ــاب وخ ـص ــوص ــا أن الـصـيــف
ع ـلــى األبـ ـ ــواب ُ
وي ـف ـت ــرض أن يحمل

تغييرات ّ
مهمة قــد تـكــون بداياتها
مع انتهاء الشغور في موقع رئاسة
ّ
الجمهورية وتــوازي ذلــك مع
تحول
م ـنــاســب آخـ ــر ع ـلــى ص ـع ـيــد رئــاســة
مجلس الوزراء.
وه ــذا الــوضــع يـفــرض اعتماد نظام
يتماهى مــع مقتضيات ال ـتــأزم ّ ،أي
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ت ـم ــام ــا مـ ــن ال ـت ـعــنــت
الخاسر الذي أبدته الفنادق الكبرى
خالل األزمة السياسية األمنية التي
ان ـط ـل ـقــت م ـنــذ عـ ــام ُ .2011يـمـكـنـهــا
ب ــالـ ـت ــال ــي ت ـش ـك ـي ــل رزم ل ـل ـس ـيــاحــة
االقتصادية ،أو أن تعمد إلى خفض

ب ــأك ـث ــر مـ ــن  30ن ـق ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة؛ هــو
ف ـ ـ ــارق م ــده ــش وطـ ـنـ ـي ــا ،وغـ ـي ــر أن ــه
ُيظهر مستوى العالقة بني اللبناني
وجيشه.
غير أن هــذه العالقة تبقى عاطفية
ومـقـتـصــرة عـلــى تـهــدئــة ال ـبــاد عبر
"الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن" ن ـظ ـرًا
ألن ال ـج ـيــش مــؤس ـســة غ ـيــر منتجة
ّ
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،ل ـ ــذا ف ـ ـ ــإن ال ـع ـم ــل عـلــى
صعيد املــؤسـســات السياحية التي
ُ
تـشـغــل أك ـثــر م ــن ثـلــث ال ـيــد الـعــامـلــة
اللبنانية ذو أهمية خاصة.
ه ـ ـنـ ــاك إذًا مـ ـلـ ـف ــات كـ ـثـ ـي ــرة ت ـج ــدر
مـقــاربـتـهــا ف ــي املــرح ـلــة امل ـق ـب ـلــة ،من
تحديد أســس استدامة الدين العام
ً
وصوال إلى محاولة معالجة مشكلة
ّ
ال ـك ـهــربــاء .ول ـكــن ف ــي ظ ــل تـعـقـيــدات
ّ
اإلدارة املـ ــوجـ ــودة ،ف ـ ــإن ال ـخ ـي ــارات
املـ ـب ــاش ــرة ع ـب ــر ت ـح ـف ـيــز ال ـش ــرك ــات
ال ـس ـيــاح ـيــة ـ ـ ـ ـ وه ـن ــا ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن
شــركــة ال ـط ـيــران الــرس ـمــي اللبناني
 MEAعمدت أخيرًا إلى خفض سعر
ب ـطــاقــات ـهــا بــال ـت ـمــاهــي م ــع ت ــراج ــع
ُ
اسـعــار الـنـفــط ـ ـ تـعـ ّـد خـيــارًا مالئمًا
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى مـ ـع ــدالت الـتـشـغـيــل
وتـجـنــب ن ــزف ديـمــوغــرافــي إضــافــي
م ــع ت ــره ــل ال ـتــرك ـي ـبــة املــؤس ـســات ـيــة
واالق ـت ـصــاديــة ملجمل الـشــركــات في
البالد.
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تكنولوجيا
أخيرًا ...وصلت الهواتف الذكية لـ "لينوفو" الى لبنان ،حيث تنوي الشركة إطالق  8موديالت في السوق اللبنانية تتراوح اسعارها بين  100و 450دوالرًا
ّ
أميركيًا ّ
الطليعي وطرازات  A-seriesإلى جانب  S-seriesوالـP-series
وتلبي احتياجات مستخدمي الهواتف الذكية كافة مع طراز Vibe X2
ّ
المتوسطة بأشكالها المبتكرة .وستتوفر هذه الهواتف في كل نقاط بيع األجهزة الخليوية ويتم توزيعها من قبل شركة  Go Mobileالتي
ستقدم خدمة الصيانة للمستهلكين إلى جانب سنة كفالة

سوق ديناميكية
"ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ه ـ ــو س ـ ـ ــوق دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة
ألعـ ـم ــالـ ـن ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـه ــوات ــف
ال ــذك ـ ّـي ــة .إذ ي ــواك ــب ال ـل ـب ـنــانــي كل
جديد في التكنولوجيا واملوضة.
ت ـح ـقــق "ل ـي ـن ــوف ــو" أع ـل ــى مـبـيـعــات
الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــر املـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــول ب ـح ـصــة
ســوق ـيــة ت ـب ـلــغ  %36.8ف ــي لـبـنــان
ِّ
يسجل فيه اختراق الهواتف
الذي
ال ــذكـ ـي ــة ن ـس ـبــة ع ــال ـي ــة ت ـص ــل إل ــى
 ،"%63يقول روني مرزعاني املدير
ال ـعــام لـشــركــة لينوفو فــي املـشــرق
ومصر وأفريقيا الشمالية.
وي ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف" :ن ـ ـ ـحـ ـ ــن مـ ـتـ ـف ــائـ ـل ــون
بامكانيات تنمية ســوق الهواتف
الذكية مــن لينوفو فــي هــذا البلد،
ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر امل ـس ـت ـم ــر
ف ــي قـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت الـلـبـنــانــي
خ ـص ــوص ــا ق ـ ـ ــدرات تـ ـب ــادل ال ــدات ــا
ّ
بتقنيتي  3Gو."4G
وت ـح ـتــل لـيـنــوفــو املــرت ـبــة الـثــالـثــة
عــامل ـيــا ل ـج ـهــة م ـب ـي ـعــات ال ـهــواتــف
ال ــذك ـي ــة ،وت ـن ـشــط ب ــاس ـت ـم ــرار فــي
تـقــديــم تـصــامـيــم مـبـتـكــرة ومــزايــا
تـ ـقـ ـنـ ـي ــة م ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة لـ ـلـ ـت ــأقـ ـل ــم م ــع
ّ
املتغيرة للمستخدمني.
املتطلبات
وت ــأت ــي ب ـعــض ه ــوات ــف "لـيـنــوفــو"
مجهزة بمجموعة مــن تطبيقات
 ،DOITف ـ ـمـ ــع الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق (إف)
يستطيع املـسـتـخــدمــون ،مشاركة
الصور والفيديو وملفات األغاني
واملوسيقى واملـسـتـنــدات وجهات
االت ـ ـصـ ــال وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ول ـغــايــة
خمسة أج ـهــزة مــن دون االتـصــال
ب ـش ـب ـك ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت .وي ـس ـت ـط ـيــع
الـ ـجـ ـه ــاز ت ـ ـبـ ــادل املـ ـعـ ـل ــوم ــات بــل
وحـ ـت ــى ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات مـ ــع أج ـه ــزة
أخ ــرى بـســرعــة تـصــل إل ــى  40مــرة
أكـثــر مــن ســرعــة اتـصــال بـلــوتــوث.
وي ـت ــول ــى ت ـط ـب ـيــق "س ـي ـك ـي ــوريــت"
( )SECUREitحـ ـم ــاي ــة ب ـي ــان ــات
املـسـتـخــدم ويــوفــر قــائـمــة ب ــأدوات
حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ،ومـ ـ ــن خ ــال
نـقــرة واح ــدة فــإن التطبيق يؤمن
الحماية من تهديدات الفيروسات
وال ـبــريــد الـتـطـفـلــي والـبــرمـجـيــات
ال ـخ ـب ـي ـث ــة ،وف ـ ــي ح ـ ــال ضـ ـي ــاع أو
سرقة الجهاز فإن وظيفة الحماية
م ــن ال ـس ــرق ــة ت ـق ـفــل الـ ـجـ ـه ــاز .كـمــا
يـ ـعـ ـم ــل تـ ـطـ ـبـ ـي ــق "سـ ـيـ ـكـ ـي ــوري ــت"
( )SECUREitكـ ـ ـ ـ ـ ــأداة حـ ـم ــاي ــة
للخصوصية تمنع مــن الــوصــول
غير املــرغــوب فيه إلــى املعلومات
ال ـخــاصــة ب ـصــاحــب ال ـج ـهــاز ،كما
ي ـ ـحـ ــرص الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق عـ ـل ــى ج ـعــل
ال ـج ـه ــاز ي ـع ـمــل ب ـش ـكــل أس ـ ــرع مــن
خ ــال إغ ــاق التطبيقات األخ ــرى
التي ال لزوم لها والتي تعمل في
الخلفية.
لينوفو Vibe X2
يجذب  Vibe X2بتصميمه الفريد
وأدائ ـ ـ ـ ــه املـ ـتـ ـط ــور وأكـ ـسـ ـس ــوارات ــه
ال ـعــام ـلــة بـتـقـنـيــة  .click-onوهــو
أول هاتف ذكي بتصميم الطبقات
امل ـت ـعــددة ،ويـلـفــت األن ـظ ــار بشكله
ال ـخ ــارج ــي ال ـ ــذي ي ـت ـســم بـطـبـقــات
ث ــاث تـتــوفــر ضـمــن مـجـمــوعــة من
ألــوان :األحمر والذهبي واألبيض.
ُ
وق ـ ــد ز ّود الـ ـه ــات ــف ب ـم ـع ــال ــج ذي
ال ـ ـث ـ ـمـ ــانـ ــي أنـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة MediaTek
 MT6595م ــن الـجـيــل ال ــراب ــع (4G
 )LTEوه ـ ــو ي ــوف ــر ً
أداء م ـت ـفـ ّـوقــا

لينوفو...

