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سياسة
قضية اليوم

حزب الله والمصارف :تقدم نحو تثبيت
محمد وهبة
م ــؤش ــرات ك ـث ـيــرة ت ـف ـيــد بـ ــأن مـطـلــع
األس ـبــوع املـقـبــل قــد يـحـمــل انـفــراجــا
في ملف تطبيق القانون األميركي
ض ـ ّـد ح ــزب ال ـلــه .فـمــا رش ــح عــن لقاء
هـيـئــة مـكـتــب جـمـعـيــة امل ـص ــارف مع
الوزير حسني الحاج حسن والنائب
عـلــي فـيــاض والـنــائــب الـســابــق أمــن
شـ ـ ــري ،أمـ ـ ــسُ ،ي ـظ ـه ــر أن املـ ـص ــارف
ق ـ ّـررت أن تـكــون متعاونة مــع اآللية
التي يقترحها حاكم مصرف لبنان
ريـ ــاض س ــام ــة ،لـجـهــة إبـ ــاغ هيئة
الـتـحـقـيــق ال ـخــاصــة ق ـبــل إغـ ــاق أي

حساب أو تجميده.
«ب ـعــض امل ـص ــارف كــانــت ت ـبــدي نوعًا
م ــن الـ ـتـ ـع ــاون ،ف ـي ـمــا ب ـع ـض ـهــا اآلخ ــر
كـ ــان يـل ـجــأ إلـ ــى ال ـت ـ ّ
ـوس ــع وال ـت ـعـ ّـســف
ف ــي تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون األس ـ ـ ــود» .هــذه
العبارة كانت حاضرة في اللقاء الذي
امتد لنحو ساعتني ،وجــاء ً
بناء على
ُ
طلب فياض ،خالفًا ملا أشيع أول من
أمس عن أن الجمعية طلبت االجتماع
ب ــال ـح ــزب .وان ـت ـه ــى ال ـل ـق ــاء بـخــاصــة
م ـ ـفـ ــادهـ ــا «أن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف م ـس ـت ـع ــدة
للتعاون».
ش ـه ــدت ال ـج ـل ـســة ن ـقــاشــات ح ـ ـ ّ
ـادة ثم
هــادئــة ،لكن املـصــارف كانت أقــل ّ
حدة

م ــن اج ـت ـمــاع ـهــا م ــع وزي ـ ــر امل ـ ــال علي
حسن خليل أول من أمس ،وبدت أكثر
مــرونــة ،خـصــوصــا لناحية التعاطي
مــع اآلل ـيــة ال ـتــي اقـتــرحـهــا ســامــة في
بـيــانــه أول مــن أم ــس ملـعــالـجــة األزم ــة.
وتنص اآللـيــة على أن على املصارف
االم ـت ـن ــاع ع ــن إغ ـ ــاق أو ت ـجـم ـيــد أي
حـ ـس ــاب ،إال ب ـع ــد عـ ــرض األمـ ـ ــر عـلــى
هيئة التحقيق الخاصة التي لها أن
تجيب خالل  30يومًا.
حـمـلــة إغ ـ ــاق ال ـح ـس ــابــات أو الـطـلــب
إلـ ــى ال ــزب ــائ ــن إغ ـ ــاق ح ـســابــات ـهــم أو
تـ ـجـ ـمـ ـي ــده ــا ،الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـنـ ـتـ ـه ــا ب ـعــض
امل ـ ـصـ ــارف خ ـ ــال ال ـش ـه ــور امل ــاض ـي ــة،

ب ـي ـنــت أن ه ـن ــاك مـ ـص ــارف مـتــواطـئــة
فــي اسـتـهــداف بيئة الـحــزب مباشرة.
ولدى حزب الله شكوك حول مصرفني
بارزين ،على األقل ،طلبا من املؤسسات
الـتـعـلـيـمـيــة والـ ـن ــواب واملـسـتـشـفـيــات
وغـيــرهــا مــن املــؤسـســات االجتماعية
ّ
إغـ ـ ــاق ح ـس ــاب ــات ـه ــا .ومـ ــا يـ ـع ــزز ه ــذا
االحتمال ،عدم لجوء مصارف أخرى
إل ــى ال ـتـ ّ
ـوســع واالج ـت ـهــاد فــي تفسير
القانون األميركي.
عـلــى أي ح ــال ،ينتظر الجميع عــودة
حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان مـ ــن زيـ ــارتـ ــه
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـبـ ــت امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وهـ ــو
سيعكف مباشرة على إنهاء هذا امللف

الـ ــذي ك ــاد ي ـسـ ّـبــب أزمـ ــة ك ـب ـيــرة .أحــد
املصرفيني غمز من قناة هـ ّـذه األزمــة،
مشيرًا إلــى أن «الشيعة يمثلون ثلث
الثقل املالي لدى املصارف ،وبالتالي
فـ ــإن املـ ـص ــارف ل ــن ت ــذه ــب ف ــي ات ـجــاه
استعدائهم».
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر قــريـبــة
مــن ســامــة إن سـلــوك امل ـصــارف جعل
مصرف لبنان بني نارين« :الخالف مع
حزب الله من جهة ،وتطبيق القانون
م ــن جـهــة ثــان ـيــة» .إذ إن ال ـحــاكــم ق ـ ّـدم
وعـ ــودًا بـمـنــع امل ـص ــارف م ــن الـتـ ّ
ـوســع
وال ـع ـش ــوائ ـي ــة ف ــي ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون
ألنــه ال يريد الــدخــول في مواجهة مع
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المصارف
والسيادة!

مرجعية مصرف لبنان
الحزب .وهو يسعى إلى توفير الحل
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ـ ّـري،
ّ
«والـهــاتــف بينهما لــم يغلق قــط ،قبل
صدور البيان الباريسي للحاكم».
مـ ـص ــادر قــري ـبــة م ــن بـ ــري ت ــوض ــح أن
«ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدرون أو يـ ـسـ ـع ــون إل ــى
التمييز بني موقف حزب الله وموقف
حركة أمل في مسألة القانون األميركي
م ـ ـخ ـ ـط ـ ـئـ ــون» .وك ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ّـري ق ـ ــد أث ـ ــار
موضوع القانون مع القائم باألعمال
األمـيــركــي فــي لبنان ريـتـشــارد جونز
الذي أكد أن حسابات النواب وتوطني
ال ـ ــروات ـ ــب وسـ ــواهـ ــا مـ ــن ال ـح ـس ــاب ــات
العادية التي لم تطرأ عليها تطورات

سالمة ال يريد
صدامًا مع الحزب،
لكنه يريد
آلية تتيح تطبيق
القانون األميركي

م ـل ـحــوظــة ال ت ــدخ ــل ض ـم ــن ال ـق ــان ــون
األميركي .كــام مماثل سمعه سالمة
مــن جــونــز ال ــذي قــال لـبــري إن سالمة
عال صوته أثناء الحديث ،إال أن هذا
ال يـلـغــي أن مــوقــف وزارة الـخــارجـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة سـ ـي ــاس ــي ،ف ـي ـم ــا مــوقــف
وزارة الـخــزانــة األمـيــركـيــة تقني ،وأن
القرار االستراتيجي ال يعود إلى جهة
وحدها ،بل يعود إلى مجموعة مؤلفة
من الوزارات واإلدارات ،وحصل سابقًا
أن اجتمعت هذه اإلدارات حني اتخذت
قرارًا بتسمية البنك اللبناني الكندي.
هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ت ـع ـيــد امل ـس ــأل ــة إل ــى
املــربــع األول ال ــذي تــا ص ــدور اقـتــراح

3

إبراهيم األمين
ســامــة ف ــي بـيــانــه أول م ــن أم ــس :هل
ي ـك ـفّــي ه ـ ــذا ال ـب ـي ــان مل ـعــال ـجــة األزم ـ ــة
وك ـ ــف ي ــد امل ـ ـصـ ــارف ع ــن امل ـم ــارس ــات
املـ ـ ّ
ـدمـ ــرة واإلل ـغ ــائ ـي ــة؟ ي ـق ــول امل ـصــدر
الـقــريــب مــن ســامــة إن التعميم قــادر
على معالجة اإلشكال الذي حصل ،إذ
أصـبــح مـصــرف لبنان فــي مــوقــع منع
امل ـص ــارف مــن اإلجـ ـ ــراءات التعسفية،
لكنه فــي الــوقــت ذات ــه يـحـ ّـمــل مصرف
لبنان مسؤولية أكبر مــن تلك امللقاة
على عاتقه ،وخصوصًا أن املصارف
تـحـقــق أرب ــاح ـه ــا ف ـقــط ألن ـهــا تتحمل
مسؤولية إدارة املخاطر ،أما التعميم
فهو ّ
يحمل مصرف لبنان املسؤولية.

ل ـطــاملــا شـكـلــت املـ ـص ــارف ف ــي ل ـب ـنــان نقطة
إجماع بني جميع املتخاصمني واملتحاربني.
لـيــس األم ــر إعـجــابــا أو تـقــديـرًا أو مــا شــابــه،
بل إقــرار واضــح من اللبنانيني كافة بالدور
املــركــزي لـهــذا الـقـطــاع .إذ ب ــات مـحــوريــا في
ح ـيــاة ال ـن ــاس ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـص ـعــد .وبـلــغ
األمـ ــر أن بــاتــت املـ ـص ــارف الــوس ـيــط املــالــي،
شبه اإللــزامــي ،بني املواطن وكــل املؤسسات
التي توفر حاجات حياته اليومية ،من األكل
وال ـش ــرب والـتـعـلـيــم والـطـبــابــة وال ـس ـكــن ،إلــى
ً
الـسـفــر وال ـس ـيــارة وال ـتــرف ـيــه ...وصـ ــوال إلــى
عمليات التجميل!
في لبنان ،الذي يشهد منذ عام  1975حروبًا
بــاردة وساخنة أودت بحياة أكثر من مئتي
ألـ ــف م ــواط ــن ،وه ـ ّـج ــرت أك ـث ــر م ــن مـلـيــونــي
ش ـخــص داخ ـ ــل ال ـب ــاد وخ ــارج ـه ــا ،وحـيــث
حـصـلــت حـ ــروب كــونـيــة وإقـلـيـمـيــة وأهـلـيــة،
وحيث التناحر السياسي على أشده في هذا
البلد الصغير ،لــم ُ
ينج أحــد مــن ويــات هذه
الـحــروب .لكن املـصــارف بقيت ،على الــدوام،
الناجي الوحيد ،الــذي لم يسلم فحسب ،بل
شهد نموًا قياسيًا ،ربما لم تشهده مصارف
كبرى في العالم خالل الفترة الزمنية نفسها.
ل ـقــد عـمـلــت املـ ـص ــارف ،طـ ــوال ال ــوق ــت ،على
مـعــالـجــة أوضــاع ـهــا مــن خـلــف ال ـس ـتــارة ،ما
يجعلها بعيدة فعليًا عن املحاسبة واملساءلة.
حتى السياسات النقدية واملصرف املركزي
مـنـحــا ه ــذا ال ـق ـطــاع ه ــوام ــش إضــاف ـيــة تتيح
لــه الـنـمــو أك ـثــر فــأكـثــر .وه ــي اس ـت ـفــادت من
فوضى القوانني ،وفساد السلطات القائمة،
بما فيها سلطات الرقابة الشعبية من أحزاب
وص ـحــافــة ون ـقــابــات ،حـتــى ص ــارت الـقـطــاع
الثاني ،بعد الدولة ،من حيث اإليرادات.
لـكـنـنــا ،ال ـي ــوم ،أم ــام مـفـتــرق خـطـيــر .ويـبــدو
أن ب ــن أه ــل ال ـق ـطــاع م ــن يـتـعــامــل م ــع ملف
ال ـع ـقــوبــات املــال ـيــة األم ـيــرك ـيــة عـلــى املـقــاومــة
وناسها ،وكأنه ملف عــادي يمكن تسويته
بــرشــوة هـنــا ،أو قبلة ه ـنــاك .كــل النقاشات
الجارية توحي بأن في قيادة هذا القطاع ،من
أصحاب مصارف وموظفني إداريني ،من لم
ّ
يتنبه إلى خطورة االنصياع األعمى للمطالب
األميركية التعسفية.
مرات كثيرةُ ،يرفع الصوت حفظًا ملن يغامر،
عن عمد أو عن تيه ومكابرة:
ليس فــي لبنان ،واإلقليم والـعــالــم ،مــن يقدر
على منع االنهيار الكبير ،وكشف املستور
ملن يرغب في االطالع على كارثة وطنية ،أين
منها اإلهمال أو الهدر أو االعتداء على الحق
العام ...فهل من يتعظ؟

علم
و خبر
محاولة لفلفة
«تهريبة» في المطار
ُ
أدخـ ـل ــت ع ـبــر م ـط ــار ب ـي ــروت كـمـيــة كـبـيــرة
م ــن ال ـب ـض ــائ ــع املـ ـسـ ـت ــوردة ب ـطــري ـقــة غـيــر
شرعية .وعمد ُم ّ
هربوها إلى تخزينها في
مـسـتــودعــات عــائــدة إل ــى امل ـيــدل إيـســت في
املـطــار ،ثم حــاولــوا إخراجها من دون دفع
ُ
ـوم جمركية .لكن أمــر الشحنة اكتشف
رسـ ٍ
من قبل أحد املوظفني الــذي طلب إعادتها
تحت طائلة فضح أمرها ،فعمد املهربون
إلى إعادتها إلى املخازن بعلم مدير إقليم
بـيــروت فــي الجمرك هاني الـحــاج شحادة
واملدير العام شفيق مرعي اللذين ينفيان
هـ ــذا األمـ ـ ــر .وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن هـنــاك
محاولة للفلفة املوضوع بتغطية من كبار
املــوظ ـفــن ،وت ـحــدي ـدًا ه ـ ــ.ح .وش.م .الـلــذيــن
ينفيان الواقعة من أصلها.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
كيف نقتل
الطائفية؟
فـشــل ال ـح ــراك امل ــدن ــي ،فــي جولته
األولـ ــى ف ــي ال ـت ـصــدي لـلـفـســاد ،ال
تتحمل مـســؤولـيـتــه بـتــاتــا حملة
ّ
«بــدنــا نحاسب» ،وابـنــاء مــن خط
كـ ـت ــاب «األيـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـس ـ ــود» .إن ـمــا
ت ـق ــع امل ـس ــؤول ـي ــة ع ـل ــى م ــن ت ـلــذذ
ب ــاض ــاع ــة الـ ــوقـ ــت ألش ـ ـهـ ــر ،عـبــر
اعـ ـتـ ـم ــاد م ـ ـشـ ــروع «مـ ـ ــن امل ـص ــدر
إل ــى املـطـمــر» ال ــذي أثـبــت نجاحه
ال ـبــاهــر ف ــي اسـتــوكـهــولــم وبــرلــن
وم ـ ـي ـ ــان ـ ــو ،ح ـ ـيـ ــث مـ ـ ـ ــدن الـ ــرفـ ــق
ب ــاالن ـس ــان وال ـح ـي ــوان وال ـط ـيــور.
أمــا في لبنان ،فالنوايا السليمة،
ً
تبدأ أوال بخوض معركة تحرير
لـقـمــة الـعـيــش والــرغ ـيــف املــأســور
مــن زنــازيــن النظام التحاصصي
الطائفي .ان النوايا السليمة ورغم
علمها بمسألة الفساد املرعب في
سوكلني ،ال يمكن ان تقف حائط
صـ ــد فـ ــي وج ـ ــه طـ ـم ــر ال ـن ـف ــاي ــات
ف ــي ع ــدة مـطــامــر ف ــي ك ــل املـنــاطــق
اللبنانية ،اعتبرها الخبير البيئي
النزيه بسام القنطار صحية .من
حقنا ان نشكك في حسن النوايا،
ألن ال ـت ـفــرغ ملـكــافـحــة ال ـف ـســاد في
سوكلني كــان يجب أن يــأتــي بعد
مـنــع وق ــوع تـلــك ال ـكــارثــة البيئية
الـ ـت ــي ت ـس ـب ـب ــت بـ ــارت ـ ـفـ ــاع نـسـبــة
اص ــاب ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ــاألم ــراض
الـســرطــانـيــة إل ــى  %15عـلــى آخــر
م ـعــدل وب ـعــد الـقـضــاء عـلــى الفقر
املــدقــع وال ـع ــوز ال ـشــديــد وال ـجــوع
ال ـكــافــر .ان مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،ابــن
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،ال ي ـم ـك ــن ان يـظـفــر
بالنجاح من خــال االص ــرار على
ش ــن حـ ــروب إل ـغ ــاء ع ـلــى اخــوتـنــا
امل ـن ـضــويــن ف ــي أح ـ ــزاب طــائـفـيــة.
قتل الطائفية يكون بالشروع في
حــوار طويل مع اخوتنا ،نقنعهم
مــن خــالــه بأهمية رب ــح املـلـيــون،
ك ـح ــد أدنـ ـ ــى ل ـ ــأج ـ ــور ،وت ـق ـس ـيــم
السوليدير إلــى غربية لألغنياء
وشرقية «أبــو رخــوصــة» للفقراء،
من خــال بناء األس ــواق الشعبية
لخفض معدالت البطالة املرعبة،
ومن ثم نبدأ معركة بناء الطبابة
املجانية والعلم املجاني وضمان
الشيخوخة .ومن املهم أن ننصب
ال ـخ ـي ــم فـ ــي الـ ـس ــاح ــات مـ ــن دون
االقتراب من القوى األمنية ّ
صمام
أمان الوطن ،على ان ال تزال الخيم
قبل ع ــودة لقمة العيش إلــى ثغر
ال ـف ـق ـيــر ،وب ـع ــد ذلـ ــك ن ـب ــدأ ب ــإزال ــة
م ـخــاوف شــريـحــة مــن اللبنانيني
ت ـع ـت ـقــد ب ـ ــأن ح ـك ــم واليـ ـ ــة الـفـقـيــه
آت ،وحثها على االنخراط
للبنان ٍ
ف ــي ال ـع ـم ــل املـ ـ ـق ـ ــاوم ،واس ـت ــذك ــار
ن ـضــاالت م ـعــروف سـعــد ومحمد
زغيب ضد االحتالل الصهيوني،
وم ــن ث ــم إزال ـ ــة م ـخ ــاوف شــريـحــة
أخـ ـ ــرى م ـت ــوج ـس ــة فـ ــي إم ـكــان ـيــة
تـهـجـيــر امل ـس ـي ـح ـيــن ف ــي ل ـب ـنــان،
عبر اقناعهم ب ـضــرورة أن يكون
لـلـبـنــان ق ــان ــون بــرملــانــي يعتمده
دائرة واحدة على أساس النسبية
ً
ضمن القيد الطائفي أوال ومن ثم
خ ــارج ذل ــك الـقـيــد ،بـعــد أن نكون
قد شكلنا الهيئة الوطنية العليا
إللغاء الطائفية السياسية (املادة
 ،)95وخ ـفــض س ــن االقـ ـت ــراع إلــى
 18سنة ،واقناعهم بضرورة هذه
الـ ـخـ ـط ــوات ،وتـخـلـيـهــم ع ــن فـكــرة
تـصـغـيــر الـ ــدوائـ ــر .ون ــذك ــر بـقــول
لـ ـجـ ـب ــران :أن ـ ــا ل ـب ـنــانــي مـسـيـحــي
ول ـ ــي ف ـخ ــر بـ ــذلـ ــك .أه ـ ـ ــوى ال ـن ـبــي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وأك ـ ـ ّـب ـ ــر اسـ ـم ــه وأحـ ــب
اإلسالم واخشى زواله .خذوها يا
مسلمني ،كلمة من مسيحي ،أسكن
يـســوعــا ف ــي شـطــر م ــن حشاشته
ومحمدًا في الشطر اآلخر.

ريمون ميشال هنود

في الواجهة

ّ
بري :أمامنا باب قانون جديد
أو شباك قانون 2008
تبدو وتيرة مناقشة
اللجان النيابية المشتركة
القانون الجديد لالنتخاب
أبطأ من سرعة انقضاء ما
تبقى من الوالية الحالية
لمجلس النواب حتى حزيران
 .2017ليس كافيًا التفاؤل
بأن انتخابات بلدية واختيارية
ّ
تحمس على استعجال
االنتخابات النيابية
نقوال ناصيف
ف ــي ح ـس ـبــان رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـن ــواب
ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري ان م ــا ت ـب ـقــى م ــن ال ــوالي ــة
ال ـح ــا ّل ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس اقـ ـص ــر م ـم ــا هــو
مـ ـت ــوق ــع :ال ي ـ ــزال ام ـ ــام الـ ــواليـ ــة سـنــة
وشـ ـه ــر ،ي ـن ـقــص م ـن ـهــا شـ ـه ــران هـمــا
املـهـلــة الـقــانــونـيــة امل ـن ـصــوص عليها
في الدستور النتخاب مجلس نيابي
جديد قبل  60يومًا من انطواء الوالية
ال ـح ــال ـي ــة ،ي ـن ـقــص م ـن ـهــا اربـ ـع ــة ال ــى
خمسة اشـهــر هــي امل ــدة الـتــي ينقطع
فيها ال ـنــواب عــن الـبــرملــان منصرفني
الــى حمالتهم االنتخابية املفترضة.
تاليًا ،ليس امام املجلس سوى اربعة
الى خمسة اشهر لوضع قانون جديد
لالنتخاب.
على ان ّبري وضع ّ
حدين:
ـ ـ ـ ـ ـ اقـ ـص ــى هـ ــو رفـ ـض ــه ت ـم ــدي ــد ثــالــث
ملـجـلــس ال ـن ــواب بـعــد ت ـمــديــدي 2013
و ،2014م ــا ي ـع ـنــي ان الـ ـق ــاع ــدة ـ ـ ـ ـ ـ ال
االس ـت ـث ـنــاء ـ ـ ـ ـ ه ــي اس ـت ـم ــرار ال ـبــرملــان
ف ــي والي ـت ــه ال ـحــال ـيــة ح ـتــى نـهــايـتـهــا
القانونية في حزيران  ،2017وإذ ذاك
يمسي الـخـيــار بــن ال ـقــانــون الجديد
لالنتخاب ـ ـ اذا كان ثمة قانون جديد ـ ـ
وبني اجراء االنتخابات وفق القانون
النافذ الصادر عام .2008
ـ ـ ادنى هو التوصل الى قانون جديد
لالنتخاب في االشهر الخمسة املقبلة،
ق ـبــل اس ـت ـن ـفــاد املـ ــدة املـحـتـمـلــة لعمل
البرملان.

يالحظ رئيس املجلس ان الفرصة لم
تفت تمامًا لبلوغ قانون جديد بعدما
ملــس اكـثــر مــن مــوافـقــة ـ ـ ضمنية على
االقل او بااليحاء ـ ـ على الصيغة التي
اقترحها للقانون املختلط الذي يزاوج
بــن الـتـصــويـتــن النسبي واالك ـثــري،
ّ
وي ـ ـ ـ ــوزع املـ ـق ــاع ــد ب ـي ـن ـه ـمــا م ـنــاص ـفــة
( 64ـ ـ ـ ـ  .)64م ــن خ ــال االصـ ـ ــداء الـتــي
تجمعت لديه فإن كتل التيار الوطني
الـحــر وال ـقــوات اللبنانية وح ــزب الله
ـ ـ وإن هــو ال ي ــزال يتمسك بالنسبية
فــي لـبـنــان دائ ــرة انـتـخــابـيــة واح ــدة ـ ـ
واللقاء الديموقراطي أصبحوا اقرب
الى مجاراة اقتراحه .على االقل تخلى
جنبالط او يكاد ،والقوات اللبنانية،
ع ــن ص ـي ـغــة ال ـق ــان ــون امل ـخ ـت ـلــط ال ـتــي
ت ـب ـن ـي ــاه ــا مـ ــع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل غـيــر
ال ـع ــادل ــة ف ــي ت ـقــديــر بـ ـ ّـري ف ــي تــوزيــع
امل ـق ــاع ــد ع ـل ــى ال ـت ـصــوي ـتــن األك ـث ــري
والنسبي ( 68ـ ـ .)60
رغم التفاؤل الــذي يشيعه بـ ّـري حيال
مناقشات اللجان النيابية املشتركة
الـتــي إلـتــأمــت حتى اآلن فــي جلستني
ت ــرأس الثانية ،على ان تعقد الثالثة
اليوم ،اال ان دون التوصل الى قانون
جديد لالنتخاب عقبات شتى:
اواله ـ ــا ،ان ــه جـ ــارى مـطــالـبــة االف ــرق ــاء
املسيحيني بــالــذهــاب فــورًا الــى وضع
ق ــان ــون ج ــدي ــد لــان ـت ـخــاب عـ ــوض ان
يأتي هو بهم الى «تشريع الضرورة»
ّ
الذي يقاطعونه .سلم بوجهة نظرهم
في قلب االولويات بغية شق الطريق
امــام انعقاد الهيئة العامة ،واختبار
صــدق ـيــة هـ ــؤالء وج ــدي ــة م ــا ي ــري ــدون.
لكن خيارًا كهذا يفترض ان يحملهم

رئيس المجلس:
اخشى ان يستيقظوا
يومًا وليس امامهم
سوى قانون 2008

ـ ـ كما الكتل النيابية املتضامنة معهم
ـ ـ الــى التفاهم على الـقــانــون الجديد
واق ــراره .األمــر الــذي يــدور على نفسه
بطيئًا ،بينما ال يكتم رئيس املجلس
خشيته من ان يستيقظ هؤالء جميعًا
على مهلة الشهرين السابقة إلجــراء
االنـتـخــابــات النيابية الـعــامــة ،وليس
امامهم سوى قانون .2008
يقول :عليهم ان يختاروا .اما من باب
قانون جديد لالنتخاب او من شباك
قانون .2008
ثــانـيـهــا ،يـمــاشــي بـ ـ ّـري وج ـهــة النظر
ال ـق ــائ ـل ــة ب ـ ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
واالختيارية ،بعد الجولتني االوليني،
وهي حال الجولتني االخريني ايضًا،
أسـقـطــت ال ـعــامــل االم ـن ــي الـ ــذي ت ــذرع
بــه امل ـنــادون بتمديد  2013ثــم تمديد
 .2014ثم اتى قرار املجلس الدستوري
ك ــي يـقـيــم شــرطــا م ـلــزمــا :م ــا ان ت ــزول
الـ ـظ ــروف االم ـن ـي ــة ي ـقـت ـضــي ال ــذه ــاب
الـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة ع ــام ــة فـ ــورًا،
م ــن دون ربـ ــط ح ـصــول ـهــا بــال ـتــوافــق
املسبق على قانون جديد لالنتخاب.
ّ
ال يبصر رئيس املجلس عجلة تحتم
بالضرورة تقصير والية البرملان ،وما
تبقى منها بالكاد يستحق امراره .اال
ان اس ــوأ مــا يتوقعه وي ــدق نــاقــوســه،
هو الرجوع الى قانون .2008
ث ــالـ ـثـ ـه ــا ،ل ـي ـس ــت ثـ ـم ــة م ـف ــاض ـل ــة فــي
االولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة واجـ ـ ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
العامة .بحسب ما يقوله ّبري
النيابية ُ
امام زواره أفلت االستحقاق الرئاسي
مــن اي ــدي اللبنانيني وارادت ـه ــم ،وهو
ينتظر تفاهمات اقليمية ما ان ترتوي
ال ـن ــزاع ــات عـلــى مـلـفــات شـتــى احــدهــا
ان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي .ليست
ه ـ ــذه ح ـ ــال الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات
نيابية عامة .في السلة الجديدة التي
تكلم عنها مــرارًا في االيــام املنصرمة،
واع ـ ــاد تــأك ـيــدهــا ال ــى ط ــاول ــة ال ـحــوار
ال ــوط ـن ــي ،ان ال ـحــل االس ـه ــل انـتـخــاب
ً
رئيس الجمهورية اوال العــادة اطالق
ماكنة الــدولــة .اال انــه يتساءل :ما هو
ال ـب ــدي ــل م ــن تـعـثــر ح ـصــول ـهــا عـنــدمــا
نجد انفسنا على ابواب انتهاء والية
امل ـج ـلــس واج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة
عامة؟

ي ـ ـق ـ ــول ب ـ ـ ـ ـ ّـري انـ ـ ـ ــه م ـس ـت ـع ــد لـ ـت ــوأم ــة
اإلس ـت ـح ـقــاقــن :االتـ ـف ــاق ع ـلــى قــانــون
انتخاب ،تليه انتخابات نيابية عامة،
يـلـيـهــا ان ـت ـخــاب رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة.
ّ
يصر على الترابط الحتمي
على انــه
بـ ــن ان ـ ـجـ ــاز االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
وان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ،بـحـيــث يحصل
ع ـ ـلـ ــى تـ ـعـ ـه ــد جـ ـ ـ ــدي وم ـ ـ ـلـ ـ ــزم ل ـل ـك ـتــل
الـنـيــابـيــة الـكـبــرى جـمـيـعــا ،وأخـصـهــا
التي تقاطع جلسات انتخاب الرئيس،
يقضي بموافقتها القاطعة الخطية

ّ
نعيم عباس :أنا زلمي متواضع ...أفخخ على
تقرير

رضوان مرتضى
رغ ـ ــم م ـ ـ ــرور أكـ ـث ــر مـ ــن ع ــام ــن عـلــى
ّ
يتغير نعيم إسماعيل
تــوقـيـفــه ،لــم
املـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور بـ ـ ـ ـ «ن ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس».
ّ
بــأسـلــوبــه التهكمي نـفـســه ،يحرص
دائـ ـم ــا ع ـلــى ال ــدخ ــول إلـ ــى املـحـكـمــة
الـعـسـكــريــة .ب ــال ـ ـ «أوف ــرول» الكحلي
املـخـطــط بــاألح ـمــر ،زي ن ــزالء سجن
ال ــري ـح ــان ـي ــة ،دخـ ــل أك ـث ــر املــوقــوفــن
إث ـ ـ ــارة ل ـل ـج ــدل إل ـ ــى ق ــاع ــة امل ـح ـك ـمــة
الـعـسـكــريــة أم ــسّ .
وج ــه التحية إلــى
ّ
ُ
الحاضرين ووزع االبتسامات يمنة
ُ
ويـ ـس ــرة ق ـبــل أن يـمـثــل أمـ ــام رئـيــس
املحكمة العسكرية خليل إبــراهـيــم.
وقـبــل أن يـبــدأ االس ـت ـجــواب ،خاطب
ً
عباس رئــاســة املحكمة قــائــا« :ورد
اس ــم وف ـيــق عـقــل ف ــي ّ
االدعـ ـ ــاء .هـيــدا
ّ
ب ـي ـق ـعــد مـ ــع أم ـن ـي ــن وم ـ ــع ض ــب ــاط،

ّ
بئر
سيارة
خت
فخ
ّ
العبد بيدي وصنعت
أحزمة ناسفة
الستهداف «المنار»

مش الزم يكون ّ
مدعى عليه معنا»،
مـشـيـرًا ال ــى املـتـحــدث بــاســم تنظيم
«ع ـص ـبــة األنـ ـص ــار» ف ــي مـخـيــم عني
الحلوة« ،أبو شريف عقل».
ّ
ردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال ال ـع ـم ـيــد إب ــراه ـي ــم،
نفى عباس عالقته باملوقوف وسام

نعيم ال ــذي تصفه األج ـهــزة األمنية
بـ ــ«الـ ـعـ ـق ــل اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي» لـتـنـظـيــم
«ك ـتــائــب ع ـبــدال ـلــه عـ ـ ــزام» ،م ـق ـ ّـرًا بــأن
عالقة صداقة ربطته بشقيقيه نعيم
ووسيم نعيم .وسأله رئيس املحكمة
ّ
ّ
عما ورد في إفادة املوقوف وسام بأن
ّ
عباس خبير متفجرات» ،فهز
«نعيم
ّ
ّ
برأسه بأنه ال يعرف .فعلق إبراهيم:
«وس ــام قــال :هناك خبيرا متفجرات
في كتائب عبدالله عزام ،هما محمد
جمعة ونعيم عباس»ّ .
فرد املوقوف:
«أن ــا مــش خبير مـتّـفـجــرات .أنــا زملي
متواضع .بعرف فخخ سيارة عادي.
ّ
بفخخ على ّ
قدي»!
معظم مــا ورد فــي اسـتـجــواب نعيم
عـبــاس أم ــس ،سـبــق أن أدل ـّـى بــه ّفي
إف ـ ــادت ـ ــه األولـ ـ ـي ـ ــة .ف ـ ـكـ ـ ّـرر أن ـ ـ ــه فــخــخ
السيارة التي ّ
فجرها في بئر العبد
بـمـســاعــدة حـســن زهـ ــران .وأض ــاف:

«مـ ـن ــذ  ،٢٠١٣اش ـت ـغ ـل ــت ألول م ــرة
ّ
التفجير» .وذكــره العميد
جديًا في ّ
ّ
إب ــراه ـي ــم ب ــأن ــه قـ ــال إن تــوف ـيــق طــه
ّ
عــلـمــه ،ثــم ســألــه« :امل ــواد مــن وي ــن؟»،
ّ ّ
فرد بأن إحضار املواد املتفجرة من
ّ
اختصاص طه ،مشيرًا إلى أن األخير
ّ
كـ ــان ي ـت ــول ــى دور امل ـن ـ ّـس ــق اإلداري
فـيـ ّمــا ك ــان ه ــو يـعـمــل ع ـلــى األرض.
ً
وع ــق ــب ّق ــائ ــا« :كـ ــان تــوف ـيــق حفظه
الله يوفر املــواد ويأخذ القرار حتى
ع ــام  .»٢٠١٣بــدايــة ه ــذا ال ـع ــام ،كــان
تــاريــخ انـفـصــال عـبــاس عــن «كتائب
ع ـبــدال ـلــه عـ ـ ــزام» ،و«ب ـ ــدء ال ـع ـمــل مع
جبهة النصرة والدولة اإلسالمية».
وعـ ـن ــدم ــا سـ ــألـ ــه رئ ـ ـيـ ــس امل ـح ـك ـم ــة:
«وق ـ ـت ـ ـهـ ــا اشـ ـتـ ـغـ ـل ــت مـ ـ ــع الـ ـنـ ـص ــرة
وداعـ ـ ــش؟» ،أجـ ــاب« :م ــع داع ــش أل...
ّ
مع دولة اإلسالم إيه» .فعلق إبراهيم
ممازحًا« :هل سأعاقب بالجلد اآلن
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ّ
أخيرًا كتبها بان كي مون :جنسوهم!
جان عزيز

تسوية ّبري:
انتخابات
نيابية يليها
انتخاب رئيس
الجمهورية
ّ
بتعهد
االفرقاء
جميعًا
(هيثم
الموسوي)

ح ـت ــى ،ع ـلــى ان ت ـلــي جـلـســة انـتـخــاب
ه ـي ـئــة م ـك ـتــب امل ـج ـل ــس امل ـن ـب ـث ـقــة مــن
االنتخابات الجديدة انتخاب رئيس
الجمهورية فورًا .يضيف :إن اقتضى
األمـ ــر ال ب ــأس م ــن تـعـهــد خ ـطــي لــدى
كاتب العدل.
ثـ ـم ــة س ــابـ ـق ــة الق ـ ـ ـتـ ـ ــراح بـ ـ ـ ـ ـ ّـري .ف ـ ــي 5
تشرين الثاني  ،1989انتخب النواب
ال ـ ـعـ ــائـ ــدون مـ ــن الـ ـط ــائ ــف فـ ــي م ـط ــار
القليعات هيئة مكتب مجلس النواب
ورئـ ـيـ ـسـ ـه ــا آنـ ـ ـ ـ ــذاك ال ــرئـ ـي ــس حـســن

ّ
قدي!
ألنني قلت داعش؟» ،فأجاب عباس:
«فــي إشــاعــات كتير .وبعدين أنــا ما
كنت أمير .كنت أمير نفسي» .وسأله
إبراهيم كيف كــان يؤمن التكاليف،
ّ
فـ ـ ـ ّ
ـرد بـ ـ ــأن ال ـت ـم ــوي ــل كـ ــان ي ــأت ــي مــن
«أحمد طه وأبو عبدالله العراقي من
تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة ومــن أبــو
خالد السوري املحسوب ُ على جبهة
النصرة .وهؤالء الثالثة قتلوا» .ذكر
عباس أن السيارات املفخخة كانت
تصل من هؤالء ،باستثناء السيارة
املفخخة التي ّ
فج ّرها في بئر العبد.
ّ ّ
أقر بأنه صنع أحزمة ناسفة،
كذلك
ّ
ّ
ســلــم أحــدهــا النـتـحــاري فــجــر نفسه
فــي فــان فــي منطقة الشويفات لدى
انكشاف أمره ،عندما كان في طريقه
الستهداف قناة «املنار».
ُ
وق ـ ــد أرجـ ـ ـئ ـ ــت ال ـج ـل ـس ــة الس ـت ـك ـمــال
االستجواب في  ٢٤تشرين األول.

