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مواجهة
في
خياط
ّ
المحكمة :أريد حقي
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري
فارضة عليها غرامة قدرها  10آالف يورو.
حكمها بحق كرمى خياطُ ،
بد ندمًا أو أسفًا» .من جهتها ،أعلنتها
أما الجرم ،فهو أن خياط «لم ت ِ
خياط مواجهة مفتوحة مع محكمة الهاي ،مؤكدة «أننا لن نسكت
ولن نقبل باإلدانة»
«الحقيقة التي يبحث عنها اللبنانيون
صــدرت الـيــوم .املحكمة لــم تعد تبحث
ع ـن ـهــا ،ب ــل انـتـقـلــت إل ــى إذالل اإلع ــام
ُ
فــي لـبـنــان» .هـكــذا تعلق نائبة رئيس
مـجـلــس إدارة ق ـنــاة «ال ـج ــدي ــد» كــرمــى
خياط على قــرار إدانتها بـ«جرم» عدم
االمتثال لقرار املحكمة الدولية الخاصة
بلبنان ،إزال ــة فيديوهات عــن موقعها
اإللـكـتــرونــي .وحـكــم اإلدان ــة صــدر رغم
أن الخياط أثبتت غياب أي دليل على
ّ
كــون ـهــا ت ـســل ـمــت رس ــال ــة م ــن املـحـكـمــة
تتضمن «أمر» إزالة الفيديوهات املشكو
منها ،وهي تحقيقات استقصائية عن

بعض شهود االدع ــاء ،مــن دون إظهار
هوياتهم أو التلميح لها.
ب ـع ــد م ـ ـ ــرور أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـ ــام ع ـل ــى ب ــدء
مـحــاكـمــة ال ـخ ـيــاط و«الـ ـج ــدي ــد» ،أق ــرت
املحكمة بــأن التحقيقات املـنـشــورة لم
ت ــؤث ــر ف ــي «ح ـس ــن س ـيــر الـ ـع ــدال ــة» ،اال
أنـهــا أص ــدرت أمــس ُحكمًا على خياط
ب ـغــرامــة ق ــدره ــا  11أل ــف يـ ــورو ال ـيــوم،
ُ
بالكامل بحلول الثالثني
على أن تسدد
ُ
م ــن تّـشــريــن األول امل ـق ـبــل .الـ ُـح ـكــم أتــى
ُ«مخففًا» نسبة إلى املطالب املبالغ بها
التي ّ
صرح بها ممثل االدعاء باملحكمة
س ـل ــوب ــودان زيـسـيـفـتــش ،الـ ــذي طــالــب

بـسـجــن خ ـي ــاط س ـنــة وت ـغــري ـم ـهــا 100
ألف يورو ،على اعتبار أن «الصحافية
ُ
بد ندمًا أو أسفًا وتفرض املحكمة
لم ت ِ
إخفاء هوية الشهود في هذه القضية
ألس ـ ـبـ ــاب أمـ ـنـ ـي ــة»« .أي ـ ـ ــن هـ ــي مـهـنـيــة
امل ـح ـك ـمــة ال ـت ــي طــال ـبــت بـسـجـنــي ملــدة
سنة ألنني ُمتعجرفة ،هل نكون كذلك
إذا توجهنا لهم بالحقيقة؟ يبدو أنهم
م ـتــأثــرون بــاألنـظـمــة الـقـمـعـيــة» ،تـقــول
خياط في اتصال مع «األخبار».
املحكمة الــدولـيــة «عـطـلــت عملنا على
ُ
مـ ــدى س ـن ـتــن ق ـبــل أن تـ ـص ــدر الـ ُـح ـكــم
األس ــاس ــي ب ــإع ــان ب ــراء ت ـن ــا ،م ــا يعني

ّ
تجمع عدد من اإلعالميين أمام مبنى «الجديد» أمس تضامنًا مع خياط (مروان بوحيدر)

المسؤولون يفرحون
بأدائنا ،ولكنهم يتفرجون
معتادون
وكأنهم
ّ
َ
وجود ولي أمر

عجم وجود خطأ مهني وعدم تعريض
حياة أي شاهد للخطر» .ولكن يبدو أن
تكتف باألموال التي
محكمة الهاي «لم
ِ
دفـعـهــا لـهــا الـشـعــب الـلـبـنــانــي ،فتريد
تحصيل املزيد» .وتسأل خياط في هذا
اإلطـ ــار« :أي ــن هــي ال ــدول ــة؟ املـســؤولــون
يـفــرحــون بــأدائ ـنــا ،ولـكـنـهــم يتفرجون
وكأنهم معتادون وجود ّ
ولي أمر ،وفي
ه ــذه الـحــالــة هــي املـحـكـمــة ال ـتــي قفزت
فوق السيادة ُاللبنانية».
ـوات املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ت ـت ـح ـف ــظ ع ـن ـهــا
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ـ ُ
«املدانة» .املحامون يتابعون موضوع
اسـتـئـنــاف ال ـح ـكــم« ،أم ــا نـحــن فجميع
الخيارات مفتوحة أمامنا ،إال أن األكيد
أنه سيكون هناك تصعيد .قناة الجديد
قي مواجهة ُمستمرة ،لذلك لن نسكت

ولن نقبل باإلدانة».
يطرح
الذي
السؤال
خياط،
بالنسبة إلى
ّ
نفسه اليوم هو «كيفية استرداد الحق
الـ ــذي سـلـبـتــه املـحـكـمــة ،ألن م ــا حصل
هو إهانة ووظيفتنا ليست حفظ ماء
وجهها .بدي استرد حقي».
وكـ ــان م ـحــامــي ال ــدف ــاع ع ــن خ ـيــاط في
«محكمة اله ــاي» قــد أك ـ ّـد أنــه «ال يحق
لــادعــاء أن يقول إنــه يجب فــرض مئة
ألف يورو غرامة على قناة الجديد» .أما
رئـيــس املـجـلــس الــوطـنــي لــإعــام عبد
الهادي محفوظ ،فقد أكد الوقوف إلى
جــانــب خـيــاط «وإل ــى جــانــب الـحــريــات
ّ
اإلع ــامـ ـي ــة ،ونـ ـ ــرى أن ع ـل ــى املـحـكـمــة
ال ــدول ـي ــة ،وم ــن أج ــل صــدقـيـتـهــا ،أن ال
تتورط في حكم على كرمى» .محفوظ
كان الجهة الرسمية شبه الوحيدة التي
غــردت خــارج السرب ُمعلنة تضامنها
مــع «ال ـجــديــد» ونــائـبــة رئـيــس مجلس
إدارتـ ـه ــا .وق ــد ت ـطــرق إل ــى الـحـكــم بعد
اج ـت ـمــاع امل ـج ـلــس ،ف ــأم ــل م ــن املحكمة
أن «تـعـتـبــر كــرمــى خ ـيــاط بــري ـئــة ،ذلــك
أنها فــي املسائل األساسية التي بنت
عليها تقديراتها السابقة فــي االتهام
كــانــت املحكمة تعتبر أن مــا قــامــت به
الجديد قد يــؤدي إلــى تحقير املحكمة
وع ــرق ـل ــة س ـي ــر الـ ـع ــدال ــة وإلـ ـ ــى تـهــديــد
حياة الشهود .وقــد تبني للمحكمة أن
مثل هــذه األم ــور لــم تحصل ولــم تتم»،

تقرير

ُ
كيف آوى خالد حبلص
رضوان مرتضى

استثمر في مشروع
أريج صور
ـدم «أريــج
بموقعــه الفريــد علــى مدخــل مدينــة صــور ،يقـ ّ
صــور» لســكانه نمــط حيــاة ال مثيــل لــه.
أراض ســكنية تتــراوح مســاحتها بيــن  ١٢٠٠و  ١٦٠٠متــر
علــى
ٍ
ُ
مالمــح مــكان إقامتــك األفضــل ،وســط
مربــع ،تجتمــع
مجتمــع يتمتــع برغــد العيــش فــي ظــل تكامــل عناصــر
األمــان والطبيعــة والهندســة المعماريــة األنيقــة فــي
قالــب ســكني واحــد.
وليكتمــل مشــهد حياتــك المميــز فــي «أريــج صــور» ،يوفــر
لــك ســوق محــالت تجاريــة ومكاتــب وعيــادات طبيــة
ومطاعــم فخمــة; عنــوان الترفيــه األفضــل.

تطوير وتمويل Financing & Development

إدارة وبيع المشروع Project & Sales Manager
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بعباءته البيضاء ومظهره السابق
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــاده ب ـع ــد ن ـم ــو لـحـيـتــه،
رغ ــم عملية الـتـجـمـيــل ،حـضــر خالد
ُحبلص إلى املحكمة العسكرية أمس.
وإلى جانب أحد ّ
مدربي مجموعاته
ّ
أسامة البخاش ،املدعى عليه بقتال
الجيش واالنتماء إلى «حركة أحرار
الشام» ،وقف إمام مسجد هارون من
دون أن ينطق بكلمة .غير أن جلسة
املحاكمة لم تنعقد بسبب التعارض
ال ـق ــان ــون ــي ل ـك ــون وك ـي ــل ال ــدف ــاع عن
املــدعــى عليهما هــو املـحــامــي نفسه،
ّ
ع ـل ـم ــا بـ ـ ـ ــأن ُحـ ـ ّبـ ـل ــص مـ ــدعـ ــى ع ـل ـيــه
ب ـت ـح ــري ــض ب ـ ــخ ـ ــاش ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال
يمكن املـحــامــي الــدفـ ُـاع عــن الطرفني
في اآلن نفسه .وقــد أرجـئــت الجلسة
إل ــى  ١١كــانــون األول .وق ـبــل انـعـقــاد
جلسة املحاكمة ،كان قد صدر القرار
االتهامي ضد ُحبلص ومجموعته.
أس ـ ـلـ ــوب م ـب ـت ـ ّك ــر وح ـ ــدي ـ ــث ،ي ــواك ــب
الـعـصــر ،للتخفي مــن وج ــه الـعــدالــة،

ّ
ّ
طبقه الشيخ خالد محمد ،امللقب بـ
ّ
ُ
«خ ــال ــد ح ـب ـلــص» ،م ــا ســجــل سابقة
قــد ُيـحـتــذى بـهــا مـمــن هــو فــي وضــع
مشابه .بـهــذه املقدمة افتتح قاضي
التحقيق العسكري األول رياض أبو
غيدا قراره االتهامي الذي صدر بحق
ّ
ُح ـب ـل ــص وت ـس ـع ــة مــت ـه ـمــن آخ ــري ــن.
من األجهزة األمنية،
الشيخ املالحق ُ
رأى أن الطريقة املثلى لعدم توقيفه
ت ـك ــون بـتـغـيـيــر م ــام ــح وج ـه ــه عبر
جراحة تجميلية .ولهذه الغاية ،حلق
لحيتهَ ،
بلون جديد ،ثم
وص َبغ شعره
ٍ
ّ
توجه إلى مركز تجميل نادر صعب
ّ
ل ـي ـخ ـضــع ل ـع ـم ـل ـيــات غ ــي ــرت مــامــح
وج ـهــه قـبــل أن ي ـعــود إل ــى طــرابـلــس.
وق ــد ّ
رد ُحـبـلــص عـلــى س ــؤال قاضي
ً
التحقيق بشأن نجاح العملية قائال:
«ص ــراح ــة ،عـنــدمــا ن ـظــرت إل ــى امل ــرآة
ل ــم أعـ ــرف ن ـف ـســي ،ح ـتــى إن ــي صــرت
أتـجــول بكل راحــة بــال فــي طرابلس،
وق ــرب قـصــر ال ـع ــدل ،وأرمـ ــي التحية
على من أصادفه من رجال األمن في
ً
ال ـشــارع قــائــا :كيفك يــا وط ــن» .غير
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الحرب مع إسرائيل :ممكنة ال حتمية
علي حيدر

ُ
ُمتمنيًا على الدولة اللبنانية أن تبرئ
خياط.
وبالتزامن مــع انعقاد جلسة املحكمة
فــي اله ــاي ي ــوم أم ــس ،تــداعــى ع ــدد من
ال ـص ـحــاف ـيــن واإلع ــامـ ـي ــن إلـ ــى وقـفــة
تضامنية أمــام مبنى «الجديد» شارك
ف ـي ــه عـ ــدد م ــن الـ ــزمـ ــاء ال ــذي ــن أع ـل ـنــوا
وقــوف ـهــم إل ــى جــانــب خ ـي ــاط .وأطـلـقــت
الـ ـقـ ـن ــاة وس ـ ــم « #ق ـض ــاء_ع ـل ــى_م ــن»
وش ـ ـعـ ــار «ع ـ ـشـ ــرة آالف م ـ ـ ّـرة ال ـق ـضــاء
معنا».
ت ـق ــول خ ـي ــاط إن «ال ـت ـضــامــن مــوجــود
م ــن اإلع ــام ـي ــن وس ـيــاس ـيــن ينتمون
إلــى األط ــراف كافة ،ولكن هــذا ال يعني
أي شــيء أم ــام انـتـهــاك سـيــادة لبنان».
الغائب الوحيد عن الساحة ،بالنسبة
إل ــى خ ـي ــاط ،ه ــو وزيـ ــر اإلع ـ ــام رم ــزي
جــريــج «وكـيــل سوليدير والـحــائــر بني
ـام» .علمًا
دوره كــوزيــر ووظيفته كـمـحـ ٍ
بــأن جريج كــان قــد صـ ّـرح أمــس ُمهنئًا
«الجديد» وخياط على النتيجة التي
ان ـت ـهــت إل ـي ـه ــا قـضـيـتــه ُ
وم ـث ـن ـي ــا على
مــوقـفـهــا بــامل ـثــول أم ــام املـحـكـمــة .وقــال
إنـ ــه كـ ــان ي ـتــوقــع أن «تـ ـك ــون الـعـقــوبــة
الـتــي يمكن أن يحكم بـهــا عـلــى خياط
مقتصرة عـلــى غــرامــة نـقــديــة باعتبار
أنـهــا ُبــرئــت مــن التهمة األســاسـيــة ولم
ت ـ ـ َـدن إال بـتـهـمــة عـ ــدم االم ـت ـث ــال ل ـقــرار
صادر عن املحكمة».

توحي املعطيات اإلسرائيلية بمصادرها
املـ ـتـ ـن ــوع ــة ،أن ال ـ ـحـ ــرب بـ ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
وإســرائـيــل ال مفر منها .وآخــر مــا صدر
فــي ه ــذا الـسـيــاق تـقــريــر معلق الـشــؤون
األمـنـيــة فــي مــوقــع يــديـعــوت أحــرونــوت،
رون بــن يـشــاي ،الــذي أكــد أنــه «مــن فترة
ل ـي ـســت ط ــوي ـل ــة ،أع ـ ـ ـ ّـدت قـ ـي ــادة املـنـطـقــة
ً
(الـشـمــالـيــة) ،تـحــديـثــا شــامــا وإبــداعـيــا
للخطط الهجومية والدفاعية».
ومـ ـم ــا ي ـل ـفــت أن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ال ــذي ــن
يؤكدون أن ليس من مصلحة حزب الله
فتح جبهة ثانية مع الجيش اإلسرائيلي
فــي الــوقــت الــذي يـخــوض معركة وجــود
دف ــاع ــا ع ــن لـبـنــان وشـعـبــه ف ــي مــواجـهــة
الخطر التكفيري ،يتحدثون أيـضــا عن
أرجحية نشوب ما يسمونه حرب لبنان
الثالثة .ويعود ذلــك إلــى أنهم يــرون في
املـعــركــة ال ــدائ ــرة عـلــى األرض الـســوريــة،
ودور حـ ــزب ال ـل ــه ف ـي ـه ــا ،ظ ــرف ــا مـثــالـيــا
ل ـتــوج ـيــه ض ــرب ــات م ــدروس ــة ومـ ـح ـ َّـددة
ت ـس ـت ـهــدف قـ ـ ــدرات حـ ــزب الـ ـل ــه ،ان ـطــاقــا
مــن تقدير مـفــاده أنــه ليس مــن مصلحة
حزب الله الرد التناسبي على مثل هذه
الضربات.
ي ـن ـب ـغــي ال ـت ــأك ـي ــد أن ن ـش ــوب الـ ـح ــرب ال
يحتاج إال إلى إرادة أحد أطراف الصراع
القادر على فرضها على اآلخرين .بينما
يحتاج الهدوء إلى إرادة جميع األطراف،
بصرف النظر عن أسباب كل منهم .وال
يصح استبعاد إمكانية نشوب الحرب
مع إسرائيل ،أو الجزم بها ،بشكل مطلق.
وي ـع ــود ذل ــك إل ــى أن ع ــدم مـ ـب ــادرة أحــد
األطــراف ،وتحديدًا إسرائيل ،إلى شنها
أو ال ــدف ــع بــات ـجــاه ـهــا ،مــرت ـبــط بـعــوامــل
وظروف ومعادالت َّ
محددة..
َ
لم يبق التقدير اإلسرائيلي بشأن مثالية
الظرف اإلقليمي لشن اعتداءات متعددة
املستويات واألهداف ،في إطاره النظري،
بل تحول إلى خطط وقرارات واعتداءات
نـ ـف ــذه ــا جـ ـي ــش االح ـ ـت ـ ــال فـ ــي س ــوري ــا
ولبنان.
ف ــي س ــوري ــا اع ـت ـبــر ح ـك ــام ت ــل أب ـي ــب أن
ت ـق ــدي ــره ــم كـ ــان ص ـح ـي ـحــا إلـ ــى ح ــد م ــا،
وال ــدل ـي ــل ع ـلــى ذل ــك أن م ـح ــور امل ـقــاومــة
ام ـت ـن ــع ع ــن ال ـ ــرد امل ـب ــاش ــر وال ـت ـنــاس ـبــي
ت ـج ـن ـبــا ل ـف ـتــح ج ـب ـهــة ج ــدي ــدة ف ــي ه ــذه
املــرحـلــة .مــع اإلش ــارة إلــى أن العديد من
ـرا ِّئـ َيـلـيــة شـكـكــت بـجــدوى
الـتـقــاريــر اإلسـ ُ
الضربات التي نفذت حتى اآلن .ووصف

عندما حاول العدو
التمدد بعدوانه باتجاه
لبنان لم تكن حسابات
صناع القرار في محلها
أح ــد ه ــذه ال ـت ـقــاريــر «اإلن ـ ـجـ ــازات» الـتــي
سجلها اإلسرائيليون بأنها «نقطة في
بحر» قدرات حزب الله.
لكن عندما ح ــاول الجيش اإلسرائيلي
الـتـمــدد بـعــدوانــه بــاتـجــاه لبنان لــم تكن
حـســابــات صـنــاع ال ـق ــرار فــي مـحـلـهــا .إذ
عندما عـمــدوا إلــى محاولة جــس نبض
ح ــزب ال ـل ــه ،وت ـم ـثــل ف ــي حـيـنــه بــاع ـتــداء
جـنـتــا مـطـلــع ع ــام  ،2014ردت املـقــاومــة
باستهداف إحدى دوريات جيش العدو
فــي م ــزارع شـبـعــا .ثــم أت ــى رد ح ــزب الله
أي ـض ــا ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــداء ال ـق ـن ـي ـطــرة (مـطـلــع
ال ـع ــام الـ ـج ــاري) ب ـص ــواري ــخ اسـتـهــدفــت
موكبًا إسرائيليًا ،وهــو مــا أكــد لصانع
الـقــرار فــي تــل أبيب أن املــدى الــذي ذهب
ً
وبناء
إليه في رهاناته كان مبالغًا فيه.
على ذلك ،باتت القيادة اإلسرائيلية على
قناعة بــأن لـحــزب الـلــه خطوطًا حـمــراء،
ي ـم ـنــع تـ ـج ــاوزه ــا ب ــال ــرغ ــم م ــن امل ـعــركــة
التي يخوضها في مواجهة الجماعات
التكفيرية في سوريا والجرود اللبنانية.
ٍّ
وأبرز تجل لهذا الفهم ما نقلته صحيفة
يــديـعــوت أح ــرون ــوت ( )2015/7/30عن
االس ـت ـخ ـب ــارات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة بـ ــأن «مــن
يعتقد ب ــأن قـتــال ح ــزب الـلــه فــي ســوريــا
سـيــردعــه عــن ردود يمكن أن ت ــؤدي إلى
حرب شاملة ،عليه أن يعيد حساباته».
ّ
وي ـم ـكــن ال ـت ـق ــدي ــر ،ب ــل الـ ـج ــزم ب ـ ــأن فـهــم
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ل ـ ــردود حـ ــزب الـ ـل ــه ،هــي
التي حالت حتى اآلن دون مغامرة بشن
اعتداءات أوسع في لبنان.
مع ذلك ،ترى إسرائيل أن مجمل التطورات
اإلقليمية تنطوي على تهديدات وفرص
أيضًا .وفي ضوء ذلك ،تحافظ على حالة
تــرصــد وتــوثــب اس ـت ـعــدادًا لالنقضاض
في اللحظة املناسبة .لكن مشكلة العدو
أن ح ــزب الـلــه أيـضــا يـحــافــظ عـلــى حالة
التوثب للرد على اي اعتداء إسرائيلي.
ّ
وأب ــرز معطى عملي أك ــد ه ــذه الحقيقة

ُّ
رد ح ــزب ال ـلــه األخ ـيــر فــي مـ ــزارع شبعا
بعد عــدوان القنيطرة ،والــذي كان يمكن
أن ي ــؤدي إل ــى مــواجـهــة أوس ــع لــو اتخذ
الـعــدو ق ــرارًا بتوسيع دائ ــرة اعـتــداءاتــه.
ُيضاف إلى ذلك أن حزب الله قرن رده في
حينه باالستعداد للرد التناسبي على
أي رد إسرائيلي ،وهــو ما أدركــه صانع
القرار في تل أبيب في حينه ،من ضمن
أم ــور أخ ــرى ،عـبــر «ال ـب ـيــان رق ــم واح ــد»،
ومستوى جاهزية حزب الله العمالنية
اس ـت ـع ــدادًا لـلـمــواجـهــة ،األم ــر ال ــذي دفــع
العدو إلى التراجع واالنكفاء.
في ضوء ما تقدم ،تجد تل أبيب نفسها
أم ـ ــام واق ـ ــع م ــرك ــب .م ــن ج ـه ــة ،تـفـتــرض
أن الـ ـتـ ـط ــورات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـس ــوري ــة،
إل ــى مــا قـبــل ال ــدخ ــول ال ــروس ــي ال ّــذي لم
تـكـتـمــل م ـعــاملــه وت ــداع ـي ــات ــه ،ت ــوف ــر لها
فــرصــة لتحقيق إن ـجــازات استراتيجية
فــي مــواج ـهــة ح ــزب ال ـلــه ،بــأقــل االث ـم ــان.
ضـمــن هــذا اإلط ــار ،أق ــرت االسـتـخـبــارات
العسكرية اإلسرائيلية أنــه بفعل سرعة
الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ،ب ـ ــات م ــن ال ـص ـع ــب ال ــرك ــون
إلـ ــى ال ـخ ــاص ــات ال ـت ــي ت ـت ــوصــل إلـيـهــا
ً
تقديراتها السنوية .وافترضت بدال من
ذل ــك أن ه ــذه ال ـت ـقــديــرات ق ــد ت ـكــون ذات
ص ـلــة ملـ ــدة س ـتــة أش ـه ــر ف ـق ــط .وبـحـســب
رئيس وحدة األبحاث في االستخبارات
العسكرية العميد إيلي بــن مائير ،بات
احتمال الوقوع في الخطأ أكثر مما كان
في املاضي.
على خــط م ــواز ،ملــس الـعــدو وجــود قــرار

ن ـه ــائ ــي ب ــال ــرد ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب ع ـل ــى أي
اع ـت ــداء .وه ـكــذا ب ــات عـلــى صــانــع الـقــرار
في تل ابيب أن يأخذ بالحسبان إمكان
تـ ـع ـ ّـرض جـبـهـتــه ال ــداخ ـل ـي ــة الـعـسـكــريــة
واالقتصادية واالستراتيجية لضربات
صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ل ـ ــم ت ـش ـه ــد م ـث ـل ـه ــا ط ـ ــوال
ت ــاري ـخ ـه ــا ،إذا م ــا قـ ــرر ش ــن اع ـ ـتـ ــداءات
واسعة.
وم ــن أبـ ــرز مـفــاعـيــل ه ــذا ال ــواق ــع املــركــب
من تهديدات وفــرص ،على رؤى القيادة
اإلســرائـيـلـيــة وتـقــديــراتـهــا ،أن املـعــادالت
التي تحكم حسابات املواجهة مع حزب
الله في الظروف الحالية ،تكشف عن ال
حتمية الحرب مع حزب الله ضمن املدى
املنظور.
فــي الـجـهــة املـقــابـلــة ،إن ت ـطــور األح ــداث
اإلقـلـيـمـيــة وســرعـتـهــا وحـجــم الـقـلــق من
التداعيات غير النووية لالتفاق النووي
م ــع إيـ ـ ــران ،وال ـ ـقـ ــراءة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ملــآل
ال ـت ـطــورات ،تجعل سـيـنــاريــو ات ـخــاذ تل
أب ـيــب قـ ــرارًا عـمــانـيــا يـتـجــاوز الـسـقــوف
الـ ـت ــي رس ـم ـه ــا ح ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ـ ـ بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
تقدير خاطئ لــردوده ـ ممكنًا وال يمكن
استبعاده.
أما بخصوص مفاعيل الدخول الروسي
املباشر على خط املواجهة في الساحة
ال ـســوريــة ،فـهــو مـســار لــم تكتمل معامله
لـحــد اآلن ول ــم تـتـبـلــور كــافــة تــداعـيــاتــه،
وسيكون له أثره على أي قرار إقليمي أو
دولــي يتصل بالساحة السورية وحتى
اللبنانية.

مائير :بات احتمال الوقوع في الخطأ أكثر مما كان في الماضي (أرشيف)

األسير ولماذا قاتل الجيش؟
ُأن املــامــح الـجــديــدة للشيخ واسمه
َ
ً
املـ ـن ــتـ ـح ــل ،ل ــم ُي ـس ـع ـف ــاه طـ ــويـ ــا ،إذ
ُ
أوقـفــه فــرع املـعـلــومــات .أف ــاد حبلص
ف ــي الـتـحـقـيــق األولـ ـ ــي ب ــأن ــه «بـحـكــم
كإمام مسجد وخطيب
مسؤولياتي
ُ
ّ
تتعرض
كنت أتناول في خطبي ما
له الطائفة السنية من إحباط بسبب
مـحــاسـبــة ط ــرف لـبـنــانــي وتـ ــرك آخــر
م ــن دون حـ ـس ــاب .وه ــاج ـم ــت ن ـظــام
األسد ّ
الثورة .وهذا الخطاب
وأيــدت
َ
ُ
أكسبني شعبية ،ولع اسمي» .يكمل
ُح ـب ـلــص« :ول ـ ــدى ت ـس ــارع األح ـ ــداث،
أعلن الشيخ سالم الرافعي من على
املـنـبــر تـشـكـيــل «امل ـج ـلــس الـعـسـكــري
ألهــل الـ ُّـسـنــة» ،ودع ــوت أنــا شخصيًا
الـ ـن ــاس إلـ ــى ح ـم ــل الـ ـس ــاح ل ـلــدفــاع
ع ــن م ـن ــازل ـه ــم .ورحـ ـ ــت أن ـ ّـس ــق عـمــل
ّ
ً
املجموعات املسلحة املوجودة أصال،
وكـ ـ ــان ه ــدف ــي أن ت ـص ـبــح طــراب ـلــس
ذات خـصــوصـيــة أمـنـيــة تـمــامــا مثل
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة .ع ـ ّـدد ُحبلص
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ــه،
كاشفًا أن إحداها الخاصة بأسواق

ُحبلص بعد التجميل:
عندما نظرت إلى المرآة
لم أعرف نفسي

ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ك ـ ــان ـ ــت تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـل ـش ـيــخ
الرافعي .وذكــر ُحبلص أن اثنني من
مساعدي أحمد األسـيــر ّ
درب ــا بعض
عناصر هــذه املجموعات ،وهما أبو
أحمد الصيداوي وأبــو خالد اللذان
ً
اس ـت ــأج ــر ل ـه ـمــا ُّح ـب ـل ــص مـ ـن ــزال فــي
بحنني .وأفــاد بأنه بعد نحو أربعة
أشهر من أحداث عبرا« ،قمت بتأمني
مسكن للشيخ األسـيــر وعــائـلـتــه في
ب ــاب الـتـبــانــة ،ول ــدى تطبيق الخطة
األم ـن ـيــة نـقـلـتــه إل ــى شـقــة أخـ ــرى في
بحنني مع عائلته وبعض مرافقيه».

ّوبخصوص سالح املجموعات ،ذكر
أنه اشتراه من تجار األسلحة ،كاشفًا
أن األس ـي ــر ك ــان يــدفــع ثـمــن ال ـســاح.
وكـ ـش ــف أن أب ـ ــو أحـ ـم ــد ال ـص ـي ــداوي
اشـ ـ ـت ـ ــرى كـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن امل ـ ـ ــواد
ُ
األول ـي ــة الـتــي تـسـتـخــدم فــي صناعة
ّ
املـ ـتـ ـف ـ ّـج ــرات ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن بعض
عناصر األسير عملوا على تجهيزها
كعبوات ناسفة فــي أحــد املـنــازل في
سهل عكار .وعــن أحــداث املنية ،ذكر
أن ــه «م ــع ب ــدء م ـعــركــة األسـ ـ ــواق (فــي
طــراب ـلــس) ،ب ــدأت أتـلـقــى الـعــديــد من
االت ـ ـصـ ــاالت والـ ـشـ ـك ــاوى م ــن أهــالــي
تلك املنطقة للمساعدة بفك الحصار
الــذي فرضه الجيش ،فقمت بالطلب
ّ
مناصري قطع الطرقات في املنية
من
لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
ً
ملعالجة الوضع ،وأصـ ُ
ـدرت تسجيال
ُ
ص ــوتـ ـي ــا ،ف ــق ـط ـع ــت الـ ـ ـط ـ ــرق .وأمـ ـ ــام
أفـ ـ ــران ل ـب ـنــان األخـ ـض ــر ،أط ـل ــق أحــد
العناصر النار على شاحنة للجيش
ُ
وأصـ ــاب ع ــدة ع ـنــاصــر .واســتـهـ ِـدفــت
مــالــة للجيش وسـقــط مــن فيها بني

ق ـت ـي ــل وج ـ ــري ـ ــح .وبـ ـحـ ـل ــول الـ ـظ ــام،
ب ــدأ عـنــاصــر امل ـج ـمــوعــات ف ــي املنية
وبـحـنــن يـنـسـحـبــون إل ــى البساتني
املـ ـ ـج ـ ــاورة ،وان ـس ـح ـب ـ ُـت ب ـ ـ ــدوري مــع
مرافقني تابعني لي واختبأنا ثالثة
ّ
أي ــام .اتصلت بعدها بشقيقي الــذي
ّ
أحضر بيك أب مـعــدًا لنقل الخضار
ونقلنا إلى البداوي».
ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق االس ـت ـن ـط ــاق ــي ،أدل ــى
حبلص بأن لديه مجموعات مسلحة،

مثله مثل بعض رجال الدين وبعض
الـسـيــاسـيــن ،وأن ع ــدد مـجـمــوعــاتــه
تشمل نحو خمسني عنصرًا.
أربعة،
ّ
بأنه استعمل هوية ّ
مزورة
واعترف
باسم ابن زوج والدته هيثم القبوط
ل ــدى طـبـيــب الـتـجـمـيــل نـ ــادر صـعــب.
ّ
وردًا ع ـلــى سـ ــؤال قــاضــي التحقيق
إن ك ـ ــان ص ـع ــب ع ـل ــى ع ـل ــم بـهــويـتــه
وبالغاية من عملية التجميل ،أجاب
بالنفي.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الشواطيء
وعلى
ُ
العورات
القى الردى بحذائ ِه ثم غفا
ُ
والقفا
وإليكم قد دار ظهره
ُ
َ
مات ويسأل
عن ُ ٍ
سالب لألرضُ ُ ،
هم أصحابها َاأل َول
أين
ْ
األمم
هيئة
هنالك
سل
بل
ِ
دائم
ب
الديار
ضيف
غدا
كيف
ِ َ ِ
كان
ٌ ِ
وبغزو تلك األرض َهل ِّ
ذبح ُمعل ِم
لطفل هندي
ذبح
ٍ
ْ
الديار
لألمن في تلك
فبمجلس
ٍ
لطفل فيه ِ ٌ
أمن ْ
واع ْ
تبار
ليس ْ ٍ
َ
ْ
سام ،أشقرا
إن ٌلم يكن طفل اب ِن ٍ
ذنب لكوباني إذن لن ُيغفرا
إذ ّأن فيها الطفل ُي ُ
ولد أسمرا

أسمر ما كفكفا
لدمع
ٍ
فلذا ٍ
َّ
أشقر للبحر كان جففا
طفل
و لدمع ٍ
ٍ
ْنم أيها املظلوم ،للقاضي ب ِه
َو ِّج ْه َ
حذاء َك صوب قوسه كاشفا
ُ
َّ
عن ّأن ما نص قضاؤه في الخفا
ْأن َ
إنسان جفا
وحقوق
بينك
ٍ
ِ
َ
ْ
األسير
مجلس األمن
يا
َ ْ
ُ
يدك انبرى
ألقيد في أيديك ِمن
ْ
كالكسير
عزم األيادي
وسيغدو ِمن
األم ْ
املأسور ِعند ْ
ُ
ركان
يا أيها
َ َّ
ألقاضي َمن ُح ً
عليك سط َر
كما
ْ
الضرير
قد أضحى كالشيخ
فعقارب للوقت عنده ال َتسيرْ
ٌ
ِّ
قوموا وأذنوا في الفضا
ْ
قضى
زمن العقوبة إن
ُ
س ُ
معان يا قاضي القضا
ِ
َ
أبقوك كي ال تسمعَ
ْ
األذان
صوت السجني وال
ْ
الزمان
وأماتوا في السجن
ْ
ْ
ُّ
مداوره
فاملقر
فاخلوا سبيله
جيبوتي ال في أنقرهْ
والدور ِل ْد ً
ْ
َ
السامره
باريس أو في
بل ليس في
ْ
الخليج
نفط في
يا ُع ْر َب ٍ
ْ
صيرتم شآمًا كربال
باملال
خيرتموها بني ذبح والجحودْ
َّ
الشام كفرًا بالوجودْ
هيهات تشري ٍ ُ
ً
ْ
سهال ْ
والجرود
روت بدمائها بل
ُ
وبها األديم بالشقائق ْإكتسى
طر ْ
ُ
ودم الشقائق كالندى يق ْ
أريج
ُ
نفط في الخليجْ
َ
يا عرب ٍ
ما هالكم
ْ
ُ
أردوغان
موت الطفولة في شواطيء
ُ ُ
ُ
َ
بل قلتم ال ضير في صنعاء حرقًا تقتل
كين ْ
كم
فالفار من ِس ِ
ُ
حالفتم
في بحر َمن
غرقًا قضى
ُ ُ
سيعرف
عدل لألله
لذا يوم ٍ
ُ
َمن للجريمة باألساس فاعل
َْ
فالبحر َمن ً
ُ
زورا بموته تتهمون
دان وفي لغة البحار ِفعالكمْ
ْ
لم يحتفظ بالطفل بل فيه مضى
َ
والشواطيء ت ُ
ُ
فضح
نحو الشواطيء
ْ
عورات َمن ِّ
َ
للدين لم َيحفظ وفا
ْ َ
َ
َ
َّ
إذ ًت َّرك حرف الهجاء فحرفا
لقرآن له كي يشتري
لغة
ٍ
ِّ
بالدين َّ
حب الغرب ذاك املفتري
ْ
َ
مجلس األمن الذي في صحن ِه
سل
َ
ُ
َّ
فيه تسجى الطفل إيالن إذا
أصغى ملا قد قال في أعضائ ِه
ُ
َّأن الرجال بذي الحضور قالئل
بل قال يحلو الدفن في وطني لكي
ُ ُ ُ
سمع قائل
مجلس األموات ي
في
ِْ
هل يا أمم
ُ
طفل باطل
حب الحياة لذاك ٍ
َّ
ٌ
بقانون ِلك
أم أن يا أمم ُ ٍ
ُ ِّ َ
ال يدري إيالن الصغير فصنف
قضاؤك
بالجاهل القانون حسب
ِ
ِ
ِمن ّأن حقًا بالحياة بغاب ٍة
ال ُيعطى ِ ْ
لذئابك
الن بل
ِ
للحم ِ
الصغير ْ
ًّ
حيا لذا ذاك
وأد ُتم
في البحر ْ ال كالجاهلية في الفال
َ
هل كان وأ ٌد للحضارة أجمل
ما شاء إزعاجًا لتركي بموت ِه
ُ
ً
نعش ُيحمل
إذ كان طفال دون
ٍ
َّ
لحده
بل خط فوق الرمل قبل ِ
ُ
َ
شارك
سلطان أنقره في ُالجريمة
ْ
أهاجر لوال آلة حرب ِه
أنا لم
الطبيب علي فواز -تبنني

على الغالف

حكم المافيات:

اللبناني تحت لعنة الفاتورتين
المعادلة واضحة :بين
حق المواطن و«سلبطة»
مقاول البناء أو الغذاء أو
النفايات ،يختار معظم
السياسيين المقاول الذي
يشركهم في أرباحه ليشتروا
مجددًا مقاعدهم .ومع
ّ
الشح المالي الخارجي ،بات
أصحاب المصارف ووكاالت
البناء والغذاء والسيارات
والدواء والنفايات حاكمين
بأمرهم .أجور الغالبية
العظمى من اللبنانيين
لألعوام العشرين المقبلة
ال بد أن تنتهي في جيوب
هؤالء
غسان سعود
لـ ــم يـ ـع ــد أحـ ـ ــد يـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـع ــدال ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة أو ت ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص أو
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب أو اإلن ـمــاء
املتوازن أو الذبح املتواصل للقطاعني
الزراعي والصناعي .الحلول على هذه
امل ـس ـتــويــات ش ـبــه مـسـتـحـيـلــة ف ــي ظل
الم ـب ــاالة كــل ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة بهذه
ال ـع ـن ــاوي ــن .وح ـت ــى ف ــي ح ــال حـصــول
خــرق مــا ،سيكون أشبه بإبر مورفني
ال ّ
تغير كثيرًا فــي األزم ــة املالية التي
تعانيها غالبية األســر الـيــوم .عمليًا،
ثـمــة مــافـيــا ال تـشـبــع ،تقبض عـلــى كل
أســاس ـيــات ال ـح ـيــاة .وسـ ــواء ك ــان أجــر
امل ــواط ــن خـمـسـمـئــة دوالر أو خمسة
آالف ،ف ـ ــإن ه ـ ــذه امل ــاف ـي ــا ق ـ ـ ــادرة عـلــى

«شفطها» بوسائل عدة:
ً
أوال ،املـ ــواصـ ــات .غــال ـب ـيــة املــوظ ـفــن
ف ــي ال ـع ــال ــم ،وخ ـصــوصــا ف ــي أوروب ـ ــا،
ال ي ـس ـت ـخــدمــون ال ـس ـي ــارات الـخــاصــة
بحكم وج ــود نقل عــام وخ ــاص يربط
األحـ ـ ـي ـ ــاء ب ـع ـض ـهــا ب ـب ـع ــض ب ــأس ـع ــار
م ـق ـب ــول ــة .وق ـ ــد اق ـت ـن ــع م ــواط ـن ــو ه ــذه
ال ـ ـ ـ ــدول ،ك ـم ــا ش ـ ــرق آسـ ـي ــا والـ ـي ــاب ــان،
باعتماد الــدراجــات النارية الصغيرة
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إلـ ـ ــى أعـ ـم ــالـ ـه ــم ت ـخ ـف ـي ـفــا
لـ ــازدحـ ــام وال ـت ـل ــوث وت ــوف ـي ـرًا لثمن
البنزين وكلفة املــوقــف .أمــا الحكومة
اللبنانية فــا تكتفي فحسب بإهمال
النقل الـعــام وع ــدم استقطاب القطاع
ال ـخــاص لــاسـتـثـمــار فــي قـطــاع النقل
(عشرات الشركات األملانية والسويدية
واألميركية والروسية تتسابق حول
العالم للفوز بمناقصات إنشاء سكك
امل ـتــرو وإدارتـ ـه ــا) لـحـمــايــة مـصــالــح 6
أو  7م ـس ـتــوردي س ـي ــارات يـحـتـكــرون
ال ــوك ــاالت وي ـت ـح ـك ـمــون ب ـه ــذا ال ـســوق
منذ أكثر من خمسني عامًا ،بل عمدت
ف ــي خـطــة الـسـيــر األخ ـي ــرة إل ــى تنفير
اللبنانيني من الدراجات النارية .وهي
ً
مـعـنـيــة ،أوال وأخ ـي ـرًا ،ب ــزي ــادة الطلب
على السيارات والوقود .وفيما تصل
كلفة ركن سيارة ليوم كامل في موقف
في ميامي الــى  5دوالرات ،فإنها ،في
أي «ب ــارك ـم ـي ـت ــر» ف ــي بـ ـي ــروت وج ـبــل
لـبـنــان ،ال تـقــل عــن  8دوالرات .ويـكــاد
يـسـتـحـيــل رك ــن ال ـس ـي ــارة أمـ ــام مطعم
أو صيدلية أو أي متجر مــن دون أن
ُ«يخلق» ،أمامك فجأة« ،فاليه باركنغ»
مـعـتــذرًا عــن عــدم قـبــول الخمسة آالف
لـ ـي ــرة ألن ال ـت ـس ـع ـي ــرة ب ــات ــت ع ـش ــرة!
ه ـن ــا ،ي ــدف ــع ال ـل ـب ـنــانــي ث ـمــن س ـيــارتــه
مرتني :مرة ملعرض السيارات وثانية
للمصرف .ويــدفــع فــاتــورة التصليح،
ّ
بـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـح ـ ـفـ ــر واملـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــات وتـ ـف ــل ــت
ال ـ ـكـ ــاراجـ ــات م ــن أيـ ــة رقـ ــابـ ــة ،ضـعـفــي
ال ـفــاتــورة فــي أي دول ــة أخ ــرى .ويــدفــع

ّ
الطبيعي
ثمن الوقود مرتني :مرة ثمنه
ومرة ضريبة تذهب عائداتها لخدمة
الـ ــديـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام .وال ـن ـت ـي ـج ــة :م ـج ـمــوع
ّ
يتكبدها أي موظف
كلفة النقل التي
تتجاوز  400دوالر ،فيما ثمن بطاقة
املترو الشهرية ألي موظف أوروبي أو
ماليزي أو تونسي أقل من  40دوالرًا.
ملـ ــاذا؟ ألن الـسـلـطــات املـتـعـ ّـاقـبــة قــررت
ضـ ــرب ال ـن ـقــل الـ ـع ــام ،وت ـك ــف ــل اإلعـ ــام
امل ـم ــول م ــن وكـ ــاء ال ـس ـي ــارات بــإيـهــام
الـ ــرأي ال ـعــام أن الـبــريـسـتـيــج يقتضي
التنقل بسيارة موديل العام ال دراجة
نارية أو هوائية.
ثانيًا ،السكن .سعر املتر في ضواحي
بـ ـي ــروت  2000دوالر ف ـي ـمــا ه ــو 800
دوالر فـ ــي ضـ ــواحـ ــي أثـ ـيـ ـن ــا ،و1000
دوالر في ضواحي برشلونة ،و1300
دوالر فــي ضــواحــي بــاريــس .ال عالقة
لألمر بالعرض والطلب؛ إذ إن غالبية
ال ـش ـق ــق املـ ـع ــروض ــة ال ت ـن ــاس ــب طـلــب
الشباب .هــؤالء يــريــدون شقة تتراوح
مساحتها بني  120و 160مترًا يمكنهم
شــراؤهــا عبر مؤسسة اإلسـكــان التي
تضع سقفًا ماليًا هو  180ألف دوالر.
إال أن املـقــاولــن يــواصـلــون بناء شقق
ّ
تبدأ مساحتها ب ــ 250مترًا متطلعني
إلــى الصيد الخليجي الثمني حصرًا.
وفي حال شراء شقة ،سيدفع اللبناني

فاتورة الكهرباء
فاتورتان :واحدة
للحكومة وأخرى
ألصحاب المولدات

ثمنها مرتني؛ مرة ملقاول البناء ومرة
لـ ـلـ ـمـ ـص ــرف .ومـ ـ ــا إن ي ــدخ ـل ـه ــا حـتــى
ي ـك ـت ـشــف أنـ ــه م ـض ـطــر إلـ ــى دفـ ــع ثـمــن
األدوات الصحية وغيرها مــرة أخرى
ب ـح ـكــم ت ـف ـلــت املـ ـق ــاول ــن م ــن ال ــرق ــاب ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة واألخـ ــاق ـ ـيـ ــة .أم ـ ــا ق ـطــاع
امل ـفــروشــات فتتحكم بــه مــافـيــا أخــرى
تمنع الـشــركــات املخصصة ألصحاب
ً
ال ــدخ ــل امل ـ ـحـ ــدود ك ـ ـ  IKEAم ـث ــا مــن
دخول األراضي اللبنانية.
ثــالـثــا ،األســاس ـيــات .فــاتــورة الكهرباء
فــاتــورتــان :واح ــدة للحكومة وأخ ــرى
ألص ـح ــاب املـ ــولـ ــدات .مــاف ـيــا أص ـحــاب
امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات م ـ ـجـ ــرد ح ـل ـق ــة ف ـ ــي م ــاف ـي ــا
شــركــات الـنـفــط الـتــي ستخسر الـجــزء
األك ـب ــر م ــن أرب ــاح ـه ــا ف ــي ح ــال انـتـفــت
الـحــاجــة إل ــى امل ــول ــدات .ف ــات ــورة املـيــاه
ثالث :واحدة سنوية للحكومة وثانية

تقرير

هوالند لسالم :زيارتي
TUESDAY

20.30

طغى اجتماع الرئيس
تمام سالم بالرئيس
الفرنسي فرنسوا
هوالند ،مساء االحد،
على معظم لقاءاته
في نيويورك ،على
هامش اجتماعات
الجمعية العمومية
لالمم المتحدة .بيد ان ال
نتائج او افكار ملموسة
افضى اليها ،سوى تأكيد
المؤكد