العب جديد في سوق الهواتف
الذكية في لبنان

م ــع م ـي ــزات تــوفـيــر ال ـطــاقــة إلطــالــة
ح ـي ــاة ال ـب ـط ــاري ــة ل ـي ـت ـيــح ال ـهــاتــف
ل ـص ــاح ـب ــه وقـ ـت ــا أط ـ ـ ــول مل ـش ــاه ــدة
مقاطع الفيديو والصور واأللعاب.
باإلضافة إلى معالجه االستثنائي
يـقــدم  Vibe X2شــاشــة كـبـيــرة من
 5إنـ ـ ــش ب ــدق ــة ع ــالـ ـي ــة مـ ــا يـسـمــح
ب ـخ ـبــرة م ـشــاهــدة سـلـســة لـلـصــور
والـتـطـبـيـقــات .وت ــم تــزويــد الـطــراز
الجديد بكاميرتني؛ األولــى بقدرة
 5ميغابيكسل وقد تزويد الكاميرا
بميزة التحكم التي تسمح بأخذ
السيلفي عــن طــريــق وم ــض ّالعني
أو تحريك الـيـ ّـد والثانية بــدقــة 13
ميغابيكسل بفوكس آلي مع فالش
بـتـقـنـيــة  .LEDي ــأت ــي ه ــذا ال ـط ــراز
ّ
مزودًا بنظام تشغيل 4.4 Android
ّ
 Kitkatاملتطور.
لينوفو P70
تم تزويد  P70بشريحة اتصاالت
 SIMم ــزدوج ــة ويـتـمـيــز بـبـطــاريــة
ضـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرة 4000mAh
تستطيع االستمرار لغاية  3أيام
ً
لـيـبـقــى صــاح ـبــه دائ ـم ــا م ــوص ــوال
ب ــالـ ـع ــال ــم .وقـ ـ ــد تـ ــم ت ـج ـه ـي ــز ه ــذا
الطراز بشاشة من  5إنشات بدقة
 1280×720ومـعــالــج بـســرعــة 1.7
ج ـي ـغــاهــرتــز ال ـج ـي ــل الـ ــرابـ ــع (4G
 )LTEمــن مـيــديــا تـيــك بمعمارية
 64بـ ــت وذاك ـ ـ ـ ــرة أس ــاسـ ـي ــة مـ ــن 2
جيغابايت وذاكــرة داخلية بقدرة
 16ج ـي ـغــابــايــت ي ـم ـكــن ت ـعــزيــزهــا
ب ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات  microSDل ـ ــزي ـ ــادة
مـسـتــوى اسـتـيـعــابـهــا ب ـم ـقــدار 32
جـيـغــابــايــت إضــاف ـيــة .ت ــم تجهيز

مستوى األسعار

هــاتــف  P70بـكــامـيــرا أمامية
بدقة  5ميغابيكسل وخلفية
بــدقــة  13مـيـغــابـيـكـســل فيما
ت ــم ت ــزوي ــده ب ـن ـظ ــام تـشـغـيــل
ّ
املتطور.
Kitkat 4.4 Android
لينوفو S850
ّ
 S850ي ـتــألــق بـشـكـلــه النحيف
واألنـ ـي ــق االس ـت ـث ـنــائــي مــدعــوم
بـ ـ ـ ــأداء ق ـ ــوي مـ ــن م ـع ــال ــج MTK
رب ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواة بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردد 1.3
جيغاهرتز وبشريحة اتـصــاالت
( SIMم ـ ــزدوج ـ ــة) وتـ ـ ـ ــوازي روع ــة
تـصـمـيـمــه ال ـخ ــارج ــي م ــن الــزجــاج
(بألوان األزرق والوردي واألبيض)
جـمــال الـصــور الـتــي يلتقطها هذا
الـ ـجـ ـه ــاز .وت ــأت ــي ش ــاش ـت ــه عــالـيــة
الوضوح بقياس  5إنش مع زاوية
مـشــاهــدة واسـعــة ج ـدًا ،إلــى جانب
كــام ـيــرتــن خـلـفـيــة وأم ــام ـي ــة بــدقــة
 13ميغابيكسل و ،5لذلك يعد هذا
ال ـه ــات ــف م ـم ـي ـزًا الل ـت ـق ــاط ال ـص ــور
وتبادلها .كما أنه الهاتف املثالي
ملحبي الصور الشخصية "سيلفي"
وال ــذي ــن يـبـحـثــون عــن هــاتــف ذكــي
يناسب أسلوبهم ليبقوا متصلني
مع شبكات التواصل االجتماعي.
ي ــأت ــي هـ ــذا الـ ـط ــراز م ـ ـ ـ ّ
ـزودًا بـنـظــام
ت ـش ـغ ـي ــل Kitkat 4.4 Android
ّ
املتطور.

 Vibe X2في طليعة
المجموعة بتصميمه المتعدد
الطبقات وطراز  S850المصنوع
ً
كامال من الزجاج و P70الذي تدوم
بطاريته لغاية  3أيام

لينوفو S580
يتيح الهاتف الذكي  S580املبتكر
بـ ـش ــريـ ـح ــة اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت م ـ ــزدوج ـ ــة
تصميمًا مرحًا وأنيقًا فــي الوقت
نفسه وذلك بشاشة من  5إنش مع

الفئة

املوديالت

الرسائل األساسية

االبتدائية

A319

توازن مثالي بني الراحة والحجم االبتدائية

A328

 2مـيـغــابـيـكـســل وخ ـل ـف ـيــة ب ــدق ــة 8
م ـي ـغــاب ـي ـك ـســل .وب ـف ـض ــل شــري ـحــة
 MicroSDاملـ ـت ــوف ــرة ف ــي ال ـهــاتــف
تمكن إضــافــة قــدرة تخزين بقدرة
 32جـيـغــابــايــت .يــأتــي ه ــذا الـطــراز
ّ
مزودًا بنظام تشغيل 4.4 Android
ّ
 Kitkatاملتطور.

االبتدائية

A536

هــاتــف ذك ــي بـسـعــر م ـع ـقــول لكن االبتدائية
بمزايا متعددة

A606

املتوسطة

S580

هـ ـ ــاتـ ـ ــف ذكـ ـ ـ ـ ــي رائـ ـ ـ ـ ـ ــع ب ــأن ــاقـ ـت ــه املتوسطة
وشاشته النحيفة

S850

ه ــات ــف ذك ـ ــي ب ـب ـط ــاري ــة ضـخـمــة املتوسطة
ً
يبقيك موصوال بالعالم

P70

لينوفو A606
ّ
يتميز  A606بسعره املدروس لكن
ف ــوق ذل ــك ب ـمــزايــاه امل ـت ـعــددة .فهو
يـمـثــل قـيـمــة رائ ـع ــة بـتـكـنــولــوجـيــا
تــدعــم تقنية  4Gوم ـعــالــج ربــاعــي
النواة وشاشة  5إنش وكاميرتني
( 8م ـي ـغ ــاب ـي ـك ـس ــل ب ــالـ ـخـ ـل ــف و2
ميغابيكسل فــي األمـ ــام) كـمــا يتم
دعـ ــم الـ ــذاكـ ــرة ب ـب ـطــاقــة MicroSD
لتعزز ق ــدرة التخزين فــي الهاتف
ب ـم ـقــدار  32جـيـغــابــايــت إضــاف ـيــة.
ي ــأت ــي هـ ــذا الـ ـط ــراز م ـ ـ ـ ّ
ـزودًا بـنـظــام
ت ـش ـغ ـي ــل Kitkat 4.4 Android
ّ
املتطور.

أول ه ـ ــات ـ ــف ذكـ ـ ـ ـ ــي ب ـت ـص ـم ـي ــم الراقية
الطبقات املتعددة

VIBE X2

لينوفو A536
ّ
يتسم هــذا الطراز املــزود بشريحة
 SIMمـ ـ ــزدوجـ ـ ــة بـ ــأنـ ــاقـ ــة ال ـش ـك ــل
وب ـشــاش ـتــه ال ـعــري ـضــة م ــن  5إنــش

ب ــن  95و 165دوالرًا املتعة املوسيقية
أميركيًا
عالم ذكي جديد في راحة يديك

بــن  185و 300دوالر قمة األناقة واملرح
أميركي

دوالر أميركي 439

معالج  Snapdragonرباعي النواة
بسرعة  1.2جيغاهيرتز؛ كل هذه
امل ــزاي ــا بـ ــوزن خـفـيــف ل ـل ـغــايــة .مع
شاشته التي تتيح زوايا مشاهدة
واسعة يختصر  S580من لينوفو
ً
ع ــامل ــا كـ ــامـ ــا مـ ــن ال ـت ــرف ـي ــه ضـمــن
إطـ ــار رف ـيــع وخ ـف ـيــف .وت ــم تــزويــد
هــذا املــوديــل بكاميرا أمامية بدقة