الحسيني ،ثم رفعت الجلسة لدقائق
كــي تـسـتــأنــف النـتـخــاب الـنــائــب رينه
معوض رئيسًا للجمهورية ،ومــن ثم
الى جلسة خطاب اليمني الدستورية.
كــانــت الـبــاد تئن يــومــذاك مــن شغور
ف ــي رئ ــاس ــة ال ــدول ــة اسـتـمــر  13شـهـرًا
و 13يومًا ،الى شغور في هيئة مكتب
املجلس بسبب نهاية واليتها ،فأعيد
في صفقة التفاهم تلك بناء السلطة.
سابقة تصلح لتكرارها تبعًا القتراح
رئيس املجلس.

يوم جاء بان كي مون إلى بيروت ،في األسبوع األخير من
آذار املاضي ،لم يفهم كثيرون مغزى الخطوة .فاالستحقاق
الرئاسي ال تأثير للمسؤول األممي عليه .األوضاع الداخلية
عندنا خارج اهتمامه .باقي أزماتنا ال تعنيه .طبعًا ،وكما
كل زائر دولــي ،وضع ملف النازحني السوريني في أولوية
زيارته .تفاءل بعض مسؤولينا بذلك .ابتسموا له
جــدول ّ
حتى تشققت شفاههم .بعضهم اآلخر ،سكر من حديث
ً
املــايــن .اعتقدها أوال هـبــات مجانية .واعتقد ثانيًا أنها
صارت في الجيب .قبل أن يكتشف كل اللبنانيني ،الحقًا،
أن «مــواعـيــد» بــان كــي مــون ليست غير دي ــون .وأنـهــا بعد
شهرين على زيارته ،لم يلمح لبنان بداية حرف من آالف
األوراق املنتظرة واملفترضة ،كخطوة أولى على طريف ألف
ميل لتميلها إلينا ،قروضًا تزيد أعباءنا عبئًا وفوائدنا ال
فائدة ...
بعد عودته إلى نيويورك بدأ املعنيون يدركون حقيقة الدافع
إلــى زيــارة بــان كي مــون البيروتية .فهي تحضير لخطوة
مفصلية .هـنــاك ،فــي مبناه الزجاجي الكبير على إحــدى
ض ـفــاف مــانـهــاتــن ،جـلــس الــرجــل يـخـطــط ،ويـكـتــب .حتى
انتهى في خالصة جهده إلى تقرير من  39صفحة كاملة.
نتيجتها واحدة :انتهى لبنان.
ً
التقرير موضوع شكال تحت تحت عنوان «بأمان وكرامة.
الـتـعــامــل مــع الـتـحــركــات الـكـبـيــرة لــاجـئــن وامل ـهــاجــريــن».
ً
وفضال عن أهمية موضوعه واملضمون ،تظهر من صفحة
غالفه أهمية أخــرى .أن التقرير املذكور موضوع من قبل
املنظمة الدولية كي يكون ورقة عمل ومسودة ورشة تفكير
وت ـقــريــر ،ف ــي االج ـت ـمــاع املـخـصــص مل ــوض ــوع املـهــاجــريــن
والــاج ـئــن وال ـن ــازح ــن ح ــول ال ـعــالــم ،والـ ــذي سـيـعـقــد في
نيويورك في  19ايلول املقبل .عوامل تضفي على التقرير
طابع املصيرية وتفرض تلخيص أبرز ما فيه ،خصوصًا
لجهة تداعياته املحتملة لبنانيًا.
يبدأ التقرير األممي بدعوة عامة الى تعاون عاملي ملواجهة
ازمــة النازحني على مستوى الكرة األرضـيــة .يرفع حيال
هذه املعضلة عنوانني كبيرين ،كأنهما سيفان مصلتان:
حـقــوق اإلن ـســان املـهــاجــر .وال ـجــدوى االقـتـصــاديــة البالغة
األهمية لهجرته!
يبني الـتـقــريــر مــرتـكــزاتــه الـقــانــونـيــة عـلــى مجموعة الفتة
من وثائق القانون الدولي :اتفاقية  1951الخاصة بوضع
الــاجـئــن .الـبــروتــوكــول امللحق بها للعام  .1967العهدان
الدوليان للحقوق السياسية واالجتماعية .وطبعًا اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان .صارت الترسانة القانونية الدولية
ساحقة ،لينطلق بعدها املقرر لفرض وجهة نظره ووجهة
سير ماليني البشر.
م ـنــذ ال ـص ـف ـحــات األولـ ـ ــى ي ـح ــدد بـ ــان ك ــي مـ ــون ال ـت ـصــور
االستراتيجي ملعالجة أزمــات الالجئني والـنــازحــن .يقول
إن الجهود املتوسطة والطويلة األمــد هــي مــن أجــل إدراج
الالجئني واملهاجرين فــي الخطط الوطنية واملحلية للبلد
الذي استقبلهم .وهذا ما قد يحتاج إلى دعم حارجي.
ثــم ال يلبث املـســؤول األمـمــي الـكــوري الجنسية أن يعطي
دروس ــا مــن بيئته .فيعرض ملــا اعتبره تجربة نموذجية،
كيف أن الجئي الهند الصينية وضعت لهم خطة مشتركة

بني عامي  1989و ،1997بني بلدان الهرب وبلدان اللجوء،
ادت الــى استقبالهم ودمجهم او اع ــادة نقلهم وتوطينهم
في بلدان ثالثة .األمر نفسه يعرضه لتجربة النازحني بعد
انهيار االتحاد السوفياتي.
بعدها ينتقل مباشرة الى الالجئني السوريني .منذ البداية
يحدد ان املطلوب خطة استجابة في الــدول التالية :تركيا
االردن العراق مصر وطبعًا لبنان .نحن معنيون إذن بكل
مــا ورد وبكل مــا سيلي .الخطة املطروحة لـهــؤالء هدفها
تحقيق «تنمية قائمة على بناء القدرة على التكيف» .كيف؟
يشرح بالتفصيل :النهج االفضل هو استيعاب الالجئني
واملهاجرين في جميع مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية
واالقتصادية .هذا االستيعاب هو في مصلحة كل االطراف:
بلدان املنشأ واملضيف والالجئ .أي أن استيعاب النازحني
على قاعدة «تكيف» هؤالء ،هو لصالح النازحني أنفسهم.
لكن األهــم أنــه لصالح الــدول التي عليها استيعابهم .كما
أنه لصالح سوريا! ثم يشرح أن هذا االستيعاب يفترض
أن يؤدي إلى ادماج الالجئني واملهجرين .وبحسب تجاربه
يقول ان افضل صيغ استيعاب ثمرًا ،هو الــذي يبدأ فور
الوصول .ولذلك يجب اشراك اكبر مروحة من املؤسسات
ضمن هــذا املـشــروع :مجتمع مدني ،طوائف دينية ،قطاع
خــاص ،اعــام ،حركات حقوق انسان ...يبدو الكالم ههنا
من نوع ما نشهده فعال« ،ديجا فو»!
ال ينسى بــان كــي مــون االج ـ ــراءات البيومترية لتسجيل
الوالدة والزواج والطالق والوفاة ،بما ييسر الحلول .فضال
عن خدمات أخــرى ضــروريــة وأساسية ،يعدد منها على
سبيل املـثــال :الصحة والتعليم واملـيــاه والـصــرف الصحي
واالس ـكــان والـطــاقــة وال ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة .هــذه تحتاج
الى مساعدات طبعًا للبلد املستقبل .لكن على هذه البلدان
املضيفة الحد تدريجيا ،ومــع مــرور الــوقــت ،مــن االعتماد
على الخارج ،لصالح اللجوء الى حلول اكثر استدامة .عبر
االعـتــراف بحقوق النازحني في االقــامــة والعمل القانوني
حيثما امكن.
ال ينسى املوظف األممي طبعًا احتمال العودة .لكنه يشرطه
ً
أوال برغبة الالجئني فــي ذلــك .ثــم بــأن تكون عــودة ضمن
اط ــار مـنــاســب «يـضـمــن ســامـتـهــم الـجـســديــة والـقــانــونـيــة
واملــاديــة وفقا للمعايير الــدولـيــة» .وهــو مــا يقتضي العمل
على بلدان املنشأ ،سعيًا إلــى تحقق شــروط عــدة تمهيدًا
ألي عــودة مرغوبة .مثل العفو وضمانات حقوق انسان
واعادة ممتلكات النازحني...
هنا ،يبلغ الخط البياني التصاعدي للتقرير ذروت ــه :لكن
م ــاذا إذا لــم تـتــأمــن ه ــذه ال ـظــروف املـثــالـيــة دول ـيــا وبحسب
املـعــايـيــر األمـمـيــة ل ـل ـعــودة ،أو م ــاذا إذا تــأمـنــت ول ــم يرغب
النازحون بالعودة؟ عندها ،يكتب األمني العام لألم املتحدة
بوضوح كامل ،أســود على أبيض« ،يحتاج الالجئون الى
التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط
ملستقبلهم .وعـلــى ال ــدول املستقبلة أن تمنحهم وضعا
قانونيًا ،وان تــدرس أيــن ومتى وكيف ،تتيح لهم الفرصة
ليصبحوا مواطنني بالتجنس».
أمــام اللبنانيني والـســوريــن ،وســواهــم أيـضــا ،حتى أيلول،
كــي يصبح هــذا «األم ــر» ج ــزءًا مــن أوراق الـقــانــون الــدولــي
اإلنـ ـس ــان ــي ربـ ـم ــا .فـ ـت ــرة ،سـتـتـخـلـلـهــا ع ـن ــدن ــا م ــؤت ـم ــرات
ومبادرات وخطوات ،منها طبعًا البحث عن رئيس!

تقرير

توطين الالجئين :حبر رسمي على ورق دولي
«عندما يدعو بــان كي مــون ،في تقرير رسمي ،الــدول
املستقبلة لالجئني إلــى إتاحة الفرصة لهم ليصبحوا
ّ
مواطنني بالتجنس ،فهذا يعني ّأن التوطني صار حبرًا
رسميًا على ورق دولي» .هكذا تعلق مصادر دبلوماسية
لبنانية على مــا أعلنه وزيــر الخارجية جـبــران باسيل
أمس عن تقرير «خطير» صادر عن األمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون ،حول قضية النازحني السوريني
تحت عنوان «التعامل مع التحركات الكبيرة لالجئني
ّ
يتضمن «تــوصـيــات» ستقدم إلى
واملـهــاجــريــن» .وهــو
االج ـت ـمــاع املـخـصــص ملــوضــوع املـهــاجــريــن والــاجـئــن
والنازحني حول العالم ،الــذي سيعقد في نيويورك في
 19أيلول املقبل.
وف ــي الـتـقــريــر ال ــذي حـمــل ع ـنــوان «كـيـفـيــة الـتـعــامــل مع
أزمــة الـنــازحــن والــاجـئــن» ،يدعو بــان كــي مــون الــدول
املستقبلة إل ــى «دم ــج الــاجـئــن» فــي ال ــدول املستقبلة
(الفقرة  38و .)64وفي ما يتعلق بالالجئني السوريني،
خصوصًا في األردن وتركيا والعراق ومصر ولبنان،
دعا األمني العام إلى «سياسات استيعاب وطنية لدمج
الالجئني» ،وإلى «إصــدار الوثائق املتعلقة بتسجيلهم»

( ،)73و»توسيع فــرص حصولهم على عمل قانوني»
( ،)81ودع ــم «ال ـع ــودة الـطــوعـيــة» لــاجـئــن إل ــى بــادهــم
( ،)85وإل ـ ــى مـنـحـهــم ف ــي الـ ـ ــدول املـسـتـقـبـلــة «وض ـعــا
قانونيًا ،وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة
ليصبحوا مواطنني بالتجنس» (.)86
وكــان باسيل قد لفت أمــس ،بعد انتهاء جلسة الحوار
الوطني ،إلى «ورقة صادرة عن رئيس حكومة أوروبية
يقول فيها إنه يجب أن يبقى النازحون حيث هم .ولكي ال

يأتوا إلــى أوروب ــا ،ويجب توفير املساعدة للدول حيث
هم» .وأشــار إلى «تقرير صادر عن دولة عظمى يقول
إن الـنــازح يجب أن يبقى فــي مكان قريب مــن سوريا
م ــن دون أف ــق زم ـن ــي» .وأضـ ــاف أن «األهـ ــم واألخ ـط ــر،
التقرير الـصــادر عــن األم ــن الـعــام لــأمــم املتحدة الــذي
رأى أن النهج األفضل هو استيعاب الالجئني والحد من
االعتماد على املعونة اإلنسانية التي يقدمها املجتمع
الدولي ،وضرورة توفير وسائل الستدامة البقاء ،تقوم
على ّ النازحني بأنفسهم في الدول حيث هم».
وح ــذر باسيل مــن «مخطط لتهجير الشعب السوري
وإفــراغ املنطقة من شعوبها وتنوعها ،وتركها ساحة
لإلرهابيني ،وهــذا مــا يحلو إلسرائيل فعله .واملطلوب
ال ـي ــوم ل ـيــس ف ـقــط اإلجـ ـم ــاع ال ــوط ـن ــي ع ـلــى رف ــض هــذا
األمــر ،بل إجــراءات من الدولة لنقول إننا حرصاء على
شعبنا وعلى الشعب السوري وعودته إلى أرضه .هذه
مسؤولية لبنانية علينا تحملها ،بدل التلطي وراء فزاعة
التوطني».
(نص تقرير بان كي مون على املوقع
اإللكتروني)
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قرى بنت جبيل ومرجعيون

معارك «تاريخية» ومقاطعة اقتصادية!
أحيت االنتخابات البلدية انقسامات عائلية
«تاريخية» في بلدة رميش الحدودية في
قضاء بنت جبيل .وفيما «يركب» توافق
عائلي وحــزبــي فــي مرجعيون ،أفــرزت
االنـتـخــابــات صــراعــا درزي ــا ـ ـ مسيحيًا على
تقاسم بلدية ابل السقي
داني األمين
تأخذ االنتخابات البلدية في القرى
وال ـب ـلــدات املسيحية فــي بـنــت جبيل
ومــرجـعـيــون ،بـعـدًا عائليًا كبيرًا ،مع
ت ــأث ـي ــر م ـ ـحـ ــدود ل ـل ـق ــوى والـ ـتـ ـي ــارات
الحزبية .رميش ،واحــدة من كبريات
ال ـ ـقـ ــرى ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة فـ ــي قـ ـض ــاء بـنــت
جبيل ،بلغت فيها املنافسة العائلية
ذروتها ،وبعثت االنتخابات البلدية
أحقادًا تاريخية ّ
مر عليها الزمن ،بني
ما ّ
يسمى «الكالسنة» الذين يشكلون
«الـ ـع ــائ ــات األقـ ـ ــدم ف ــي ال ـب ـل ــدة الـتــي
يعود تاريخ وجودها الى عام ،»1865
والئ ـح ـت ـه ــم «ال ـت ـح ــال ــف ال ــرم ـي ـش ــي»،
وتحالف عائالت الحاج ـ ـ شوفاني ـ ـ
العميل ـ ـ عساف ...الذين شكلوا الئحة
ً
«رميش أوال».
ي ـح ــاول ال ـفــري ـقــان «مل ـل ـمــة» األص ــوات
ع ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ــازح ـ ــن
وامل ـغ ـتــربــن ،ن ـظ ـرًا ال ــى ت ـقــارب أع ــداد
األصـ ــوات .ووص ــل التنافس إلــى حد
دف ـ ــع ب ـع ــض رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ن ـف ـقــات
الـ ـسـ ـف ــر لـ ـن ــاخـ ـب ــن مـ ـغـ ـت ــرب ــن .وف ــي
مشهد مضحك مبك ،يسود الحديث
ٍ
عــن أن ال ـخــاف بــن الـفــريـقــن ،يعود
إل ـ ــى ع ـ ــام  1880ع ـن ــدم ــا ت ــم تـشـكـيــل
ات ـ ـحـ ــاد «الـ ـك ــاسـ ـن ــة» ،فـ ــي م ــواج ـه ــة
عـ ــائـ ــات «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة» الـ ــذيـ ــن «ازداد
ع ــدده ــم حـيـنـهــا واس ـت ـط ــاع ــوا فــرض
سيطرتهم على البلدة» ،بحسب أحد
األهالي .ويشير ابن البلدة عطا الله
مارينا الــى أن «التحالفات العائلية
ه ــذه تـنــامــت قـبـيــل ان ـت ـخــابــات 2002
واس ـت ـق ــرت ع ـلــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه ،لكن
أصبحنا اليوم نشهد خروقًا واضحة
ألسـبــاب تتعلق باملصاهرة وتقاسم
املصالح» ،الفتًا الى أن الئحة «رميش
ً
أوال» تـضـ ّـم أربـعــة مرشحني لتقاسم
رئ ــاس ــة ال ـب ـلــديــة ،سـنــة ون ـصــف سنة
لكل رئـيــس ،بـهــدف ارض ــاء العائالت
الكبرى ،وهي سابقة في لبنان ،ومن
الطبيعي أن تــؤثــر سلبًا على العمل
التنموي وادارة العمل البلدي.

ع ـ ـ ــدد ن ــاخـ ـب ــي ب ـ ـلـ ــدة رم ـ ـيـ ــش ي ــزي ــد
عـ ـل ــى  5000نـ ــاخـ ــب ،وتـ ـص ــل نـسـبــة
االق ـ ـتـ ــراع ف ـي ـهــا الـ ــى أك ـث ــر م ــن ،%60
ويشكو البعض من «التأثير السلبي
ألج ـ ــواء االن ـت ـخــابــات عـلــى الـعــاقــات
ب ــن األه ــال ــي ،سـيـمــا أن ال ـع ــدي ــد من
الـنــاخـبــن بـ ــدأوا ي ـمــارســون مقاطعة
اقتصادية للعائالت املنافسة لهم».
وف ــي ب ـلــدة ال ـق ــوزح (ب ـنــت جـبـيــل) تم
تشكيل الئـحـتــن مــن عــائــات البلدة
الـ ـس ــت« ،وه ـ ــو ت ـح ــال ــف ي ــرت ـك ــز عـلــى
نزاعات عائلية سابقة» ،أيضًا بحسب
أحد ّ
السكان.
أمـ ـ ــا ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة ع ـ ــن إبـ ـ ـ ــل ،فـتـشـكـلــت
الئـحــة «الـتــوافــق العينبلي» برئاسة
ع ـمــاد ال ـل ــوس ،وه ــي تـضــم عـ ــددًا من
الكفاءات املعروفة ،في مواجهة سبعة
مرشحني منفردين مــن أبـنــاء البلدة

امل ـق ـي ـم ــن .ول ـف ــت أحـ ــد أبـ ـن ــاء ال ـب ـلــدة
الــى أن «االنـتـخــابــات شبه محسومة
ّ
لــائ ـحــة بــأعـضــائـهــا الـخـمـســة عـشــر،
ألنها مدعومة من الـقــوات اللبنانية،
ورجل األعمال شارل الخوري صادر،
ال ــذي حقق فــي االنـتـخــابــات املاضية
ف ــوزًا كــاسـحــا عـلــى منافسيه ،بعدما
األكبر
ضــم ممثلني عــن عائلة ذي ــاب،
ّ
ف ــي ال ـب ـل ــدة» .وي ــرى اب ــن ال ـب ـلــدة حــنــا
دي ــاب أن «أب ـن ــاء عــن اب ــل بــاتــوا غير
متحمسني لالنتخابات البلدية ،وال
سيما ان معظمهم من غير املقيمني،
وال ترتفع نسبة املقترعني عــادة عن
الثالثني في املئة».
ّأم ـ ـ ــا فـ ــي م ــدي ـن ــة م ــرجـ ـعـ ـي ــون ،مــركــز
القضاء ،فيجري العمل بشكل هادئ
لجمع العائالت املتنافسة في الئحة
ت ــوافـ ـقـ ـي ــة .واألمـ ـ ـ ــر ل ـي ــس ص ـع ـب ــا مــن

الناحية العملية ،لوجود توافق بني
األحزاب السياسية في التيار الوطني
والحزب السوري القومي االجتماعي
والكتائب والقوات اللبنانية على دعم
الرئيس الحالي أمل الحوراني ،الذي
«ال منازع له على رئاسة البلدية ،كونه
من رجال املال الكبار ّ
وقدم الكثير من
امل ـش ــاري ــع الـتـنـمــويــة ال ـنــاج ـحــة ،لكن
املشكلة في اختيار األعضاء» بحسب
مختار البلدة سامي عبلة ،الذي رجح
«أن يعلن فــوز البلدية بالتزكية في
اليومني املقبلني».
أم ــا ال ـب ـل ــدات املـسـيـحـيــة األخ ـ ــرى في
القضاء ،تشهد معارك عائلية حامية،
وال سـيـمــا ف ــي الـقـلـيـعــة ال ـتــي أعلنت
فيها الئحتان ،األولى «القليعة الغد»
و«القليعة ال ـحــرة» ،إضــافــة إلــى عدد
من املستقلني .ويدعو أبناء البلدة إلى

«ض ـ ــرورة ال ـتــوافــق وم ـنــع االح ـت ـقــان،
ب ـعــد ف ـشــل امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي الـســابــق
ّ
ال ـ ـ ــذي تـ ــم ح ــل ــه فـ ــي ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
ب ـع ــدم ــا رف ـ ــض ال ــرئـ ـي ــس االس ـت ـق ــال ــة
النتخاب رئيس جديد لثالث سنوات
جديدة ،حسب االتفاق بني العائالت
أث ـنــاء االن ـت ـخــابــات ،مــا جـعــل أعـضــاء
البلدة التسعة يقدمون استقاالتهم
دف ـعــة واح ـ ــدة ،حـفــاظــا عـلــى الـتــوافــق
العائلي».
وتـ ـتـ ـج ــه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة فــي
ديـ ــر م ـي ـم ــاس إلـ ــى م ـع ــرك ــة خ ـجــولــة،
ب ـعــد تـشـكـيــل الئ ـح ــة تــواف ـق ـيــة تضم
مختلف الـعــائــات وأح ــزاب الكتائب
والشيوعي والقومي والتيار الوطني
ّ
الحر ،بعد استبعاد القوات اللبنانية،
ف ــي م ــواج ـه ــة م ــرش ــح م ـن ـف ــرد رف ــض
االستقالةّ ،
وجر البلدة الى انتخابات

عين ابل للقوات ومرجعيون تتجه الى التزكية وخالف طائفي في ابل السقي (مروان طحطح)

«قرى الشعب» :يد «الجماعة» في مروحين والضهيرة و«المسـ ـ
آمال خليل

«استطعم» اهالي الضهيرة مذاق البلدية (هيثم الموسوي)

ّ
ً
نبحث طويال لنجد عابرًا يدلنا على
مـنــزل رئـيــس الـبـلــديــة فــي الضهيرة.
هدوء العصر وحظر التجوال مبالغ
ف ـي ـه ـم ــا ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة امل ـ ـشـ ــرفـ ــة ع ـلــى
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة .ال ـب ـيــوت وأهـلـهــا
قلة .طابعها يشبه مقر البلدية :بيت
ع ـت ـيــق وص ـغ ـي ــر .اس ـت ـحــدثــت بـلــديــة
الـ ـضـ ـهـ ـي ــرة فـ ــي دورة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـبـلــديــة املــاضـيــة مــن تسعة أعـضــاء،
ملؤازرة املختار األوحد.
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ــاضـ ـي ــة ،ت ــواف ــق
األهالي على أعضاء املجلس البلدي
ألن األمــر كــان «جــدي ـدًا» .لكن ،بعدما
«ذاق ــوا طعم» البلدية ،نــزل  27منهم
إل ــى املـ ـي ــدان لـلـتـنــافــس ع ـلــى املـقــاعــد

التسعة ،مشكلني ثالث لوائح ،يرأس
إحداها الرئيس املنتهية واليته فايز
الـ ــدرويـ ــش ،وي ـ ــرأس ال ـثــان ـيــة الـشـيــخ
نــاجــي ســويــد ،فيما الثالثة برئاسة
ّ
املتمول العائد من أميركا وليد أبو
سمرا.
ث ــاث ــة نـ ـم ــاذج مـخـتـلـفــة ال تـخـتـصــر
ّ
مكونات مجتمع الضهيرة فحسب،
بـ ــل أي ـ ـضـ ــا جـ ــارات ـ ـهـ ــا قـ ـ ــرى ال ـش ـعــب
الـسـنـيــة ال ـح ــدودي ــة (ق ـض ــاء ص ــور):
يـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــن وال ـ ـ ـب ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان ومـ ـ ـ ــروحـ ـ ـ ــن.
الـ ــدرويـ ــش يـ ـح ــاول جـ ــذب الـنــاخـبــن
بإنجازاته (تزفيت طرقات وحيطان
دع ــم وت ـش ـي ـيــد م ـقــر لـلـبـلــديــة وقــاعــة
ومسجد ومحطة وتــأمــن إسـعــاف)،
فيما تجذب عمامة سويد املحسوب
على «الجماعة اإلســامـيــة» البعض

مل ـن ــا ّص ــرت ــه فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ذات ال ـل ــون
الـ ـس ــن ــي ال ـ ــواح ـ ــد .أم ـ ــا أب ـ ــو سـ ـم ــرا،
فيستفيد من عالقاته وأمواله لجذب
البعض اآلخر.
الـ ـص ــراع ع ـلــى امل ـقــاعــد الـتـسـعــة غير
مفهوم فــي الضهيرة التي يعتبرها
الـ ـبـ ـع ــض «آخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدن ـ ـ ــي» .ال ـب ـع ــض
يفسر ذلك الصخب بأنه «فشة خلق
املقيمني إلثبات أنهم موجودون على
هــذا الـكــوكــب ،انتقامًا مــن تهميشهم
وتناسيهم من اآلخــريــن»« .هنا بالد
ميتة» ،يقول أحد السكان ،مشيرًا إلى
غـيــاب مـقــومــات العيش االقتصادية
واالجتماعية والسياسية« .حتى إن
األحزاب التي تتصارع على التمثيل
ّ
الـســنــي فــي املـنــاطــق نــاسـيـتـنــا هنا»
تقول إحدى املقيمات« .شو بدن فينا،

ال ننتخب وال نـشــارك فــي أنشطتهم
ب ـس ـب ــب بـ ـع ــد امل ـ ـسـ ــافـ ــة ع ـ ــن املـ ـ ـ ــدن».
تستذكر كيف ّ
تحمس تيار املستقبل
والجماعة الستقطاب أهــالــي البلدة
بعد التحرير ومع تصاعد االحتقان
املــذهـبــي بعد اغـتـيــال الــرئـيــس رفيق
ال ـحــريــري .لـكــن حماستهما ســرعــان
ما خفتت بسبب بعد املسافة ،وأيضًا
بـ ـسـ ـب ــب تـ ـعـ ـم ــق رواس ـ ـ ـ ـ ــب األح ـ ـ ـ ــزاب
الوطنية والـيـســاريــة بــن أبـنــاء قرى
الشعب.
ف ــي ال ـب ـل ــدات ال ـتــي ع ــاد  15ف ــي املـئــة
م ـ ــن أبـ ـن ــائـ ـه ــا لـ ــإقـ ــامـ ــة فـ ـيـ ـه ــا ب ـعــد
ال ـت ـحــريــر ،ت ـبــدو ال ــدول ــة أي ـضــا «شــو
بــدهــا ب ـهــم» .فــي ق ــرى الـشـعــب ،هناك
م ـ ــدارس رس ـم ـيــة ب ـعــد ال ـت ـحــريــر ،في
م ـقــابــل مـ ـ ــدارس اإليـ ـم ــان ف ــي يــاريــن
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سياسة

النبطية :وفاء وتنمية
ومقاولون ...وأمور أخرى!
آمال خليل
م ـح ـســومــة ال ـن ـت ــائ ــج .أم ـ ــا بـ ـل ــدة إب ــل
السقي ،التي استقال أعضاء بلديتها
جماعيا عام  ،2012فإن نزاعًا مستجدًا
درزيـ ــا ـ ـ مسيحيًا وق ــع بـعــدمــا ارتـفــع
عــدد أع ـضــاء املـجـلــس الـبـلــدي مــن 12
إلى  15عضوًا .ويقضي العرف السائد
بتقاسم ال ــدروز واملسيحيني املقاعد
م ـن ــاص ـف ــة ،ع ـل ــى أن يـ ـك ــون الــرئ ـيــس
مسيحيًا ،ولكن ارتفاع العدد الى 15
جعل األم ــور أكـثــر تعقيدًا ،لــذلــك فإن
«خوض االنتخابات بني الئحتني قد
يعقد األمور ،ويعزز الخالفات اذا كان
ً
الناجحون ال يحققون توزيعًا عادال
ب ــن ال ـط ــائ ـف ـت ــن» .وب ـح ـس ــب م ـصــدر
بـلــدي ف ــإن «االنـتـخــابــات تـحـتــاج الــى
تــدخــل ف ــوري مــن املــراجــع السياسية
لئال يؤدي ذلك الى استقالة جماعية
جديدة».