نيويورك ــ نقوال ناصيف
ف ــي م ـ ــوازاة مـشــاركـتــه ف ــي افـتـتــاح
اع ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ـ ــ 70لـلـجـمـعـيــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة لـ ــامـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة فــي
ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك امـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـقـ ــد رئـ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـ ـمـ ــام س ـ ـ ــام والـ ــوفـ ــد
املرافق سلسلة اجتماعات شملت
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـ ـصـ ـ ــري عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
السيسي ورئيس الــوزراء العراقي
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ووزي ـ ــر خــارجـيــة
الفاتيكان الكاردينال بول غاالهر
ووزير خارجية املانيا فرانك فالتر
ش ـت ــان ـم ــاي ــر .وك ـ ــان س ـب ــق اف ـت ـتــاح
الـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ــ 70ص ـب ــاح ــا اس ـت ـق ـبــال
نظمه االمــن الـعــام لــامــم املتحدة
ب ــان ك ــي م ــون ع ـلــى ش ــرف رؤس ــاء
الوفود املشاركني في اعمالها.
عـلــى ان م ــداوالت ســام والــرئـيــس
ال ـفــرن ـســي ،م ـســاء األحـ ــد ،تـنــاولــت
تداخل االزمة اللبنانية ،واخصها
ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة،
والنزاعات االقليمية ال سيما منها
ال ـحــرب ال ـســوريــة .وع ـلــى غ ــرار ما
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متوسط سعر
اشتراك اإلنترنت
الشهري في
أوروبا هو 15
دوالرًا ،فيما
هو  50دوالرًا
في لبنان
(هيثم
الموسوي)

شهرية ألصحاب السيترنات وثالثة
ي ــومـ ـي ــة ل ـش ــرك ـت ــي صـ ـح ــة وتـ ـن ــوري ــن
وأخواتهما .أي أسرة تريد االطمئنان
إل ـ ــى م ــا ت ـش ــرب ــه س ـت ــدف ــع م ـئ ــة دوالر
شـهــريــا ثـمــن مـيــاه شـفــة ،فيما يشرب
مـعـظــم س ـكــان ال ـعــالــم م ــن الـحـنـفـيــات.
ف ــات ــورة االت ـص ــاالت فــاتــورتــان بحكم
انقطاع االتـصــال كــل دقيقة مــرتــن أو
أكثر واالرتفاع املستمر لسعر التخابر
مـقــارنــة بغالبية دول الـعــالــم .فــاتــورة
اإلنـتــرنــت اثنتان أيـضــا بحكم ارتـفــاع
األس ـ ـعـ ــار أيـ ـض ــا واضـ ـ ـط ـ ــرار كـثـيــريــن
إل ـ ــى دفـ ــع اشـ ـت ــراك ــي إنـ ـت ــرن ــت :واح ــد
لهاتفهم الخلوي وآخــر للمنزل ،علمًا
بــأن متوسط سعر اش ـتــراك اإلنترنت
ال ـش ـهــري ف ــي أوروبـ ـ ــا ه ــو  15دوالرًا،
ف ـي ـمــا ه ــو  50دوالرًا ف ــي ل ـب ـن ــان .أمــا
فــاتــورة االستشفاء وال ــدواء والتعليم

فـبــاتــت هــي األخ ــرى أعـلــى مــن غالبية
ع ـ ــواص ـ ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن الـ ـع ــام
الــدراســي فــي الجامعة األمـيــركـيــة في
بيروت و«اللبنانية األميركية» وسيدة
الـلــويــزة واليسوعية بــات يكلف أكثر
من العام الدراسي في معظم جامعات
واشنطن وبلجيكا وبرلني.
هذا كله قبل الخروج من املنزل .مطلع
كل شهر ثمة زيارة إلزامية إلى السوبر
م ــارك ــت ي ـف ـتــرض االس ـت ـع ــاض ــة عـنـهــا
أك ـثــر فــأك ـثــر ب ــزي ــارة ال ــدك ــان وال ـل ـحــام
والخضرجي املحيطني باملنزل لشراء
األمور الضرورية فقط ،علمًا بأن أسعار
املــواد الغذائية هي نفسها تقريبًا في
ّ
ك ــل م ـح ــال ال ـســوبــر م ــارك ــت فــي لبنان
(بعيدًا عن «سبينس» طبعًا) ومعظم
امل ـخــازن االسـتـهــاكـيــة فــي الـعــالــم ،مع
فارق صغير هو أن الصناعات الغذائية

والـحـبــوب واملـنـتــوجــات الــزراعـيــة غير
املستوردة في الخارج تالقي دعمًا أو
حـمــايــة أو تـبــاع بسعر تشجيعي من
قبل املصنعني واملــزارعــن أنفسهم .إال
أن املفارقة تكمن في عــرض نوعني أو
ثالثة فقط من معظم املنتوجات تكون
أسـعــارهــا متقاربة ج ـدًا ،رغــم تصنيع
دول أخرى للمنتوجات نفسها بأسعار
ّ
م ـن ـخ ـف ـضــة .ف ـم ـح ــال ال ـس ــوب ــر مــاركــت
مـ ـج ــرد ح ـل ـقــة ف ــي م ــاف ـي ــا م ـس ـت ــوردي
املـ ــواد الـغــذائـيــة الــذيــن ي ـحــولــون دون
فتح السوق أمام املنتجات األقل تكلفة.
وتـ ـكـ ـف ــي فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق مــاح ـظــة
بـ ـ ــرادات األسـ ـم ــاك امل ـج ـل ــدة ف ــي أغـلــب
ّ
م ـح ــال ال ـس ــوب ــر م ــارك ــت ،ح ـيــث هـنــاك
عــامــة تـجــاريــة واح ــدة أو اثـنـتــان رغم
وجـ ـ ــود مـ ـئ ــات األص ـ ـنـ ــاف األقـ ـ ــل كـلـفــة
(واألكـثــر جــودة) .أمــا البيتزا الجاهزة
ف ـهــي نـ ــوع واح ـ ــد أو ن ــوع ــان ي ـت ــراوح
سعرها بني  8و 13دوالرًا ،رغم وجود
بيتزا مماثلة في مختلف برادات العالم
يتراوح سعرها بني دوالريــن وخمسة
دوالرات .ومــن يدقق أكثر يكتشف أن
سعر كيلو اللحم البلدي في أي دولة
في العالم (وأقربها سوريا) ال يتجاوز
نـصــف سـعــر كـيـلــو الـلـحــم ال ـب ـلــدي في
بيروت ،بعدما بات األخير عملة نادرة
بفضل تحويل الحريرية االقتصادية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ت ــرب ـي ــة األب ـ ـقـ ــار إل ـ ــى ع ــار
وطني وتصنيع مشتقاتها إلــى عيب
اجتماعي.
وتـ ـط ــول قــائ ـمــة األس ــاسـ ـي ــات ليتبني
أن األم ـ ــر ل ــم ي ـعــد ي ـتـع ـلــق ب ـمــا يـمـكــن
االستغناء عنه أو حتى التعايش معه.
مــن يبحث عــن وظيفة الـيــوم يكتشف
أن حياته كانت أفضل من دونها ألن
النظام االقتصادي الحالي يقوم على
إعطاء املوظف ألــف دوالر ليأخذ منه
ألفني .انتقلت السلطة من مرحلة عدم
القيام بواجباتها على صعيد العدالة
االجـتـمــاعـيــة ودع ــم التعليم الرسمي
ومراقبة النوعية ودعم املواد الغذائية
األســاس ـيــة وت ــأم ــن ال ـك ـهــربــاء وامل ـيــاه
وفرز النفايات ،إلى مرحلة القيام بكل
ما من شأنه خدمة أصحاب املصارف
ووك ـ ــاء الـ ـسـ ـي ــارات والـ ـبـ ـن ــاء وامل ـ ــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـ ـ ـ ــدواء وش ــرك ــات الـنـفــط
واملقاولني وغيرهم من رجال األعمال
املـمـسـكــن بـكــل الـقـطــاعــات الـحـيــاتـيــة.
ومــن يحسبها جيدًا اليوم يالحظ أن
قــرفــه مــن الـنـفــايــات املـتــراكـمــة صغير
مقارنة بقرفه من زحمة السير ولعنة
الـفــاتــورتــن وع ــدم وج ــود أي متنفس
مجاني وغالء الــدواء واملــواد الغذائية
واألقساط املدرسية والجامعية.

سياسة

بيروت بال وسط
يوميًا ،أو في نهاية كل أسبوع ،يحضر السؤال نفسه :أين سنذهب؟
في كل بلدان العالم ،ال تخلو بلدة أو مدينة من وسط قديم ممتع يمكن
تمضية ساعتني أو أكثر على مقاعده أو تحت أشـجــاره أو في أحد
مقاهيه ،فيما يلهو األطفال بدراجاتهم وكراتهم ،من دون أي مقابل .أما
في بيروت ،فما من شجرة واحدة يمكن االستمتاع بظلها .اللبنانيون
ممنوعون من دخول حرج بيروت .في حديقة الصنائع يمنعون دخول
الكالب و ...العشاق .يسأل الحرس من «يمسكون أيادي بعضهم» إن
كانوا متزوجني ليأذن لهم بإبقاء أصابعهم متشابكة .قوى األمن تمنع
باعة العرانيس من إيقاف عرباتهم على رصيف عني املريسة .باعة
البالونات ممنوعون على أرصفة بيروت .تخطط مدينة بــراغ لتأمني
ضمان شيخوخة للفنانني الذين يمألون ساحاتها بصخب عزفهم،
فيما تطارد شرطة بلدية بيروت املغني الوحيد الذي يجلس بني وقت
وآخر على أحد مقاعد الكورنيش مدندنًا .كل هذا ممنوع .ممنوع أن
تخرج مــن املـنــزل مــا لــم تكن تنوي صــرف امل ــال .النظام االقتصادي
يقوم على إلــزام املواطنني بالدفع كيفما تحركوا .بدل تمضية الوقت
في الحديقة العامةّ ،
تسوق في «املــول» .بدل التنزه في وسط بيروت،
ّ
تسوق في «أســواق بيروت» .بدل تناول عرنوس عند شاطئ البحر،
تناول عشاء في الحمرا أو الجميزة أو مار مخايل .ممنوع أن تستمتع
مجانًا بوقتك .السلطة عملت بجهد لتكريس صورة املجارير املفتوحة
على طول الشاطئ البيروتي من عني املريسة إلى الرملة البيضاء في
أذهان اللبنانيني .وهي تريد أن يقتنع اللبنانيون بأنه شاطئ وسخ ال
يجوز االقـتــراب منه .ثمة حمالت إعالمية وأمنية متواصلة لتشويه
صــورة الـ»مارينا» في ضبية ،عن سابق تصور وتصميم .الشاطئ
ً
فــي معظم دول الـعــالــم مـجــانــي أوال ،نظيف ثــانـيــا ،ومـجـهــز بمقاعد
وحمامات وبعض املالعب املجانية ثالثًا .ويمكن من يشاء تمضية
بضع ساعات فيه ،حـرًا في أخــذ منشفته وطعامه معه أو استئجار
كرسي بالستيكي وشراء طعامه وشرابه ممن يستثمرون املساحات
املـحــاذيــة للشاطئ .هنا الـشــاطــئ محتل أو وســخ أو غير آم ــن .ومن
النقص الفاضح في املساحات العامة إلى األسعار .أسعار العواصم
األوروب ـي ــة ضعف أسـعــار دول شــرق آسـيــا السياحية ،إال أن سعر
الوجبة يتراوح بني  6و 12دوالرًا في أكثر من  %90من املطاعم وحتى
الفنادق األوروبـيــة ،فيما البرغر عند  Roadsterبــ 24دوالرًا .الـ»هوت
دوغ» في نيويورك بــدوالر ،فيما الــ»هــوت دوغ» نفسها في الصيفي
بستة دوالرات .سعر الوجبة لــدى  Burger Kingفي لبنان ضعف
سعرها في معظم دول العالم .سعر كوكتيل الكحول في أغلب دول
العالم يتراوح بني  8و 12دوالرًا ،فيما تبدأ الئحة أسعار الكوكتيالت
في بيروت بـ 15دوالرًا .سعر غزل البنات في نيويورك دوالر ،وسعره
في موالت بيروت ثمانية دوالرات .تذكرة السينما في نيويورك بثالثة
دوالرات ،وفي موالت بيروت بتسعة.

لبنان يجب أن تكون مفيدة
استنتجه رئيس الحكومة والوفد
امل ــراف ــق م ــن جـمـلــة لـ ـق ــاء ات االي ــام
ال ـس ــاب ـق ــة م ـن ــذ ال ـخ ـم ـي ــس ،اص ـبــح
مـ ـصـ ـي ــر االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ال ــرئ ــاس ــي
الـلـبـنــانــي ج ــزءًا ال يـتـجــزأ مــن آلية
اي حــل للحرب الـســوريــة ،املؤجلة
بـ ــدورهـ ــا ال ـ ــى ام ـ ــد غ ـي ــر مـ ـع ــروف.
ل ــن يـجــر ال ـعــربــة الـلـبـنــانـيــة ســوى
الحصان السوري.
وتبعا ملا ناقشه سالم مع هوالند،
تــركــزت االح ــادي ــث عـلــى املعطيات
اآلتية:
 1ـ ـ اطلع هوالند سالم على نتائج
اجـ ـتـ ـم ــاع ــه ب ــال ــرئـ ـي ــس االي ـ ــران ـ ــي
صـ ـب ــاح االحـ ـ ـ ــد ،وم ـف ــات ـح ـت ــه ايـ ــاه
ف ـ ـ ــي «املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى ت ـف ـع ـي ــل
املــؤسـســات الــدسـتــوريــة فــي لبنان
وان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة»،
ف ـك ــان رد روح ــان ــي دعـ ــوة نـظـيــره
ال ـفــرن ـســي الـ ــى طـ ـه ــران ف ــي زيـ ــارة
رسـمـيــة مـنـتـصــف تـشــريــن الـثــانــي
املقبل ،ليقاربا املــوضــوع حينذاك
استكماال ملــا بــاشــراه فــي اجتماع
نيويورك.

بــدت تـلــك ،بحسب مــا استخلصه
الــوفــد الـلـبـنــانــي ،مـحــاولــة تأجيل
الخوض في االستحقاق راهنا الى
مــا بـعــد ت ـطــورات وشـيـكــة ومهمة
ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ت ــرتـ ـب ــط ب ــالـ ـح ــرب
الـســوريــة واملـفــاوضــات االميركية
ـ ـ الروسية بــدء ا بحلقتها االولــى
ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ب ـ ـ ــاراك
اوب ــام ــا وفــادي ـم ـيــر بــوتــن مـســاء
االث ـ ـنـ ــن فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك .ع ـل ــى ان
تـلـيـهــا حـلـقــة ثــانـيــة تـشـمــل اي ــران،
وصـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــى الـ ـحـ ـلـ ـق ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
التالية وهــي اجتماع االميركيني
واالوروبيني مع زعماء الخليج ،ال
سيما منهم السعوديني ،للبحث
في مآل التسوية السورية .ووفق
مـ ــا ملـ ـس ــه الـ ــوفـ ــد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،ف ــإن
اجتماعا كان محتمال بني وزيري
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ايـ ـ ـ ـ ــران مـ ـحـ ـم ــد ج ـ ــواد
ظريف والسعودية عــادل الجبير
تبخر بعد حادث مكة ،خصوصا
ان اآلمال كانت معلقة على تناول
امل ـ ـلـ ــف ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
ال ـخ ــوض ف ــي املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة

روحاني لهوالند:
استكمال مناقشة
االستحقاق الرئاسي
في زيارة تشرين الثاني

النهاء حرب سوريا.
 2ـ ـ ـ ـ ـ وف ـ ـ ــق م ـ ــا اسـ ـتـ ـشـ ـع ــره ال ــوف ــد
اللبناني ،فإن طهران والرياض غير
مستعجلتني لـلـتـطــرق ال ــى خطط
تسويات للمنطقة في مدى قريب،
ما يجعل مساري الحرب السورية
واالزمة اللبنانية طويلني .اذ يبدو
ك ــل م ـن ـه ـمــا ي ـن ـت ـظــر ح ــدث ــا م ــا فــي
املنطقة يحتم اجتماعهما.
 3ـ ـ ـ ال ــى ان يـحــن اوان الـتـســويــة،
اكـ ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــوالن ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام حـ ـ ــرص
فــرنـســا عـلــى اسـتـمــرار املــؤسـســات
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ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وان ـت ـظــام
عـمـلـهــا وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـهــا ،واك ــد
دعــم الجيش ،مبديا توقعه زيــادة
املساعدات الدولية للبنان ملواجهة
عبء النزوح السوري.
 4ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـط ــرق هـ ــوالنـ ــد ال ـ ــى زي ــارت ــه
املحتملة للبنان مــن غـيــر تحديد
م ــوع ــد لـ ـه ــا ،اال ان ـ ــه رغ ـ ــب فـ ــي ان
تكون مثمرة .قال« :يجب ان تكون
م ـف ـيــدة» ،عـلــى ان ي ـحــدد مــوعــدهــا
من خالل تواصل الطرفني.
 5ـ ـ اكد الرئيس الفرنسي ان بالده
مــاضـيــة فــي تـسـلـيــح الـجـيــش عبر
الهبة السعودية ،واصــرارهــا على
تـعــزيــز امـكــانــات الـجـيــش وقــدراتــه
على مواجهة االرهــاب عبر توفير
اوســع دعم له ،نافيا ان تكون ثمة
عقبات جـمــدت شحنات االسلحة
وال ـع ـت ــاد ال ـف ــرن ـس ــي ،او انـ ــه صــار
الى توقيف الهبة .بيد ان تنفيذها
ليس بالسرعة املتوخاة.
 6ـ ـ ب ــدوره ســام ابـلــغ الــى هوالند
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـقـ ــديـ ــم دعـ ـ ـ ــم اسـ ــاسـ ــي
ل ـل ـج ـيــش ومـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان عـلــى

جبه اوزار النزوح السوري الكبير
ال ـ ــى اراض ـ ـيـ ــه ع ـل ــى ن ـح ــو ل ــم يـعــد
تحمل عبئه بمفرده ،وسأله
يسعه ّ
ع ــن ق ــراء ت ــه ل ـلــوضــع ف ــي املـنـطـقــة
وموقع لبنان حيال نزاعاتها ،مع
ت ـشــديــده ع ـلــى ض ـ ــرورة امل ـســاعــدة
م ــن خ ــال ج ـهــود تـبــذلـهــا بــاريــس
م ـ ــع االف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء االقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
انتخاب رئيس للجمهورية .بينما
اب ـل ــغ ال ـي ــه ه ــوالن ــد اه ـت ـمــامــه بـمــا
يجري في لبنان ،وتواصله الدائم
م ــع االم ـيــرك ـيــن ل ـتــأك ـيــد ال ـحــرص
على االسـتـقــرار فــي هــذا الـبـلــد .اال
ان ــه ت ـحــدث ام ــام رئ ـيــس الـحـكــومــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ــن اح ـت ـم ــال ح ـصــول
ت ــواص ــل م ــع مــوسـكــو ف ــي الـسـيــاق
نفسه.
 7ـ ـ يأمل سالم من اجتماعه اليوم
الثلثاء بوزير الخارجية الروسي
سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ــأت ــي
غ ـ ـ ــداة ق ـم ــة ال ــرئ ـي ـس ــن االم ـي ــرك ــي
والروسي ،في ان يسفر عن نتائج
ايجابية تساهم في اخــراج لبنان
من مأزق االستحقاق.
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مجتمع وإقتصاد
قضية

في خطوة تعكس ّ
الحركة االحتجاجية
تكتيكات
ر
تطو
ّ
ّ
مكونات هذه الحركة خطتها البديلة
أعلنت
ونضوجها،
ّ
إلدارة النفايات ،ردًا على ُمحاوالت فرض قرار مجلس الوزراء
بوصفه الخيار الوحيد ُ.عــرض مضمون الخطة البديلة
في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية «المفكرة
القانونية» ،وشارك فيه الوزير السابق شربل نحاس ،أسعد

ً
ذبيان ممثال حملة «طلعت ريحتكم» ،رئيس الحركة البيئية
حنا
اللبنانية بول أبي راشد ،رئيس التيار النقابي المستقل ً
فضال
إقفال مطمر الناعمة،
غريب ،وأجودعياش من ّحملة
ً
ّ
عن ممثلي بقية المكونات .تقدم الخطة البديلة حلوال
بيئية لمعالجة أزمة النفايات الداهمة ،تقوم على تقليص
الحاجة الى طمر النفايات الى حدود دنيا ،وتقترح إدارة

ّ
الخطة البديلة للنفايات هنــ
تحويل النفايات من عبء إلى مورد

في الخلفية السياسية

ُ
أغـلــق مطمر الـنــاعـمــة فــي  17تموز
 2015إغــاقــا نهائيًا ال ع ــودة عنه،
وه ـ ــو مـ ــا واف ـ ـقـ ــت ع ـل ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـعــد أن مـنـحـهــا أهــالــي
امل ـن ـط ـق ــة ت ـم ــدي ــدي ــن ت ـق ـن ـيــن لـحــن
وضع خطة مثلى ملعالجة النفايات
امل ـن ــزل ـ ّـي ــة ال ـص ـل ـب ــة .ب ـع ــده ــا ب ــأي ــام،
ّ
شعبية مــن ِقبل
بــدأت احـتـجــاجــات
امل ــواطـ ـن ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــراف ـض ــن
ت ـق ــاع ــس وزارة ال ـب ـي ـئ ــة وال ـس ـل ـطــة
ٍّ
السياسية عن إيجاد حل للنفايات
املـ ـت ــراكـ ـم ــة فـ ــي ش ـ ـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة
بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروت ك ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وم ـ ـ ـ ــدن
م ـحــاف ـظــات ل ـب ـنــان .ج ــرت مــواج ـهــة
ّ
ه ــذه االع ـت ــراض ــات بـقـمــع أم ـنــي قــل
نظيره في السنوات العشر األخيرة
م ــا ّأدى إلـ ــى انـ ـت ــاج ح ـ ــراك شـعـبــي
دف ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــي عــن
اقتراحها بإجراء مناقصات فاحت
ّ
واملحسوبية،
منها رائحة الفساد،
وامل ـحــاص ـصــة ال ـطــائ ـفـ ّـيــة .كـمــا ّأدت
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــزل وزيـ ـ ــر
البيئة محمد املـشـنــوق لنفسه عن
م ـتــاب ـعــة م ـلــف ال ـن ـف ــاي ــات ،وتـسـلـيــم
ّ
شهيب
وزيــر الــزراعــة الـحــالــي أكــرم
(ع ـ ّـراب صفقات مطمر الناعمة في
ال ـس ــاب ــق وذل ـ ــك خ ــاف ــا ل ـل ـم ــادة 66
ّ
م ــن ال ــدسـ ـت ــور) املـ ـل ــف ح ـي ــث شــكــل
لـجـنــة فـنـ ّـيــة لـخـبــراء بـيـئـيــن ( 6من
أصـ ـ ــل  9سـ ـب ــق لـ ــه أن عـ ـم ــل م ـع ـهــم
ع ـل ــى م ـش ــاري ــع ت ـنــاس ـبــه وت ـنــاســب
السلطة السياسية) لتقوم بتقديم
م ـخ ــرج ص ـح ــي وب ـي ـئ ــي .ت ــم ّ تـقــديــم
حــل الـلـجـنــة وت ـ ّـم تـســويــق أن ــه تمت
امل ــواف ـق ــة ع ـل ـيــه ف ــي ج ـل ـســة مـجـلــس
الوزراء في  9أيلول .2015
ّ
ت ـب ـ ّـن ل ـل ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي آنـ ـ ــذاك أن
ً
الـخـطــة املـفـتـقــدة أص ــا لـلـعــديــد من
يجر تضمينها
مطالب اإلصالح لم
ِ
كـمـلـحــق فــي ق ــرار مـجـلــس الـ ــوزراء،
ّ
ك ـمــا ت ـب ـ ّـن أن الـ ـق ــرار ت ـحــايــل عـلــى

املواطنني والــرأي العام في تمريره
ص ـف ـق ــات م ـش ـب ــوه ــة م ـث ــل م ـش ــروع
لـيـنــور وتـمــديــد عـقــود وصــاحـيــات
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات وم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات مـ ـتـ ـهـ ـم ــة
ب ــال ـت ــورط ف ــي ال ـف ـســاد (م ـســؤولــون
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار،
ش ــرك ــة س ــوكـ ـل ــن )...وقـ ـ ـ ّـدم ال ـح ــراك
ّ ً
الشعبي آنذاك رفضه للخطة معلال
األسـ ـب ــاب .م ـ ّـر ع ـلــى ت ـمــريــر الـخـطــة
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ،وان ـت ــدب ــت الـحــركــة
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة وح ـ ـم ـ ـلـ ــة إق ـ ـ ـفـ ـ ــال م ـط ـم ــر
الـنــاعـمــة مــن ِقـبــل ال ـحــراك الشعبي،
لـ ـلـ ـجـ ـل ــوس مـ ـ ــع ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ول ـج ـن ـت ــه
ّ
الفنية من أجل إيصال املالحظات،
ّ
وأعـلــن كــا الفريقني أن املالحظات
ل ــم ت ــؤخ ــذ ف ــي ع ــن االعـ ـتـ ـب ــار .ه ــذا
وق ــام ــت م ـنــاطــق ل ـب ـنــان ـيــة مـخـتـلـفــة
(املـصـنــع ،عـكــار ،الـنــاعـمــة )..برفض
م ـ ـقـ ــررات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وخـ ــرج
امل ــواط ـن ــون راف ـض ــن إق ــام ــة مـطــامــر
في أقضيتهم.
تالفيًا لـهــذا الــواقــع ،سعت السلطة
ّ
وحــاولــت تـســويــق فـكــرة أن الـحــراك
الشعبي هــو الــذي يقف عـثــرة أمــام
إيـجــاد حــل للنفايات ا ّملـتــراكـمــة في
الـ ـش ــوارع ،مـتـنــاســن أن ـه ــم كسلطة

مواد عضوية قابلة للتسبيخ
(محسنة للتربة)
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زجاجيات
عوادم تستخدم إلعادة تأهيل
األماكن المشوهة كالكسارات

مواد البالستيكية

امكانية فرز النفايات فورًا في حال تطبيق الخطة البديلة

سـيــاسـيــة امل ـس ــؤول ــون األول ـ ــون عن
األزمــة ،وعن رفع النفايات ورميها
ف ــي األحـ ـ ـ ــراج ،واألن ـ ـهـ ــار ،وم ــواق ــف
الـ ـ ـب ـ ــاص ـ ــات ،وضـ ـ ـف ـ ــاف الـ ـش ــواط ــئ
وغيرها مبتزين املــواطــن اللبناني
ّ
ب ـص ـح ـت ــه وسـ ــامـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة .وألن
الشعبي ُو ِلد من أجل قضايا
الحراك
ّ
ٌّ
معني بالتوصل إلى
الناس ،وألنه
حلول من دون ّ
املس باملبادئ التي
أعلنها الحراك رفضًا للحلول غير
الـصـحـيــة والـبـيـئـ ّـيــة ،يـعـلــن ال ـحــراك
الشعبي الـيــوم تمسكه بمطالب ال
عـ ــودة عـنـهــا تـثـبــت ص ــدق الـسـلـطــة
السياسية في نيتها لإلصالح:
استقالة وزير البيئة محمد
املشنوق لتقاعسه عن أداء مهامه.
تـحــريــر أم ــوال الـبـلــديــات في
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـب ـل ــدي امل ـس ـت ـق ــل بـعــد
ف ـت ــح الـ ـحـ ـس ــاب الـ ـخ ــاص ب ــه ف ـ ــورًا،
ومــن وزارة االتـصــاالت بعد إصــدار
ّ
م ــرس ــوم تــوزي ـع ـهــا ،ع ـلــى أال تـكــلــف
أي ــة ب ـلــديــة ب ــأي ق ــرش ل ـصــالــح أيــة
ش ــرك ــة إال بـ ـق ــدر ط ـل ـب ـهــا ال ـص ــري ــح
باالستفادة من خدماتها ،ودونما
حاجة ألي قانون مشبوه يرمي إلى
التغطية املؤخرة على السطو على
املال العام.
إلغاء القرار الوزاري السابق
رق ـ ـ ــم  1ت ـ ــاري ـ ــخ  2015/1/12مــع
ّ
ّ
جميع القرارات املتعلقة به وبخطة
الحكومة (بـمــا فيه جميع النتائج
الالحقة لها كالتي لها عالقة بعقد
ً
«رامبول» مثال)...
اس ـت ـك ـمــال ت ـح ـق ـيــق املــدعــي
-

ال ـعــام املــالــي حـتــى ص ــدور النتائج
الفساد في ملف النفايات
في ّ
كـمــا أن ـن ــا نـعـلــن ال ـي ــوم ،عـطـفــا على
بياننا الصادر في  12أيلول 2015
ع ـ ـنـ ــاويـ ــن خ ـ ـطـ ــة بـ ـيـ ـئـ ـي ــة وض ـع ـه ــا
ال ـ ـحـ ــراك ب ـع ــد اسـ ـتـ ـش ــارة ال ـخ ـب ــراء
البيئيني وهي على الشكل التالي:

في الخلفية التقنية
 -1إن ادعـ ــاء ال ــوزي ــر شـهـيــب بــأن
ف ــرز ال ـن ـفــايــات ال ي ـن ـتــج س ــوى %9
من املــواد القابلة للتدوير وأن رفع
هذه النسبة ال يمكن أن يتم إال متى
اع ـت ـمــد ال ـف ــرز م ــن امل ـص ــدر ه ــو غير
ً
صحيح وم ــردود جملة وتفصيال.
ّ
وردن ـ ــا ع ـلــى ذل ــك أن ه ــذا الـحــاصــل
الضئيل ،على فــرض صحته ،ليس
ســوى نتيجة استخدام الشاحنات
الـ ـض ــاغـ ـط ــة الـ ـت ــي ت ـح ـط ــم ال ــزج ــاج
وت ـ ـمـ ــزق املـ ـ ـ ــواد ال ـ ّب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة مــا
يجعل فرزها متعذرًا عبر الغربال
املعتمد فــي املـعــامــل ويــدويــا .وهــذا
بالتحديد ما يستخدم حجة للقول
إن املواد اآليلة إلى التسبيخ سيئة
النوعية ملا تتضمن من زجاجيات
وبالستيك ،وإن الخيار األوحد هو
ُ
الـطـمــر ال ــذي تــدفــع للمتعهد لـقــاء ه
مبالغ مالية بحسب وزنه ،ما يشكل
إحدى أبرز قنوات الفساد في عقود
سوكلني .ويكفي لتالفي هــذا األمر
ع ــدم ضـغــط الـنـفــايــات أث ـنــاء نقلها
فـ ـيـ ـتـ ـس ــاوى وض ـ ـ ــع نـ ـف ــاي ــاتـ ـن ــا مــع
املعايير العاملية املتبعة ،ويصبح
إذ ذاك من املمكن إعادة تدوير ما ال

تهدف الخطة إلى تكريس مبدأ
الفرز من المصدر
رفض التعاون مع شركة باتت
عنوانًا للفساد
التحرك سياسي والمسألة البيئية
كانت منطلقه
يقل عن  %35من النفايات وإعــادة
اس ـت ـع ـمــال ـهــا ل ـح ــاج ــات ال ـص ـنــاعــة.
ك ـم ــا ت ــرت ـف ــع ن ـس ـبــة امل ـ ــواد ال ـقــاب ـلــة
للتسبيخ مــن امل ــواد الـعـضــويــة الــى
ما ال يقل عن  %55من النفايات.
 -2في حال توقف ضغط النفايات
أثـ ـن ــاء ن ـق ـل ـهــا ،وب ــان ـت ـظ ــار مـفــاعـيــل
اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات اآليـ ـل ــة ال ـ ــى ال ـت ـخ ـف ـيــف
م ــن ال ـن ـفــايــات م ــن األص ــل (مـعــايـيــر
األوع ـ ـيـ ــة وال ـت ـغ ـل ـي ــف واإلج ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـض ــري ـب ـي ــة وامل ـس ـل ـك ـي ــة امل ـش ـج ـعــة
عـلــى ال ـفــرز مــن امل ـص ــدر) ،واعـتـمــاد
نـظــم عـمــل مـحـكـمــة لـلـفــرز ال ـي ــدوي،
يصبح ممكنًا وفــورًا فــرز النفايات
بما يؤدي الى استخراج ما نسبته
ما يقارب:
 %3من املعادن
§
 %5من الزجاجيات
§

 %12من املواد البالستيكية
§
 %15من الورقيات
§
(وجميع هذه املــواد قابلة للتدوير
وتـلـبــي حــاجــات مـلـحــة للصناعات
ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان ب ـح ـي ــث تــوفــر
عليها اكالف استيراد املواد األولية
ونصف املصنعة).
 %55م ــواد ع ـضــويــة قــابـلــة
§
للتسبيخ (محسنة للتربة)
ومــن املعلوم أن عمليات التسبيخ،
ومتى كانت موادها األولية خالية
من املـعــادن والــزجــاج والبالستيك،
ت ـص ـب ــح أك ـ ـثـ ــر سـ ـه ــول ــة ألن املـ ـ ــواد
ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة تـ ـفـ ـق ــد نـ ـسـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة
م ــن ح ـج ـم ـهــا ( )%75ومـ ــن وزن ـه ــا
( )%55وت ـص ـبــح بــال ـتــالــي بـحــاجــة
مل ـ ـس ـ ــاح ـ ــات أق ـ ـ ـ ــل بـ ـكـ ـثـ ـي ــر وتـ ـنـ ـت ــج
س ـ ـبـ ــاخـ ــا أجـ ـ ـ ـ ــود نـ ــوع ـ ـيـ ــة ب ـك ـث ـي ــر.
واعتبار معمل الـكــورال قــادرًا على
م ـع ــال ـج ــة  300ط ــن ي ـن ـت ـفــي بـحـيــث
ت ـ ـص ـ ـبـ ــح ام ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــاتـ ــه مـ ـض ــاعـ ـف ــة،
ك ـم ــا أن ال ـت ـس ـب ـيــخ م ـم ـك ــن ه ــوائ ـي ــا
ب ـم ـجــرد ف ـل ـشــه ف ــي الـ ـه ــواء ال ـط ـلــق.
ك ـم ــا ي ـت ــوج ــب زيـ ـ ــادة ال ـط ــاق ــة عـلــى
الـتـسـبـيــخ مــن ب ـيــروت وضــواحـيـهــا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال تـ ـع ــزي ــز قـ ـ ـ ـ ــدرات م ـع ـمــل
كـ ــورال وإق ــام ــة مـعـمــل م ـمــاثــل قــرب
معمل فرز العمروسية ،وتجهيزها
ج ـم ـي ـعــا بــال ـفــاتــر امل ـن ــاس ـب ــة ،وهــو
أم ـ ــر م ـم ـك ــن خ ـ ــال أشـ ـه ــر مـ ـع ــدودة
واإلم ـكــان ـيــات املــاديــة مـتــوفــرة لــدى
ب ـلــديــات ب ـي ــروت وال ـض ــواح ــي .وإن
كانت كمية املــواد املـعــدة للتسبيخ
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مجتمع وإقتصاد

سليمة مستدامة ،تلعب فيها البلديات دورها المحوري،
وتفرض االتجاه نحو الفرز من المصدر واالستفادة من
النفايات من أجل تشجيع صناعات إعادة التدوير والتسبيخ
واستعمال العوادم في عملية إعــادة تأهيل مواقع
الكسارات والمقالع .ترفض الخطة رفضًا قاطعًا إعادة فتح
مطمر الناعمة وفتح مطمر جديد في السلسلة الشرقية
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ّ
يهددسالمة المياه الجوفية .كذلك ترفض التمديدلعقود
شركة «سوكلين وأخواتها» ،وتكرر المطالبة باستكمال
التحقيقات القضائية في فساد إدارة النفايات طيلة
المرحلة الماضية ،واستقالة وزير البيئة محمد المشنوق،
وتحرير أموال البلديات ،وإلغاء قرار مجلس الــوزراء رقم 1
بتاريخ  2015/1/12وجميع القرارات المتعلقة به.

ـاك دائمًا خيارات أخرى

اعتماد تقنيات التخمير لمعالجة النفايات المتراكمة
ت ـف ــوق ل ـف ـت ــرة ب ـض ـعــة أش ـه ــر طــاقــة
املـصــانــع الـشـغــالــة ،يـتــم نـقـلـهــا إلــى
أق ـ ــرب م ـك ــان ح ـي ــث ي ـج ــرى تـخـمـيــر
املخزون السابق من النفايات.
 %10م ــواد مـتـفــرقــة تعتبر
§
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوادم (أحـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــة ،أقـ ـمـ ـش ــة،
جلديات .)...وهي نفايات من املمكن
أن تستخدم إلعــادة تأهيل األماكن
امل ـش ــوه ــة ك ــالـ ـكـ ـس ــارات .وفـ ــي ه ــذه
ال ـح ــال ــة ،وبـ ــدل أن تـسـبــب مـعــالـجــة
ه ــذه ال ـن ـفــايــات كـلـفــة ع ـلــى ال ــدول ــة،
فمن املمكن نقل كلفة طمرها على
أصحاب الكسارات امللزمني بترميم
األماكن املشوهة.
إن م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز ال ـق ــائ ـم ــة حــال ـيــا
تضم الى جانب معملي الكرنتينا
وال ـع ـم ــروس ـي ــة (وط ــاق ـت ـه ـم ــا 3000
طـ ـ ــن يـ ــوم ـ ـيـ ــا) ع ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن املـ ـع ــام ــل
األصغر حجمًا في مختلف املناطق
(وطاقتها تقارب  1500طن يوميًا)،
وال ـعــديــد م ــن ه ــذه امل ـعــامــل معطلة
لنزاعات تتعلق بنهج املحاصصة،
وهــي ق ــادرة على فــرز كــل النفايات
ا ُمل ـن ـت ـج ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ال س ـي ـمــا إذا
ّ
شغلت بكامل طاقتها .هذه املعامل
من شأنها ضمان معالجة النفايات
بما يسمح بفرزها تمهيدًا إلعــادة
تدويرها وتسبيخها بنسب كبيرة.
والـخــاصــة أن املـســألــة جـ ّـد بسيطة
وبإمكان لبنان معالجتها بسهولة
ومــا كــان تحولها إلــى أزمــة وطنية
إال نـتـيـجــة اب ـت ــزاز أطـ ــراف الـسـلـطــة
ل ـب ـع ـض ـه ــم الـ ـبـ ـع ــض ول ـل ـم ــواط ـن ــن
لتعظيم حـصــة كــل منهم مــن سلب
املال العام.
جـ ـئـ ـن ــا ن ـ ـفـ ـ ّـصـ ــل رؤيـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا ل ـك ـي ـف ـي ــة
معالجة أزمة النفايات على النحو
اآلتي:

في ما خص اإلنتاج اليومي من
النفايات
 -1الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــس م ـب ــدأ
الـفــرز مــن املـصــدر واتـخــاذ التدابير
القانونية الالزمة بهذا الخصوص
م ــع ف ــرض روزن ــام ــة ل ـل ـ ّـم ال ـن ـفــايــات
وف ــق نــوعـهــا .فـمــن ش ــأن ال ـفــرز عند
املـصــدر تسهيل عمل معامل الفرز
ورف ــع نـسـبــة نـجــاحـهــا فــي معالجة
الـنـفــايــات بـشـكــل مـنــاســب .ويـتـعـ ّـن
علينا أن نستفيد كدولة من املناخ
املـ ــواط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـ ــذي أرس ـ ـ ـ ــاه ال ـ ـحـ ــراك
لـتـحـمـيــل املــواط ـنــن م ـســؤول ـيــة في
املساهمة في حل مشكلة النفايات،
وتحويلها من عبء يقتضي طمره،
الــى مــورد يمكن االنتفاع منه وفق
ما ّ
نبينه أدناه.
 -2عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة أن ت ـت ـح ـم ــل
مسؤولياتها في توجيه البلديات
واالت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادات وفـ ـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــع اطـ ـ ــار
توجيهي مراع للبيئة تضعه وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة وت ـع ـم ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات عـ ـل ــى مـ ــراق ـ ـبـ ــة ح ـســن
تنفيذه.
 -3اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ب ـم ـنــع اس ـت ـخــدام
شــاح ـنــات كــابـســة لـلـنـفــايــات ومـنــع
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع أي م ـش ـغــل يـسـتـخــدم
هذه الشاحنات لنقل النفايات غير
املفروزة.

في ما خص المخزون المتراكم من
النفايات
إن املـ ـخ ــزون امل ـت ــراك ــم ،سـ ــواء ق ـبــل ق ــرار
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أو ب ـ ـع ـ ــده ،م ـ ــا ك ــان
ليتراكم لــوال ّ
تعمد السلطة السياسية
ابتزاز املواطنني وايجاد حالة ضاغطة
لـتـبــريــر اس ـت ـم ــرار ع ـقــد ســوك ـلــن وق ــول
ال ــوزي ــر شـهـيــب إن مـعـمـلــي الـكــرنـتـيـنــا
والعمروسية شغاالن يثبت التهمة.
امل ـ ـخـ ــزون املـ ـت ــراك ــم م ــن ال ـن ـف ــاي ــات ب ــات
بأوضاع من التخمر يصعب معه الفرز
الـيــدوي املـبــاشــر ،إضــافــة إلــى كــون قسم
من هذه النفايات قد ضغط في شاحنات
الجمع .لكن هذا الوضع ال يحتم الطمر
األعـ ـم ــى ،إذ أن عـمـلـيــة الـت ـخ ـم ـيــر الـتــي
ً
بــدأت هي قابلة لالستمرار وصــوال الى
وضـعـيــة تـسـمــح بــالـفــرز عـنــد انتهائها
وذلك وفق احدى طريقتني:

 .1التخمر الهوائي:
وتتبع بشأنه اآللية التالية:
تجمع النفايات ويتم فلشها على
§
أرض صلصالية منبسطة بعد تمزيق
األكياس ،على ارتفاع متر تقريبًا ويتم
قلبها دوريًا لتعريضها ألشعة الشمس
وت ـه ــوئ ـت ـه ــا وخـ ـف ــض ك ـم ـي ــة ال ـس ــوائ ــل
الناتجة عنها.
ّ
تصون املواقع ملنع تناثر النفايات
§
نتيجة الرياح.
ترش النفايات بانزيمات معينة
§
ل ـل ـق ـض ــاء عـ ـل ــى الـ ـ ــروائـ ـ ــح والـ ـحـ ـش ــرات
والقوارض،
ت ـتــرك ال ـن ـفــايــات لـفـتــرة شهرين
§
أو ثالثة (بحسب كمية هطول األمطار)
ل ـت ـخ ـف ـي ــف وزنـ ـ ـه ـ ــا والك ـ ـت ـ ـمـ ــال مــرح ـلــة
ال ـت ـخ ـم ـي ــر ال ـ ـهـ ــوائـ ــي وت ـ ــراج ـ ــع ك ـثــافــة
ال ـب ـك ـت ـيــريــا ف ـي ـهــا ح ـتــى ان ـع ــدام ـه ــا ،مع
االستمرار بتقليبها ،ومع تأكيد تعامل
اآللـيــات فقط مــع النفايات ،ومــع تفادي
تعرض العمال ألي تماس مباشر معها،
فتتحول مكوناتها العضوية إلى مادة
عضوية خامدة،
ّ
§ تركب البسط اآللية في هذه األثناء
وتــوضــع الـحــاويــات الــازمــة لرفع املــواد
القابلة للتدوير.
بعد انتهاء عملية التخمر ،يتم
§
فــرز النفايات يــدويــا وآلـيــا على البسط
بعد تجهيز العمال بالحمايات الالزمة.
تـتــم غــربـلــة الـسـبــاخ واسـتـخــراج
§
العوادم والتخلص منها ثم يجرى طحن
السباخ لتفتيت قطع الزجاج الصغيرة،
وتـن ـقــل امل ـ ــواد الـعـضــويــة ال ـخــامــدة إلــى

جبل النفايات في البوشرية (مروان طحطح)

املواقع املشوهة واألراضــي الحرجية أو
تباع.
أم ــا الـ ـع ــوادم املـتـبـقـيــة فـتــوضــع
§
لـتــرمـيــم األم ــاك ــن امل ـشــوهــة كــالـكـســارات
عـلــى أن ُيـحـ َّـمــل أصـحــابـهــا كلفة ترميم
مواقعها.

 .2التخمر غير الهوائي:
ت ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاي ـ ــات ض ـ ـم ـ ــن ظ ـ ـ ـ ــروف
بالستيكية مقفلة (wrapped membrane
 ،)methodيتسع كــل ظــرف منها لكمية
تـصــل إل ــى حــوالــى  500مـتــر مـكـعــب من
ال ـن ـف ــاي ــات وتـ ـت ــرك ل ـف ـت ــرة س ـت ــة أش ـه ــر،
معزولة عــن امل ــاء وال ـهــواء .وعـنــد نهاية
الفترة ،تكون املواد العضوية قد تحولت
الى سباخ تشوبه مختلف املواد القابلة
للتدوير (زج ــاج ،بالستيك ،م ـع ــادن.)...
وعندها ،يعاد فرز هذه املواد التي تكون
ق ــد خ ـلــت م ــن ال ـب ـك ـت ـيــريــا وال ـف ـط ــري ــات،
وتطبق آليات الفرز ذاتها املذكورة أعاله
في معرض التخمر الهوائي.
لتأكيد هذه الطريقة ،إن شركة سوليدير
بــدأت باستخدام الفرز امليكانيكي ملكب
النورماندي بشكل جيد ولكنها توقفت
وذهبت إلى الطريقة األرخص ثمنًا عبر
رميها في مكب سبلني لقاء بدل مالي!
هذا الحل يجب أن يشمل النفايات التي
ُ
طـ ـم ــرت ت ـح ــت ال ـج ـس ــور وقـ ـ ــرب امل ـط ــار

وغـيــرهــا ،ومــن غير املـقـبــول الـقــول إنها
انتهت إلى غير رجعة.
تـ ـت ــوق ــف املـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ـ ــن ال ـط ــري ـق ـت ــن
املذكورتني على حالة النفايات وأماكن
وجودها .وفي هذا املجال ،تبرز حاالت
ثالث:
 -1النفايات املجمعة بكميات كبيرة في
مناطق مسطحة ،تطبق عليها طريقة
الـتـخـمـيــر ال ـهــوائــي إم ــا فــي أمــاكـنـهــا أو
فــي أمــاكــن قريبة اختصارًا لكلفة النقل
ومخاطره وتوفيرًا للوقت.
 -2ال ـن ـفــايــات املـجـ ّـمـعــة بـشـكــل طــولــي،
بمحازاة بعض الـجــدران والطرقات وال
سيما مطار بيروت ونهر بيروت ،تعالج
في مواقعها عبر تغليفها وتخميرها ال
هوائيًا.
 -3النفايات املبعثرة بكميات قليلة في
أماكن متفرقة ،يتم نقلها وفق مستوى
ت ـخ ـم ــره ــا ل ـت ـض ــم ال ـ ــى اح ـ ـ ــدى ال ـف ـئ ـتــن
السابقتني.