وقـ ــد ت ــم ت ـج ـه ـيــزه ب ـم ـعــالــج Quad
 .coreوي ـج ـعــل  A536م ــن عملية
الـتـقــاط ال ـصــور ومـقــاطــع الفيديو
مـتـعــة خــال ـصــة بـفـضــل كــامـيــرتـيــه
فيما تضمن تكنولوجيا +HSPA
داخـ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــاز سـ ــرعـ ــة ال ـت ـن ــزي ــل
وتحميل امللفات.
لينوفو A328
يقدم  A328بشريحة  SIMمزدوجة
توازنًا مثاليًا بني الحجم والراحة،
ُ
ودعـ ــم أداؤه بـمـعــالــج MT6582M
بـســرعــة  1.3جـيـغــاهــرتــز .وبفضل
ش ــاش ــة م ــن  4.5إن ـ ــش يـ ـق ــدم ه ــذا
الهاتف ملستخدمه خبرة مشاهدة
غـيــر اعـتـيــاديــة لـلـصــور والـفـيــديــو
واأللـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ووسـ ـ ــائـ ـ ــط املـ ـحـ ـت ــوى
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة .فـ ـ ــي حـ ـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع
الـ ـك ــامـ ـي ــرت ــن األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة بـ ــدقـ ــة 2
م ـي ـغ ــاب ـك ـس ــل وال ـخ ـل ـف ـي ــة ب ــدق ــة 5
مـيـغــابـكـســل ف ــي ال ـه ــات ــف ال ـت ـقــاط
أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـ ـصـ ـ ــور بـ ـشـ ـك ــل فـ ـ ـ ــوري،
سيتمكن املـسـتـخــدم مــن مـشــاركــة
هــذه الصور على االنترنت بشكل
س ـ ــري ـ ــع لـ ـلـ ـغ ــاي ــة بـ ـفـ ـض ــل ت ـق ـن ـيــة
 .+HSPAيـتــوفــر  A328بــالـلــونــن
األبيض أو األسود وقد تم تزويده
بنظام تشغيلKitkat 4.4 Android
ّ
املتطور.
لينوفو A319
ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم  A319الـ ـعـ ـمـ ـل ــي ل ـل ـغ ــاي ــة
واملـ ـ ـ ّ
ـزود بـشــريـحــة  SIMم ــزدوج ــة،
خ ـب ــرة مــوس ـي ـق ـيــة غ ـن ـيــة ومـمـتـعــة
بفضل نـظــام  Dolbyالـصــوتــي في
الـسـ ّـمــاعــات إذ يمكن لـهــذا الجهاز
تشغيل املـلـفــات املــوسـيـقـيــة لغاية
 10س ــاع ــة م ـت ــواص ـل ــة .ت ــم تجهيز
الهاتف بمعالج  MT6572بسرعة
 1.3ج ـي ـغ ــاه ــرت ــز مـ ــع ش ــاش ــة مــن
 4إنـ ــش وك ــام ـي ــرا أم ــام ـي ــة ب ــدق ــة 2
مـيـغــابـكـســل وأخ ـ ــرى خـلـفـيــة بــدقــة
 5ميغابكسل مــع الـفــاش ،وقــد تم
تزويده بنظام تشغيل 4.4 Android
ّ
املتطور.
Kitkat
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حين تتحول اإلطارات إلى مالعب أطفال
قبل انتهاء العام  ،2013أحصي في لبنان
وجود مليون و 720ألف سيارة مسجلة في
مصلحة السير ،ال تشمله آليات اليونيفيل والجيش
واألجهزة األمنية واآلليات الزراعية الثقيلة .في حين
أحصي دخول  900ألف سيارة سورية إلى لبنان إثر
األزمة السورية خرج منها  710آالف .تلك السيارات
المحصية ال تشمل جميع المركبات المتحركة التي
تزيد عامًا بعد عام بسبب ميل اللبنانيين إلى اقتناء
سيارة لكل فرد .تخمة المركبات تنتج تخمة في
اإلطارات والتلوث .إذا كان هناك مئات األلوف من
السيارات ،فمن يستطيع إحصاء إطاراتها الجديدة
والمستعملة والمنتهية الصالحية؟
آمال خليل
ل ــم يــدخــل أح ـمــد شـمــس ال ــدي ــن (34
عــامــا) فــي هــذا الـتـحــديّ املستحيل،
لكن الـنــاشــط البيئي فــضــل خوض
تـحـ ٍـد يفيده مــاديــا بـقــدر مــا يساعد
عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـي ــف الـ ـتـ ـل ــوث وت ـح ــوي ــل
مشكلة اإلطـ ــارات إلــى أثــر إيجابي.
بحث التخرج الذي قدمه عند انتهاء
دراس ـ ــة إدارة األعـ ـم ــال ،اسـتـعــرض
كيفية إن ـشــاء مصنع للكاوتشوك،
ً
متنقال بــن اسـتـيــراد امل ــادة األولـيــة
لتشغيله إلى األثر البيئي للغازات
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن إح ـ ـ ـ ـ ّـراق اإلط ـ ـ ـ ـ ــارات،
وال سـيـمــا بـعــدمــا وق ــع لـبـنــان على
اتفاقية التغير املناخي.
ق ـبــل إدارة األعـ ـم ــال ،درس شمس
ال ــدي ــن الـهـنــدســة ال ــزراع ـي ــة لشغفه

بالطبيعة من دون أن يعمل في هذا
املجال .بني هذا وذاك ،كانت تجربة
يملك
قريبه ًعبد الله عيسى الــذي ّ
م ـع ـمــا لـتـصـنـيــع املـ ـط ــاط ،ت ـحــفــزه
عـلــى ابـتـكــار ش ــيء جــديــد .تجربته
مع شركة استشارات أجنبية تمنح
ق ــروض ــا ل ـل ـم ــؤس ـس ــات ال ـص ـغ ـي ــرة،
وخ ـ ـب ـ ــرت ـ ــه ف ـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـج ــدوى ،رسـمــت فــي ذهـنــه طريقًا
تقوده إلى امتالك مؤسسة ناجحة
ومربحة.
ّ
"إذا أح ــرقـ ـن ــا الـ ـك ــاوتـ ـش ــوك ن ــول ــد
طــاقــة ،أم ــا إذا أخـضـعـنــاه للتدوير
ف ـنـ ّـولــد أش ـيــاء أك ـث ــر" ،ي ـقــول شمس
الـ ــديـ ــن الـ ـ ـ ــذي سـ ــافـ ــر إلـ ـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا
وك ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ــاط ـ ــاع
ع ـلــى ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة ل ـتــدويــر
اإلط ــارات من التدوير بالحرق إلى

ال ـطــري ـقــة ال ـ ـبـ ــاردة .ف ــي ع ــام ،2011
أسس شركة "العال" لتدوير وإعــادة
تـصـنـيــع امل ـط ــاط "م ــن خ ــال عملية
تـصـنـيــع م ـب ـت ـكــرة صــدي ـقــة لـلـبـيـئــة"
يـشــرح ،مـحــددًا اختصاصه بإنتاج
"بــودرة املطاط املستخدم لكثير من
امل ـن ـت ـجــات وال ـص ـن ــاع ــات املـطــاطـيــة
وحبيبات املطاط الضرورية للعشب
االصطناعي املستخدم ملالعب كرة
ال ـق ــدم وبـ ــاط األرضـ ـي ــات املصممة
لالستعمال الداخلي والخارجي".
كـيــف ي ـحـ ّـول "ال ـ ــدوالب" إل ــى سـجــاد
مــزركــش وأرض ـيــات؟ فــي معمله في
املنطقة الصناعية في تول بمنطقة
النبطية ،يشرف شمس الدين على
فــريــق مــن الـعـمــال ،منهم مــن يجمع
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ــن مـ ـكـ ـب ــات ال ـن ـف ــاي ــات
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع واملـ ـ ـح ـ ــال ال ـص ـن ــاع ـي ــة،
ومنهم مــن يتولى تمزيق ال ــدوالب
ليدخل إلى ماكينة تنزع منه أسالك
ال ـن ـح ــاس والـ ـكـ ـت ــان ث ــم ي ــدخ ــل إل ــى
امل ـطــاحــن األس ـط ــوان ـي ــة وال ـف ـ ّـرام ــات
املقسمة إلى مراحل ،فتفرمه منتجة
ب ــودرة أو حبيبات صغيرة خشنة
أو ناعمة بأحجام مختلفة بحسب
وجهة استخدامها.
الـحـبــوب عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،تنشر
ف ـ ــوق املـ ــاعـ ــب ل ـ ــرد الـ ـص ــدم ــات عــن
الــاع ـبــن ك ـمــا تــدخــل ض ـمــن الــزفــت
لـتـجـعـلــه م ـت ـمــاس ـكــا وت ـم ـن ــع ت ـك ـ ّـون
الحفر وال سيما في املناطق الجبلية
ح ـي ــث ي ـ ــرش املـ ـل ــح ع ـل ــى ال ـط ــرق ــات
بـ ـشـ ـك ــل دائـ ـ ـ ـ ــم لـ ـ ـت ـ ــذوي ـ ــب ال ـ ـث ـ ـلـ ــوج،
ك ـم ــا ي ـص ـن ــع م ـن ـه ــا ب ـ ــاط م ـطــاطــي
وأرض ـ ـ ـيـ ـ ــات اسـ ـفـ ـن ــج ل ـل ـح ـض ــان ــات
ومالعب األطفال واملدارس والنوادي
والحدائق واملسابح...
أبحاث شمس الدين البيئية جعلته
ي ـ ـخ ـ ـصـ ــص أرضـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات لـ ـلـ ـم ــاشـ ـي ــة
واملـ ـ ـ ـ ــزارع واإلس ـ ـط ـ ـبـ ــات واملـ ــراعـ ــي

شمس الدين في معمله

تكون ثابتة ميكانيكيًا وكيميائيًا
ال تتفاعل مــع الـفـضــات ،علمًا بأن
بحث تخرجه من الهندسة الزراعية
ارتـكــز على تصميم م ــزارع األبـقــار،
فوجد أن أرضـيــات الباطون تسبب