ال ـطــريــق إل ــى الـنـبـطـيــة لـيـســت آم ـنــة.
أوت ــوسـ ـت ــراد ي ـق ـطــع أحـ ـي ــاء سـكـنـيــة
وم ـ ـحـ ــال تـ ـج ــاري ــة ال ي ـق ـط ـعــه س ــوى
جسر مشاة أنشئ في دير الزهراني
ب ـ ـعـ ــد عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات ض ـ ـحـ ــايـ ــا ح ـ ـ ـ ــوادث
ال ـص ــدم .ال ـســرعــة تـقـتــل م ـثــل ال ـظــام
ال ــدام ــس امل ــراف ــق عـلــى ط ــول الـطــريــق
إال بمحاذاة دارة الرئيس نبيه بري
فــي املـصـيـلــح ،حـيــث ال تطفأ اإلن ــارة
ً
ع ــن أعـ ـم ــدة ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـي ــا ونـ ـه ــارًا.
ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـبـ ـل ــدات امل ـت ـت ــال ـي ــة مــن
املروانية إلى مدخل النبطية ،وجدت
ل ــأعـ ـم ــدة م ـه ـم ــة أخ ـ ـ ـ ــرى :سـ ــاريـ ــات
ل ــراي ــات حـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل أو
منبر لشعاراتهما وصــور الشهداء.
االزدحام عند مستديرة النبطية كفر
رمان ،ال يخففه عناصر الدرك الذين
ي ـحــاولــون تنظيم الـسـيــر بــن أربـعــة
مداخل رئيسية ،أضيف إليها مسرب
أوت ــوسـ ـت ــراد ك ـفــر رم ـ ــان مــرجـعـيــون
الذي شطر أحياء كفر رمان.
كانت الوجهة نحو كفر رم ــان .بلدة
الشهداء وتحدي مواقع االحتالل في
الدبشة وعلي الطاهر ،كانت لتشهد
صراع اإلخوة في «أمل» بني جزء من
التنظيم مــن جهة ورئـيــس بلديتها
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ك ـمــال غـبــريــس من
جهة أخرى .لكن الصراع الذي يتطور
إلــى األس ــوأ ،انقلب فجأة إلــى صورة
جامعة بني خصوم األمــس ،غبريس
وم ـس ــؤول امل ـلــف االن ـت ـخــابــي للبلدة
الـنــائــب هــانــي قـبـيـســي .أس ـبــاب عــدة
أدت إل ــى ط ــرد غـبــريــس م ــن الـبـلــديــة
وأم ـ ــل ورف ـ ــع ال ـغ ـط ــاء ع ـن ــه ملــواج ـهــة
االتـ ـه ــام ــات ب ــال ـت ــزوي ــر واالخـ ـت ــاس
والتالعب بمشاعات البلدة .األخير
انتقم باإلصرار على الترشح لوالية
ثــانـيــة فــي الـبـلــديــة .م ـحــاوالت «أمــل»
لتجنب املنازلة القاسية كلفتها ثمنًا
غ ــال ـي ــا .واف ـ ــق غ ـب ــري ــس ع ـل ــى سـحــب
ترشحه شــرط إقـفــال ملفه القضائي
(ج ـ ـهـ ــات ح ــرك ـي ــة ض ـغ ـط ــت لـتـنـحــي
ع ـشــرة ق ـضــاة ع ــن ال ـن ـظــر ف ــي امل ـلــف،
فـيـمــا ج ـهــات أخ ــرى ضـغـطــت ليصل
طلب النيابة العامة برفع الحصانة
عـ ـن ــه مل ـح ــاك ـم ـت ــه إلـ ـ ــى م ـك ـت ــب وزيـ ــر
ً
الــداخـلـيــة) .فضال عــن إخ ــراج صهره
املتورط في القضية حيدر نور الدين
م ــن الـسـجــن و»م ـســام ـح ـتــه» بمبالغ
مالية كسبها من تشغيل الكسارات
واملـ ـش ــاع ــات ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر شــرع ـيــة
وإع ـ ــادت ـ ــه إل ـ ــى ال ـت ـن ـظ ـي ــم وت ـع ـي ـي ـنــه
ً
مـســؤوال لشعبة كفر رمــان واملاكينة
االنتخابية ،وتسمية شقيقه حسن
نائبًا للرئيس .لم يستغرب البعض
موافقة «أمــل» على شــروط «الحركي

املتهم» وتوقيع تعهدات بتنفيذها
تباعًا ،ثمنًا لقمع انتفاضته .غبريس
امل ـغ ـض ــوب ع ـل ـيــه ق ـبــل أسـ ـب ــوع ،كــان
عريف احتفال إعــان الئحة التنمية
والوفاء في كفر رمان في دارة النائب
ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ال ــزي ــن ل ـيــل ال ـث ــاث ــاء،
بحضور قبيسي وقياديي أمل.
نـحــو مــديـنــة ع ــاش ــوراء ،ت ـقــود صــور
بـ ـع ــض م ــرشـ ـح ــي الئ ـ ـحـ ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
ّ
وال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي ش ــكـ ـلـ ـه ــا ال ـث ـن ــائ ــي
الشيعي لبلدية النبطية .استغرب
ال ـب ـعــض ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة الـتــي
أطلقها هؤالء« .ال داعي ،فهم رابحون
من دون أن نحفظ أسماءهم حتى».
يسود استسالم للنتيجة املحسومة
سـلـفــا .تـقــول سـيــدة فــي ح ـ ّـي املسلخ:
«س ــأم ـض ــي ي ــوم األحـ ــد م ــع عــائـلـتــي

صورة جامعة
في كفر رمان بين
أعداء األمس
عـلــى الـنـهــر .لــن أضـ ّـيــع وقـتــي عليهم
ق ـب ــل أن ي ـن ـظ ـفــوا ال ـح ــدي ـق ــة ال ـعــامــة
املـهـمـلــة فــي ال ـح ـ ّـي .أن ــا عــامـلــة ّزبــالــة
الحديقة» .جارتها في حال تحمسها
للمشاركة ،ستضع ورقــة بيضاء في
صندوق البلدية .تتحدثان عن قرف
م ــن ال ــوض ــع بـسـبــب أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات
التي تراكمت فــي املدينة ومحيطها
وعـ ـج ــزت ال ـب ـلــديــة واتـ ـح ــاد ب ـلــديــات
ال ـش ـق ـيــف ع ـل ــى م ـعــال ـج ـت ـهــا ألش ـه ــر،
برغم توافر معمل ملعالجة النفايات
في الكفور جاهز ّمنذ عامني .األسوأ
أن املعمل الذي شغل بعد مفاوضات
صعبة ،تعطل بعد أسبوعني ،فحولت
النفايات إلى مكبات عشوائية قائمة
ومستحدثة آخرها في موقع الدبشة.
ال ـ ـقـ ــرف س ـب ـب ــه أيـ ـض ــا ال ـن ـق ـم ــة عـلــى
عـ ــدادات وق ــوف ال ـس ـيــارات املنتشرة
في الشوارع العامة واألحياء .تتشدد
الشركة املشغلة بفرض ضبط تأخير
قيمته عـشــرة آالف لـيــرة .يتساءلون
عن دور البلدية.
ك ــل ذل ــك ال ـق ــرف ال ـع ــارم ان ـت ـهــى على
 12مــرش ـحــا ي ـن ــازل الئ ـح ــة الـثـنــائــي
املكتملة ( 9ألمل من بينهم ممثل عن
الـحــزب الـقــومــي و 12لـلـحــزب) .حتى
أولئك الـ ( 12ثالثة شيوعيني وتسعة
مستقلني) ،فشلت املحاوالت لدمجهم
في الئحة شبابية واحدة حتى مساء

أمس .مسؤول العمل البلدي في حزب
الله رئيس البلدية السابق مصطفى
بدر الدين دخل على خط املستقلني،
في خطوة طرحت عالمات استفهام.
ب ـع ـض ـهــم ع ـ ّـده ــا م ـح ــاول ــة لـتـشـتـيــت
املستقلني ملصلحة الئ ـحــة السلطة.
عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـ ـبـ ــدئـ ــي ،ت ـع ـل ــن الـ ـي ــوم
الئ ـحــة «الـنـبـطـيــة لـلـكــل» ال ـتــي تضم
سـتــة مــرش ـحــن ،مـنـهــم الـشـيــوعـيــون
الثالثة .الناشطة في ماكينة الالئحة
نعمت بدر الدين لفتت إلى أن شعار
ال ـح ـم ـل ــة «مـ ـسـ ـت ــوح ــى م ـ ــن ت ـج ــدي ــد
ال ـث ـنــائــي لـلـطـقــم ال ـحــاكــم ذاتـ ــه ال ــذي
أدت خــافــاتــه الــداخ ـل ـيــة إل ــى عرقلة
امل ـش ــاري ــع وم ـعــال ـجــة األزم ـ ـ ــات» ،في
إشارة إلى التباين بني رئيس البلدية
أح ـم ــد كـحـيــل امل ـح ـســوب ع ـلــى حــزب
ال ـلــه ،ونــائـبــه رئـيــس ات ـحــاد بـلــديــات
الشقيف املـحـســوب على أمــل محمد
جابر.
روائــح الفساد تنبعث من كل صوب.
يتباين عدد املتصدين لها في البلدات
التي تشهد ظاهرة انتخابية جديدة
تتمثل بدخول املقاولني واملستثمرين
على خط دعــم بعض لوائح السلطة.
في أنصار ،جرى التوافق على رئيس
ال ـب ـلــديــة ال ـســابــق أب ــو رشـ ــاد عــاصــي
رئيسًا لالئحة التنمية والوفاء .األخير
هو راعي صفقة جرف جبل السنديان
ونـقــل الـصـخــور منه ل ــردم السنسول
في مرفأ نبيه بري في عدلون من دون
الحصول على الترخيص الالزم .علمًا
ب ــأن الئ ـحــة ال ـت ــواف ــق ل ــم تـنـجــز حتى
مـســاء أم ــس بسبب خــافــات داخلية
في أمل ( 10أعضاء) وخالفات بينها
وب ــن ح ــزب ال ـلــه بسبب تــدخـلـهــا في
تـسـمـيــة أع ـضــائــه ال ـخ ـم ـســة .تـصــديــا
ل ـ ـه ـ ـمـ ــا ،تـ ـشـ ـكـ ـل ــت الئ ـ ـح ـ ــة «أن ـ ـص ـ ــار
للجميع» (مؤلفة من أربعة شيوعيني
وخمسة مستقلني) ،املستندة إلى دعم
ّ
تجمع شباب أنصار الذي قاد الحراك
الشعبي ضد املكبات العشوائية في
خراج البلدة وضد توقيف العمل في
معمل معالجة النفايات.
شوكني التي يتكرر اسمها في وسائل
اإلعـ ـ ــام أخـ ـيـ ـرًا ب ـس ـبــب قـ ــرب اف ـتـتــاح
مـجـمــع م ـ ــدرار ال ـط ـبــي ال ـخ ـيــري (دار
للمسنني وم ــرك ــز لـتــأهـيــل املــدمـنــن)
ل ـي ـس ــت راضـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــن أداء ال ـب ـل ــدي ــة
املحسوبة على «أمــل» .الئحة «الوفاء
إلنـ ـم ــاء ش ــوك ــن» امل ــؤل ـف ــة م ــن سبعة
مـسـتـقـلــن ت ـص ــدت لــائ ـحــة الـتـنـمـيــة
والــوفــاء .أحــد أهدافها ،تنفيذ مخرج
كـ ـه ــرب ــاء لـ ـش ــوك ــن املـ ـخـ ـط ــط ل ـ ــه فــي
مؤسسة كهرباء لبنان منذ سنوات،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد اسـ ـتـ ـح ــداث م ـخــرج
خــاص للمجمع من محطة كفر رمان
قبل أشهر.

ــتقبل» غائب
استحداث مجلس
بلدي للزلوطية من
تسعة مقاعد
لـ 244نسمة!

الـتــابـعــة للجماعة .الـطــريــق الــدولـيــة
ذات املواصفات العالية من الناقورة
إلى كفركال ،والتي تمر بها ،أنجزتها
ال ـه ـي ـئ ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة إلع ـ ـمـ ــار ج ـن ــوب

لبنان بعد عدوان تموز .قطر ّ
شيدت
مــدرســة فــي الـبـسـتــان ومـقــر بلديتي
ال ـب ـس ـت ــان ويـ ــاريـ ــن وحـ ـف ــرت بـئــريــن
ارتــوازيـتــن فيهما .اإلم ــارات ّ
شيدت
«قاعة الزلوطية» .االتحاد األوروبــي
أنشأ معصرة ومركز إرشــاد زراعــي.
في يارين مستوصف تابع للجماعة
ال ّ
يلبي الحاالت املرضية املستعصية
وال ـ ـطـ ــارئـ ــة ،ف ـي ـمــا أق ـ ــرب مـسـتـشـفــى
يقع فــي صــور« .مؤسسة الحريري»
افـتـتـحــت مـسـتــوصـفــا ل ـعــامــن فـقــط.
ف ـ ـمـ ــاذا ت ـف ـع ــل الـ ـبـ ـل ــدي ــات؟« .زف ـ ـ ــت –
حيطان ،حيطان – زفت» ،يقول مدير
مدرسة يارين حسان إسماعيل.
طمعًا بالزفت والحيطان ،طالب أبناء
الزلوطية باستحداث بلدية خاصة
ب ـهــم ب ـعــد أن ك ــان ــوا ح ـيــا م ــن أح ـيــاء

ي ــاري ــن ،فـكــان لـهــم مــا أرادوا .وواف ــق
وزير الداخلية والبلديات على طلب
استحداث مجلس بلدي للزلوطية من
تسعة مقاعد لـ 244نسمة (بينهم 145
ناخبًا) .عائالتها األربع (دياب وأبو
دل ــة واألس ـع ــد وإس ـمــاع ـيــل) تــوافـقــت
ع ـلــى ت ـقــاســم األعـ ـض ــاء بــال ـت ـســاوي،
عـلــى أن تـكــون الــرئــاســة مـ ــداورة بني
أكـبــرهــا ،إسـمــاعـيــل ودي ــاب .وتـفــاديــا
للحساسيات ،اتـفــق عـلــى أن يختار
بالقرعة اسم رئيس السنوات الثالث
األول ــى .إال أن املرشحني األربـعــة من
آل أبو دلة انسحبوا قبيل إقفال باب
سحب الترشيحات االثـنــن الفائت،
ما جعل عدد املرشحني سبعة ،أي أقل
من عدد مقاعد البلدية .أمس ،بادرت
أربع سيدات لحل عقدة مقاطعة أبو

دلة ،فترشحن بعد تمديد املهلة.
ب ـ ـ ـخـ ـ ــاف الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــوع ف ــي
الـ ـ ـ ــزلـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــدم امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارك
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي ج ــاراتـ ـه ــا األرب ـ ـ ــع.
ال ـعــائ ـل ـيــة و»الـ ــوجـ ــاهـ ــة» تـتـحـكـمــان
فـ ـ ــي امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــن ،مـ ـ ــع ت ـ ــدخ ـ ــل خ ـفــي
لبعض القوى الحزبية .في مروحني
الئـ ـحـ ـت ــان ي ـ ـتـ ــرأس أواله ـ ـمـ ــا رئ ـيــس
البلدية املنتهية واليته محمد عبيد
املـحـســوب على حــركــة أمــل واملــدعــوم
مــن شيخ الجماعة أحـمــد عبيد ،في
مقابل الئـحــة أخ ــرى بــرئــاســة عدنان
غنام املحسوب على تيار املستقبل.
في كل من البستان ويارين الئحتان
تـ ـض ــم ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا مـ ـحـ ـس ــوب ــن ع ـلــى
ال ـج ـم ــاع ــة وامل ـس ـت ـق ـب ــل وح ـ ــزب ال ـلــه
وسرايا املقاومة.
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«ثورة» على التحالف
في جويا
فــي رشكنانيه ،الـقــريــة الصغيرة فــي قضاء
صـ ــور ،ان ـت ـشــرت نـكـتــة ت ـق ــول إن مـســؤولــي
حزب الله وحركة أمل أمضوا أيامًا عدة إلقناع
بـعــض أهــالـيـهــا ب ــأن ال ـتــوافــق لـيــس شخصًا
حضر مــن خارجها ليفرض عليها أعضاء
مجلسها البلدي املــؤلــف مــن  9أعـضــاء (بلغ
عدد املرشحني  15مرشحًا)" .كعي" التوافق
ه ـنــاك ب ـعــدمــا ف ـشــل امل ـك ـل ـفــون ب ــه ف ــي تليني
رؤوس وجهاء العائالت إلنتاج الئحة توافقية،
بسبب خالفات بني العائالت وأجبابها على
الحصص وتوزيعها ،تزكيه خالفات سابقة
على املشاعات .وفي زبقني ،جارة رشكنانيه،
ي ـت ـك ــرر امل ـش ـه ــد ن ـف ـس ــه ،الـ ـعـ ـن ــاد والـ ـخ ــاف
ضاربان على كل الجبهات :داخلي في الحزب
وأمــل على حــدة من جهة ،وبينهما من جهة
أخرى.
جويا ،اندلعت "ثــورة ّ
وفي ّ
سياد" بعدما أبلغ
امل ـس ــؤول ــون ف ــي الـلـجـنــة اإلنـتـخــابـيــة الـتــابـعــة
ل ـح ــزب ال ـل ــه رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة املـنـتـهـيــة والي ـتــه
املتمول حسني طــاهــر قــرار عــدم التجديد له
لوالية ثانية ،واختيار املهندس في مؤسسة
إلعادة إعمار الضاحية الجنوبية حسن
"وعد" ً
بدال منهّ .
رد فعل طاهر الغاضب ضد
جشي
أسـلــوب الـتـعــاطــي مـعــه ،اسـتــدعــى "ث ــورة" من
عائالت األسياد (التي يعود نسبها إلى أهل
البيت) و"لــوبــي" رؤوس األم ــوال التي تتحكم
ف ــي م ـج ـت ـمــع ج ــوي ــا م ــن خ ـ ــال امل ـس ــاع ــدات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـ ّ
ـوزعـ ـه ــا ع ـل ــى األه ــال ــي
وتمويل بعض املشاريع ،ضد الئحة التوافق،
ّ
فيما مثل طاهر الئحة مكتملة من العائالت.
ّ
أم ــا صــديـقــن ،فتنفرد ب ـصــراع عـلــى املخترة
يتخوف األهالي من ّ
ّ
تطوره إلى سقوط دماء،
بعدما سرت شائعات عن قيام أحد املرشحني
الـثــاثــة بــدفــع رش ــى انـتـخــابـيــة .ال ـص ــراع على
امل ـقــاعــد ال ـثــاثــة ي ـجــري بــن امل ـخ ـتــار املنتهية
واليته علي طالب بلحص (حزب الله) واملرشح
حسن بلحص (أمل) .األول يتهم الثاني باتهامه
بالتالعب باملشاعات وتسجيل أكثر من مئتي
دونم من مشاعات البلدة باسمه ،علمًا بأنه قد
اوقف قبل سنوات بالتهمة ذاتها وسحب ختم
املخترة منه .القوى األمنية أوعزت بنشر عدد
كبير من العناصر يوم األحد تحسبًا لحصول
تداعيات ميدانية للصراع.

 ...و«نصف انتفاضة»
مسيحية في الكفور
«عامية الكفور» .هكذا يحلو لبعض أبنائها
املـسـيـحـيــن وصـ ــف م ـعــركــة االن ـت ـخــابــات
ال ـب ـلــديــة .ف ــي ال ـب ـل ــدة ال ـت ــي ح ـ ّـول ـه ــا الـتـغـيــر
الديموغرافي من بلدية يرأسها مسيحي
إلى بلدية يرأسها شيعي ،شهدت «نصف
انتفاضة» مسيحية ضد التوافق الشيعي،
جوهرها «حق اختيار أعضائنا بأنفسنا».
نصف مسيحيي البلدة وافق على إصرار
«أمــل» على املشاركة في اختيار األسماء
(ستة مسيحيني من بينهم نائب الرئيس
من أصل  12عضو ًّا) ،فيما النصف اآلخر
رفض املشاركة ،وتلقى دعمًا من حزب الله
لخياره .االنقسام املسيحي قسم الثنائي
الشيعي ،منتجًا الئحتني :األولــى مدعومة
مــن «أمـ ــل» يــرأسـهــا عـلــي درويـ ــش ونــائـبــه
عـبـ ّـدالـلــه بـيـضــون (خـمـســة أع ـضــاء شيعة
وسني سادس) ،والئحة ثانية مدعومة من
أنطون
الحزب يرأسها خضر سعد ونائبه ّ
سـمـعــان .ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تشكل
فيها الـكـفــور سببًا لـلـخــاف بــن الـتــوافــق
الشيعي .البلدية التوافقية السابقة حلت
بـعــد ث ــاث س ـن ــوات بـسـبــب رف ــض نصف
األع ـض ــاء إلدارة الــرئـيــس املـحـســوب على
ال ـحــزب ونــائـبــه ملـكـ ّـب الـكـفــور ال ــذي أنشئ
ليكون مطمرًا صحيًا للبلدة قبل أن يتحول
إلى مكب عشوائي لنفايات اتحاد بلديات
الشقيف.
أ .خ.
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ّ
قواتيون في وجه القوات في بشري :اسمعنا

لن تمضي اإلنتخابات البلدية في ّ
بشري
من دون منافسة بين الئحة قيادة
القوات اللبنانية وأخرى ألفها شباب
قواتيون يعترضون على األداء الحزبي
في المدينة .اإلعالن عن الالئحة
«المعارضة» سيجري اليوم من غابة
األرز .فيما ال يزال أعضاؤها يتمنعون
عن التصريح اإلعالمي ريثما ُيعرض
برنامجهم ُ
ويشرح قرارهم بالمواجهة
ليا القزي
«ب ـ ـشـ ـ ّـري م ــوط ــن ق ـل ـب ــي» الئـ ـح ــة مــن
«شباب القوات اللبنانية»ستخوض
اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة فـ ــي مــدي ـنــة
جبران خليل جبران ضــد« ...القوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» .ف ـ ــي رص ـ ـيـ ــد أعـ ـض ــاء
ُ
ال ــائـ ـح ــة ،ال ـت ــي ســت ـع ـلــن الـ ـي ــوم مــن
غــابــة «أرز الـ ــرب» ،ثــاثــون سـنــة من
«ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة» فـ ــي ال ـع ـم ــل مـ ــع الـ ـق ــوات
«زم ـ ــن س ـم ـيــر ج ـع ـج ــع» .ب ــن ه ــؤالء
ّ
عـسـكــريــون راف ـق ــوا «ال ـقــائــد» فــي كــل
امل ــراح ــل ،وآخـ ــرون كــانــوا مــن أعـمــدة
مركز اإلعداد الفكري التابع للحزب،
ال ــذي ك ــان الـنــائــب ايـلــي ك ـيــروز أحــد
املسؤولني عنه .هم ،بحسب أحدهم،
«نواة» القوات ،على عكس ّما حاولت
قيادة معراب اإليحاء به بأنهم ّ
«مروا
مرور الكرام في القوات اللبنانية في
مراحل سابقة ُغابرة» ،كما ورد بيان
ّ
ـال نشر فــي أحــد املواقع
ردًا على مـقـ ٍ
اإللكترونية.
خــاف ـهــم م ــع «قـ ـي ــادة م ـ ـعـ ــراب» ،كما
يحلو لهم تسميتها ،ليس سياسيًا.
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس مـ ــن ذلـ ـ ــك «ن ـ ـحـ ــن فــي
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع س ـم ـيــر
جـ ـعـ ـج ــع» .امل ـش ـك ـل ــة ه ـ ــي م ـ ــع «أه ـ ــل
الـ ـب ــاط ،أي امل ـج ـمــوعــة ال ـقــري ـبــة من
الـسـيــدة سـتــريــدا طــوق جعجع التي
ّ
تقبض على كل ما له عالقة باملجتمع
ّ
البشراني :النادي ،الثقافة ،البيئة».
يــريــد ه ــؤالء أن يـكــونــوا «شــركــاء في
اإلدارة امل ـح ـل ـي ــة» .أط ـل ـق ــوا ال ـصــوت
«ع ـ ّـل الــرفـيــق سمير يسمع ُ
ويـعــالــج
ّ
الـخـلــل ،وخـصــوصــا أن هــدفـُنــا ليس
منازلة سياسية وال حتى نفكر في
إلحاق الهزيمة أو إرباكه» ،مشددين
ُ
ّ
عـلــى أن «منطقتنا ال تـشـبــه الـكــورة
أو بكفيا أو كسروان لناحية التنوع
ّ
اإليــديــولــوجــي .وم ـع ــروف أن معظم

المشكلة هي مع «أهل البالط» أي المجموعة القريبة من ستريدا جعجع (مروان طحطح)

طرابلس :اعتراضات على «توافق المصالح»
عبد الكافي الصمد
تـ ــواتـ ــر األنـ ـ ـب ـ ــاء عـ ــن تـ ــوافـ ــق الـ ـق ــوى
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـطـ ــراب ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة أثـ ــار ارت ـيــاحــا
ن ـس ـب ـي ــا ب ـ ــن أه ـ ــال ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة .ل ـكــن
س ــرع ــان م ــا ح ــل ال ــذه ــول وال ـغ ـضــب
بعدما ّ
تسربت أسماء غالبية أعضاء
ّ
الــائ ـحــة ال ـتــواف ـق ـيــة ال ــذي ــن ت ـب ــن أن
غــالـبـيـتـهــم تـنـقـصـهــم ال ـخ ـب ــرة الـتــي
ّ
يعول عليها الطرابلسيون للنهوض
بمدينتهم ،بعد تجربة  2010الفاشلة.
وم ـ ــع أن أحـ ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن لــم
ُ
َّ
ّ
املسربة ،فإنها اعتبرت
يتنب اللوائح
عملية جس نبض للرأي العام ملعرفة
ردود الـ ـفـ ـع ــل ع ـل ـي ـه ــا .وال ـ ــاف ـ ــت أن
معظم األسماء ينتمون إلى «الطبقة
الـبــورجــوازيــة» التي تقيم فــي الجزء

على عكس ّ
االدعاءات:
محاصصة ومحسوبيات
واستبعاد تمثيل
المناطق الشعبية

ال ـغــربــي ال ـحــديــث م ــن امل ــدي ـن ــة ،فيما
خلت مــن أي اســم ملمثلني عــن القسم
الشرقي الذي يضم نحو ثلثي سكان
املــديـنــة ويشمل فـقــراء هــا وأحـيــاء هــا
الشعبية .وهذا ما كان موضع انتقاد

واسـ ـ ـ ــع فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع وع ـ ـلـ ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي ،خصوصًا في
املـنــاطــق األك ـثــر فـقـرًا وشعبية كباب
التبانة والقبة وباب الرمل واألسواق
ُ
ال ـقــدي ـمــة .وط ــرح ــت أسـئـلــة م ــن ن ــوع:
«ه ـ ـ ــل زار أغ ـ ـلـ ــب ه ـ ـ ـ ــؤالء م ـنــاط ـق ـنــا
وع ــاي ـش ــوا مـشــاكـلـنــا ،وه ــل يـعــرفــون
عنها شيئًا؟».
كــذلــك أظ ـه ــرت الـتـســريـبــات تناقضًا
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ب ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن
وأفعالهم .ففي حني كانت غالبيتهم
تــؤكــد أنـهــا سـتـتــرك لــرئـيــس البلدية
التوافقي عزام عويضة حرية تشكيل
فريق عمله من أعضاء البلديةّ ،
تبي
أن األخير كان آخر من يعلم بأسماء
أعضاء الئحته التي وضعها النواب
وال ـس ـي ــاس ـي ــون .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن ب ـ ــازار األسـ ـم ــاء ك ــان يـتـغـيــر على

مدار الساعة في اللقاءات التي كانت
ت ـع ـقــد فـ ــي م ـن ــزل ــي ال ــرئـ ـي ــس نـجـيــب
م ـي ـق ــات ــي وال ـ ـنـ ــائـ ــب أحـ ـم ــد ك ــرام ــي،
تـلـبـيــة ملـطــالـبــات الـبـعــض أو تهدئة
العتراضات البعض اآلخر.
ورغــم تــأكـيــدات السياسيني رفضهم
للمحاصصة ،بــدا واضحًا أن معظم
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء املـ ــرش ـ ـحـ ــن م ـح ـس ــوب ــون
ع ـل ــى أطـ ـ ـ ــراف س ـي ــاس ـي ــة ،وبـعـضـهــا
حــزبــي ص ــرف (الـجـمــاعــة اإلســامـيــة
واالح ـبــاش واألع ـضــاء املسيحيون)،
مـ ــا أث ـ ـ ــار م ــوج ــة اع ـ ـتـ ــراضـ ــات داخـ ــل
صـ ـف ــوف ال ـ ـتـ ـ ّـيـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
املدينة.
ونقل عن النائب أحمد كرامي رفضه
اسـتـبـعــاد تمثيل املـنــاطــق الشعبية،
فــي م ــوازاة ظـهــور ب ــوادر تململ بني
ك ـ ــوادر ت ـيــار املـسـتـقـبــل وم ـنــاصــريــه،

ّ
رج ــح كـثـيــرون أن «يــدفـعـهــم إم ــا إلــى
م ـقــاط ـعــة االن ـت ـخ ــاب ــات أو االل ـت ـحــاق
بــركــب وزي ــر ال ـعــدل أش ــرف ريـفــي إذا
قام بتأليف الئحة منافسة».
وأث ــار االنـطـبــاع ّ
األول ــي ،بــأن أعضاء
الئـحــة عويضة يشكلون فريقًا غير
م ـن ـس ـجــم وت ـن ـق ـص ــه الـ ـخـ ـب ــرة ،نـقـمــة
واسـ ـع ــة وت ـ ـسـ ــاؤالت ع ــن س ـبــب عــدم
إبقاء بعض أعضاء املجلس السابق
ممن عرفوا بنظافة الكف وخبرتهم
وكـفــاء تـهــم .وهــو مــا فـ ّـســرتــه مصادر
مـتـعــددة لـ ـ «األخ ـب ــار» بــأنــه «ل ــم يكن
اعـتـبــاطـيــا ،بــل هــو م ــدروس بعناية،
ألن هـنــاك مـشــاريــع جــاهــزة التمويل
وتـحـتــاج فـقــط إل ــى تـلــزيــم ومـبــاشــرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،وامل ـ ـط ـ ـلـ ــوب مـ ــن امل ـج ـلــس
ال ـب ـل ــدي امل ـق ـبــل امل ــواف ـق ــة عـلـيـهــا بال
وج ــع رأس ،كـمــا حـصــل مــع مـشــروع
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سياسة

يا «رفيق سمير»
الناس هنا هم في التوجه نفسه».
إن ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ــرر «ش ـ ـبـ ــاب
ُ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات» ت ــألـ ـي ــف الئ ـ ـحـ ــة ت ـن ــاف ــس
«الئ ـح ــة اإلنـ ـم ــاء وال ــوف ــاء ل ـب ـشـ ّـري»
ال ـتــي الـتـقـطــت صــورتـهــا الـتــذكــاريــة
في معراب« ،وفقًا لبرنامج إنمائي،
بعدما تكونت على هامش السلطة
مـجـمــوعــات تستغل نـفــوذهــا داخــل
ال ـ ـقـ ــوات الح ـت ـك ــار املـ ـش ــاري ــع» .ه ــذا
ّ
ال يـعـنــي أن أع ـضــاء الئـحــة «بـشــري
موطن قلبي» ومــن يــدور في فلكهم
«ي ـت ـن ـكــرون لـفـضــل ال ـق ــوات ونــائـبــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــائـ ـ ــي .لـ ـكـ ـنـ ـن ــا ضـ ـ ّـد
ّ
بشري
البروباغندا وتمنني أهــالــي
عـ ـب ــر االس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض ف ـ ــي الـ ـب ــرام ــج
ال ـح ــواري ــة (ف ــي إش ـ ــارة إل ــى مـقــابـلــة
س ـ ـتـ ــريـ ــدا جـ ـعـ ـج ــع االخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ع ـلــى
ش ــاش ــة «أم تـ ــي ف ـ ــي» فـ ــي ب ــرن ــام ــج
«بموضوعية») .فليس هكذا ُيحكى
مــع نــاس ومنطقة قــدمــت مــا ال يقل
ع ــن  500شـهـيــد تـحــت راي ــة ال ـقــوات
اللبنانية».
م ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـف ــزه ــم «املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــردي ـ ــن» هــو

ّ
لـلـحــل .شــرطـهــم أن يـتـبــدل األداء في
ب ـش ـ ّـري ف ــي م ــا خ ــص «س ـيــاســة نفذ
ثـ ــم اع ـ ـتـ ــرض وف ـ ـ ــرض األسـ ـ ـم ـ ــاء فــي
الـبـلــديــة وامل ــراك ــز عـلـيـنــا» .اذا ســوي
هذا الوضع «يكون هدفنا من املعركة
قد تحقق .خــاف ذلــك ،سنذهب إلى
خ ـي ــار ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن رف ـض ـنــا لـ ــأداء
وطرح برنامج إنمائي».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ال ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـ ـقـ ــوات
س ـت ـق ـبــل أن «تـ ـنـ ـص ــاع» ل ـ ــرأي أب ـن ــاء
ُ
امل ـن ـط ـقــة .ف ــي ال ـع ـلــن ،تـ ـح ــاول ق ـيــادة
معراب من أهمية هذه الحركة .لكن،
ّ
عمليًا ،تسري معلومات بأن جعجع
سيتوجه عشية اإلنتخابات البلدية
فـ ــي  29أي ـ ـ ــار إل ـ ــى م ـن ــزل ــه فـ ــي األرز
ً
إلدارة امل ـعــركــة م ـب ــاش ــرة .يستغرب
«املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون» ال ـ ـب ـ ـشـ ـ ّـراويـ ــون ه ــذا
اإلج ــراء ،ويـســألــون« :هــل تــرى قيادة
ّ
مـعــراب أن انتخابات بلدية تحتاج
إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـح ـش ــد ف ــي وج ـ ــه ش ـبــاب
كانوا حتى األمس القريب يعتبرون
جعجع ملهمهم؟ نفهم أن يخوض
معركة في زحلة في مواجهة أخصام
له ،لكن من هم خصومه في بشري؟
ملــاذا ال تترك يــا رفيق املعركة تأخذ
مـ ـج ــراه ــا؟ م ــا حـ ــدا رح ي ـت ـح ــداك أو
يشتغل ض ـ ّـدك بــالـسـيــاســة» .ويــأخــذ
ه ـ ـ ــؤالء ع ـل ــى ق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـق ـ ــوات «ع ـقــد
إج ـت ـمــاعــات ل ـق ــوات آل ط ــوق وق ــوات
آل رح ـمــة وقـ ــوات آل جـعـجــع وق ــوات
ّ
آل سـكــر وغ ـيــرهــم م ــن ال ـعــائــات كــل
ع ـل ــى ح ـ ــدة .وه ـ ــذا م ــوض ــوع خـطـيــر
ألن ال ـق ــوات دخ ـلــت إل ــى ب ـشـ ّـري عبر
م ـحــاربــة املـجـتـمــع ال ـع ـشــائــري ،وهــا
ُ
هي اليوم تعزز الروح العشائرية».
ّ
وهـ ــذه ه ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي تجد
فيها قيادة القوات اللبنانية نفسها
ف ــي م ــواج ـه ــة ق ـس ــم م ــن ال ـق ــوات ـي ــن.
املــواجـهــة ستكون بالتأكيد أصعب
م ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة رمـ ـ ـ ــوز اإلق ـ ـ ـطـ ـ ــاع فــي
املنطقة ،حيث أدوات املعركة أوضح.
ول ـكــن م ــاذا سـتـكــون حـجــة مــواجـهــة
قواتيني حريصني على مؤسستهم،
ُ
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـرف ـ ـ ــون عـ ـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ب ــأن ـه ــم
«مجموعة من الــرأي العام والشباب
من أصحاب الكفاءات البشراويني»؟
ّ
ي ـ ـحـ ــز فـ ــي ن ـ ـفـ ــوس هـ ـ ـ ــؤالء أن ت ـك ــال
لـ ـه ــم ف ـ ــي مـ ـج ــال ــس قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـقـ ــوات
ات ـهــامــات بــأنـهــم «صـنـيـعــة» أجـهــزة
االسـتـخـبــارات ،فيما «مشكلتنا هي
االعـ ـت ــراض ع ـلــى األداء ف ــي ب ـش ـ ّـري،
مــع الـتـشــديــد عـلــى أنـنــا عـنــد الخطر
قــوات» .سمير جعجع أمــام ّ
تحد في
عقر داره .فهل يحتوي «رجــالــه» أم
يـحـ ّـول اعتراضهم على أداء زوجته
الى ّ
تمرد؟

مرأب سيارات ساحة التل ،واملوافقة
عـلــى تلزيمها لـشــركــات ومتعهدين
م ــوزع ــن ع ـل ــى ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة.
ومـ ــن أب ـ ــرز هـ ــذه املـ ـش ــاري ــع :ع ـ ــدادات
وق ــوف ال ـس ـي ــارات ،امل ـس ـلــخ ،مـشــروع
البنى التحتية فــي السقي الشمالي
مــن املــديـنــة ،الـجــزء الثاني مــن البنى
التحتية في بقية أحياء املدينة ،جمع
النفايات ومعالجة مكب النفايات».
كذلك توقفت مـصــادر سياسية عند
ت ـس ـم ـيــة ع ـم ــر ال ـ ـحـ ــاب ،امل ـ ـقـ ـ ّـرب مــن
ت ـيــار املـسـتـقـبــل والـ ــذي ك ــان مرشحًا
لـ ـ ـل ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــداد األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء.
واع ـت ـبــرت تسمية ال ـحــاب «بمثابة
وض ـ ـ ــع لـ ـغ ــم إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ع ــوي ـض ــة،
وعند أول انتكاسة أو دعسة ناقصة
ي ــرت ـك ـب ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر س ـي ـك ــون ج ــاه ـزًا
للحلول مكانه ،بهدف تنفيذ مهمته

األساسية التي رشح على أساسها،
وهي موافقة البلدية على مشروعي
ردم ال ـب ـحــر ع ـنــد امل ــدخ ــل الـجـنــوبــي
لطرابلس ،وإقامة مشاريع سياحية
وتـ ـج ــاري ــة ف ـ ــوق املـ ـن ــاط ــق املـ ــردومـ ــة
ل ـص ــال ــح ش ــرك ــات م ـم ـلــوكــة م ــن قـبــل
أف ــراد الطبقة السياسية وشركائهم
من كبار املتمولني واألغنياء».
وســط هــذه األج ــواءّ ،
رجحت مصادر
م ـت ــاب ـع ــة أن يـ ـت ــأخ ــر إعـ ـ ـ ــان الئ ـح ــة
ال ـت ــواف ــق ،ب ـعــدمــا مل ــس الـسـيــاسـيــون
ردود الفعل الغاضبة ،واحتقانًا في
مناطق وأحياء ّ
عدة ال تحتاج سوى
إلـ ــى م ــن ي ـق ــوده ــا وي ــؤط ــر سخطها
لتوجيه ضربة قاسية إلى توافق لم
يبحث أصحابه سوى عن مصالحهم
الشخصية ،ولو على حساب املدينة
وناسها.