في اإلجراءات التنفيذية
عليه ،تقتصر الحاجة الى ايجاد مواقع
م ــائـ ـم ــة ل ـل ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـخ ـم ـيــر
ال ـهــوائ ـيــة وال ــاه ــوائ ـي ــة وم ــن ث ــم ال ـفــرز،
وبناء على تقدير كميتها بما يقارب 60
ألف طن (نظرًا إلى ما تم حرقه وللتبخر
ال ــذي حـصــل) ،أي حــوالــى  120ألــف متر

الثوابت
• استقالة وزير البيئة محمد المشنوق لتقاعسه عن أداء مهامه
•تحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل
• إلغاء ّالقرار الوزاري السابق رقم  1تاريخ  2015/1/12مع جميع القرارات
المتعلقة به
• استكمال تحقيق المدعي العام المالي حتى صدور النتائج في الفساد
في ملف النفايات

مـكـعــب ،فـهــي تـسـتــدعــي اي ـج ــاد مساحة
اجمالية تضم منطقة التخمير ثم منطقة
الفرز على البسط امليكانيكية.
وهـكــذا تكون املساحة االجمالية الــازم
تأمينها للتخمير وملجموعة بسط الفرز
وللغربلة النهائية بحدود  200ألف متر
مربع .وهي تتطلب ،على أساس أن الفرز
الـ ـي ــدوي مـمـكــن ب ـم ـع ـيــار ط ـنــن لـلـعــامــل
الواحد  300عامل وفني على فترة أربعة
أش ـهــر .علمًا أن ــه مــن املـفـتــرض أن تكون
الحاجة الفعلية أقل بالنظر الى تناقص
الحجم والوزن بفعل التبخر والتخمير.
وهــذه املساحات متوافرة خــارج بيروت
وضواحيها فــي األراض ــي الــزراعـيــة ذات
الـتــربــة الصلصالية بـمــوجــب اتفاقيات
رضــائـيــة أو بــاإللــزام فــي حــال الـضــرورة
فـ ـق ــط .ك ـم ــا أنـ ـه ــا مـ ـت ــواف ــرة ف ــي ب ـي ــروت
وضــواحـيـهــا فــي أمــاكــن بــاتــت غالبيتها
ممتلئة بالنفايات مثل الشريط املحيط
بـ ــامل ـ ـطـ ــار ،املـ ـس ــاح ــة شـ ـ ــرق مـ ـص ــب نـهــر
بـ ـي ــروت ع ـن ــد م ـص ـنــع الـ ـ ـك ـ ــورال ،ردم ـي ــة
بيروت العائدة بقسم كبير منها لبلدية
بيروت (نورماندي) الشاغرة والبعيدة
عن السكان ،وتبلغ مساحة هذه األماكن
أضـ ـع ــاف املـ ـس ــاح ــات امل ـط ـل ــوب ــة إلجـ ــراء
معالجة النفايات .نورد في هذا املجال أن
قيام الحكومة بالتهويل على املواطنني
بــأن األوض ــاع الصحية والبيئية باتت
بــأق ـصــى درجـ ـ ــات الـ ـخـ ـط ــورة ،وإن كــان
قصدها من ذلك تحميل الحراك الشعبي
امل ـســؤول ـيــة ال ـت ــي ت ـقــاع ـســت ع ــن الـقـيــام
ّ
تحسسًا لواجباتنا الوطنية
بها ،فإننا
ولكون الخطر واقعيًا ،نحيل هؤالء الى
مـســؤولـيــاتـهــم مــن خ ــال تــذكـيــرهــم بــأن
القوانني النافذة تخول الحكومة فرض
التدابير القانونية اآليلة إلى استمرارية
املــرفــق الـعــام وتــوفـيــر الـخــدمــات العامة
األساسية.
وأما إذا تبادر إلى ذهن البعض أن هذه
الصالحيات يمكن أن تستخدم ملعاودة
الردم في الناعمة وعبر شركة سوكلني،
فنقول لهم إن التعامل مع شركة باتت
عنوانًا للفساد بحسب أقوالهم مرفوض
ولو ليوم واحد ،وإن الطمر في الناعمة
امل ـخــالــف لـخـطـتـهــم امل ــزع ــوم ــة مــرفــوض
ولو ليوم واحد أيضًا.
وبالطبع ،تتحول هــذه املـهــام كلها إلى
الـبـلــديــات تـبــاعــا تـحــت إشـ ــراف الـفــريــق
ال ـف ـن ــي املـ ــركـ ــزي ،وت ـح ــت رق ــاب ــة وزارة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات وض ـمــن معايير
تضعها وزارة البيئة.

التحرك سياسي
لم ينتفض اللبنانيون ألن النفايات لم
ّ
يكن يجرى ملها ،بل ألن استشراء الفساد
وفـشــل أط ــراف السلطة السياسية أديــا
م ــن ج ـهــة إل ــى ط ـمــر ال ـن ــاس بــالـنـفــايــات
وإل ـ ــى ج ـع ــل الـ ـن ــاس يـ ـج ــاه ــرون ب ـعــدم
شرعية سلطة األمر الواقع.
التحرك سياسي ،واملسألة البيئية كانت
منطلقه .لن نتراجع عن املنطلق وال عن
الغاية.
في جميع األحــوالّ ،
نكرر أن الضغط قد
نفع وأن املــزيــد مــن الضغط ينفع وهو
مطلوب،
ليس فقط لوقف فضيحة النفايات ،بل
الستعادة شرعية الــدولــة ،دولــة مدنية،
ديمقراطية ،عادلة.
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مجتمع وإقتصاد
حقوق المستهلك

المستهلك يدفع الثمن
 140مليون دوالر الستبدال قوارير الغاز

ّ
قرر وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان إغفال كل مالحظات وزير
الصناعة حسين الحاج حسن على آلية استبدال قوارير الغاز ،والسير
ّ
المدرة لألرباح
بقرار أحــادي يعفي شركات الغاز ذات االحتكارات
ّ
المقدرة بنحو  140مليون دوالر،
الهائلة من كلفة االستبدال،
ّ
ويحملها الى المستهلكين
محمد وهبة

مآثر وزير
الطاقة
ّ
ال تزال قضية سد جنة على
نهر ابراهيم تثير جدال غير
مفهوم بني وزيري الطاقة
واملياه والبيئة .فبعدما رضخ
االول ملوجب تقديم دراسة
االثر البيئي للمشروع الى
وزارة البيئة ،عاد ليشكك في
ّ
نتائج هذه الدراسة التي اكدت
وجود مخاطر بيئية ،مشيرا
الى أن «االستشاري (الذي
كلفته وزارة الطاقة واملياه)
لم يستعن بخبراء متجردين
وغير منحازين ،وليس لديهم
رفض مسبق للمشروع ،ما
أضفى على التقرير الطابع
السلبي املطلق ،وأفرغه من
أي ايجابية ،التي من البديهي
أن تتخطى كل السلبيات التي
جرى تناولها ،فألبس تقرير
األثر البيئي سلبيات ال مكان
لها من الصحة على ارض
الواقع ،ما جعله مدارا للشك،
وال يمكن الركون اليه لتعليل
أي موقف أو رأي» .موقف
وزير الطاقة استدعى ّ
ردا من
وزير البيئة ،امس ،متسائال:
«ملاذا أرسلت وزارة الطاقة
واملياه هذا التقرير الى وزارة
البيئة ملراجعته ،إذا لم تكن
ً
موافقة على مضمونه أصال،
ولم تشر الى ذلك صراحة في
كتابها الذي أحالت الدراسة
بموجبه الى الوزارة؟» .وأعلن
أنه وجه كتابا الى رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم
طالبا «عرض املوضوع على
مجلس الوزراء لبت مسألة
استمرار االعمال في مشروع
السد أو وقفها».

مشهد زحمة
األهالي تكرر
في أكثر من
مدرسة (مروان
طحطح)

أصـ ـ ــدر وزيـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه أرت ـ ــور
ن ـظ ــري ــان ق ـ ــرارًا ي ـق ـضــي ب ــاس ـت ـب ــدال 4
ماليني قارورة غاز متداولة في السوق.
قــرار نظريان يستند إلــى توصية من
لجنة نيابية فرعية منبثقة عن لجنة
االشـغــال العامة والنقل ،وإلــى موافقة
م ـج ـلــس ش ـ ـ ــورى ،وإل ـ ــى ال ـصــاح ـيــات
املناطة بــوزارة الطاقة واملـيــاه .اللجنة
الفرعية املــذكــورة خلصت إلــى تحديد
ملكية القارورة للمستهلك ال للشركة،
ثــم ق ـ ّـدرت ع ــدد ال ـقــواريــر امل ـتــداولــة في
ال ـس ــوق بـنـحــو  4م ــاي ــن ،واحـتـسـبــت
مـعـ ّـدل التعبئة بنحو  5مــرات سنويًا،
واقـ ـت ــرح ــت ف ـ ــرض زيـ ـ ـ ــادة ع ـل ــى سـعــر
الـقــارورة بمقدار  /1000/ليرة فتنجز
عملية االستبدال خالل  10سنوات.

تضارب الصالحيات والمصالح
قرار نظريان ّ
يبرر اللجوء إلى عملية
االس ـت ـب ــدال م ــن خ ــال ال ـش ـكــاوى الـتــي
تلقتها وزارة الطاقة واملياه واملديرية
العامة للدفاع املدني وبعض اإلدارات
العامة عن وجــود قوارير غاز معدنية
ّ
تضر بالسالمة
في حالة سيئة مهترئة
العامة وتلحق ضررًا باملمتلكات العامة
تكتف بهذا
والخاصة ،لكن الــوزارة لم
ِ
التبرير ،بل ّ
أقرت بأن األسر املقيمة في
لبنان ستدفع الكلفة« :املواطن لن يدفع

ثمن ال ـقــارورة الـجــديــدة الـفــارغــة دفعة
واحدة عند إستالمها ،إنما يدفع فقط
ثمن القارورة املعبأة الذي يشمل بدل
االستبدال املحدد بـ  1000ليرة لبنانية
لـكــل قـ ــارورة سـعــة  10كـيـلــوغــرام وفقا
للتسعيرة األسبوعية التي تصدر عن
الــوزارة ملــادة الغاز السائل» .وأضافت
أن الـنــاتــج مــن تلف ال ـق ــارورة القديمة
س ـي ـخ ـصــص ل ـت ـغ ـط ـيــة ك ـل ـف ــة م ــراق ـب ــة
عمليتي االس ـت ـب ــدال وال ـت ـلــف ،وش ــراء
قوارير جديدة.
فــي الــواقــع ،فــإن قــرار نظريان ليس إال
ّ
ردًا غير مباشر على بـيــان ص ــادر عن
وزي ــر الـصـنــاعــة حـســن ال ـح ــاج حسن
قبل نحو شهر .ففي ذلك الوقت ،أعلن
الـحــاج حسن أنــه «غير معني بالقرار
الصادر وفق الصيغة املطروحة ،ومن
واجبه كمسؤول وكمواطن في آن واحد،
اطالع الشعب اللبناني على الحقائق».
الوزير رفض مقولة «قوارير الغاز هي
قنابل موقوتة» ،ألنها تستخدم ذريعة
لتمرير املشاريع ملصلحة املستفيدين.
مـ ــوقـ ــف الـ ـ ـح ـ ــاج حـ ـس ــن ي ـس ـت ـن ــد إل ــى
التوصيات والخالصات التي توصلت
إليها اللجنة الوزارية املؤلفة من وزراء
الصناعة والطاقة والداخلية :الــوزراء
الثالثة درسوا امللف ألكثر من سنة في
م ــوازاة عمل ومتابعة لجنة األشـغــال
النيابية الـفــرعـيــة ...لقد توصلنا إلى
خــاصــات وتــوصـيــات ،استندت إليها

فرض زيادة على سعر
ّ
القارورة بمقدار الف ليرة لمدة
 10سنوات

وزارة الـصـنــاعــة لـتـعــد قـ ــرارًا يتضمن
تحميل الشركات املستوردة وشركات
التعبئة واملــواطـنــن كلفة االسـتـبــدال.
امل ـ ـشـ ــروع أرسـ ـ ــل إلـ ــى ك ــل م ــن وزيـ ــري
الطاقة والداخلية فجاء رد وزير الطاقة
بـ ــأنـ ــه ال ــوحـ ـي ــد صـ ــاحـ ــب ال ـص ــاح ـي ــة
باعداد وتوقيع قرار بهذا الخصوص».
هـكــاذ بــات واضـحــا أن املشكلة تتعلق
ب ـت ـض ــارب امل ـص ــال ــح ال ال ـص ــاح ـي ــات.
يـ ـظـ ـه ــر األم ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح م ـ ـ ــن خـ ــال
م ـنــاق ـشــات الـلـجـنــة ال ـفــرع ـيــة الـنـيــابـيــة
ح ــول ملكية ال ـق ــارورة واف ـضــل طريقة
لــاس ـت ـبــدال .ف ـفــي ال ــواق ــع ،ف ــإن ملكية

مدارس

العودة إلى المدرسة الرسمية بمن حضر
فاتن الحاج
لن ينتظم العام الدراسي الرسمي قبل
 10أيام ،أو هذا على األقل ما يتوقعه
مـ ـ ــديـ ـ ــرون يـ ـنـ ـص ــرف ــون إل ـ ـ ــى ت ـس ـي ـيــر
مــدارس ـهــم بــالــدفــع ال ــذات ــي .الـصـفــوف
لـ ــم ت ـك ـت ـم ــل ،أم ـ ــس ،فـ ــي كـ ـ ّـل امل ـ ــدارس
ّ
الرسمية ،لكن املديرين «مشوها بمن
ً
ح ـض ــر» ،ع ـم ــا ب ـق ــرار وزي ـ ــر الـتــربـيــة
الياس بو صعب بدء التدريس في 28
أيلول .حصل ذلك في وقت تستمر فيه
امتحانات الدخول وأعمال التسجيل
ح ـ ـتـ ــى  10ت ـ ـشـ ــريـ ــن األول املـ ـقـ ـب ــل،
بحسب ق ــرار الــوزيــر  863بـتــاريــخ 22
أيـ ـل ــول ال ـ ـجـ ـ ّـاري .ي ـق ــول م ــدي ــر إح ــدى
املتوسطات إنه يضطر في كل عام إلى
إج ــراء  4امتحانات دخــول الستقبال
ّ
التالمذة على خلفية أن االمتحان ّهو
املخرج لقبول تلميذ أو رفضه «ألنــو
باملدرسة الرسمية ما فينا نقول لحدا
روح عالبيت ما منستقبلك ،حتى لو
كان مستواه التعليمي متدنيًا».
هـ ـك ــذا ،ال ـت ــزم ــت ب ـع ــض املـ ـ ـ ــدارس فــي
ب ـي ــروت م ــوع ــد ب ــدء ال ـع ــام ال ــدراس ــي،
فــازم التالمذة صفوفهم حتى نهاية
الـ ـ ـ ــدوام .أمـ ــا ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر فـصــرف
ت ــام ــذت ــه ب ــاكـ ـرًا ب ـس ـبــب ال ـن ـق ــص فــي
ّ
عــدد األســاتــذة ،باعتبار أن الــوزيــر لم

ّ
ً
يوقع قرارات املناقالت بعد ،فضال عن
خــروج آخــريــن إلــى التقاعد ومـغــادرة
قسم ثالث املــدارس إلى الثانويات أو
إلــى البيت ونشوء حاجات مستجدة
للتعاقد .الــوزيــر لــم يعط صالحيات
لـلـمـنــاطــق ال ـتــربــويــة بــاملــواف ـقــة على
التعاقد تمهيدًا لتوقيع العقود كما
كان يحصل سابقًا ،بل حصر ذلك به
شخصيًا ب ـنـ ً
ـاء عـلــى دراس ــة واضـحــة
للحاجات طلب إلى رؤساء املناطق أن
ترفعها في أسرع وقت ممكن.
م ـش ـه ــد زح ـ ـمـ ــة األهـ ـ ــالـ ـ ــي ت ـ ـكـ ــرر فــي
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن م ـ ــدرس ـ ــة ،وال س ـي ـم ــا فــي
االب ـتــدائ ـيــات وامل ـتــوس ـطــات .السبب
األس ــاس ــي ل ــذل ــك ه ــو تــوج ـي ـهــات بو
صعب بتسجيل أكبر عدد ممكن من
التالمذة الالجئني السوريني من دون
قيد أو شــرط ،وضمن مشروع «كلنا
عــاملــدرســة» لتأمني التعليم املجاني
الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ـل ــي ال ـ ـ ـ ــدول امل ــانـ ـح ــة.
الشرط الوحيد كان تأكيد عدم امكان
نـقــل ت ــام ــذة بـعــد الـظـهــر املخصص
لتدريس غير اللبنانيني إلــى الــدوام
ال ـص ـب ــاح ــي ،بــاع ـت ـبــار أن هـ ــذا األم ــر
يـحــدث إربــاكــا وقــد يــرتــب استحداث
شعب جديدة وأعباء مالية إضافية،
ً
ف ـضــا ع ــن أن م ـكــان ه ــؤالء محفوظ
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املـ ـت ــداول ــة ف ــي ال ـ ـسـ ــوق .بـ ــدأ أص ـح ــاب
املـصــالــح يـ ّ
ـدســون أرقــامــا كبيرة عــن 7
ماليني قارورة في السوق ،ثم خفضت
بعد نقاش طويل إلى  4ماليني قارورة...
ّ
تخيلوا أن عــدد األســر في لبنان يبلغ
 800ألــف أس ــرة ،وهــي تملك  4ماليني
قارورة ،أي ان كل أسرة تملك  5قوارير
غــاز! بعض املعنيني قــالــوا إن املطاعم
واملقاهي وغيرها تستعمل أيضًا هذه
ال ـقــواريــر ،إال أن ــه ســرعــان مــا تـبـ ّـن أن
هؤالء يستعملون قوارير لتعبئة غاز
«البروبان» ال الغاز املنزلي «البوتان»،
وأن ل ـل ـب ــروب ــان ق ـ ّـص ــة أخ ـ ـ ــرى .بـعــض
الحجج ّ
املقدمة تتعلق بوجود قوارير
غــاز ســوريــة الصنع أو تركية الصنع
حملها الــاجـئــون معهم وأنـهــا قنابل
مــوقــوتــة ...لكن املفارقة أن القارورتني
ً
التركية والسورية مختلفتان شكال عن
ال ـقــارورة اللبنانية ،ويمكن تمييزها
بسهولة ،وهي غير متداولة بكثرة.
آراء ومــواقــف بعض الـ ــوزراء والـنــواب
ل ــم ت ـف ــارق أص ـح ــاب امل ـصــالــح نـهــائـيــا،
لـ ـتـ ـخ ــرج ت ــوصـ ـي ــة ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ــرع ـي ــة
معتمدة على  4ماليني قــارورة بمعدل
تعبئة يبلغ  5مرات سنويًا .وعلى هذا
األســاس جــرى توزيع كلفة االستبدال
البالغة  140مليون دوالر ( 35دوالرا
كلفة الـقــارورة الــواحــدة) بمعدل 1000
ليرة على كل تعبئة ّ
ملدة عشر سنوات.
أم ــا ف ــي الـلـجـنــة الـ ــوزاريـ ــة ،فـقــد تمكن
ال ـح ــاج ح ـســن ،ب ـص ـعــوبــة ،م ــن تــوزيــع
ال ـك ـل ـفــة ع ـل ــى ث ــاث ــة أطـ ـ ـ ــراف :ش ــرك ــات
الغاز (املستوردين) ،شركات التعبئة،
امل ـس ـت ـه ـل ــك .إال أن ن ـظ ــري ــان ان ـس ـحــب
ســريـعــا وقـ ـ ّـرر أن يـصـطــف إل ــى جــانــب
م ـح ـت ـك ــري ال ـ ـغـ ــاز وم ـص ــال ـح ـه ــم عـلــى
حساب مصالح املستهلكني.

القارورة ليست للمستهلك ،بل لشركات
االس ـت ـي ــراد وال ـت ــوزي ــع والـتـعـبـئــة ،ومــا
يــدفـعــه املـسـتـهـلــك ثـمـنــا ل ـل ـق ــارورة هو
ب ـم ـث ــاب ــة رهـ ـ ـ ــن ،وذلـ ـ ـ ــك ب ــدلـ ـي ــل أن كــل
قارورة مدموغة بختم إحدى الشركات.
وبالتالي فإن الصيانة تقع على عاتق
ال ـش ــرك ــات ،وهـ ــذا يـعـنــي أن ال ـشــركــات
تتحمل مسؤولية وج ــود قــواريــر غير
صالحة لالستعمال في السوق.

اقتراح مرفوض
فــي الـنـقــاشــات الـتــي دارت فــي اللجنة
النيابية ،وفي اللجنة الــوزاريــة أيضًا،

بـ ــرز رأي ك ــان ــت ل ــه االف ـض ـل ـيــة دائ ـم ــا،
وي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال تـمـلــك
ال ـ ـقـ ــواريـ ــر ،ب ــل امل ـس ـت ـه ـلــك ،وبــال ـتــالــي
عـلـيــه أن ي ــدفــع ث ـمــن االس ـت ـب ــدال .لكن
أح ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء املـ ــوفـ ــديـ ــن م ـ ــن وزي ـ ــر
ال ـص ـنــاعــة اق ـت ــرح ف ــي إحـ ــدى جـلـســات
اللجنة الفرعية أن تنشئ وزارة الطاقة
مــركـزًا السـتـبــدال الـقــواريــر يــدعــى إليه
املــواطـنــون لتسليم ال ـق ــارورة القديمة
واسـ ـت ــام قـ ـ ـ ــارورة ج ــدي ــدة ،فـ ُـيـحـصــر
ع ــدد ال ـق ــواري ــر املـسـتـبــدلــة ف ــي الـســوق
نظرًا إلى اهتمام املواطنني بسالمتهم
ال ـش ـخ ـص ـي ــة أكـ ـث ــر مـ ــن أي أم ـ ــر آخـ ــر،

َّ
ويجري تحميل الكلفة للدولة أو توزع
الكلفة على الشركات واملستهلك بعد
احتساب قيمة الـقــارورة التالفة (كلفة
بيعها حديدا ونحاسا وسواهما) .إال
ان ممثلي وزارة الطاقة وبعض أعضاء
اللجنة الفرعية رفـضــوا هــذا االقـتــراح
ب ـش ـ ّـدة تـحــت ع ـن ــوان ال ـســامــة الـعــامــة
التي يجب فرضها على املواطن.
طـ ـبـ ـع ــا ،كـ ـ ــان امل ـس ـت ـه ـل ــك هـ ــو ال ـح ـل ـقــة
األضعف في هــذه النقاشات التي فاز
فـيـهــا أص ـح ــاب امل ـصــالــح ،اي شــركــات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز .كـ ــذلـ ــك انـ ـسـ ـح ــب األم ـ ـ ـ ــر ع ـلــى
بــاقــي النقاش املتعلق بـعــدد القوارير

أقل من 5
شركات تحتكر
أكثر من %90
من مبيعات
الغاز في لبنان
(بالل جاويش)

احتكار التخزين :أرباح صافية
ولـيــس فــي وصــف محتكري الـغــاز أي
م ـغ ــاالة .ف ـهــؤالء حـصـلــوا عـلــى امـتـيــاز
«االح ـت ـكــار» مـنــذ مطلع التسعينيات
إلى اليوم .هو امتياز يتقاسمونه وفق
املناطق والطوائف ويؤمن لهم أرباحًا
هائلة وكبيرة.
وب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى امل ـ ـعـ ــدل ال ــوس ـط ــي
ألس ـ ـعـ ــار ال ـ ـغـ ــاز ال ـع ــامل ـي ــة ع ـل ــى م ــدى
 23س ـنــة ،وإلـ ــى إحـ ـص ــاءات ال ـج ـمــارك
اللبنانية عن كميات الغاز الواردة إلى
لبنان سنويًا .تشرح مصادر تجارية
مطلعة ان املعدل الوسطي لربح الطن
في مطلع التسعينيات كان  150دوالرًا
وكان لبنان يستهلك  160ألف طن ،لكن

9

معدل ربح الطن ارتفع حاليا إلى 240
دوالرًا فيما زاد اسـتـهــاك لـبـنــان إلــى
 250الف طن .أي ان معدل ربحية الطن
تبلغ  195دوالرًا فيما معدل االستهالك
يبلغ  205أالف طن سنويًا .هذا يعني
أن أرباح تجار الغاز بلغت  920مليون
دوالر خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـ ــ 23املــاضـيــة
بـمـعــدل ربـحـيــة يبلغ نـحــو  40مليون
دوالر سنويًا.
ّ
ه ــذه األرب ـ ــاح ت ــوزع ــت عـلــى مجموعة
قليلة مــن ال ـشــركــات تحتكر اسـتـيــراد
الـغــاز وتــوزيـعــه بالتضامن والتكافل
ف ــي م ــا بـيـنـهــا .ن ـف ـتــومــار ه ــي الـشــركــة
ّ
مسجلة فــي اليونان
املـسـتــوردة وهــي
يـمـلـكـهــا طـ ــال ال ــزي ــن وج ـ ـ ــورج م ـتــى.
ه ـنــا ي ـ ــؤدي ال ـت ـخــزيــن دورًا أســاس ـيــا
فــي عملية الـشــراء .نحو أربــع شركات
تسيطر على السوق :غاز الشرق التي
يملكها نعمة طعمة وول ـيــد جنبالط
وط ــال الــزيــن أيـضــا (مـبــاشــرة أو عبر
م ـس ــاه ـم ــات ب ــاس ــم ش ــرك ــات مـمـلــوكــة
منهم) .استأجرت هذه الشركة أكثر من
 16خــزان غــاز مــن مصفاتي الزهراني
وطرابلس مقابل مليون دوالر سنويًا،
وقد تولى هذه العملية رئيس مجلس
اإلدارة الـ ـس ــاب ــق ب ـه ـي ــج أبـ ـ ــو ح ـم ــزة
ملصلحة املـجـمــوعــة الـتــي تـضــم أيضًا
شركات توزيع وتعبئة مثل صيداكو
ون ـ ــاتـ ـ ـغ ـ ــاز .إال أن امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن ه ــذه
الخزانات تبقى فارغة طول السنة ،وقد
ّ
تبي الحقًا أن سبب استئجارها هو
ملنع الغير من استعمالها ،أما الكلفة،
فـيـجــري اس ـت ــرداده ــا مــن خ ــال إدراج
رســم «تخزين» بقيمة  25دوالرا على
الطن علمًا بأن كلفة التخزين العاملية
تراوح بني  2.5دوالر و 4دوالرات.
ولدى شركة كوجيكو  3خزانات مغلقة
أيـضــا ،وهـنــاك خــزانــات مقفلة فــي نهر
الكلب تملكها شركة ليكويغاز ،إضافة
إلى خزانات شركة يونيفرسال املقفلة
فــي عـمـشـيــت ...أم ــا ال ـشــركــات العاملة
في السوق ،فهي نورغاز التي تحتكر
االستيراد والبيع في منطقة الشمال،
ويتردد بني العاملني في تجارة الغاز
أن ـه ــا ت ـح ـظــى ب ــرع ــاي ــة ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
ال ـس ـن ـي ــورة .وهـ ـن ــاك ش ــرك ــة يــونـيـغــاز
ف ــي الـ ـ ــدورة وم ـيــدكــو أي ـضــا املــرتـبـطــة
م ـب ــاش ــرة ب ـغ ــاز ال ـ ـشـ ــرق ...األخ ـط ـبــوط
كبير إلــى درج ــة أن أقــل مــن  5شركات
ت ـح ـت ـكــر أك ـث ــر م ــن  %90م ــن مـبـيـعــات
الغاز في لبنان وهــي تبقي الخزانات
املـسـتــأجــرة فــارغــة ،أو تقفل املفتوحة
منها بذرائع وهمية.

أخبار
ومقاعدهم محجوزة في دوام ما بعد
الظهر.
وب ـع ــدم ــا كـ ــان ب ــو ص ـعــب ق ــد اش ـتــرط
أال تـ ـتـ ـج ــاوز ن ـس ـب ــة ال ـ ـتـ ــامـ ــذة غـيــر
الـلـبـنــانـيــن  %50ف ــي ك ــل ص ــف ،عــاد
وأع ـ ـطـ ــى ت ـع ـل ـي ـمــاتــه خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
عـقــده مــع رؤس ــاء املـنــاطــق الـتــربــويــة،
ع ـش ـيــة ع ـيــد األضـ ـح ــى ،ب ــام ـك ــان رفــع
نـسـبــة املـلـتـحـقــن ب ـ ــدوام ق ـبــل الـظـهــر
إل ــى مــا ي ـفــوق الـخـمـســن بــاملـئــة بـنـ ً
ـاء
على إذن خاص في حال وجود غرف
ف ــي امل ــدرس ــة م ـج ـهــزة ل ـه ــذا ال ـغ ــرض،
مع إمكان فتح شعب إضافية ملرحلة
الروضة التي تشهد ضغطًا كبيرًا من
جانب التالمذة غير اللبنانيني.
ه ــذا يعكس ربـمــا ع ــزوف اللبنانيني
عــن التسجيل فــي املـ ــدارس الرسمية
وال سيما فــي الحلقتني الدراسيتني
األولـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة (م ـ ــن األول حـتــى
السادس األساسي).
ب ــرغ ــم ذلـ ــك ،اض ـط ــرت اإلدارات لـعــدم
استقبال كثيرين في دوام قبل الظهر
بسبب غياب القدرة االستيعابية.
إلى ذلك ،ينطلق العام الدراسي وسط
تــأخـيــر فــي تسليم الـكـتــب للمكتبات
ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب تـ ـقـ ـنـ ـي ــة وفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ت ـت ـع ـل ــق
ب ـظ ــروف ال ـط ـبــاعــة وال ـت ــوزي ــع .أم ــس،
ح ـض ــر م ـم ـث ـلــون ع ــن م ـك ـت ـبــة اآلداب،

الكتاب المدرسي
الرسمي سيكون جاهزًا
ً
ابتداء من اإلثنين المقبل

املكتبة املعتمدة لتوزيع كتاب املركز
التربوي ،ليبلغوا اإلدارات أن الكتب
سـتـكــون جــاهــزة ي ــوم اإلث ـنــن املـقـبــل،
وسيجري إما تسليمها للمدارس أو
إعـطــاء األهــالــي «بــونــات» إلحضارها
م ــن امل ـك ـت ـبــة ،ب ـعــدمــا ت ـق ــرر أن يــؤمــن
ال ـك ـتــاب لـلـتــامــذة (ل ـب ـنــانــي ،س ــوري،
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وغ ـي ــره ــم) ف ــي امل ـ ــدارس
الــرسـمـيــة مــن الــروضــة حـتــى التاسع
األساسي مجانًا.
وك ــان ــت مـ ـص ــادر ف ــي وزارة الـتــربـيــة
ق ـ ــد أكـ ـ ـ ــدت أن ب ـ ــو صـ ـع ــب نـ ـج ــح فــي
تــأمــن كلفة الـكـتــاب املــدرســي لجميع
الـ ـت ــام ــذة امل ـس ـج ـل ــن فـ ــي دوام قـبــل
الظهر كما فــي دوام بعد الظهر على
حـ ــد س ـ ـ ـ ــواء ،ك ـم ــا أن ال ـ ــوزي ـ ــر أع ـط ــى
تعليماته على نحو واض ــح وحاسم
لتوزيع الكتاب املــدرســي فــي موعده.
مجانية التسجيل والكتب لم تعجب
الـكـثـيــر مــن املــديــريــن لـكــون صناديق

املــدارس فارغة وال تستطيع األخيرة
أن ت ــؤم ــن الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى م ــن تـسـيـيــر
أمــورهــا اليومية ،فيما يجري تأخير
مستحقاتها.
خــارج ســور املجمع التربوي فــي بئر
حـســن ،يـتـهــافــت بـعــض األه ــال ــي على
«ف ـ ــان» ك ــان واق ـف ــا ب ـم ـح ــاذاة مــدرســة
أوالدهم .ال تفهم السبب إلى أن تقترب
ف ـت ـجــدهــم ي ـش ـت ــرون ال ـ ـ ـ ّ
ـزي امل ــدرس ــي
و«بيجامات» الرياضة املكدسة داخله
ً
كأنها بسطة« .بــدال من أن نذهب إلى
املـعـمــل ونــدفــع ب ــدالت ن ـقــلّ .وهـيـهــات
نالقي طلبنا ،هـ ّـوي إجا لعنا» ،يقول
وال ــد تلميذين .يـبــدو الــرجــل مرتاحًا
لــأسـعــار ،فاملجموعة كلها «قميص
وبـنـطـلــون وبـيـجــامــة» ال تـتـجــاوز 60
ألف ليرة لبنانية ،لكن حينما تتحدث
م ـ ــع ال ــوسـ ـي ــط الـ ـ ـ ــذي ي ـب ـي ــع «الـ ـ ـ ــزي»
يخبرك عــن املـضــاربــات الـتــي تحصل
لجهة تلزيم البيع واالتـصــاالت التي
يتلقاها بعض املديرين من موظفني
في وزارة التربية تجبرهم على قبول
هذا الوسيط أو ذاك تحت طائلة «نقل
املــديــر إل ــى مـحــافـظــة أخ ـ ــرى» ،واألم ــر
نـفـســه يـحـصــل بــالـنـسـبــة إل ــى تـلــزيــم
دك ـ ــان املـ ــدرسـ ــة ،ال ـ ــذي ي ـج ــري غــالـبــا
بالتراضي وال يخضع للقانون عبر
املناقصات.

خضوع نورالدين للتحقيق في ّادعاء بري
خضع املتظاهر صــاح مهدي نورالدين ،أمــس ،للتحقيق ،على يد دائــرة
التحري في قصر العدل في بيروت ،على خلفية الشكوى التي ّ
تقدم بها
رئـيــس مجلس ال ـنـ ّـواب نبيه ب ـ ّـري ،بتهمة الـقــدح وال ـ ّ
ـذم ونـشــر معلومات
ّ
مغلوطة ومضللة ،بعدما رفــع نــور الدين الفتة خــال التظاهرة االخيرة
ً
يـتـهــم فـيـهــا ك ــا مــن ب ــري وول ـيــد جـنـبــاط وسـعــد ال ـحــريــري بــانـهــم رمــوز
الفساد والسرقة واإلجرام.
قرابة عشر ساعات بقي فيها نورالدين محتجزا في النظارة قيد التحقيق،
إذ دخل الى قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحا وخرج قرابة الساعة
ُالثامنة مساء.
«أف ـ ــرج ع ـنــي م ـقــابــل س ـنــد إق ــام ــة ،واملـ ـق ـ ّـدم ك ــان ف ــي غــايــة االحـ ـت ــرام اث ـنــاء
استجوابي» ،هــذا ما قاله نورالدين عقب خروجه من التحقيق ،على ان
ُ
تستكمل التحقيقات واالجراء ات القانونية في القضية في موعد الحق.

تعرض ناشطين من «عكار منا مزبلة» للضرب
ّ
أفـ ــادت حـمـلــة «ع ــك ــار مـنــا مــزب ـلــة» ،أم ــس ،عـلــى صـفـحـتـهــا «الـفــايـسـبــوك»
ّ
ّ
بتعرض ناشطني من الحملة العـتــداء على يد من وصفتهم بـ»شبيحة»
ّ
مــالــك مـكــب س ــرار خ ـلــدون يــاســن املــرعـبــي« ،وذل ــك أث ـنــاء قـيــامـهــم بجولة
ّ
ّ
ّ
للمكب واألض ــرار التي
فــي بـلــدة شيرحميرين-سهل عــكــار ،وتصويرهم
يلحقها بالبلدة».
وأشـ ــارت ال ــى انـهــم ُسـلـبــوا هــواتـفـهــم ال ـجـ ّـوالــة والـكــامـيــرا وبـطــاقــة ذاك ــرة
الكاميرا.
ّ
وكانت الحملة قد دعت الى اإلعتصام في بلدة شيرحميرين-سهل عكار،
الر ّ
غدا ،أمام املدرسة ّ
سمية عند الساعة الخامسة من بعد الظهر« ،للوقوف
بوجه تدمير السهل».
(االخبار)
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حسام مطر *
تـشـهــد ب ـي ــروت م ـنــذ ح ــوال ــى أك ـث ــر م ــن شهر
ح ــرك ــة اح ـت ـج ــاج شـعـبـيــة ُع ــرف ــت بمصطلح
«الـ ـح ــراك امل ــدن ــي» وت ــرفــع مـطــالــب خــدمــاتـيــة
وأخرى مرتبطة باإلصالح السياسي للنظام
اللبناني .أع ــاد هــذا ال ـحــراك طــرح جملة من
األس ـئ ـل ــة ب ـخ ـصــوص ال ــواق ــع ال ـل ـب ـنــانــي الــى
َّ
الواجهة وبث نوعًا من الحيوية املحلية غير
التقليدية ،أي من خــارج االنقسام التقليدي
بني قوى  8و 14آذار .في هذا الصدد ،جملة من
األسئلة التي يدور حولها السجال في بيروت
هذه األيــام ،ما هي طبيعة الحراك القائم في
ال ـش ــارع؟ مــن هــي مـكــونــاتــه وأج ـنــدات ـهــم؟ ما
سر التوقيت؟ ما هي الظروف التي سمحت
ب ـخــروجــه ل ـل ـضــوء؟ م ــا ه ــي ال ـت ـحــوالت الـتــي
ّ
عبر عنها؟ من هم املتضررون؟ ما هي حدود
النتائج املتوقعة؟
تـتــألــف نـ ــواة ال ـح ــراك م ــن جـمـلــة مـجـمــوعــات
لـيـبـيــرالـيــة وي ـســاريــة شــابــة مـعــاديــة للنظام
اللبناني بــدوافــع متفاوتة .هــذه املجموعات
باملجمل لديها تجربة وخبرة االحتجاج في
الـشــارع وإن بشكل مـحــدود .يبرع هــؤالء في
استخدام األدوات املعاصرة مثل الغرافيكس،
واملوسيقى ،ووسائط التواصل االجتماعي،
وآل ـيــات االحـتـجــاج السلمي وشـبــه السلمي
للحشد والتعبئة .هذه البراعة تعود للخبرات
ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــن (ب ـس ـب ــب ال ـت ـجــربــة
املتراكمة والــدراســة) ،والحاجة إلــى اإلب ــداع،
وعملهم في منظمات املجتمع املدني املحلي
وتطبيق بــرامــج تنموية أو حــول «املدافعة»
والحقوق .يضاف إلى ذلك أن بعض املنظمني
– ال سـيـمــا مــن الـلـيـبــرالـيــن – عـلــى احـتـكــاك
بأجهزة أميركية (حكومية وغير حكومية)
لـلـعـمــل ب ـق ـضــايــا حـ ــول امل ــداف ـع ــة واملـ ـه ــارات
الـ ـقـ ـي ــادي ــة والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــي و«نـ ـش ــر
الديموقراطية» ،ولدى هؤالء معرفة بتقنيات
«الثورة امللونة» واالحتجاج السلمي.
الـ ـح ــراك ال ـ ــذي تـ ـص ــدره «ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــون» في
ال ـب ــداي ــة س ــرع ــان م ــا ش ـهــد حـ ـض ــورًا نــوعـيــا
لجماعات يسارية موازية .الفارق الجوهري
بني الجهتني ،أن األولى تصر على الضبابية
السياسية في مقابل تقديم الخطاب املطلبي،
وهي في مجملها معادية للمقاومة بدوافع
ثقافية وسياسية .فيما الثانية ،تقدم خطابًا
سياسيًا عميقًا حول إعادة تشكيل السلطة،
وآليات النهب املنظم ،والنيوليبرالية وعالقة
الـنـخـبــة املـحـلـيــة بــاملــركــز الــرأس ـمــالــي ،وهــي
ً
م ــؤي ــدة إجـ ـم ــاال ل ـف ـكــرة امل ـق ــاوم ــة وال ـن ـضــال
املسلح وإن كانت على خــاف مــع حــزب الله
سياسيًا بشكل أســاســي .ظـهــور اليساريني
(حزب شيوعي حالي وسابق – حركة الشعب
– ع ـل ـمــان ـيــون وط ـن ـي ــون مـ ـع ــادون بــوضــوح
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة) خـلــق نــوعــا مــن ال ـتــوازن
داخــل الـحــراك وطــرح تحدي الشراكة وإدارة
هذا التنوع والتوفيق بني التناقضات ،إال أنه
تجاه املجموعة
خفف من هواجس الكثيريني ً
األولى التي تسيدت الحراك بداية.

ترنح النظام واتساع الفجوة
ما الـظــروف التي أتاحت خــروج هــذا الحراك

الشعبي (ظــاهــرة سـيــاسـيــة) بـهــذه الفاعلية
الــى الـشــارع؟ كلما يتقلص نفوذ النظام في
الـحـيــز االج ـت ـمــاعــي يـتــوســع ح ـضــور الـقــوى
املـعــارضــة لــه والـتــي تنتهز ظـهــور أي فجوة
للخروج نحو «الضوء» والفعالية السياسية.
كيف ظهرت إذًا هذه الفجوة؟ أي ماذا ُيضمر
النظام اللبناني ومــا طبيعة الضغوط التي
يتعرض لها من داخله ومن خارجه؟ لإلجابة
يمكن الحديث عن تحوالت جوهرية وأسباب
مساعدة وثم املحفز .على صعيد التحوالت
الجوهرية ،تعرضت عمادتا «نظام الطائف»
ال ـ ــى ان ـت ـك ــاس ــات ج ــوه ــري ــة ،وهـ ـم ــا دعــام ـتــا
الــرعــايــة ال ـخــارج ـيــة والــزبــائ ـن ـيــة عـبــر ري ــوع
الفساد (الــدولــة الغنائمية) .دعــامــة الرعاية
الخارجية إلدارة امللف اللبناني اهتزت عام
 2005وتترنح منذ عام  .2011نظام الطائف
قــائــم على تــوافــق سـعــودي – س ــوري بمظلة
أم ـي ــرك ـي ــة – ف ــرن ـس ـي ــة ،س ــاه ــم ف ــي اس ـت ـق ــرار
النظام حتى عــام  .2005مــا جــرى عــام 2005
ك ــان ب ـم ـثــابــة س ـحــب ل ـلــوكــالــة ال ـت ــي أعـطـيــت
للسوريني إلدارة امللف اللبناني .ومنذ 2011
بدأ صمام األمــان هذا ينغلق ،بفعل الصراع
الـ ـس ــوري ـ ال ـس ـع ــودي ،ول ــم ي ـعــد ق ـ ــادرًا على
تأمني فعالية النظام اللبناني أو استقراره.
أدت أح ـ ــداث م ــا بـعــد اغ ـت ـيــال ال ـحــريــري الــى
اختالل قوى ظاهر بني من هم داخــل النظام
وخــارجــه ،إذ انـخــرط حــزب الـلــه فــي السلطة
والمــس حــدود النظام وعــاد املسيحيون الى
املجال السياسي طامحني بــدور في السلطة
(قـ ــوات – كـتــائــب) أو فــي الـنـظــام (عـ ــون) .أي
أن نـظــام الـطــائــف ،كممارسة بالحد األدن ــى،
لــم يـعــد عــاكـســا ل ـتــوازنــات ال ـقــوى فــي الحيز
الـسـيــاســي – االج ـت ـمــاعــي .الــدعــامــة الـثــانـيــة
التي اهتزت هي في «عدم كفاية الريوع» لدى
نخبة النظام كي تحافظ على استدامة آليات
الزبائنية وبالتالي الوالء والطاعة .عدم كفاية
الريوع يعود لتقلص إمكانات التوظيف في
أج ـه ــزة ومــؤس ـســات ال ــدول ــة (بـعـكــس الـحــال
في التسعينيات حيث كان يعاد بناء الدولة
بـعــد ال ـحــرب األه ـل ـيــة) ،وأزم ــة املــالـيــة العامة
للدولة اللبنانية وانخفاض ريوع الصناديق
والصفقات ،بالتوازي مع نمو نسبة الشباب
ب ــن ال ـس ـكــان (أو ق ــوة الـعـمــل  15س ـنــة – 65
س ـن ــة) م ــع م ـح ــدودي ــة الـ ـع ــرض االق ـت ـص ــادي
(مـفـهــوم الـنــافــذة الــديـمــوغــرافـيــة يـشــرح هــذه
الدنيامية بالتفصيل) مــا يــؤدي لــزيــادة في
التهميش االقتصادي  -االجتماعي .لم يعد
لدى نخبة النظام الريوع الكافية الستيعاب
شرائح شبابية جديدة طامحة لدخول سوق
العمل ،وال حتى لتسكني الحاجات األساسية
لـلـسـكــان بسبب الـفـشــل الــذريــع لـلــدولــة على
صعيد الخدمات األساسية.
هــذه التحوالت الجوهرية التي تــأزمــت منذ
عـ ــام  2005ت ـقــاط ـعــت م ــع أسـ ـب ــاب م ـســاعــدة
ساهمت في تحضير املسرح لظهور الحراك
بـهــذه الـفـعــالـيــة .الـسـبــب األول يـعــود لرفض
نـخـبــة ال ـن ـظــام (ال ـح ــري ــري ــة بـشـكــل أس ــاس ــي)
اإلقرار بدور وازن للعماد عون داخل تركيبة
الـنـظــام ،وهــو مــا لــم يـتــرك لـعــون إال ممارسة
لدور «تعطيلي» بشكل متصاعد منذ سنتني.
ه ــذا الـ ــدور أو «ال ـف ـي ـتــو» ،املـسـتـنــد إل ــى دعــم

مــن ح ــزب ال ـلــه ،أدى ال ــى تعطيل انـتـخــابــات
رئــاســة الـجـمـهــوريــة وتـقـيـيــد عـمــل مجلسي
النواب والوزراء على حد السواء ،ما فاقم من
إربــاك النظام وضموره واهتزاز مشروعيته
الشعبية .نجحت نخبة النظام حتى اللحظة
فــي اسـتـنــزاف عــون ،إال أنــه تمكن فــي املقابل
من إبطاء حركة النظام الى حدودها الدنيا،
واض ـ ـعـ ــا ايـ ـ ـ ــاه تـ ـح ــت وطـ ـ ـ ــأة الـ ـش ــك وال ـق ـل ــق
واالس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ،وهـ ــي وط ـ ــأة ســاه ـمــت فـيـهــا
ق ــوى سـيــاسـيــة ه ــزت هـيـبــة ال ـن ـظــام األمـنـيــة
بإتاحة مجاالت فوضى بهدف دعم املعارضة
الـســوريــة منذ ( 2011حــالــة األسـيــر وأح ــداث
عرسال وقادة املحاور في طرابلس).
ال ـس ـبــب امل ـســاعــد ال ـثــانــي ي ـعــود ال ــى هــامــش
ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـح ــر ال ـ ــذي أت ــاح ــه رواج وســائــل
التواصل االجتماعي خالل السنوات األخيرة.
يـمـتــاز ه ــذا امل ـج ــال ال ـجــديــد بـضـمــور سلطة
ال ــدول ــة والـجـمــاعــة ويـتـيــح بــالـتــالــي لــأفــراد
الـقــدرة على انتقاد وكـســر قــداســة الزعامات
التقليدية بعواقب م ـحــدودة .هــذه املمارسة
بما فيها من إغراء للشباب الناقمني ،تنتشر
كـمــوجــات على مــواقــع الـتــواصــل بما يسمح
بإمكانية تسييلها في الواقع وإن بدرجة أقل.
يـ ـض ــاف ل ــذل ــك مـ ــا ي ـت ـي ـحــه ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال مــن
إمـكــانـيــات واس ـعــة لـحـشــد وتـعـبـئــة وتنظيم
واس ـت ـق ـطــاب ل ـشــرائــح ال ـش ـبــاب ال سـيـمــا من
م ـج ـم ــوع ــات مـنـغـمـســة ف ـي ــه وت ـ ـ ــدرك م ــزاي ــاه
ّ
وتجيرها ألهــدافـهــا السياسية .فــي املقابل،
ي ـب ــدو ح ـض ــور األحـ ـ ـ ــزاب ال ـت ـق ـل ـيــديــة خــافـتــا
ف ـ ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال وت ـق ـل ـي ــدي ــا ت ـط ـغ ــى عـلـيــه
البروباغاندا املنخفضة التأثير لنقص في
األفكار واملهارات وضمور مشروعية القضية.
لكن ما تقدم ال يفسر التوقيت ،ملاذا لم ينفجر
ال ـشــارع بـهــذا الـشـكــل مـنــذ  6أشـهــر أو سنة؟
بالطبع كانت هناك تحركات اعتراضية أقل
تأثيرًا لهيئة التنسيق النقابية بخصوص
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب وف ـعــال ـيــات تحت
عنوان «إسقاط النظام الطائفي» منذ ،2011
إال أن الحراك هذه املرة يبدو مقلقًا ومحرجًا
للنظام أكـثــر مــن قـبــل ،وذل ــك ألس ـبــاب ذكــرت
آنفًا وأيـضــا لتسرب االحتجاج الــى البيئات
التقليدية لنخبة النظام .صحيح أن التحرك
يقوده قوى معادية للنظام ولكن املشاركني
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزون ذلـ ـ ــك م ـم ــن هـ ــم «رعـ ـ ــايـ ـ ــا» ل ــدى
نخبة النظام وهــوامـشــه .هــل التوقيت مدبر
أم لــه ظ ــرف مــوضــوعــي أم إاس ـت ـغــال لظرف
م ــوض ــوع ــي؟ ك ــل أزمـ ـ ــة ب ـح ــاج ــة ل ـع ــام ــل مــا
يلعب دور «املحفز» الذي يضغط على الزناد
 triggerل ـت ـبــدأ ك ــل ال ـع ــوامــل ال ـج ــاه ــزة سلفًا
بــالـتـفــاعــل .أزم ــة الـنـفــايــات الـتــي انــدلـعــت في
العاصمة وجبل لبنان خالل آب املنصرم هي
املحفز ،بالتزامن مع موجة حر غير مسبوقة
ومــزيــد مــن الـتـقـنــن الـكـهــربــائــي .هـنــا ُيـطــرح
سـ ــؤال م ـهــم ح ــول حـ ــدود ال ـ ــدور واملـصـلـحــة
األميركية في ما قامت به مجموعة «طلعت
ريحتكم» الستثمار الغضب الشعبي في ظل
أزمة النفايات.