إذا أحرقنا الكاوتشوك
ّ
نولد طاقة ،أما إذا أخضعناه
للتدوير ّ
فنولد أشياء أكثر
الرطوبة للبقرة وتــؤثــر على إنتاج
الحليب ،فيما من الضروري العناية
بأقدام املاشية ومحافرها.
لكن كيف يجمع دوالـيـبــه ويساهم
فــي تعميم الـتـجــربــة؟ يشير شمس
الدين إلى مروحة اتصاالت يجريها

مــع الجمعيات البيئية والـبـلــديــات
وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
وال ـكــاراجــات للتعاون فــي "تنظيف
ال ـش ــوارع مــن ال ــدوال ـي ــب" ،مـنـهــم من
أغوته الفكرة وبات يفرض دفع ثمن
الدوالب "ألن القصة ّ
بتربح".
ب ـح ـس ــاب ــات ش ـم ــس الـ ــديـ ــن ،ال ت ــدرّ
صـنــاعـتــه ال ــرب ــح الــوف ـيــر ك ـمــا يظن
الـ ـ ـب ـ ـع ـ ــض ،ألن "ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــن فــي
ل ـب ـن ــان م ـس ـت ـه ــدف ــون" ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
كلفة اليد العاملة العالية والوقود
وإي ـج ــار امل ـع ـمــل .األسـ ــوأ أن حـبــوب
الـكــاوتـشــوك الـتــي يصنعها "تدخل
إل ــى لـبـنــان مــن دون رس ــم جـمــركــي"
كما يؤكد ،ما يخلق منافسة حادة
ال يقدر الصناعي على تحملها .من
هنا ،يجد أن لــوزارة االقتصاد دورًا
كبيرًا في دعم هذا القطاع.

متابعة

فاتورة منع التدخين ...خسائر ال يمكن تجاوزها
عاد الحديث مجددًا عن تطبيق قانون الحد
من التدخين في االماكن العامة الذي صدر عام
 ،2011مع كالم وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور
عن نيته إعادة تنفيذ هذا البند بشكل أكثر صرامة،
االمر الذي أثار حفيظة عدد من أصحاب المطاعم
والمقاهي بسبب الخسائر الكبيرة التي يتوقع أن
يتكبدها القطاع السياحي جراء هذا القرار
كريستي قهوجي
بحسب مصادر متابعة ،فإن القطاع
الـسـيــاحــي ،ال سـيـمــا ق ـطــاع املـقــاهــي
وامل ـطــاعــم ،سيخسر نـحــو  %60من
عــوائــده بسبب تطبيق ه ــذا ال ـقــرار،
األم ــر ال ــذي سـيــؤدي إلــى إقـفــال عدد
غ ـي ــر ق ـل ـي ــل مـ ــن املـ ـط ــاع ــم وت ـس ــري ــح
املــوظ ـفــن .ويـجـمــع مـعـظــم أصـحــاب
املطاعم على أنهم غير قادرين على
تجاوز هذه الخسائر ،خاصة في ظل
االوضــاع االقتصادية الصعبة التي
يـمــر بـهــا لـبـنــان ،ويـ ــرون أن تطبيق
ه ــذه ال ـقــانــون سـيـكــون كــارث ـيــا على
أعمالهم.
فـ ــي رأي ن ـق ـي ــب أص ـ ـحـ ــاب امل ـط ــاع ــم
طوني الرامي ،فإن القانون  174صدر
بشكل سريع ،وإن النقابة مع تطبيقه
بشكل عــاقــل وتــدري ـجــي ،يحفظ من
خــالــه مـقــومــات لـبـنــان ال ــذي يتمتع
باملازة اللبنانية مع النرجيلة أسوة

بالكثير مــن الـبـلــدان األخ ــرى كدبي
وق ـط ــر وغ ـيــره ـمــا .وط ــال ــب ب ــإدخ ــال
تعديالت عليه ،كاشفًا أن بني  80و90
مطعمًا مهددة باإلقفال التام مع بدء
تطبيق هذا القانون.

أصحاب المقاهي
امل ـت ـض ــرر األكـ ـب ــر م ــن تـنـفـيــذ قــانــون
م ـن ــع ال ـت ــدخ ــن ه ــو قـ ـط ــاع امل ـقــاهــي
ال ـ ــذي يـعـتـمــد ب ـش ـكــل أس ــاس ــي على
ب ـيــع ال ـنــراج ـيــل ل ـلــزبــائــن ،وف ــي هــذا
االطــار يقول مدير مقهى "كيف" في
ان ـط ـل ـي ــاس ،ع ـلــي س ـع ـيــد ،إن نسبة
الـ ـخـ ـس ــائ ــر س ـت ـص ــل الـ ـ ــى  %90فــي
حـ ــال تـطـبـيــق هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،نــافـيــا
إمكان تجاوز املقهى هذا املوضوع،
وخــاصــة أن نـسـبــة الـخـســائــر عالية
جدًا في ظل االزمة االقتصادية التي
يمر بها لبنان.
ويـ ـت ــاب ــع" :إذا أراد ص ــاح ــب مـقـهــى
أن ي ـس ـت ـمــر ف ــي م ـص ـل ـح ـتــه ف ــي ظــل

هــذا الـقــانــون ،فما عليه إال أن يفتح
 3واج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي امل ـ ـح ـ ــل ل ـي ـس ـم ــح
بالتدخني" ،مشيرًا الــى أن هــذا االمر
يمكن تـنـفـيــذه خ ــال فـصــل الصيف
فقط وال يمكن أن ينفذ خــال فصل
الشتاء ،وخاصة أن العمل يكثر في
هــذه الفترة من السنة .ولفت سعيد
الـ ـ ــى أنـ ـ ــه ال ي ـم ـك ـن ــه فـ ـت ــح صــال ـتــن
ل ـل ـمــدخ ـنــن ول ـغ ـي ــر امل ــدخـ ـن ــن ،ألن
مساحة املقهى ال تسمح بذلك.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـ ــؤكـ ـ ــد صـ ـ ــاحـ ـ ــب م ـق ـه ــى
"ستيفانو كافيه" في البترون ،عساف
مهنا ،أن نسبة الخسائر ستصل الى
 %70مــع تطبيق هــذا الـقــانــون ،وأنــه
لــن يستطيع أن يـت ـجــاوز الخسائر

المتضرر األكبر
من تنفيذ
قانون منع
التدخين
هو قطاع
المقاهي
(مروان طحطح)

العالية املترتبة على القرار.
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار مـ ـتـ ـص ــل ،أش ـ ـ ـ ــار م ــدي ــر
مقهى "ع اليمني" فــي جونية ،مــارك
م ـطــر ،ال ــى أن ه ـنــاك دوريـ ـ ــات ب ــدأت
ب ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وهـ ـ ــي تـفـتــش
بصورة يومية املطاعم ،مشيرًا إلى
أن نسبة الخسائر وصلت الى %70
منذ أن أعلن الوزير بدء تطبيق هذا
ال ـق ــان ــون م ـنــذ أيـ ـ ــام .ول ـف ــت إلـ ــى "أن
تطبيق ال ـقــانــون يــؤثــر بشكل كبير
على العمل خالل فصل الشتاء ،حني
يكون الجلوس داخل املقهى عادة.
أمــا صاحب مطعم "جلسة الـعــرزال"
فــي ف ــاري ــا ،مــالــك زغ ـيــب ،فــأشــار الــى
أنه خصص صالتني لــرواد مطعمه،

االولـ ـ ــى لـلـمــدخـنــن وال ـث ــان ـي ــة لغير
املــدخ ـنــن ،كــاشـفــا أن االولـ ــى تشهد
زحمة كبيرة .ورأى أنه إذا تم تطبيق
ه ــذا الـقــانــون ف ــإن عمله سينخفض
بـنـسـبــة  ،%60كــاشـفــا أن ــه ل ــن يلتزم
بـ ـه ــذا الـ ـق ــان ــون كـ ــي ال ي ـض ـطــر ال ــى
اإلقفال حتى لو حرروا ضبطًا بحقه.
من جهة أخرى ،يقول مدير التسويق
وامل ـب ـي ـعــات ف ــي مـطـعــم "ب ــاب ــل" ،جــاد
ق ــازان ،إنــه فــي حــال تطبيق القانون
على نطاق واسع فإن نسبة الخسائر
س ـت ـك ــون ك ـب ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا فـ ــي امل ــرح ـل ــة
االول ــى ،وستخف فــي مرحلة ثانية.
وقــال إن بابل ال يمكنه تـجــاوز هذه
الـخـســائــر رغ ــم أن الـنــرجـيـلــة تشكل
ً
دخال ثانويًا للمطعم ،حيث إن هدفه
تقديم الطعام الى الزبائن في شكل
أســاســي ،لكنه شــدد على أن تطبيق
ال ـ ـقـ ــانـ ــون س ـي ـش ـك ــل خـ ـ ـس ـ ــارة ،وم ــن
املنطقي أن تكون خسارة املطعم أقل
من خسارة املقاهي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرف ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـطـ ـع ــم
"الـ ـب ــورج ــوازي" ف ــي جــون ـيــة ،ج ــورج
زيادة ،الى أن نسبة الخسائر ستصل
ال ـ ـ ــى  %80م ـ ــع ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون،
وأضاف أنه ال يمكنه أن يتجاوز هذه
الخسائر فــي ظــل الـظــروف الصعبة
ال ـت ــي ت ـمــر ب ـهــا الـ ـب ــاد ،وأكـ ــد أن ــه ال
يمكن إيجاد بديل لذلك بسبب عدم
القدرة على فصل الصالة الى قسمني
للمدخنني وغـيــر املــدخـنــن ،واقـتــرح
أن تـقــوم الــدولــة بــرفــع أسـعــار التبغ
وبالكشف على آالت شفط الــروائــح
في املطاعم.
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قطاع