المطلوب ّ
تغير األداء
في ما خص فرض ّ
األسماء وسياسة «نفذ
ثم اعترض»
ّ
«ال ـحــديــث عــن اإلن ـم ــاء وكـ ــأن بـشـ ّـري
لم تكن معروفة وكانت أرض يباس.
هــذه بـشـ ّـري وادي قـنــوبــن ،وجـبــران
خليل جبران ،وأول محطة تزلج في
الشرق األوســط وغابة األرز .بعبارة
أخــرىّ ،
بشري لم يبدأ تاريخها عام
 ،»2005م ــع الـتـشــديــد عـلــى «الـشـكــر
الكبير لعملهم وعدم إنكار جميلهم».
ويـ ـ ـ ـ ــرأس ال ــائـ ـح ــة عـ ـض ــو ال ـب ـل ــدي ــة
ال ـحــالــي ج ــو خـلـيـفــة رح ـمــة وت ـضــم:
إيلي مارون جعجع ،ريشار جعجع،
ش ــرب ــل طـ ــوق ،أنـ ـط ــوان ال ـف ــرز ط ــوق،
ريما طــوق ،إيلي طــوق ،هيثم طوق،
جوني رحـمــة ،طوني طربيه رحمة،
إل ـي ــان رح ـم ــة ،ه ــان ــي كـ ـي ــروز ،ف ــادي
الضاهر كيروز ،غابي سكر ،ميشلني
س ـكــر ،بــولــس س ـكــر ،فــاتــك الـشــديــاق
ّ
وإيـلــي أن ـطــوان فـخــري .يــؤكــد هــؤالء
أن ـه ــم ث ــاب ـت ــون ف ــي مــوق ـف ـهــم خــوض
اإلنتخابات ،بيد أنهم يتركون منفذًا
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الشيوعي أعلنها
«ثورة تطهير» في  67بلدة
آمال خليل
واضح تأثير مؤتمر الحزب الشيوعي
الـ ــذي انـعـقــد أخ ـي ـرًا عـلــى هـمــة أبـنــائــه.
رغــم أن قـيــادتــه الـســابـقــة ات ـخــذت قــرارًا
ف ــي دورة  2010ب ـخــوض االنـتـخــابــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ب ــاس ـت ـق ــال ـي ــة ضـ ــد ت ـحــالــف
الثنائي حــزب الـلــه وحــركــة أم ــل ،إال أن
ال ـقــرار الـثــابــت بــ»مـنــازلــة قــوى السلطة
واملـحــاصـصــة» ،تـمــدد فــي الـبـلــدات ّ
كمًا
ونوعًا .كذلك ،فإن الحراك الشعبي الذي
ّ
وفر الجنوبيون ،شيوعيني ومستقلني،
ج ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن حـ ـش ــوده «أسـ ـه ــم في
إثارة منطق الرفض واستنهاض حالة
وطنية ضد السلطة».
فـ ــي م ـك ـت ـب ــه ،فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى ال ـش ـه ـيــد
حكمت األم ــن (الـنـجــدة الشعبية) في
النبطية ،يشرف عضو اللجنة املركزية
فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب عـ ـل ــي ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي عـلــى
ت ـط ــورات امل ـع ــارك االنـتـخــابـيــة البلدية
واالخ ـت ـيــاريــة ال ـتــي يـخــوضـهــا الـحــزب
ف ــي  67ب ـلــدة ف ــي مـحــافـظـتــي النبطية
ً
وال ـج ـنــوب .يـبــدو مـتـفــائــا ،باالستناد

إلـ ـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2010ال ـ ـتـ ــي مـكـنــت
ال ـش ـيــوع ـيــن م ــع حـلـفــائـهــم الــوطـنـيــن
واملستقلني من تسجيل اختراقات في
ل ــوائ ــح ال ـث ـنــائــي بـنـسـبــة  35ف ــي امل ـئــة.
يشير زميله فــي اللجنة جمال بــدران،
ّ
استجدت في السنوات
إلى عوامل عدة
الست ،تعزز الوصول إلى نتائج أفضل
في انتخابات األحد .املرشح إلى بلدية
دي ــر الــزهــرانــي يـعــرض أس ـبــاب الـيــأس
لــدى الـنــاس والـفـشــل لــدى السلطة في
م ـعــال ـجــة األمـ ـ ــور ال ـح ـيــات ـيــة وتـحـقـيــق
التنمية .لكن قبل عرض مساوئ تجربة
ّ
يصر نجل القيادي في
التوافق البلدي،
جبهة املقاومة الوطنية الشهيد قاسم
بدران ،على تحييد املقاومة عن طبيعة
العمل البلدي .يرسم عشرات الخطوط
ال ـح ـم ــر ت ـح ــت ك ـل ـم ــة املـ ـق ــاوم ــة «ال ـت ــي
تستوعب أهل الجنوب جميعهم والتي
يفترض أن ترتبط بتحرير اإلنـســان».
ينقل الحاج علي عن مسؤولني بلديني
فــي الثنائي «إقــراره ــم بفشل التجربة
البلدية في السنوات األخـيــرة» .معظم
الـ ـبـ ـل ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـقــاس ـم ـهــا ال ـث ـنــائــي

مساوئ للتوافق وإلبعاد المقاومة عن العمل البلدي (مروان بو حيدر)

«ل ــم تـكــن محصنة ضــد الـفـســاد وهــدر
األم ـ ــوال وامل ـح ـســوب ـيــات وسـ ــوء إدارة
املشاعات واملرامل والكسارات» .انطالقًا
مــن «مستقبل تنموي أفـضــل لبلداتنا
بعيدًا عــن السياسة وخــوفــا مــن تطور
الفساد أكثر فأكثر بعد ست سنوات»،
أطلق الشيوعيون حرب تطهير بلدية
شاملة.
ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدات ح ـ ـيـ ــث ي ـم ـل ــك
حضورًا ،مـ ّـد التوافق يديه للشيوعي،
ً
م ـح ــاوال إقـنــاعــه بــركــوب «الـبــوسـطــة».
ف ــي ك ـفــر رمـ ـ ــان ،ع ــرض ــت ع ـل ـيــه «أمـ ــل»
مـ ـنـ ـح ــه خـ ـمـ ـس ــة أع ـ ـض ـ ــاء م ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
نــائــب ال ــرئ ـي ــس ،فـيـمــا ت ـت ــوزع املـقــاعــد
الباقية بينها وبــن حــزب الـلــه .إال أن
الشيوعيني قابلوها بــاقـتــراح يقضي
بـ ـت ــوزي ــع املـ ـق ــاع ــد ع ـل ــى ك ــاف ــة ال ـق ــوى
امل ــوج ــودة بحسب أحـجــامـهــا ،عـلــى أن
يكون الرئيس ونائبه م ــداورة .اقتراح
رفضته أم ــل .وألن «املـشــاركــة ال تكون
بتحييد الرئيس ونائبه عن التشارك
وح ـصــر امل ـشــاركــة ب ـقــوى وإل ـغ ــاء قــوى
أخ ـ ــرى» ،ب ــادر الـشـيــوعــي إل ــى توحيد
املستقلني مــع طليعة لـبـنــان والـيـســار
الــدي ـمــوقــراطــي وأع ـل ـنــوا الئ ـحــة «الـغــد
لكفر رمــان» املكتملة التي تضم ثالثة
ش ـي ــوع ـي ــن« .ل ـك ــي ال ي ـك ــون ــوا ش ـهــود
ً
زور أو تمثاال داخــل املجلس البلدي»،
رف ـض ــت املـ ـش ــارك ــة بـ ـش ــروط ال ـس ـل ـطــة،
في ديــر الزهراني أيضًا .أمــس ،أعلنت
الئحة «دير الزهراني للجميع» من 13
مرشحًا منهم ستة شيوعيني.
يــوم األح ــد ،تــرفــرف الــرايــة الحمراء في
كثير مــن ب ـلــدات الـجـنــوب .مــن حومني
الفوقا وجرجوع إلى إبل السقي ودير
مـيـمــاس وبـنــت جبيل وصـفــد البطيخ
والبازورية وعدلون وأنصار والنبطية.
املــاكـيـنــات الـتــي ال تـهــدأ «تـتـحــرك على
نفقتنا الخاصة» يؤكد بدران.

معركة في كفرشوبا بين
الشيوعيين وقوى  8آذار
أسامة القادري
ان ـج ـل ــت صـ ـ ــورة امل ـع ــرك ــة االن ـت ـخــاب ـيــة
ف ــي بـ ـل ــدة ك ـف ــرش ــوب ــا ف ــي الـ ـع ــرق ــوب ـ ـ ـ ـ
قضاء حاصبيا ،بعيدًا عن الصراعات
ال ـع ــائ ـل ـي ــة ،ل ـت ــأخ ــذ م ـن ـح ـ ًـى ت ـنــاف ـس ـيــا
إن ـم ــائ ـي ــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ب ـع ــدم ــا فـشـلــت
مساعي الوفاق التي دعا إليها النائب
قـ ــاسـ ــم ه ـ ــاش ـ ــم ،وعـ ـ ـ ــدم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـلــى
املـنــاصـفــة بــن فــريـقــي املـعــركــة .وتتجه
البلدة إلــى منافسة بــن الئحتني على
م ـج ـلــس ب ـل ــدي م ــؤل ــف م ــن  15ع ـض ـوًا:
«كـفــرشــوبــا تــوحــدنــا» ،بــرئــاســة رئيس
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ال ـ ـحـ ــالـ ــي قـ ــاسـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــادري،
وبالتحالف مع «التيار الديموقراطي
املستقل» (الـحــزب الشيوعي ومنظمة
ال ـع ـم ــل الـ ـشـ ـي ــوع ــي) فـ ــي وجـ ـ ــه الئ ـحــة
«الـنــزاهــة» غير املكتملة الـتــي يرأسها
الرئيس السابق للبلدية عزت القادري،
القومي
بالتحالف مع الحزب السوري ّ
االجتماعي وحزب البعث ،فيما فضلت
جمعية املشاريع الخيرية (األحـبــاش)
البقاء على الحياد.
ولكفرشوبا تــاريــخ عريق فــي الصراع
مــع إســرائ ـيــل ،وه ــي مــن أول ــى الـبـلــدات
اللبنانية التي دمــرت أكثر مــن مرتني،
وم ـ ــن أكـ ـث ــر الـ ـبـ ـل ــدات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـتــي
قـ ـ ــدمـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــداء .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ــرش ــح
التيار الديموقراطي املستقل إبراهيم
دق ـم ــاق ،ف ــإن «غ ـيــاب م ـشــروع املطالبة
ب ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات عـ ـ ـم ـ ــا دم ـ ـ ـ ـ ـ ــره الـ ـ ـع ـ ــدو
االســرائـيـلــي فــي املــراحــل الـســابـقــة ،عن
أج ـنــدة عـمــل الـبـلــديــات املـتـعــاقـبــة منذ
 2001حتى  ،2016حرم البلدة وأهاليها
تعويضات مجلس الجنوب ،وهذه هي

إحدى أساسيات برنامجنا».
في هــذا االستحقاق ،قــدم التيار نفسه
بــأرب ـعــة مــرشـحــن ف ــي ب ـيــان تفصيلي
عن أهــداف الترشح ،من خــال برنامج
واضح ،وأمام مراعاة التوزيع العائلي،
عقد تحالفًا مع رئيس البلدية الحالي
قاسم القادري ،وقبل بمرشحني اثنني،
واح ـ ــد ع ــن م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ـش ـيــوعــي
(إب ــراه ـي ــم دقـ ـم ــاق) ،وآخـ ــر ع ــن ال ـحــزب
الـشـيــوعــي (ف ــواز ق ـصــب) .أم ــا الالئحة
األخـ ـ ــرى ،فـتـحــالـفــاتـهــا ل ــم تـتـغـيــر منذ
( ،2001ح ــزب ال ـلــه ،وال ـح ــزب ال ـســوري
ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي ،وح ـ ــزب الـبـعــث
ومحسوبون على قوى  8آذار).
وت ـش ـيــر م ـص ــادر مـطـلـعــة إل ــى أن عــدم
اكـتـمــال «الئـحــة الـنــزاهــة» ،جــاء نتيجة
خ ـ ــاف داخـ ـل ــي ب ــن قـ ـي ــادة األحـ ـب ــاش
امل ــرك ــزي ــة وم ـحــازب ـي ـهــا ف ــي كـفــرشــوبــا،
حــول عــدم التزام الغالبية منهم القرار
ب ــإع ـط ــاء أص ــواتـ ـه ــم ل ـ ـ «ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة» ،مــا
أوق ـ ــع الئـ ـح ــة الـ ـن ــزاه ــة فـ ــي إش ـك ــال ـي ــة،
بعدما وعــدت قيادة األحباش الالئحة
ب ـضـ ّـم مــرشـحــن لـهــا قـبـيــل إق ـف ــال بــاب
الترشيحات ،مقابل تجيير أصواتهم
املـقــدرة ب ــ 120صوتًا .وهــذا ما لم يقنع
محازبي جمعية املـشــاريــع فــي البلدة،
الذين أبدوا بعد إقفال باب الترشيحات
اعـتــراضـهــم عـلــى تـحــالــف قـيــادتـهــم مع
«الـنــزاهــة» ،مــا استدعى انسحاب أحد
مــرش ـح ـي ـهــم وإبـ ـق ــاء اث ـن ــن مـسـتـقـلــن.
م ـصــدر م ـقــرب مــن امل ـشــاريــع الـخـيــريــة،
ق ــال« :اإلشـكــالـيــة أن لــديـنــا تـجــربــة مع
ال ـب ـلــديــة ال ـســاب ـقــة ،ال ـتــي حــرمــت اب ـنــاء
الـبـلــدة الـعـمــل ،ومـنـهــم م ـحــازبــون لنا،
ّ
وكانت تلزم مشاريع لعمال من خارج

الـبـلــدة» .هــذه اإلشـكــالـيــة فتحت الباب
عـلــى ات ـهــامــات م ـت ـبــادلــة ،حـيــث اعتبر
م ــرشـ ـح ــون عـ ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة أن
تصرف «األحـبــاش معنا ،تصرف غير
م ـل ـت ــزم ،تــرك ـنــا ل ـهــم م ـق ـعــديــن وواحـ ـ ـدًا
للمستقلني ،ففوجئنا ب ـقــرار بعضهم
االنسحاب وعدم التزام قرار قيادتهم».
وبـ ـ ـ ــرر رئ ـ ـيـ ــس الئ ـ ـحـ ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة ع ــزت
القادري تركه ثالثة مقاعد فارغة بأنها
للمستقلني وليست لجمعية املشاريع.
وأضاف« :لم أقفل الئحة طوال الفترات
الـســابـقــة ،العـتـبــاري أن ذل ــك هــو إقـفــال
أمام رأي اآلخرين».
وحـ ـ ـ ــول ت ـح ــال ـف ــه مـ ــع األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،قـ ــال:
«ه ـن ــاك ش ــرائ ــح اج ـت ـمــاع ـيــة وعــائ ـل ـيــة،
أعضاؤها حزبيون ناشطون .ونرحب
بــدعــم أي ح ــزب أو أي ت ـيــار سـيــاســي،
إلغ ـنــاء مـشــروعـنــا االن ـم ــائ ــي» .وتمنى
ال ـقــادري أن يبقى التنافس فــي إطــاره
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ـش ــري ــف ك ـم ــا ع ـهــدت
كفرشوبا.
ي ـش ــرح م ــرش ــح ال ـت ـي ــار الــدي ـمــوقــراطــي
املستقل ،فــواز قصب( ،حــزب شيوعي)
أن التحالف مع رئيس البلدية الحالي
لم يأت من الفراغ ،بل ً
بناء على تقويم
ملرحلتني سابقتني فــي قـيــادة املجلس
البلدي بعد التحرير ،وأيهما قدم أكثر
للبلدة املـحــرومــة منذ عـصــور« ،وقفنا
أم ـ ــام ت ـجــرب ـتــن واح ـ ــدة ع ـم ــره ــا تـســع
سـنــوات ،قــادهــا رئيس الئحة النزاهة،
ومــرح ـلــة عـمــرهــا س ــت س ـن ــوات قــادهــا
رئ ـ ـيـ ــس الئ ـ ـحـ ــة كـ ـف ــرش ــوب ــا ت ــوح ــدن ــا،
فكانت النتيجة أن كفة امليزان مالت إلى
التجربة الثانية إلنجازاتها اإلنمائية
الكبيرة».
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مجتمع وإقتصاد

تقرير
تأخرت عملية استالم المحركات الجديدة في معملي الذوق والجية ،اذ لم تتبلغ مؤسسة كهرباء لبنان
موافقة وزارة المال على اعتمادات صفقة تلزيم التشغيل والصيانة ،التي فاز بها تحالف شركات OEG/ARKAY
 .Limited/Middle East Powerالمؤسسة تقول ان غدا الجمعة تنتهي مهلة رد الوزارة وبالتالي يعد العقد
نافذا ،فيما تقول وزارة المال انها تنتظر موافقة الرئيس تمام سالم ،وبالتالي يمكن ان تطلب تمديد المهلة

ّ
تشغيل محركات الذوق والجية :من يؤخر التلزيم؟
فاتن الحاج
ف ــي عـ ــام  ،2012جـ ــرى ت ـلــزيــم ال ـشــركــة
الــدان ـمــرك ـيــة  BWSCإن ـش ــاء وتـجـهـيــز
املـحــركــات العكسية فــي معملي الــذوق
وال ـج ـي ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــن ،إلنـ ـت ــاج نحو
 272.5م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،أي مــا
يعادل  3.5ساعات يوميًا من التغذية
بــالـتـيــار الـكـهــربــائــي لجميع املـنــاطــق،
وب ـك ـل ـفــة بـلـغــت  360.7م ـل ـيــون دوالر،
جــرى تمويلها من قــرض مع مصرفني
أجـنـبــن هـمــا  KWAو .HSBCيومها
اث ـيــرت عــامــات اسـتـفـهــام كـثـيــرة حــول
طريقة التلزيم والتمويل والتعديل على
دفتر الشروط وعدم اخذ موافقة ديوان
امل ـحــاس ـبــة ...ووص ـلــت االمـ ــور ال ــى حـ ّـد
تعليق الشركة تنفيذ العقد لفترة في
العام املاضي ،بعدما توقف وزيــر املال
علي حسن خليل عن تسديد فواتيرها،
وه ــددت الــدانـمــارك باللجوء الــى نــادي
باريس للشكوى ،فاضطرت الدولة الى
ّ
وتكبد غــرامــات مالية طائلة
الــرضــوخ
لتفادي االزمة.
م ـن ــذ ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ،انـ ـج ــزت ال ـشــركــة
اعـمــالـهــا بـعــد تــأخـيــر ش ـهــور عـ ـ ّـدة عن
املوعد املحدد .وباتت مؤسسة كهرباء
ّ
ملزمة بتسلم هذه املحركات ووضعها
ف ــي ال ـخ ــدم ــة واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـطــاقــة
االضــافـيــة مــع ب ــدء مــوســم ال ـحــر .اال ان
تلزيم التشغيل والصيانة الــى شركة
خــاصــة (وهـ ــو ش ـكــل م ــن الخصخصة
درج ـ ـ ــت ع ـل ـي ــه امل ــؤسـ ـس ــة م ـن ــذ ان ـش ــاء
معملي الــزهــرانــي ودي ــر ع ـمــار) يشهد
عراقيل يمكن ان تؤخر عملية االستالم.
اطلقت املؤسسة في اب  2014استدراج
عـ ــروض لـتـلــزيــم الـتـشـغـيــل والـصـيــانــة
تـمـهـيــدا الس ـتــام امل ـحــركــات الـجــديــدة،
واضـ ـط ــرت ال ــى ت ـمــديــده  3م ـ ــرات ،ولــم
تتقدم اال شركتان .واح ــدة لم تستوف
الـشــروط فاستبعدت ،واالخ ــرى تتألف
م ــن ت ـحــالــف ش ــرك ــات OEG/ARKAY
 Limited/Middle East Powerرســا
عليها العقد .تقول املؤسسة ،في بيان
أصدرته أمس ،إن التلزيم جرى نتيجة
استدراج عروض عاملي ،وفقا للقوانني
واألنظمة املرعية اإلج ــراء ،وليس ً
بناء
ملـ ـف ــاوض ــات ث ـنــائ ـيــة أدت إل ـ ــى صـفـقــة

بالتراضي» .وكان تلفزيون «أم تي في»
قد اثار في نشرته املسائية يوم اإلثنني
املــاضــي مــا عــدهــا «فضيحة كهربائية
جديدة تتعلق بعقد صفقة بالتراضي
مع شركة  OEGو Middle East Power
(الـتــي تتبع ملجموعة تحسني خياط)
بقيمة تخطت  120مليون دوالر» .وقال
ان املــؤسـســة «طـلـبــت مــن وزارة املالية
ص ــرف اعـتـمــاد لــدفــع مـبـلــغ  20مليون
دوالر سـلـفــا ل ـل ـش ــرك ــة» .جـ ــاء ذلـ ــك في
سـيــاق تـبــادل االتـهــامــات بــن اصحاب
تلفزيون ام تي في وتلفزيون الجديد.
ن ـ ـفـ ــت امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات،
واعتبرتها «عارية تماما من الصحة»،
اال انـ ـه ــا ك ـش ـفــت ان ال ـع ـق ــد ال ـ ــذي ف ــاز
ب ــه ت ـحــالــف ش ــرك ــات OEG/ARKAY
 Limited/Middle East Powerال يــزال
مـعـلـقــا ،بـسـبــب امـتـنــاع وزي ــر امل ــال عن
املوافقة على فتح االعتمادات الالزمة.
تـ ـش ــرح امل ــؤس ـس ــة ان م ـج ـلــس اإلدارة
واف ـ ـ ــق فـ ــي قـ ـ ـ ــراره الـ ــرقـ ــم 2016/3-10
تــاريــخ  ،2016/1/21عـلــى عـقــد صفقة
بالتراضي ،،وفقا ألحكام الفقرة  8من
املادة  112من النظام املالي للمؤسسة.
وبعدما جــرى إرس ــال املـلــف الــى وزارة
ال ـطــاق ــة واملـ ـي ــاه ووزارة املـ ـ ــال ،واف ـقــت
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى ع ـق ــد ال ـص ـف ـقــة ب ـتــاريــخ
 2016/3/26في كتابها الرقم 7/250ص،
ف ـي ـمــا ط ـل ـبــت وزارة املـ ـ ــال ال ـت ــأك ــد مــن
السعر الذي جرى التلزيم على أساسه،
فأجابتها املــؤسـســة فــي كتابها الرقم
 2842ت ــاري ــخ  2016/3/17مـقــدمــة كل
اإليـضــاحــات الــازمــة حــول هــذا السعر
ومطابقته لألسعار العاملية .ثم أعادت
وزارة املــال ـيــة امل ـلــف ال ــى املــؤس ـســة مع
تـضـمـيـنــه مــاح ـظــة بــأن ـهــا ق ــد واف ـقــت
ع ـلــى م ـش ــروع م ــوازن ــة املــؤس ـســة لـعــام
 2016دون إي ــراد أي مالحظات أخــرى.
فـعــدل مجلس اإلدارة فــي قـ ــراره الــرقــم
 2016/19 -261تاريخ  ،2016/4/14بناء
لطلب وزارة املالية ،البندين املتعلقني
باالعتمادات العائدة لهذه الصفقة وتم
إرساله مجددا الى وزارة املالية بموجب
الكتاب الرقم  3960تاريخ ،2016/4/19
حـيــث لــم ي ــرد املــؤسـســة حـتــى تــاريـخــه
أي ج ــواب بـشــأنــه .وبحسب املؤسسة،
ارس ـل ــت ب ـتــاريــخ  2016/5/16الـكـتــاب

دفتر الشروط
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المؤسسة
سلفة تبلغ
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الوزير خليل« :من قال
إننا لن نجيب ضمن المهلة؟
بعد بكير لـ  20الشهر!»
الــرقــم  4752الــى وزي ــر امل ــال تطلب فيه
إبالغها ما إذ كان يوجد لدى الوزارة أي
اعتراضات على قرار التلزيم قبل انتهاء
مهلة الشهر من تبليغها القرار ،أي قبل
تــاريــخ  ،2016/5/20وإال اعتبر الـقــرار
مصدقا حكما من قبل وزارة املال ،وذلك
استنادا الى احكام املادة  29من املرسوم
الرقم  4517تاريخ  .1972/12/13تشير
املــؤس ـســة ال ــى ان تـمــويــل الـصـفـقــة هو
ب ــال ـك ــام ــل مـ ــن مـ ــوازنـ ــة امل ــؤسـ ـس ــة ،اي

ان مــواف ـقــة وزارة املــال ـيــة تنحصر في
نـقــل اع ـت ـمــادات مــن احـتـيــاطــي مــوازنــة
امل ــؤس ـس ــة الـ ــى ب ـنــد تـشـغـيــل وصـيــانــة
امل ـحــركــات الـعـكـسـيــة .واقـ ــرت املؤسسة
أن دفـتــر ال ـشــروط ينص على ان تدفع
املــؤسـســة سلفة تبلغ  10فــي املـئــة من
قـيـمــة الـصـفـقــة مـقــابــل كـفــالــة مصرفية
ي ـقــدم ـهــا ال ـ ـعـ ــارض بــال ـق ـي ـمــة نـفـسـهــا،
وذلك وفق ما ينص عليه النظام املالي
ملــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان .اال أن «ه ــذه
السلفة لم يتم دفعها باعتبار أن وزارة
املال لم توافق حتى تاريخه على تلزيم
الصفقة».
تعزو مـصــادر وزارة املــال عــدم موافقة
الــوزيــر علي حسن خليل على الصفقة
ح ـتــى اآلن ،انـ ــه ط ـلــب م ــواف ـق ــة رئـيــس

الحكومة تمام سالم على كتاب أرسله
خـلـيــل إل ـي ــه ،فــالـصـفـقــة ي ـتــرتــب عليها
التزامات مالية لسنوات مقبلة ،بصرف
النظر عــن قيمة املبلغ الــذي رســا عليه
التلزيم .وقالت املصادر في اتصال مع
ّ
«األخبار» إن الــوزارة شطبت املبلغ من
مـشــروع مــوازنــة املــؤسـســة لـعــام ،2016
في انتظار جواب الرئيس سالم .ونفت
أن ت ـك ــون وزارة امل ـ ــال ق ــد تــدخ ـلــت في
تـفــاصـيــل اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض« ،فــذلــك
ليس من اختصاصها ،وما حصل أننا
أعدنا امللف إلى املؤسسة وطلبنا منها
عددًا من االستفسارات املتعلقة بالتأكد
م ــن ال ـس ـعــر ال ـ ــذي جـ ــرى ال ـت ـلــزيــم على
أس ــاس ــه ،ثــم ُحـ ـ ّـول الـكـتــاب إل ــى رئــاســة
الحكومة من دون أن تكون لدى الوزارة

تقرير

مزايدة مواقف المطار :اتجاه للطعن في النتائج
محمد وهبة
ع ـق ــدت لـجـنــة ت ـلــزيــم «م ــزاي ــدة إدارة
واس ـت ـث ـم ــار م ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات فــي
ـدول ــي» جلسة أمــس
مـطــار ب ـيــروت ال ـ ّ
خ ـص ـص ـت ـه ــا لـ ـ ـف ـ ــض عـ ـ ـ ـ ــروض ســت
ش ــرك ــات ه ــي( VIP :يـمـلـكـهــا ش ــادي
الهبر) ،ميتروبوليتان (يملكها جهاد
العنان) ،سيكيور باركينغ (يملكها
ج ــان عـ ـ ــواد)( BPC ،يـمـلـكـهــا صــاح
ع ـس ـيــران) ،شــركــة امل ــراف ــق اللبنانية
(تملكها مجموعة الخرافي /املتعهد
ال ـحــالــي) ،سيكيوريتي أن ــد سيفتي
ســولـيــوشــن (يملكها بـســام الذهبي
ّ
ومحمد ّوزي).
أثـ ـن ــاء فـ ــض ال ـ ـعـ ــروض ،ط ـل ــب مـمـثــل
ش ــرك ــة  BPCاالط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ش ـه ــادة
األيـ ــزو ال ـخــاصــة بـشــركــة  VIPلجهة
ك ــون ـه ــا غ ـي ــر م ـص ــدق ــة م ــن ال ـس ـف ــارة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي بـلــد إصـ ــدار الـشـهــادة

ومــن وزارة الخارجية لبلد اإلصــدار
ووزارة الـخــارجـيــة فــي لـبـنــان أيـضــا.
وس ـب ــب ال ـط ـلــب ه ــو أن ش ــرك ــة BPC
اس ـت ـب ـعــدت م ــن امل ـنــاق ـصــة ق ـبــل فتح
الـ ـع ــروض الـفـنـيــة واالسـ ـع ــار بسبب
تقديمها ش ـهــادة األيـ ــزو بصيغتها
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال بصيغتها الــورقـ ّـيــة
ف ــاع ـت ـبــرت ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة غ ـي ــر صــال ـحــة
لــاسـتـخــدام فــي هــذه املـنــاقـصــة .لكن
الالفت أن أحد أعضاء لجنة التلزيم
رفض إطالع أحد على شهادة األيزو
الـ ـخ ــاص ــة ب ـش ــرك ــة  ،VIPرغ ـ ــم أن ـهــا
صـ ــادرة عــن شــركــة بـيــرو فـيــريـتــاس،
أي إن ـهــا صـ ــادرة مــن شــركــة أجنبية
بمفهوم املادة  78من قانون التجارة،
وبالتالي فإن قبول الشهادة يجب أن
يكون خاضعًا لألصول املعتمدة في
ّ
مصدقة من
هذا املجال ،أي أن تكون
السفارة اللبنانية فــي بلد اإلص ــدار،
وتـصــديـقـهــا ل ــدى وزارة الـخــارجـيــة

فــي بلد اإلص ــدار أيـضــا ،وتصديقها
لــدى وزارة الخارجية في لبنان .أما
ف ــي ح ــال ــة شـ ـه ــادة األي ـ ـ ــزو ال ـخــاصــة
بشركة  VIPفهناك اشتباه فــي أنها
غير مصدقة ،وأن أحد أعضاء لجنة
ال ـت ـلــزيــم ح ـ ــاول ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـلــى هــذا
األمر.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،ف ـ ــإن ل ـج ـنــة ال ـت ـلــزيــم
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة  BPCب ـس ـب ــب
ت ـق ــدي ـم ـه ــا شـ ـ ـه ـ ــادة أيـ ـ ـ ــزو ت ـت ـض ـمــن
توقيعًا إلكترونيًا ،واستبعدت شركة
«امل ـ ــراف ـ ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ب ـس ـبــب خـطــأ
شكلي بسيط ج ـدًا ،مــا أث ــار حفيظة
ممثلي الشركة الذين اعترضوا على
األمـ ـ ــر م ــن دون ج ـ ـ ــدوى ،أم ـ ــا شــركــة
«سيكيور باركينغ» فقد استبعدت
ألس ـبــاب شكلية أي ـضــا ،واسـتـبـعــدت
أي ـ ـضـ ــا شـ ــركـ ــة «سـ ـيـ ـكـ ـي ــوريـ ـت ــي أن ــد
سيفتي سوليوشن» ألسباب شكلية
متصلة بطريقة تقديم العرض.