سؤال الثورة الملونة والفوضى
المنظمة
ذهب أغلب أقطاب النظام والسلطة الى اتهام

الــواليــات املـتـحــدة بالتحريض على الـحــراك
من خالل عالقة بعض أفراد مجموعة «طلعت
ري ـح ـت ـكــم» م ــع ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة وج ـهــات
أميركية غير حكومية .وقــد وصــل األمــر الى
أن بعض أبرز املقربني من واشنطن في لبنان
(امل ـس ـت ـق ـبــل ،ج ـن ـبــاط ،ب ـعــض مـسـيـحـيــي 14
آذار) شاركوا في توجيه التهمة لألميركيني
وحذروا أن الهدف تكرار ما جرى في تونس
ومـصــر ،وقــد وصــل األمــر بأحد نــواب «ثــورة
األرز» بالدعوة ملراقبة كيفية حضور ملسات
«جني شارب» في الحراك.
ال ـفــرض ـيــة األولـ ـ ــى قــائ ـمــة ع ـلــى أن م ــا جــرى
ك ــان ب ــإي ـع ــاز م ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،ب ـه ــدف إث ــارة
«الفوضى الـخــاقــة» وي ــروج لها أقـطــاب من
الـنـظــام .يحاجج ه ــؤالء أن الـهــدف األميركي
هــو إدخـ ــال لـبـنــان فــي ال ـفــوضــى كـمــا يجري
في دول املنطقة ،وهي فرضية تبتغي واقعًا
التالعب بهواجس الخوف من آثــار «الربيع
الـعــربــي» ال ــذي يسحق دول املنطقة .الثغرة
األبرز في هذه «الدعاية» أن النظام في لبنان
ليس معاديًا لألميركيني بل لديهم مصالح
واسـعــة فـيــه ،يـضــاف لــذلــك أن أوبــامــا يسعى
ل ـت ـبــريــد ال ـس ــاح ــات ق ـبــل ن ـهــايــة والي ـت ــه كما
يبدو من االتفاق النووي اإليراني .إن كان من
خالصة للحرب السورية فهي أن االستقرار
في لبنان خط أحمر إقليمي – دولي وإال لكان
ه ــذا الـبـلــد اح ـتــرق خ ــال الـسـنــوات املــاضـيــة.
يـ ــدرك األم ـي ــرك ـي ــون أن ح ــزب ال ـل ــه ل ـيــس هو
األكثر تضررًا من أي فوضى ،فالنار ستلتهم
ً
بداية حليفهم تيار املستقبل الهش والسابح
في بيئة شديدة التوتر.
الفرضية الثانية أن األميركي أراد من الحراك
إثــارة نــوع من الفوضى املنخفصة املستوى
واملـضـبــوطــة ول ـكــن بــزخــم إعــامــي للتهويل
على حزب الله التيار الوطني الحر لدفعهم
نحو التنازل في موضوع انتخابات رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة .ه ـ ــذا األس ـ ـلـ ــوب ل ـي ــس غــري ـبــا
عـلــى األمـيــركـيــن بــل لـطــاملــا أتـقـنــوا التالعب
ب ـه ــواج ــس خ ـصــوم ـهــم ك ـم ــا ك ـش ـفــت وث ـي ـقــة
لويكيليكس التي ظهرت مؤخرًا بخصوص
املوقف األميركي من الرئيس األسد في العام
 .2006ل ـكــن الـ ـس ــؤال ،ه ــل خ ـلــق األم ـيــرك ـيــون
الحراك لهذه الغاية منذ بداية أم أنهم تدخلوا
الحـقــا عـنــد تـطــور ال ـحــراك وظ ـهــوره كفرصة
للضغط على حزب الله؟
بـظــل غـيــاب مـعـلــومــات مــؤكــدة ،يمكن البناء
بــالـحــد األدن ــى عـلــى االحـتـمــال الـثــانــي لحني
ثـ ـب ــوت ال ـع ـك ــس .إن ال ـب ـع ــض م ــن مـجـمــوعــة
«ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» م ـمــن يـمـتـهـنــون قـضــايــا
«املــدافـعــة» وج ــدوا فــي أزمــة النفايات فرصة
ل ـل ـم ـمــارســة «ال ــوظ ـي ـف ــة» ال ـت ــي ي ـت ـق ـنــون ،أي
إدارة حــراك شعبي والحشد والضغط على
الـسـلـطــة وج ــذب األن ـظ ــار وم ـحــاولــة الـتــأثـيــر
وتحسني سمعتهم فــي مـجــال اختصاصهم
وفرصة للتعبير عن الذات تجاه السلطة .هذا
التحليل يعود ملفهوم «الدور» الذي يستخدم
في تفسير عمليات إتخاذ القرار ،فالعسكري
يميل الستخدام الـقــوة فــي معالجة األزمــات
ُ
ً
ك ــون ــه امل ـ ـجـ ــال ال ـ ــذي ي ـت ـق ـن ــه ،مـ ـث ــا لـ ــو تـ ــرك
ال ـقــرار فــي أزم ــة ال ـصــواريــخ الـكــوبـيــة للقادة
الـعـسـكــريــن األمـيــركـيــن لـكـنــا شـهــدنــا حربًا

تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ...أسئلة تنتـ
محمد العبد الله *
جـ ــاء امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي لــرئ ـيــس املـجـلــس
ال ــوطـ ـن ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،س ـل ـي ــم ال ــزعـ ـن ــون،
ً
حامال للشعب الفلسطيني القرار اإليجابي
بتأجيل انـعـقــاد الـ ــدورة االستثنائية التي
كــانــت وراء طرحها مؤسسة رئــاســة سلطة
الحكم اإلداري الــذاتــي املـحــدود ،وجوقة من
«ال ـكــوم ـبــارس» الــذيــن تــوزعــت مــواقـعـهــم ما
بني فصائل «توابع الرئاسة» وكتاب أعمدة
صحافية ومحللني وباحثني يــوجــدون في
مدارات «الرئاسة» .وإذا كان إعالن التأجيل،
متوقعًا ،فإن املستهجن كان ما يردده ويصر
عليه ،ملا قبل التأجيل بيوم واحد ،أحد أبرز
قـ ـي ــادات ف ـتــح وامل ـن ـظ ـمــة _امل ـك ـل ــف بـتــوجـيــه
االسـ ـت ــدع ــاءات ل ـح ـضــور جـلـســة امل ـج ـلــس _
بــأن التحضيرات جــاريــة وسيعقد املجلس
دورتـ ـ ــه «ب ـم ــن ح ـض ــر» بـلـهـجــة م ــن الـتـهـكــم
واالس ـت ـخ ـفــاف ب ـقــوى سـيــاسـيــة ،تــاريـخـيــة،

مناضلة.

بها من دعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني.

استدعاء بواسطة االبتزاز

عوامل دفعت للتأجيل

ً
لم تستمر طويال زوبعة الغبار التي أثارتها
ح ـم ـلــة االسـ ـتـ ـق ــاالت املـلـتـبـســة م ــن عـضــويــة
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،كأعضاء
«ال ـن ـص ــف  +ال ــرئـ ـي ــس» ،م ــن خ ـ ــال ت ـمــريــر
الــدعــوة عبر التفسير املجتزأ للمادة /14ج
م ــن ال ـن ـظــام األس ــاس ــي للمنظمة الـتـحــريــر،
الستخدامه بشكل تضليلي لخدمة دوافــع
الدعوة ،والتي تتطلب لتصبح نافذة ،انعقاد
دورة للمجلس ،أرادهــا البعض استثنائية
واآلخـ ــر ع ــادي ــة ،رغ ــم م ــا ي ـشــوب األولـ ــى من
محاذير وخروج عن النظام األساسي.
ل ـ ـهـ ــذا كـ ـ ــان الـ ــافـ ــت ل ـ ـقـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ع ــدة
وتيارات جماهيرية واسعة ،ولنظر العديد
من املراقبني توقيت تلك «الحركة الرئاسية
وامتداداتها الفصائلية» في تحريك اللجنة
التنفيذية من خالل االستقاالت وما يرتبط

بقرار التأجيل ،يكون نهج الفهلوة والرعونة
وال ـت ـف ــرد ق ــد س ـقــط ف ــي ه ــذه امل ــرح ـل ــة .ومــن
أجــل عــدم عــودتــه للحياة مــرة أخــرى (وهــذا
مـشـكــوك ب ــه) ف ــإن مــواقــف مـتـجــذرة وصلبة
ي ـجــب أن ت ـب ــادر ل ـهــا وتـتـمـســك ب ـهــا ال ـقــوى
السياسية املناضلة ،املتناغمة واملؤتلفة مع
تيار واسع داخل الشعب الفلسطيني  -عابر
للفصائل أيضًا.
وب ــدأ يـسـجــل ح ـضــور ه ــذه ال ـقــوى فــي أكثر
من مناسبة سياسية وميدانية ،منها رفض
ره ــان ــات ال ـق ــوى ال ـن ــاف ــذة ع ـلــى امل ـفــاوضــات
و«الـ ـس ــام االقـ ـتـ ـص ــادي» ،وال ـت ـنــديــد بـشــدة
بكل أشـكــال التنسيق مــع الـعــدو ،خصوصًا
ـذه الكتلة الشعبية
األمـنــي واملعلوماتي .هـ ُ ْ
والسياسية الــواضـحــة تــقــدم على طرحها،
ش ـع ـب ـي ــا ،ق ـ ــوى أس ــاسـ ـي ــة ،ف ــاع ـل ــة وم ــؤث ــرة

(ك ــال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة) م ــدع ــوم ــة ب ـت ـحــرك
جماهيري واسع ّ
عبر عنه بيان األلف توقيع،
ال ــداع ــي الن ـع ـق ــاد م ـج ـلــس وط ـن ــي وحـ ــدوي
بمواصفات توافقية وبمشتركات جماعية
ال تستثني أحـدًا ،خــارج القطبية والثنائية
والـتـفــرد ،وح ــول بــرنــامــج م ـقــاوم ،ومستندًا
إلــى ح ــراك واس ــع داخ ــل تنظيم فـتــح ،قادته
شخصيات ذات ثقل داخلي وبدعم من قوى
شبابية داخــل التنظيم في الجامعات وفي
الكتائب املسلحة .كل ذلك أدى على الصعيد
الــوط ـنــي /املـحـلــي ل ـلــذهــاب نـحــو الـتــأجـيــل،
خــاصــة ،أن ــه قــد تــرافــق مــع أج ــواء ووجـهــات
نظر (ضغوطات مارستها عواصم إقليمية
ذات وزن وت ــأث ـي ــر م ـت ـف ــاوت ع ـلــى أك ـث ــر من
صعيد :مالي ،سياسي ،جيواستراتيجي).

عن الممثل الشرعي
يبرز في خضم تلك االهتزازات التي شهدتها
الساحة السياسية الفلسطينية على مدى
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نــوويــة .واألرجـ ــح أن منظمي ال ـحــراك – كما
الجميع  -تفاجأوا بحجم التفاعل الشعبي
ال ــذي حـفــزه عـنــف ال ـقــوى األمـنـيــة فــي  22آب
فــي ســاحــة ري ــاض ال ـص ـلــح .تـفــاعـلــت عــوامــل
اإلحـبــاط العام والغضب الشعبي مع نشوة
ال ـح ـض ــور وال ـت ـع ــاط ــف ال ـش ـع ـبــي وم ـس ـتــوى
الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة ،لتعطي ال ـح ــراك زخمًا
ك ـب ـي ـرًا غ ــذت ــه ال ـس ـل ـطــة ب ــإرب ــاك ـه ــا .ب ـعــد هــذه
املرحلة ،حاولت الكثير من األطراف التأثير في
الحراك وجذبه نحو مصالحها ،وذلك يشمل
الـسـفــارة األمـيــركـيــة الـتــي حــاولــت اسـتـخــدام
ال ـح ــراك للتهويل عـلــى الـعـمــاد ع ــون وحــزب
الله للقبول بتسوية وإع ــادة الــروح للنظام،
الـنـظــام ال ــذي لـلــواليــات املـتـحــدة ّفيه «حصة
األس ــد» .إذًا ،على األغـلــب إن تــدخــل السفارة
كــان فــي مرحلة متقدمة لضبط الـحــراك عبر
قناة لها دا ّخــل مجموعة «طلعت ريحتكم».
السفارة تدخلت لضمان بقاء الحراك مطلبيًا
بعيدًا مــن أي شـعــار سياسي يصيب صلب
ً
الـنـظــام كــالـحــديــث مـثــا فــي الــدعــوة لقانون
نسبي لالنتخابات النيابية .أغلب الشعارات
السياسية انطلقت من مجموعات من خارج
«طلعت ريحتكم» وهي كانت األكثر إحراجًا
لـنــواة النظام السياسية واالقتصادية التي
خرجت عن طورها في الهجوم على «بقايا
الشيوعيني» الذين يــريــدون تفجير الصراع
الطبقي في البلد.
دخــول بعض وسائل اإلعــام املحلية املقربة
لألميركيني بشكل متأخر لتغطية وتزخيم
ال ـ ـحـ ــراك ي ـم ـكــن ت ـف ـس ـي ــره م ــن زاويـ ـ ـ ــة زي ـ ــادة
«الـ ـتـ ـه ــوي ــل» ع ـل ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ـع ــدم ــا تـبــن
مستوى تأثير ال ـحــراك .هــذه الـقـنــوات ذاتها
ب ـ ــدأت تـغـطـيـتـهــا ت ـخ ـفــت ب ــل وت ـت ـمــاهــى مــع
معادي الحراك (الهيئات االقتصادية) عندما
تـبـ ّـن أن حـلـفــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة أصبحوا
األك ـ ـثـ ــر ت ـ ـضـ ــررًا ب ـع ــض دخ ـ ـ ــول م ـج ـمــوعــات
ي ـســاريــة وازن ـ ــة ل ـل ـح ــراك ،وأن ح ــزب ال ـل ــه لم
يلتقط «الطعم».

التوازنات الداخلية للحراك
لكن ما سر محاولة التصويب على سماحة
ال ـس ـي ــد ن ـص ــر الـ ـل ــه م ــن إحـ ـ ــدى امل ـج ـمــوعــات
ً
داخ ــل ال ـحــراك قـبــل  29آب؟ ألـيــس ه ــذا دلـيــا
على أن األميركيني يهدفون من الـحــراك إلى
اسـتـهــداف ح ــزب ال ـلــه؟ ال يعمل األمـيــركـيــون
بـهــذه الـطــريـقــة ،أي دعــم ح ــراك شعبي يهدد
حـلـفــاء هــم بــالــدرجــة األولـ ــى ب ـهــدف اإلس ــاءة
لـشـخــص أو رم ــز الـسـيــد نـصــرالـلــه .بــاألصــل
نجح األميركيون وحلفاؤهم منذ العام 2007
بإدخال شخصية سماحة السيد ضمن دائرة
االستهداف وهو أمر نراه يوميًا في الصحف
والتواصل االجتماعي والفضائيات العربية.
إال أن رفــع صــورة السيد بطريقة مهينة من
م ـج ـمــوعــة مـ ـح ــددة هــام ـش ـيــة داخ ـ ــل ال ـح ــراك
(مجموعة «عــال ـشــارع») مــن املحتمل بشدة،
ن ـظ ـرًا لـلـتــوقـيــت وه ــوي ــة بـعــض أف ــراده ــا ،أن
يكون مبرمجًا إلبعاد املتعاطفني مع املقاومة
عــن املـشــاركــة فــي تجمع  29آب فــي محاولة
لجذبه أكـثــر نحو خـطــاب  14آذار ،وثــم دفع
ال ـحــزب لـلـتـعــامــل بسلبية مــع ال ـح ــراك فيقع
الحزب في فخ االصطفاف الى جانب النظام،

لتتحقق نبوءة «كلن يعني كلن» .شعار «كلن
يعني كلن» كان في األساس يستهدف حزب
الـلــه ،ربـمــا مــن بــاب الـكــراهـيــة الـعـمـيــاء ،وإمــا
من باب ادعــاء الحيادية تجاه الجميع ،وإما
إلخافة الحزب من الحراك كما ذكرنا.
مـنــذ تـجـمــع  29آب ب ــدأ ح ـضــور املـجـمــوعــات
«الوطنية» (التي ال تعادي املقاومة) يصبح
وازنــا وحقق نوعًا من الضمانة والحصانة
ل ـل ـح ــراك .ح ـض ــور هـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــات ســاهــم
ف ــي دف ــع مـجـمــوعــة «طـلـعــت ريـحـتـكــم» نحو
ت ـ ـحـ ــركـ ــات م ــوضـ ـعـ ـي ــة ش ـ ــدي ـ ــدة االس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز
ً
(إح ـتــال وزارة البيئة م ـثــاال) للحفاظ على
حضورها الــريــادي ومشروعيتها في قيادة
الحراك .اإلستفزاز يبدو تكتيكًا واضحًا عند
مجموعة «طلعت ريحتكم» خالل التظاهرات
وذلــك السـتــدراج رد فعل عنيف من السلطة،
بما يحفز عملية التعبئة والحشد .في املقابل
اتـجـهــت املـجـمــوعــات الـيـســاريــة نـحــو أه ــداف
مـثــل «ال ــدال ـي ــة» ،و«الــزي ـتــونــة بـ ــاي» ،ووزارة
املالية ،وكلها «ضحايا» للتجربة الحريرية
(الـجـنـبــة االقـتـصــاديــة لـلـطــائــف) الـتــي تحكم
وتخصخص البلد منذ نهاية الحرب األهلية.
ب ــامل ـق ــارن ــة مـ ــع مـ ــوجـ ــات ال ـ ـحـ ــراك ال ـس ــاب ـق ـ ًـة،
ي ـبــدو ال ـح ــراك ال ـحــالــي م ــن أك ـثــرهــا واق ـع ـيــة،
إذ يـنــدر أن تسمع مـفــردة مــن مـثــال «إسـقــاط
النظام» وتستبدل بتعابير «إصالح النظام»
واملطالب الخدماتية .النظام اللبناني مركب
بشكل شــديــد التعقيد وال ـتــداخــل ،وهــو رغم
م ــا يـعــانـيــه م ــن إرب ـ ــاك ،م ــا زال يـحــافــظ على
مستوى متقدم مــن التجذر الشعبي بسبب
ش ـب ـك ــة املـ ـص ــال ــح الـ ــواس ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي ي ــرع ــاه ــا
ومـسـتــوى حـضــور التعبئة املذهبية (ثقافة
ال ـن ـظ ــام) ف ــي وجـ ـ ــدان ال ـج ـم ــاع ــات ،وي ـضــاف
لذلك الرعاية الدولية – اإلقليمية لهذا النظام
بدوافع مختلفة.

أفق التحدي وحدود النتائج
إذًا ل ـس ـن ــا أم ـ ـ ــام سـ ـيـ ـن ــاري ــو ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ،وال
الحرب األهلية وال إسقاط النظام ،وال حتى
ب ــداي ــة اخـ ـت ــال تـ ـ ــوازن الـ ـق ــوى (بـ ــن ال ـن ـظــام
وم ـعــارض ـيــه) كـمــا يـحــاجــج ال ــوزي ــر الـســابــق
شربل نحاس .تحوالت ميزان القوى تحصل
بني نواة النظام (بري – الحريري – جنبالط)
وغــافــه الـخــارجــي (ع ــون) والــداخ ـلــي (حــزب
الله – الـقــوات  -الكتائب) وليس بني النظام
ومـعــارضـيــه ،بــل داخ ــل الـنـظــام ذات ــه .النظام
أمــام معضلتي دخــول املسيحيني للمعادلة
السياسية وصعود الشيعة أكثر بكثير مما
يقر الطائف لهم.
ال يمكن النظر الــى كــل مــن فــي السلطة على
أنه جزء من نظام الطائف القائم على املغانم.
قــوى هــامــش الـنـظــام دخـلــت بحالة مساكنة
وتـحــالــف مــع أط ــراف فــي «ن ــواة الـنـظــام» إما
ألس ـبــاب تـتـجــاوز الـسـيــاســة املـحـلـيــة (حــزب
ال ـل ــه ال ـ ــذي ام ـت ـلــك ح ــق ف ـي ـتــو ف ــي الـقـضــايــا
امل ــرت ـب ـط ــة مـ ـب ــاش ــرة ب ــاملـ ـق ــاوم ــة س ـ ـ ــواء فــي
تموضع لبنان خارجيًا أو سياسات السلطة
داخليًا) وإما للعودة الى السلطة بعد طول
التيار
إقصاء (القوات – الكتائب) .فيما كان ً
الوطني الحر األكثر اعتراضًا ومشاغبة مع
«نواة النظام» ،ألن غايته الدخول في شراكة

بالقرار والدور مع هذه النواة وليس االكتفاء
بمكسب سلطوي هامشي ،كما حال القوات
والكتائب.
بضع اآلف من أنصار الحراك ،وإن افترضنا
أن جـمـيـعـهــم مـ ـع ــادون ل ـل ـن ـظــام ،ال يمكنهم
ٌ
كثير من
بأي حال التأثير في ميزان القوى.
الـجـمـهــور امل ـشــارك فــي ال ـحــراك إنـمــا دوافـعــه
مطلبية تحت وط ــأة األزم ــات الحالية ولكن
من دون مغادرة والئه لقوى النظام .الحراك
بــذاتــه ليس أزمــة الـنـظــام ،الـحــراك تعبير عن
األزمة ويستثمر فيها ،األزمة أكبر بكثير من
الحراك .الحراك الذي يفتقد للعصب املذهبي
والـقــوة العسكرية والكتلة الشعبية الــوازنــة
قــادر فقط على توتير وإربــاك وإزعــاج أركان
ال ـن ـظــام مـمــن ل ــم ي ـع ـتــادوا ه ــذا امل ـس ـتــوى من
التجرؤ عليهم ،فالسلطة تقدس الهيبة.
غ ـيــر ذل ـ ــك ،م ـ ــاذا ي ـم ـكــن ل ـل ـح ــراك أن يـحـقــق؟
يمكن الحديث عن  3احتماالت ،تقع في إطار
اإلصالح السياسي للنظام بصيغته الحالية،
وق ـ ــوة هـ ــذه االحـ ـتـ ـم ــاالت س ـت ـتــأثــر بــالـعــامــل
اإلقليمي بطبيعة الحال:
االحتمال األول ،وهــو الخيار األكثر واقعية
وي ـت ـم ـث ــل ف ــي إجـ ـب ــار «نـ ـ ـ ــواة الـ ـنـ ـظ ــام» عـلــى
الـ ــرضـ ــوخ ل ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـس ــوي ــة مـ ــع ال ـع ـمــاد

النسبية هي الثغرة التي يمكن
أن تفتح مسارًا لعملية اصالحية
تدريجية تمتد على سنوات
ع ــون فــي مــا يـخــص مطالبه بــالـشــراكــة ،وإن
لـيــس لـلــدرجــة الـتــي يـطـمــح إلـيـهــا ع ــون ،بما
يـتـيــح إع ـ ــادة ال ـت ـمــاســك وال ـف ـعــال ـيــة لـلـنـظــام.
أي أن الـضـغــط عـلــى الـنـظــام مــن خــارجــه في
الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة ،س ـيــدفــع «ن ـ ــواة ال ـن ـظــام»
ال ــى الـقـبــول بــانـتـقــال ع ــون ال ــى داخـلـهــا بما
يمنح النظام جرعة حياة .إال ان دخول عون
لـلـنــواة سيضعف تماسكها ويجعلها أكثر
ً
حساسية للضغوط الشعبية مستقبال.
االحـ ـتـ ـم ــال ال ـث ــان ــي أن ي ـس ـهــم هـ ــذا الـضـغــط
ال ـش ـع ـبــي ،ب ـجــانــب ع ــوام ــل أخ ـ ــرى ،ف ــي إق ــرار
إصالحات في قانون االنتخاب نحو صيغة
ن ـس ـب ـيــة بـ ــدوائـ ــر ك ـب ــرى ب ـم ــا ي ـض ـمــن صـحــة
ال ـت ـم ـث ـيــل وعـ ــدالـ ــة الـ ـت ــوزي ــع .هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ستتيح املـجــال لظهور صــوت جديد (غالبه
من الحراك) عبر تمثيل كتلة جرى تهميشها
م ـنــذ ال ـط ــائ ــف .نـسـبـيــة ال ـق ــان ــون االنـتـخــابــي
ستجعل النظام أقل تماسكًا وأكثر حساسية
تجاه أص ــوات املواطنني بما يفرض تغييرًا
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب وس ـ ـ ـلـ ـ ــوك ال ـط ـب ـق ــة
السياسية .النسبية هــي الثغرة التي يمكن
أن تفتح مسارًا لعملية اصالحية تدريجية
تمتد على سنوات.
االحـتـمــال الثالث وهــو أن يسهم الـحــراك في
دف ــع ال ـن ـظــام الـسـيــاســي نـحــو ال ـب ــدء بــإجــراء
إصــاحــات قطاعية (الـكـهــربــاء ،النقل الـعــام،
املياه على سبيل املثال) كصمام أمان للنقمة
ً
االجتماعية مستقبال .هــذه اإلصــاحــات لن
تمس جوهر النظام السياسي وبنيته ومن

رأي

املـمـكــن تـســويـقـهــا ل ــدى ك ــل جـمـهــور الطبقة
السياسية ،أي إنجاز لكل الطبقة السياسية
لـتـبـيـعــه ل ـج ـم ـهــورهــا .ه ــذه اإلص ــاح ــات لن
تكون تامة ،بل أقلها ستؤمن مستوى مستقر
من الخدمات وإن بقيت كلفتها مرتفعة.

خالصة
كلما اق ـتــرب ال ـحــراك مــن مــامـســة الـعـنــاويــن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة سـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرز خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط الـ ـتـ ـفـ ـس ــخ
فـ ـي ــه بـ ـ ـص ـ ــورة أوضـ ـ ـ ـ ــح ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـل ـت ـب ــاي ـن ــات
اإلي ــدي ــول ــوج ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ــن أط ــراف ــه.
امل ـع ـض ـلــة الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا أط ـ ـ ــراف الـ ـح ــراك
ب ـخ ـصــوص ال ـع ـن ــاوي ــن ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـقــع في
ال ـخ ــوف م ــن تـبـنـيـهــا ألي ط ــرح س ـيــاســي قد
يجعلها تبدو في موقع أقرب ألي من طرفي
االنقسام اللبناني .وحدة الحراك اآلن كلفتها
مرتفعة على صعيد الفعالية واملرونة ،بسبب
الـحــاجــة لـلــوقــت وامل ـ ــوارد إلدارة الـتـبــايـنــات،
وكـ ــذلـ ــك ت ـم ـن ــع الـ ـ ـح ـ ــراك مـ ــن ط ـ ــرح ع ـن ــاوي ــن
س ـيــاس ـيــة ك ـب ـيــرة ك ـمــا ف ــي م ــوض ــوع قــانــون
االنتخابات النيابية .السؤال هنا حول مدى
ق ـ ــدرة ب ـن ـيــة الـ ـح ــراك ع ـلــى ت ـقــديــم ط ــروح ــات
سياسية وازنة من دون التعرض للتفسخ؟
الـنـظــام مـقـبــل عـلــى تـســويــة جــزئـيــة تـعـيــد له
بعض الحيوية ،وتبدو أزمة النفايات ستجد
مسارها للحل ،ما يعني أن النظام ُ
سيضعف
زخم الحراك الذي سيجد نفسه أمام الحاجة
امل ـل ـحــة ل ـع ـنــاويــن ج ــدي ــدة ت ــام ــس املـطـلـبــي
ول ـ ـكـ ــن األهـ ـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم ط ـ ــروح ـ ــات س ـيــاس ـيــة
عميقة .التحدي األساسي في املرحلة املقبلة
سيرتبط بقانون جديد لالنتخابات النيابية
ي ـت ـيــح لـ ـق ــوى خ ـ ــارج الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـتـ ـس ــرب ال ــى
داخــل العملية السياسية .فــي ظــل االنقسام
ال ـس ـيــاســي الـ ـح ــاد ،يـمـكــن لـكـتـلــة ضـئـيـلــة أن
تشكل فرقًا داخل البرملان وتكسب دورًا يفوق
بكثير حجمها.
مــوقــف حــزب الـلــه تـجــاه ال ـحــراك كــان رصينًا
ً
وم ـع ـت ــدال رغ ــم ال ـق ـلــق الـ ــذي رافـ ــق الـلـحـظــات
األولـ ــى .لــم يتعامل ال ـحــزب مــع ال ـحــراك ككل
متسق وموحد ،ولم ُيستدرج للصدام املجاني
مع مطالب محقة أو أن يتبنى خطاب النظام
بل حافظ على خطابه الخاص .تدخل حيث
الـضــرورة ،صــوب على مكامن الشبهة ،أدرك
ضـعــف الـتـهــويــل األم ـيــركــي وح ـ ــدوده ،وتــرك
النظام تحت وطأة الضغط.
يـســاهــم ال ـح ــراك فــي تـســريــع وتـحـفـيــز حركة
ال ـت ـحــوالت داخ ــل ال ـن ـظــام ،ويــدف ـعــه ليصبح
أقل استقرارًا وأكثر تأثرًا بالرأي العام وأقل
قابلية للمقاومة .الضغط املـحــدود للحراك
على بنية النظام من الخارج لم يكن ليظهر
بهذه الفعالية لو أن النظام مستقر من الداخل.
ضغوط العماد عون بدعم من حزب الله على
بنية النظام من الــداخــل منح الـحــراك فرصة
ملـضــاعـفــة تــأث ـيــره بــأض ـعــاف قــوتــه الـفـعـلـيــة.
بتقدم التسوية الداخلية بني مختلف طبقات
النظام ،سيتراجع تأثير الحراك الذي ال بد له
من الحوار مع من يجدهم األقرب لطروحاته
داخ ــل الـنـظــام السـتـكـمــال مـعــركــة خـلــق ثغرة
تتيح لـقــواه الــولــوج الــى العملية السياسية
وفتح مسار إصالحي طويل األمد.
* باحث سياسي

ــظر اإلجابة
األســاب ـيــع األخـ ـي ــرة ،خـصــوصــا م ــع اعـتـمــاد
ق ــرار ال ـتــأج ـيــل ،دور مــؤسـســة الــرئــاســة في
تمرير القرار واعتماده .فمن املؤكد أن رئيس
السلطة قــرأ تــداعـيــات الــدعــوة ومالبساتها
وردود الفعل عليها ،بدءًا من الدائرة الدولية
ً
إلى اإلقليمية ،وصوال إلى املحلية .بخاصة
أن صعوده ملنبر هيئة األمم املتحدة بعد أيام
قليلة ،كممثل للشعب الفلسطيني «منظمة
وسلطة» وهو يعاني -في حال التأم املجلس
بصفته التمثيلية الناقصة -من تشققات في
الجسد السياسي ناهيك عن التمزقات في
الجغرافيا الفلسطينية ،سيضعف من وزنه
السياسي.
إن مـ ــن ي ــري ــد أن يـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـش ـعــب
والقضية مــن على أهــم منصة دولـيــة يجب
أن يكون الشعب بغالبية قواه ،متحد خلفه.
إن وص ــول مــؤسـســة إل ــى الـقـنــاعــة بـصــواب
ت ــأجـ ـي ــل االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد مل ــوع ــد ي ـ ـحـ ـ ّـدد ب ـمــوعــد
أق ـصــاه ثــاثــة أش ـهــر ،قــد اسـتـجــاب للحالة

الــداخ ـل ـيــة ف ــي تـنـظـيــم ف ـتــح ،ول ــرف ــض قــوى
م ــؤسـ ـس ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة (الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
والجبهة الشعبية –القيادة العامة ومنظمة
طالئع حــرب التحرير الشعبية -الصاعقة)
وحركتني أساسيتني في الواقع السياسي
والـ ـقـ ـت ــال ــي املـ ـي ــدان ــي (الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ــام ــي
وحـ ـم ــاس) ومل ـئ ــات األعـ ـض ــاء ف ــي املـجـلــس،
وآلالف عـ ــدة م ــن ال ـن ـش ـطــاء واألك ــادي ـم ـي ــن
ّ
وص ــن ــاع الـ ــرأي ال ـع ــام ،املـطــالـبــن ب ـضــرورة
العمل على صياغة رؤي ــة وطنية مشتركة
مل ـ ـجـ ــاالت الـ ـنـ ـض ــال ال ــوطـ ـن ــي وم ــؤس ـس ــات ــه
ك ــاف ــة ،ب ـعــد ع ـق ــود م ــن ال ـش ـلــل والـتـهـمـيــش
_س ـي ــاس ــة رس ـم ـيــة إلع ـ ــاة ص ـيــاغــة ال ـ ــوالء_
لهيئات ونقابات (االت ـحــادات واملؤسسات
الـشـعـبـيــة) ،نــاهـيــك عــن ال ـخ ــروج ،مــن اللغو
املوسمي والثرثرة املتكررة التي نجدها في
الخطاب والبيان ،عن إعــادة تفعيل منظمة
التحرير وإحياء دورها!

مبادرة للفعل المباشر
إن املواقف االنتظارية التي يسعى البعض
إلب ـقــاء الـسـيــاســة الفلسطينية أس ـيــرة لها،
انـسـجــامــا وتـمــاهـيــا م ــع نـهــج «امل ـفــاوضــات
ح ـ ـ ـيـ ـ ــاة» و«ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق األم ـ ـ ـنـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــدس»

إصرار البعض على دعوة
اإلطار القيادي الموقت لالجتماع
هو نوع من التمنيات
و«السالم االقتصادي ...املزيف» بما أشاعه
مــن أوه ــام كــاذبــة عــن «الــرفــاهـيــة والتنمية»
من خالل قــروض بنكية ،جعلت ،ليس دخل
مئات اآلالف من املواطنني ،رهنًا للبنوك ،بل
حياتهم بكاملها ،مــا وفــر بيئة استهالكية

شكلت عوامل إضعاف للتحركات النضالية
الوطني أو املطلبية.
إن إص ـ ـ ـ ــرار الـ ـبـ ـع ــض عـ ـل ــى دعـ ـ ـ ــوة اإلطـ ـ ــار
ال ـق ـيــادي املــوقــت لــاجـتـمــاع ،عـلــى افـتــراض
قدرته على انتشال الحالة املحزنة للمنظمة
ومــؤسـســاتـهــا ،هــو نــوع مــن التمنيات ،ألن
إحياء وتفعيل ذلك اإلطار ،يتطلب توسعته،
ب ـ ــإش ـ ــراك قـ ـ ـي ـ ــادات مـ ــن الـ ـتـ ـح ــرك ال ـش ـبــابــي
امليداني املستقل ،في القدس والضفة وغزة،
ومن نشطاء التجمعات في مناطق اللجوء
واالغتراب ،وفتح امللفات األساسية الراهنة
بـعــد مـمــارســة الـنـقــد للمرحلة الـســابـقــة من
أجـ ــل رسـ ــم خ ـط ــة ط ــري ــق ،ت ـش ــارك ـي ــة ،ت ـلــزم
ك ــل األط ـ ـ ــراف ال ـت ــي ت ـش ــارك ف ــي صـيــاغـتـهــا
ورسمها ،من خالل االتفاق على عدد أعضاء
املجلس الحالي ودعوتهم لعقد آخــر دورة
لـ ــه ،ت ـم ـه ـي ـدًا إلقـ ـ ــرار آل ـي ــة ج ــدي ــدة لتشكيل
املجلس الجديد.
* كاتب فلسطيني
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سوريا

مشهد ميداني

ّ
تمهيد إسرائيلي لتقدم المسلحين في القنيطرة

«الحزام اآلمن» إلى الواجهة مجددًا
بتمهيد مدفعي إسرائيلي،
نجح مسلحو الجنوب السوري
ّ
بالتقدم في نقاط عدة في
ريف القنيطرة ،ما ُيسهم بانشاء
«حزام آمن» على الحدود مع
الجوالن المحتل طالما سعت تل
تحقيقه .لكن ال تبدو
أبيب إلى ّ
حسابات «وبشر الصابرين» آيلة إلى
النجاح مع عودة االشتباكات
إلى «المربع األول»
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـشـ ــرت ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل امل ـس ـل ـح ــة
في
بـعـمـلـيـتـهــا ال ـع ـس ـكــريــة األخـ ـي ــرة ً
ري ـ ــف ال ـق ـن ـي ـط ــرة ال ـش ـم ــال ــي ،مـعـلـنــة
السيطرة على نـقــاط ع ـ ّـدة فــي مــزارع
األمــل وقرية طرنجة ( 12كلم شمالي
ال ـق ـن ـط ـيــرة) .وس ـعــى املـسـلـحــون منذ

ج ـ ّـدد رئـيــس «االئ ـت ــاف» امل ـعــارض ،خالد
خـ ــوجـ ــة ،دعـ ــوتـ ــه امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي إل ــى
«ضرورة فرض منطقة حظر طيران فوق
سوريا لحماية املدنيني» .وفي كلمته خالل
مؤتمر دولــي بعنوان «الفارين من قنابل
األسد البرميلية» نظمته بعثة لوكسمبورغ
فــي األم ــم املـتـحــدة ،رأى خــوجــة ّأن «حظر
الطيران سيؤدي إلى نهاية الخوف وبداية
ال ـح ــل ،وإن ـق ــاذ ح ـيــاة املــدن ـيــن ،وتخفيف
األث ـ ــر اإلن ـس ــان ــي ل ــأزم ــة ،وإبـ ـط ــاء ن ــزوح
الــاج ـئــن م ــن داخـ ــل س ــوري ــا» .وت ــاب ــع ّأن
«أنصار النظام ،إيران وحزب الله وروسيا،
سـيــدركــون ساعتها أن الـجـهــود املـبــذولــة
للوقوف إلى جانب (الرئيس بشار) األسد،
غـيــر مـجــديــة ،وق ــد يصبح الـحــل السلمي
أحد خياراتهم».