الطيران الخاص في لبنان ...سياسـ ـ
في المجمل ،يفترض ان يكون قطاع الطيران الخاص بأصحاب
المليارات من أكثر القطاعات مردودًا ،وخاليًا من المشاكل .غير أن
الوضع على أرض الواقع يختلف هنا .فبالرغم من االمكانات الجغرافية
والتقنية التي يتمتع بها ،يعاني ًهذا القطاع في لبنان من الهيمنة
السياسية على كل مفاصله .وبدال من ان يؤدي لبنان دورًا رياديًا في
هذا المجال ،يزداد االمر سوءًا يومًا بعد يوم .فالسيطرة السياسية عليه
تحول دون استقطاب الشركات االجنبية التي يعود استثمارها بالفائدة
الكبرى .وعوضًا عن اتخاذ دور المركز اإلقليمي كما كان سائدًا ،ال يبدو
ان للبنان مكانًا في فورة مرتقبة لقطاع الطيران الخاص اذا ما استمر
الوضع السياسي واالمني كما هو عليه
إيفون صعيبي
ي ـس ـت ـحــوذ ع ــال ــم الـ ـطـ ـي ــران ال ـخ ــاص
على عقول رجــال االعمال وأصحاب
املـلـيــارات ،ويتربع على عــرش قلوب
السياسيني كذلك .بعضهم يستخدم
طــائــرتــه لـلــرحــات الشخصية ،فيما
آخرون يؤجرونها لألفراد ولشركات
الـطـيــران بمبالغ خيالية ال تـقــل عن
 3000دوالر عــن كــل ســاعــة تحليق،
وقد تصل الى  15000دوالر ،بحسب
ن ـ ــوع الـ ـط ــائ ــرة ون ــوعـ ـي ــة ال ـخ ــدم ــات
ُ
التي تقدم .كما تحظى الشخصيات
املهمة بمعاملة خاصة ومميزة من
قبل الشركات التي تتولى الخدمات
االرضية.

عصر ذهبي
"عــرف هــذا القطاع عصرًا ذهبيًا في
االع ـ ــوام املــاض ـيــة ،بـحـيــث ك ــان يــأتــي
ك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة
الــوافــدة الــى لبنان على منت طائرات
خاصة .من هنا ،تم تصنيف بيروت
كـمــرفــق حـيــوي ملـثــل ه ــذه الـطــائــرات.
لـ ـك ــن ،ب ـع ــد االح ـ ـ ـ ــداث االمـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
تـخـبــط ب ـهــا ل ـب ـنــان وامل ـن ـط ـقــة ،تغير
امل ـش ـهــد .صـحـيــح ان ق ـطــاع الـطـيــران
ال ـخ ــاص ف ــي ل ـب ـنــان تـمـتــع بـحـيــويــة
بـ ــارزة ل ـس ـنــوات ع ــدة ،إذ ك ــان يــؤلــف
ن ـحــو  %20م ــن ح ــرك ــة ال ـط ـي ــران في
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط بمجملها،
ّ
غ ـيــر أن س ـي ـطــرة ال ـس ـيــاسـ ّـيــن عليه
واملمارسات غير القانونية في احيان
كثيرة ،اضافة الى تضارب االسعار...
كلها ادت الــى تــراجـعــه" يـقــول خبير
طـيــران فــي اح ــدى الـشــركــات العاملة
في بيروت.
ي ـل ـجــأ ك ــل اصـ ـح ــاب املـ ــراكـ ــز الـعـلـيــا
ورجــال االعمال واصحاب املليارات،

بما يخص التكلفة :بحسب وزن
الطائرة بين طن و 10أطنان =
حوالى  300دوالر للخدمات األرضية
ت ـ ـفـ ــاديـ ــا لـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــراءات املـ ـتـ ـبـ ـع ــة فــي
الـطـيــران املــدنــي وكـسـبــا الــوقــت ،الــى
السفر عبر الـطـيــران ال ـخــاص .لذلك،
ارت ـب ـط ــت م ـس ــأل ــة اس ـت ـئ ـج ــار طــائ ــرة
خ ــاص ــة بـطـلــب خ ــدم ــات ارض ـي ــة من
شركات خاصة.

إجراءات خاصة
فعلى عكس الطيران املدني ،يحتاج
املـ ـس ــاف ــر ع ـل ــى مـ ــن طـ ــائـ ــرة خــاصــة
إلـ ـ ــى مـ ــن ي ـس ـت ـق ـب ـلــه لـ ـ ــدى وص ــول ــه،
وي ــأخ ــذ ع ـل ــى ع ــات ـق ــه م ـه ـمــة تــرتـيــب
ك ــل االج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة .صـحـيــح ان
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـت ــول ــى ال ـخ ــدم ــات
االرض ـيــة عــانــت بـعــض املـشــاكــل غير

انها استطاعت الصمود.
ت ـش ـمــل الـ ـخ ــدم ــات االرض ـ ـيـ ــة اج ـ ــراء
ك ــل ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـه ــا ه ــذه
الشركات منذ هبوط الطائرة وحتى
اق ــاعـ ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـغ ــادرة .ق ـب ــل ال ـه ـبــوط
ت ــرس ــل ال ـط ــائ ــرة ط ـلــب اذن ،عـنــدهــا
تحضر الـشــركــة كــل االجـ ــراءات التي
تسمح للطائرة بالهبوط فــي مطار
بيروت.
ي ـش ـي ــر مـ ـص ــدر م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي شــركــة
"س ـ ـ ـيـ ـ ــدار" الـ ـ ــى "ان ه ـ ـنـ ــاك طـ ــائـ ــرات
م ـس ـم ــوح ل ـه ــا ان ت ـه ـبــط واخ ـ ـ ــرى ال
يسمح لـهــا بــالـهـبــوط الن صيانتها
تـكــون سـيـئــة" .ويـضـيــف أن "الـشــركــة
هــي الـتــي تستقبل ال ــرك ــاب وتتولى
ت ـقــديــم ك ــل مـتـطـلـبــاتـهــم اض ــاف ــة الــى
تحضير كــل االج ـ ــراءات ال ــازم ــة من
دون ان يتكبدوا اي عناء".
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ه ـ ـنـ ــاك ش ـ ــرك ـ ــات م ـج ـهــزة
الستقبال كل انواع الطائرات واخرى
تـفـتـقــر لـبـعــض املـ ـع ــدات ،ول ــذل ــك فــإن
جـ ـه ــوزيـ ـتـ ـه ــا ت ـش ـم ــل بـ ـع ــض ان ـ ــواع
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ولـ ـي ــس ك ـل ـه ــا .فـ ــي ه ــذه
الحالة تضطر الشركة الى استئجار
معدات من الشركات الوطنية .وبما
ان بعض هذه املعدات باهظة الثمن،
ليس من السهل تعويض مردودها،
لذلك فإن من االفضل استئجارها.
ل ـكــن شــركــة س ـي ــدار م ـج ـهــزة لجميع
ان ــواع الـطــائــرات النها تابعة لشركة
وطنية تملك كل املـعــدات على عكس
عدد من الشركات االخرى.

األكالف
ف ــي م ــا ي ـخــص ال ـت ـك ـل ـفــة :ف ـهــي ع ــادة
تـ ـك ــون ب ـح ـســب وزن الـ ـط ــائ ــرة (ب ــن
طــن و 10أطـنــان= حــوالــى  300دوالر
للخدمات األرض ـيــة ،وكلما زاد وزن
الطائرة زادت التكلفة ،وليس هناك
سعر مــوحــد بــن الـشــركــات .وبسبب
املنافسة خفضت الشركات من نسب
أرباحها.
يتابع املصدر انه "منذ بضع سنوات
كانت هناك مساع لتوحيد االسعار
بــن ال ـشــركــات ال ـتــي ت ـقــدم الـخــدمــات
االرض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،غـ ـي ــر ان هـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
ب ـ ـ ــاءت ب ــال ـف ـش ــل ب ـس ـب ــب ال ـت ــدخ ــات
السياسية".
امـ ـ ــا عـ ــن ك ـي ـف ـي ــة اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار ط ــائ ــرة
خ ــاص ــة ،ف ـي ـف ـيــد م ـص ــر مـ ـس ــؤول فــي
إحدى اهم الشركات في قطاع تأجير
الطائرات الخاصة "ان كل من يرغب
بــاسـتـئـجــار ط ــائ ــرة خــاصــة عـلـيــه ان
يختار نوع الطائرة الذي يفضله".
ويتابع" :هناك شركات خاصة تملك
ع ــددًا مــن ال ـطــائــرات امل ـعــدة للتأجير،
ك ـمــا ان م ــن امل ـم ـكــن اس ـت ـئ ـجــارهــا من
خالل مكتب صاحبها .فغالبية الذين
ي ـم ـل ـكــون طـ ــائـ ــرات خ ــاص ــة ي ـقــومــون
بـتــأجـيــرهــا ،مــا يــوفــر م ـ ــردودًا عــالـيــا.
كون ساعة التحليق الواحدة على منت
طائرة خاصة ال تقل عن  3000دوالر.