وفي املرحلة الثانية ،استبعدت لجنة
التلزيم شركة «ميتروبوليتان» ألنها
ـف بشرط تقديم شهادة الخبرة
لم تـ ِ
فــي تشغيل مــواقــف م ـطــارات دولـيــة،
فقد اعتبرت الشركة بال خبرة دولية!
ً
ما كان متداوال في السوق قبل أيام ،أن
شركة  VIPهي الفائزة في املزايدة من
دون منافس ،والسبب يكمن في دفتر
ّ
املخيط بطريقة تجعل من
الـشــروط
الصعوبة منافستها .دفتر الشروط
احتوى على شــرط «تعجيزي» وهو
أن يكون لدى العارض شهادة خبرة
دولية في تشغيل واستثمار مواقف
سيارات في مطار دولي .فهل يتطلب
تشغيل مواقف املطار خبرة دولية؟
أمـ ــر م ـس ـت ـغــرب ج ـ ـ ـدًا ،ل ـك ـنــه بــالـنـظــر
إلـ ــى ال ــوق ــت ال ـ ــذي أع ـط ــي لـلـشــركــات
لتقديم عروضهم ،أي  15يومًا ،فهو
يـعـ ّـد شــرطــا صعبًا ج ـدًا يـضــاف إلــى
مجموعة من الشروط األخرى.

ال ــريـ ـب ــة فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـ ــزايـ ـ ــدة أن اس ــم
ً
ال ـش ــرك ــة ال ـف ــائ ــزة ّكـ ــان م ـ ـتـ ــداوال قبل
فوزها ،لكن هل دققت لجنة التلزيم
ً
ف ـع ــا ف ــي االوراق اإلداري ـ ـ ــة ال ـعــائــدة
للشركة الفائزة؟ فعلى سبيل املثال،
إن شــركــة  VIPقـ ّـدمــت ش ـهــادة خبرة
في تشغيل موقف مطار أربـيــل ،لكن
عقدها مع مطار أربيل ال يــزال حبرًا
على ورق ولم يبدأ تنفيذه بعد ،فهل
ال ـخ ـب ــرة ال ــدول ـي ــة م ـط ـلــوبــة ف ـقــط من
أجــل التفاخر بها أو مــن أجــل نقلها
إلـ ــى ال ـش ــرك ــة امل ـح ـل ـيــة ال ـت ــي سـتــديــر
وت ـس ـت ـث ـم ــر مـ ــواقـ ــف مـ ـط ــار بـ ـي ــروت
الدولي؟
فــي ال ــواق ــع ،إن قـبــول ش ـهــادة األي ــزو
لـ ـه ــذه ال ـش ــرك ــة أتـ ـ ــاح ان ـت ـق ــال ـه ــا إل ــى
امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة م ــن امل ـ ّن ــاق ـص ــة ،أي
املرحلة التي يبدأ فيها فض العروض
الفنية ودراستها وإعطاء عالمة على
كــل مستند ،علمًا ب ــأن الـشــركــة التي
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أبراج من ذهب
غسان ديبة
«منذ زمن مارغريت تاتشر أصبحت املؤسسات األكاديمية
في خدمة الوضع الراهن»
تيري ايغلتون

مـعـلــومــات ع ــن هــويــة ال ـشــركــة الـفــائــزة
بعقد التلزيم».
مـ ـ ــاذا ع ــن م ـه ـلــة ال ـث ــاث ــن ي ــوم ــا ،ت ــرد
مصادر الوزير خليل« :من قال إننا لن
نـجـيــب ضـمــن امل ـه ـلــة؟ بـعــد بـكـيــر لـ ـ 20
الشهر!» (غدا الجمعة) .ماذا لو لم تأت
املــوافـقــة مــن رئــاســة الحكومة قبل هذا
التاريخ؟ تجيب املصادر« :سنطلب من
املؤسسة تمديد املهلة».
تنفي مصادر املؤسسة علمها بتحويل
ّ
امل ـلــف إل ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،إال أنـهــا
استغربت ذلك ،اذ ان وزارة املال وافقت
ع ـلــى ص ـف ـقــات أخـ ــرى ك ـث ـيــرة مشابهة
ت ــرت ــب ال ـت ــزام ــات مــال ـيــة ع ـلــى س ـنــوات
م ـق ـب ـلــة م ــن دون ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى رئ ــاس ــة
الحكومة.

تحصل على العالمات األعلى تكون
للفوز.
مؤهلة ّ
ال ـشــق الـفــنــي يـشـيــر إل ــى أن مجموع
ّ
ال ـعــامــات يـبـلــغ  1000نـقـطــة ي ـتــوزع
على النحو اآلتــي %50 :على السعر،
 %50على الـبـنــود الفنية .وتتضمن
البنود الفنية خبرة في إدارة مواقف
ف ــي م ـطــار دولـ ــي عـلـيـهــا  150نـقـطــة،
شهادة األيزو  9001عليها  100نقطة،
ب ـي ــان عـ ــدد امل ــوظ ـف ــن امل ـس ـج ـلــن في
الضمان االجتماعي عليه  100نقطة،
رخ ـص ــة فــال ـيــه بــارك ـي ـنــغ عـلـيـهــا 50
نقطة 70 ،نقطة على قيمة االستثمار
فــي الـتـجـهـيــزات وامل ـع ــدات 30 ،نقطة
على األفكار التطويرية.
هكذا فــازت شركة  ،VIPلكن مصادر
إح ــدى ال ـشــركــات قــالــت إنـهــا ستقدم
اعتراضًا قانونيًا أمام مجلس شورى
ال ـ ــدول ـ ــة ي ـت ـض ـمــن مـ ــوضـ ــوع األيـ ـ ــزو
والخبرة الدولية للشركة الفائزة.

تقف الجامعات في كثير من االحيان خارج املجتمع في
ما أسماه البعض «أبراجا عاجية» .لكن الجامعات لم تكن
فقط عبر التاريخ حيزًا محايدًا خارج املجتمعات ،بل أيضًا
واألهم أنها كانت دومًا عصية على «انغماس الرأسمالية»
بها وتحويلها الى مؤسسات شبيهة بمؤسسات األعمال
( )businessمثلها مثل غيرها من وسائل االنتاج.
ففي الــواليــات املتحدة األميركية ،أكثر البلدان رأسمالية
من حيث تسليع األشياء ،وحتى تلك التي تعتبر أساسية
لحياة االنسان مثل الصحة ،فإن التعليم العالي بقي ،حتى
األمد القريب ،خارج اطار «السوق» بحيث شكلت الجامعات
الحكومية والجامعات الخاصة مالذًا يؤمن العلم للماليني
خارج اطار العرض والطلب والسوق واملقدرة املادية على
التعلم .كما أن أنظمة الحكم داخل الجامعات لم يتبع نظم
املؤسسات الرأسمالية حيث سادت في الجامعات ديمومة
العمل وانتفاء النظم التراتبية والحريات األكاديمية.
كــل هــذا جعل الـجــامـعــات واح ــات خ ــارج اطــر الرأسمالية
وعاداتها .كان هذا في املاضي ،وخصوصًا في ستينيات
وسبعينيات الـقــرن الـعـشــريــن ،بعد ان وسـعــت اإلدارات
االمـيــركـيــة شبكة الــوصــول الــى التعليم الـعــالــي ردًا على
إط ــاق االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي سبوتنيك فــي  .1957لكن
منذ بداية الثمانينيات تلبدت أجواء الرأسمالية واكفهرت
وكانت تحضر نفسها لتصبح أكثر قساوة وقتامة.
في اواســط الثمانينيات كنت ادرس في جامعة تكساس
ف ــي اوسـ ــن ،وك ــان ــت م ــن ارخـ ــص ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة
االميركية وكــانــت كلفة السنة الــدراسـيــة لألجانب وغير
التكساسيني تبلغ حوالى الـ  1800دوالر سنويًا! في تلك
الفترة بدأ بعض نــواب برملان تكساس بالهجوم املضاد
متهمني هؤالء الطلبة بأنهم يستغلون مالية الوالية ،والى
مــا هنالك مــن اتـهــامــات أخ ــرى ،وزي ــدت األقـســاط %200
مــرة واح ــدة .كانت هــذه البداية ،وكانت الجامعة نموذجًا
ملا سيحصل بشكل أكثر حدة في السنوات التالية ،حيث
قوى الرأسمالية ستجر الجامعات معها الى وحل املنافسة
وعدم املساواة وزيادة ساعات العمل واقصاء الناس عبر

االس ـع ــار وم ـحــاولــة ض ــرب ديـمــومــة الـعـمــل لالكاديميني
ً
وصــوال اليوم الى الشيء االخطر من هذا كله وهو وقوع
الجامعات في «متالزمة ستوكهولم».
فبعد عقود من محاولة أخذها رهينة من قبل الراسماليني
وممثليهم السياسيني ،اصبحت الجامعات هي نفسها
ت ـ ـحـ ــاول أن ت ـق ـلــد امل ــؤسـ ـس ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة مـ ــن حـيــث
محاولتها ان تكون لديها «ص ــورة» مؤسسة رأسمالية
( )corporate imageاو مــا يحكى مــؤخـرًا عــن الجامعة
الريادية ( .)entrepreneurial universityفي عام 2014
انتجت الـ  CNNفيلم «البرج العاجي» روت فيه قصصًا
مــن ه ــذه ال ـت ـحــوالت ،احــداهــا كــانــت ح ــول جــامـعــة «كــوبــر
يونيون» في نيويورك التي أسسها بيتر كوبر في 1859
كجامعة خاصة مجانية تمول نفسها من ثــروة عقارية
قدمها .في عام  2011أوتي برئيس جديد للجامعة ،وهو

أصبحت الجامعات
نفسها تحاول أن تقلد
المؤسسات الرأسمالية

ن ـمــوذج رؤس ــاء بـعــض الـجــامـعــات االمـيــركـيــة فــي عصر
النيوليبرالية وسيطرة الرأسمال املالي ،بحيث ينظر هؤالء
الرؤساء الى انفسهم على انهم رؤساء تنفيذيون وليسوا
اكــاديـمـيــن ّ
تعينهم مـجــالــس ادارة يسيطر عليها اكثر
واكثر رجال االعمال الجدد الفارغون فكريًا والحاقدون
على االكاديميني ،وليس كما في السابق رجــال االعمال
الـحــاملــون ( )visionariesالــذيــن شـكـلــوا دعــامــة للتعليم
الـعــالــي الـحــر والــرفـيــع املـسـتــوى مــن أم ـثــال ان ــدرو ميلون
واندرو كارناغي (على الرغم من كونه صديق سبنسر!).
الرئيس الجديد هذا أتى ليفرض االقساط ويلغي املجانية
التي استمرت  155سنة ،وذلك ألن الجامعة تحت ضغط
التحول الى شبه-بيزنس استدانت  175مليون دوالر لبناء
مبنى كلف املتر فيه  10آالف دوالر (!!!) ووقعت تحت

أزمة مالية .تبني الحقًا أن جزءًا من القرض لم ينفق على
البناء وانما تم استثماره في احــد الصناديق التحوطية
( )Hedge Fundالعالية املـخــاطــر .عندما سئل الرئيس
الجديد حول املوضوع واذا ما كانت هذه الخطوة خطوة
طائشة لجامعة أكاديمية كان جوابه انه ال يعلم عن هذه
االمور كثيرًا ليحكم عليها!
عندما سئل جوزيف كنيدي كيف استطاع ان يكون من
القلة التي تفادت الخسائر الفادحة التي نتجت بعد االزمة
الكبرى لألسواق املالية في  1929قال ما معناه :كنت اتكلم
مع احد ماسحي االحذية وعندما بدأ يعطيني «تعليمات»
عن اسهم الستثمر بها أيقنت انه علي االنسحاب فورًا من
السوق .اآلن ،بعد عقد التسعينيات حيث الجميع شاركوا
في كازينو االســواق املالية وبعد ازمة  2008والتي كانت
السبب املباشر لها االبتكارات املالية ،هل يعقل ان ال يعلم
رئيس جامعة أوتي به لـ «تحديث» الجامعة وحل مشاكلها
املالية ويقبض  650,000دوالر سنويًا ،مدى خطورة هذه
االستثمارات؟!
مـنــذ  1978زادت أق ـســاط الـجــامـعــات  12مــرة بينما في
املقابل زادت كلفة املعيشة بحوالى  3مرات ،وإذا علمنا أن
االجور في الواليات املتحدة بالكاد حافظت على قيمتها
الحقيقية ،اي فقط لحقت بالتضخم ،فمن هنا نرى أهمية
مــا طرحه بيرني ســانــدرز حــول تعميم مجانية التعليم
الـعــالــي الـحـكــومــي .لـهــذا يحبه الـشـبــاب االم ـيــركــي ولـهــذا
تكرهه الراسمالية األميركية .وسيكرهه بعض االداريــن
الجامعيني الذين تعودوا على ان يكونوا «مدراء تنفيذيني»
ي ـشــرفــون ع ـلــى «امل ـش ــاري ــع ال ـك ـب ــرى» داخـ ــل الـجــامـعــات
مثل مــاعــب ومــراكــز الــريــاضــة والـسـكــن الـطــابــي الـفــاره
منشغلني بإرضاء االغنياء من مجتمعاتهم .سيكرهونه
النـهــم يـعـلـمــون أن املـجــانـيــة سـتــأتــي مــع قـطــع اجنحتهم
وخفض أجورهم وتحويل انتباههم الى التعليم واالبحاث
وانتاج املعرفة والقطع مع رأس املــال ،وهذا ما ال يريدونه
وال تريده الرأسمالية .ممتاز ان يطرح ذلــك ،وان يحاوله
ساندرز في ادارته ان وصل الى البيت االبيض ،ولكن إنقاذ
الجامعات ودورها التاريخي سيكون باشتراكية حقيقية
تنهي الراسمالية وانغماسييها ومـتــازمــي ستوكهولم
واملعتدين على العلم وعلى آفاقه الواسعة ،التي يجب أال
يحدها ال دافع الربح وال أنانية االفــراد وال جهل أنصاف
املتعلمني الذي طفوا الى السطح في ادارة التعليم في ظل
انفالت الرأسمالية في العقود الثالثة املاضية.

تقرير

آل فتوش «يضربون» من جديد
هديل فرفور
أقدم بيار فتوش ،شقيق النائب نقوال
ف ـ ـتـ ــوش ،أ ُمـ ـ ــس ع ـل ــى ت ـه ــدي ــد وإه ــان ــة
م ــوظـ ـف ــة املـ ـح ــاسـ ـب ــة ف ـ ــي بـ ـل ــدي ــة عــن
داره تيريز ب ــدر .وذل ــك بعدما رفضت
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة إت ـ ـمـ ــام املـ ـ ُع ــام ــات امل ـت ـعــل ـقــة
بـمـعـمــل اإلس ـم ـن ــت امل ــزم ــع إق ــام ـت ــه في
خـ ــراج ال ـب ـلــدة «ن ـظ ــرا ألن ال ـب ـلــديــة في
ّ
حالة إنتقالية» ،وبالتالي على فتوش
ّ
اإلن ـ ـت ـ ـظـ ــار الـ ـ ــى حـ ــن تـ ـس ــل ــم امل ـج ـلــس
البلدي الجديد إدارة البلدية.
وبحسب ما نقل عدد من أهالي البلدة
ّ
لـ «األخبار» ،فإن فتوشُ «اقتحم مبنى
ّ
البلدية برفقة مرافقيه املسلحني وبثوا
الـ ـخ ــوف ب ــن م ــوظ ـف ــي ال ـب ـل ــدي ــة بـغـيــة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى امل ــوظ ـف ــة ال ـت ــي رف ـضــت
إتمام املعاملة».
يـنـقــل أح ــد األه ــال ــي عــن ب ــدر قــولـهــا إن
ّ
ف ــت ــوش «ل ــم ُيـشـهــر ال ـس ــاح بــوجـهـهــا،
لـكـنــه ع ـمــد الـ ــى رفـ ــع ص ــوت ــه وأهــان ـهــا
وشـتـمـهــا ،وع ـنــدمــا هــربــت ا ُل ــى خ ــارج
ّ
املـكـتــب فــوجـئــت بـمــرافـقـيــه املـســلـحــن،
وانهارت».
أثـ ـ ـ ــارت ه ـ ــذه الـ ـح ــادث ــة غ ـض ــب أه ــال ــي
ال ـب ـل ــدة ال ــذي ــن اع ـت ـص ـمــوا أم ـ ــام مبنى
ال ـب ـل ــدي ـ ُـة لـ ـ ـ «حـ ـم ــاي ــة م ــوظ ـف ـي ـه ــا» مــن
ّ
«عودة امل ّ
سلحني اليها» ،ذلك أن فتوش
ما انفك ّ
يرددُ وهو يغادر املبنى «بدي
ارج ــع آخ ــد املـعــامـلــة ال ـي ــوم» .استكمل
األه ــال ــي م ـســارهــم اإلح ـت ـجــاجــي فيما
ب ـعــد وت ــوج ـ ّـه ــوا ال ــى مـخـفــر ع ــن داره
لـ ّ
ـادع ــاء عـلــى ف ـتــوش ،واق ــدم ــوا مـسـ ً
ـاء

على قطع الـطــريــق الــدولـيــة قبل جسر
املديرج( ،جهة ضهر البيدر) إستنكارا
ّ
ّ
«للتعدي املسلح على بلديتنا من قبل
ّ
بيار فتوش وأزالمــه» ،وطالب األهالي
ّ
«بالتوجه الى
القوى األمنية والجيش
ّ
محمية فتوش والقبض على العناصر
الذين هاجموا البلدية».
ّ
ّ
الجو «املشحون» الذي «خلقه» فتوش
ُ
ف ــي ال ـب ـل ــدة ،ت ــرج ــم ع ـبــر ب ـيــان أص ــدره
مختار عني داره أنطون بدر رأى فيه «أن

اتخذ األهالي من
الحادثة فرصة
لتجديد رفضهم إلقامة
معمل اإلسمنت
ّ
ما قــام به فــتــوش ،على رأس مجموعة
ّ
ُمـســلـحــة ،مــن تـهــديــد لـلـمــوظـفــن» ،هو
بمثابة إخـبــار للنيابة الـعــامــة إلجــراء
املقتضى القانوني.
من جهته ،نفي املكتب االعالمي للنائب
نـقــوال ف ـتــوش ،فــي ب ـيــان ،مــا «تــداولـتــه
بـ ـع ــض وس ـ ــائ ـ ــل االعـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ــن دخ ـ ــول
شقيقه بـيــار فـتــوش مبنى بلدية عني
دارة برفقة مسلحني»ُ ،مشيرا الــى أنه

«سـ ـيـ ـص ــدر ع ــن امل ـك ـت ــب بـ ـي ــان مـفـصــل
الحقا مدعم بالحقائق واالحداث».
خــال وصفه مجريات الـحــادثــة ،يقول
أحـ ـ ــد األهـ ـ ــالـ ـ ــي إن ب ـ ـيـ ــار ف ـ ـتـ ــوش ق ــام
بــالـتـهــديــد «ال ـف ـت ــوش ـ ّـي ُ» امل ـع ـه ــود ،في
إشـ ـ ــارة الـ ــى ال ـس ـل ــوك «املـ ـعـ ـت ــاد» ال ــذي
ّ
ينتهجه وشقيقه نقوال فتوش.
ّ
سـ ـل ــوك بـ ـي ــار فـ ـت ــوش وت ـه ــج ـم ــه عـلــى
ّ
موظفة في إدارة عامة ُيذكران بحادثة
مشابهة قــام بها شقيقه النائب نقوال
فـ ـت ــوش م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ــة ون ـصــف
س ـن ــة ع ـن ــدم ــا اعـ ـت ــدى ب ــالـ ـض ــرب عـلــى
موظفة تسجيل شـكــاوى املحامني في
النيابة العامة في قصر العدل/بعبدا،
منال ضو ( 34عاما) ،ألنها طلبت منه
اإلن ـت ـظ ــار ري ـث ـمــا تـنـتـهــي م ــن تسجيل
ال ـش ـك ــوى ال ـت ــي ب ــن ي ــدي ـه ــاhttp://( .
.)218034/www.al-akhbar.com/node
هـ ــذا األمـ ـ ــر يـ ـط ــرح تـ ـس ــاؤال ج ــدي ــا عــن
أس ـبــاب ت ـكــرار ه ــذه الـ ـح ــوادث ،ذل ــك أن
«ال ـ ــرادع» الـقــانــونــي مــوجــود وم ـكـ ّـرس.
تشير املادة الـ  383من قانون العقوبات
إلى أن «التحقير بالكالم والحركات أو
التهديد الــذي يوجه الــى موظف أثناء
قيامه بالوظيفة ُيعاقب بالحبس ً مدة
ال تزيد على ستة أشـهــر» ،إضــافــة الى
امل ــادة  381مــن قــانــون الـعـقــوبــات ،التي
ت ـنــص ع ـلــى أن «م ــن ض ــرب مــوظ ـفــا أو
عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته
الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها
أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من
ستة أشهر الى ثالث سنوات».
ّ
إل أن األه ـ ــال ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــذوا مـ ــن ح ــادث ــة

«ال ـ ـتـ ـ ًـره ـ ـيـ ــب» ضـ ــد م ــوظـ ـف ــي ال ـب ـل ــدي ــة
فــرصــة لتجديد رفضهم إلقــامــة معمل
اإلسمنت «عـلــى مساحة مليون و200
ألــف متر مربع ،وعلى ّ
علو  2000متر،
فــي أعـلــى قـمــة جـبــل بـعــالـيــه» ،وف ــق ما
ي ـقــول الـنــاشــط الـبـيـئــي روج ـيــه ح ـ ّـداد،
الــذي ّ
يحذر من خطورة املعمل البيئي
وتأثيراته الصحية على أهالي البلدة،
والـ ـ ــذي ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ال ـق ــول ب ــأن أهــالــي
البلدة يرفضون جميعهم هذا املشروع.
كــام األخير ينسجم والـشـعــارات التي
حـمـلـهــا املـعـتـصـمــون ،إذ رف ـع ــوا الفـتــة
تقول بأن «املعمل لن ّ
يمر».
ب ــدوره أشــار املختار بــدر الــى «أنـنــا لم
ولن نسمح له (فتوش) بإنشاء املعمل
الـ ــذي عـبـثــا حـ ــاول اي ـج ــاد مـنـطـقــة في
لبنان القامته ،وأكثر من ذلك لن نسمح
ل ــه ب ـع ــد الـ ـي ــوم ول ـغ ـي ــره م ــن أص ـح ــاب
الكسارات بالعبث املتمادي في طبيعة
عــن داره وتـلــويــث بيئتها مهما كلف
األمر (.»)..
وك ــان ــت ب ـلــديــة ع ــن داره ال ـســاب ـقــة قد
أصدرت القرار (الرقم  )6في 2015/3/28
أعـ ـلـ ـن ـ ًـت فـ ـي ــه «رف ـ ـ ـ ــض ه ـ ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع
ج ـم ـل ــة وت ـف ـص ـيــا ب ــإج ـم ــاع األعـ ـض ــاء
جميع
الحاضرين» ،وذلــك «نظرا لــرأي
األعضاء حول خطورة املشروع ُامل ّ
قدم
وآثاره على الصحة والبيئة في منطقة
عني داره العقارية وجوارها».
ُيــذكــر أن الـتــراخـيــص املطلوبة النشاء
املـعـمــل تـقــع ضـمــن نـحــو  17ع ـقــارا من
م ـن ـط ـقــة ع ــن داره ال ـع ـق ــاري ــة  -ق ـضــاء
عاليه وما يحيط بها وما ُيجاورها.
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سوريا

الحدث

ّ
الجيش يتقدم في الغوطة ويقترب من دير العصافير

ّ
دي ميستورا يرحل المفاوضات إلى ما بعد رمضان
َ
مفاوضات في
ال جولة
ٍ
على أقل تقدير
األفقُ .
هي على بعد خمسين
يومًا ،من اآلن ،بإعالن دي
ميستورا تأجيلها إلى ما ّ
بعد شهر رمضان ،ما يمكن
أطراف القتال من توسيع
سيطرتهم الميدانية،
وتثبيت نقاطهم ،على
مختلف الجبهات
يستكمل الجيش الـســوري عملياته
ف ــي م ـح ـيــط ال ـع ــاص ـم ــة دمـ ـش ــق ،فــي
الـ ـغ ــوطـ ـت ــن الـ ـش ــرقـ ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة،
وال ــري ــف الـجـنــوبــي ال ـغــربــي .الـتـقـ ّـدم
ً
يأخذ أشكاال مختلفة ،ومنها تثبيت
ال ـن ـق ــاط وتــدع ـي ـم ـهــا ،ف ـي ـمــا يـسـتـمــر
االقـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــال بـ ـ ــن «جـ ـ ـي ـ ــش اإلسـ ـ ـ ـ ــام»
و«فيلق الرحمن» ،وسط أنباء تشير
إلى أنه سيأخذ طابع «اإللـغــاء» .أما
على الصعيد السياسي ،فقد حسم
املـبـعــوث األم ـمــي ال ـخ ــاص ،ستيفان
دي ميستورا ،موعد الجولة املقبلة
من املفاوضات ،وذلك بتأجيلها إلى
ما بعد شهر رمضان.
وواص ـلــت وح ــدات الجيش الـســوري
هـ ـج ــومـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ـلـ ـح ــي غ ــوط ــة
دمـشــق الشرقية والــريــف الجنوبي،
ً
مــن مـحــاور ع ـ ّـدة ،استكماال للهجوم
الــذي بدأته ّأول من أمس في منطقة
خ ــان الـشـيــح ،حـيــث شـهــدت املنطقة
األخيرة ،أمس ،مواجهات عنيفة بني
الجيش واملجموعات املسلحة.

ّ
وفي الغوطة الشرقية ،حقق الجيش
تـقـ ّـدمــا بسيطرته على عــدد مــن كتل
األبـنـيــة فــي ب ـلــدة بــزيـنــة ومــزارع ـهــا،
بـعــد مــواجـهــات عنيفة مــع مسلحي
«فيلق الرحمن» و«جيش الفسطاط»،
وب ـغ ـط ــاء جـ ـ ـ ّـوي وم ــدف ـع ــي م ــن قـبــل
الجيش.
ون ـق ـل ــت ت ـن ـس ـي ـق ـيــات امل ـس ـل ـح ــن أن
ال ـ ـقـ ــوات «اقـ ـت ــرب ــت م ــن حـ ـص ــار دي ــر
الـ ـعـ ـص ــافـ ـي ــر» ،وذلـ ـ ـ ــك م ـ ــع س ـي ـط ــرة
الجيش على بـلــدة نــولــة ،وكتيبتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وتـ ـق ـ ّ
ـدم ــه ع ـن ــد أط ـ ــراف
بزينة ،في الغوطة الشرقية ،في حني
ال يــزال االقتتال املسلح بــن «جيش
اإلســام» و«فيلق الرحمن» مستمرًا
ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف ب ـل ــدت ــي م ــدي ــرا وب ـيــت
سوى.
وق ــال ،أم ــس ،قــائــد «فيلق الــرحـمــن»،
ّ
عبد الـنــاصــر شمير ،إن «الفيلق لن
يـتــراجــع قبل تسليم جيش اإلســام
امل ـت ـه ـمــن ب ـق ـضــايــا االغـ ـتـ ـي ــاالت فــي
ال ـغ ــوط ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن االق ـت ـتــال
ال ـ ــدائ ـ ــر ي ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى «رفـ ـ ـ ــض جـيــش
اإلس ـ ــام ق ـب ــول ب ـق ــاء فـيـلــق الــرحـمــن
كقوة في الغوطة».
أم ــا ف ــي ال ـغــوطــة ال ـغــرب ـيــة ،فتستمر
امل ــواج ـه ــات ب ــن الـجـيــش ومسلحي
«االت ـحــاد اإلســامــي ألجـنــاد الـشــام»
وح ـل ـفــائ ـهــم ،ج ـنــوبــي مــدي ـنــة داريـ ــا،
وس ـ ـ ـ ـ ــط ق ـ ـ ـصـ ـ ــف ج ـ ـ ـ ـ ــوي وم ـ ــدفـ ـ ـع ـ ــي
لنقاطهم.
في م ــوازاة ذلــك ،نفت حركتا «أحــرار
ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» و«نـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ــدي ـ ــن ال ــزنـ ـك ــي»
علمهما بموضوع «جيش الشمال»،
امل ـ ـ ــزم ـ ـ ــع إن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاؤه ل ـ ـق ـ ـتـ ــال ت ـن ـظ ـي ــم
«داع ـ ــش» ،فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ف ـص ــائ ــل
«الجيش الحر» تحرير قرية البل ،في
مواجهات
ريف حلب الشمالي ،بعد
ِ

عـنـيـفــة م ــع مـسـلـحــي «داعـ ـ ـ ــش» ،في
ـت تـسـتـمــر فـيــه االش ـت ـبــاكــات بني
وق ـ ٍ
الجيش واملسلحني في محيط مخيم
حندرات ،في الريف الشمالي.
كذلك ،ال يزال طريق حلب ـ ـ الكاستلو

ّ
تجددت االشتباكات
بين الجيش و«الوحدات»
الكردية في الحسكة

مقطوعًا ،لليوم الثالث على التوالي،
ن ـت ـي ـج ــة امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـق ــائـ ـم ــة بــن
الـجـيــش واملـسـلـحــن ،فــي حــن نعت
«جبهة النصرة» أمير «قاطع الدنا»،
أبو سارة ،الذي ُجرح في معارك خان
طومان األخيرة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــزور ،فـ ـق ــد أغ ـ ـ ــارت
ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى ن ـق ــاط
مـ ـسـ ـلـ ـح ــي «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ـ ــي م ـح ـي ــط
ح ـق ــل ال ـت ـي ــم ،ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي
الـ ـغ ــرب ــي ،وف ـ ــي ق ــري ــة امل ــري ـع ـي ــة فــي
الــريــف الجنوبي الشرقي ،وفــي حي
الصناعة ،فــي املــديـنــة ،محققة عــددًا

ال يزال طريق الكاستلو مقطوعًا نتيجة المواجهات بين الجيش والمسلحين (األناضول)

من اإلصابات في صفوف التنظيم.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ش ـ ـهـ ــدت مــدي ـنــة
ال ـح ـس ـك ــة اش ـت ـب ــاك ــات ب ــن ال ـج ـيــش
و«وحــدات حماية الشعب» ،الكردية،
ـت شهد فيه مـحــور ال ـحــدادة،
فــي وق ـ ٍ
فــي جـبــل األك ـ ــراد فــي ري ــف الــاذقـيــة
ـات ع ـن ـي ـفــة بــن
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،مـ ــواج ـ ـهـ ـ ٍ
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــي «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة»
وحلفائها.
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،لـ ــم ي ـس ـت ـب ـع ــد امل ـب ـع ــوث
األم ـ ـ ـمـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص إلـ ـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا،
ستيفان دي ميستورا ،أمس ،إمكان
ع ـق ــد ج ــول ــة مـ ـف ــاوض ــات س ــوري ــة ـ ـ ـ
سورية جديدة بعد شهر رمضان.
وق ـ ـ ــال دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا بـ ـع ــد ل ـق ــائ ــه
وزير خارجية النمسا ،سباستيان
ك ــورت ــس ،إن ـنــي «أس ـت ـط ـيــع تـحــديــد
الـ ـفـ ـت ــرة ولـ ـي ــس ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،فـشـهــر
ّ
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ــظـ ــم فـ ـ ــي هـ ــذه
املنطقة وغيرها أيضًا يقترب ،لهذا
اعتبارنا كــان قبل أو بعد الشهر».
وعن الوضع امليداني ،أشار إلى أن
ُ
«التهدئة في سوريا تطبق بنسبة
ً
 ،»%50آمــا أن ترتفع هــذه النسبة
لتصل إلى .%80
بـ ــدوره ،أعـلــن املـتـحــدث بــاســم وزارة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة
الــدولـيــة ،الفرنسي روم ــان ن ــادال ،أن
ّ
«بـيــان فيينا ّ
(أول مــن أم ــس) يشكل
تقدمًا مفيدًا» ،داعيًا جميع األطراف
إل ـ ـ ــى «تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ب ــالـ ـك ــام ــل م ـ ــن اآلن
فـصــاعـدًا» .أمــا األمــن الـعــام لـ«حلف
شمال األطلسي» ،ينس ستولتنبرغ،
فقد أعرب عن قلقه إزاء «الوضع على
ّ
الحدود بني تركيا وسوريا» ،مؤكدًا
«أن دول الـنــاتــو ستبحث الخميس
(الـ ـي ــوم) م ــوض ــوع ت ــدري ــب الـضـبــاط
العراقيني في أراضي العراق».
(األخبار)

اليمن

هل ينفذ «القاعدة» تهديده لإلمارات؟
على الرغم من أن تهديد
«القاعدة» لدولة
تنظيم
ّ
اإلمارات كان مبطنًا في بيانه
أعقب انسحابه من
الذي
ّ
المكال ،يظل احتمال تنفيذ
التهديد قائمًا ،وإن كان غير
واضح إذا كان «القاعدة»
سيكتفي باستهداف القوات
االماراتية في جنوب اليمن أم
أنه سينقل عملياته إلى أراضي
الدولة الخليجية
عدن ــ إيثار جابر
بـعــد الـحـمـلــة ال ـتــي ت ـصـ ّـدرت ـهــا دول ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ل ـط ــرد تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة»
م ــن مــدي ـنــة امل ـكــا عــاص ـمــة محافظة
حضرموت ،أصدر التنظيم املتطرف
بـيــانــا حـمــل تـهــديـدًا ل ــإم ــارات ،األمــر
الـ ـ ــذي أثـ ـ ــار ت ـ ـسـ ــاؤالت ع ــن إم ـكــان ـيــة
تحويل هــذا التهديد إلــى واق ــع عبر
ت ـن ـف ـي ــذ عـ ـمـ ـلـ ـي ــات داخ ـ ـ ـ ــل األراض ـ ـ ـ ــي
اإلم ــاراتـ ـي ــة ،أو أنـ ــه سـيـقـتـصــر على
استمرار استهداف القوات اإلماراتية
في جنوبي اليمن.
وت ـض ـمــن ب ـي ــان «الـ ـق ــاع ــدة» ا ُل ـخــاص
بانسحابه مــن املـكــا ،الــذي نشر في