ّ
إعالنهم عمليتهم «وبشر الصابرين»
إلـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ق ــري ــة طــرن ـجــة،
ومقر «السرية الرابعة» فيها .ولفتت
ّ
ّ
مـصــادر معارضة مطلعة على خطة
املسلحني إلــى أن املــرحـلــة األول ــى من
ّ
«وبشر الصابرين» انتهت «بنجاح»،
ف ـي ـمــا امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـعـمـلـيــة
هــدفـهــا الــوصــول إل ــى بـلــدة بـيــت جن
( 22ك ـلــم ش ـمــالــي ال ـق ـن ـي ـطــرة) ،لفتح
ال ـطــريــق أم ــام «امل ـجــاهــديــن» بــاتـجــاه
الغوطة الغربية.
وش ـ ـهـ ــدت م ـن ـط ـقــة االشـ ـتـ ـب ــاك ــات فــي
ط ــرنـ ـج ــة ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،مـ ـن ــذ ب ــدا ّي ــة
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة قـصـفــا مكثفًا
مــن قبل املسلحني ،بحسب املـصــادر،
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوازي م ـ ـ ـ ــع ق ـ ـ ـصـ ـ ــف لـ ـجـ ـي ــش
االحـتــال اإلســرائـيـلــي لبعض مواقع
الجيش الـســوري في القنيطرة دعمًا
للمهاجمني ،وتعويضًا عن الخسائر
التي لحقت بهم ،فــي األي ــام املاضية،
ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــدر م ـ ـيـ ــدانـ ــي س ـ ـ ــوري.
وأفادت مصادر أهلية من بلدة حضر
بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي أغلقت
منذ الـيــوم الـثــالــث للعمليات (األحــد
امل ــاض ــي) ،جـمـيــع ال ـطــرق بــن قريتي
م ـجــدل شـمــس وح ـض ــر ،واسـتـهــدفــت
مدفعية جيش االحتالل املوجودة في
الجوالن املحتل ،أمس ،مخزن ذخيرة
فــي مقر «الـســريــة الــراب ـعــة» ،مــا أجبر
الجنود املوجودين في مقر «السرية»
على االنسحاب باتجاه مقر «الكتيبة
 ،»120القريبة منها .وذكرت املصادر
امليدانية أن مؤازرة وصلت ليل أمس
جار الستعادة
إلى « »120وأن العمل ٍ
كـ ـ ــامـ ـ ــل «ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة» ،حـ ـ ـي ـ ــث ع ـ ـ ــادت
ـت متأخر
االشتباكات مـجــددًا فــي وقـ ٍ
من الليل.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أش ـ ــار م ـص ــدر م ـعــارض
مـطـلــع ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» إل ــى أن امل ـع ــارك
محيط « »120ومناطق
مستمرة فــي
ً
تلول الحمر ،الفتة إلى أن «املجاهدين
سيكملون الحصار على الكتيبة ،120
ليتمكنوا مــن فـتــح ال ـطــريــق بــاتـجــاه
بيت جن» ،والسيطرة على املنطقة.
ّ
وأك ــد امل ـصــدر أن ال ــوص ــول إل ــى بلدة
ب ـيــت ج ــن ،ع ـنــد الـ ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ
السورية ،سيتيح للفصائل استكمال
«الـ ـح ــزام اآلم ـ ــن» امل ـم ـتــد م ــن ال ـحــدود
ً
األردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود
اللبنانية مرورًا بالجوالن املحتل .إال
أن املـصــدر امل ـعــارض رأى أن املرحلة
الثانية مــن العمليات ستأخذ طابع
ّ
«التقدم البطيء والصعب» للفصائل،
ّ
حـ ـي ــث سـ ـيـ ـك ــون ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم «ب ـم ـق ـي ــاس
امل ـ ـتـ ــر» ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ص ـع ــوب ــة امل ـعــركــة
وحساسيتها.
وي ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــدر أن «الـ ـجـ ـي ــش لــن
ّ
يفرط بطريق الغوطة» ،وفــي املقابل
س ـيــواصــل «امل ـج ــاه ــدون» هـجــومـهــم،

يراوح عدد المشاركين من كل فصيل بين  50و 100مسلح ،إال أن «النصرة» كان لها الحضور األبرز (األناضول)

فـ«هم يمتلكون قواعد نارية ،تقصف
تجمعات الجيش من جهة بيت جن،
ومن جهة القنيطرة» ،مشددًا على أن
املعركة «مستمرة حتى الوصول إلى
بـيــت جــن وف ـتــح طــريــق ال ـغــوطــة قبل
الشتاء».
ّ
وت ـ ـت ـ ـكـ ــون غـ ــرفـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات «وبـ ــشـ ــر
الصابرين» من «حركة أحــرار الشام»
و«جبهة النصرة» و«جيش اإلسالم»
و«ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـش ـ ــام» و«ج ـ ـنـ ــد املـ ــاحـ ــم»
و«ألــويــة الـفــرقــان» و«ش ـبــاب الـهــدى»
وآخــريــن .وي ــراوح عــدد املشاركني من
كل فصيل بني  50و 100مسلح ،إال أن
«النصرة» كان لها الحضور األبرز.
وأشـ ــار امل ـص ــدر إل ــى أن الـعـمـلـيــة ،لو
قـ ّـدر لها الـنـجــاح ،ووصـلــت الفصائل
إلـ ــى الـ ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،س ـتــواصــل
عملية بناء «الحزام اآلمن» ،الفتًا إلى
أن ال ـح ــدود ستبقى «آم ـن ــة» ،إذا «لــم
يتدخل حــزب الله في سياق املعركة،
ويفتح الجيش اللبناني له معابره».
وعلى الرغم من سيطرة املجموعات

املسلحة على عــدد من النقاط ،إال أن
قوات الجيش ّ
دمرت عددًا من اآلليات
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـس ـل ـحــن،
وخصوصًا الدبابات واملدافع الثقيلة،
وس ــط خـســائــر ف ــادح ــة تـكـ ّـبــدتـهــا في
ّ
العدة والعتاد.
وف ــي ري ــف دم ـش ــق ،دارت مــواجـهــات
عـ ـنـ ـيـ ـف ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ومـ ـسـ ـلـ ـح ــي
«ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام» ف ــي ب ـل ــدة شـبـعــا،

الوصول إلى بيت جن،
عند الحدود اللبنانية،
سيتيح استكمال
«الحزام اآلمن»

جـنــوبــي ش ــرق الـعــاصـمــة ،بــال ـتــوازي
مــع اشـتـبــاكــات مـمــاثـلــة بــن الطرفني
فــي الـجـبــال املطلة على مدينة دومــا
وأوتوستراد دمشق ـ حمص الدولي،
وســط غ ــارات للطيران الـحــربــي على
الشرقية.
نقاط املسلحني في الغوطة ُ
إلــى ذل ــك ،استشهد مــدنـيــان وأصـيــب
 5آخ ـ ــرون إث ــر س ـقــوط قــذيـفــة ه ــاون،
م ـ ـصـ ــدرهـ ــا املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة،
على حافلة نقل عمومية فــي منطقة
العدوي في مدينة دمشق.
وف ــي غـضــون ذل ــك ،اغ ـتــال مجهولون
رئ ـيــس هـيـئــة عـلـمــاء مــديـنــة تلبيسة
(شـ ـم ــال ــي م ــدي ـن ــة ح ـ ـمـ ــص) ،ال ـش ـيــخ
أثناء عودته من
أكــرم الحاج عيسىُ ،
امل ـس ـجــد ف ـج ـرًا .ك ــذل ــك ،ق ـت ــل م ـســؤول
م ـي ــدان ــي ف ــي «ال ـ ـلـ ــواء  ،»313ال ـتــابــع
لـ«جيش التوحيد» ،بقصف مدفعي
مــن قبل الجيش على منطقة السعن
األسود في ريف حمص الشمالي.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت مـنـظـمــة
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـ ـسـ ــوري إن ـش ــاء ه ــا

ّ
الحرب تقامر بصحة من بقي على قيد الحياة

تقرير

دمشق ــ سوسن سلمان
على الرغم من األهمية االستثنائية
ل ـل ـق ـطــاع ال ـط ـب ــي ف ــي ّ زمـ ــن املـ ـع ــارك،
غير أن الحرب لم توفر هذا القطاع،
فألحقت به ،كما القطاعات األخرى،
أض ــرارًا بالغة ّأدت إلــى خــروج عدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات واملـ ــراكـ ــز
ال ـص ـح ـي ــة ومـ ـص ــان ــع األدويـ ـ ـ ـ ــة عــن

ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ف ـ ــي أغ ـ ـلـ ــب املـ ـح ــافـ ـظ ــات،
إض ــاف ــة إلـ ــى هـ ـج ــرة ال ـك ـث ـيــريــن مــن
خيرة الكادر الطبي.
كذلك فاقمت العقوبات االقتصادية
الخارجية األزمة ،لكونها لم تستثن
ال ـق ـطــاع ال ـصـ ّـحــي ،لـنـصــل ،بطبيعة
الـ ـ ـح ـ ــال ،إلـ ـ ــى نـ ـق ــص األدويـ ـ ـ ـ ــة عـلــى
أنواعها.
طـبـعــا ل ــم ي ـغــب ق ـطــاع األدويـ ـ ــة عـ ّـمــا

أصـ ــاب ال ـس ــوق م ــن غ ــاء األس ـع ــار،
إضــافــة إل ــى ان ـخ ـفــاض سـعــر صــرف
الليرة أمام الدوالر ،ليضاف إليه قرار
ّ
الصحة ،أخـيـرًا ،برفع أسعار
وزارة
األدوية بنسبة تراوح بني  50ـ ،% 65
ليجد املواطن نفسه أمام واقع مرير،
وهــو الــذي اعتاد طبابة مجانية أو
شبه مجانية ،قبل الحرب .ويوضح
ّ
أح ــد م ـنــدوبــي ش ــرك ــات األدويـ ـ ــة أن

ّ
أزمــة تصنيع األدوي ــة تتعلق أيضًا
ب ــارت ـف ــاع ت ـكــال ـيــف اإلنـ ـت ــاج« ،حـيــث
يـقـتـصــر اإلن ـت ــاج ال ـي ــوم عـلــى أن ــواع
م ـح ــددة ،بـسـبــب اس ـت ـيــراد املـصــانــع
ل ـل ـمــواد األول ـي ــة بــالـقـطــع األج ـن ـبــي،
ال ـ ــذي ارتـ ـف ــع س ـع ــره ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر».
ف ـي ـم ــا ت ــوض ــح م ـ ـصـ ــادر فـ ــي وزارة
ّ
ال ـص ـ ّـح ــة ،أن ال ـ ـ ــوزارة ع ـم ـلــت لـلـحـ ّـد
م ــن اآلث ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـ ّـي ــة ع ـب ــر طــرح ـهــا

عــددًا مــن املناقصات لـشــراء األدويــة
ّ
واملـسـتـلــزمــات الـطـبـيــة «غ ـيــر أن ّأيــا
ّ
تتقدم بأية عروض،
من الشركات لم
وذلــك بسبب فــارق األسـعــار مقارنة
بسعر الدوالر».
كغيره من القطاعات يعاني القطاع
الـصـ ّـحــي مــن مشكلة الـفـســاد أيضًا،
ّ
وهو ما ّ
املحلية
يفسر إغراق السوق
ّ
ب ــأدوي ــة تــركـيــة ال ـص ـنــع ،ت ـه ــرب إلــى
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تحقيق

في الالذقية ...وحدهم من يجنزرون
سياراتهم ينامون بطمأنينة
امتالك سيارة ّ
تحول
ّ
من أمر يدل على الراحة
والرفاهية الى ّ
هم
ُيضاف الى الهموم
الكثيرة التي يرزح تحتها
السوريون .أصحاب
السيارات يعيشون هاجس
تعرضها للسرقة ،خاصة
ّ
في ظل موجة السرقات
التي اجتاحت الالذقية.
هذا األمر دفع األهالي
الى ابتكار وسائل لحماية
عرباتهم ،إال أن ذلك لم
يمنع عنهم الكأس
ّ
المرة
الالذقية ــ ريمه راعي

مركزًا مؤقتًا الستقبال الوافدين من
بلدتي كفريا والفوعة اإلدلبيتني ،في
قــريــة م ـعــردس فــي ري ــف ح ـمــاه .ومــن
جهتها ،دهمت «جبهة النصرة» عددًا
مــن امل ـنــازل فــي بـلــدة ال ـبــارة اإلدلـبـيــة،
واعتقلت أصحابها ألسباب مجهولة.
أمــا في الرقة ،فقد اعتقل أهالي قرية
حمرة ناصر ،عناصر من «الحسبة»
التابع لـ«داعش» ،بعد محاولة األخير
اع ـت ـقــال إح ــدى الـفـتـيــات بـحـجــة عــدم
«التزامها الــزي الـخــاص بالتنظيم».
وفي سياق منفصل ،دارت اشتباكات
متقطعة بني الجيش واملسلحني في
ح ــي كـ ــرم الـ ـط ــراب ف ــي مــدي ـنــة حـلــب،
فيما أفادت «صفحات» معارضة عن
فـتــح مـعـبــر فــي حــي الـشـيــخ مقصود
ال ـح ـل ـبــي وس ــط س ـق ــوط عـ ـ ّـدة قــذائــف
ص ــاروخـ ـي ــة ع ـل ــى الـ ـح ــي ،م ـصــدرهــا
املـسـلـحــون ،بــالـتــزامــن مــع اسـتـهــداف
ســاح الـطـيــران مــواقــع املسلحني في
ّ
حيي الكالسة والشعار في املدينة.
(األخبار)

الـ ـ ــداخـ ـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري عـ ـب ــر املـ ـن ــاط ــق
الـ ـح ــدودي ــة ،وي ـل ـجــأ إل ـي ـهــا املــرضــى
ب ـس ـب ــب ث ـم ـن ـه ــا املـ ـنـ ـخـ ـف ــض .وغ ـي ــر
ب ـع ـيــد ع ــن ق ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد ،بــاتــت
املستشفيات الحكومية تعاني من
اإلهمال ،ما أدى إلى تدني مستواها
الخدمي .وبحسب أحــد األطـبــاء في
مـسـتـشـفــى ال ـت ــول ـي ــد ال ـج ــام ـع ــي فــي
ّ
دم ـ ـشـ ــق ،ف ـ ـ ــإن ال ـق ـس ــم ال ـ ـخـ ــاص فــي

ي ـن ـح ـنــي أب ـ ــو م ـح ـم ــد أم ـ ــام بــاصــه
ً
ُ
ـا األع ـ ـ ـ ــن
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ّ
الفضولية .كان منهمكًا بلف جنزير
حول أحد دواليبه حتى يتمكن من
ربـطــه بـبــوابــة الـحــديــد أم ــام مدخل
م ـن ــزل ــه .ي ـت ـح ـقــق م ــن ال ـق ـف ــل ج ـي ـدًا
قبل أن يدخل البيت مطمئن البال
أن «الـفــان» لــن يتزحزح مــن مكانه.
ُ
«الجنزرة» التي تستخدم لـ«ربط»
ال ـ ــدراج ـ ــات الـ ـه ــوائـ ـي ــة وال ـ ـنـ ــاريـ ــة،
ت ـبــدو «ن ــاف ــرة» و«م ـض ـح ـكــة» حني
ُ
تستخدم على السيارات ،ولكن في
ظــل ظــاهــرة ســرقــة ال ـس ـيــارات التي
تشهدها املدينة ،باتت «الجنزرة»
وسيلة يلجأ إليها األهالي للحفاظ
على عرباتهم.
«الزملة ماشي على مبدأ :مية كلمة
جبان وال كلمة الله يرحمو .يعني
ي ـض ـح ـكــو ع ـل ـيــه ويـ ـق ــول ــو م ـج ـنــزر
س ـ ـيـ ــارتـ ــو وال ي ـ ـقـ ــولـ ــو انـ ـس ــرق ــت
الـ ـسـ ـي ــارة» .ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات يصف
أحــد جـيــران أبــو محمد الــذي يركن
سيارته داخ ــل مستودع قــريــب من
مـنــزلــه .ويـشــرح كيف أنــه استغنى
ع ــن «تــأج ـيــر امل ـس ـت ــودع ،م ــع أنـنــي
ب ـحــاجــة ال ــى ال ـل ـي ــرة ،ك ــرم ــال صف
السيارة فيه ،ألن لو انسرقت بعشر
سنني ما ّ
بجمع ثمن سيارة».
أخ ـي ـرًا ،ب ــات لـيــل الــاذق ـيــة مسرحًا
لـســرقــة ال ـس ـيــارات؛ فـقــد ُس ــرق أكثر
من  300سيارة خــال فترة ال تزيد
على  6أشهر .آخر السرقات وقع في
وضح النهار على أوتوستراد جبلة
ـ الالذقية .فقد توقف صاحب إحدى
السيارات أمــام إحــدى االستراحات
مــن أجــل ش ــراء الـقـهــوة .الــرجــل ترك
املـفــاتـيــح داخ ــل عــربـتــه ،وح ــن عــاد

ه ــذا املـسـتـشـفــى ،يـعـتـبــر أف ـضــل من
املشابهة فــي املستشفيات
األق ـســام
ّ
ّ
«غير أنــه بــدل العمل على
ـة
الـخــاصـ ُ َّ َ
ت ـطــويــره ،يــتــفــق عـلــى نـهــب األم ــوال
املرصودة له ،فتصرف مبالغ طائلة
ً
لصيانة الـسـيــارات الـخــاصــة ،مثال،
وال يتوافر مبلغ  700دوالر لصيانة
جـ ـه ــاز إيـ ـ ـك ـ ــو» .وي ـض ـي ــف ال ـط ـب ـيــب
شــارحــا« :مـيــزانـيــة املستشفى تقدر

ُ
«صدم» باختفائها!
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث دف ـ ـعـ ــت األهـ ــالـ ــي
الـ ـ ــى ابـ ـ ـت ـ ــداع طـ ـ ــرق ع ـ ـ ـ ّـدة ل ـح ـمــايــة
سياراتهم ،كنزع شريط البطارية
كل ليلة من أجل عرقلة إدارة املحرك
وتغطية الرمز املوجود على ُمقدمة
ال ـس ـيــارة ال ــذي بــإم ـكــان ال ـســارقــون
نـسـخــه و«ال ـت ــواط ــؤ» م ــع الـعــامـلــن
فـ ــي وك ـ ـ ـ ــاالت بـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات مــن
أجــل الحصول على مفتاح سيارة
ُمعينة.
التصميم
فــي ُمـجـتـمــع أصـبــح فـيــه
ُ
الحديث هو السمة الجامعة ملعظم
الـسـيــارات املـســروقــة ،تحولت هذه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـ ــى ن ــذي ــر ش ـ ــؤم عـلــى
أص ـحــاب ـهــا ،ف ـهــم ب ــات ــوا يـتــوقـعــون
ســرقـتـهــا فــي ّ
أي لـحـظــة .وي ـبــدو أن
«ج ــاذبـ ـي ــة» س ــرق ــة هـ ــذا الـ ـن ــوع من
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ت ـت ــوق ــف ف ـق ــط عـنــد
ثمنها املرتفع ققط ،بل تتعداه إلى
إمكانية برمجتها بسهولة من قبل
السارقني.
ُ
«ثالثة أرباع السيارات التي تسرق
هـ ــي مـ ــن ال ـ ـنـ ــوع الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل مــن
خ ــال تـحــديــد بصمة ال ـيــد .ويـبــدو
أن السارقني يستعملون برنامجًا
إلـكـتــرونـيــا مــن أج ــل إع ــادة برمجة
السيارات من خــال اعتماد بصمة
ّ
جــديــدة لـلـيــد .ه ــذا يعني أن ــه كلما
زادت الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي ال ـس ـيــارة
ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة الـ ـس ــرق ــة» ،ي ـشــرح
فـ ـ ـ ــادي ،أح ـ ــد الـ ــذيـ ــن ب ـ ــاع س ـيــارتــه
ً
الـحــديـثــة ُمـسـتـبــدال إيــاهــا بــأخــرى
ُ
ق ــديـ ـم ــة الـ ـ ـط ـ ــراز ال ت ـ ـغ ـ ــري أح ـ ـدًا
بسرقتها .ويضيف أن «السيارات
القديمة يلي ما بتفتح إال باملفتاح
بتكون سرقتها أصعب».
«قـ ـلـ ـيـ ـل ــو ال ـ ـح ـ ــظ» ال ـ ــذي ـ ــن ُس ــرق ــت
سياراتهم ولــم تنفع معهم وسائل
حـمــايـتـهــا ،يـعـلـمــون أن مركباتهم
أص ـب ـحــت «فـ ــي خ ـبــر كـ ـ ــان» .فقسم
م ـن ـه ــا تـ ـج ــري «ف ـك ـف ـك ـت ــه» وب ـي ـعــه
كقطع غـيــار فــي األسـ ــواق ،والقسم
اآلخـ ـ ـ ــر ُي ـ ـبـ ــاع إلـ ـ ــى امل ـس ـل ـح ــن فــي
املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـخـ ــارجـ ــة عـ ــن س ـي ـطــرة
ال ــدول ــة .إضــافــة ال ــى ذل ــك ،أصـحــاب
ال ـس ـي ــارات امل ـس ــروق ــة ل ــن يتمكنوا
م ــن ش ــراء س ـي ــارة بــديـلــة ف ــي امل ــدى
املـ ـنـ ـظ ــور ،ب ـس ـبــب ظ ـ ــروف ال ـح ــرب
وغالء املعيشة ،عالوة على االرتفاع
الكبير في أسعار السيارات .يبقى
ّ
أن بني هؤالء من تفوق «مصيبته»
ُ
خسارة سيارة تمثل بالنسبة إليهم
«جنى العمر» .فغالبيتهم اشتروا
ع ــرب ــات ـه ــم ب ــال ـت ـق ـس ـي ــط ،الــوس ـي ـلــة
ال ــوح ـي ــدة لـ ــذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود،
وهـ ــم م ــا زال ـ ـ ــوا ُيـ ـ ـس ـ ـ ّـددون دف ـع ــات
ال ـت ـق ـس ـي ــط .ع ـ ـمـ ــار ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ــرأس
إح ــدى املـجـمــوعــات التطوعية ،هو
أح ــده ــمُ .س ــرق ــت س ـيــارتــه م ــن أم ــام
مـنــزلــه فــي ح ـ ّـي شــريـتــح ـ ـ الــاذقـيــة
وكــان ينقل بها املعونات االغاثية
مل ـ ـت ـ ـض ـ ــرري ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب .اشـ ـ ـت ـ ــراه ـ ــا

بنحو  800مليون لـيــرة فــي السنة،
ل ـ ـكـ ــن خ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس لــم
أشاهد أي تطوير ،إال على مستوى
الدهانات ،وشاشات التلفاز».

ختم «أمير الحسبة»
غالبية املــواطـنــن فــي املناطق التي
خرجت عــن سيطرة الــدولــة ،ال تــزال
الـ ـع ــاصـ ـم ــة دم ـ ـشـ ــق م ـق ـص ــده ــم مــن

«بالتقسيط مــن املـصــرف التجاري
ال ـس ــوري ،وال زل ــت مــديـنــا بحوالى
 200.000لـيــرة» .يتذكر عمار كيف
«فـقــت ومــا شفتا ق ــدام الـبـيــت ،بكل
ّ
بساطة انـسـ ُـرقــت ...شعرنا أن فــردًا
من عائلتنا فقد .انهارت أعصابنا
ألن س ـيــارت ـنــا ه ــي ح ـص ــاد الـعـمــر
أتمكن من شراء
ومن املستحيل أن ُ
سيارة بديلة ،الزم أن أكمل في دفع
أق ـس ــاط ـه ــا» .ال ـق ــوى األم ـن ـي ــة ألـقــت
الـقـبــض عـلــى س ــارق س ـيــارة عـمــار،
إال أن الـفــرحــة تـحــولــت ال ــى غـ ّـصــة.
السيارة أصبحت في سهل الغاب ـ
ريف حماه ،كما اعترف السارقون،
مـ ــا ي ـج ـعــل إم ـك ــان ـي ــة اس ـت ـعــادت ـهــا
شبه مستحيلة« .انمسك تالتة من

الـعـصــابــة اعـتــرفــو بــأنـهــم بيكسرو
الـ ـب ــاب ال ـخ ـل ـفــي األيـ ـم ــن ل ـل ـس ـيــارة
وب ـي ـخ ـل ـع ــو ج ـ ـ ـ ــوزة قـ ـف ــل املـ ـفـ ـت ــاح
ب ـقـ ّـصــوهــا وب ـي ــوص ـل ــوا األش ــرط ــة،
وهيك بتدور السيارة .كل هالعملية
ب ـت ـس ـت ـغ ــرق  4-3دق ـ ــائ ـ ــق» ،ي ـق ــول
ّ
عمار .ويزيد أن هؤالء هم «الحلقة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن س ـل ـس ـلــة ال ـ ـسـ ــارقـ ــن...
ي ــا دوب ي ـصــل ل ـهــم  20ألـ ــف لـيــرة
ي ـق ـب ـض ــوه ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــارق األكـ ـب ــر
فــي الـحـلـقــة الـثــانـيــة حــن ُيسلموه
الـسـيــارة .الحلقة األخـيــرة هــي بيع
السيارة للمسلحني» .هذا يعني أن
«الجريمة انحطت برقاب الصغار.
بينسجنو كــم شهر وبيطلعو من
جديد عالسرقة» ،يختم عمار.

في مدينة
الالذقية خالل
عيد األضحى
(جوزيف عيد ــ
أ ف ب)

تقرير

وفد فرنسي في سوريا:
سننقل مشاهداتنا إلى بالدنا
أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب ،مـحـمــد
جهاد اللحام ،خــال لقائه وفــد النواب
واإلع ــام ـي ــن الـفــرنـسـيــن الـ ــذي ي ــزور
ّ
سوريا أنــه آن األوان لالعتراف بفشل
السياسات الغربية وطريقة تعاطيها
مــع قضية اإلره ــاب ال ــذي يـجـتــاح دول
املنطقة .مــن جهته أشــار رئيس الوفد
ورئـيــس مجموعة الـصــداقــة الفرنسية
ـ ـ ال ـســوريــة ،الـنــائــب ج ـيــرار بــابــت ،إلــى
ّأن زيـ ـ ـ ــارة الـ ــوفـ ــد ل ـي ـس ــت ذات طــابــع
سياسي أو دبلوماسي «وإنما تهدف
إلــى االطــاع على الــواقــع اإلنساني عن
كثب والتعرف إلى االحتياجات املدنية
والطبية للشعب السوري وآليات حماية
اإلرث ال ـث ـقــافــي وال ـح ـض ــاري ،إضــافــة
إل ــى الـتـعـبـيــر ال ــرم ــزي ع ــن الـتـضــامــن

أجل العالج ،لكن مشوار األلف ميل
يبدأ بتقرير من طبيب موجود في
منطقتهمُ ،يختم بعد ذلــك مــن قبل
تبرع ّ
«أمير الحسبة» ،ويليه ّ
بالدم
باإلضافة إلى تحديد فترة املغادرة
وم ــوع ــد الـ ـ ـع ـ ــودة ،وذلـ ـ ــك ف ــي ال ــرق ــة
ً
مـثــا .ويشير أحــد املــرضــى مــن هذه
ّ
املــدي ـنــة إل ــى أن رح ـل ـتــه إل ــى دمـشــق
ب ـل ـغ ــت ك ـل ـف ـت ـهــا أكـ ـث ــر مـ ــن  80أل ــف

مــع ال ـســوريــن خ ــال األزم ــة الــراه ـنــة».
وأع ــرب عــن إعـجــابــه بـصـمــود الشعب
الـســوري وإص ــراره على إع ــادة تأهيل
املـ ـ ــدارس وال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة امل ـت ـضــررة
ب ـف ـعــل اإلرهـ ـ ـ ــاب ،مـضـيـفــا ّ
«أن جميع
األفـ ـك ــار وامل ــاح ـظ ــات ال ـت ــي شــاهــدهــا
واس ـت ـمــع إل ـي ـهــا خ ــال ال ــزي ــارة سيتم
نقلها إلى الشخصيات الدينية والعلمية
واالجتماعية في فرنسا».
ّ
ويضم وفد النواب الفرنسيني إضافة
ًّ
إلى بابت ،كل من النائب جيروم المبير
وعضو البرملان األوروب ــي كريستيان
اوتني .ووصل إلى سوريا يوم السبت،
وبـ ــدأ زي ــارت ــه ف ــي ال ــاذق ـي ــة ث ــم مــديـنــة
حـمــص حـيــث اط ـلــع عـلــى مــواقــع أثــريــة
وتاريخية فيها والدمار الذي لحق بها.

ليرة (ما يعادل  300دوالر تقريبًا).
ولـلـحـ ّـد مــن مـخــاطــر ه ــذه الــرحــات،
وم ـ ـ ـ ــن كـ ـلـ ـفـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاهـ ـ ـظ ـ ــة ،ي ـل ـج ــأ
ب ـع ــض امل ــرض ــى ،ال ــذي ــن ي ـض ـطــرون
ل ـل ـع ــودة إل ــى م ـنــاط ـق ـهــم ،لـلـتــواصــل
م ــع أط ـبــائ ـهــم ع ـبــر رس ــائ ــل صــوتـيــة
ّ
فتتحول بذلك
بواسطة «واتس أب»،
معايناتهم إلى حالة سمعية ،بعيدًا
عن املشاهدة.
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العالم

الحدث كان الرئيس الروسي فالديمير بوتين واألميركي باراك أوباما النجمين على منصة الجمعية العامة لألمم المتحدة،
أمس .بوتين وازن خطابه ــ بلهجة حادة وأكيدة ــ مع الدور الروسي الجديد في سوريا وأيضًا في العراق .أما أوباما فقد
بدا أكثر رضوخًا لألمر الواقع رغم تشديده على رفض الحل بوجود األسد ،وذلك فيما اعترف بأن واشنطن ال يمكنها حل
مشاكل العالم وحدها

انتقد بوتين
تهميش
األمم
المتحدة،
ً
قائال إنه
«ال يمكن
التالعب
بالكلمات»
عند صياغة
قراراتها
(أ ف ب)

ً
يقاتل «داعش» فعال
األسد
جيش
وحده
بوتين:
ً
ُ
أوباما :الواقعية تتطلب أيضًا انتقاال مرتبًا بعيدًا عن األسد
ّ
حولت األزمة السورية منصة الجمعية
العامة لألمم املتحدة إلى منبر خاض
عليه كل من الرئيس الروسي فالديمير
ً
بوتني واألمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا جــدال
وتبادل رسائل عن بعد ،بشأن الرؤية
للحل في سوريا .من على منصة األمم
امل ـت ـحــدة ،مـ ّـهــد بــوتــن لـلـقــائــه الثنائي
مـ ــع أوب ـ ــام ـ ــا ،ب ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى امل ــوق ــف
ال ــروس ــي ،الـ ــذي يـتـمـحــور ح ــول أن ال
ّ
ح ــل ف ــي س ــوري ــا إال ب ــوج ــود الــرئـيــس
ب ـش ــار األس ـ ــد .ورغـ ــم م ـحــاولــة أوب ــام ــا
اسـ ـتـ ـب ــاق ك ـل ـم ــة ب ــوت ــن بـ ــإشـ ــارة إل ــى
إمـكــانـيــة ال ـت ـعــاون مــع روس ـيــا وإي ــران
فــي هــذا املـجــال ،ولكن مــن دون األســد،
ّ
إال ّأن ّ
رد بوتني كان أن رفض التعاون
مــع الـحـكــومــة ال ـســوريــة وجـيـشـهــا في
املعركة ضــد «داع ــش» سيشكل «خطأ
كبيرًا» ،إضافة إلى إعالنه أن موسكو
تـقـ ّـدم مساعدات عسكرية وتقنية إلى
الـحـكــومـتــن ال ـســوريــة وال ـعــراق ـيــة ،في
مواجهة اإلرهــاب ،على أســاس شرعي
تمامًا.
في أول كلمة يلقيها أمام ّ األمم املتحدة،
م ـنــذ ع ـش ــرة أع ـ ـ ــوام ،ت ـنــقــل ب ــوت ــن في
ّ
التطرق
عــدة مـحــاور ،ورغــم محاولته
إلـ ــى مـخـتـلــف األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي تعصف
ف ــي املـنـطـقــة وال ـع ــال ــم ،ع ـلــى املـسـتــوى
الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي ،فـقــد ح ــازت
األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر هــذه
الكلمة ،بما يـعـ ّـد ام ـتــدادًا لـلــدور الــذي
بدأت روسيا بلعبه ،أخيرًا ،في املنطقة.
فقد دعا بوتني إلى اإلقرار بأن «ال أحد
ّ
سوى القوات املسلحة للرئيس (بشار)
ً
األسـ ـ ــد ت ـق ــات ــل ،فـ ـع ــا ،ت ـن ـظ ـيــم داع ــش
ومنظمات إرهابية أخرى في سوريا».
وأك ــد أن «ال فــرق جــوهــريــا بــن داعــش
ومـ ــا ي ـس ـمــى املـ ـع ــارض ــة امل ـع ـت ــدل ــة فــي
س ـ ــوري ـ ــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
نـ ـش ــأت وت ــرع ــرع ــت بـ ـه ــدف م ـصــارعــة
أنظمة مدنية غير مرغوب فيها» ،في
املشرق وشمال أفريقيا ،وأبعد.
كما اعتبر بــوتــن أن «حــالــة األوض ــاع
القائمة خطيرة ،وبالتالي ال يمكن أن
نندد بــاإلرهــاب الــدولــي ،فهذا سيكون
ن ـفــاقــا ،إن ل ــم ن ــدد بـكــل م ــا ي ـغــذي هــذا
اإلرهاب».
بوتني دعا إلى تشكيل «تحالف واسع

ض ــد اإلره ـ ـ ــاب» ف ــي س ــوري ــا وال ـع ــراق،
م ـ ـصـ ــرحـ ــا ب ـ ــأن ـ ــه س ـ ـي ـ ـكـ ــون «ش ـب ـي ـه ــا
بــالـتـحــالــف ضــد ه ـت ـلــر» ،إب ــان الـحــرب
الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،وال ــذي شــاركــت فيه
خصوصًا الــواليــات املتحدة وروسيا،
والفـتــا االنتباه إلــى أن ال ــدول العربية
«ستؤدي فيه دورًا رئيسيًا» .كذلك أعلن
أن موسكو ستعقد ،في األيــام القريبة
املقبلة ،اجتماعًا وزاريــا ملجلس األمن
ال ــدول ــي لـبـحــث الـتـنـسـيــق ب ــن جميع
ال ـقــوى الـتــي تــواجــه تنظيم «داع ــش».
وقــال إن املــراد من هــذا االجتماع الذي
س ـت ـع ـقــده روس ـ ـيـ ــا ،ب ـص ـف ـت ـهــا رئـيـســا
للمجلس في دورته الحالية ،هو تحليل
التهديدات املحدقة في منطقة الشرق
األوســط .عالوة على ذلك ،أشار بوتني
إل ــى أن روس ـيــا تـقـتــرح بـحــث إمكانية
الـتــوصــل إل ــى صـيــاغــة ق ــرار للمجلس
األمن ينص على تنسيق جهود جميع
الـ ـق ــوى امل ـنــاه ـضــة لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش»
ّ
وشدد على
وجماعات إرهابية أخرى.
ضــرورة أن يعتمد هــذا التنسيق على
مبادئ ميثاق األمم املتحدة ،معربًا عن
قـنــاعـتــه ب ـقــدرة املـجـتـمــع ال ــدول ــي على
بلورة استراتيجية شاملة ترمي إلى
إعادة االستقرار السياسي إلى الشرق
األوس ــط وإن ـعــاش املنطقة اقتصاديًا
واجتماعيًا.
من جهة أخــرى ،أكــد الرئيس الروسي
أن «ال ـتــدخــل ال ـخــارجــي الـعـنـيــف» هو
ال ــذي أدى إل ــى تــدمـيــر مــرافــق الـحـيــاة
وم ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ف ــي دول ال ـشــرق
األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا ،األم ــر الــذي
أدى إل ـ ــى «س ـ ـ ـيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـن ــف وال ـف ـق ــر
والكارثة االجتماعية وتجاهل حقوق
اإلن ـســان ،بما فيها حقه فــي الـحـيــاة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال« :لـ ـ ـ ــو سـ ــأل ـ ـنـ ــا مـ ـ ــن خ ـ ـلـ ــق هـ ــذا
الوضع :ما الــذي صنعتموه؟ فأخشى
أن يـبـقــى ه ــذا ال ـس ــؤال ب ــا جـ ــواب ألن
السياسية املبنية على الثقة املفرطة
بــاسـتـثـنــائـيـتـهــا وح ـصــان ـت ـهــا م ــن أي
مساءلة لم يجر التخلي عنها».
وانتقد بوتني تهميش األمــم املتحدة،
ً
قائال إنه «ال يمكن التالعب بالكلمات»
عـنــد صـيــاغــة ق ــرارات ـه ــا ،وإن ك ــل ق ــرار
يـجــب أن يـتـســم ب ــال ــوض ــوح ،وم ـشــددًا
على أن العمل في إطار األمم املتحدة ال

يستقيم مع هيمنة «النموذج األوحد».
في وقت سابق ،ومن على املنبر نفسه،
أبــدى الرئيس األميركي بــاراك أوباما
اس ـت ـعــداد ب ــاده لـلـتـعــاون مــع روسـيــا
وإي ـ ـ ـ ــران إلنـ ـه ــاء ال ـ ـنـ ــزاع ف ــي س ــوري ــا،
ولكنه وجه انتقادًا شديدًا الى الرئيس
الـ ـس ــوري واص ـف ــا إيـ ــاه بــال ــ«طــاغ ـيــة».
وقال أوباما إنه «يجب أن نعترف بأنه
ال يمكن ال ـعــودة إل ــى الــوضــع السابق
الذي كان سائدًا قبل الحرب ،بعد هذا
الكم الهائل مــن سفك الــدمــاء واملــذابــح

بوتين يعلن دعم روسيا
العسكري لسوريا والعراق
ال ـك ـث ـي ــرة» ،مـضـيـفــا أن ال ـت ــوص ــل إلــى
حلول وســط سيكون ضــروريــا إلنهاء
الحرب األهلية الطويلة التي تعصف
بسوريا.
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ــذي اع ـت ـب ــر أن
ُ
«الواقعية تملي علينا أن هناك حاجة
لـلـتـســويــة إلن ـه ــاء ال ـق ـتــال وف ــي نـهــايــة
املـطــاف الـقـضــاء على تنظيم داع ــش»،
أض ـ ــاف أن ه ـ ــذه «ال ــواقـ ـعـ ـي ــة تـتـطـلــب
ً
أيضًا انتقاال ُمرتبًا بعيدًا عــن األســد،

ولزعيم جديد وحكومة شاملة تعترف
ب ــأن ــه يـنـبـغــي أن ت ـك ــون ه ـن ــاك نـهــايــة
لـهــذه الـفــوضــى حتى يتسنى للشعب
السوري البدء في إعادة البناء» .وقال
إن «االستقرار الدائم ال يمكن أن يصمد
إال عندما يتفق الشعب السوري على
العيش معًا في سالم».
من جهته ،دعا الرئيس اإليراني حسن
روحاني إلى تشكيل «جبهة موحدة»
ّ
املتطرفني في الشرق األوسط مع
لقتال
سيطرة تنظيم «داعــش» على مناطق
شاسعة من العراق وسوريا .وقال إن
إيــران «مستعدة للمساعدة في إحالل
الديموقراطية في سوريا» وفي اليمن،
ملقيًا اللوم على الواليات املتحدة في
انتشار اإلرهاب في الشرق األوسط.
وتـ ـط ـ ّـرق روح ــان ــي ف ــي س ـي ــاق كلمته
أم ــام الجمعية الـعــامــة لــأمــم املتحدة
إلــى االت ـفــاق ال ـنــووي ومــا بـعــده .وهو
ً
إذ أشــار إلــى أن فصال جديدًا بــدأ بني
إيران والعالم ،وأن طهران عقدت العزم
عـلــی فـتــح أج ــواء جــديــدة مــع الحفاظ
علی مبادئها ،أكــد أن بــاده مستعدة
دائ ـ ـمـ ــا لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ن ـف ـس ـهــا ضـ ــد أي
اعتداء.الرئيس اإليراني التقى نظيره
ال ـ ــروس ـ ــي عـ ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع ــات
الجمعية العامة لألمم املتحدة .كذلك

أمير قطر :مستعدون الستضافة حوار بين إيران ودول الخليج
دعا أمير قطر ،تميم بن حمد آل ثاني ،إلى «التعاون من أجل فرض حل سياسي في
سوريا» حيث «تحول (الصراع) إلى حرب إبادة وتهجير جماعي للسكان» ،مشيرًا
إلى أن تلك الحرب «تمتلك تبعات خطيرة على اإلقليم والعالم كله ،وحتى على الدول
التي ال تستعجل الحل» .وأبدى أمير قطر في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة
استعداد بالده الستضافة حوار بني إيران ودول الخليج ،موضحًا أن الخالفات بني
الطرفني سياسية وليست «سنية شيعية» و«يمكن حلها بالحوار واالتفاق على قواعد
تنظم العالقات بني إيران ودول الخليج ،على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية،
وقد آن األوان إلجراء حوار هادف من هذا النوع ،بني دول ستبقى دائمًا دول جارة،
وال تحتاج لوساطة احد ،ونحن مستعدون الستضافة حوار كهذا عندنا في قطر».
كذلك دعا أمير قطر إلى «تجنيب منطقة الخليج أي أخطاء أو تهديدات نووية» .وفي
الشأن الفلسطيني ،دعا آل ثاني إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة ،موجهًا انتقادات إلى
إسرائيل ،واصفًا ّإياها بأنها «ال تعد شريكًا في السالم».
(األناضول)

التقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون .وأمام الصحافيني ،أعرب مع
بوتني عن تضامنهما القوي وطالبا
ب ـع ـم ــل دول ل ـل ـت ـص ــدي لـ ـ ــ«داع ـ ــش».
وأوض ـ ـ ـ ــح روح ـ ــان ـ ــي أن «كـ ـ ــل ال ـع ــال ــم
تجر
يعرف من اآلن وصاعدًا أنه إذا لم ِ
تـســويــة املـشــاكــل فــي ال ـشــرق األوس ــط،
ف ــإن ه ــذه امل ـشــاكــل س ـت ـطــاول مـنــاطــق
أخرى وتشمل العالم بأسره» ،معتبرًا
أن «روسيا وإيــران تلعبان دورًا مهمًا
جديًا للحفاظ على أمن املنطقة».
الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي فــرن ـســوا هــوالنــد
اع ـت ـب ــر ،بـ ـ ـ ــدوره ،أن ـ ــه «ال ي ـم ـك ـن ـنــا أن
نـســاوي بــن الضحايا وال ـجــاد» في
سـ ــوريـ ــا ،م ـس ـت ـب ـع ـدًا ال ــرئـ ـي ــس ب ـشــار
األسـ ــد م ــن أي ح ــل س ـيــاســي ل ـل ـنــزاع.
وح ـ ّـمــل ه ــوالن ــد م ــن عـلــى مـنـبــر األم ــم
املـتـحــدة الــرئـيــس ال ـســوري مسؤولية
الـ ـف ــوض ــى فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
«مــأســاة ناجمة عــن تحالف اإلره ــاب
مع الديكتاتورية».
ورأى أن االن ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي فــي
سوريا يجب أن يفضي إلى «حكومة
ان ـت ـق ــال ـي ــة ت ـت ـم ـتــع ب ـس ـل ـط ــات كــام ـلــة
وتشمل أعضاء في الحكومة الحالية
وفـ ــي املـ ـع ــارض ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن «ت ـلــك
هي القاعدة ،فلنستخدمها ،فلنمض
ق ــدم ــا» .وأبـ ـ ــدى أس ـف ــه ل ـك ــون «بـعــض
الـ ــدول تــريــد إشـ ــراك ب ـشــار األس ــد في
هذه العملية» ،في إشــارة إلى روسيا
وإيران.
هــامــش اجـتـمــاعــات الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،شهد تصريحات بارزة
عـلــى صعيد األزم ــة ال ـســوريــة ،يدخل
من ضمنها ما عبر عنه رئيس الوزراء
التركي أحـمــد داود أوغـلــو ،ال ــذي أكد
أن ب ــاده مستعدة للعمل مــع جميع
ال ـ ـ ــدول ،ب ـمــا ف ـي ـهــا روسـ ـي ــا ،م ــن أجــل
انـتـقــال سـيــاســي فــي ســوريــا وإلـحــاق
ال ـه ــزي ـم ــة ب ـت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش» .لـكـنــه
أضاف« :في سوريا الجديدة ،ينبغي
أال يـ ـك ــون هـ ـن ــاك مـ ـك ــان ل ــ(ال ــرئ ـي ــس
السوري بشار) األسد ولداعش».
وقــال داود أوغلو للصحافيني إن «ما
ن ـح ـتــاج إل ـي ــه اآلن ه ــو ال ـت ـضــامــن مع
جـمـيــع ال ـ ــدول ،بـمــا فـيـهــا روس ـي ــا ،من
أجل انتقال في سوريا ،انتقال سلمي».
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واشنطن ــ األنبار :الغاز مقابل األمان
بغداد ـ أحمد الربيعي
لـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـع ـ ـك ـ ـسـ ــريـ ــون ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــون
املنتشرون في قاعدة عني األسد (غربي
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار) سـ ـب ــب الـ ـتـ ـش ــدي ــدات األم ـن ـي ــة
الـتــي شهدتها الـقــاعــدة ،أوائ ــل شهر آب
املــاضــي ،والـتــي تبعها هـبــوط طائرتني
أمـيــركـيـتــن وح ـضــور كـثـيــف ملـســؤولــن
م ــن ح ـك ــوم ــة األن ـ ـبـ ــار امل ـح ـل ـي ــة ،ون ـ ــواب
ع ــن مـحــافـظــة األنـ ـب ــار وش ـي ــوخ عـشــائــر
أنبارية من الرافضني لوجود «داعــش»
فــي املـحــافـظــة .انـجـلــى غـبــار االجـتـمــاع ـ
الــذي عقده مسؤولون أميركيون بشكل
ســري مــع ممثلي األنـبــار ـ ـ بعدما قــررت
واشـ ـنـ ـط ــن الـ ـحـ ـض ــور ع ـل ــى األرض فــي
ال ــرم ــادي ،كمرحلة أول ــى ،بــالـتــزامــن مع
إصــدار أوامــر بإبعاد «الحشد الشعبي»
عـ ــن م ـع ــرك ــة الـ ـ ــرمـ ـ ــادي ،ب ـش ـك ــل خـ ــاص،
واألنبار بشكل عام.
م ـ ـصـ ــادر خ ــاص ــة ك ـش ـف ــت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
مـ ـحـ ـض ــر االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،وم ـ ـ ــا سـ ـبـ ـق ــه مــن
اتـصــاالت سرية بــن واشنطن وممثلي
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،عـ ـل ــى مـ ـ ــدى األش ـ ـهـ ــر ال ـق ـل ـي ـلــة
املــاض ـيــة ،والـ ــذي أدى فـيــه األمـيــركـيــون
عـ ـل ــى ورق ـ ـ ـ ــة امل ـ ـصـ ــالـ ــح املـ ـشـ ـت ــرك ــة بــن
الطرفني ،بعيدًا عن الحكومة في بغداد.
أكــدت املصادر أن «هناك اتفاقات سرية
جــرت بني الطرفني ،اعتمدت مبدأ الغاز
م ـق ــاب ــل األم ـ ـ ـ ــان ،بـ ـه ــدف ت ــأم ــن مــدي ـنــة
ال ــرم ــادي م ـقــابــل اس ـت ـث ـمــار ح ـق ــول غــاز

عـ ـك ــاز ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـع ـيــد إلـ ــى األذه ـ ــان
اتفاقية تسعينات الـقــرن املــاضــي التي
ّ
نصت على النفط مقابل الغذاء».
مصدر مطلع في حكومة األنبار ،تحدث
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن م ـح ـضــر االتـ ـف ــاق بني
األم ـي ــرك ـي ــن وم ـم ـث ـلــي األن ـ ـبـ ــار ،مـشـيـرًا
إلــى أنــه شمل «ضـمــان األمـيــركـيــن عدم
دخول الحشد الشعبي أو أي من فصائل
امل ـقــاومــة اإلســام ـيــة إل ــى أرض األن ـبــار
واملـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات الـع ـسـكــريــة،
مـقــابــل تسليح أب ـنــاء الـعـشــائــر السنية
وتوفير التغطية الجوية الكاملة لهم،
م ــع اس ـت ـخــدام الـ ــدرع األم ـيــركــي لتأمني
أولـ ـئ ــك امل ـق ــات ـل ــن ،إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـق ــوات
األمنية النظامية فقط».
ك ــذل ــك ،ت ـضـمــن االت ـ ـفـ ــاق ،وفـ ــق امل ـص ــدر،
تــأمــن كــافــة ح ــدود األن ـبــار ،وخصوصًا
الـ ـغ ــربـ ـي ــة والـ ـش ــرقـ ـي ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة م ـن ـهــا،
امل ـت ــاخ ـم ــة ل ـك ــل مـ ــن سـ ــوريـ ــا وامل ــوص ــل
ً
وبـيـجــي ،وال ـتــي سـتـ ّ
ـؤمــن جــويــا ،فضال
عن إنشاء جــدار فاصل مثل الجدار بني
الـحــدود السعودية ـ ـ العراقية ،وإفساح
املـ ـج ــال أمـ ـ ــام أبـ ـن ــاء ال ـع ـش ــائ ــر الـسـنـيــة
لــإمـســاك ب ــاألوض ــاع عـلــى األرض ،بــدل
القوات العراقية ،حتى استكمال تشكيل
«ال ـح ــرس الــوط ـنــي» ،ال ــذي يشكل أبـنــاء
األن ـبــار ال ـنــواة األســاسـيــة لــه فــي املحور
الغربي من البالد.
أكــدت امل ـصــادر ،أيـضــا ،منح األميركيني
ضمانات ملمثلي األنبار ،بأن يتم إعمار

م ــدن امل ـحــاف ـظــة امل ــدم ــرة ب ـعــد الـتـحــريــر،
والسيما الرمادي والفلوجة ،وتعويض
أهلها وإع ــادة املهجرين إلـيـهــا ،إضافة
إلـ ــى اس ـت ـك ـم ــال ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة ورف ــد
املحافظة بمشاريع استثمارية.
ويـ ـب ــدو أن األم ـي ــرك ـي ــن عـ ــازمـ ــون عـلــى
منح حكومة األنبار املحلية صالحيات
أوس ـ ـ ـ ــع ،وال ـ ـحـ ــد مـ ــن ت ــأثـ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ــة
املركزية على قراراتها ،وذلك بعد ان ّ
تتم

عملية الـتـحـ ّـول مــن الحكم املــركــزي إلى
الحكم الفدرالي الالمركزي ،أو إمكانية
إنـ ـش ــاء إق ـل ـي ــم س ـن ــي ع ـل ــى غـ ـ ــرار إق ـل ـيــم
كردستان.
كل ذلــك مقابل تقديم األنبار وممثليها
بعض الـتـنــازالت لواشنطن ،تتمثل في
إن ـش ــاء األم ـيــرك ـيــن قــاعــدتــن خاصتني
بهم في «عــن األســد» (غربي الــرمــادي)،
وال ـح ـبــان ـيــة (ش ـ ــرق ال ـ ــرم ـ ــادي) ،وت ـكــون
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ه ــات ــان ال ـق ــاع ــدت ــان ثــابـتـتــن ح ـيــث يتم
ً
إنــزال عــدد من الجنود واآللـيــات ،فضال
عن الطائرات النفاثة والطوافات.
ل ـكــن األم ـيــرك ـيــن ل ــم يـكـتـفــوا بــالـقــواعــد
العسكرية ،فقد كانوا أكثر إصــرارًا على
عرض آخر وهو منح حقول غاز «عكاز»
الح ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ــواق ــع
استثماري يصل إلــى « »%51للحكومة
املحلية و« »%49للشركة املستثمرة.
وتـعــد حـقــول «ع ـكــاز» ال ـغـ ّ
ـازيــة مــن أكبر
الحقول املكتشفة فــي ال ـعــراق ،واملمتدة
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ــاح ـ ــات واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـم ــق
الـ ـصـ ـح ــراء ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
تعمل بطاقة إنتاجية ّ
تقدر بـ 400مليون
قدم مكعب ،ملدة 13عامًا.
مــن جهتها ،ح ــذرت «فـصــائــل املـقــاومــة»
في الـعــراق من مشروع أميركي للعودة
إل ــى الـ ـب ــاد ،بـحـجــة م ـحــاربــة اإلره ـ ــاب،
متوعدة بالوقوف في وجــه أي حضور
أميركي بري ،سواء في األنبار أو في أي
مدينة في العراق.
األمني العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس
الخزعلي دعا إلى تظاهرة مليونية في
شوارع املدن العراقية ،للوقوف في وجه
ما سماها «املؤامرة على العراق وعودة
االحـ ـت ــال األج ـن ـب ــي» ،مـطــالـبــا أن ـص ــاره
بــاالسـتـجــابــة لـهــذه ال ــدع ــوة .كــذلــك ،فقد
تـ ّ
ـوعــدت «كتائب حــزب الله فــي الـعــراق»
و«سرايا السالم» بالرد عسكريًا على أي
حضور أجنبي على األراضي العراقية.