الطيارين الخاصني مازن السماك على
"الــدقــة املتبعة فــي صـيــانــة الـطــائــرات
امل ـس ـت ـخــدمــة ف ــي ه ـ ــذه الـ ـن ــزه ــات ،إذ
ي ـش ــرف بـشـكــل دائ ـ ــم ع ـلــى هـ ــذا االم ــر
م ـه ـنــدســون وت ـق ـن ـيــون م ـش ـهــود لهم
لـبـنــانـيــا وعــامل ـيــا بـمـهــارتـهــم ف ــي هــذا
املـ ـ ـج ـ ــال ،كـ ـم ــا أن أي ت ـ ـحـ ــرك ل ـه ــذه
الطائرات ال يحصل من دون موافقة
مديرية الطيران املدني ،وأن أي إقالع
أو ه ـبــوط لـهــا م ـنــوط ب ـبــرج املــراقـبــة
في املطار الــذي يحدد ووفــق خريطة
جــويــة مـقـيــاس االرت ـف ــاع ال ــذي يمكن
أن تحلق الـطــائــرات بموجبه وهــو ال
يتعدى الـ 12ألف قدم".

مركز تدريب للطيران
تعتزم شركة  MEAإنشاء مركز تدريب للطيران هدفه تدريب
ً
الطيارين في املراحل األساسية في لبنان ،بدال من السفر الى الخارج لتعلم
املراحل األولى ملبادئ الطيران ،كما في اسبانيا او فرانكفورت .ومن
املرتقب أن يضع هذا املركز لبنان على خريطة بلدان مراكز التدريب في
املنطقة ،ويعيد له الدور الريادي الذي كان يؤديه قبل الحرب ،باعتبار
أن البلد يتبع مستوى عاليًا من معايير سالمة الطيران .تنتظر جمعية
الطيارين الخاصني هذا املشروع االيجابي بحماسة كبيرة لكي تتوصل
الى اتفاق مع شركة طيران الشرق األوسط من اجل تدريب الطيارين
الخاصني في هذا املركز.

ويمكن ان تصل التكلفة الــى 15000
و 20000و 30000دوالر ،بـحـســب
الطلبات التي يرغب بها الزبون".

السياحة الجوية
الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـضـ ــاف ال ـ ـشـ ــق امل ـت ـع ـلــق
بــالـسـيــاحــة حـيــث ت ـضــاف الـطــائــرات
ال ـس ـيــاح ـيــة ال ـخ ــاص ــة والـ ـت ــي تـتـيــح
ال ـت ـح ـل ـي ــق فـ ــي سـ ـم ــاء لـ ـبـ ـن ــان .ه ــذه
الخدمة التي يقدمها نــادي الطيران
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــات ــت رك ـ ـيـ ــزة س ـيــاح ـيــة
م ـه ـمــة .غ ـيــر ان ـه ــا تـتـطـلــب اج ـ ــراءات
خــاصــة ،فالتصاريح املـعـطــاة لهواة
ه ــذه ال ــرح ــات ت ـح ـتــاج إل ــى مــوافـقــة
مسبقة مــن مــديــريــة الـطـيــران املــدنــي
وجـهــاز أمــن املـطــار وقـيــادة الجيش،
ويجب التقدم للحصول عليها قبل

ثالثة أيام من موعد النزهة الجوية،
علمًا أن عــدد ركــاب الرحلة الــواحــدة
ال يتعدى الـثــاثــة أشـخــاص .كما أن
ق ـب ـطــان ال ـط ــائ ــرة ي ــأخ ــذ ع ـلــى عــاتـقــه
م ـه ـمــة شـ ــرح أهـ ــم امل ـع ــال ــم وامل ــواق ــع
الـسـيــاحـيــة ال ـتــي يـشــاهــدهــا الــركــاب
أث ـن ــاء م ــدة الـتـحـلـيــق .أم ــا بــالـنـسـبــة
لـلـتـكـلـفــة فـتـبـلــغ  300دوالر ع ــن كل
ساعة تحليق.
وقـ ــد ش ـهــد هـ ــذا امل ـج ــال ن ـم ـوًا كـبـيـرًا
تـخـطــى  %30ف ــي ال ـس ـن ــوات القليلة
املــاض ـيــة ،وبــاتــت الـسـيــاحــة الـجــويــة
تالقي رواجــا أكثر فأكثر .وبــات عدد
كبير مــن الـسـيــاح االجــانــب والـعــرب
يقصدون لبنان بحثًا عن هذا النوع
من االنشطة.
في هذا االطــار ،يشدد رئيس جمعية

هواية قيادة الطائرات
اصـبــح لكل شخص يــرغــب فــي تعلم
ق ـي ــادة ال ـط ــائ ــرات ال ـتــدري ـب ـيــة إم ـكــان
تحقيق رغبته .اذ يتيح النادي لهواة
ق ـي ــادة ال ـط ــائ ــرات الـتــدريـبـيــة فــرصــة
تعلم أصــولـهــا ودراسـتـهــا مــن خالل
 40ســاعــة طـيــران و 30ســاعــة نظرية
يخضع لها الـهــاوي ،أمــا تكلفة هذه
الـ ــدراسـ ــة امل ـق ـت ـصــرة ف ـقــط ع ـلــى هــذا
النوع من الطيران (التدريبي) فتبلغ
حوالى  18000دوالر .من جهة اخرى،
ي ــؤك ــد مـ ـص ــدر فـ ــي ن ـ ـ ــادي ال ـط ـي ــران
امل ــدن ــي "أن ال م ـخــاطــر ت ــواج ــه هــذه
الـهــوايــة ،فالطائرة تخضع لصيانة
ّ
م ـج ــزأة عـلــى  50ســاعــة 100 ،ســاعــة،
 150ســاعــة ،و 200سـ ّـاعــة ،وك ــل هــذه
الصيانة يراقبها الـفــنـيــون" .ويشير
ّ
املصدر إلــى أن الطيران لديه مراقبة
ص ــارم ــة وال يـقـبــل أي خ ـطــأ صغير
ممكن أن يحصل.

شروط الحصول على اجازة
ع ـلــى ه ــذا ال ـص ـع ـيــد ،ي ــؤك ــد الـسـمــاك
"ان املــديــريــة الـعــامــة للطيران املدني
ّ
املخولة إصدار
الجهة
في لبنان هي
ُ
شهادات الطيران املعترف بها دوليًا،
ّ
والـسـبــب يـعــود إلــى أن لبنان عضو
في منظمة الطيران".
بالنسبة الى الشروط املطلوبة ليكون
الفرد طيارًا ،فعليه أن يكون قد بلغ الـ
 18كحد أدنى ،أما املؤهالت ليحصل
ً
على إجازة طيران خاص ،فعليه أوال
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ــة وماليين الدوالرات
من يملك طائرات خاصة في لبنان
محمد الصفدي
نجيب ميقاتي
آل الحريري
نعمة طعمة
فؤاد مخزومي
عدنان القصار جلبير
روبير معوض
نقوال ابو حيدر
بيار فتوش
هيثم وهادي ازهري open sky
هناك رحلتان مستقلتان من مطار
بيروت إلى مطار القليعات أو مطار
ريــاق ،دون الخروج خــارج االراضــي
اللبنانية .فأعضاء النادي وحدهم
مـ ـخ ـ ّـول ــون بــال ـت ـح ـل ـيــق ب ــال ـط ــائ ــرات
خـ ـ ــارج األراض ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة مـنـهــا
قبرص ،جزر اليونان وتركيا.

الوضع األمني

(هيثم الموسوي)

الـحـصــول عـلــى اج ــازة تلميذ طـيــار،
ً
فضال عن املؤهالت الطبية إذ يجب
عليه أن يخضع لفحص طـبــي عند
طبيب مـعـتــرف بــه مــن قـبــل الـطـيــران
املدني.
عن كيفية الحصول على اجازة طيار
خ ــاص .يضيف" :ان ــه مــن الـضــروري
ّ
ال ـق ـيــام ب ـ ــ 40ســاعــة ط ـي ــران م ـج ــزأة،
 25ساعة طيران مع مـ ّ
ـدرب وتسمى
مــزدوجــة ،و 15ســاعــة طـيــران أخــرى
انفرادية .من االنفرادية هناك رحلة
طويلة من مطار بيروت الدولي إلى
مـطــار ري ــاق الـعـسـكــري ،وإل ــى مطار
الـقـلـيـعــات الـعـسـكــري وال ـع ــودة إلــى
مطار بيروت .ومن ضمن الـ 15ساعة

م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ــؤك ــد ال ـك ــاب ــن ش ــادي
ح ـش ـي ـم ــي ان "االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار االمـ ـن ــي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ي ــؤث ــر
ك ـث ـي ـرًا فـ ــي وضـ ـ ــع قـ ـط ــاع ال ـط ـي ــران
ال ـ ـخـ ــاص" .ك ــذل ــك ي ــؤك ــد ان "ال ـع ـمــل
فــي الطيران الـخــاص افضل مقارنة
بالطيران املدني الن الوجهات التي
يسافر اليها الطيار ليست نفسها.
الى ذلك ان الوقت هنا افضل فيحني
ف ــي ال ـط ـيــران امل ــدن ــي ه ـنــاك بــرنــامــج

تكلفة الدراسة المقتصرة
فقط على الطيران التدريبي تبلغ
حوالى  18000دوالر
وساعات عمل محددة" .ويقول" :اذا
تحسن الــوضــع السياسي واالمـنــي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ي ـت ـح ـس ــن وضـ ـ ــع ه ــذا
القطاع كثيرًا .فقبل عــام  2009كان

الياس املر
سمير مقبل
احمد الحاج
البير بسول
جورج كارامانوكيان
جيلبير شاغوري
طالل وهاب
مازن البساط
ميشال عبود نادي الطيران اللبناني