مـجـلــة «امل ـس ــرى» الـتــابـعــة للتنظيم،
تهديدًا مبطنًا للدولة الخليجية التي
ق ــال إن ـهــا تــولــت العملية العسكرية
ال ـتــي أجـبــرتــه عـلــى م ـغ ــادرة املــديـنــة،
م ـس ـت ـخــدمــا امل ـث ــل ال ـع ــرب ــي الـشـهـيــر:
«جنت على نفسها براقش».
ويـ ــؤكـ ــد تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـفـ ــرع ال ـي ـم ـن ــي مــن
التنظيم قدرته على تصدير عمليات
خــارج حــدوده ،إذ يمكن اإلشــارة إلى
ن ـم ــاذج م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي نـفــذهــا
التنظيم خالل عامي  2009ـ 2010
وال ـتــي جـعـلــت وكــالــة االسـتـخـبــارات
املركزية األميركية تعده أخطر أفرع
التنظيم الدولي.
أبـ ـ ــرز ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــات ،ك ـ ــان تـفـجـيــر
ط ــائ ــرة أم ـيــرك ـيــة خ ــال رحـلـتـهــا من
العاصمة الهولندية أمـسـتــردام إلى
والية ديترويت األميركية خالل فترة
أعـيــاد املـيــاد ورأس السنة .العملية
التي نفذها النيجيري عمر الفاروق
عبد املطلب ،أظهرت املستوى التقني
العالي الــذي وصــل إليه التنظيم ،إذ
اخترقت العبوة املتطورة كل أجهزة
ال ـك ـش ــف فـ ــي امل ـ ـط ـ ــارات بـتـقـنـيــاتـهــا
الحديثة.
خـ ـ ــال تـ ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة كـ ــذلـ ــك ،ش ـه ــدت
السعودية محاولة اغتيال نائب وزير
الداخلية السعودي ،محمد بن نايف،
ال ـت ــي ن ـفــذهــا شـ ــاب سـ ـع ــودي يــدعــى
عبدالله طالع العسيري .العملية لم
تـنـجــح فــي تحقيق هــدف ـهــا ،إال أنها
ّ
تـمــكـنــت مــن اخ ـت ــراق أج ـهــزة الكشف
السعودية املتطورة ،بعد التخطيط

نفذ التنظيم عمليات في السعودية واالمارات والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا (أ ف ب)
املحكم الذي ّ
أعده التنظيم في اليمن.
وي ـق ــف الـ ـف ــرع ال ـي ـم ـنــي م ــن الـتـنـظـيــم
أيضًا وراء عمليات الطرود املفخخة،
ح ــن ع ـث ــرت ال ـس ـل ـطــات الـبــريـطــانـيــة

فجر تنظيم «القاعدة»
طائرة شحن في
دبي عام 2010
ف ــي م ـطــار مـحـلــي ع ـلــى قـنـبـلــة داخ ــل
ط ــرد بــريــدي ي ـحــوي أس ـطــوانــة حبر
طابعة .وفي مرحلة الطرود املفخخة
ال ـ ـتـ ــي س ـ ّـم ــاه ــا ال ـت ـن ـظ ـي ــم «ع ـ ـبـ ــوات

االس ـت ـنــزاف»ُ ،عـثــر عـلــى ط ــرد مفخخ
في مطار دبي ،وصل على منت طائرة
كانت آتية من اليمن .وفي دبي أيضًا،
سبق لتنظيم «القاعدة» أن أعلن ،عام
 ،2010مسؤوليته عن تفجير طائرة
شحن تابعة لشركة ( )UPSفي سماء
اإلم ـ ــارة ،وه ــو مــا يــؤكــد أن اإلمـ ــارات
ل ــم ت ـكــن خـ ــارج أه ــداف ــه ق ـبــل االع ــان
األخير.
وب ــرغ ــم أن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
املـ ـ ــدنـ ـ ــي بـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أع ـل ـن ــت
حينها أن التحقيقات الـتــي أجريت
والتفاصيل املأخوذة من موقع حطام
ط ــائ ــرة ال ـش ـحــن األم ـيــرك ـيــة الـتــابـعــة

لشركة  UPSلــم تثبت وقــوع انفجار
ع ـلــى مـتـنـهــا ،إال أن تـبـنــي الـتـنـظـيــم
ل ـل ـع ـم ـل ـي ــة يـ ـ ــؤكـ ـ ــد ،ع ـ ـلـ ــى املـ ـسـ ـت ــوى
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،أن الـ ــدولـ ــة الـخـلـيـجـيــة
ليست بعيدة عن دائرة «أعدائه».
فـ ـ ــي ت ـ ـلـ ــك امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ،رأى ال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا أن عملية
الـ ـط ــرود «ت ـه ــدي ــد إره ــاب ــي خ ـط ـيــر»،
ّ
متهمًا «ال ـقــاعــدة» بالتخطيط لشن
هجمات جــديــدة على أراض ــي بــاده،
ّ
التوعد بتدمير التنظيم
ليصل إلــى
فـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن .أمـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـبــري ـطــانــي دي ـف ـيــد ك ــامـ ـي ــرون ،فقد
أك ـ ــد آنـ ـ ـ ــذاك أن «الـ ـتـ ـه ــدي ــد مـ ــن شـبــه
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تقرير
المعلم:
سنستمر في
مكافحة اإلرهاب...
ميدانيًا
ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـ ـس ــوري ،ولـيــد
املعلم ،إن «بالده مستمرة في جهودها
ملكافحة اإلره ــاب ميدانيًا ،مع مواصلة
العمل لحل األزم ــة ومتابعة املحادثات
في جنيف» .وخالل لقائه بنائبة وزيرة
العالقات والتعاون الدولي في جمهورية
جنوب أفريقيا ،نومانديا مفيكيتوّ ،قدم
املعلم شــرحــا حــول «الهجمة الشرسة
الـتــي تـتـعــرض لـهــا ب ــاده مـنــذ مــا يزيد
على الخمس سنوات ،والتي تسعى الى
زعــزعــة اسـتـقــرارهــا وتــدمـيــر نسيجها
االج ـت ـمــاعــي» ،مـشـيـرًا إل ــى «م ـح ــاوالت
الـتـكـفـيــريــن ب ـف ــرض أيــديــولــوجـيــاتـهــم
بــدعــم مـبــاشــر م ــن تــركـيــا والـسـعــوديــة
وغيرهما من الــدول ،التي ّ
تمول ّ
وتدرب
ّ
وتسهل عبور اآلالف من اإلرهابيني».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ضـ ـ ــرورة ت ـض ــاف ــر ج ـهــود
املجتمع الدولي ملحاربة ظاهرة اإلرهاب
والقضاء عليها ،مؤكدًا على الدور املهم
الذي يمكن لجنوب افريقيا أن تؤديه في
هذا الشأن.
بــدورهــا ّأك ــدت مفيكيتو «دع ــم بالدها
لـ ـح ــل األزمـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ب ـس ــرع ــة،
واستعدادها لتقديم كل مساعدة ممكنة
لتحقيق هذا الهدف».
(األخبار)

استراتيجية إسرائيلية إلسقاط األسد :سبع نقاط تأسيسية
يحيى دبوق
املـ ـس ــار ال ـس ـيــاســي ال ــدول ــي املــرت ـبــط
بإيجاد حل للحرب السورية ،يرتبط
ع ـلــى ن ـحــو وث ـي ــق ب ــال ـت ـج ــاذب حــول
موقع الرئيس السوري ،بشار األسد،
ف ــي أي تـســويــة مـقـبـلــة .االنـقـســامــات
ال ـحــادة ح ــول ه ــذا الـعـنــوان تـحــديـدًا،
هي محور االنقسامات القائمة حول
ّ
ال ـح ــل :ب ــن م ــن يــدعــو إل ــى أل يـكــون
األس ـ ــد ج ـ ــزءًا م ــن مـسـتـقـبــل س ــوري ــا،
ســواء في بداية التسوية أو كنتيجة
نهائية لها ،ومــن يدعو إلــى التمسك
باألسد بما يمثله من موقع أساسي
فــي امل ـعــادلــة االقـلـيـمـيــة ،واي ـكــال ذلــك
للشعب السوري بعيدًا عن أي تدخل
خ ــارج ــي ،ي ـف ــرض «خـ ـي ــار» اسـقــاطــه
فرضًا على السوريني.
مـ ــن املـ ـت ــوق ــع لـ ـت ــل اب ـ ـيـ ــب ،أن ت ــدل ــي
بـمــوقــف مــن ه ــذا ال ـت ـجــاذب ،أقـلــه في
الغرف املغلقة وخالل اتصاالتها مع
واشـنـطــن ومــوسـكــو ،عـ ّـرابــي الحلول
املـقـتــرحــة تـبــاعــا لـلـســاحــة ال ـســوريــة.
ّ
إال أن م ــا ال ت ـف ـصــح ع ـنــه إســرائ ـيــل
عـ ـلـ ـن ــا ،عـ ـل ــى نـ ـح ــو رسـ ـ ـم ـ ــي ،تـتـكـفــل
بإظهاره دوائر االستشارة والتقدير
الــرديـفــة التي ترصد أح ــداث املنطقة
ومـســاراتـهــا واملصلحة اإلسرائيلية
من مآالتها ،ومن بينها معهد أبحاث
األمــن القومي فــي تــل أبـيــب ،بوصفه
هيئة ردي ـفــة للمؤسسة السياسية،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـق ــدي ــرات
والتوصيات ،وارتباطها باملصالح.
أمس ،صدر عن رئيس املعهد ،اللواء
ع ــام ــوس ي ــدل ــن ،ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
لشعبة االستخبارات العسكرية في
الجيش االســرائـيـلــي ،مــوقــف واضــح
وم ـ ـبـ ــاشـ ــر م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــول املـ ـط ــروح ــة
لـ ـس ــوري ــا ،وال ـت ــوص ـي ــة ح ــولـ ـه ــا ،فــي
مقالة نشرت في صحيفة «يديعوت
اح ــرون ــوت» تـحــت ع ـنــوان« :يـجــب أن
ّ
ي ــرح ــل االس ـ ـ ــد» .أش ـ ــار ف ـي ـهــا إلـ ــى أن
إعـ ـ ــادة تـشـكـيــل امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ب ــدأت

قبل خمس سنوات ،ترتبط بمصالح
إســرائ ـيــل االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي تــرى
أن م ــن مصلحتها مـنــع تـعــزيــز قــوة
اإلي ــران ـي ــن وحـ ــزب ال ـل ــه ،ف ــي ال ـشـ ّـرق
األوس ـ ـ ـ ــط ال ـ ـجـ ــديـ ــد .ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أنـ ــه
«بامليزان االستراتيجيُ ،ي ّ
عد رحيل
األس ـ ــد مـصـلـحــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،إذ إن
ّ
تعزز املحور الراديكالي الذي تقوده
إيران ويمر عبر األسد الى حزب الله،
ه ــو ال ـت ـه ــدي ــد األكـ ـث ــر حـ ـض ــورًا عـلــى
أمننا».
فـ ّـصــل يــدلــن ،فــي مـقــاربـتــه الـتــي ّ
تعد
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــن جـ ـه ــة وض ــوحـ ـه ــا
ومـ ـب ــاش ــرتـ ـه ــا ،األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــي مــن
شأنها أن تدفع تل ابيب ،انطالقًا من
مصالحها االستراتيجية ،إليالء هدف
«اس ـق ــاط األس ـ ــد» ،االه ـم ـيــة الـقـصــوى
قـيــاســا بـخـيــارات اخ ــرى ،وم ــن بينها
خ ـيــار «داع ـ ــش» وغ ـي ــره .ويـشـيــر إلــى
ّ
أن «البعض يقول بــأن تهديد داعــش
ل ـي ــس أق ـ ــل خ ـ ـطـ ــورة ،ل ـك ــن وم ـ ــن دون
التقليل من خطورة الدولة االسالمية،
ّ
إال أن معالجة محور طهران – بغداد
– دمـشــق – ب ـيــروت ،يـجــب أن يحظى
ب ــاالول ــوي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ولـسـبــب
بسيط :واق ــع تجند املجتمع الــدولــي
ملــواج ـهــة داعـ ــش ،ب ــل وأي ـض ــا التمكن
م ــن وقـ ــف ت ـق ــدم ــه» .وي ـش ـي ــر ف ــي ه ــذا
ّ
االط ـ ـ ـ ــار ،إل ـ ــى أن م ـع ــال ـج ــة «داعـ ـ ــش»
دون اسقاط نظام األســد ،يعني ابقاء
إس ــرائ ـي ــل وح ــده ــا ب ــا م ـس ــاع ــدة في
وج ــه مـحــور ط ـهــران – األس ــد – نصر
الله ،مع التشديد على أن خطر إيران
وحلفائها على إسرائيل ،يفوق خطر
«داعش» بعشرات األضعاف.
يـ ــدعـ ــو يـ ــدلـ ــن صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـق ـ ــرار فــي
تـ ــل أبـ ـي ــب إل ـ ــى وض ـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ع ـم ــل «م ـ ـت ـ ـعـ ــددة الـ ـطـ ـبـ ـق ــات» ،ضـمــن
تـحــالــف اقـلـيـمــي – حـتــى م ــن دون أن
ي ـك ــون مـعـلـنــا – م ــع املـمـلـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـع ــودي ــة ودول ال ـخ ـل ـيــج وتــرك ـيــا
واألردن وم ـصــر ،إضــافــة إل ــى شــراكــة
مــع الــواليــات املـتـحــدة ،وأيـضــا تفاهم

(أ ف ب)

انتهى الزمن الذي
كان يمكن إلسرائيل
مراقبة ما يحدث

ســري مع روسيا (التي ال تــرى األسد
عنصرًا أساسيًا من عناصر التسوية
املستقبلية لـســوريــا ،فــي تناقض مع
املوقف اإليراني) ،مع التأكيد على أن
«الـ ــدول الـسـنـيــة فــي ال ـشــرق االوس ــط،
تجمعها بإسرائيل مصالح متداخلة،
في مواجهة املحور الراديكالي».
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،ي ـحـ ّـدد يــدلــن سبع
ّ
نقاط من شأنها أن تشكل استراتيجية
شاملة ،تؤدي كما يقول إلى «اضعاف
املحور الراديكالي ،واسقاط األسد»:
ً
أوال :تـشـجـيــع ال ـخ ـطــوات السياسية
ض ــد نـ ـظ ــام األسـ ـ ــد واملـ ـس ــاع ــدة عـلــى
تقديم مسؤوليه إلى املحاكم الدولية

بـ ـش ــأن دوره ـ ـ ــم ف ــي ال ـ ـحـ ــرب ،ويـمـكــن
إلس ــرائ ـي ــل أن ت ـس ــاهــم ف ــي ذلـ ــك عـبــر
توفير معطيات ذات صلة.
ثانيًا :الدخول في حوار مع الواليات
امل ـت ـح ــدة بـ ـش ــأن اسـ ـتـ ـه ــداف ال ــرك ــائ ــز
األســاس ـيــة لـنـظــام األس ــد ف ــي ســوريــا
(البنية التحتية والقدرات الرئيسية).
ثــالـثــا :مــن املـهــم أن تـبــدو إســرائـيــل أن
لــديـهــا م ـبــادئ أخــاق ـيــة ،وت ـقــدم على
أع ـ ـمـ ــال ع ـس ـك ــري ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،تـعـمــد
إلـ ــى تــدم ـيــر امل ــروحـ ـي ــات ال ـت ــي تـلـقــي
بــال ـبــرام ـيــل امل ـت ـف ـج ــرة ...اجـ ـ ــراء كـهــذا
سيؤدي إلى ارسال رسالة جيدة ،كما
يمكن تنفيذ هذا العمل العسكري من
دون الــدخــول فــي مـعــركــة جــويــة على
نطاق واسع.
راب ـع ــا :مــواجـهــة تـهــديــد «داعـ ــش» في
منطقة جنوب الجوالن ،مثل «شهداء
الـيــرمــوك» ،وهـكــذا بإمكاننا أن نثبت
ان ــه يمكن مـحــاربــة األس ــد فــي م ــوازاة
محاربة «داعش».
خامسًا :العمل على تحقيق «استقرار
انـ ـس ــان ــي» ف ــي جـ ـن ــوب س ــوري ــا عـلــى
طــول ال ـحــدود الـســوريــة مــع إســرائـيــل
واألردن ،مع دعم اقليمي ودولي.
سـ ــادسـ ــا :ص ـ ــوغ ت ـف ــاه ــم م ــع روس ـي ــا
للدفع قــدمــا بالخطوات املـشــار إليها
أعـ ــاه ،مــن خ ــال الـتــأكـيــد عـلــى حفظ
املـصــالــح االستراتيجية لــروسـيــا في
الشمال السوري.
ســاب ـعــا :تشجيع ال ـخ ـطــوات العربية
ضد حزب الله وإيــران ،وتقديم الدعم
يمكن ذلك.
لها ،حيث
ّ
ويــؤكــد يدلني أنــه انتهى الــزمــن الــذي
كان يمكن إلسرائيل مراقبة ما يحدث
(فـ ــي سـ ــوريـ ــا) وأن ت ـت ـم ـنــى ال ـن ـجــاح
ّ
للمتحاربني ،إذ يجب عليها اآلن أل
تضيع فرصة اضعاف أعدائها األكثر
مرارة .اما التبصرة الختامية لرؤيته
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ف ـي ـل ـفــت ي ــدل ــن إل ــى
إسرائيل
ضرورة أن يعرف العالم «أن
ّ
كــانــت إل ــى جــانــب وإل ــى يـمــن الـســنــة،
لدى إزالة واسقاط األسد».

ّ
ومساع الستئناف المحادثات
وفد الرياض يتهرب من االتفاق...
ٍ
الـجــزيــرة العربية واليمن على وجه
الـ ـخـ ـص ــوص تـ ـن ــام ــى وص ـ ـ ــار يـمـلــي
علينا ات ـخــاذ كــل ال ـخ ـطــوات املمكنة
ف ــي الـعـمــل م ــع شــركــائـنــا ف ــي الـعــالــم
العربي الستئصال سرطان اإلرهاب
املتربص في شبه الجزيرة العربية».
وكـ ــان الـتـنـظـيــم ق ــد ن ـفــذ ،ع ــام ،2014
عـمـلـيــات ف ــي مـنـطـقــة ش ـ ــرورة داخ ــل
األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،ح ــن اقـتـحــم
ب ـعــدد م ــن مـسـلـحـيــه مـبـنــى املـبــاحــث
وق ـتــل وجـ ــرح عـ ــددا م ــن رجـ ــال األم ــن
ال ـس ـع ــودي ــن .ك ـمــا ت ــوع ــد ،ف ــي بـيــان
ل ــه ص ــدر ع ـقــب الـعـمـلـيــات امل ــذك ــورة،
بتنفيذ املزيد منها.
ومــن خــال املتابعة للعمليات التي
ص ــدره ــا فـ ــرع ال ـت ـن ـظ ـيــم إلـ ــى خ ــارج
حــدود اليمن ،نجد أنه نفذ معظمها
عبر خاليا نائمة أو عبر مناصرين
ت ـ ـح ـ ــول ـ ــوا إل ـ ـ ـ ــى أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء فـ ــاع ـ ـلـ ــن،
كــال ـع ـم ـل ـيــة الـ ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت مـجـلــة
«شارلي إيبدو» الفرنسية ،والعملية
الـ ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت ت ـج ـم ـعــا ري ــاض ـيــا
ف ــي بــوس ـطــن ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األميركية.
ويـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــح م ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون أن ي ـ ـحـ ــرص
«الـقــاعــدة» على ترجمة تـهــديــده ،من
خـ ــال اس ـت ـه ــداف ج ـن ــود إم ــارات ـي ــن
ف ــي ال ـي ـم ــن ،ض ـم ــن قـ ـ ــوات ال ـت ـحــالــف
ال ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،عـلــى غ ــرار
العمليات التي أعلن تنظيم «الدولة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» (داع ـ ـ ـ ــش) م ـســؤول ـي ـتــه
عنها واستهدفت قــوات إماراتية في
املكال.

عـلــى الــرغــم مــن تعليق الــوفــد املــوالــي
ل ـل ــري ــاض م ـش ــارك ـت ــه ف ــي امل ـح ــادث ــات
اليمنية ،لــم يعلن الــوفــدان بعد فشل
املحادثات ومغادرتهما الكويت حيث
تستمر املساعي الستئناف الجلسات
امل ـش ـت ــرك ــة .ويـ ـب ــدو أن وفـ ــد ال ــري ــاض
ف ـ ّـض ــل االن ـس ـح ــاب ع ـلــى إح ـ ــراز ت ـقـ ّـدم
جــدي في املـشــاورات بعدما أقــدم وفد
ص ـن ـعــاء ع ـلــى تــذل ـيــل ب ـعــض ال ـن ـقــاط
ال ـخــاف ـيــة امل ـت ـعـ ّـل ـقــة ب ـهــويــة الـسـلـطــة
السياسية في املرحلة االنتقالية ،وفقًا
ملا أعلنته حركة «أنصار الله» أمس.
وأك ــد وف ــد صـنـعــاء أن ان ـس ـحــاب وفــد
الــريــاض «ك ــان مفاجئًا وغـيــر مـبــرر»،
وأن ـ ـ ــه جـ ـ ــاء ن ـت ـي ـجــة ل ـت ـع ـ ّـن ــت الـ ـط ــرف
اآلخ ــر وإصـ ــراره عـلــى إف ـشــال ال ـحــوار.
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ل ـلــوفــد مـســاء
أمس ،قال عضو املكتب السياسي في
حركة «أنصار الله» حمزة الحوثي إن
هناك اجتماعات منفصلة سيعقدها
امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي م ــع رؤسـ ــاء الــوفــود
سعيًا للعودة إلــى امل ـش ــاوراتّ ،
معبرًا
عن أمله في أن يكون لدى الطرف اآلخر
«ج ــدي ــة وصـ ـح ــوة ض ـم ـي ــر» م ــن أج ــل
التوصل لحل سياسي يلبي مطالب
الشعب اليمني .وفي الوقت نفسه ،أكد
الحوثي أنــه في حــال فشل املـشــاورات
«س ـن ـعــود إل ــى صـنـعــاء وس ـن ـكــون في
طليعة الشعب ملواجهة العدوان».
وأوضــح أن اللقاءات السابقة شهدت
نـ ـق ــاش ــات تـ ـمـ ـح ــورت حـ ـ ــول تـشـكـيــل
ال ـل ـج ـنــة األم ـن ـي ــة وح ـك ــوم ــة ال ـتــوافــق
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ،وأن امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث ال ـ ــدول ـ ــي

اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ول ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ ق ـ ــدم ع ـ ــددًا
م ــن امل ـق ـت ــرح ــات ،ب ـي ـن ـهــا ال ـض ـمــانــات
العسكرية واألمنية.
وللمرة الثانية خــال أسابيع ،التقى
وف ــد ص ـن ـعــاء بــأم ـيــر ال ـكــويــت صـبــاح
الجابر الصباح أمــس .وأكــد الحوثي
أن اللقاء كان إيجابيًا ويأتي في إطار
جهود الكويت لتذليل العقبات .وكان
الصباح قد حض الطرفني أمس على
ّ
مــواص ـلــة املـ ـش ــاورات «ل ـل ـتــوصــل إلــى
ن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة تـسـهــم ف ــي تحقيق
السالم املنشود».
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس وف ـ ــد «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»،
محمد عبد السالم ،قد شرح ما جرى
في جلسة الثالثاء التي غادرها وفد
الرياض قبل أن يعلن تعليق مشاركته
فــي امل ـحــادثــات .وق ــال إن ول ــد الشيخ
ط ـ ــرح ف ــي ت ـل ــك ال ـج ـل ـســة أربـ ـ ــع ن ـقــاط
للبحث ،وهــي الـضـمــانــات العسكرية
– ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـس ـكــريــة ،وال ـض ـمــانــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة – ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ــواف ـق ـي ــة،
وال ـض ـم ــان ــات امل ـح ـل ـيــة ،وال ـض ـمــانــات
الدولية» .وجــرت مناقشة الضمانات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تـتـمـثــل ف ــي تشكيل
لجنة عسكرية تكون معنية بإصدار
ق ــراره ــا ،إال أن ال ـط ــرف اآلخـ ــر طــالــب
بأن يكون الرئيس املستقيل عبد ربه
منصور هادي على رأسها ،وأن يكون
هو من يصدر قــرار تشكيلها ،مشيرًا
إلى أن وفد صنعاء رفض ذلك باعتبار
أن هــادي طــرف فــي الـصــراع .والالفت
فــي حديث عبد الـســام أنــه أشــار إلى
أن وف ــد صـنـعــاء طــالــب بــالــدخــول في

نـ ـق ــاش الـ ـضـ ـم ــان ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
مــرح ـلــة انـتـقــالـيــة واضـ ـح ــة ،وأن يتم
التوافق على من يصدر القرار «حتى
ل ــو ك ــان هـ ـ ــادي» .وع ـنــد ه ــذه الـنـقـطــة
املتقدمة من محاوالت تذليل العقبات،
رفض الطرف اآلخــر مواصلة النقاش

رئيس حكومة هادي:
إما وحدة اتحادية أو
الضياع والفوضى

وانسحب الوفد من الجلسة.
وحـ ـ ــول إعـ ـ ــان رئـ ـي ــس وفـ ــد ال ــري ــاض
عبد امللك املخالفي أن انسحاب وفده
من املشاورات جاء نتيجة عدم التزام
ال ـطــرف اآلخ ــر بــاملــرجـعـيــات ،ق ــال عبد
ال ـس ــام إن وفـ ــده أع ـلــن أك ـثــر م ــن مــرة
االلـ ـت ــزام بــاملــرجـعـيــات كــامـلــة كحزمة
واحــدة ال أن يأخذ منها الطرف اآلخر
ما يشاء .وأوضــح أن هــذه املرجعيات
ه ــي املـ ـب ــادرة الـخـلـيـجـيــة وم ـخــرجــات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار الـ ــوط ـ ـنـ ــي واتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـس ـل ــم
والشراكة وق ــرارات مجلس األمــن ذات
الصلة ،ومنها القرار رقم  ،2216لكون
ك ــل ت ـل ــك امل ــرج ـع ـي ــات تـ ـن ـ ّ
ـص ع ـل ــى أن
املرحلة االنتقالية محكومة بالتوافق
ال ـس ـيــاســي ب ــن امل ـك ــون ــات الـسـيــاسـيــة
اليمنية.
من جهته ،أعلن رئيس حكومة هادي،
أحـ ـم ــد بـ ــن دغ ـ ـ ــر ،رف ـ ــض م ـط ـل ــب وف ــد
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» و«امل ــؤتـ ـم ــر الـشـعـبــي
العام» تشكيل حكومة وحدة وطنية،
ق ـبــل ال ـتــزام ـهــم تـطـبـيــق ب ـن ــود ال ـق ــرار
 ،2216وخـ ـص ــوص ــا االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
امل ـ ـ ــدن وت ـس ـل ـي ــم األسـ ـلـ ـح ــة ال ـث ـق ـي ـلــة.
وقــال إن «الـحــل يبدأ بالتسليم بحق
ال ـش ـعــب الـيـمـنــي ف ــي اخ ـت ـيــار طــريـقــه
واح ـت ــرام ارادت ـ ــه» .وأك ــد أن اليمنيني
أمـ ـ ــام «خـ ـي ــاري ــن ت ــاري ـخ ـي ــن ال ثــالــث
لـ ـهـ ـم ــا :إم ـ ـ ــا أن تـ ـبـ ـق ــى الـ ـ ــوحـ ـ ــدة فــي
صيغتها االت ـح ــادي ــة ،وإم ــا أن نـتــرك
بالدنا وشعبنا في حالة من الضياع
والفوضى والتشرذم».
(األخبار)
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العراق

السعودية تستثمر سياسيًا في «خراب» األنبار
بعد اإلع ــان عــن تحرير الــرمــادي في
محافظة األنبار ،كثرت المعلومات عن
تحركات سعودية باتجاه المحافظة
«لغايات إنسانية ومن أجل المساعدة
على إعــادة إعمارها» .أثار هذا ّ
التحرك
شكوكًا كثيرة ،وخصوصًا أنه يأتي في
ظل استعار الحديث عن تقسيم العراق
إلى أقاليم
بغداد ــ ربيع نادر
ُ
منذ أن أعـلــن تحرير مدينة الــرمــادي
(م ــرك ــز مـحــافـظــة األن ـ ـبـ ــار) ،انـتـشــرت
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـف ـي ــد ب ـ ـ ــأن الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ت ـت ـحـ ّـرك بــات ـجــاه امل ـحــاف ـظــة الــواق ـعــة
غــربــي ال ـع ــراق ،للسيطرة اقـتـصــاديــا
وس ـي ــاس ـي ــا ع ـل ـي ـه ــا ،مـ ــن خ ـ ــال دع ــم
زعـمــاء العشائر والـقـيــام بـ«مشاريع
إعمار».
ووفقًا لهذه املعلومات ،فإن «السفير

تتنافس السعودية
وتركيا وقطر على مناطق
نفوذ داخل العراق
السعودي فــي بـغــداد ثامر السبهان،
يعقد لـقــاءات شبه دوري ــة مــع زعماء
عـشــائــريــن وسـيــاسـيــن مــن األن ـبــار،
للتنسيق معهم في قضايا محلية».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن
«السبهان التقى أطرافا من األنبار في
العاصمة بغداد ،وأيضًا في عاصمة
إقـلـيــم كــردس ـتــان أرب ـي ــل ،ال ـتــي زاره ــا
قبل أسابيع» .وأش ــارت املـصــادر إلى
أن «هــذه اللقاءات كانت تجري تحت
ع ـنــوان املـســاعــدة فــي مـلــف الـنــازحــن

م ــن األن ـ ـبـ ــار ،وأيـ ـض ــا وفـ ــق إم ـكــان ـيــة
أن تـسـتـثـمــر ال ـس ـع ــودي ــة ،ع ــن طــريــق
ش ـخ ـص ـي ــات ع ــراقـ ـي ــة ،فـ ــي م ـش ــاري ــع
إعـمــار للمناطق التي تـضــررت أثناء
وجود داعش».
ّ
وما يعزز هذه املعلومات عن االهتمام
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي «املـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــئ» بـ ــاألن ـ ـبـ ــار،
تصريحات صــادرة عن السبهان قال
فيها إن بالده تنوي إرسال املزيد من
امل ـســاعــدات لـلـنــازحــن مــن املحافظة،
ً
وهـ ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــدث ف ـ ـعـ ــا ،مــع
إعــان مطار بغداد الدولي ،األسبوع
املــاضــي ،استقبال طــائــرات سعودية
تحمل تلك املساعدات.
وي ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن مـ ـس ــاع ــي
ال ـس ـعــوديــة ف ــي امل ـحــاف ـظــات الـغــربـيــة
ب ـ ـجـ ــدل واس ـ ـ ـ ــع ع ـ ــن م ـس ـت ـق ـب ــل ه ــذه
املناطق ،بعد تحريرها من «داعش»،
حيث ّ
تؤيد أميركا مشروع «األقاليم
ال ـط ــائ ـف ـي ــة» ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ك ـب ــدي ــل عــن
الوضع الحالي .وعلى هــذا األســاس،
يـ ـ ـج ـ ــري ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع املـ ـعـ ـل ــوم ــات
ع ــن مـ ـش ــروع الـ ــريـ ــاض ،وفـ ــق قـنــاعــة
مفادها أن أطــرافــا إقليمية ،تتقدمها
الـسـعــوديــة وتــركـيــا وق ـطــر ،تتنافس
على مناطق نفوذ داخــل الـعــراق ،من
خــال اسـتـغــال األوض ــاع املضطربة
التي أوجدها تنظيم «داعش».
كما ان التحركات السعودية تأتي في
ظل الحديث عن أن مشروع «داعــش»
يـ ـن ــدرج ف ــي إطـ ـ ــار م ـس ـعــى أم ـي ــرك ــي،
ت ـت ـش ــاط ــره دول إق ـل ـي ـم ـيــة ،ويـتـمـثــل
بتقسيم العراق إلى أقاليم على غرار
إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان (شـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق)،
ّ
التطرق إليه صراحة
وهــو أمــر جــرى
من قبل مسؤولني في واشنطن ،كان
أول ـهــم نــائــب الــرئـيــس األم ـيــركــي جو
بايدن.
في هــذا اإلطــار ،قــال الباحث العراقي
عــزيــز حسن إن «الـسـعــوديــة تتحرك،
ب ــاك ـرًا ،مــن أج ــل تــأكـيــد وج ــوده ــا في
األن ـ ـبـ ــار ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن ـه ــا املـنـطـقــة
األس ـهــل لـهــا مـقــارنــة بــاملــوصــل ،التي
تـقــع تـحــت دائ ــرة االهـتـمــام الـتــركــي».

التقى السبهان بأطراف من األنبار في بغداد وأربيل (أ ف ب)

وأش ــار إل ــى «م ـخ ــاوف» سـعــوديــة من
أن تحظى دول منافسة لها على نفوذ
س ـي ــاس ــي واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،فـ ــي مــرح ـلــة
مــا بـعــد «داع ـ ــش» ،مــع تـصــاعــد فكرة
م ـشــروع «اإلقـلـيــم الـسـنــي» ،ال ــذي من
املـتــوقــع أن يـضــم مـحــافـظــات األن ـبــار
واملوصل وصالح الدين.
وال يستبعد حسن أن تشهد محافظة
األن ـبــار صــراعــات سياسية ،مــن أجل
الحصول على عقود اإلعمار التي من
املـفـتــرض أن تـقــدمـهــا الـسـعــوديــة مع
دول أخرى.