مصر

ّ
ّ
تخوف من تحول «حق الشهيد» إلى «إعادة األمل»؟
وعود التنمية التي صارت
الكذبة األكبر في سيناء ال تشغل
بال أهلها .هم يسعون إلى
لملمة جراحهم بعد جولة
جديدة من حرب الدولة على
امتداد «داعش» في مصر
سيناء ــ زياد سالمة
وسط احتفاء كبير أعلنت القوات املسلحة
املصرية انتهاء املرحلة األولى من عملية
«ح ــق الـشـهـيــد» فــي منطقة ش ــرق شمال
سيناء ،وخاصة في مدينتي الشيخ وزيد
ورفـ ـ ــح ،وب ـق ـيــت ج ــراح ــات ال ـس ـي ـنــاويــن
الناتجة من رصاص الجانبني وقذائفهم
مفتوحة .وفيما أعلن الجيش أنه سيبدأ
املرحلة الثانية من العملية وأنها ستركز
عـلــى الـتـنـمـيــة ،يـتـخــوف ال ـس ـكــان م ــن أن
تكون هذه املرحلة شبيهة بالتي نفذتها
السعودية في اليمن.
تـقــول ال ـقــوات املسلحة إنـهــا تمكنت من
تصفية أكـثــر مــن  300إرهــابــي والقبض
ً
على أعداد كبيرة منهم ،فضال عن تدمير
 10مخازن لألسلحة واملتفجرات بجانب
أع ــداد كـبـيــرة مــن ال ـس ـيــارات وال ــدراج ــات
ال ـب ـخــاريــة ،وامل ـئ ــات م ــن األوك ـ ــار وال ـبــؤر
اإلرهــاب ـيــة فــي املــديـنـتــن .لـكــن ال ــواق ــع ال
يخفي أن املرحلة األولــى ،التي استمرت
مـ ـ ــدار س ـت ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الـ ـش ــرط ــة امل ــدنـ ـي ــة ،ان ـت ـه ــت ب ـج ـم ـلــة مــن
االعتقاالت والقتلى واإلصابات املتنوعة
والخطيرة في صفوف املدنيني.
في بيان املتحدث العسكري ورد أنه جرى
«تــدم ـيــر امل ــراك ــز والـ ـب ــؤر ال ـتــي تتحصن
بها وتنطلق منها العناصر اإلرهــابـيــة
واإلج ــرام ـي ــة لـنـشــر ال ــدم ــار وال ـف ـســاد في
األرض وت ــروي ــع امل ــواط ـن ــن ف ــي منطقة
شـمــال سـيـنــاء تـحــت سـتــار ال ــدي ــن» .يـ ّ
ـرد
أح ــد رم ــوز قبيلة ال ـســواركــة فــي الشيخ

زويـ ــد ب ــأن «ح ــق ال ـش ـه ـيــد ل ــم ت ـف ــرق بني
م ــدن ــي وإره ـ ــاب ـ ــي ،وك ـ ــان الـ ـه ـ ّـم الــوح ـيــد
لـقــوات الحملة هــو الـحـصــاد ال ــذي ال بد
مــن إرســالــه يوميًا للمتحدث العسكري
ل ـيــؤكــد ن ـج ــاح ال ـح ـم ـل ــة ...ك ــان املــدن ـيـُـون
يتساقطون بالعشرات يوميا ،ومن قتل
ً
خطأ يكون املبرر أنه إرهابي أو يساعد
اإلرهابيني».
ك ــذل ــك إن ح ــدي ــث ال ـب ـي ــان ــات الـعـسـكــريــة
ع ـ ـ ـ ــن تـ ـ ــدم ـ ـ ـيـ ـ ــر «ش ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــة واسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة م ــن
امل ــاج ــئ ومـ ـخ ــازن األس ـل ـحــة والــذخــائــر
وامل ـت ـف ـجــرات» ،قــابـلـتــه امل ـص ــادر املحلية
ً
والقبلية بــالـقــول إن ــه قــد يـكــون فـعــا تم
القضاء على بعض ما ذكر ،لكن الحمالت
الـ ـت ــي ج ـ ــرت داخ ـ ـ ــل امل ـ ـ ــدن لـ ــم ت ـص ــب إال
املــدن ـيــن ،ألن «تـنـظـيــم والي ــة سـيـنــاء لن
يكون بتلك السطحية كي يضع مواقعه
داخل املدن».
وال تـخـفــي امل ـص ــادر أن «واليـ ــة سـيـنــاء»
تستغل بيوت الناس في عملياتها ضد
الـجـيــش واألم ـ ــن ،ول ـكــن ذل ــك ال ي ـبــرر من
وجـهــة نظرهم «االنـتـقــام» مــن املواطنني
ال ــذي ــن اس ـت ـخــدمــت م ـنــازل ـهــم ت ـحــت قــوة
السالح .كما أنهم لو سعوا إلى التبليغ
مسبقًا ،فإن مصيرهم سيكون القتل.
ول ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون عـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر «والي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـي ـ ـنـ ــاء»
يستخدمون سيارات الدفع الرباعي في
هـجـمــاتـهــم ع ـلــى الـ ـق ــوات وامل ـ ـقـ ــرات ،فقد
ص ــدر قـ ــرار مـنــذ أش ـهــر بـمـنــع اسـتـخــدام
هذه السيارات في مناطق العمليات .لكن
ال ـقــوات كــانــت خــال الحملة تــدمــر حتى
الـسـيــارات الواقفة أمــام بيوت املواطنني
ولم يكونوا يستخدمونها بسبب القرار
نفسه ،وهــو مــا يمكن تلمسه مــن البيان
الــرس ـمــي الـ ــذي ت ـح ــدث ع ــن تــدم ـيــر عــدد
كبير من السيارات والدراجات النارية.
ومع أن الجهات الرسمية تحدثت عن أن
«الخطة التزمت أقصى درجــات الحيطة
والحذر للحفاظ على األرواح واملمتلكات
العامة والـخــاصــة» ،إلــى جانب «تطبيق
كل املعايير األخالقية واإلنسانية لتجنب

تعريض املــدنـيــن ألض ــرار قــد تنجم عن
ال ـح ـم ــات األمـ ـنـ ـي ــة» ،أح ـص ــى «امل ــرص ــد
الحقوقي الـسـيـنــاوي» فــي بـيــان أصــدره
عقب انتهاء املرحلة األولــى أن «العملية
أوق ـعــت ضـحــايــا مــدنـيــن بــالـعـشــرات ما
بــن قتلى وجــرحــى» .وأض ــاف البيان أن
«عملية حــق الشهيد أدت إلــى مقتل 65
مدنيًا وإصابة قرابة  243آخرين وتدمير
ً
 23مـنــزال و 42سـيــارة خــاصــة بمواطني
الشيخ زويد ورفح ،وتدمير ثالث مدارس
في رفح والشيخ زويد وتجريف  18فدانًا
مزروعة».
أيضًا ،كان املتحدث قد قال إن هذه العملية
«عكست مــدى التالحم بني أفــراد القوات

جرى تدمير سيارات
الدفع الرباعي
المتوقفة في كراجات
المواطنين

ً
أحصى مركز حقوقي مقتل  65مدنيًا وإصابة  243آخرين وتدمير  23منزال (آي بي ايه)

امل ـس ـل ـحــة وال ـش ــرط ــة امل ــدن ـي ــة م ــع أهــالــي
سيناء الشرفاء والترحيب غير املسبوق
للتعاون املشترك للسيطرة على األوضاع
األمـنـيــة وتمكينهم مــن اسـتـعــادة حقهم
فــي الـحـصــول عـلــى األم ــن واالس ـت ـق ــرار»،
فإن أحد عواقل عائالت الشيخ (من قبيلة
النصايرة) يؤكد أن «عشرات األسر فرت
مــن جـحـيــم الـقـصــف ال ــذي ط ــاول امل ـنــازل
وح ــاص ــر امل ــواط ـن ــن ف ــي ال ـش ـيــخ زويـ ــد،
ودم ــر خـطــوط الـكـهــربــاء وشـبـكــات املياه
اللتني انقطعتا عن املواطنني لـ 16يومًا».
ميدانيًا ،وبــرغــم إعــان األجـهــزة األمنية
فـ ــي شـ ـم ــال سـ ـيـ ـن ــاء ،ح ــال ــة االس ـت ـن ـف ــار
األمـ ـن ــي خـ ــال ع ـيــد األضـ ـح ــى ون ـشــرهــا
بصورة مكثفة مدرعات وقــوات الشرطة
والجيش ،تمكن عناصر تابعون لـ«والية
سيناء» من تنفيذ ثالث عمليات مسلحة
أوق ـعــت ع ــددًا مــن الـقـتـلــى وال ـجــرحــى في
ص ـفــوف قـ ــوات الـجـيــش وال ـش ــرط ــة .ففي
ص ـب ــاح ،ج ــرى تـفـجـيــر ع ـبــوة ف ــي حافلة
لقوات الشرطة أثناء سيرها على الطريق
الدائرية جنوب العريش ،ما أدى إلى قتل
جنديني وإصابة  15آخرين.
أي ـض ــا ،ق ـتــل ج ـنــديــان ف ــي تـفـجـيــر عـبــوة
ن ــاس ـف ــة بـ ـم ــدرع ــة خ ـ ــال م ـ ــروره ـ ــا عـلــى
طريق فرعية فــي منطقة حــي املساعيد،
فـ ــي الـ ـع ــري ــش ،أم ـ ـ ــس ،وأعـ ـلـ ـن ــت «والي ـ ــة
سيناء» مسؤوليتها عن تفجير املدرعة.
كذلك قتل جندي وأصيب أربعة آخــرون
بــإصــابــات خـطـيــرة كــانــوا فــي جـيــب بعد
انـفـجــار عـبــوة نــاسـفــة زرع ـهــا مسلحون
على جــانــب الطريق الــدولـيــة فــي منطقة
الروضة ،غرب العريش.
على صعيد آخر ،أتى قرار محافظ شمال
س ـي ـن ــاء ،ال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ح ــرح ــور،
تــأج ـيــل ب ــدء ال ــدراس ــة ف ــي م ـ ــدارس مــدن
الـحــدود حتى العاشر من الشهر املقبل،
بـعــد مـطــالـبــة مـشــايــخ ورمـ ــوز الـعــائــات
هناك بتأجيل الدارسة نظرًا إلى خطورة
األوض ــاع وتــواصــل العمليات وصعوبة
تنقل الطالب واملعلمني.
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إخفاقات جديدة لقوات الغزو في مأرب
تعز 135 :شهيدًا في حفل زفاف
استهدف طيران التحالف أمس
حفلي زفاف في تعز ،ما أدى إلى مقتل
 135مدنيًا في حصيلة غير نهائية .تزامن
ذلك مع ّ
صد الجيش و«اللجان الشعبية»
ُعددًا من الهجمات على شمال غرب مأرب
قتل خاللها عشرات الجنود الخليجيين
والمسلحين ،فيما استهدف العدوان
المحافظة الشمالية بأسلحة
محرمة دوليًا
واصـ ـ ــل ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي و«الـ ـلـ ـج ــان
الشعبية» يوم أمسّ ،
صد هجمات قوات
الغزو الخليجي واملجموعات املسلحة
املــؤيــدة لها داخ ــل محافظة م ــأرب ،في
ضــربــة ج ــدي ــدة لـلـتـحــالــف ال ـعــاجــز عن
ال ـحــركــة ف ــي املـحــافـظــة الـشـمــالـيــة منذ
أكثر من ثالثة أسابيع ،بسبب عمليات
امل ـقــاومــة املـتـتــالـيــة للجيش و«أن ـصــار
الله» .هذا العجز الذي تراكمه السعودية

دعت اليونسكو إلى وقف تدمير
التراث الثقافي بعد استهداف
التحالف صنعاء القديمة
وحـلـفــاؤهــا بـعــد تـعــويـلـهــا عـلــى مــأرب
ً
إلح ـ ــداث خ ــرق عـسـكــري ش ـم ــاال ،يـبــدو
أنها ماضية في االنتقام له عبر ارتكاب
املجزرة تلو األخــرى في أنحاء متفرقة
من اليمن ،إذ سجل اليومان املاضيان
عددًا كبيرًا من املجازر ،كان أكبرها في
مدينة املخا الساحلية فــي تعز ،حيث
استهدف طيران التحالف حفلي زفاف،
ما أدى إلى مقتل نحو  135مدنيًا.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ف ــي «اإلعـ ـ ـ ــام ال ـحــربــي»
ـث ل ـ «األخ ـب ــار» (عـلــي جــاحــز)
فــي حــديـ ٍ
أن ق ــوات الـغــزو واملـجـمــوعــات املسلحة

حــاولــت عصر أمــس التقدم فــي منطقة
الجفينة في مأرب ،غير أن قوات الجيش
و«اللجان الشعبية» ّ
تصدت لهم ودمرت
عددًا كبيرًا من اآلليات ،فيما قتل منهم
ال ـع ـش ــرات .وت ــأت ــي ه ــذه الـعـمـلـيــة بعد
س ــاع ــات م ــن ص ـ ّـد زح ـفــن آخ ــري ــن على
امل ـصــاريــة وال ـب ـلــق ف ــي س ــاع ــات مبكرة
مـ ــن مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس .وقـ ـت ــل أيـ ـض ــا نـحــو
ً
تسعة مــن الـجـنــود واملـسـلـحــن ،فضال
عن تدمير عــدد من اآللـيــات خــال كسر
تـ ـح ــرك ب ــاتـ ـج ــاه شـ ـع ــاب الـ ـسـ ـب ــول فــي
منطقة البلق .وأكد املصدر في حديثه لـ
«األخبار» أن الجيش و«اللجان» تمكنوا
مــن صــد الــزحــف ال ــذي قتل فيه العقيد
ع ـلــي م ـق ــري ال ــردم ــان ــي ،واألخـ ـي ــر كــان
يعمل مديرًا ألمن مديرية بدبدة سابقًا
قبلأنيهرب ويلتحق بفريق هادي في
الــريــاض .وأض ــاف املـصــدر أن الناجني
من الكمني تفاجأوا بقصف من طائرات
األباتشي التي سارعت إلى استهدافهم
أثناء فرارهم ،فوقع في صفوفهم املزيد
من الضحايا.
وك ــان ــت مـ ــأرب ق ــد ش ـهــدت أمـ ــس ،ع ــددًا
من املحاوالت للتقدم من جبهات عدة.
وبـحـســب امل ـص ــدر ،فـقــد تمكن الجيش
و«ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة» مــن نـصــب كمني
م ـح ـكــم ل ــرت ــل ك ـب ـيــر مـ ــن ق ـ ـ ــوات ال ـغ ــزو
وامل ـس ـل ـحــن ،أدى إل ــى تــدمـيــر  15آلـيــة
ّ
ومدرعة وقتل عدد منهم خالل التصدي
مل ـح ــاول ــة ال ـت ـق ــدم ب ــزح ـف ــن مـنـفـصـلــن
ب ــات ـج ــاه ت ـبــة امل ـص ــاري ــة وال ـب ـل ــق غــرب
مدينة مأرب.
وأفاد املصدر بأن تبة املصارية وجبال
الـبـلــق والجفينة بــاتــت تـحــت سيطرة
الجيش و«اللجان الشعبية» ،نافيًا ما
ّ
تروج له قنوات العدوان وإعالمه حول
تـقــدم قــواتـهــم فــي تـلــك امل ـنــاطــق .وكــان
الجيش و«اللجان» قد تمكنوا أول من
أم ــس مــن الـتـصــدي لــزحـفــن ق ــام بهما
املـسـلـحــون وج ـنــود الـتـحــالــف باتجاه
منطقة ذات ال ــراء وتـبــة امل ـصــاريــة في
الجهة الشمالية والغربية ملدينة مأرب
وتكبيدهم خسائر كبيرة فــي األرواح

أحرز الجيش و«اللجان الشعبية» تقدمًا في عدد من المواقع السعودية خلف الخوبة في جيزان (أ ف ب)

والـعـتــاد .وبحسب املـصــدر ،فــإن قــوات
تابعة للغزو وميليشيات مـ ّ
ـدربــة في
السعودية وصلت قبل ثالثة أيــام إلى
ص ــاف ــر ق ــادم ــة م ــن م ـع ـس ـكــرات تــدريــب
داخل السعودية بقيادة عادل القميري
الذي لقي مصرعه في املعركة مع نجله
وع ــدد مــن الـضـبــاط وال ـج ـنــود ،بينهم
القيادي فــي حــزب «اإلص ــاح» سمران
وعلمت «األخبار» أن ضابطًا
العبيدي.
ُ
إماراتيًا كبيرًا قتل ضمن عمليات أول
ّ
من أمس .وأفادت املعلومات بأن هناك
خــافــا ب ــن عـبــد الـ ــرب الـ ـش ــدادي قــائــد
املـنـطـقــة الـثــالـثــة الـ ــذي عـيـنــه الــرئـيــس
ال ـفــار عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي وال ــذي
أصيب في عملية سابقة ،وبــن قيادة
التحالف حيث تم تعيني املدعو خالد
يسلم خلفًا لــه فــي قـيــادة املنطقة بعد
إصابته األسبوع املاضي.
ّ
وشــن طيران الـعــدوان مساء أمــس أكثر

من  30غارة ّ
جوية على مناطق متفرقة
في مــأرب ،مستخدمًا قنابل انشطارية
مـحــرمــة دول ـي ــا .وم ــن تـلــك الـ ـغ ــارات25 ،
غارة جوية على تبة املصارية والجفينة
وذات الراء ،أحدثت انفجارات هائلة في
املناطق املستهدفة في محاولة يائسة
إلس ـن ــاد الـ ـق ــوات ف ــي تـحـقـيــق أي تـقــدم
باتجاه تبة املصارية والجفينة.
في هذا الوقت ،أحرز الجيش و«اللجان
الشعبية» تـقــدمــا فــي ع ــدد مــن املــواقــع
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة خـ ـل ــف م ــديـ ـن ــة الـ ـخ ــوب ــة
فـ ــي ج ـ ـيـ ــزان ،م ـن ـه ــا ق ــري ـت ــا ال ـكــرع ـمــي
والـحــامـضــه واسـتـطــاعــوا تــدمـيــر عــدد
من اآلليات منها دبابة وآليتا برادلي
وسيارتني هامر وونش .كذلك ،قصفت
مــدفـعـيــة الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» موقعي
الـشـبـكــة والـ ـ ــدود ف ــي جـ ـي ــزان ،م ــا أدى
إل ــى إص ــاب ــات م ـبــاشــرة ف ــي املــوق ـعــن،
بــاإلضــافــة إلــى تدمير جــرافــة ومــدرعــة

برادلي ودبابة «أبرامز» تابعة للجيش
السعودي في قرية حامضة ،إلى جانب
قصف القوة الصاروخية موقع القرن بـ
 12صاروخًا.
من جهة أخــرى ،واصــل طيران العدوان
ً
ارتـ ـك ــاب املـ ـج ــازر يـ ــوم أم ـ ــس ،مـسـجــا
مجرزة ثانية في منطقة املخا الساحلية
فــي محافظة تـعــز .وأك ــد مـصــدر محلي
في منطقة ذباب املخا لـ «األخبار» (علي
جاحز) أن غــارات عدة نفذها التحالف
على تجمعي لحفلتي زفاف في منطقة
واح ـجــة مــديــريــة ذب ــاب راح ضحيتها
اكثر من  135شهيدًا وعشرات الجرحى
كحصيلة أولية.
وأكد مدير مستشفى املخا أن  70امرأة
سقطن شهيدات في قصف أحد حفلي
الــزفــاف .ومــن جهته ،أكــد مصدر أمني
لــوكــالــة «س ـبــأ» أن ه ــذه امل ـجــزرة تمثل
ج ــريـ ـم ــة حـ ـ ــرب تـ ـض ــاف إلـ ـ ــى ال ـس ـجــل
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كاتالونيا« :حوار» اإلرادات المتنافرة
س ـي ـطــر االن ـف ـص ــال ـي ــون ع ـل ــى غــالـبـيــة
املـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــد ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ــرمل ـ ـ ــان كـ ــاتـ ــالـ ــون ـ ـيـ ــا
اإلسبانية ،فكانت نتيجة االنتخابات
املحلية التي جرت يوم أول من أمس،
ُ
واع ــت ـب ــرت نــوعــا م ــن االس ـت ـف ـتــاء على
اس ـت ـقــال اإلق ـل ـيــم ع ــن م ــدري ــد ،أن حل
الـ ـتـ ـح ــال ــف االنـ ـفـ ـص ــال ــي فـ ــي طـلـيـعــة

أبدى رئيس الوزراء اإلسباني
استعداده للحوار مع اإلنفصاليين
الفائزين في إطار الدستور
الفائزين ،بحصوله على  62مقعدًا في
البرملان ،تضاف إليها املقاعد العشرة
الـ ـت ــي ح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا حـ ـ ــزب ي ـس ــاري
يــدعــو إل ــى االنـفـصــال أي ـضــا ،ليصبح
لالنفصاليني  72مقعدًا من أصل .135
وغـ ـ ـ ـ ـ ــداة صـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج األولـ ـ ـي ـ ــة
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،أع ـ ـلـ ــن أم ـ ـ ــس راوول
رومـيـفــا ،رئـيــس قائمة «مـعــا مــن أجل
َ
النعم» ،االئتالف االنفصالي الرئيسي
ف ــي كــاتــالــون ـيــا ،أن ــه ب ــات ق ـ ــادرًا على
إط ــاق العملية الـتــي ستقود اإلقليم
ال ـغ ـنــي ف ــي ش ـمــال ش ــرق ال ـب ــاد نحو
االستقالل في عام  .2017ورأى روميفا

أن «رســالــة الناخبني واضـحــة .لدينا
الغالبية (ف ــي الـبــرملــان املـحـلــي) التي
ت ـشـ ّـرع تـمــامــا إط ــاق ه ــذه الـعـمـلـيــة»،
مـضـيـفــا أن ح ـســم الـ ـج ــدال ب ـش ــأن ما
إذا ك ــان ــت أكـ ـث ــري ــة ق ــاطـ ـن ــي اإلق ـل ـي ــم
تــريــد االن ـف ـصــال أو ال ،ي ـكــون بــإجــراء
استفتاء حــول هــذه املسألة مباشرة،
علمًا بــأن حكومة مــدريــد ترفض هذا
األمـ ــر رف ـضــا قــاط ـعــا .وأبـ ــدى رومـيـفــا
استعدادًا «للحوار» حول كيفية تنفيذ
مــا اعـتـبــره تفويضًا شعبيًا لتحقيق
استقالل اإلقليم.
ومـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،دعـ ـ ـ ـ ــا زع ـ ـ ـيـ ـ ــم ح ـ ــزب
 CUPالـ ـيـ ـس ــاري امل ــؤي ــد لــان ـف ـصــال،
أنـتــونـيــو بــانــوس ،الـكــاتــالــونـيــن إلــى
«العصيان» ،وعــدم تطبيق «القوانني
ال ـ ـظـ ــاملـ ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـطـ ـبـ ـق ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة» .وقـ ـ ـ ــال ب ـ ــان ـ ــوس إن ــه
«ي ـح ــب أن يـتـمـكــن ك ــل الـكــاتــالــونـيــن
وال ـك ــات ــال ــون ـي ــات م ــن ال ـح ـص ــول على
ثالث وجبات يوميًا» .وتجدر اإلشارة
إل ــى أن رف ــض س ـيــاســات «الـتـقـشــف»
امل ـف ــروض ــة أوروبـ ـي ــا ه ــو م ــن الـحـجــج
الرئيسية لدعاة االنفصال.
في املقابل ،أعرب أمس رئيس الوزراء
االس ـ ـبـ ــانـ ــي ،مـ ــاريـ ــانـ ــو راخـ ـ ـ ـ ــوي ،عــن
استعداده «للحوار» مع االنفصاليني
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة،

لـكــن دائ ـمــا فــي إط ــار الــدسـتــور (ال ــذي
يمنع االنفصال) ،وليس حول «نهاية
وح ـ ــدة إس ـب ــان ـي ــا» .وأضـ ـ ــاف راخـ ــوي
أن ــه «مـسـتـعــد لــإص ـغــاء وال ـت ـح ــاور»،
لكنه ليس «مستعدًا لخرق القانون»،
وأنــه لن يناقش «وحــدة إسبانيا ،وال
ً
السيادة» ،قائال إن «مزاعم البعض في
كــاتــالــونـيــا (دع ــوى االن ـف ـصــال) كانت
ّ
وتبي
وال تــزال خــارج إطــار الـقــانــون،
اآلن أنهم (االنفصاليون) لــم يعودوا

ي ـح ـظــون ب ــدع ــم غــال ـب ـيــة امل ــواط ـن ــن».
لـ ـك ــن راخ ـ ـ ـ ــوي ت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
التوصل إلى «اتفاق مهم حول بعض
القضايا» ،مؤكدًا أن «ركن اسبانيا هو
وح ــدة األم ــة غـيــر الـقــابـلــة للتجزئة»،
بموجب دستور عام .1978
أم ــا امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـح ــزب الشعبي
الحاكم فــي اسبانيا ،بابلو كــاســادو،
ف ـ ـ ـ ـ ــرأى أن ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــون ـ ـيـ ــن رف ـ ـضـ ــوا
االن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ،ذلـ ـ ـ ـ ــك أن ال ــائـ ـحـ ـت ــن

دعاة انفصال ...مؤيدون لالتحاد األوروبي (أ ف ب)

االنفصاليتني فــازتــا بغالبية مقاعد
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان املـ ـحـ ـل ــي بـ ــأقـ ــل م ـ ــن ن ـصــف
األص ـ ــوات .وأع ـلــن كــاســادو «مــواصـلــة
ال ـع ـم ــل ل ـض ـم ــان ال ـش ــرع ـي ــة والـ ــدفـ ــاع
ً
ع ــن وحـ ــدة اس ـب ــان ـي ــا» ،ق ــائ ــا إن «كــل
ش ــيء سيستمر كـمــا ك ــان مــن قـبــل في
كاتالونيا» ،وإن «ما يجب ان تقوم به
الحكومة االقليمية هو الحكم ملصلحة
جميع الكاتالونيني ،ووقف النقاشات
االنفصالية التي فشلت» ،مشيرًا إلى
أنها «املرة االولى التي لم يحصل فيها
الـحــزبــان االنـفـصــالـيــان على االغلبية
املطلقة» في البرملان املحلي.
وشـ ـ ـ ــدد امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
األملانية ،شتيفن زايبرت ،على أهمية
«الحفاظ على سيادة القانون ،في ما
يتعلق بمعاهدات االتحاد األوروبــي،
وعلى صعيد القانون الوطني» .وجاء
مــوقــف الحكومة األملــانـيــة هــذا وكأنه
صـ ــدى مل ــواق ــف ش ـب ـي ـهــة ،كـ ــان آخــرهــا
املـ ــوقـ ــف مـ ــن إرادة غ ــال ـب ـي ــة ال ـش ـعــب
الـيــونــانــي رف ــض سـيــاســة «التقشف»
التي تفرضها أوروبا ،حيث كان وزير
املالية األملاني ،وولفغانغ شوبله ،قد
أكــد رفـضــه ألن ّ
تغير االنـتـخــابــات من
أوضاع تفرضها القوانني واملعاهدات
األوروبية.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

الثالثاء  29أيلول  2015العدد 2702

◄ وفيات ►

تقرير

طهران تشكو «تعاون» الرياض
وتستعين بالكويت
اإلجـ ــرامـ ــي ل ـل ـن ـظــام الـ ـسـ ـع ــودي ال ــذي
يـمـعــن فــي قـتــل املــواط ـنــن ويستهدف
امل ـ ـ ــدن واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن امل ـك ـت ـظ ــة بــال ـس ـكــان
وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة واألمـ ـ ــاك الـخــاصــة
والـعــامــة وم ـق ــدرات الــدولــة وك ــل مــا له
عالقة بالحياة .وسجل أمــس في تعز
أي ـضــا ،سـقــوط خمسة ش ـهــداء ،بينهم
امــرأتــان وع ــدد مــن الـجــرحــى فــي ثالث
غ ــارات شنتها طــائــرات ال ـعــدوان على
ق ــري ــة ح ـس ـيــك فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــة .ك ــذل ــك،
استهدف الطيران منزل أحد املواطنني
في منطقة باب املندب ،ما أوقع أربعة
شهداء وستة جرحى .أمــا في صعدة،
ّ
فشن التحالف  12غارة لطيران العدوان
على منطقة الزماح في مديرية باقم.
وشــن طيران الـعــدوان سلسلة غــارات
ع ـلــى ق ــاع ــدة الــدي ـل ـمــي ال ـجــويــة فيما
اس ـت ـش ـهــد س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص ،بينهم
أربعة أطفال وأمــرأة في غارات شنها
طيران العدوان على منزل ألسرة بيت
امل ـغــربــي ف ــي مــديــريــة ب ـنــي حـشـيــش.
أمــا فــي ص ـعــدة ،فـقــد أصـيــب عــدد من
املواطنني إثر غارتني لطيران العدوان
اسـ ـتـ ـه ــدفـ ـت ــا مـ ـ ـن ـ ــازل املـ ــواط ـ ـنـ ــن فــي
منطقة بني معني فــي مــديــريــة رازح.
وفي إب ،شن طيران العدوان سلسلة
غـ ــارات عـلــى كـلـيــة املـجـتـمــع فــي يريم
حيث استشهد ستة أشخاص وجرح
 12آخ ـ ـ ـ ــرون ،ب ـي ـن ـهــم نـ ـس ــاء وأطـ ـف ــال
ف ــي غـ ـ ــارات ج ــوي ــة اس ـت ـهــدفــت مـنــزل
أح ــد املــواط ـنــن .وف ــي الـبـيـضــاء ،شن
التحالف غ ــارات عــدة على الـلــواء 26
في مديرية السوادية.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،وإث ـ ــر اس ـت ـه ــداف الـتـحــالــف
أخ ـي ـرًا مــديـنــة صـنـعــاء الـقــديـمــة ،دعــت
مـنـظـمــة الـيــونـسـكــو إل ــى وق ــف تــدمـيــر
ال ـ ـتـ ــراث ال ـث ـق ــاف ــي ف ــي ال ـي ـم ــن .وأكـ ــدت
املـ ــديـ ــرة الـ ـع ــام ــة مل ـن ـظ ـمــة ال ـيــون ـس ـكــو
ّ
إي ــريـ ـن ــا ُب ــوك ــوف ــا أن م ــدي ـن ــة ص ـن ـعــاء
القديمة قصفت مرة أخرى في ليلة 18
ـ  19أي ـلــول ،حـيــث دم ــرت ال ـغــارة منزل
عائلة العيني الشهيرة.
(األخبار)

ما قل
ودل
قالت وزارة األوقاف والشؤون
الدينية الفلسطينية ،إن السلطات
اإلسرائيلية أبلغتها نيتها إغالق
«المسجد اإلبراهيمي» ،في الخليل،
جنوبي الضفة المحتلة ،اليوم وغدًا،
بسبب األعياد اليهودية .وأضافت
الوزارة ،في بيان ،أن إسرائيل ،تنوي

فتح المسجد بكل أروقته أمام
المستوطنين.
ومنذ عام ُ 1994ي ّ
قسم المسجد
اإلبراهيمي ،إلى قسمين :األول خاص
بالمسلمين ،واآلخر باليهود .وتسمح
إسرائيل للمسلمين بدخول الجزء الخاص
بهم في الحرم طوال أيام السنة،
فيما تسمح لهم بدخول الجزء الخاص
باليهود في  10أيام فقط في السنة.
(األناضول)

م ـ ـنـ ــذ امل ـ ـ ــأس ـ ـ ــاة الـ ـ ـت ـ ــي وقـ ـ ـع ـ ــت يـ ــوم
الخميس في منى قــرب مكة ،والتي
أدت إلــى مقتل  226حــاجــا إيــرانـيــا ـ
وفق حصيلة أخيرة أمس ـ لم يحدث
أي خـ ـ ــرق ف ـ ــي تـ ـع ــاط ــي ال ـس ـل ـط ــات
ال ـس ـعــوديــة م ــع ال ـط ـل ـبــات اإليــران ـيــة
املـ ـتـ ـك ــررة فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،وال ـت ــي
تمثلت في محاوالت حثيثة تبديها
طهران لتسهيل التحقق من أوضاع
املصابني ومن هويات القتلى.
ف ـفــي ال ــوق ــت الـ ــذي أع ـل ــن ف ـيــه وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي مـحـمــد ج ــواد
ظريف أن أسلوب التفاوض املباشر
م ــع ال ـس ـعــوديــة ل ــم ي ـجـ ِـد نـفـعــا ،كــان
وزيــر الصحة حسن هاشمي قابعًا
ف ــي م ـط ــار ط ـه ــران م ــع وف ــد م ــراف ــق،
ب ــان ـت ـظ ــار ال ـح ـص ــول ع ـل ــى إذن مــن
الـسـلـطــات الـسـعــوديــة لـلـتـ ّ
ـوجــه إلــى
امل ـم ـل ـكــة ،واإلشـ ـ ـ ــراف ع ـلــى عـمـلـيــات
نقل الجثث والبحث عن املفقودين.
وک ــان مــن املـقــرر أن تحصل الــزيــارة
ظ ـهــر أمـ ــس ،لـكـنـهــا ت ــأخ ــرت بسبب
ع ــدم إص ـ ــدار ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة
إذنًا بهبوط الطائرة في مطار جدة،
ولكن حتى مساء أمس ،كان الوفد ال
يــزال فــي مطار اإلم ــام الخميني في
طهران.
ظريف قال في مؤتمر عبر الفيديو
في الجمعية العامة لألمم املتحدة،
إن «ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي لـ ــم يـ ـب ـ ِـد
ً
وبناء عليه ومن دون
تعاونًا جيدًا،
أن أقدم طلبًا بذلك ،طرحت املمثلية
اإليرانية هــذا املوضوع مع ممثلية
ال ـط ــرف اآلخـ ــر ،إال أن إمـكــانـيــة هــذا
الـ ـح ــوار ل ــم ت ـح ـصــل» .وأوض ـ ــح أنــه
«عقب عدم قيام الطرف اآلخر بالرد،
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ،ط ـل ـب ـن ــا مـ ــن أم ـي ــر
الكويت أن يتابع املوضوع ،لتصبح
ب ـع ــده ــا ع ـم ـل ـيــة امل ـت ــاب ـع ــة ألوض ـ ــاع
ال ـ ـح ـ ـجـ ــاج أف ـ ـضـ ــل بـ ـقـ ـلـ ـي ــل ،ب ـح ـيــث
س ـت ـن ـق ــل خـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات امل ـق ـب ـلــة
جـثــامــن الـضـحــايــا مــن مــديـنــة مكة
املكرمة إلی جدة ومن ثم إلى إيران،
لتوارى أجسادهم في الثرى».

أما الرئيس اإليراني حسن روحاني
ف ـق ــد اخ ـت ـص ــر زيـ ــارتـ ــه ل ـن ـي ــوي ــورك،
للمشاركة فــي املــراســم التي ستقام
لـلـضـحــايــا .وأمـ ــام جـلـســة الجمعية
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،اتـ ـه ــم ال ـس ـع ــودي ــة
بــ«الـتـقـصـيــر» ،معتبرًا أن الحجاج
الـ ــذيـ ــن قـ ـض ــوا فـ ــي الـ ـت ــداف ــع ك ــان ــوا
«ض ـح ــاي ــا ت ـق ـص ـيــر م ــن ق ـب ــل ال ــذي ــن
ك ـل ـفــوا» تـنـظـيــم ال ـحــج .كــذلــك طــالــب
بـ«تحقيق دقيق حــول أسـبــاب هذه
الكارثة».
في السياق ذاته ،أعلن رئيس البرملان
ّ
يتعي
اإليراني علي الريجاني ،أنه

طالب الرئيس اإليراني
بتحقيق دقيق حول
أسباب هذه الكارثة

عـلــى «منظمة الـتـعــاون اإلســامــي»
وات ـحــاد مجالس (بــرملــانــات) الــدول
األعضاء في املنظمة ،تشكيل لجنة
للتحقيق فــي أسـبــاب حــادثــة تدافع
الحجيج في «منى».
وأجـ ـ ــری م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
للشؤون العربية واألفريقية حسني
ً
أم ـيــر عـبــدالـلـهـيــان ات ـص ــاال هاتفيًا
مع القائم باألعمال السعودي ،دعا
فيه إلى توفير اإلمكانية للقنصلية
اإلي ــران ـي ــة ل ـت ـحــديــد ه ــوي ــة جـثــامــن
اإليــران ـيــن الــذيــن قـضــوا فــي حــادث
منى.
وق ــال إنــه «رغ ــم الــوعــود باملساعدة
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون ،فـ ـ ـ ـ ــإن مـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ــه
امل ـس ــؤول ــون ال ـس ـع ــودي ــون لـتـحــديــد
م ـص ـي ــر املـ ـفـ ـق ــودي ــن ل ـي ــس ک ــاف ـي ــا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـتـ ــوقـ ــع م ـ ــن امل ـع ـن ـي ــن
فـ ــي وزراة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـحـ ــج فــي
ال ـس ـعــوديــة أن ي ــوف ــروا للقنصلية
إمـ ـك ــانـ ـي ــة تـ ـح ــدي ــد ه ــوي ــة ج ـثــامــن
ال ـق ـت ـلــی اإلي ــرانـ ـي ــن املـ ــوجـ ــودة فــي
ُ
الحاويات التي نقلت إلی مكة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :ن ـت ــوق ــع م ــن امل ـس ــؤول ــن
السعوديني أن يتحملوا املسؤولية
ويتعاونوا بجدية ،وبصورة مؤثرة،
ل ـت ـحــديــد ه ــوي ــة ج ـم ـيــع امل ـف ـقــوديــن
اإليرانيني في حادث منى».
وشدد عبداللهيان على أن «القائمني
علی شؤون الحجاج اإليرانيني في
مكة مستعدون لتقديم أي مساعدات
فورية ،وألي تعاون مع وزارة الحج
الـسـعــوديــة فــي ه ــذا امل ـج ــال» .وق ــال:
«ن ـحــن س ـنــواصــل مـتــابـعــاتـنــا حتی
تـ ـق ــري ــر مـ ـصـ ـي ــر آخ ـ ـ ــر شـ ـخ ــص مــن
املـفـقــوديــن ومـسـتـعــدون لـتـقــديــم أي
مساعدة لتسريع هذا املوضوع».
مــن جــانـبــه ،ش ــرح الـقــائــم بــاألعـمــال
السعودي اإلجــراءات التي اتخذتها
الحكومة السعودية في هذا املجال،
حـ ـت ــی اآلن ،ووع ـ ـ ـ ــد ب ـ ــإب ـ ــاغ ک ـب ــار
مسؤولي بالده بهذا األمر».
(األخبار)

تقرير

تكتيكات عسكرية إسرائيلية جديدة في مواجهات األقصى
ع ــاودت ح ـ ّـدة املــواجـهــات واالقتحامات
اإلسرائيلية لساحات املسجد األقصى
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــاع ــد فـ ــي هـ ــذيـ ــن ال ـي ــوم ــن
بالتزامن مع األعياد اليهودية املتواصلة
التي يمنع املصلون الفلسطينيون فيها
من دخول األقصى بجانب فرض قيود
مشددة في البلدة القديمة للقدس.
ت ـط ــورات مـيــدانـيــة جــديــدة ط ــرأت أمــس
ّ
خالل اقتحام األقصى تمثلت في عدة
ج ــوان ــب :أول ـه ــا ك ــان م ـل ـحــوظــا إدخ ــال
م ـع ــدات عـسـكــريــة فـ ّـص ـلــت خصيصًا
ملواجهة املرابطني في األقصى (الرافعة
الفوالذية واملـتــراس الـحــديــدي) ،إضافة
إلــى األع ــداد الكبيرة مــن شــرطــة العدو
امل ـل ـث ـمــن .ب ـجــانــب هـ ــؤالء كــانــت وح ــدة
ال ـق ـنــاصــة ال ـج ــدي ــدة وامل ـك ــون ــة م ــن 14
جـنــديــا ملثمًا ،وف ــق إف ــادة مــديــر قسم
املـ ـخـ ـط ــوط ــات وال ـ ـت ـ ــراث فـ ــي األق ـص ــى
ناجح بـكـيــرات .يقول بكيرات إن قائد
شــرطــة الـعــدو فــي الـقــدس املحتلة ،كان
ي ــدي ــر ب ـن ـف ـســه ع ـم ـل ـيــة االقـ ـتـ ـح ــام مــن
خـ ـ ــارج األق ـ ـصـ ــى ،وظـ ـه ــر أن ـ ــه «أع ـط ــى
تعليمات لنحو  150جنديًا باالشتباك
مــع املرابطني كأنه فــي مواجهة وحــرب
حقيقية» .وهو ّ
تطور الفت في تكتيكات
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اقتحام املسجد والتعامل مع املرابطني.
ي ـض ـي ــف ب ـ ـك ـ ـيـ ــرات« :شـ ـه ــد األقـ ـص ــى
اق ـت ـح ــام ــات ك ــان ــت ب ــال ـق ــدر امل ـت ـنــاســب
م ــع امل ـقــاومــة امل ــوج ــودة ،ل ـكـ ّـن الـشــرطــة
طردت كل املصلني من باحات املسجد
والـشــوارع العامة خــارج البلدة القديمة
ألكثر من كيلومتر» ،مؤكدًا أن الجنود
اإلســرائـيـلـيــن كــانــوا يـتـعـمــدون إطــاق
ال ـق ـن ــاب ــل ال ـص ــوت ـي ــة وال ــدخ ــانـ ـي ــة عـلــى
«اإلن ــارة اململوكية» ،مــا أدى إلــى كسر
ً
عدد منها ،فضال عن ثالث نوافذ أعلى
املـسـجــد .كــذلــك اشتعل حــريــق صغير
ج ـ ــرت ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ــه .وف ـ ــي خ ـطــوة
أخرى ،سعى العدو إلى «تشميع» أبواب
امل ـص ـلــى الـقـبـلــي وف ـتــح أق ـفــال ـهــا ب ــآالت
خاصة ،وفي ذلك داللة على ّ
تعمد إهانة
املقدسات بصورة واضحة.
وأوض ـ ــح ب ـك ـي ــرات ،وه ــو أي ـضــا رئـيــس
«أكــاديـمـيــة األق ـصــى للعلوم وال ـت ــراث»،
أن القوانني التي صدرت بحق املعتقلني
سابقًا وحاليًا املقدسيني جاءت إلخافة
امل ــرابـ ـط ــن وزعـ ــزعـ ــة صـ ـم ــوده ــم ،وق ــد
سعى العدو في بداية االقتحام أمس إلى
إخراج طالب املــدارس من املسجد وهم
قرابة  .700ووفق إفادة املمرض رمزي

غنايم ،الــذي يعمل ضمن بعثات طبية
بــاملـسـجــد األق ـص ــى ،ف ــإن  15شخصًا
أصـيـبــوا أم ــس ،منهم ثــاثــة فــي الــوجــه،
وبعضهم بــالــرصــاص امل ـطــاط وقنابل
ال ـصــوت ،إضــافــة إل ــى ثـمــانــي إصــابــات
بــن املـصـلــن مــن ك ـبــار ال ـســن .وأش ــار
غنايم إلــى وجــود نقص في املمرضني
والـبـعـثــات الـطـبـيــة فــي املـسـجــد بسبب
منع دخولهم منذ عصر األحد .ويشهد
األقـصــى تضييقًا واقـتـحــامــات عديدة
مـنــذ ب ــداي ــة أي ـل ــول ال ـج ــاري ال ــذي شهد
ثالثة أعياد يهودية أولها بدأ في الثاني
عشر مــن الشهر واسـتـمــر ثــاثــة أيــام،
والعيد الثاني (الـغـفــران) الــذي صادف
يوم وقفة الحجاج على جبل عرفات .أما
العيد الثالث وهو األكبر (عيد العرش أو
املظلة) ،فيستمر سبعة أيــام وبــدأ منذ
األحد وسيستمر حتى اإلثنني املقبل.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن هـ ـ ــذا االقـ ـتـ ـح ــام
العسكري يتزامن مع ذكــرى انتفاضة
األقـ ـص ــى ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة ،حـيـنـمــا
اق ـت ـح ــم رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
األس ـبــق ،أرئ ـيــل شـ ــارون ،املـسـجــد عــام
.2000
(األخبار)

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـم ــزي ــد م ــن األس ـ ــى والـ ـل ــوع ــة نـنـعــى
إليكم فقيدتنا الغالية

الحاجة جميلة صالح

والدة العميد نبيل مظلوم
(قائد جهاز أمن السفارات)
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء 29
أيلول  2015في منزل ولدها العميد
نبيل مـظـلــوم فــي بــري ـتــال ،وي ــوم غد
األربـ ـع ــاء ف ــي  30الـ ـج ــاري ف ــي مــركــز
ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة لـلـتـخـصــص
وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي ـ ـ ـ ال ـج ـنــاح قــرب
مركز أمن الدولة من الساعة الثانية
ً
مساء.
حتى السادسة
لها الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا
من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال

نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـتـجـهـيــز مـجـمــوعــات
االن ـتــاج فــي معمل ال ــذوق بــوحــدات ضخ
مواد كيماوية « additivesلتكييف الفيول
اوي ـ ــل « HFO conditioningلـتـخـفـيــض
االن ـب ـعــاثــات ال ـغــازيــة ال ـســامــة مل ــدة /42/
شـ ـهـ ـرًا او ل ـح ــن االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن تـكـيـيــف
m3 at 15•C
ً
 /1 800 000/ايهما ينتهي اوال ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 4883/تاريخ
 ،2015/5/2قد مددت لغاية يوم الثالثاء
 2015/10/20عند نهاية الــدوام الرسمي
الساعة .15.30
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1819
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـص ـيــانــة وتـصـلـيــح
كابالت التوتر العالي املطمورة.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.