ال ـط ـي ــران ال ـخ ــاص ف ــي ل ـب ـنــان االول
عـلــى صعيد ال ـشــرق االوس ــط ولكن
في ظل الخضات التي عاشها لبنان
تدهور وضع هذا القطاع كثيرًا".
يؤكد املعنيون ان الحركة الى تراجع
خاصة في السنتني االخيرتني حيت
ك ـ ــان امل ـ ـطـ ــار خ ــال ـي ــا مـ ــن الـ ـط ــائ ــرات.
ف ــوج ــود االمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار يحسن
السياحة واذا كانت السياحة بخير
اذا الـ ـطـ ـي ــران الـ ـخ ــاص ب ــأل ــف خ ـيــر،
خ ـص ــوص ــا ان امل ـ ـطـ ــار م ـج ـه ــز اك ـثــر
م ــن دول كـثـيــرة نــامـيــة كـبـيــرة وه ــذا
لصالح لبنان.
واذا ما عاد السواح ،بخاصة العرب
م ـن ـهــم والـ ــذيـ ــن ك ــان ــوا ي ـن ـ ّـم ــون ه ــذا
القطاع ،ستعود املنافسة مع الــدول
االخ ـ ـ ــرى .غ ـيــر ان ل ـب ـنــان قـ ــوي على
صعيد املـنــافـســة ،فبرغم االمـكــانــات
ال ـب ـس ـي ـطــة يـ ـق ــدم الـ ـخ ــدم ــات بــأعـلــى
املـ ـسـ ـت ــوي ــات ،ك ـم ــا ي ـع ـطــي ال ـســامــة
ال ـح ـي ــز االه ـ ـ ــم ،ل ــذل ــك ف ـ ــإن تـحـسـنــت
االوض ـ ـ ـ ـ ــاع ب ــامـ ـك ــان لـ ـبـ ـن ــان ت ـص ــدر
القائمة في الشرق االوسط.
كذلك فإن مبنى الطيران مجهز ،وهو
مــن اه ــم امل ـط ــارات الـخــاصــة املــؤهـلــة
الستقبال عــدد كبير مــن الـطــائــرات.
والفائدة املادية التي يجنيها جراء
الرسوم التي يفرضها على ساعات
وقــوف كــل طــائــرة ،ويحاسب عليها
حـ ـس ــب وزن ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة( ،ك ـ ـ ــل ســت
ســاعــات تعتبر بمثابة يــوم) تعتبر
جيدة.

تأثير السياسة

غرائب بالماليين
قد ال يصدق كثيرون األسعار الخيالية التي يدفعها من يرغب في استئجار طائرة خاصة.
في نظرهم ،فإن هذا العالم الخاص بعيد عن الواقع ،ومن نسج الخيال .فماذا لو علموا ثمن الخدمات
التي قد يدفع أصحاب املليارات مقابلها؟ يروي أحد العاملني في قطاع الطيران الخاص أنه في إحدى
املناسبات الخاصة قامت إحدى العائالت الكبيرة بطلب طائرة خاصة إلحضار املأكوالت واملشروب من
ّ
فتخطت تكلفة املوضوع  80ألف دوالر .ويخبر كابنت في الطيران الخاص أن أميرة عربية كانت
فرنسا،
تستأجر طائرة خاصة لنقل ثياب لها من بيروت ،وكانت تدفع مبلغًا من املال ال يقل عن  200ألف دوالر.
وتضيف إحدى املضيفات في القطاع أنها في مرة من املرات قدمت وجبة غداء ألحد رجال االعمال،
بلغت قيمتها  5000دوالر.

ف ــي نـظــر الـكـثـيــريــن ،ي ــؤدي الـتــدخــل
ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع دورًا
سلبيًا .فمعظم ال ـطــائــرات الخاصة
مملوكة مــن سـيــاسـيــن ،االم ــر الــذي
ق ــد ي ـكــون ح ــاج ـزًا امـ ــام اسـتـثـمــارات
الشركات االجنبية في هــذا القطاع،
اضافة الى فرض نفوذ معني واتباع
سياسة احتكار للقطاع.
لكن مــن جهته ،يعتبر الـسـمــاك "ان
التبعية السياسية لشركات الطيران
ال ـخــاص قــد ال ت ــؤدي دورًا سلبيًا،
فهي تساعد على صعيد العالقات،
مــن هـنــا قــد تـكــون االف ــادة اكـثــر من
ال ـض ــرر" ب ــرأي ــه .ال ـط ـي ــران ال ـخــاص،
ق ـطــاع قــابــل لـلـتـطــور ،لـكـنــه مرتبط
بــاالس ـت ـقــرار كـمــا هــي ح ــال غالبية
القطاعات االقتصادية األخــرى في
ّ
االمرين بسبب
لبنان والتي تعاني
االوضـ ــاع االم ـن ـيــة .فـغـيــاب الـسـيــاح
الذين يضخون االمــوال وينشطون
ال ـح ــرك ــة ،اث ــر ب ـطــري ـقــة سـلـبـيــة إلــى
حــد كـبـيــر .بــامل ـقــابــل ،مــن املـمـكــن ان
ّ
يكون املوضوع متعلقًا بالسياسة
ألن م ـ ــن يـ ـمـ ـلـ ـك ــون الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات هــم
ّ
أشخاص يتمتعون بسلطة كبيرة.
وفي كلتي الحالتني النتيجة كانت
ت ــراج ــع ق ـطــاع ي ـضــخ ذه ـبــا لـلـبـنــان
والسياحة.

سالمة الطيران ال تقبل المساومة
يحرص الطيران املدني في لبنان على مستوى السالمة العامة،
وهو يتبع املعايير العاملية األعلى .كذلك ينطبق هذا االمر على
الشركات الخاصة التي تقوم بتأجير الطائرات فهي تطبق املعايير
املتبعة في هذا املجال ،ألن لبنان عضو في منظمة الطيران العاملية،
لذلك فهو ال يتساهل في موضوع السالمة وصيانة الطائرات .من هنا تم
اقفال عدد من الشركات التي اخلت بتطبيق القوانني املختصة بالسالمة
منذ بضع سنوات ،النها لم تستوف الشروط املطلوبة ،كما ان الرقابة
على الشركات صارمة لضمان احترام كل القوانني واملعايير الدولية.

الطائرات السياحية ...مردود مالي
شهد قطاع الطائرات السياحية الخاصة والتي تتيح التحليق
في سماء لبنان نموًا كبيرًا تخطى  %30في السنوات القليلة املاضية.
وباتت السياحة الجوية تالقي رواجًا اكثر فاكثر ،كما بات عدد كبير من
السياح االجانب والعرب يقصدون لبنان بحثًا عن هذا النوع من االنشطة،
خصوصًا لتوافر الدقة املتبعة في مجال صيانة الطائرات املستخدمة
في هذه النزهات بشكل دائم ،تحت اشراف مهندسني وتقنيني مشهود
لهم لبنانيًا وعامليًا بمهارتهم في هذا املجال.

مبنى الطيران الخاص من األفضل عالميًا
يعتبر مبنى الطيران الخاص في مطار بيروت ،من األفضل عامليًا.
وهو من اهم املطارات الخاصة املؤهلة الستقبال عدد كبير من
الطائرات .وعلى الرغم من ان االمكانيات قد تكون متواضعة،
اال ان هذا املبنى مجهز بأفضل التقنيات .ان الفائدة املادية التي
يجنيها املطار جراء الرسوم التي يفرضها على ساعات وقوف كل
طائرة خاصة ،وذلك بحسب وزن الطائرة ،تعتبر مجدية من الناحية
االقتصادية إلى حد كبير.
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سوزوكي
اس كروس
العبور
إلى المغامرة

تتوفر االس كروس
في لبنان بسعر يبدأ من
 21.900دوالر وباإلمكان
االستفادة من تسهيالت
في الدفع تمتد لـ 5
و 6سنوات كما تعطي
الشركة كفالة على
السيارة لغاية  3سنوات أو
 100.000كلم.
الوكيل الحصري في لبنان
شركة ج .أ .بازرجي وأوالده
البوشرية ــ بولفار
سن الفيل
الموقع اإللكتروني:
http://www.gabazerji.com
الهاتف01883450:

تـمـكـنــت س ــوزوك ــي م ــن ج ــذب أنـظــار
وأســر قلوب من يبحثون عن الراحة
والـتــوفـيــر فــي س ـيــارة ج ــدي ــدة .فبني
العملية والبساطة من جهة ،وشغف
املغامرة مــن جهة أخــرى ،تتيح "اس
ك ــروس" الـجــديــدة إمكانية االنــدمــاج
أكثر مــع متطلبات الحياة اليومية،
م ـ ــا ي ـخ ـل ــق شـ ـ ـع ـ ــورًا بـ ــالـ ــراحـ ــة ل ــدى
السائق والركاب.
ورغ ــم أن س ــوزوك ــي الـيــابــانـيــة ،منذ
إنـشــائـهــا ع ــام ُ ،1909عــرفــت بــإنـتــاج
الـ ـسـ ـي ــارات االق ـت ـص ــادي ــة الـصـغـيــرة
واملتوسطة الحجم .غير أن الشركة
مـيــزت سيارتها الـجــديــدة بباقة من
املــواصـفــات ،والتجهيزات اإلضافية
واألنـ ـظـ ـم ــة ال ـح ــدي ـث ــة .ف ـق ــدم ــت "اس
كروس" ،سيارة هاتشباك ،ذات أربعة
أب ــواب ،تـنــدرج ضمن إطــار املركبات
الرياضية املتعددة األغراض.
صحيح أن حجمها متوسط ،لكنها
تتمتع بانسيابية فريدة في الحركة،
وتـتــألــق بلمسات إبــداعـيــة مــن حيث
تصميم الشبكة واملصابيح األمامية
وم ـص ــاب ـي ــح الـ ـضـ ـب ــاب ،إض ــاف ــة ال ــى
مقصورة واسعة متسمة بمواصفات
مطلوبة في السوق .وتمكنت الشركة
مــن خــال "اس ك ــروس" الـجــديــدة من
أن ترفع مستوى العالمة التجارية،
فقدمت إمكانيات جــديــدة ،وتمتعت
هذه السيارة بالديناميكية الجذابة
لتنافس ضمن فئة سيارات "كروس".