بدوره ،أكد عضو البرملان العراقي عن
ائتالف «دولــة القانون» ،عبد السالم
ً
املالكي ،أن «دوال إقليمية تسعى إلى
فــرض األقــالـيــم الطائفية فــي الـعــراق،
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة مل ـ ـشـ ــروع أمـ ـي ــرك ــي أع ـل ــن
عنه جــو بــايــدن ،قبل أرب ــع سـنــوات»،
ف ــي إشـ ـ ــارة م ـنــه إلـ ــى ال ـت ـقــاريــر الـتــي
تتهم أن ـقــرة وال ــري ــاض بالسعي إلــى
فصل محافظات عراقية عن سيطرة
الحكومة في بغداد .وأضــاف املالكي
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «هـ ـن ــاك قـ ــوة دول ـيــة
وإق ـل ـي ـم ـيــة تـ ـح ـ ّـرك أج ـن ــدات ـه ــا داخ ــل

الـ ـع ــراق ،ونـسـتـشـعــر ال ـخ ـط ــورة على
مستقبل املناطق الساخنة» .واعتبر
أن «األص ـ ــوات الـتــي تــرفــض مشاركة
قوة عراقية ّ
معينة في الجهود لطرد
داعش ،وتطالب بتدخل دولي لتحرير
املناطق ،تدفع في الوقت ذاته من أجل
فصل املناطق عن العراق ،وهي بذلك
تـتـيــح لـلـسـعــوديــة وتــرك ـيــا وأم ـيــركــا
الـتـحـكــم بـمـصـيــر ه ــذه امل ـحــاف ـظــات».
كــذلــك ،أش ــار املــال ـكــي إل ــى أن «بـعــض
الـ ــدول تــدفــع بــاتـجــاه الـسـيـطــرة على
ّ
(املحررة من داعش) عبر
هذه املناطق

ّ
«الحشد» يرفض دعمًا أميركيًا مقترحًا ...ويمهد القتحام الفلوجة
بغداد ــ محمد شفيق
أجـمـعــت فـصــائــل «ال ـح ـشــد الشعبي»
ع ـ ـلـ ــى رفـ ـ ـ ــض الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
املقترحة لدعم أحد فصائل «الحشد»،
بعدما نشرت وسائل إعــام أميركية
عــن نية الكونغرس دعــم «املليشيات
املـسـيـحـيــة» فــي ال ـع ــراق ،ضـمــن خطة
اإلنـفــاق الدفاعي التي تشمل تسليح
امل ـج ـم ــوع ــات واألقـ ـلـ ـي ــات ف ــي ال ـع ــراق
وس ــوري ــا ،فــي خـطــوة هــي األولـ ــى من
نوعها تزامنت مع ّ
تغير في الخطاب
األميركي تجاه «الحشد الشعبي».
وكــانــت صحيفة «كــاثــولـيــك هـيــرالــد»
قــد ذك ــرت ،فــي تقرير لـهــا ،أن «قــانــون
اإلنـفــاق الدفاعي األميركي أشــار إلى
وجـ ــوب دع ــم املـسـيـحـيــن ف ــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،حـيــث م ــن امل ـق ــرر أن
تتم مناقشة القانون مع تقرير للجنة
الدفاع ،الذي أكد وجوب قيام الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ــدع ــم األقـ ـلـ ـي ــات ال ـف ـ ّـع ــال ــة،
مـثــل الـحـشــد املـسـيـحــي ف ــي ال ـع ــراق»،
ف ــي إش ـ ـ ــارة الـ ــى ك ـت ــائ ــب «ب ــاب ـل ـي ــون»
املنضوية تحت لواء «الحشد».
وت ـعــد ك ـتــائــب «بــاب ـل ـيــون» أح ــد أب ــرز
ف ـصــائــل «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،بـعــدمــا
اقترن اسمها إلى جانب بقية الفصائل
ّ
والـحــركــات املسلحة املنضوية تحت
ل ـ ـ ــواء «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» .وي ـت ــزع ـم ـه ــا ريـ ــان
الكلداني ال ــذي يشغل منصب عضو
هـيـئــة الـ ــرأي فــي «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»،
وأحــد املقربني من نائب رئيس هيئة
«الحشد» أبو مهدي املهندس.

ويـ ـق ــول امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «بــاب ـل ـيــون»
ظافر لويس ،إن عــدد مقاتلي حركته
يقدر باملئات ،ولديها القوة العددية
وال ـلــوج ـس ـت ـيــة م ــا يــؤه ـل ـهــا ل ـخــوض
م ـ ـعـ ــارك الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ومـ ـس ــك األرض.
ويؤكد لويس في حديث لـ«األخبار»
أن حركته اشتركت في معظم عمليات
التحرير في تكريت وبيجي وسامراء،
باستثناء املعارك في األنبار.
كما يشير إلــى أن كتائب «بابليون»
ت ـن ـت ـظــر ،ح ــال ـي ــا ،األوامـ ـ ـ ــر م ــن رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ،بــاع ـت ـبــاره
ّ
ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـق ــوات امل ـس ــل ـح ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق« ،مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول إل ــى
مـنــاطـقـنــا امل ـح ـت ـلــة م ــن ق ـبــل داع ـ ــش».
وب ـشــأن م ـصــادر تـمــويـلـهــم ودعـمـهــم،
ّ
يبي لويس أن الكتائب تعتمد على
ال ـت ـم ــوي ــل املـ ـق ــدم ل ـه ــا م ــن ال ـح ـكــومــة
العراقية وهيئة «الحشد الشعبي».
أمــا ّ
عما نشرته الصحيفة األميركية
ع ــن وج ـ ــود ق ــان ــون «ل ــدع ــم ال ـحــركــات
امل ـس ـي ـح ـيــة امل ـق ــات ـل ــة ل ـ ــداع ـ ــش» ،وم ــن
ضمنها «بابليون» ،فقد رفض لويس
ال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى ذل ـ ــك ب ـس ـب ــب ال ـج ــدل
واللغط الــذي أثــاره األمــر ،لكنه هاجم
«سياسيي الصدفة الذين أغضبهم ما
حققه ريان الكلداني وكتائب بابليون
في حرب العراق ضد داعش».
وكان الكلداني قد أصدر بيانًا ،نشره
املــوقــع الرسمي لـ«الحشد الشعبي»،
أعـلــن فـيــه رفـضــه لـلــدعــم ال ــذي يعتزم
الـكــونـغــرس تقديمه لـحــركـتــه ،مثمنًا
«دور ودعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد أبـ ـ ـ ــو مـ ـه ــدي

املـهـنــدس ،الــذي جمع أطـيــاف الشعب
العراقي بقوة وطنية عنوانها الحشد
الشعبي».
وقـ ـ ــال ال ـك ـل ــدان ــي إن ـ ــه ل ــم ي ــذه ــب إل ــى
ال ـك ــون ـغ ــرس وال أم ـي ــرك ــا الس ـت ـجــداء

جرى اقتراح دعم
كتائب «بابليون» المنضوية
تحت لواء «الحشد»
الدعم منهم ،مؤكدًا أن «الحشد هو من
دعـمـنــا فــي وق ــت فـيــه تخلى املجتمع
ال ــدول ــي ع ـنــا ،ف ــي أص ـعــب ال ـظ ــروف».

ّ
سيحرر
كما أكــد أن «الحشد هــو مــن
أراض ـ ـي ـ ـنـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــإرادة ع ــراقـ ـي ــة وط ـن ـي ــة
س ـت ـت ـح ــدث ع ـن ـهــا األج ـ ـيـ ــال ع ـل ــى مــر
السنني».
وفــي سياق منفصل ،أعلنت «كتائب
حـ ــزب الـ ـل ــه» أن ـه ــا س ـت ــاح ــق م ــواك ــب
وس ـي ــارات ن ــواب مــن «تـحــالــف الـقــوى
الـعــراقـيــة» ،على خلفية اتهامها لهم
بــاخـتـطــاف أل ـفــي شـخـصــا م ــن أهــالــي
األنـ ـ ـب ـ ــار .وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث ال ـع ـس ـكــري
باسم الكتائب جعفر الحسيني ،في
تصريح متلفز ،إن «الكتائب أصدرت
أوام ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ــى س ـي ـط ــرات ـه ــا فـ ــي جـمـيــع
املـحــاور ،التي تتواجد فيها ،ملالحقة
ومتابعة أرتال اتحاد القوى».

وصل أربعة آالف مقاتل من «الحشد» إلى محاور مدينة الفلوجة (أ ف ب)

وك ـشــف الـحـسـيـنــي ،فــي الــوق ــت ذات ــه،
عــن إب ــاغ األمـيــركـيــن رئـيــس ال ــوزراء
حـيــدر الـعـبــادي بــأن الخطر سيداهم
بـ ـغ ــداد ،إذا ت ـقــدمــت الـ ـق ــوات األمـنـيــة
ً
لتحرير الفلوجة ،معتبرا ذلك «دليال
قاطعًا على رفض األميركيني تحرير
ً
إرضاء لبعض العشائر التي
الفلوجة
تحتضن داعش».
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،أشـ ـ ــار الـحـسـيـنــي
إلــى أن «تـحــريــر الفلوجة يعني قطع
شــوكــة داعـ ــش ،وه ــذا األم ــر ال يعجب
األم ـي ــرك ـي ــن» ،الف ـت ــا إل ــى أن «كـتــائــب
ح ــزب ال ـلــه تـحــاصــر ه ــذه املــدي ـنــة من
ثالثة محاور ،وإذا ما حصلت موافقة
العبادي على تحريرها ،فإن الكتائب
ستقتحم املدينة خالل  48ساعة».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـلـ ــن قـ ــائـ ــد «ال ـح ـش ــد
الشعبي» في الكرمة التابعة للفلوجة،
العقيد جمعة الجميلي ،عــن وصــول
أربـعــة آالف مقاتل مــن «الـحـشــد» إلى
محاور مدينة الفلوجة .وقال الجميلي
لـ«األخبار» إن املقاتلني توزعوا على
مـنــاطــق الـهـيــاكــل ومـقــر ق ـيــادة الفرقة
السابعة فــي املــزرعــة ،وعـلــى مشارف
قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة.
كـمــا أوض ــح أن ال ـق ــوات ال ـتــي وصلت
مــ ّ
ـزودة بــأسـلـحــة خـفـيـفــة ومـتــوسـطــة
وثـقـيـلــة ،وتمتلك منظومة صــواريــخ
«القاهر» (إيرانية الصنع) ،مشيرًا إلى
أن التحركات والتحشيد لـ«الحشد»
وال ـقــوات األمنية األخـيــرة هــي رسالة
قوية ل ــإدارة األميركية ،التي تسعى
لتعطيل تحرير الفلوجة.
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سقوط روسيف ...من ضمن «الدومينو الالتيني»
التحرك باتجاه رؤساء العشائر».
في املقابل ،أكد عضو مجلس عشائر
األن ـبــار ،الشيخ عـمــار الجريسي ،أن
«ال ـس ـع ــودي ــة اع ـت ـم ــدت ع ـلــى جـهــات
محلية ،من أجــل توزيع مساعداتها
ل ـل ـنــازحــن» ،لـكـنــه رف ــض ف ــي الــوقــت
ذاتـ ـ ــه ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـم ـكــن ال ــري ــاض
من استمالة أطــراف عشائرية .وقال
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «هـ ـن ــاك م ــن يـ ـ ّ
ـروج
ملشروع اإلقليم السني ،من سياسيي
األنـ ـ ـب ـ ــار ،وذل ـ ـ ــك خ ــدم ــة ملـصــالـحـهــم
ّ
ونصر
لكننا نــرفــض هــذا امل ـشــروع،
ع ـل ــى أن تـ ـح ـ ّـرك أي دولـ ـ ــة ي ـج ــب أن
يكون عن طريق الحكومة العراقية».
كـمــا أض ــاف أن «الـسـعــوديــة أعــربــت،
مـ ــع دول أخـ ـ ـ ــرى ،عـ ــن اس ـت ـع ــداده ــا
للمشاركة فــي إعـمــار األن ـبــار ،لكننا
نــريــد أن يتم ذل ــك ،أيـضــا ،عــن طريق
الحكومة».
مــن هناُ ،يـبـ ِـرز الحديث عــن «الـعــراق
مـ ــا ب ـع ــد داع ـ ـ ـ ــش» ،م ـ ـخـ ــاوف مـ ــن أن
ت ـت ـح ـ ّـول امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـت ــي احـتـلـهــا

ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،فـ ــي صـ ـي ــف عـ ـ ــام ،2014
إل ــى مـنــاطــق تـنــافــس إقـلـيـمــي ،تكون
أطــرافــه ممثلة بعراقيني ّ
مقربني من
السعودية وتركيا وقطر .وقد أوضح
ّ
امل ـحــلــل ال ـس ـيــاســي م ــاج ــد الـحـسـنــي
أن «ال ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى زع ــام ــة الـ ـق ــرار
اإلقليمي كان واضحًا بني السعودية
من جهة ،ومن قطر وتركيا من جهة
أخرى» ،مشيرًا في هذا املجال إلى أن
ً
«هذا ما حدث في مصر ،مثال ،وأيضًا
له مالمح مشابهة في سوريا ،حيث
تتقاتل األطــراف املعارضة املدعومة
سـ ـع ــودي ــا مـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف امل ــدع ــوم ــة
قـطــريــا وتــرك ـيــا» .واعـتـبــر الحسني،
فــي حــديــث ل ــ«األخ ـب ــار» ،أن «إص ــرار
أم ـي ــرك ــا ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع الـ ـع ــراق،
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس املـ ـك ــون ــات ،خـصــوصــا
ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد داع ـ ـ ــش ،يـتـيــح
ل ـل ـس ـع ــودي ــة وت ــرك ـي ــا ال ـت ــأث ـي ــر عـلــى
مستقبل املناطق الغربية والشمالية
الغربية في البالد ،وبالتالي إمكانية
حدوث صدامات داخلية».

يندرج إخراج الرئيسة
البرازيلية ديلما روسيف من
السلطة ،عقب نجاح «االنقالب
الدستوري» ،ضمن مشروع
أوسع يستهدف مجمل
القوى «اليسارية» الحاكمة في
أميركا الالتينية
برازيليا ــ علي فرحات
في لقاء صحافي عقب فوز املعارضة
الفنزويلية بــاالنـتـخــابــات البرملانية
قبل أشـهــر ،قالت الزعيمة اليمينية،
مــاريــا مــارتـشــادو ،إن سقوط اليسار
فــي فنزويال سينسحب فــي خطواته
األول ــى بــاتـجــاه ال ـبــرازيــل .وردًا على
س ــؤال «األخ ـب ــار» ح ــول مــا إذا كانت
تستند في كالمها إلى إجراء ات عزل
الــرئـيـســة ،سيلفا روس ـيــف( ،اإلج ــراء
ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان فـ ــي ب ــداي ــات ــه حـ ـيـ ـن ــذاك)،
أو إلـ ــى م ـع ـط ـيــات أخ ـ ـ ــرى ،ابـتـسـمــت
مارتشادو ،وقالت إن البالد «لم تعد
تحتمل سياسات شمولية ومناهج
اقتصادية متخلفة».
كانت سيدة املـعــارضــة األول ــى تعني
ما تقول حينها ،وهي التي كانت وما
زالت على عالقة وتنسيق مستمر مع
س ـف ــارات الـ ــدول ال ـك ـبــرى ال ـتــي ق ــادت
ع ـم ـل ـيــة إسـ ـق ــاط «الـ ـيـ ـس ــار» ،بـنـجــاح
ّ
قـ ــل ن ـظ ـي ــره .صـ ـ ّـح قـ ــول م ــارتـ ـش ــادو،
ّ
ف ــال ـب ــرازي ــل ح ــل ــت ثــال ـثــة ف ــي خــريـطــة
ال ـس ـقــوط ،لـيـتـبـ ّـن أن الـتــرتـيــب أيضًا
م ـش ـغ ــول ب ـح ـن ـكــة .ك ــان ــت ان ـت ـخــابــات
األرج ـن ـت ــن فــرصــة مــؤات ـيــة انـتــزعـهــا
الـيـمــن فــي لـحـظــة ح ـســابــات خاطئة
ارتـكـبـهــا تـيــار كريستينا فــرنــانــديــز.
أما فنزويال ،التي كانت تترنح تحت
وط ــأة اإلف ـقــار والـتـجــويــع ،فـتــم قطف
انتخاباتها بسهولة .محاصرة نظام
ال ـ ـثـ ــورة ال ـب ــول ـي ـف ــاري ــة ف ــي ف ـن ــزوي ــا،

ُ
بثقله املعنوي ،جاء ت لتسقط الراية
الـ ـيـ ـس ــاري ــة فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة.
فــإس ـقــاط رم ــزي ــة ف ـنــزويــا ك ــان ال بد
من أن ُيصرف في البرازيل على وجه
السرعة ،فهناك مركز ثقل االقتصاد
الالتيني ،وقوة «اليسار» الحقيقية.
ب ــدأت الــدراســات الـجــديــة حــول إسقاط
ّ
«الـيـســار» مـنــذ اللحظة األول ــى لتسلم
دي ـل ـمــا روس ـي ــف مـقــالـيــد ال ــرئ ــاس ــة في
ال ــدورة األول ــى ،حيث إن تنحي الزعيم
الـعـمــالــي الــرمــز ،لــويــس إيـنــاسـيــو لــوال
دا س ـي ـل ـفــا ،ع ــن سـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة سـ ّـهــل
امل ـه ـمــة إل ــى ح ــد ك ـب ـيــر .فــالــرجــل أنـهــى
حكمه بنجاحات لم تشهدها البرازيل
من قبل ،وبرصيد شعبي فــاق ال ــ%70؛
وعليه فــإن مجرد التفكير في إسقاطه
كان ضربًا من العبثية والجنون.
تولى اإلعالم البرازيلي مهمة تغيير
املشهد العام في األيام األولى من عهد
روسيفّ .
حورت الشاشات البرازيلية
مسيرة النضال «للثائرة اليسارية»،
م ـ ـصـ ــورة إيـ ــاهـ ــا ك ــزع ـي ـم ــة ل ـع ـصــابــة
مـخـتـصــة ف ــي س ــرق ــة امل ـ ـصـ ــارف .كـمــا
عـمـلــت تـلــك ال ـشــاشــات عـلــى تخويف
ال ـب ــرازي ـل ـي ــن م ــن «ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة».

وكانت الدعاية التدميرية املمنهجة
فـ ـ ــي األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
ت ـه ــدف إلـ ــى إسـ ـق ــاط ه ـي ـبــة الــرئـيـســة
العمالية وتلطيخ سمعتها ،تمهيدًا
إلسقاطها.
لــم تنجح غــرفــة عمليات «املـعــارضــة»
بإسقاط روسيف في انتخابات الدورة
الثانية ،على الرغم من املعارك الشرسة
التي قادتها؛ فرصيد العماليني الذين
أداروا س ـيــاســات اجـتـمــاعـيــة ناجحة
أعـ ـط ــاه ــم األرج ـ ـح ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ص ـن ــادي ــق
االق ـ ـتـ ــراع .إال أن الـ ـف ــارق الـبـسـيــط في
نتيجة االنـتـخــابــات عــزز الثقة فــي أن
إقصاء العماليني بات قريبًا ،حيث إن
مستوى التأييد كــان ينخفض بشكل
حاد .إال أن األمر لم يعد يحتمل دورة
ثــانـيــة قــد يـتـعــافــى فـيـهــا الـيـســاريــون،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن ال ـن ـج ــاح بـتــدمـيــر
ال ـت ـيــار امل ـمــانــع فــي أم ـيــركــا الالتينية
يحتاج إلى الحسم السريع في لحظة
ُّ
مــؤات ـيــة ق ــد ال ت ـت ـكــرر ،فــات ـخــذ ال ـق ــرار
باللجوء إلى «االنقالب الدستوري».
لم تكن إطاحة العماليني عملية سهلة،
ل ـكــن م ـفــات ـي ـح ـهــا ك ــان ــت م ـت ــوف ــرة فــي
مثلث اإلع ــام والـقـضــاء و«الحلفاء».

ّ
سهل سيناريو االنقالب مثلث اإلعالم والقضاء و«الحلفاء» (أ ف ب)

تـحـ ّـرك القضاء لفتح ملفات الفساد،
فتدخل اإلعــام لتظهير امللفات التي
ت ـط ــاول ال ـع ـمــال ـيــن ح ـص ـرًا ،ع ـلــى أن
ُ
من امللفات األخرى في بازار
يستفاد ُ
االبتزاز .خلقت حينها معادلة حفظ
الـ ـ ــرأس م ـق ــاب ــل ت ـش ــري ــع «االن ـ ـقـ ــاب».
ه ـن ــا ،دف ـع ــت قـ ـ ــراء ة ن ــائ ــب الــرئ ـي ـســة،
مـيـشــال ت ــام ــر ،لـلـمــرحـلــة إل ــى حسمه
مسألة التخلي عــن حليفه العمالي،
وانـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى إل ـ ـ ــى «الـ ـح ــرك ــة
التقدمية» التي أعلنت انسحابها من
االئتالفية ،وكـ ّـرت السبحة،
الحكومة َ
حيث لم يبق في الحكومة إال الحزب
االشتراكي الذي أوفى بعهوده حتى
اللحظة األخيرة.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع مـ ـ ـ ـ ــع روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف
وق ـ ـيـ ــاديـ ــي «حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال» ،ل ـي ـلــة
ّ
ج ـل ـســة ال ـك ــون ـغ ــرس ال ـت ــي ب ــت ــت عــزل
روسـ ـي ــف م ــؤق ـت ــا ،قـ ـُـال دا س ـي ـل ـفــا إن
ُ
الشعب الـبــرازيـلــي خ ــدع ،ولــم تسنح
لـ ـلـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــن الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة وال الـ ــوقـ ــت
ل ـلــدفــاع عــن أنـفـسـهــم .رأى دا سيلفا
أن م ـن ــاوئ ــي ح ــزب ــه أق ـن ـع ــوا ال ـش ـعــب
بـ ــأن ال ـع ـمــال ـيــن ل ـص ــوص وأن ق ــوى
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة م ـ ــائـ ـ ـك ـ ــة ،وأن وج ـ ـ ــود
العماليني في السلطة سيكون نذير
شؤم وبــؤس .وبالتالي ،لم يكن أمام
ال ـع ـمــال ـيــن إال خ ـي ــار ال ـح ـف ــاظ عـلــى
البالد وعلى املكتسبات التي عملوا
من أجلها ،وفقًا لدا سيلفا الذي دعا
بالتوازي إلى مراقبة حكم «الخونة»
جيدًا .رأى الزعيم العمالي أن وجود
حزبه خــارج السلطة في هــذه الفترة
سيكون أكثر منفعة ،حيث إن املرحلة
سـتـكــون للتحاصص و«بـيــع الـبـلــد».
قـ ــال دا س ـي ـل ـفــا« :س ـن ـت ـن ـحــى جــان ـبــا،
ل ـكــن عـيـنـنــا ل ــن تـغـفــو أب ـ ـدًا ،وسـنـظــل
ح ـم ــاة هـ ــذه األرض وم ـي ــاه ـه ــا ال ـتــي
ت ـعــوم عـلــى ثـ ــروات مــن الـنـفــط كافية
إلس ـ ـعـ ــاد أجـ ـي ــالـ ـن ــا ،وه ـ ــي األسـ ـب ــاب
الـتــي حــوربـنــا مــن أجـلـهــا ،وهــي التي
سيحاولون نهبها في األيــام املقبلة.
سـنـنــام وأعـيـنـنــا مـفـتــوحــة ،فـحــراســة
ّ
البلد واجــب ،وخصوصًا حني يتقلد
اللصوص السلطة فيه».

تقرير

المفوضية األوروبية:
إعفاء مؤقت إلسبانيا وللبرتغال
 :Sayfcoدامئاً يف الطليعة وحدودها السامء!
لطاملا آمنت  Sayfcoبلبنان الوطن وتُعترب اإلنجازات اإلستثنائيّة التي حقّقتها الرشكة
أكرب دليلٍ عىل ذلك فوحدها  Sayfcoتستطيع أن تفتخر ببيعها ،يف السنوات األخرية،
ألكرث من  ٥،٠٠٠شقّة ت ّم تسليم ثلثها.
ال ّ
شك أ ّن النجاح املل ِفت الذي حقّقته  Sayfcoيرتبط ،يف الدرجة األوىل ،بالرؤية
املستقبليّة املبتكرة التي يتمتّع بها الرئيس واملدير التنفيذي للرشكة السيّد شاهيه
يريفانيان والذي جعل من  Sayfcoرشكة العقارات األوىل التي تعتمد منوذجاً للعمل
يف مجال التطوير العقاري ال مثيل له يرتكز عىل التوازن بني طموحنا يف تطوير عد ٍد
أي مخاطر ماليّة.
كبريٍ من املشاريع وتج ّنب ّ
ً
أطلقت  Sayfcoهذه االسرتاتيجيّة يف العام  ٢٠١٠مق ّدمة بذلك اتفاقات تخدم
أصحاب األرايض ،تعمل فيها الرشكة كمتع ّهد يأخذ نسبة ربح عىل املبيعات .وأ ّدى
أقل من أربع سنوات ،تغطّي مليون مرت مربّع من
ذلك إىل تطوير  ٢٥مرشوعاً خالل ّ
العقارات تبلغ قيمتها ما يفوق الـ  ٣مليار دوالر أمرييك.
حتّى خالل أصعب األزمات االقتصاديّة يف العام  ٢٠١٦فقد بيعت مئات الشقق،
توسعت الرشكة يف
وأثبتت املقاربة التي تعتمدها  Sayfcoأنّها ناجحة وف ّعالة إذ ّ
السعودية كام ستبدأ العمل قريباً يف اإلمارات العربية املتحدة ويف مناطق أخرى.
مع طمو ٍح واندفا ٍع مامثلني واسرتاتيجيّ ٍة مدروسة تبقى  Sayfcoيف طليعة الرشكات
العقاريّة وتستم ّر بثق ٍة يف بناء الغد.

قــررت املفوضية األوروب ـيــة ،إثــر اجتماع لها أمــس ،عدم
ف ــرض عـقــوبــات عـلــى الـبــرتـغــال واسـبــانـيــا «بـسـبــب عــدم
امتثالهما لقوانني االتـحــاد األوروب ــي املالية» حــن أعــدت
حكومتا البلدين ميزانيتيهما.
وقرر رئيس املفوضية األوروبية ،جان كلود يونكر ،أنه لن
يتخذ أي قرارات حيال البلدين حتى نهاية شهر حزيران
املقبل ،أي بعد االنتخابات العامة املبكرة في اسبانيا.
وق ــال امل ـفــوض االق ـت ـصــادي ،بيير مــوسـكــوفـيـتـشــي ،إن
«الــوقــت الــراهــن ليس مناسبًا على املـسـتــوى السياسي
واالقـتـصــادي ،التـخــاذ قــرار حيال اسبانيا والبرتغال»،
مضيفًا أن «املفوضية ستضطر للعودة إلى هذا الشأن
خالل شهر تموز».
وكان العجز في امليزانية البرتغالية قد وصل العام املاضي
إلــى  ،%4.4أي أكثر بدرجتني مــن النسبة التي حددتها
املفوضية .أما اسبانيا ،فوصل العجز في ميزانيتها إلى
 ،%5.1بينما حددت املفوضية نسبة  %4.2كأقصى حد
لها .ومن املتوقع السبانيا أن تتخطى نسبة  %3املحددة
للعام الجاري ،و %2.5للعام املقبل.
وق ــال رئـيــس قـســم الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة فــي «الـحــزب
االشـ ـت ــراك ــي» االسـ ـب ــان ــي ،م ــان ــوي ــل دي الروكـ ـ ـ ــا« :ن ــرى
منذ زمــن أن األه ــداف الـتــي توصلت إليها الحكومة مع
املفوضية حيال خفض العجز غير منطقية» ،مضيفًا أنه
«من الواضح أننا كنا على حق ،ولكن سيكون ذلك على
حساب مصداقية بالدنا».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ك ــان وزيـ ــر املـ ــال ال ـيــونــانــي ال ـســابــق،

يانيس فــاروفــاكــس ،قــد رأى أنــه عقب إخـفــاق األحــزاب
االسبانية بتشكيل حكومة ،ووسط اقتراب االنتخابات
امل ـب ـك ــرة ،ف ــإن ع ـلــى ح ــزب «ب ــودي ـم ــوس» أن ي ـقــدم على
خـطــوات أكـثــر جــذريــة مــن مطالبة املفوضية األوروبـيــة
بالتساهل مع البالد حيال الدين والعجز ،وخاصة أن
رئيس الحكومة ،مــاريــانــو راخ ــوي ،سبق أن قــام بذلك،
بالتوازي مع اعتراف وزير الخارجية االسباني ،جوزيه
غارسيا مارغالو ،أن «املفوضية األوروبية تمادت كثيرًا
بسياسات التقشف» .وطالب فاروفاكس «بوديموس»
ً
ّ
بتشكيل «بــرنــامــج خ ــاق يـطــرح حـلــوال ويثير إعجاب
الناخبني» ،لكنه اسـتــدرك بــأن برنامجًا كهذا لن ينجح
إال بــدعــم اسـتـثـمــاري عـلــى مـسـتــوى االت ـحــاد االوروب ــي
بأكمله ،قد يصل إلــى  %8من الدخل اإلجمالي ملنطقة
اليورو ،وتحت إشراف بنك االستثمار األوروبي وممول
عن طريق إصدار كبير من سنداته الخاصة مع ضمان
استعداد البنك املركزي األوروبــي لشراء هذه السندات
في االسواق الثانوية إذا تطلب األمر ذلك ،كما سيتطلب
األم ــر ،وف ــق فــاروفــاكــس ،آل ـيــات جــديــدة مــن قـبــل البنك
املــركــزي لخفض تكاليف خــدمــة ديــون ال ــدول األعـضــاء
ح ـتــى حـ ــدود الـنـسـبــة امل ـس ـمــوح ب ـهــا م ــن مـجـمــل الــديــن
الـعــام ،وإعــادة رسملة مباشرة للبنوك عن طريق «آلية
االستقرار األوروبية» .كما قال فاروفاكس إن البرنامج
سـيـتـطـلــب آل ـي ــات مل ـحــاربــة الـفـقــر يـمــولـهــا ن ـظــام الـبـنــوك
املركزية األوروبية.
(األخبار)
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االقتصادية في غزة .عدد كبير من المصانع
نال الحصار اإلسرائيلي من مختلف القطاعات
ً
أغلق أبوابه ،ومنيت شركات المقاوالت بخسائر كبيرة ٌ .وأكبر المتضررين هو قطاع السياحة
والعمل الفندقي .وألن معطف النجاة الوحيد معلق بعودة المعابر إلى العمل بصورة
طبيعية ،فاألمل في انتعاش هذا المجال ،يبقى رهين المجهول

غزة:
فنادق
ّ

ضرائب مربعة و«سويتس» بال نزالء
غزة ــ يوسف فارس
دخـلـنــا ف ـنــدق «فـلـسـطــن» امل ـق ــام على
س ــاح ــل ب ـحــر غ ـ ــزة .لـ ـ ْـم يــاق ـنــا مــوظــف
االستقبال باالبتسامة العريضة التي
م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ــوزع ـه ــا ال ـعــام ـلــون
فــي الفندقة واملــرافــق السياحية .يبدو
أن عـبــد ال ـلــه ،يعلم سـلـفــا ،بــأنـنــا لسنا
نــزالء .أســاســا ،من أيــن سيأتي ّ
السياح
ومعبر رفح مغلق منذ سنوات والوفود
األجنبية التي تدخل املدينة من معبر
بيت حانون الرابط بني غزة وإسرائيل،
تعرف طريقًا آخر إلى غير فندقه؟
حــالــة ف ـنــدق «ف ـل ـس ـطــن» ،الـ ــذي أنـشــئ
ع ــام  ،1995يـمـكــن قــراء ت ـهــا م ــن صــوت
الـنــرجـيـلــة الـ ــذي يـكـســر ه ـ ــدوءه ال ـتــام.
وحدهم أصحاب الفندق يجلسون في
قــاعــة اسـتـقـبــال الـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار .هـنــا يستذكر
عبد الله كيف كــان الـنــزالء فــي املاضي
يتزاحمون في القاعة ،تلك األيــام التي
ك ــان ــت ف ـي ـهــا غـ ــرف ال ـف ـن ــدق الـخـمـســن
محجوزة طــوال الصيف ،وعــدد فنادق
القطاع ال يتجاوز الخمسة.
وفيما يـحــرق مــا تبقى مــن سيجارته،
يواصل حديثه إلــى «األخـبــار»« ،عشنا
بني عام  1996إلى  1999سنوات عز لن
تتكرر» .ويشير إلى مطعم الفندق ،الذي
ي ـقــود إل ـيــه درج داخ ـل ــي تـمــأ جــدرانــه
املـشـغــوالت التراثية ،فمن السهل على
الـغـبــار املـتــراكــم على أثــاثــه ،أن يخبرك
بأن مـ ّـدة إغالقه تتجاوز عمر الحصار
املفروض على غزة منذ .2007
يستذكر صــاحــب الـفـنــدق خ ــال جولة
بني الغرف املهجورة ،كيف كــان فندقه
ً
عامرًا بالحياة ،قائال إنه «في السنوات
التي تلت مجيء السلطة إلــى غــزة عام
 ،1994ك ــان الـ ّـس ـيــاح يــدخـلــون باملئات
ً
يوميًا عبر مـطــار رف ــح ال ــدول ــي ،فضال
عن زيارة أهل الضفة وفلسطينيي الـ48
ألقربائهم دوما من معبر بيت حانون...
كانت ّ
أسرة الغرف موضبة جيدًا ،وكان
يقوم على نظافة الفندق وخدمة النزالء
ً
أكثر من عشرين عامال» .ويتابع« :كان

ال ـجــو مـعـطـرًا دائـ ـم ــا ..ال تـقـلــق ل ــم تكن
لتشم رائحة الرطوبة».
ّ
لكن األم ــور أخــذت تـتــدرج بالسوء إلى
ُ ّ ُّ
ّ
أن سرح كل عمال َالفندق ،وأغلق املطعم
ن ـهــائ ـيــا ،ولـ ــم ي ـب ــق م ــرف ــق م ــن الـف ـنــدق
املوزعة في طبقاته السبعة يعمل سوى
صــالــة األف ـ ــراح ،الـتــي يـســدد مدخولها
النفقات الشهرية مــن ضــرائــب ووقــود
وخدمات!
حال «فلسطني» ليس األسوأ بني مباني
غزة السياحية ،فهو على األقل مفتوح،
في حني أغلقت أكثر من عشرين منشأة
سياحية أبوابها نهائيًا منذ .2007
يشرح املدير العام للسياحة الداخلية
في وزارة السياحة واآلثار ،رزق الحلو،
أن ق ــراب ــة  25م ـن ـشــأة أخـ ــرى ك ــان ــت قد
أغلقت أبوابها خالل انتفاضة األقصى
ال ـث ــان ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن  45م ـن ـشــأة
سياحية من أصــل  120أغلقت كليًا مذ
بــدأت االنتفاضة ،خاصة عقب إخفاق
مفاوضات كامب ديفيد في .2000
امل ـف ــاج ــئ ،أنـ ــه وسـ ــط هـ ــذه امل ـع ـط ـيــات،
افتتحت أربــع منشآت سياحية كبيرة
تـ ـق ــدم خ ــدم ــة امل ـب ـي ــت فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة بــن
عامي  2007ـ  !2015ولعل فندق املشتل
(امل ـ ـعـ ــروف ســاب ـقــا بــاملــوف ـي ـن ـب ـيــك) هو
األفخم من ناحية االمتيازات واملساحة،
ووف ــق املـعــايـيــر املـحـلـيــة ،يصنف بأنه
الوحيد الذي يستحق وسام النجمات
الخمس من بني  13أخرى ،استمرت في
تقديم خدماتها.
وب ــرغ ــم م ــا أث ـ ــاره اف ـت ـتــاح ال ـف ـنــدق عــام
 2011من جدل ،بدءًا من تسميته ،مرورًا
بالجدوى االقتصادية من افتتاحه في
منطقة استثمارية يصفها املختصون
بــأنـهــا منطقة «رمـ ــال مـتـحــركــة» ،فإنه
ّ
شكل واجـهــة سياحية مهمة للمدينة.
لكن ،هل اسمه املشتل أم «املوفينبيك»؟
ي ـف ـيــد أحـ ــد امل ـط ـل ـعــن ب ــأن ــه ف ــي ،1998
بدأت شركة «املوفينبيك» السويسرية،
ص ــاح ـب ــة س ـل ـس ـلــة الـ ـفـ ـن ــادق ال ـش ـه ـيــرة
فــي الـشــرق األوس ــط ،بناء الفندق وفق
ّ
معاييرها ،وملــا بــدأ الــوضــع السياسي

بالتقلب مع انتفاضة األقصى ،توقفت
أعمال البناء حتى .2005
وب ـعــد س ـي ـطــرة حــركــة «حـ ـم ــاس» على
القطاع فــي  ،2007وصلت الشركة إلى
ق ـنــاعــة بــان ـت ـفــاء الـ ـق ــدرة ع ـلــى اف ـت ـتــاح

أغلقت أكثر من
 20منشأة سياحية أبوابها
نهائيًا منذ 2007
الفندق وفق املعايير الدولية ،فلم يكن
ً
م ــن املـنـطــق ف ـعــا أن يتقبل واق ــع غــزة
االج ـت ـمــاعــي «املـ ـح ــاف ــظ» ،والـسـيــاســي
امل ـش ـت ـع ــل وس ـ ــط أح ـ ـ ـ ــداث االن ـت ـف ــاض ــة
والحروب املتتابعة ،وجود االمتيازات

ال ـخــاصــة ب ــ«ال ـخ ـمــس ن ـج ــوم» ،خاصة
ت ـقــديــم امل ـش ــروب ــات ال ــروح ـي ــة وتــوفـيــر
املسابح املختلطة .لذلك عرضته الشركة
للبيع وهــو قيد اإلنـشــاء ،وبثمن زهيد
مـ ـق ــارن ــة ب ـح ـج ـم ــه ،ف ــاشـ ـت ــرت ــه ش ــرك ــة
«باديكو» القابضة ،التي يترأسها رجل
األع ـم ــال الفلسطيني امل ـع ــروف منيب
املصري.
مشكلة «املشتل» كما يوضحها املدير
املــالــي واإلداري للفندق ،عدلي الحلو،
لـيـســت مـقـتـصــرة عـلــى واقـ ــع الـحـصــار
املـ ـف ــروض ع ـلــى ال ـق ـط ــاع ،ب ــل ب ــدراس ــة
ال ـج ــدوى ،خــاصــة أن مــا خـطــط لــه عــام
ُ 1995بـنــي بـكـفــاءة فندقية وبمعايير
دولـيــة عالية ،محتويًا على  220غرفة
للنزالء ،إضافة إلــى صالة أفــراح وعدد
من قاعات الورش واالجتماعات.