إعالن

صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية 2012/1348
املنفذ :مصرف فرنسبنك وكيلته املحامية لبنى مسقاوي
املنفذ عليه :ربيع طالل العيتاوي مجدليا ـ ـ زغرتا ـ ـ بناية اسعد نعمة ـ ـ مقابل محطة
محروقات معوض ـ ـ ط2
املشترك بالحجز :بنك سوسيتيه جنرال في لبنان وكيله النقيب بسام الداية
السند التنفيذي :عقد قرض شخصي مع كشف حساب عدد  2قدره  7380637.46سبعة
ماليني وثالثماية وثمانون ألفًا وستماية وسبعة وثــاثــون ليرة لبنانية و %46من
الليرة.
تطرح هذه الدائرة للمرة الثانية املنقوالت املنزلية للمنفذ عليه ربيع طالل العيتاوي
الساعة الــواحــدة مــن يــوم االثـنــن الــواقــع فــي  2015/10/26وفــق تقرير الخبير سايد
طنون واملحدد طرحها كاآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

طقم كنبايات لون احمر غامق بوردو وثمانية قطع
طقم سفرة ثمانية كراسي مع دراسوار بني فاتح
فرن غاز ست رواس ماركة هاغنسن
براد عشرة قدم ماركة جايو
غسالة ماركة جنرال
ميكروايف ماركة هيونداي
غرفة جلوس ثالثة قطع لون زهري
غرفة نوم لون باج
غرفة نوم لون بني
غرفة نوم لون كحلي

$3000
$2500
$500
$300
$350
$60
$500
$1000
$800
$900

على من يرغب بالشراء الحضور الى مكان البيع مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم الداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى

CALL FOR TENDER
“SUPPLY OF MATERIAL FOR
”WEATHERPROOFING SHELTER KITS
In the framework of the project “Ensuring protection to the
most vulnerable Syrian and Lebanese households affected by
Syrian crisis by providing shelter and WASH emergency
assistance - ECHO/SYR/BUD/2015/91053” ,GVC Italian NGO,
intends to award a supply contract for the provision of material
for Weatherproofing Shelter Kits and its delivery in GVC
Warehouse in Jdeideh, Baalbek District, North Bekaa.
The tender dossier is available from 29/09/2015 up to
06/10/2015 and can be collected from 9:00 to 14:00 at: GVC
office in Beirut (Georger Diab Bldg, 70 Saydet Al Maaouni
str.- Forn El Chebbak, Beirut). For information about collection
please contact GVC office during the time indicated above at
76667735 or write to: secretary.lebanon@gvc-italia.org. The
tender dossier can also be requested at the following email
address: echo.wash@gvc-italia.org.
The deadline for the submission of tenders is Thursday 8th
October at 12.00. The Tenders must be hand-delivered or sent
by post service to GVC Office Jdeide, Antoun Nasr bldg, Mar
Elias str, Jdeideh-Fekehe, Baalbek district, North Bekaa.
.

علمًا أن اخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/10/16
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/9/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1823
إعالن تلزيم
ت ـج ــري لـجـنــة امل ـنــاق ـصــات ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية مناقصة عــامــة لتلزيم تقديم:
مـ ـ ـ ــواد وادوات وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات م ـخ ـبــريــه
للمختبرات وم ـفــروشــات مكتبية وآالت
طــاب ـعــة وآالت ت ـصــويــر م ـس ـت ـنــدات ل ــزوم
كلية العلوم الفرع االول.
على أســاس سعر يقدمه الـعــارض وذلــك
فـ ــي م ـب ـن ــى اإلدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة
اللبنانية ـ ـ املبنى الزجاجي ـ ـ املتحف.
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2015/10/20
الساعة  /14.30/الرابعة عشرة والنصف
من شهر تشرين االول سنة  2015لصالح
كلية العلوم ـ ـ الفرع االول.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي يـمـكــن اإلطـ ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه لـ ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
العلوم /الفرع االول.
العنوان :الحدث ـ ـ الشويفات ،مبنى كلية
العلوم ـ ـ الفرع االول.
مكتب امني السر :يونس حمود.
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االش ـتــراك فــي املـنــاقـصــة إلــى قـلــم الــدائــرة
اإلداريـ ـ ــة املـشـتــركــة ف ــي رئ ــاس ــة الـجــامـعــة
اللبنانية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من يوم االثنني الواقع فيه 2015/10/19
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 21 :ايلول 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسني
التكليف 1810
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جـبــل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئ ـي ـســة سيلفر
ابــو شـقــرا والقاضيني نانسي القلعاني
وزينب رباب ،الى املستدعى ضدهم وديع
وم ــاري وانـجــال ولــوريــس شــاكــر طنوس
عـ ــازار وجـ ــوزف اس ـعــد ب ـطــرس سركيس
املـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ،ان ــه باستدعاء
ازالــة الشيوع رقــم  2012/1677املقدم من
املـسـتــدعــي ج ــان جــرجــي ال ـهــوا بــواسـطــة
وكيله املحامي جوزف الهوا صدر الحكم
رقـ ــم  ،2015/293ت ــاري ــخ ،2015/8/18
قـضــى ب ــازال ــة ال ـش ـيــوع فــي ال ـع ـقــار /907
غــاديــر العقارية عــن طريق طرحه للبيع
باملزاد العلني للعموم ولصالح الشركاء
على ان يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة
االول ــى املبلغ امل ـقـ ّـدر مــن الخبير والبالغ
/69000/د.أ .وت ـض ـم ـي ـن ـه ــم ال ـن ـف ـق ــات
والرسوم بنسبة حصة كل منهم في امللك،
مهلة االستئناف خالل ثالثني يومًا تلي
مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

غرفة القاضي الياس ريشا
تنفذ شركة بامكس ش.م.ل .بوجه روبير
ك ـبــريــال صــاصــي بــاملـعــامـلــة 2015/231
ح ـك ــم امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدنـ ـي ــة فــي
املــن رقــم  2014/485تــاريــخ 2014/12/4
القاضي بازالة الشيوع في القسم 5/6085
كفردبيان عن طريق بيعه باملزاد العلني
وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة مــؤلــف
من اربع غرف واقعة في الطابق السفلي
وبالكشف عليه تبني انــه يقع في مجمع
في اعالي كفردبيان الـجــدران الخارجية
مـلـبـســة ح ـجــر ص ـخ ــري وه ــو م ــؤل ــف من
مدخل كوريدور ،وحمام سيراميك ضمنه
حــوض لـلــدوش مــع خــزانــة حــائــط كبيرة
ً
في املدخل ودرج يؤدي نزوال الى غرفتني
ودار وش ــرف ــة ،الـ ـب ــاط س ـيــرام ـيــك ارض
الغرفتني موزاييك وخزانة حائط في كل
منهما والقسم مجهز بشوفاج مساحته
 85م.م.
ت ـ ــاري ـ ــخ م ـح ـض ــر ال ـ ــوص ـ ــف 2010/3/5
و  2015/4/18وتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
 2015/4/22ب ـ ـ ــدل ت ـخ ـم ـي ـن ــه وط ــرح ــه
/170000/د.أ .او م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـعـمـلــة
الوطنية يجري البيع يوم الثالثاء الواقع
فيه  2015/12/8الساعة  11.00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـتــدراج عــروض لـشــراء مـحــوالت ملعمل
الجية الحراري.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /130.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/10/16
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/9/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1802
إعالن
إن القاضي العقاري في البقاع
لدى التدقيق تبني ان السيد حسان علي
ح ـم ــود بـصـفـتــه احـ ــد ورث ـ ــة ع ـلــي محمد
نجيب حمود تقدم بتاريخ 2015/8/20
باستدعاء طلب بموجبه الحصول على
ب ــدل عــن ضــائــع عــن الصحيفة العقارية
واحـ ــداث محضر تـحــديــد وتـحــريــر بديل

عن العقار رقم  1780مجدل بلهيص كونه
مفقودًا،
وح ـيــث يـتـبــن م ــن االف ـ ــادة الـ ـص ــادرة عن
امــانــة السجل العقاري فــي البقاع فقدان
محضر تحديد وتحرير العقار رقم 1780
مجدل بلهيص وعــدم وجــود اي مستند
يتعلق به،
لذلك
نقرر:
ً
اوال :قبول الطلب حسب االصول،
ثــانـيــا :نـشــر خــاصــة االس ـتــدعــاء املــوافــق
امل ــذك ــور اعـ ــاه ف ــي ث ــاث ج ــرائ ــد محلية
واسعة االنتشار وفي الجريدة الرسمية
وذلــك بواسطة املديرية العامة للشؤون
العقارية.
قرارًا صدر في زحلة بتاريخ 2015/8/27
ويحال ملن يلزم.
القاضي العقاري في البقاع
ملا ايوب
التكليف 1794
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـ ـنـ ـف ــذ الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي املـ ـشـ ـت ــرك
بالتنفيذ السيد مــارو جعجع باملعاملة
رقم  2008/522على موجودات تعاونية
ً
اوكسيليا االستهالكية ش.م.ل .تحصيال
لـبــدل الـحــراســة الـبــالــغ  14.250.000ل.ل.
لـغــايــة آخ ــر اي ـل ــول  2014ولــدي ـنــه الـبــالــغ
 60.000د.أ .عدا الفوائد واللواحق ولدين
الحال بالتنفيذ السيد بيار رزوق البالغ
 20.466د.أ .عدا الفوائد اللواحق واملقرر
اشراكه السيد جورج جبرا البالغ 90.000
د.أ .عدا اللواحق والفوائد وهي التالية:
خزنة حديد  ELKOو  2كراسي ـ ـ فاكس
 PANASONICـ ـ ـ ـ  4خ ــزائ ــن ـ ـ ـ ـ تـلـفــزيــون
 Hyundayـ ـ ـ ـ  ups 2ـ ـ ـ ـ ف ــوت ــوك ــوب ــي ـ ـ ـ ـ 4
كومبيوتر ـ ـ اليزر  Ecosysـ ـ مكتب حديد
ـ ـ مجالة ستانلس ـ ـ مـيــزان كومبيوتر ـ ـ
آلــة تقطيع جبنة ـ ـ آلــة بــرش جبنة ـ ـ 27
براد ـ ـ آلة جمبون ـ ـ مكنة بفتاك ـ ـ  8مكنة
ف ــرم ـ ـ ـ ـ ف ــرن ـ ـ ـ ـ مـكـنــة  Nescafeـ ـ ـ ـ  3مكنات
بــن ـ ـ مـيــزان الكترونيك ـ ـ  62شــاريــو ـ ـ 3
طاوالت صندوق ـ ـ  344ستاند ـ ـ  2مكنات
حالقة ـ ـ  Tooster 3ـ ـ  6سشوار ـ ـ  9مكنة
خالط ـ ـ  6عصارات ـ ـ مكنسة يدوية ـ ـ 12
خـفــاقــة ـ ـ ـ ـ مــاكـنــة  wattفــريـتــوز ـ ـ ـ ـ مكنسة
كهرباء ـ ـ لوكس على الغاز ـ ـ  2شوايات
ـ ـ  4مكوايات ـ ـ  5دفاية ـ ـ  4مايكرويف ـ ـ
 2طناجر ـ ـ  6مقالة ـ ـ فناجني شــاي ـ ـ 24
جــاط ـ ـ عصارة مع  5مماسح ـ ـ  3عصاة
ـ ـ  recharge 6للغبار وجميعها مخمنة
بمبلغ  3725د.أ .يجري البيع يوم الجمعة
الواقع فيه  2015/10/9الساعة الحادية
عـشــرة والـنـصــف فــي الكسليك مستودع
الـتــا فيستا للراغبني بــالـشــراء الحضور
ع ـلــى ال ـع ـن ــوان امل ـب ــن اعـ ــاه مـصـحــوبــن
بالثمن نقدًا وبرسم داللة بنسبة  %5وال
يـتــم الـبـيــع مــا لــم يـبـلــغ الـثـمــن امل ـعــروض
سـتــة اع ـش ــار الـقـيـمــة املـخـمـنــة كـمــا عليه
االطالع على تقرير الخبير مروان باسيل
املضموم للمعاملة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملعاملة 2013/1036
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

إعالن
ّ
املحددة تجاه اسم
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني بواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد
كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
التاريخ
اسم املناقصة
 .1تلزيم تقديم وتركيب أجهزة مخبرية لــزوم مختبر زيــت الزيتون في 2015/10/20
محطة تل العمالة.
 .2تقديم تجهيزات وأدوات مخبرية لزوم فرع الري واألرصاد في محطة 2015/10/20
الفنار

املوعد
ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة مــن ص ـبــاح يــوم
الثالثاء
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الثالثاء

فعلى من يهمه األمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخ عنه في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع لدى قسم املناقصات
ّ
السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو
وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي على
أن تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  19ايلول 2015
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1797

الثالثاء  29أيلول  2015العدد 2702

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2015/10/9ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـشــرة
وال ـن ـص ــف ظـ ـهـ ـرًا سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ عـلـيـهــا
ندين شربل عساكر ماركة كيا بيكانتو
 LXم ـ ــودي ـ ــل  2012رقـ ـ ــم /258084/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .وكـيـلـتــه املـحــامـيــة تــريـســي مطر
الـ ـب ــال ــغ  $/11.619.08/ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/3415/واملـطــروحــة
بسعر  $/3500/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2.713.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليه غـســان حسني قليط من
ً
ال ــدوي ــر ،م ـج ـهــول م ـحــل االق ــام ــة ،وع ـمــا
ب ــاحـ ـك ــام املـ ـ ــادة  409أ.م.م ت ـن ـب ـئــك ه ــذه
الــدائــرة ان لديها فــي املعاملة التنفيذية
رقم  ،2015/336واملتكونة بني مليا احمد
زبـيــب وبـيـنــك انـ ــذارًا تنفيذيًا بموضوع
الحكم الصادر عن محكمة بداية النبطية
رقــم  2015/64واملنتهي الــى عــدم قابلية
ال ـع ـقــار /1267الـ ــدويـ ــر لـلـقـسـمــة العينية
وطــرحــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي وتــوزيــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
م ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ الـ ـجـ ـب ــري ب ــان ـق ـض ــاء
عـشــريــن يــومــا تـلــي الـنـشــر مـضــافــا اليها
مهلة املسافة.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
تعلن بلدية كفردبيان عن اجراء مناقصة
عامة بطريقة التنزيل املـئــوي وبالظرف
املـخـتــوم لـتـلــزيــم اش ـغــال تــأهـيــل الـطــريــق
العام محلة الحسك موضوع قرار املجلس
البلدي رقم  180تاريخ .2014/9/8
وذلك في تمام الساعة العاشرة من نهار
الجمعة الواقع في  2015/10/16في مركز
البلدية.
قيمة التأمني املؤقت /15 000 000/ل.ل.
على املتعهدين املصنفني ـ ـ درج ــة اولــى
تـنـفـيــذ ط ــرق ـ ـ ـ ـ الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك في
ه ـ ـ ــذه املـ ـن ــاقـ ـص ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـ ـ ــى م ــرك ــز
البلدية للحصول على نسخة مــن دفتر
الشروط والئحة االسعار لقاء مبلغ قدره
 /500000/ل.ل .وتقديم عروضهم باليد
الى قلم البلدية على ان تصل قبل الساعة
الحادية عشرة من اخــر يــوم عمل يسبق
اليوم املحدد للتلزيم.
كفردبيان في 2015/9/18
رئيس بلدية كفردبيان
جان العقيقي
التكليف 1795
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/228
امل ـن ـف ــذ :ن ـم ــر ب ـط ــرس ابـ ــي رم ـي ــا بــوكــالــة
املحامي علي جابر
املنفذ عليها :سليمة فارس طايع
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الـبــدايــة
في النبطية رقــم /29تــاريــخ 2015/3/17
واملـنـتـهــي ال ــى اع ــان ع ــدم قابلية العقار
/1419ال ـخ ـيــام للقسمة العينية وطرحه
للبيع باملزاد العلني على اســاس الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/7/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/9/20 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ــم مــن
الـ ـعـ ـق ــار /1419الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــام ي ـق ــع فـ ــي وس ــط
الـبـلــدة ضـمــن منطقة سكنية ع ـبــارة عن
قطعة ارض بعل ضمنها بركة ماء وبناء
طابق واحد يحتوي على غرفتني ومطبخ
وحمام وزيــدت على البناء غرفة واحــدة،
غير مبلط ومواصفاته عادية جدًا.

مساحة االرض 965 :م2
مساحة البناء 80 :م2
التخمني 136500 :د.أ.
الطرح 136500 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2015/11/19الساعة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ملى كامل اسماعيل سندي تمليك
بدل ضائع للعقارين  359و 912انصار
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عباس حسن نصار سند تمليك بدل
ضائع للعقار  3796نبطية التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب مــالــك ع ـبــاس ف ـحــص بــوكــال ـتــه عن
حـســن عـلــي حــايــك ملــوكـلـتــه آم ـنــه حسني
جواد شهادة قيد بدل ضائع للعقار 487
عدشيت
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود عبدو رضا قبيسي بوكالته
عن حسان علي بسمه ملورثه احمد فياض
بـسـمــه الـ ــذي ورد اس ـم ــه ع ـلــى صـحــائــف
العقارات احمد حسن بسمه (والــذي هو
نـفـســه اس ـت ـنــادًا ال ــى اف ـ ــادة امل ـخ ـتــار عــدد
 )2015/495شـ ـه ــادات ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقارات  501ـ ـ  495ـ ـ  475ـ ـ  505زبدين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـلــي أح ـمــد فـ ــواز ملــوكـلـتــه فضيله
ح ـس ــن داغـ ـ ــر س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  509انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب علي صالح عبد النبي شهادة قيد
مؤقته للعقار رقــم  289منطقة بنعفول
العقاريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب عقيل عـبــدالــرؤوف االسـعــد ملوكلته
زهره محمود خليل مشورب شهادة قيد
مؤقته للعقار  1236البيساريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت

ط ـل ـب ــت سـ ـمـ ـي ــره عـ ـب ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادر ش ــات ـي ــا
ب ــوك ــال ـت ـه ــا ع ــن س ـم ـي ــره م ـح ـم ــود نـحـلــه
باالصاله عن نفسها وبصفتها مشتريه
سندات تمليك بدل عن ضائع عن حصة
س ـم ـي ــره م ـح ـم ــود ن ـح ـل ــه وع ـ ــن حـصــص
البائعني  /حسن وهشام وجهاد واشرف
وفراس وسمر محمد حسن نحله بالقسم
 18من العقار  329مصطبه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب ك ــري ـك ــور ب ــاك ــرادون ــي كــري ـكــوريــان
مل ــورث ـت ــه ل ــوس ــن ســرك ـي ــس ك ــري ـك ــوري ــان
سند تمليك بــدل عن ضائع عن حصتها
بالعقار  1011منطقة الرميل
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب االمـيــر محمد منير االيــوبــي وكيل
فوزي امني زريق سند ملكية بدل ضائع
للعقار  11 /312حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عباس حسني عــواضــه سند ملكية
بدل ضائع للعقار  26/1744حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي محمد منير محفوظ وكيل
محمود عبد الحسني قعفراني املشتري
مـ ــن ن ــاظ ــم م ـص ـط ـفــى عـ ـط ــوي وس ـل ـم ــان
ابــراهـيــم فقيه سـنــدي ملكية بــدل ضائع
للعقار  16 /2632حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت نـســريــن نعيم تــابــت وكـيـلــة عماد
ق ــاس ــم ت ــاب ــت س ـن ــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقارين  3219 ،3218العبادية وشهادة
تأمني بــدل ضائع بصفتها املفوضه من
بنك بيروت والبالد العربية
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت لـيـلــى هـيـكــل الـشـمــالــي اح ــد ورث ــة
م ـي ـشــال وديـ ــع كــامــل بـصـفـتــه اح ــد ورث ــة
ف ـي ـك ـتــوريــا ع ـب ــده حـبـيــب بـصـفـتـهــا احــد
ورث ــة ودي ــع مـخــايــل كــامــل سـنــدي ملكية
بدل ضائع للعقارين  841 ،2 /837وادي
شحرور السفلي
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
ق ـ ـ ــررت رئ ـي ـس ــة الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
بعلبك بالتكليف القاضي مايا عويدات
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2015/9/22نـ ـش ــر خ ــاص ــة
االسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء املـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــن اح ـ ـمـ ــد م ـح ـمــد
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــوك ـ ــال ـ ــة االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ احـ ـم ــد
بــرجــاوي بتاريخ  2015/9/19واملسجل
بــرقــم اسـ ــاس  2015/410لـشـطــب اش ــارة

الحجز االحتياطي يومي  /123/تاريخ
 1945/2/17واش ـ ـ ــارة االن ـ ـ ــذار والـحـجــز
يومي  /384/تاريخ  1946/4/3واشــارة
ال ـتــأمــن ال ـج ـبــري ي ــوم ــي  /429/تــاريــخ
 1946/4/29واش ــارة الحجز االحتياطي
يومي  /463/تاريخ  1946/4/30املسجلة
على حصة محمد مسلم العزير ملصلحة
س ـ ــاس ـ ــن كـ ـ ــربـ ـ ــاج وم ـ ـح ـ ـمـ ــد اسـ ـم ــاعـ ـي ــل
الرميحي عن الصحيفة العينية للعقارات
الـتــالـيــة /1198/ :و /1233/و /1249/و
 /1255/و  /1276/و  /1319/و /1331/و
 /1357/و  /1367/و  /1399/و /2028/
و  /2141/و  /2185/و  /2192/و
 /2397/و  /2417/و  /2445/و /2476/
و  /2657/من منطقة شمسطار العقارية
وقد تبني من االفادات املرفقة باالستدعاء
مــن قلم محكمة التنفيذ فــي بعلبك ومن
قلم دائ ــرة التنفيذ فــي زحلة بــأن امللفات
مفقودة .فعلى من لديه اعتراض ان يتقدم
بمالحظاته خطيًا امام هذه املحكمة خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
الكاتب وفاء الرفاعي
إعالن
ق ـ ـ ــررت رئ ـي ـس ــة الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
بعلبك بالتكليف القاضي مايا عويدات
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2015/9/22نـ ـش ــر خ ــاص ــة
االسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء املـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــن اح ـ ـمـ ــد م ـح ـمــد
الحسيني بوكالة االستاذ احمد برجاوي
بـ ـت ــاري ــخ  2015/9/19واملـ ـسـ ـج ــل بــرقــم
اســاس  2015/411لشطب اشــارة الحجز
االحتياطي يومي  /44/تاريخ 1950/1/6
واشـ ـ ــارة مـحـضــر ال ـح ـجــز يــومــي /778/
تـ ــاريـ ــخ  1950/7/14واش ـ ـ ـ ــارة ال ـتــأمــن
الجبري يومي  /532/تاريخ 1950/5/3
املسجلة على حصة فياض مسلم العزير
مل ـص ـل ـحــة ح ـب ـي ــب وفـ ـ ـ ــؤاد ال ـس ـي ـق ـلــي عــن
الصحيفة العينية للعقار رقــم /2350/
من منطقة شمسطار العقارية وقد تبني
مــن االف ــادات املرفقة باالستدعاء مــن قلم
محكمة التنفيذ في بعلبك ومن قلم دائرة
التنفيذ في زحلة بأن امللفات مفقودة.
فـ ـعـ ـل ــى مـ ـ ــن ل ـ ــدي ـ ــه اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ان ي ـت ـق ــدم
بمالحظاته خطيًا امام هذه املحكمة خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
الكاتب محمد حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب نبيه جــرجــس رشـيــد جــرجــس ناصيف
ب ـص ـف ـتــه م ـش ـت ــري شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ضــائــع
للبائع جرجي عجاج حداد العقار  2073روم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد عبد الغني العانوتي سند
تمليك بــدل ضــائــع للقسم  18مــن العقار
 216برامية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب احـ ـم ــد م ـح ـم ــد ال ـج ـب ـي ـل ــي اص ــال ــة
وملوكله حسن علي عقيل سندي تمليك
ب ــدل ض ــائ ــع لـلـقـســم  8م ــن ال ـع ـقــار 1386
حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
املحاكم الشرعية الجعفرية
املرجع :قاضي بعبدا الشرعي الجعفري
االول
املوضوع :اعالن وفاة وحصر ارث
رقم الصادر 2015/895 :في 2015/9/21
بناء على الطلب املقدم لدى هذه املحكمة
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2015/8/25ب ـ ــرق ـ ــم اسـ ـ ــاس
 2015/2956مــن املـسـتــدعــي عـلــي حسني
اسماعيل العــان وفــاة محمد بــن حسني
اسماعيل املتوفي قبل احصاء عام 1932
وال ي ــوج ــد ق ـي ــود ل ــه ف ــي س ـج ــات جــويــا
واملنحصر ارثه بكل من اوالده من زوجته
املتوفاة قبله (فاطمة) وهم حسن وحسني
وعلوية وخديجة وال وراث له ســوى من
ذك ــر فـمــن لــديــه اع ـتــراض او مــا يفيد في
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املوضوع عليه التقدم لهذه املحكمة خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخه.
القاضي االول الشيخ موسى سموري
الكاتب محمود صالح
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب م ـيــاد نـجـيــب راج ـح ــة وك ـيــل جــان
ميشال عطية ملوكله موريس نقوال عطية
بصفته الشخصية وبوكالته عن كلوديت
جوزيف بشير سندي تمليك بدل ضائع
للعقار  3154بشامون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب بـيــار عـســاف بــو خير وكـيــل عائدة
الـ ـي ــاس ابـ ــو خ ـيــر بـصـفـتـهــا الـشـخـصـيــة
وملورثها الياس بو خير سندات تمليك
بدل ضائع للعقارين  211و 1239رشميا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب يوسف عبد الله الحاج وكيل حاتم
وغــالــب نسيب التيماني ملورثتهم عذبة
عباس التيماني سند تمليك بدل ضائع
للعقار  542بليبل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب ادي ــب نـجـيــب اسـمــاعـيــل اح ــد ورثــة
نجيب ابراهيم اسماعيل سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  552عانوت
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب ج ــاد ع ـص ــام الـحـسـنـيــه اح ــد ورث ــة
عـصــام سلمان محمد الحسنيه بصفته
احد ورثة سلمان محمد الحسنيه سندي
ملكية ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــاريــن  1499عني
وزين و 1739بطمه
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
طابق افالس رقم 2013/104
الــى جميع طالبي قيد دينهم فــي طابق
اف ــاس هـيـكــل جـبــرايــل مـخــائـيــل ،وسـنـدًا
لـلـمــادة  550ت ـجــارة بـ ّـريــة ،تــدعــوكــم هــذه
املـحـكـمــة لـلـحـضــور ال ــى قـلـمـهــا لــاطــاع
ع ـلــى اقـ ـت ــراح وك ـي ــل الـتـفـلـيـســة املـحــامــي
نــزيــه غـنـطــوس وقـ ــرار ال ـقــاضــي املـشــرف
على الطابق الرئيس سامر متى ،بشأن
دينكم املطلوب قيده ،كما تقرر تكليفكم
بمهام محددة يطلب منكم االطالع عليها
وتقديم اعتراضكم خالل مهلة  8ايام من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ مبوب ►

مفقود
غادر العمال
Manir abdul aziz
Omar molla saheb ali molla
Md sultan khan
Al amin molla
Mohamad mamun miah
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئًا االتـصــال على الرقم
70/766733
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة من دون ميسي :االختبار األول الليلة
ي ـخــوض بــرشـلــونــة أول ــى م ـبــاريــاتــه من
دون نـجـمــه ال ـم ـصــاب لـيــونـيــل ميسي
ل ـحــوالــي ش ـهــريــن ف ــي مــواج ـهــة بــايــر
لـيـفــركــوزن فــي الـجــولــة الثانية ضمن
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
فكيف سيكون شكل وحــال «الـبــرســا»
من دون ملهمه؟

حسن زين الدين
بالتأكيد كــان مشهد إصــابــة النجم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي فــي
الدقائق األولى ملباراة برشلونة أمام
الس باملاس في املرحلة السادسة من
ال ــدوري اإلسباني لكرة الـقــدم ،مؤملًا
لـلـجـمـيــع ،ال ملـحـبــي الــاعــب وفــريـقــه
ف ـح ـس ــب ،إذ إن ابـ ـتـ ـع ــاد ن ـج ــم مـثــل
ميسي بني  7و 8أسابيع عن املالعب
ّ
ي ـم ــث ــل خـ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة ل ـك ــل ع ـشــاق
الـلـعــب الـجـمـيــل ن ـظ ـرًا لـلـسـحــر ال ــذي
ينثره هذا األرجنتيني أينما حل.
لـ ـك ــن ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة األك ـ ـبـ ــر ط ـب ـع ــا هــي
ل ـب ــرش ـل ــون ــة وخـ ـص ــوص ــا أن غ ـيــاب
«ل ـ ـيـ ــو» ي ــأت ــي فـ ــي ت ــوق ـي ــت ال ي ـبــدو
فـيــه بـطــل الـثــاثـيــة بــأفـضــل أحــوالــه
منذ بــدايــة املــوســم ،وهــذا مــا يتجلى
بخسارته الصاعقة أمام سلتا فيغو
 4-1في الجولة قبل املاضية وفــوزه
الـصـعــب عـلــى الس ب ــامل ــاس  1-2في
ً
الجولة األخـيــرة ،فضال عن التعادل
فــي امل ـبــاراة األول ــى فــي دوري أبطال
أوروبـ ــا عـلــى مـلـعــب روم ــا اإليـطــالــي
.1-1

غياب ميسي مناسبة
لنيمار ألداء دوره وإبراز
قدراته القيادية
ه ــذه الـنـتــائــج أت ــت لـتـطــرح عــامــات
استفهام حــول فــريــق امل ــدرب لويس
إنريكي الذي لم ّ
يقدم حتى اآلن األداء
ال ــذي يقنع ويـطـمـئــن محبيه لبقية
املوسم ،ولوال تعثرات قطبي مدريد،
ريــال وأتلتيكو ،لكانت نسبة القلق
زادت أكثر طبعًا.
ال يـخـفــى ه ـنــا أن ال ـن ـج ــاح املـنـقـطــع
ال ـن ـظ ـيــر ال ـ ــذي ح ـق ـقــه بــرش ـلــونــة في
ً
املـ ــوسـ ــم املـ ــاضـ ــي م ـت ـم ـث ــا ب ـثــاث ـيــة
ال ـ ــدوري وال ـك ــأس املـحـلـيــن ودوري
أبـطــال أوروب ــا قــد انعكس سلبًا في

سيغيب ميسي نحو شهرين إلصابته أمام الس بالماس (أ ف ب)

ب ــداي ــة امل ــوس ــم ع ـلــى الع ـب ــي ال ـفــريــق
لناحية الـحــافــز واإلن ــدف ــاع لتحقيق
ال ـفــوز ،وه ــذا غـيــر مستغرب ويمكن
الخسارة بالرباعية
أن يحصل ،لكن ّ
أمام سلتا فيغو دقت ناقوس الخطر
مــن أن األم ــور تتخطى ه ــذه النقطة
وتــرت ـبــط ب ـن ـقــاط ف ـن ـيــة ،ل ـعــل أواله ــا
في حراسة املرمى ،حيث إن األملاني
م ــارك  -أن ــدري ــه تـيــر شتيغن ارتـكــب
الكثير مــن الـهـفــوات واألخ ـطــاء التي
تسببت ب ــأه ــداف .مــا يـبــدو واضـحــا
أن تير شتيغن «نام على حرير» بعد
إصابة منافسه على املركز األساسي
التشيلياني كالوديو برافو ما أوقعه
ً
ف ــي األخ ـ ـطـ ــاء بـ ـ ــدال م ــن أن يـسـتـغــل
ال ـف ــرص ــة لـيـثـبــت ج ــدارت ــه وك ـفــاء تــه
اللتني بانت مالمحهما في النصف

برنامج الجولة الثانية في دور المجموعات
 -الثالثاء:

* املجموعة السابعة:

* املجموعة الخامسة:
برشلونة اإلسـبــانــي  -بــايــر ليفركوزن
األملاني ()21,45
بــاتــي بــوريـســوف الـبـيــاروســي  -رومــا
اإليطالي ()21,45

بورتو البرتغالي  -تشلسي اإلنكليزي
()21,45
ماكابي تل أبيب اإلسرائيلي  -دينامو
كييف األوكراني ()21,45
* املجموعة الثامنة:

* املجموعة السادسة:
بايرن ميونيخ األملاني  -دينامو زغرب
الكرواتي ()21,45
أرس ـ ـنـ ــال اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي  -أومل ـب ـي ــاك ــوس
اليوناني ()21,45

ل ـيــون الـفــرنـســي  -فــالـنـسـيــا اإلسـبــانــي
()21,45
زي ـن ـيــت س ــان ب ـطــرس ـبــورغ ال ــروس ــي -
الغانتواز البلجيكي ()21,45

الثاني من املوسم املاضي.
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن خـ ـ ــط دفـ ـ ــاع
ّ
«البرسا» قــدم صــورة ضعيفة حتى
اآلن تعكسها األهــداف السبعة التي
تلقتها شـبــاك الـفــريــق فــي «الليغا»،
وهـ ـ ــذا م ـ ـ ـ ّـرده ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى إل ــى
ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ال ـ ـفـ ــاع ـ ـل ـ ـيـ ــة واإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة
الهجومية مقارنة باملوسم املاضي،
الـ ـت ــي ك ــان ــت ك ـف ـي ـل ــة ب ـك ـش ــف نـقـطــة
الـضـعــف ه ــذه ،وخـصــوصــا مــع عــدم
ثـ ـب ــات إن ــريـ ـك ــي ع ـل ــى ش ــري ــك واحـ ــد
لجيرارد بيكيه فــي قلب الــدفــاع بني
األرج ـن ـت ـي ـنــي خــاف ـي ـيــر مــاسـكـيــرانــو
والـفــرنـســي جيريمي مــاثـيــو وم ــارك
بارترا.
لكن السؤال األبرز الذي يطرح نفسه
اآلن طـبـعــا ه ــو :كـيــف سـيـكــون شكل
وحال «البرسا» لفترة ليست بقليلة
من دون ميسي؟
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد ،فـ ـ ـ ـ ــإن غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب الـ ـنـ ـج ــم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـ ــه أث ـ ـ ــره فـ ــي ال ـف ــري ــق
الكاتالوني ،ليس ممكنا في املقابل
أن يكون السبب الــذي يوقظ الفريق
م ـ ــن سـ ـب ــات ــه وأن ي ـ ـمـ ــده ب ــال ـح ــاف ــز
املـ ـفـ ـق ــود مـ ــن بـ ــدايـ ــة املـ ــوسـ ــم ،إذ إن
العـ ـب ــي ب ــرش ـل ــون ــة ب ــات ــوا مـطــالـبــن
اآلن بمجهود أكبر لتعويض الفارق
ّ
ال ــذي يخلفه ابتعاد ميسي ،وكذلك
ّ
فإن إنريكي مدعو للتفكير أكثر في
الخطط واملعالجات.
مــن هنا ،فــإن الترقب هــو ملعرفة إن
كـ ــان إن ــري ـك ــي س ـي ـع ـمــد إلـ ــى تـغـيـيــر
آنــي لخطة الفريق وتكتيكه ،أم أنه
سيقوم فقط بـ «جراحة موضعية»
عـ ـ ـب ـ ــر تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض م ـ ـي ـ ـسـ ــي ب ـم ـن ـي ــر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدادي أو س ـ ــان ـ ــدرو رامـ ـي ــري ــز
وإيكال دور األرجنتيني في امللعب
ل ـل ـبــرازي ـلــي ن ـي ـم ــار ،وه ــي مـنــاسـبــة
بالفعل لألخير إلظهار قدرته على
قـ ـي ــادة ال ـس ـف ـي ـنــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة مــع
مـعــاونــة طـبـعــا مــن األوروغ ــواي ــان ــي
ل ـ ــوي ـ ــس س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز ،عـ ـلـ ـم ــا ه ـ ـنـ ــا أن
اإلبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ال ـ ـطـ ــويـ ــل ملـ ـيـ ـس ــي جـ ــاء
ل ـيــؤكــد خ ـطــأ اإلدارة ال ـكــاتــالــون ـيــة
بالتسرع فــي بيع بــدرو رودريغيز
وإع ـ ـ ـ ــارة امل ـ ــوه ـ ــوب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي آل ــن
هــالـيـلــوفـيـتــش ،وخ ـصــوصــا أن من
املعلوم أن الفريق ال يمكنه إشــراك
تـ ـع ــاق ــدات ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة حـ ـت ــى ش ـت ــاء
.2016
ُ
هي خسارة طبعًا أن تحرم املالعب،
قـ ـب ــل ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ك ـ ــل هـ ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
الطويلة من سحر ميسي ،لكن هذا
األمـ ـ ــر ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـثـيــر اإله ـت ـمــام
مل ـع ــرف ــة مـ ــا س ـي ـص ـن ـعــه «ب ــرش ـل ــون ــة
إنــري ـكــي» بـغـيــاب مـلـهـمــه ،واملـحـطــة
األول ـ ـ ــى س ـت ـك ــون ال ـل ـي ـل ــة ،أوروب ـ ـيـ ــا،
باستضافة باير ليفركوزن األملاني.

الفيفا

بالتر يؤكد بقاءه رئيسًا لـ«فيفا» حتى موعد االنتخابات

أكد بالتر مجددًا أنه لم يقم بأي شيء غير الئق وغير قانوني (أ ف ب)

أف ـ ـ ـ ـ ــاد ري ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارد ك ـ ـ ــول ـ ـ ــن ،مـ ـح ــام ــي
السويسري جوزف بالتر ،بأن األخير
بـ ــاق ف ــي م ـن ـص ـبــه ك ــرئ ـي ــس لــات ـحــاد
ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم «فـ ـيـ ـف ــا» حـتــى
انتخاب خلف له في شباط املقبل.
ّ
«توجه الرئيس
وقــال كولن في بيان:
بــاتــر ال ـي ــوم إل ــى ال ـعــام ـلــن ف ــي فيفا
وق ــال لهم إنــه يتعاون مــع السلطات،
مؤكدًا مرة أخرى أنه لم يقم بأي شيء
غير الئق وغير قانوني ،وأكد أنه باق
كرئيس لفيفا».
ك ــذل ــك أكـ ــد ك ــول ــن أن م ـب ـلــغ املـلـيــونــي
فرنك سويسري الذي ُدفع إلى رئيس
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي لـلـعـبــة ،الـفــرنـســي
مـ ـيـ ـش ــال ب ــاتـ ـيـ ـن ــي ،املـ ــرشـ ــح األوفـ ـ ــر
حـظــا لـخــافــة بــاتــر فــي االنـتـخــابــات
االستثنائية املقررة في شباط املقبل،
كان «تعويضًا شرعيًا» لقاء أعمال قام

بها الفرنسي ملصلحة فيفا.
ّ
يخص مسألة
وتابع املحامي« :في ما
بــاتـيـنــي ،كـشــف الــرئ ـيــس بــاتــر يــوم
ال ـج ـم ـعــة لـلـسـلـطــات ال ـســوي ـســريــة أن
السيد بالتيني كــان على عالقة عمل
وطيدة مع فيفا ،حيث عمل مستشارًا
ً
ابتداء من عام .»1998
للرئيس
وواص ــل« :لقد أوضــح للنيابة العامة
أن امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات كـ ــانـ ــت ت ـع ــوي ـض ــات
شــرعـيــة وال ش ــيء أكـثــر مــن ذل ــك ،وتــم
احتسابها بشكل صحيح مــن داخــل
فيفا».
وكـ ــان امل ــدع ــي ال ـع ــام ال ـســوي ـســري قد
أعلن يــوم الجمعة املاضي أن «إجـ ً
ـراء
جــزائ ـيــا» فـتــح بـحــق بــاتــر لالشتباه
فيه بعملية «دفع غير مشروع» ملبلع
 2مـلـيــون فــرنــك ســويـســري فــي 2011
إلــى بالتيني «على حساب فيفا ،من

خالل ّادعــاء القيام بأعمال في الفترة
ب ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي  1999وح ــزي ــران
.»2002
وزارة العدل السويسرية
تشتبه
كذلك
ّ
ف ــي أن ب ــات ــر وقـ ـ ــع «عـ ـقـ ـدًا ل ـي ــس فــي
مصلحة فيفا» مع االتحاد الكاريبي
للعبة عندما كــان الترينيدادي جاك
وارنر رئيسًا له.
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام
السويسري ،هناك أيضًا «شـ ّـك خالل
ت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاق ف ــي أن ي ـك ــون بــاتــر
تـ ـص ــرف ب ـطــري ـقــة ال تـ ـخ ــدم مـصــالــح
فيفا ،منتهكًا بذلك واجباته اإلدارية».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح م ـك ـت ــب امل ـ ــدع ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام أن
محققني قــامــوا الجمعة «باالستماع
ال ــى بــاتــر بصفة مشتبه ف ـيــه» ،وفــي
«املقابل إلى ميشال بالتيني بصفته
مستدعى إلعطاء معلومات».
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رياضة

السلة اللبنانية

ّ
لقاء مصيري للبنان مع األردن في سلة آسيا
خسر منتخب لبنان لكرة السلة أمام
نظيره الصيني  90 - 72ضمن الدور
الثاني لبطولة األم ــم اآلسـيــويــة ال ــ28
ال ـتــي ت ـقــام ف ــي ال ـصــن ح ـتــى الـسـبــت
امل ـق ـب ــل .وب ــال ـت ــال ــي س ـي ـكــون ع ـل ـيــه أن
يـ ـخ ــوض مـ ـ ـب ـ ــاراة «ح ـ ـيـ ــاة أو مـ ــوت»
أمـ ـ ــام م ـن ـت ـخــب األردن ع ـن ــد ال ـســاعــة
 11.45م ــن قـبــل ظـهــر ال ـي ــوم الـثــاثــاء
بتوقيت بيروت في اليوم األخير من
الــدور الثاني .ففي حــال فــوز منتخب
لبنان سيضمن تأهله الى الــدور ربع
النهائي الذي سيقام الخميس .وكان
لبنان قد خسر مباراته األولى في هذا
الدور امام كوريا الجنوبية ،وكما كان
متوقعًا ّ
زج مــدرب املنتخب اللبناني
الصربي فاسيلني ماتيتش في بداية
املباراة بتشكيلة احتياطية باستثناء
ج ــاي يونغبلود ال ــى جــانــب رودري ــك
عـقــل وج ــو أب ــي خ ــرس وشـ ــارل تــابــت
ونديم سعيد .وتتلخص استراتيجية
ماتيتش بإراحة الالعبني ،وخصوصًا
األس ــاس ـي ــن ل ـل ـم ـبــاراة امل ـص ـيــريــة مع
األردن ،م ــع إشـ ـ ــراك جـمـيــع الــاعـبــن
فــي امل ـبــاراة ضــد الـصــن الـتــي فرضت
إيقاعها على اللقاء منذ بــدايـتــه .إذًا،
ن ـجــح مـنـتـخــب ال ـص ــن (امل ـص ـنــف 14

عامليًا) في الفوز على لبنان (املصنف
 34عــاملـيــا والـ ــذي يـلـعــب تـحــت شعار
«ش ــوف حــالــك بلبنان» وال ــذي رفعته
شركة «سانيتا» راعية منتخب األرز).
واعتمد املنتخب اللبناني الهدوء في
املباراة ،حيث نجح املنتخب الصيني

ّ
التقدم  11 - 16لينتهي الربع األول
في
ملصلحة الصني  ،17 - 24بفارق سبع
نـقــاط .وفــي الــربــع الـثــانــي ،دخــل وائــل
عرقجي وباسل بوجي وأحمد ابراهيم
«العائد» وأمير سعود وعلي حيدر،
والحقًا جان عبد النور .واستمر فارق

باسل بوجي يحاول التسجيل في سلة الصين

نتائج اللوتو اللبناني
19 41 38 17 12 11 3
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو اللبناني
لــإصــدار الرقم  1339وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة 3 :ـ 41 - 38 - 17 - 12 - 11
الرقم اإلضافي19 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 966.093.391ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 380.750.645ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة380.750.645 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 50.859.360ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة3.912.258 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 50.859.360ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 790 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 64.379 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 115.608.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14.451 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1.099.599.211 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1339
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح96366 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 29.199.836 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة29.199.836 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6366 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.366 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.66 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
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أخبار رياضية
فضية لشيحا وبرونزية ألبو معشر
في التزلج على الماء

أحرز املتزلج اللبناني على املاء سيلفيو شيحا
ميدالية فضية في بطولة اليارتوس (اليونان) في
الفئة املفتوحة ألسلوب التعرج ،محطمًا الرقم
القياسي اللبناني .كما أحرز مواطنه اللبناني طارق
ابو معشر ميدالية برونزية في البطولة عينها التي
احرز لقبها اليوناني كيبريوس فيلبوس.