إرضاء الزبائن
عن السياسة التي تتبعها سوزوكي،
ي ـف ـيــد م ــدي ــر ال ـت ـســويــق ف ــي ال ـشــركــة
مارتن كنعان "أن سوزوكي تحرص
على إرض ــاء زبائنها .مــن هنا تقدم
ل ـه ــم سـ ـي ــارة ع ـم ـل ـيــة ،ت ـت ـمــاشــى مــع
ط ـب ـي ـعــة وم ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـط ــرق ــات فــي
لبنان ،أكان في الجبل أم في املدينة.
كذلك تتميز سوزوكي بقدرتها على
توفير الــوقــود ،وخاصة في زحمات
الـسـيــر الـخــانـقــة .فـمــن خ ــال املـحــرك
امل ـط ــور ،انـخـفــض اس ـت ـهــاك الــوقــود
وتـ ـح ـ ّـس ــن أداء الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة" .وت ــاب ــع:
"تـ ـسـ ـع ــى الـ ـش ــرك ــة جـ ــاهـ ــدة ل ـت ـقــديــم
مــا يـتـنــاســب مــع جـمـيــع املـيــزانـيــات،
وتتوفر سيارات سوزوكي ابتداء من
 9.900دوالر ،وبـهــذا تـقــوم بتوسيع
مـ ـج ــال املـ ـن ــافـ ـس ــة وت ـ ـقـ ــدم خـ ـي ــارات
مختلفة ترضي كــل األذواق ،وتلبي
كــل ال ـحــاجــات .وأضـ ــاف "إن الـشــركــة
أط ـل ـق ــت ح ـم ـل ــة إع ــانـ ـي ــة تـســويـقـيــة
ك ـب ـيــرة ،األم ــر ال ــذي انـعـكــس إيـجــابــا
ع ـلــى نـسـبــة امل ـب ـيــع ،ك ـمــا زاد الـطـلــب
على اس كروس الجديدة".

خيار مناسب للعائالت
"تتميز هــذه الـسـيــارة بقدرتها على
تلبية حاجات جميع الشرائح .وهي
تـتــوجــه ال ــى كــل األع ـم ــار .وق ــد تكون
خيارًا مناسبًا للعائالت ،إذ تؤمن كل

وسائل الراحة والجودة مع أداء قوي
يجعل قيادتها أكثر سالسة ومرونة.
وتحتوي اس كــروس على إضافات
مـتـنــوعــة ،م ــا يجعلها تـتــألــق ضمن
فئتها ،وهي متوفرة بنسخة ثنائية
وأخرى رباعية الدفع" ،يشرح كنعان.
تتمتع "اس كــروس" بمالمح جديدة
وتـصـمـيــم ع ـصــري وواج ـه ــة أمــامـيــة
ذات مصابيح نهارية تعمل بتقنية
 ،LEDإضــافــة الــى مصابيح خاصة
ل ـل ـض ـبــاب وش ـب ـكــة أم ــام ـي ــة م ـط ــورة.
وتتميز هذه املالمح بالقوة والجرأة
والوضوح.
الـ ــى ذل ـ ــك ،ت ـم ـتــاز ال ـس ـي ــارة بـتــوفـيــر
مساحة مريحة جيدة للجلوس مع

حـجـمـهــا امل ــدم ــج ب ـق ــاع ــدة عـجــاتـهــا
التي يصل طولها إلى 2,6م.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،تـبـلــغ ق ــوة املـحــرك
ال ــذي زودت ســوزوكــي "اس ك ــروس"
ب ــه  120ح ـص ــان ــا .وهـ ــو ب ـس ـعــة 1.6
ليتر ،وأربع أسطوانات ،وهو يتصل
بـنــاقــل حــركــة ي ــدوي ذات  5ســرعــات
أو أوتوماتيكي CVTمتغير النسب
بشكل مستمر يصل الــى  6سرعات،
أكــان الــدفــع ثنائيًا أم على العجالت
األربـ ــع .يــوفــر امل ـحــرك اسـتـهــاكــا أقــل
للوقود مع قوة عزم أكبر للدوران.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ــؤك ــد ك ـن ـع ــان "أن
اس كــروس القــت نجاحًا ،وقــد بــدأت
س ـ ــوزوك ـ ــي ت ـل ـم ـس ــه ،ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى مــا
تحتويه هذه السيارة من متطلبات
م ـقــارنــة م ــع سـعــرهــا ال ــذي يـمـكــن أن
يكون بمتناول شريحة كبيرة".
فـ ـ ــامل ـ ـ ـحـ ـ ــرك ي ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز بـ ــاالس ـ ـت ـ ـهـ ــاك
املنخفض للوقود ،وكونه ذا هندسة
مطورة ،فهو يؤمن دورانــا عاليًا في
ّ
الــدورات املنخفضة ،ويمكن السائق
من التمتع بأداء عال .كما يعزز غطاء
املحرك الجديد العازل للصوت راحة
الــركــاب .فهو يقضي على الضجيج
وااله ـ ـ ـتـ ـ ــزازات ال ـت ــي تـسـبـبـهــا ع ــادة
املحركات.
مــن جهة أخ ــرى ،لــم تغفل ســوزوكــي
جانب السالمة واألمان فزودت االس
كروس بخاصية الثبات اإللكتروني
 ،EBDإضــافــة الــى  8وســائــد هوائية
أمــام ـيــة وجــان ـب ـيــة لـحـمــايــة الـســائــق
والــركــاب .كما تحتوي السيارة على

م ـكــابــح مــان ـعــة ل ــان ــزالق  ABSالــى
جانب توزيع قوة املكابح إلكترونيًا،
وجهاز مراقبة ضغط هواء العجالت
وج ـه ــاز اس ـت ـش ـعــار امل ـط ــر .م ــن هـنــا،
استحقت عــن جــدارة إحــراز  5نجوم
في اختبار السالمة العاملي.
صـمـمــت ال ـس ـيــارة بـتـقـنـيــة مـســاعــدة
بالحاسوب باستخدام فوالذ يتمتع
بـمـقــاومــة عــالـيــة لـكــامــل الـهـيـكــل ،ما
ي ـج ـع ــل مـ ــن االس ك ـ ـ ــروس م ـق ــاوم ــة
للصدمات .أمــا مــن الــداخــل ،فتتمتع
ب ـم ـق ـص ــورة واس ـ ـعـ ــة ،وق ـ ــد صـمـمــت
املقاعد األمامية بشكل يوفر الراحة
التامة لركاب املقاعد الخلفية.

ما بعد البيع
ع ــن خ ــدم ــات م ــا ب ـعــد ال ـب ـي ــع ،يـشــدد
ك ـ ـن ـ ـعـ ــان ع ـ ـلـ ــى "أن هـ ـ ـ ــدف الـ ـش ــرك ــة
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي هـ ـ ــو إرضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ــزبـ ــائـ ــن
وت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة م ـم ـيــزة ل ـه ــم ،وهـنــا
تكمن إحدى أهم النقاط التي تتميز
ب ـه ــا س ـ ــوزوك ـ ــي .ف ـه ــي تـ ـق ــدم خــدمــة
رائعة وبأقل كلفة ممكنة ،علمًا بأن
سيارات سوزوكي مصنعة بتقنيات
عــالـيــة مــا يجعل صيانتها تقتصر
ع ـلــى امل ــراج ـع ــة الـ ــدوريـ ــة الـبـسـيـطــة.
ولتسهيل األمــور أكثر على الزبائن،
اعتمدت الشركة وكالء منتشرين في
جميع املناطق اللبنانية".

كماليات
زودت اس كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد م ــن
ال ـك ـم ــال ـي ــات م ـث ــل جـ ـه ــاز رادي ـ ـ ــو مــع
مشغل لألسطوانات املدمجة وMP3
ب ـل ــوت ــوث ،خــاص ـيــة امل ـف ـت ــاح ال ــذك ــي،
إضــافــة ال ــى ن ـظــام "كـ ــروز كــونـتــرول"
ال ــذي يــؤمــن لـلـســائــق ق ـيــادة مريحة
ومنتظمة من خالل تثبيت السرعة.
وتتعدد أهداف "اس كروس" الجديدة،
فهي سيارة عملية عائلية اقتصادية
وش ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع ملـ ـ ـس ـ ــات م ـ ـت ـ ـطـ ــورة،
وق ــد سـعــت الـشــركــة مــن خــالـهــا الــى
تـغـيـيــر ب ـعــض امل ـفــاه ـيــم ل ـل ـس ـيــارات
االقتصادية التي ال تساوم على أمان
ال ــرك ــاب وســامـتـهــم .لــذلــك قــد تكون
االس كــروس الجديدة خيارًا صائبًا
ل ـكــل األشـ ـخ ــاص ال ــراغ ـب ــن بــاقـتـنــاء
س ـي ــارة ج ــدي ــدة ،عـمـلـيــة م ــع بصمة
جاذبية بسيطة.