ال ـن ـق ــاط ملـصـلـحــة ال ـص ــن وأصـبـحــت
الـنـتـيـجــة  ،25 - 38لـيـطـلــب ماتيتش
وقـ ـت ــا م ـس ـت ـق ـط ـعــا لـ ـ ـت ـ ــدارك األخـ ـط ــاء
امل ــرت ـك ـب ــة م ــن ال ــاع ـب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن.
وواص ــل الصينيون ضغطهم الكبير
مــع ســرعــة فــي الهجمات املــرتــدة - 42
 ،25لـيـنـتـهــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي ملصلحة
ال ـص ــن  ،29 - 44م ــع ف ـشــل املـنـتـخــب
اللبناني في تسجيل أي سلة ثالثية
من  9محاوالت.
وم ـ ــع ب ــداي ــة ال ــرب ــع الـ ـث ــال ــث ،اس ـت ـمــر
الـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــو ع ـل ـي ــه ضـغــط
صـيـنــي وم ـحــاولــة لـبـنــانـيــة لتقليص
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق مـ ـ ــع ث ــاثـ ـيـ ـت ــن ن ــاج ـح ـت ــن
لـيــونـغـبـلــود  47 - 61ودائ ـم ــا للصني
ورمـ ـي ــة ثــاث ـيــة نــاج ـحــة أي ـض ــا لعمر
األي ــوب ــي وال ـف ــارق  14نقطة ،50 - 64
لينتهي الربع الثالث ملصلحة الصني
 .50 - 65وفــي الــربــع الــرابــع واألخـيــر،
واصـلــت املاكينة الصينية التهديف
لينتهي اللقاء بفوز الصني .72 - 90
ي ـش ــار ال ــى أن ال ـ ــدور ال ـثــانــي يختتم
ال ـث ــاث ــاء ،عـلــى أن ت ــرت ــاح املنتخبات
األربعاء .وسيقام الــدور ربع النهائي
الـخـمـيــس ون ـصــف الـنـهــائــي الجمعة
والنهائي السبت.

معسكر تدريبي للراسينغ في قبرص

غادرت بعثة نادي الراسينغ بكرة القدم الى قبرص
لالنخراط في معسكر تدريبي يمتد لفترة اسبوع،
حيث سيخوض الفريق ثالث مباريات ودية امام
اندية قبرصية .يترأس البعثة امني سر النادي كابي
قطيني وامني الصندوق جورج حنا .وقد تألفت
البعثة من :ربيع بو شعيا (مديرا للفريق) ،الروماني
يوغني مالدوفان (مديرًا فنيًا) ،شاهي كاسباريان
وسركيس عباجيان (مدربني) ،عدنان عيتاني(
مدربًا لحراس املرمى) ،وجو طابنجي (معالجًا
فيزيائيًا) والالعبني :محمد سنتينا ،علي الحارس،
مجد خليفة ،محمد مطر ،زهير مراد ،علي حميه،
عمر حلوم ،محمود احمد كجك ،محمود محمد
كجك ،غازي حنينه ،بول رستم ،عدنان ملحم ،ريان
سمعان ،علي عثمان ،مصطفى الحسن ،حسني
عمار ،حسن قليط ،علي بلوط ،سيرج سعيد ،جهاد
نور الدين ،محمد صادق ،فيتكاريوس اندريه،
ألكسيس تشوكالتيو ،ودراكيتش اوكتسافني.

استراحة
2108 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 0 8

أفقيا

ّ
ويرد إندفاعه –  -2نوع من األشجار الباسقة – رتبة
 -1لباس الكف من نسيج أو جلد – يكبح
عسكرية –  -3ملك جبيل معروف بناووسه الشهير ونقش األبجدية – اإلبن األكبر للرئيس
العراقي الراحل صدام حسني –  -4صغير اإلنسان – عاصمة أوروبية –  -5يكذب باألجنبية
– ظــن وارت ـيــاب –  -6أط ــرد وأبـعــد الـعــدو – دول ــة عربية –  -7مــن األشـجــار الحرجية – نهر
رئيسي في أوروبا ينبع من سويسرا ويصب في جنوب شرق فرنسا –  -8ليل حالك الظالم
–  -9للندبة – للنفي – سافل ودون املستوى بني البشر –  -10آخر املماليك في مصر خلفًا
لقانصوه الغوري قضى شنقًا على يد العثمانيني

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.

 -1مجموعة ســدود على نهر النيل في منطقة ومدينة سياحية مصرية –  -2قشر السطح
املـعــدنــي – لــن أو لــؤلــؤ – حــرف عطف –  -3رئـيــس جمهورية لبناني –  -4صفة مــن ُيكثر
ّ
ّ
ويحب مجالستهن ومحادثتهن – مقياس مساحة – أداة استثناء –  -5لباس
زيارة النساء
ّ
ّ
طري ولي باألجنبية –  -7إله مصري – عبور – إسم
الهنديات – عاصمة عربية –  -6رخو
موصول –  -8مدينة سورية ُت ّ
عد من أقدم املدن العربية – عائلة ّ
رسام إنكليزي راحل إشتهر
بصور األشخاص –  -9ذكــرى سنوية إلحتفال تقوم به طائفة أو جماعة مشتركة – حرف
أبجدي –  -10جزيرة تابعة للكويت – دولة عربية

أفقيا

مشاهير 2108

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الواحات – رس –  -2وايت – سيكام –  -3سب – الرسوم –  -4تارتو – آسيا –  -5رز – الى – -6
كرباج – شط –  -7ين – كل – بياف –  -8توق – اللوبي –  -9زرادشت – ملل –  -10جمر – بثينة

عموديًا
 -1اوسترليتز –  -2الباز – نورج –  -3وي – قام –  -4اتاتورك – در –  -5لو – بالش –  -6أسر – ا ا –
لتب –  -7تيس الجبل –  -8كوسى – يومي –  -9رامي – شابلن –  -10سم – الطفيلة

حل الشبكة 2107

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
رباع لبناني أوملبي راحل في رفع األثقال .حصد على مدى ثالثني عامًا ّ
كمًا
ً
هائال من البطوالت .نال امليدالية الذهبية عام  1979في دورة البحر األبيض
املتوسط  = 2+1+7+9+3عالمات الوجه ■  = 4+7+6+5سفينة حربية سريعة
■  = 8+10+11يلعن ويشتم
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ثقافة وناس

يحدث في القاهرة اآلن

وزارة حلمي النمنم :إصالح فكري أم استقرار إداري؟
استقبلت األوساط الثقافية المصرية خبر تولي
حلمي النمنم الحقيبة الوزارية بارتياح حذر ّ
مرده
ّأنه من داخل المنظومة التقليدية .إال ّأن النمنم ّ
تعرض
لهجمة من خارج الحدود على خلفية عدائه الشديد
للوهابية واتهامه السعودية وقطر بالتنظير للقتل
بدوافع طائفية والوقوف وراء الفكر التكفيري في
العالم العربي
القاهرة ــ مايكل عادل
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل ال ـض ـغــوط الـتــي
ّ
مــارسـهــا عــدد مــن املثقفني والـكــتــاب
املـ ـص ــري ــن ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة إب ــراه ـي ــم
م ـح ـلــب إلج ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــر وزاري فــي
حـقـيـبــة ال ـ ّث ـقــافــة ،إال أن مـحـلــب كــان
دائــم التعنت والــرفــض لهذا الطلب.
وبالرغم من عدم تقديم وزير الثقافة
ال ـس ــاب ــق ع ـبــد ال ــواح ــد ال ـن ـب ــوي ألي
جــديــد على الـســاحــة الثقافية خالل
ّ
فترة توليه ل ـلــوزارة ،باإلضافة إلى
موقفه الشهير وإهانته ملديرة أحد
املـ ـت ــاح ــف وت ـه ـك ـم ــه عـ ـل ــى هـيـئـتـهــا
وش ـكــواهــا الـتــي وصـلــت إل ــى مكتب
رئيس ال ــوزراء ،إال أنــه أيضًا اكتفى
بترتيب جلسة مصالحة بني الوزير
وبينها لتفادي أي إج ــراء يجدر به
ّ
اتـخــاذه ضد الــوزيــر امللقب بـ «وزيــر
قلة الذوق».
وكــأن املهندس إبراهيم محلب كان
مـ ـص ـ ّـرًا ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــران اس ـ ــم ال ـن ـبــوي
بحكومته إلى النهاية ألسباب غير
واضـ ـح ــة ،ورب ـم ــا م ــن دون أس ـب ــاب.
ه ــا ه ــي ح ـكــومــة م ـح ـلــب ت ـصــل إلــى
نـهــايــة امل ـط ــاف بـعــد قـضـيــة الـفـســاد
ال ـتــي ط ــاول ــت وزيـ ــر ال ــزراع ــة وع ــددًا
كـبـيـرًا مــن امل ـســؤولــن ،وبـعــد هــروب
محلب مــن س ــؤال عــن قضية قصور
ّ
وتورطه فيها خالل املؤتمر
الرئاسة
الصحافي في تونس.
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،ك ــان ــت ح ـق ـي ـبــة ال ـث ـقــافــة
ع ـلــى رأس ال ـح ـقــائــب ال ـتــي طــاولـهــا
التغيير في الحكومة الجديدة التي
ترأسها املهندس شريف إسماعيل
وزي ــر الـبـتــرول الـســابــق ،وهـنــا بــدأت
ال ـت ــرش ـي ـح ــات ب ــأس ـم ــاء م ـث ــل أح ـمــد
مجاهد الرئيس السابق ل ـ «الهيئة
العامة للكتاب» الــذي أقــالــه النبوي
مــن منصبه أخ ـي ـرًا ،وحلمي النمنم
الذي قام بتسيير أعمال الهيئة خلفًا

ل ــه ،بــاإلضــافــة إل ــى عـمـلــه كــرئـيــس لـ
«دار الكتب والوثائق» في الوزارة.
وقد استقر األمر نهائيًا على اختيار
النمنم لحلف اليمني الدستوري أمام
الرئيس عبد الفتاح السيسي كوزير
لـلـثـقــافــة ،وه ـنــا ب ــدأ الـجـمـيــع بـطــرح
وجهات النظر املتباينة بني التأييد
واالستياء.
في األوســاط األدبية املصرية ،كانت
هـ ـن ــاك ح ــال ــة مـ ــن االرت ـ ـ ـيـ ـ ــاح ال ـح ــذر
ّ
بعد اختيار النمنم ّلتولي ال ــوزارة.
االرت ـ ـ ـيـ ـ ــاح م ـ ـصـ ــدره أن ـ ـ ــه مـ ــن داخـ ــل
الجماعة الثقافية املـصـ ّ
ـريــة املــؤيــدة
للتغيير «ولو بشكل متحفظ أو أكثر
ّ
نظامية».
والـ ـح ــذر ه ـنــا س ـب ـبــه أنـ ــه م ــن داخ ــل
املنظومة التقليدية التي تتحرك في
ّ
ّ
التقدمية
نظامي يطرح األفكار
إطار
من دون اإلخــال بمصالح املنظومة
الحاكمة.
وربما كان على رأس أسباب االرتياح
الـعــام هــو مجرد اإلطــاحــة بالنبوي،
ذي امل ـ ـ ـيـ ـ ــول امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار
ّ
الرجعية نوعًا ما واستبداله برجل ـ
رغم كل شيء -يجاهر دائمًا بضرورة
ع ـل ـم ـنــة ال ـث ـق ــاف ــة املـ ـص ــري ــة وأص ـ ــدر
الـعــديــد مــن املــؤلـفــات عــن الجماعات
الـيـمـيـنـيــة الــدي ـن ـيــة وت ــاري ـخ ـه ــا في
تفتيت املجتمع املصري .ولعل هذه
النقطة التي طمأنت الجماعة األدبية
والـفـنـيــة املـصــريــة هــي نفسها التي
تسببت فــي هـجــوم أب ــواق آل سعود
ً
على اختيار الــرجــل كما فعلت قبال
عند اختيار جابر عصفور صاحب
ن ـفــس امل ـي ــول واألفـ ـك ــار لـيـشـغــل هــذا
املنصب.
فـقــد أب ــدى الـكــاتــب الـسـعــودي جمال
خ ــاش ـق ـج ــي اسـ ـتـ ـي ــاءه مـ ــن اخ ـت ـي ــار
حلمي الـنـمـنــم لشغل منصب وزيــر
ً
ّ
املصرية ،معلال ذلــك بتكرار
الثقافة
األخير الهجوم على الفكر الوهابي

ّ
ومروجوه بالتسبب
الذي اتهمه هو
ف ــي ت ــدم ـي ــر ال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـك ــر وال ـف ــن
العربي وانتشار التيارات التكفيرية
والتحريض على العنف وممارسته،

أبدى الصحافي السعودي
جمال خاشقجي استياءه
من هذا االختيار
مـ ـ ــا تـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ــي تـ ـفـ ـتـ ـي ــت األوطـ ـ ـ ـ ــان
وإضعافها.
ل ــم يـتـجــاهــل الـنـمـنــم ه ــذا الـتـصــريــح

وأجرى مداخلة هاتفية مع اإلعالمي
وائ ـ ــل اإلبـ ــراشـ ــي لـيـعـلــن اس ـت ـن ـكــاره
تــدخــل خــاشـقـجــي فــي ش ــأن مـصــري
كـتـشـكـيــل ال ـ ـ ـ ــوزارة ،مـعـلـنــا رأي ـ ــه في
حرية اململكة الختيار املــذهــب الــذي
تـ ّـريــد أن تحكم بــه شـعـبـهــا ،مضيفًا
أنه لم يتدخل في فرض اململكة على
مــواطـنـيـهــا ه ــذا الـفـكــر وتـلــك املـيــول،
وموضحًا بأنه يرفض تصدير هذا
ال ـف ـك ــر إلـ ــى م ـص ــر وأنـ ـ ــه ل ــن يـتــوقــف
يــومــا ع ــن م ـحــارب ـتــه وإع ـ ــان رفـضــه
له! وطالب بأن يحترم اآلخرين حق
املـصــريــن فــي رف ــض ه ــذا الـفـكــر كما
احترموا حقهم في تطبيقه لديهم.

وب ــال ـط ـب ــع ب ـع ــدم ــا أع ـل ـن ــت امل ـم ـل ـكــة
مــوقـفـهــا بـتـلــك ال ـطــري ـقــة ،ف ـقــد ب ــدأت
بعض الـتـيــارات السياسية املوالية
ل ـهــذا الـفـكــر داخـ ــل مـصــر ف ــي إظـهــار
م ــواق ـف ـه ــا بـ ــن الـ ــرفـ ــض وال ـت ـج ــاه ــل
ُ
لهذا االختيار ،واتهام الوزير بالكفر
والـتـشـكـيــك فــي أه ــداف ــه ،قــاطـعــن كل
الطرق على الحركة األدبية والثقافية
امل ـصــريــة لـتـقــويــم ال ــوزي ــر وتقييمه
مهنيًا في الشؤون اإلدارية للوزارة.
الـنـمـنــم صــاحــب امل ــؤل ـف ــات البحثية
حـ ــول ال ـج ـم ــاع ــات ال ــدي ـن ـي ــة كـ ــان قــد
وضع على عاتقه منذ عقود البحث
فــي تــاريــخ تلك التنظيمات ودورهــا
فـ ــي خ ـل ـخ ـل ــة الـ ـ ــروابـ ـ ــط امل ـج ـت ـم ـع ـيــة
املصرية والعربية ،وتصدير اململكة
الـسـعــوديــة لتلك األف ـكــار وتمويلها
ال ــذي وص ــل أحـيــانــا إل ــى تسليحها،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـ ــدور ال ـق ـط ــري في
بـنــاء التنظيمات الــرجـعـيــة ب ــدءًا من
أصـ ـح ــاب ال ـف ـك ــر امل ـ ـعـ ــادي ل ـل ـحــداثــة
ً
والتقدم ،وصوال إلى حاملي السالح
والـتـنـظـيــر لـلـقـتــل ب ــدواف ــع طــائـفـيــة.
وم ـ ــن ت ـل ــك امل ــؤلـ ـف ــات «حـ ـس ــن ال ـب ـنــا
ال ـ ــذي ال ي ـعــرفــه أ َحـ ـ ــد» ،و»األزه ـ ـ ـ ــر...
الـ ـشـ ـي ــخ وامل ـ ـش ـ ـيـ ــخـ ــة» ،و»ال ـح ـس ـب ــة
وحـ ـ ّ
ـريـ ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر» ،و»سـ ـ ّـيـ ــد قـطــب
ّ
وثورة يوليو» و»سيد قطب ...سيرة
ّ
وتحوالت».
ومن هنا يجدر الرجوع إلى التساؤل
القديم عن الهدف من تلك التغييرات
املتعاقبة في هذا املنصب ،من صابر
عـ ــرب الـ ــوزيـ ــر ال ـب ـع ـيــد ع ــن امل ـنــاطــق
ال ـش ــائ ـك ــة الـ ـ ــذي ي ـت ـجــاهــل ال ـخ ــوض
فـ ــي ال ـ ـجـ ــدل الـ ـفـ ـك ــري بـ ــن ال ـت ـن ــوي ــر
والــرجـعـيــة ،ثــم جــابــر عـصـفــور الــذي
أعـلــن بــوضــوح رفـضــه الـتــام لوجود
أي وص ـ ــاي ـ ــة ألي م ــؤسـ ـس ــة دي ـن ـيــة
والرقابية على األعمال الفنية ،مرورًا
بـ ّ
ـردة عبد الــواحــد النبوي الــذي كان
ي ـع ـلــن نـ ــوايـ ــاه ل ــوض ــع أي ع ـم ــل فــي
إطـ ــار «أخ ــاق ــي» ،م ــن دون أن يـقــوم
ً
بتعريف معنى األخالق هنا ،وصوال
إل ــى الـنـمـنــم الـبــاحــث وال ـكــاتــب الــذي
هاجم الفكر الوهابي واتهم اململكة
بتصديره بشكل مباشر وحــاد ولم
ّ
يتغير قوله حتى بعد توليه الوزارة.
والـتـســاؤل هنا :هــل هــذا بالفعل هو
سبب اختياره ،أم أن االختيار يعود
إلى كونه من داخل املنظومة اإلدارية
ليبقى الوضع كما هو عليه «إداريًا»
حتى ولو ّ
تغير املضمون واملحتوى
ّ
والتوجه؟

فالش
■ فـ ـ ـ ــازت روايـ ـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــدس» (ال ـ ـسـ ــاقـ ــي)
للسعودي محمد حسن علوان بطبعتها
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن «دار سـ ـ ــوي»،
بـجــائــزة «الــروايــة العربية  »2015التي
يمنحها «معهد العالم العربي في باريس»،
ومؤسسة «جان لوك الغاردير» .كما منحت
لجنة التحكيم جــائــزة الـتـنــويــه الـخــاص
لـلــروائــي اليمني علي املـقــري عــن «حــرمــة»
(الـســاقــي) فــي ترجمتها الـصــادرة عــن «دار
ليانا ليفي».

«مشارف» عند الساعة الحادية عشرة و37
دقيقة من مساء الغد (بتوقيت املغرب) على
شــاشــة «الـقـنــاة املغربية األولـ ــى» .تحت
عنوان «مــاذا عن مشروع التنوير في العالم
العربي؟» ،يتطرق اإلعالمي والشاعر املغربي
إلــى مــواضـيــع عــدة مــع صــاحــب «مــدخــل إلى
التنوير األوروبي» ،منها الدراسات التجديدية
في التراث العربي ،وموضوع مصادرة بعض
األف ـكــار مــن قبل الـبــاحـثــن ،والـخــدمــات التي
يمكن تقديمها للتراث اليوم.

■ ما املقصود بإسالم التنوير؟ وملاذا فشل
م ـشــروع الـتـنــويــر فــي الـعــالــم الـعــربــي الـيــوم؟
وكيف بلغنا حالة االنـســداد التاريخي التي
ّ
نتخبط بها حاليًا في زمن اإلرهاب الداعشي
واالحتراب الطائفي؟ هي بعض األسئلة التي
يـطــرحـهــا اإلع ــام ــي ي ــاس ــن ع ــدن ــان على
املـفـكــر ال ـس ــوري هــاشــم صــالــح فــي حلقة

■ تحت عنوان «الحقيقة العارية»ّ ،
يقدم
عـمــار عـبــد رب ــه (ال ـص ــورة) مـعــرضــه الــذي
تحتضنه صــالــة «أيـ ــام» فــي ب ـيــروت مــن 7
تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر) حـتــى ال ـســابــع من
تشرين الـثــانــي (نــوفـمـبــر) .الـفـنــان الـســوري
الفرنسي ( ،)1966درس العلوم السياسية
قبل أن يطلق وكالته «بلقيس» للصور ويجول

فـ ـ ــي ب ـ ـقـ ــع الـ ـ ـص ـ ــراع
ليكون شــاهــد عيان
بـعــدسـتــه ،فـحــط في
ال ـع ــراق إب ــان الـحــرب
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ع ـل ـي ــه،
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وسـ ــوريـ ــا
وليبيا .في معرضه
الـ ـج ــدي ــد ،ي ـل ـجــأ إل ــى
وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــط م ـت ـن ــوع ــة
ل ـت ـش ـك ـيــل الـ ـص ــورة
الـفــوتــوغــرافـيــة ،مستكشفًا مـفـهــوم الــرقــابــة
ّ
في العالم العربي ،ولعل أقصى تجليات هذا
القمع يكمن في الرقابة على الجسد العاري.
لالستعالم01/374450 :
■ ج ــاي ــس سـ ـل ــوم فـ ـن ــان ل ـب ـن ــان ــي ك ـنــدي
معروف (عــام  )١٩٥٨يشتغل في التجهيز
والتصوير الفوتوغرافي ،والفيديو والنص

ً
واألداء منذ عــام  .١٩٧٥فضال عــن إشرافه
على املعارض وإجراء ورشات عمل وتنسيق
املشاريع الثقافية ،يقيم سلوم في فانكوفر
فــي كندا التي لجأ إليها إثــر الـحــرب األهلية
فــي لبنان .ومــن خــال عمله ،يـحــاول سلوم
تفكيك وتحدي التأويالت التقليدية للوقائع
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ــي تـكــرسـهــا
وســائــل نـشــر املـعـلــومــات كــوســائــل اإلع ــام.
وهــا هــو الـفـنــان يـحــط فــي ب ـيــروت بمشروع
ً
الفت فعال .انطالقًا من قصاصات صحف،
وص ـ ــور ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة ،وأفـ ـ ــام ال ـب ــوالروي ــد
وبطاقات بريدية جمعها بني  1988و،1998
يـقـ ّـدم الـفـنــان اللبناني تجهيزًا فنيًا يقارب
ف ـي ــه م ــرح ـل ــة م ــن ت ــاري ــخ ل ـب ـن ــان ه ــي حـقـبــة
الـتـسـعـيـنـيــات .يـسـتـمـ ّـر امل ـع ــرض ح ـتــى 30
كــانــون األول فــي  Bank Art Galleryفي
«الجامعة األميركية في بيروت» .لالستعالم:
01/350000
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الحادثة التي شهدها موسم الحج هذا العام لم يسبق أن حصلت منذ أكثر من  25عامًا! ّ
شرعت
المأساة الباب على الصراع السياسي واإلعالمي مجددًا ،واحتدمت المواقف التصعيدية حتى وصلت
الى درك مذهبي مخيف

كارثة منى توقظ وحوش المذهبية في اإلعالم
زينب حاوي
وال امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع
لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدأ األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ً
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ـ ـ ـ ـ س ـع ــودي ــة ك ــان ــت أو
إي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ــن ض ــخ م ـن ـس ــوب ع ــال
م ـ ــن االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات املـ ـتـ ـب ــادل ــة ب ـش ــأن
حادثة مشعر «منى» منذ الخميس
املـ ــاضـ ــي ،أي ت ــاري ــخ ح ــادث ــة وف ــاة
أكثر من  700شخص من جنسيات
مختلفة ،أغلبهم أفــارقــة وإيرانيون
وم ـغــاربــة بـسـبــب ال ـتــدافــع الـشــديــد.
ه ــذه الـحــادثــة الـتــي شـهــدهــا موسم
ال ـ ـحـ ــج ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ل ـ ــم يـ ـسـ ـب ــق أن
حصلت منذ أكثر من  25عامًا .لذا،
ش ـ ّـرع ــت ه ــذه امل ــأس ــاة ب ــاب ال ـصــراع
ال ـس ـيــاســي واإلع ــام ــي م ـج ــددًا بني
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وإيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،واحـ ـت ــدم ــت
امل ــواق ــف الـتـصـعـيــديــة مــن الـطــرفــن،
حتى وصلت في الكثير من األحيان
الى درك مذهبي مخيف ،وخصوصًا
من املنابر الخليجية.
اإلع ــام ال ـس ـعــودي مــا لـبــث أن عـ ّـمــم
روايـ ــة واحـ ــدة فــي إل ـقــاء املـســؤولـيــة
على الحجاج اإليرانيني عبر االدعاء
بأنهم خالفوا تعليمات «التفويج»،
وبـ ــأن جـ ــزءًا مـنـهــم ق ــد ارتـ ـ ّـد عكسيًا
ف ــي ش ـ ـ ّـارع  204ال ـض ـي ــق ف ــي م ـنــى.
وفيما فندت هذه الرواية بالصوت
والـ ـص ــورة ع ـلــى ش ــاش ــة «ال ـعــرب ـيــة»
يوم السبت املاضي ،كانت صحيفة
«سـ ـب ــق» ال ـس ـع ــودي ــة ت ـس ـت ـغــل ه ــذه
املـ ــأسـ ــاة ل ـت ـص ـف ـيــة ح ـس ــاب ــات ـه ــا مــع
إي ــران .الصحيفة قـفــزت عــن الحدث
وراحت تفتح ما سمته «ملفًا أسود
لـطـهــران» ،وتحدثت عــن «تـجــاوزات
إي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر ح ـ ـ ـمـ ـ ــات ت ـ ــروي ـ ــج
ل ـل ـثــورة اإلس ــام ـي ــة ب ــن ال ـح ـجــاج»!
ّ
ّ
وادعـ ــت ب ــأن إي ــران تـسـتـغــل مناسك
الـحــج «ملـحــاولــة يــائـســة الستقطاب
املسلمني الوافدين للحج من الــدول
ال ـعــرب ـيــة واألف ــري ـق ـي ــة» .وب ـعــد ســرد
هـ ــذه االت ـ ـهـ ــامـ ــات ،وجـ ـه ــت «س ـب ــق»

سـهــامـهــا سـيــاسـيــا ه ــذه امل ــرة ،وفــي
رب ــط غــريــب ع ـج ـيــب ،إذ ّ
رج ـح ــت أن
تكون الحادثة مرتبطة بما وصفته
ّ
«ال ـ ـ ـغـ ـ ــل اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي» م ـ ــن نـ ـج ــاح ــات
«امل ـق ــاوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة» ف ــي مـعــركـتـهــا
ضد «الحوثيني أذناب إيران».
وبـ ـع ــد ف ـت ــح ال ـس ـع ــودي ــة وأب ــواقـ ـه ــا
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى إي ـ ـ ـ ــران،
واستغاللها لهذه الحادثة للتشفي
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ك ــان ــت ت ـ ـسـ ــاؤالت ع ــدة
ت ـطــرح نـفـسـهــا ح ــول ه ــذه امل ـج ــزرة،
وبـ ـخ ــاص ــة م ـ ــع رفـ ـ ــض ال ـس ـع ــودي ــة
ألي ج ـه ــة إج ـ ــراء ت ـح ـق ـيــق م ـيــدانــي
قضائي في ما حدث ،وحصره فقط
بــال ـس ـل ـطــات ال ـس ـع ــودي ــة املـخـتـصــة،
وعرقلة وصول البعثة اإليرانية الى
أراضي اململكة .األسئلة اختصرتها
قناة «امليادين» يوم السبت املاضي.
ف ـقــد أوردت ع ـلــى مــوقـعـهــا تعقيبًا
على فاجعة «مـنــى» سلسلة أسئلة
مــن ضمنها مــوضــوع «املـفـقــوديــن»
وك ـ ـيـ ــف ي ـس ـت ـح ـي ــل اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ه ــذا

امل ـ ـص ـ ـط ـ ـلـ ــح ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـ ـحـ ــددة
ج ـغ ــراف ـي ــا وزم ـن ـي ــا .ال ـت ـق ــري ــر أض ــاء
أيـضــا على عــدد مــن الدبلوماسيني
واملـســؤولــن اإليــرانـيــن املــوجــوديــن
ف ــي ت ـلــك الـبـقـعــة وع ـل ــى غ ـيــرهــم من
املدنيني الذين لم تعرف بعد أماكن
وج ـ ــوده ـ ــم وإل ـ ـ ــى أي م ـس ـت ـش ـف ـيــات
نقلوا.
ه ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـئ ـ ـل ـ ــة وسـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــا ك ــان ــت
حاضرة أيضًا على املنابر اإلعالمية

جريدة «سبق»
السعودية تحدثت عن
«حمالت ترويج للثورة
اإلسالمية بين الحجاج»!

اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ـ ـ ــررت الـ ـشـ ـك ــوك
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،وفـ ـتـ ـح ــت بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ب ــاب ــا
لـلـمـســاء لــة ول ــات ـه ــام ب ــ»الــام ـبــاالة
وغياب اإلدارة الرشيدة» للسعودية.
تـ ـق ــري ــر ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «م ـ ـ ــا يـ ـضـ ـم ــره آل
س ـع ــود ل ـض ـيــوف ال ــرح ـم ــن» عــرضــه
املــوقــع اإللـكـتــرونــي لقناة «الـعــالــم»،
ّ
وذكر بالحوادث السابقة في مواسم
الحج .وخلص الى ضــرورة توسيع
دف ــة تـنـظـيــم ال ـحــج لـتـشـمــل «رعــايــة
إســامـيــة» بـعــد «ع ـجــز» املـمـلـكــة عن
ّ
القيام بواجباتها .والــافــت هنا أن
هذا التقرير كتبه الباحث السعودي
ح ـس ــن الـ ـعـ ـم ــري .األم ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ق ــام
ب ــه اإلع ـ ـ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ل ـك ــن بـجـهــة
مـعــاكـســة ،إذ اسـتـعــان ب ــرأي إيــرانــي
عبر االتـكــاء على رأي رئيس مكتب
هــاشــم رفسنجاني محمد هاشمي
ل ـل ــدف ــاع ع ــن ال ـس ـع ــودي ــة وضـ ـ ــرورة
الـ ـت ــروي ق ـبــل إطـ ــاق ال ـح ـكــم عليها
في حديثه مع موقع «العربية» يوم
السبت املاضي.

أحالم في «المتاهة»
تفتتح املغنية اإلماراتية أحالم
(الصورة) الليلة ( )21:30الحلقة األولى
من برنامج «املتاهة» الذي تقدمه وفاء
الكيالني على قناتي  mbc1و«mbc
مصر» .فما الجديد الذي ستكشفه

اعتداء على إعالميين
مصريين

قيد التحضير

«متل القمر» مسلسل لبناني ...مكسيكي!
فــي التسعينيات مــن الـقــرن املاضي،
كانت املسلسالت املكسيكية وحدها
الطاغية على الـشــاشــات اللبنانية،
عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار «مـ ـ ــاريـ ـ ــا اب ـ ـنـ ــة الـ ـح ــي»
ً
و«الفقراء أيضًا يبكون» ،وصوال إلى
«ماريمار» ( ،)Marimarوغالبية تلك
األعمال ّ
كرست اسم املغنية واملمثلة
سـيـكـيــة تــال ـيــا وجـعـلـتـهــا نجمة
املـكـ ّ
الـصــف األول مــن دون مـنــافــس .لكن
تلك املوجة من املشاريع التلفزيونية
ل ــم ت ـص ـمــد ك ـث ـي ـرًا وع ــرف ــت م ـطـ ّـبــات
كـثـيــرة بسبب الـتـطـ ّـور الـحــاصــل في
عالم صناعة الدارما.
ق ـبــل خ ـمــس سـ ـن ــوات ،جـ ــاءت مــوجــة
املـ ـسـ ـلـ ـس ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي طـغــت
على األعـمــال املحلية أو املستوردة،
ولكنها كــانــت مـجـ ّـرد ف ــورة وانتهت
سـ ــري ـ ـعـ ــا .ولـ ـ ـك ـ ــن يـ ـ ـب ـ ــدو أن م ــوج ــة
امل ـش ــاري ــع املـكـسـيـكـيــة س ـت ـعــود الــى
أراضـ ـيـ ـن ــا ق ــريـ ـب ــا ،ف ـق ــد قـ ـ ـ ّـرر امل ـن ـتــج
مروان حداد (صاحب شركة «مروى

اقترب املغني املصري تامر حسني
من ّ
تخطي حاجز العشرة ماليني جنيه
(مليون وربع مليون دوالر تقريبًا)
إيرادات أحدث أفالمه «أهواك» (إخراج
محمد سامي وتأليف وليد يوسف) في
شباك التذاكر املصري خالل أسبوع.

أحالم ،وهل صحيح أنها انسحبت من
برنامج «أراب آيدول»؟ وكانت أخبار
قد انتشرت أمس عن احتمال توقيف
البرنامج بسبب الخالف بني صاحب
فكرة العمل وقناة  .mbcفهل تصدق
هذه األخبار؟ في سياق آخر ،بدأت قناتا ّ
 mbc1و« mbcمصر» السبت املاضي بث
برنامج اكتشاف املواهب «ذا فويس»
الذي يجلس في لجنة تحكيمه كل من:
التونسي صابر الرباعي ،العراقي كاظم
الساهر ،املصرية شيرين عبد الوهاب
واللبناني عاصي الحالني.

مانا
نیستانی
ـــ ايران

زكية الديراني

تامر ما سقط!

غ ــروب») لبننة مسلسل «ماريمار»،
ل ـ ـيـ ــس ع ـ ـبـ ــر دبـ ـلـ ـجـ ـت ــه بـ ـ ــل ت ـح ــوي ــل
املسلسل األم الى عمل لبناني بحت،
أبـطــالــه غـســان صليبا وابـنــه وســام،
إل ــى جــانــب سـتـيـفــانــي صليبا التي
تعمل مقدمة في  mtvوتخوض أولى
تجاربها الدرامية.
وكان وسام صليبا قد ملع دراميًا في
رمضان العام املاضي عبر مسلسل
«أحمد وكريستينا» (كتابة كلوديا
مــرشـلـيــان وإخـ ــراج سمير حبشي)،
عـلــى أن يـقــف إل ــى جــانــب والـ ــده في
املشروع املقبل.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ـ ـقـ ــول ح ـ ــداد
لــ«األخـبــار»« :نــال «مــاريـمــار» شهرة
واس ـع ــة ف ــي ال ـعــالــم ،وق ــد تــرجــم إلــى
اإلسبانية واليونانية وغيرهما .إنه
مسلسل جميل ،ولقي نسبة مشاهدة
ع ــالـ ـي ــة وحـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى ت ــرخ ـي ــص
بترجمته لعرضه في الشرق األوسط
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـن ــوات ال ـع ــرب ـي ــة».
ويضيف منتج «عشرة عبيد زغار»:
«املسلسل املنتظر يحمل اســم «متل

مترجم عن «ماريمار»
وينتجه مروان حداد

القمر» ،وستقوم السيناريست داليا
ح ــداد بـمـهـ ّـمــة تــرجـمــة ال ـع ـمــل ،وهــي
الكتابة».
تملك خبرة في
ّ
وعـ ــن ال ـه ـج ــوم املـ ـت ــوق ــع ع ـل ــى «م ـتــل
ال ـق ـم ــر» ألنـ ــه غ ـيــر ل ـب ـنــانــي ،يــوضــح
ح ـ ـ ــداد «ال أتـ ــوقـ ــع أن يـ ـ ُن ــال ال ـع ـمــل
انتقادات سلبية ،ألنني أنتج أيضًا
ً
ّ
متنوعة
إلــى جانبه أعـمــاال لبنانية
وسـ ـتـ ـع ــرض ق ــريـ ـب ــا عـ ـل ــى ال ـش ــاش ــة
ومستوحاة من املجتمع الذي يحيط
بنا.
لكني اخترت املسلسل املكسيكي من

باب التنويع فقط ،وهناك طلب على
املـسـلـســات امل ـس ـت ــوردة ،فـلـكــل عمل
جمهور معني».
وع ــن ان ـطــاق كــامـيــرا «م ـتــل الـقـمــر»،
ي ـق ــول امل ـن ـتــج «م ــن امل ـتــوقــع أن يـبــدأ
التصوير في الثالث من تشرين األول
(أكتوبر) املقبل ،على أن يعرض على
الشاشات اللبنانية والعربية أوائل
العام املقبل.
يـتــألــف «م ـتــل ال ـق ـمــر» م ــن  60حلقة،
وسيكون مختلفًا عن باقي األعمال
ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا ســاب ـقــا» .م ــن جــانـبــه،
يرفض غسان صليبا الكشف عن ّ
أي
معلومات تتعلق بدوره في املسلسل،
ويـكـتـفــي بــال ـقــول «ال تـفــاصـيــل لـ ّ
ـدي
حاليًا».
إذًا ،بعد موضة املسلسالت التركية
والـ ـهـ ـن ــدي ــة وال ـص ـي ـن ـي ــة الـ ـت ــي غ ــزت
الشاشات ،تستعد الساحة الدرامية
السـتـقـبــال مـسـلـســل لـبـنــانـ ّـي الـهــوى
بجذور مكسيكية .فهل تكون تجربة
مـ ـ ـ ـ ــروان ح ـ ـ ـ ــداد نـ ــاج ـ ـحـ ــة ،أم ي ـك ــون
مصيرها الفشل؟

ّ
تعرض اإلعالميان يوسف الحسيني
ومحمد مصطفى شردي العتداء لفظي
وبدني من عناصر إخوانية مناهضة
ّ
أول
للنظام املصري خالل تجولهما ّ
من أمس في شوارع نيويورك .وتدخلت
الشرطة لحماية الحسيني وشردي
املنضمني إلى الوفد اإلعالمي املرافق
للرئيس عبد الفتاح السيسي.

اإلعالم وقضاياه تحت
مجهر «مهارات»
في مناسبة إطالقها نتائج أربع دراسات
رصد شملت مواضيع :املرأة ،املثليون،
وطريقة
الخطاب الديني ،والشباب
ّ
تغطيتها في اإلعالم املحلي ،تنظم
«مهارات» غدًا ( )13:00ندوة حوارية في
مبنى «مونتريال» ــ ( Alt Cityالحمراء)
ملناقشة النتائج وواقع اإلعالم ودوره
في اإلضاءة على هذه القضايا .يشارك
في هذه الندوة :املنتج سالم الزعتري،
الناشطة من جميعة «كفى» مايا ّ
عمار،
اإلعالمي جو معلوف ،الناشط أسعد
ذبيان ،والزميالن ضحى شمس وبيار أبي
صعب ويدير الندوة الصحافي ّ
حسان
الزين.
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بالتزامـن مـع الكارثـة البيئيـة اللبنانيـة وأزمـة النفايـات المسـتفحلة ،تنطلـق فعاليـات  The Green Hubمـن الثانيـة عشـرة ظهـرًا حتـى السـابعة من مسـاء السـبت
 3تشـرين األول (أكتوبـر) فـي «حديقـة الصنائـع» .النهـار الطويـل يتضمـن أنشـطة تعليميـة وتثقيفيـة تفاعليـة وورشـات عمـل ،تهـدف إلـى الحفـاظ علـى البيئة
والمسـاحات الخضـراء .وهنـاك عـروض حكواتـي لجمعية «السـبيل» ،وأشـغال يدوية مـن مواد معاد تصنيعها ،وورشـات عمل فـي الزراعة وصناعة الدمى والرسـم
إلـى جانـب اليوغـا .علـى البرنامـج أيضـا معـرض  The taste of the icebergللصحافييـن بشـير الخـوري وزوجتـه فيليبيـن دي كليرمـون تونيـر .يسـتلهم الثنائـي
صـوره مـن أزمـة النفايـات فـي لبنـان ،فتظهـر اللقطـات مناطـق غارقة فـي النفايات ،مرفقة بنصوص تشـرح أسـباب هـذه األزمة ،وكيـف وصلت إلى هـذه المرحلة
ّ
تضمـن صـورًا ّ
المتقدمـة The taste of the iceberg.هـو معرضهمـا الثانـي المشـترك ،بعـد « 200صـورة لمجنـون» الـذي ّ
متنوعـة مـن لبنـان عـام .2013

نشيد الطيور في وادي الحجير
داني األمين

كاني ويست
for president

مارك زوكربرغ
إنترنت اللجوء

الخبر الذي بدا ّ
مجرد مزحة في
ختام حفلة توزيع جوائز «إم.
تي .في فيديو ميوزيك» في لوس
أنجليس الشهر املاضي ،لم يعد
كذلك اآلن .بعد كلمة ارتجالية
ألقاها في االحتفال ،أعلن كاني
ويست أنه يخطط للترشح للبيت
األبيض عام  ،2020لكن الخبر
انتشر على نطاق واسع كنكتة
ال أكثر .لكن مقابلته األخيرة
مع مجلة «فانيتي فير» ،جاءت
لتؤكد هذا القرار ،خصوصًا
عند سؤاله عن نيته الترشح
وإجابته «بالطبع» .وعزى مغني
الراب األميركي هذا اإلصرار إلى
«التجاوب األولي للناس مع
الفكرة» .ورغم تدشني مؤيدي
ويست لجنة عمل سياسي تحت
اسم  ،Ready For Kanyeعلى أمل
ترشحه باسم الحزب الجمهوري،
إال أن ويست لم يكشف حتى
اآلن عن الحزب السياسي الذي
سيخوض االنتخابات باسمه.
علمًا أن هذه اللجنة لم تجذب
أكثر من  100شخص على موقعي
فايسبوك وتويتر.

ليس بالخبز وحده يحيا
الالجئون .هناك أيضًا ما يمكن
ّ
يحسن ظروف هؤالء وفق
أن
مارك زوكربرغ .في كلمة ألقاها
في أحد املنتديات التابعة لـ
«األمم املتحدة» في نيويورك
أخيرًا ،أعلن مؤسس فايسبوك
خططًا للمساعدة في توفير
االنترنت ملخيمات الالجئني
التابعة لألمم املتحدة .وفيما
ّ
أكد أن هذا سيساعد في حصول
الالجئني على املساعدات وتعزيز
عالقاتهم األسرية ،قال إن
ّ
سيسهل عمل
وصول اإلنترنت
األمم املتحدة في تلبية أهدافها
التنموية والقضاء على الفقر.
كما أشار إلى أن فايسبوك يعمل
مع املفوضية السامية لـ «األمم
املتحدة لشؤون الالجئني» على
إنجاز هذا املشروع ،مضيفًا
ّ
أن فايسبوك يعد موقعًا مميزًا
للمساعدة في تحقيق هذه
األهداف التي ّ
تعد ضرورة
ّ
للتطور .لكنه لم يعلن حتى اآلن
املخيمات التي ستنطلق منها
هذه الخطة.

«عصفور عالشجرة وال عشرة باإليد»
هو عنوان املعرض الذي أقامته لجنة
«محمية وادي الحجير الطبيعية»
(في قضاءي النبطية وبنت جبيل)
أخيرًا في املحمية .وقد ّ
ضم املعرض
أقسامًا عدة تظهر أنواع الطيور
التي تعيش في املحمية ،وتلك
التي تنوي اللجنة تربيتها .وقد
خصص املعرض قسمًا يبني الوسائل
والطرق التي يعتمدها األهالي في
صيد الطيور واالعتداء على هذه
الثروة املميزة التي باتت نادرة في
املنطقة ،ونتائجها الكارثية التي
أدت إلى انقراض أنواع من الطيور
التي كانت تعيش في املنطقة .كما
ُعرضت أنواع عدة من الطيور التي

تم نقلها الى املحمية وإطالقها خالل
املعرض ،الذي سينتقل إلى القرى
والبلدات املجاورة للمحمية واملدارس
والثانويات بهدف «نشر التوعية
عند الجيل الجديد حول أهمية
الطيور ودورها البيئي ،وآفة الصيد
ومخاطرها والبدائل املمكنة» .يذكر
أن «محمية وادي الحجير الطبيعية»
أنشئت عام  ،2010وتمتد من نهر
الليطاني في قعقعية الجسر أسفل
مدينة النبطية حتى بلدة عيترون
في قضاء جبيل حيث تغطيها غابات
السنديان وامللول .وقد تم تشكيل
لجنة الدارتها وللعمل على تطبيق
قانون املحمية وزيادة عدد األشجار
فيها ،إضافة إلى حماية الطيور
والحيوانات التي تعيش فيها وزيادة
أنواعها وأعدادها.

شاعر المنبرين
في «بيت» زاهي
البدايات ،وانضمامه إلى جوقة
زغلول الدامور قبل تأسيس فرقته
الزجلية الخاصة «فرقة الربيع»،
وشعراء الزجل ،والذاكرة الشعبية
والتراث الشفوي هي محاور
الحلقة الجديدة من برنامج «بيت
القصيد» على قناة «امليادين»
عند الثامنة والنصف من مساء
اليوم .في الحلقة ،يحاور اإلعالمي
زاهي وهبي شاعر املنبرين طليع
حمدان (الصورة) الذي تميز
بشعره الغزلي والوطني .سيقدم
حمدان عددًا من أجمل قصائده،
ويتوقف عند أهم املحطات في
سيرته وسيرة الزجل اللبناني
التي «تؤرخ لنصف قرن من حب
الكلمة واآلخر واألرض» .ويتعمق
وهبي أكثر في شعر حمدان
ولغته وصوره الشعرية والقضايا
التي كتب عنها ،فيما يتطرق إلى
عالقة حمدان بشعراء آخرين مثل
زين شعيب وموسى زغيب.
«بيت القصيد» مع طليع حمدان :الليلة
عند الثامنة والنصف بتوقيت بيروت ـ
على قناة «امليادين»