حكومة غزة ال ترحم ...ماليًا
يجد أصحاب الفنادق أنفسهم في صراع مع الجهات الحكومية التي تراكم
الضرائب عليهم بالتصاعد .ويفيد عدد من أصحاب الفنادق بأن قيمة
الضرائب الثابتة تضاعفت مؤخرًا وبصورة غير
متناسبة مع مستوى ال ــواردات .فقد ُرفعت قيمة
ضريبة رخصة السياحة إلى  1200دوالر سنويًا،
ف ــي ح ــن كــانــت تـبـلــغ قـيـمـتـهــا  800دوالر خــال
السنوات املاضية.
ّأم ــا ضريبة النظافة السنوية ،فبلغت ثــاثــة آالف
دوالر ،واس ـت ـجــد عـلـيـهــا ضــري ـبــة ال ـت ـطــويــر الـتــي
طلبتها بـلــديــة غ ــزة مــن بـعــض الـفـنــادق وتـتـجــاوز
ً
 80ألف دوالر سنويًا ،فضال عن ستة آالف دوالر
طلبها الدفاع املدني أيضًا من أصحاب الفنادق.
بــاإلضــافــة إل ــى م ــا س ـبــق ،تــوجــد حــزمــة ضــرائــب
األمالك والدخل والقيمة املضافة املرتبطة بمستوى
ُ
الدخل .ويؤكد أصحاب الفنادق أن جزءًا كبيرًا من هذه الضرائب تدفع بال
مقابل يعود على فنادقهم.

يـ ـش ــرح ال ـح ـل ــو أن ـ ــه ُ
«وض ـ ـعـ ــت دراس ـ ــة
ال ـج ــدوى ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـعـطـيــات مــا بعد
أوس ـ ـ ـلـ ـ ــو ،كـ ـح ــري ــة الـ ـح ــرك ــة وال ـت ـن ـق ــل
لــأفــراد ون ـشــاط السياحة الخارجية؛
آن ــذاك كانت غــزة مفتوحة على العالم،
ومطارها وميناؤها كــذلــك ،وممراتها
آم ـن ــة ...كــل ذل ــك ق ـ ّـدم معطيات مخالفة
عن الواقع الــذي افتتح فيه الفندق عام
 .»2011ويضيف« :انتظر املستثمرون
م ـ ّـدة طويلة كــي تتحسن األوض ــاع في
غ ــزة ،لـكــن اس ـت ـمــرار إغ ــاق امل ـكــان كــان
يعني استمرار الخسارة».
ُ
واملفارقة هنا أن خسارة الفندق مغلقًا
تبلغ  350ألــف دوالر سنويًا ،فــي حني
تبلغ خـســارة افتتاحه  350ألــف دوالر
سـنــويــا أي ـضــا! يـشــرح الـحـلــو أن هناك
نفقات ثابتة يحتاجها املكان ،مثل طاقم
ً
الحراسة ،والوقود الالزم لإلضاءة ليال
ملنع السرقة ،إضافة إلى الضرائب التي
تـتـلـقــاهــا الـحـكــومــة وال ـب ـلــديــات (جــرت
مـضــاعـفـتـهــا) ،كـمــا يــدفــع املـبـلــغ نفسه
ّ
الحالية،
كخسائر فــي حــالــة التشغيل
ألن واردات املكان ال تكاد تغطي كلفته
التشغيلية!
يشار إلــى أنــه في مطلع العام املاضي،
اشتكت «الهيئة الفلسطينية للمطاعم
والفنادق» في غزة ،مضاعفة البلديات
الـ ـض ــرائ ــب املـ ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـه ــم ،كــرفــع
ض ــري ـب ــة ال ـ ـحـ ــرف ال ـس ـن ــوي ــة مـ ــن 700
إلــى  4000شيكل ،ورف ــع قيمة ضريبة
ً
النظافة الشهرية مــن  120شيكال إلى
ً
 1200شيكل ( 100دوالر =  380شيكال).
فما العبرة من افتتاحه إذًا؟ يجيب الحلو
أن «بقاء املكان مغلقًا يعني استمرارية
تآكل أثاثه وتلفه دون جــدوى ،وأيضًا
استمرارية الخسارة ،فالعمل على أي
حال أفضل الحلول السيئة ...قد تؤسس
هــذه الـفـتــرة ملستقبل جيد للفندق إذا
م ــا تـغـيــرت ال ـظ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة ...من
يدري؟».
ويـعـمــل ف ــي (امل ـش ـتــل) حــالـيــا أك ـثــر من
مئة موظف ،بمتوسط راتب  550دوالرًا
أميركيًا ،وتبلغ النفقات الشهرية أكثر
من مئة ألــف دوالر ،موزعة بني رواتــب
املوظفني والتكاليف التشغيلية ،التي
يستهلك منها الــوقــود ال ــازم لتشغيل
مولدات الفندق ما نسبته  %30وحده.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،يـ ــؤكـ ــد الـ ـحـ ـل ــو أن
«امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أض ـح ــت
إلزامية بعدما شرع الفندق في العمل،
ألن تشغيل األيــدي العاملة التي تعيل
ع ـ ـشـ ــرات األس ـ ـ ــر وس ـ ــط ح ــال ــة ال ــرك ــود
والبطالة ،هو أحــد األه ــداف األساسية
التي تشكل دافعًا لالستمرار ،بالرغم من
أن مجموع خسارة الفندق منذ تشغيله
ب ـل ـغــت س ـتــة م ــاي ــن دوالر ،وواردات
ال ـف ـنــدق الـشـهــريــة ال تـتـخـطــى  80ألــف
دوالر في أفضل األحوال؛ إحدى أهدافنا
أي ـض ــا امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى امل ـك ــان بــرونـقــه
الجميل ،واملحافظة على تشغيله بأقل
خسائر ممكنة».
ما هي الحلول املطروحة للخروج من
هــذا النفق؟ يــرى وكيل وزارة السياحة
واآلث ـ ـ ـ ـ ــار ،م ـح ـم ــد خـ ـل ــة ،أن ال ـس ـيــاحــة
ً
الــداخـلـيــة «يـمـكــن أن تشكل ح ــا جيدًا
يساهم في تحريك الركود الذي تعيشه
املنشآت السياحية» .ويضيف أن هناك
الكثير من املنشآت استطاعت التأقلم
مع واقــع الحصار ،فيما رفضت أخرى
النزول إلى متوسط الدخل العام للفرد.
ّ
لكن املــديــر املــالــي لفندق «املـشـتــل» أكــد
أن النفقات املرتفعة للخدمة الفندقية
تشكل حــاج ـزًا أم ــام إمكانية تخفيض
سعر الخدمة ،ألن الـنــزول بسعر حجز
ال ـغــرفــة ع ــن  80دوالرًا لـلـيـلــة ال ــواح ــدة
يعني االستمرار في مضاعفة الخسارة.
وبرغم موافقة الخبير االقتصادي ماهر
الطباع ،لرأي خلة ،يضيف أن «السياحة
الداخلية يمكنها املساهمة في تحسني
أوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ق ـ ـسـ ــم م ـ ـعـ ــن مـ ـ ــن املـ ـنـ ـش ــآت
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ك ــامل ـط ــاع ــم وامل ـن ـت ـج ـع ــات
السياحية ،لكن فـنــادق املبيت يتوقف
ّ
ويبي الطباع
حلها على فتح املعابر».
ّ
أن ن ـ ــزالء فـ ـن ــادق امل ـب ـيــت ه ــم ال ـســيــاح
والــوفــود اآلتـيــة مــن ال ـخــارج ،وال يمكن
أن تستهوي هذه الفنادق سكان القطاع
امل ـح ـل ـيــن ،ن ـظ ـرًا إل ــى م ـســاحــة الـقـطــاع
ً
الضيقة أوال ،وغـيــاب سياحة داخلية
تـتـطـلــب امل ـب ـي ــت ،إض ــاف ــة إلـ ــى الــوضــع
االقتصادي للسكان ،الذي يقيس فكرة
السياحة بسقف الدخل املتدني.
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ّ
هكذا رد السيسي «الجميل» إلى الطبقة المتوسطة
يواصل الحكم
المصري خنق الطبقة
المتوسطة بمزيد من
الضغوط عليها ،آخرها
طلب تحويل ّ
العدادات
(كالكهرباء والمياه)
لتكون مسبقة الدفع ،في
وقت ترتفع فيه أسعار
السلع ...فهل تكون هذه
آخر الضربات ضد الطبقة
الوسطى قبل إعادة
سيناريو حسني مبارك؟
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
لــم تعد الطبقة املتوسطة فــي مصر
قــادرة على تحمل تبعات اإلجــراءات
االقتصادية التي تستهدف قطاعات
عـ ــدة ،ه ــي م ــن أب ــرزه ــا .ف ــأف ــراد هــذه
ال ـط ـب ـقــة ،ال ـت ــي ت ـض ــررت ب ـش ــدة بعد
اإلطاحة بنظام حسني مبارك ،تزداد
م ـعــانــات ـهــم ي ــوم ـي ــا .ول ــذل ــك أس ـب ــاب
كـثـيــرة ،لعل أهمها خـســارة عائالت
كثيرة وظائف أبنائها بسبب تراجع
حــركــة الـسـيــاحــة وإغـ ــاق ع ــدد كبير
مــن املـصــانــع ،بــاإلضــافــة إلــى ارتـفــاع
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـبـ ـط ــال ــة وزيـ ـ ـ ـ ــادة م ـع ــدل
جرائم السرقة ،مع انخفاض الرواتب
التي ال تالئم االرتفاع املضطرب في
األسعار ،خاصة خالل العام األخير،
ال ــذي ق ـفــزت فـيــه أس ـع ــار الـسـلــع فيه
بأكثر من .%20
أم ــا عــن الـ ــدوالر األم ـيــركــي والجنيه
امل ـ ـصـ ــري ،ف ـب ــات ال ـ ـفـ ــارق ف ــي ص ــرف
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــر هـ ـ ـ ــو  %20بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوق
الرسمية ،التي لم تعد تتوافر فيها
س ـيــولــة م ــن الـعـمـلــة ال ـص ـع ـبــة ،وبــن
السوق الـســوداء .وفــي األخيرة صار

ً
ال ـس ـعــر األك ـث ــر تـ ـ ــداوال ل ــدى الـتـجــار
واملـ ـسـ ـت ــوردي ــن ه ــو  11ج ـن ـي ـهــا فــي
امل ـت ــوس ــط م ـقــابــل ك ــل ج ـن ـيــه ،وســط
تــوق ـعــات بــانـخـفــاض جــديــد مرتقب
مــع نهاية السنة املــالـيــة ،الـتــي تحل
آخر الشهر املقبل.
والطبقة الوسطى في مصر توصف
بــأن ـهــا ّ
«رمـ ــانـ ــة امل ـ ـيـ ــزان» اجـتـمــاعـيــا
واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا وتـ ـنـ ـم ــوي ــا ،ب ــاع ـت ـب ــار
أن ـهــا األك ـب ــر عـ ــددًا واألك ـث ــر حـضــورًا
فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع .وت ـش ـم ــل ج ـي ـش ــا مــن
امل ــوظ ـف ــن ال ـع ـمــوم ـيــن ف ــي وظــائــف
الـ ــدولـ ــة ووزارات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،الـ ــى ج ــان ــب أن
لـهــا دورًا فــي املـشـهــد ال ـع ــام ،خاصة
أن م ــن ف ـي ـهــا م ـت ـع ـل ـمــون وال يـمـكــن
ت ـج ــاه ــل الـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي لـهــم
وتأثيرهم في االنتخابات الرئاسية
وال ـبــرملــان ـيــة ،كـمــا أن ـهــا مــؤشــر على
القوة االقتصادية في البالد.
وف ـي ـم ــا ك ــان ــت الـ ـ ـث ـ ــورة ع ـل ــى م ـب ــارك
ي ـح ـ ّـرك ـه ــا أب ـ ـنـ ــاء ه ـ ــذه ال ـط ـب ـق ــة ،ف ــإن
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـب ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
يواصل نهج سابقه في الضغط على
أبناء الطبقة املتوسطة ،عبر قراراته
ال ـتــي ي ــرى أن ـهــا تـصــب ف ــي املصلحة
ال ـعــامــة .لـكـنــه يـغـفــل أن الـحـكــومــة في
عهده أقــرت زيــادة سنوية في أسعار
املـيــاه والـكـهــربــاء تمهيدًا لــرفــع الدعم
عـنـهـمــا خ ــال خ ـمــس س ـن ــوات مقبلة
اس ـت ـجــابــة ل ـض ـغــوط ال ـب ـنــك ال ــدول ــي.
كــذلــك يــواصــل الرئيس بالتعاون مع
حكومته ،ممارسة املزيد من الضغوط
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى أم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن ج ـي ــوب
الطبقة املتوسطة ،التي لم تعد قادرة
على الوفاء باحتياجاتها األساسية.
ب ـ ـخـ ــاف ارت ـ ـف ـ ــاع أسـ ـ ـع ـ ــار املـ ـ ـ ــدارس
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات (لـ ـ ـ ــم ت ـعــد
م ـت ــواف ــرة ف ــي األسـ ـ ـ ــواق) بــأك ـثــر من
 ،%30وكــذلــك أسـعــار الـعـقــارات التي
ت ــأث ــرت ب ــأس ـع ــار األراضـ ـ ـ ــي ،خــاصــة
ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا ال ـح ـكــومــة بــالـقــرعــة
لـلـمــواطـنــن ،تــوالــت بـعــدهــا الــزيــادة
املـ ـجـ ـن ــون ــة ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،وم ـ ّـس ــت
مــواد أساسية كــاألرز والخضراوات
وال ـ ــزي ـ ــت ،امل ــرت ـه ـن ــة أيـ ـض ــا بــأس ـعــار
امل ـب ـيــدات الـحـشــريــة املـسـتـخــدمــة في

املزروعات ،مع اضطرار الحكومة إلى
استيراد هذه املواد من الخارج.
فــي املقابل ،لــم يقدم السيسي سوى
زيـ ــادة ف ــي مـخـصـصــات دع ــم السلع
التموينية قيمتها أقل من  0.40سنت
تقريبًا ،وزي ــادة في رواتــب العاملني
ف ــي الـحـكــومــة وال ـق ـطــاع ال ـع ــام تـقــدر
بـ %5فحسب ،فيما تستعد الحكومة
لفرض ضريبة القيمة املضافة التي
ستزيد أسـعــار جميع السلع بنسب
متفاوتة.
وخالل اجتماع بني رئيس الحكومة
ووزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ،وال ــرئ ـي ــس ،طلب
األخـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ـ ــرض مـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـق ـي ــود
على الطبقة املتوسطة عبر تركيب
الـ ـع ــدادات املـسـبـقــة ال ــدف ــع ،لـيــس في
الـكـهــربــاء فـحـســب ،وإن ـمــا فــي املـيــاه
والغاز ،وهو إجــراء يعني محاصرة
ال ـع ــائ ــات ال ـت ــي ال تـسـتـطـيــع س ــداد

فواتير استخدامها أو تؤجلها حتى
إشـعــار آخــر على اعتبار أنها أمــوال
ح ـكــوم ـيــة .وصـ ــدر تــوج ـيــه بـتــركـيــب
هذه العدادات في العقارات الجديدة
التي تبنيها الحكومة حاليًا.
لكن هــذا الطلب يــأتــي متناقضًا مع
ت ـص ــري ـح ــات ال ـس ـي ـس ــي الـ ـت ــي ش ــدد

ما يحدث اآلن هو
مواصلة لنهج آخر حكومات
حسني مبارك
ف ـي ـهــا ،خ ــال اف ـت ـتــاح إحـ ــدى مــراحــل
م ـشــروع اإلس ـكــان االجـتـمــاعــي ،على
ضـ ـ ـ ــرورة االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ن ـق ــل س ـكــان
ال ـع ـش ــوائ ـي ــات إلـ ــى م ـنــاطــق سكنية
جــديــدة خــال عــامــن ،وذلــك للقضاء

عامل مصري يعمل على تصنيع «فانوس» رمضان قبيل أسبوعين من حلول الشهر (آي بي ايه)

على املساكن العشوائية التي يصل
عــدد سكانها وفــق اإلحـصــاءات غير
الــرس ـم ـيــة إلـ ــى ن ـحــو ع ـش ــرة مــايــن
شـ ـخ ــص ،أي مـ ــا ي ـم ـث ــل ن ـح ــو %10
مــن املـصــريــن املـقـيـمــن فــي الــداخــل.
وال ـس ـبــب أن س ـكــان ه ــذه امل ـنــاطــق ال
ي ـم ـل ـكــون ف ــي ال ـغ ــال ــب قـ ــوت يــومـهــم
إال بـصـعــوبــة ،وغــالـبـيـتـهــم ال تسدد
رس ــوم املــرافــق مــن امل ـيــاه والـكـهــربــاء
نتيجة الـتــوصـيــات غـيــر الشرعية،
م ــا ي ـع ـنــي أن نـقـلـهــم إلـ ــى ال ــوح ــدات
السكنية ال ـجــديــدة مــع ف ــرض الــدفــع
امل ـق ــدم ل ـخ ــدم ــات امل ــراف ــق ،سـيــوصــل
إلى حرمانهم إياها ،وهو نهج آخر
حكومات مبارك.
ب ـ ــذل ـ ــك ،ي ـت ـب ــن أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـق ــائ ــم
ي ـض ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـط ـب ـق ــة امل ـت ــوس ـط ــة
مـجــددًا ويحملها أكـثــر مــن طاقتها،
ب ــل يـطــالــب الـحـكــومــة ب ـفــرض دمـغــة
(ط ـ ــاب ـ ــع ب ـ ــري ـ ــدي) مل ـص ـل ـح ــة تـنـمـيــة
الـعـشــوائـيــات فــي وق ــت يـحـصــل فيه
ن ــواب الـبــرملــان عـلــى ق ــروض ميسرة
مــن دون فــوائــد ،وتــواصــل الحكومة
س ـيــاســة االقـ ـت ــراض م ــن املــؤس ـســات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة م ـ ــن دون رق ـ ـي ـ ــب ،ل ـت ـكـ ّـبــل
األجـ ـ ـي ـ ــال امل ـق ـب ـل ــة وت ـض ـع ـه ــا تـحــت
ً
ضـغــط تـســديــد ال ــدي ــون ،فـضــا على
إعــادة الودائع الخليجية التي باتت
تـشـكــل أك ـثــر م ــن نـصــف االحـتـيــاطــي
النقدي للبنك املركزي املصري ،برغم
أن هذه الودائع ّ
أجلت انهيار الجنيه
مــؤقـتــا ،فــي وقــت ال تــوجــد فيه رؤيــة
جـ ــادة إلن ـق ــاذ االق ـت ـص ــاد م ــن عـثــرتــه
املستمرة منذ سنوات.
هـ ـك ــذا ي ـ ــرد ال ـس ـي ـســي ال ـج ـم ـيــل إل ــى
ال ـط ـب ـقــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـت ــي دعـمـتــه
وراه ـن ــت عـلـيــه لـتـحـقـيــق االس ـت ـقــرار
ومـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــاء .وم ـ ـ ــع اق ـ ـتـ ــراب
ع ــام ــن ع ـل ــى وص ــول ــه إلـ ــى الـسـلـطــة
يظهر أن رهانها لــم يكن فــي محله،
فــا الـحـكــومــة نجحت فــي املحافظة
ع ـل ــى األسـ ـ ـع ـ ــار ،وال ال ـج ـي ــش نـجــح
فــي أن يـكــون حكومة بديلة تساعد
الـشــريـحــة األك ـب ــر م ــن امل ـصــريــن في
توفير احتياجاتهم برغم أن الرئيس
ّ
كلفه قضية استيراد الغذاء.

تقرير

ّ
نتنياهو يناور مع هرتسوغ ...ويضم ليبرمان
نجح رئيس حكومة
العدو في اللعب على
التنافس بين رغبة رئيس
حزب «إسرائيل بيتنا»،
أفيغدور ليبرمان ،ورئيس
المعسكر الصهيوني
(المعارضة) ،إسحاق
هرتسوغ ،في االنضمام
إلى الحكومة ،فوافق
ليبرمان على المشاركة
خوفًا من بقائه في
المعارضة ضعيفًا
علي حيدر
وافـ ـ ـ ــق رئ ـ ـيـ ــس «إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ب ـي ـت ـن ــا»،
على الـعــرض الــذي قدمه إليه رئيس
ح ـكــومــة ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى حـقـيـبـتــي األم ــن
واالس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب مـ ـق ــاب ــل دخ ـ ــول ـ ــه فــي

ال ـح ـك ــوم ــة .وب ــرغ ــم االنـ ـطـ ـب ــاع ال ــذي
ّ
س ـ ــاد إس ــرائـ ـي ــل ،أن ال ـخ ـط ــاب ال ــذي
أل ـق ــاه الــرئ ـيــس امل ـص ــري عـبــد الـفـتــاح
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي م ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــا ع ـ ـ ــن ف ــرص ــة
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ح ــل س ـيــاســي سلمي
للقضية الفلسطينية ،سيوفر مظلة
س ـيــاس ـيــة ل ـتــوس ـيــع ال ـح ـك ــوم ــة عـبــر
ض ـ ّـم «املـعـسـكــر الـصـهـيــونــي» إلـيـهــا،
لـكــن يـبــدو أن لـيـبــرمــان تلمس جدية
ن ـت ـن ـيــاهــو ب ـض ـ ّـم زع ـي ــم «امل ـع ـس ـك ــر»،
إسحاق هرتسوغ ،ما يعني بقاءه في
ً
املعارضة ضعيفًا ومعزوال.
لذلك بادر ليبرمان إلى تليني مواقفه،
مـ ــوج ـ ـهـ ــا رسـ ـ ــالـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ــرب فـ ـيـ ـه ــا عــن
اس ـت ـع ــداده لـلـمـشــاركــة ف ــي الـحـكــومــة
في حال تلبية مطالبه .هذا املستجد
السياسي ّ
وسع أمام نتنياهو مروحة
ال ـخ ـيــارات واملـ ـن ــاورة ،خـصــوصــا أنــه
ب ـق ــدر م ــا تـتـســع ال ـق ــاع ــدة الـبــرملــانـيــة
لـلـحـكــومــة ،ي ـجــري تــوفـيــر امل ــزي ــد من
االستقرار لها ،وتحديدًا إذا ما كانت
تنتمي إلى معسكر اليمني.
ف ــي ضـ ــوء ذل ـ ــك ،ل ــم ي ـم ـكــث نـتـنـيــاهــو
ً
ط ــوي ــا ،ب ــل ب ـ ــادر إل ــى ع ـقــد ل ـق ــاء مع
ليبرمان وقــدم له العرض الــذي يلبي
مطالبه بعدما تراجع عن سقوفه غير
الواقعية .وتعبيرًا عن جدية النتائج
ال ـت ــي خ ـلــص إل ـي ـهــا ل ـق ــاء نـتـنـيــاهــو ـ

ليبرمان ،اتفق الطرفان على تشكيل
طــواقــم الستكمال املـفــاوضــات .وكــان
ن ـت ـن ـيــاهــو ق ــد م ـه ــد ل ـخ ـطــوتــه بـلـقــاء
مـ ــع وزي ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــن ،م ــوش ـي ــه ي ـع ـل ــون،
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «مـ ـ ـش ـ ــاورات م ـه ـن ـيــة».
لكن مــن الصعب فصل هــذه الخطوة
ع ــن الـ ـع ــرض الـ ـ ــذي ق ــدم ــه نـتـنـيــاهــو
لليبرمان ،رغــم أن املحيطني برئيس
الحكومة وبــوزيــر االمــن أكــدوا أنــه لم

يأتي الترحيب بليبرمان
على خلفية االنتقادات التي
تعرض لها يعلون
ُيـبـ َـحــث نـقــل حقيبة األم ــن إل ــى زعيم
«إسرائيل بيتنا».
مع ذلــك ،فمن الناحية النظرية تبقى
مـصـلـحــة نـتـنـيــاهــو ب ـضـ ّـم «املـعـسـكــر
ال ـص ـه ـيــونــي» أي ـض ــا إل ــى ال ـح ـكــومــة،
لكونه يوفر قــاعــدة أوســع للحكومة،
وأيضًا مساحة مناورة بني أطرافها،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي ح ـ ــال ت ـن ــاغ ــم كـ ــل مــن
ليبرمان ورئيس «البيت اليهودي»،
نفتالي بنيت ،للضغط على نتنياهو.
أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال وج ـ ـ ـ ـ ــود «املـ ـعـ ـسـ ـك ــر
الصهيوني» في الحكومة ،سيتمكن

نتنياهو من لعب دور نقطة التوازن
بـ ــن امل ـ ــواق ـ ــف املـ ـتـ ـع ــارض ــة داخ ـل ـه ــا.
أضـ ــف إلـ ــى أن م ـش ــارك ــة األخـ ـي ــر فــي
الحكومةُ ،يـ َـعـ ّـد مطلبًا إسرائيليًا في
ضــوء الـظــروف السياسية اإلقليمية
والـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــال ــب ب ـت ـحــريــك
عـمـلـيــة ال ـت ـســويــة .وي ـم ـكــن أي ـضــا من
خـ ـ ــال «ت ـغ ـل ـي ــف» أشـ ـ ــد ال ـح ـك ــوم ــات
يمينية بحزب يحمل طابعًا وسطيًا
ويساريًا ،أن ُيسهم بتبييض صورة
الحكومة إقليميًا ودوليًا.
ف ــي ض ــوء ذل ــك ،بــاتــت ال ـك ــرة اآلن في
م ـل ـع ــب هـ ــرت ـ ـسـ ــوغ ،ال ـ ـ ــذي فـ ــي ض ــوء
م ــوق ـف ــه ،س ـي ـت ـحــدد ال ـش ـكــل الـنـهــائــي
للحكومة.
وكما كــان متوقعًا ،تــرك التقدم الــذي
ج ــرى ف ــي امل ـف ــاوض ــات الـثـنــائـيــة بني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ول ـ ـي ـ ـبـ ــرمـ ــان ،ص ـ ـ ـ ــداه فــي
معسكر اليمني ال ــذي فضل انضمام
األخ ـ ـيـ ــر إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وكـ ـ ـ ــان مــن
أوائ ــل املــرحـبــن بــانـضـمــام ليبرمان،
«حــزب البيت الـيـهــودي» ،الــذي أعرب
ع ــن ارت ـي ــاح ــه إزاء ت ـق ــدم االت ـص ــاالت
مـ ــع «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـي ـت ـن ــا» ،خ ـصــوصــا
لـنــاحـيــة إمـكــانـيــة نـقــل حـقـيـبــة األم ــن
إل ــى لـيـبــرمــان .ويــأتــي ه ــذا الترحيب
على خلفية االنـتـقــادات التي تعرض
لها يعلون من قبل القاعدة اليمينية

نـتـيـجــة م ــواق ـف ــه امل ــؤي ــدة لـنـشــاطــات
الجيش التي استاءت منها الجهات
الـيـمـيـنـيــة امل ـت ـطــرفــة .ه ــذا إل ــى جــانــب
أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ل ــو اسـتـكـمـلــت فقد
تقطع الطريق على دخــول هرتسوغ
إلى الحكومة ،كما األطــراف اليمينية
املتطرفة.
ورأى رئ ـيــس كـتـلــة االئـ ـت ــاف ،زئـيــف
الكني ،أن ليبرمان طلب «ثمنًا سياسيًا
ُمنخفضًا ج ـدًا ،وهــو الـحـصــول على
حـقـيـبـتــن ...مـقــارنــة بـهــرتـســوغ الــذي
ط ــال ــب ب ـث ـمــانــي حـ ـق ــائ ــب» .وأض ـ ــاف
ّ
إلكني أن «مــن األفـضــل إقــامــة حكومة
ثــاب ـتــة م ــن امل ـع ـس ـكــر ال ــوطـ ـن ـ ّـي ،وفـقــا
ل ــوع ــودن ــا ل ـل ـن ــاخ ــب ،ع ـل ــى أن نـقـيــم
ح ـك ــوم ــة وحـ ـ ــدة م ـف ـت ـع ـلــة ،ل ــن ت ـكــون
ث ــابـ ـت ــة ،وسـ ـتـ ـم ـ ّـس بـ ـح ــزب ال ـل ـي ـكــود
وبــامل ـع ـس ـكــر ال ــوطـ ـن ـ ّـي ،وب ـش ـكــل ع ـ ّ
ـام
ّ
اإلسرائيلي باملنظومة
بثقة الجمهور
السياسية».
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر امل ـ ــواص ـ ــات ،ي ـســرائ ـيــل
كـ ـ ــاتـ ـ ــس« :أب ـ ـ ـ ـ ـ ــارك إع ـ ـ ـ ــان ل ـي ـب ــرم ــان
اسـتـعــداده لالنضمام إلــى االئـتــاف.
وحـ ــزبـ ــه ش ــري ــك ط ـب ـي ـع ـ ّـي لـلـحـكــومــة
ب ــرئ ــاس ــة الـ ـلـ ـيـ ـك ــود ،وي ـ ـجـ ــب إجـ ـ ــراء
م ـفــاوضــات مستعجلة بـغـيــة إتــاحــة
االنـ ـضـ ـم ــام ،م ــن أجـ ــل دفـ ــع امل ـصــالــح
ّ
الوطنية إلسرائيل».

18
العالم

الخميس  19أيار  2016العدد 2889

◄ وفيات ►

تونس

قطر تقترح مؤتمرًا دوليًا
«لدعم تونس»
أعلنت الرئاسة التونسية ،أمــس ،عن
اق ـتــراح قـطــري بتنظيم مؤتمر دولــي
"لـ ــدعـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـت ــون ـس ــي" الـ ــذي
ي ـع ــان ــي ص ـع ــوب ــات م ـن ــذ ع ـ ــام .2011
وي ــأت ــي االع ـ ــان فـيـمــا ي ـقــوم الــرئـيــس
ال ـتــون ـســي ،ال ـب ــاج ــي ق ــاي ــد الـسـبـســي،
بزيارة رسمية الى الدوحة.
وأكــدت الرئاسة التونسية ،في بيان،
أن ال ـس ـب ـس ــي ثـ ـ ّـمـ ــن "م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة س ـم ـ ّـو
أم ـي ــر ق ـطــر (ال ـش ـي ــخ ت ـم ـيــم ب ــن حـمــد)
بـ ـخـ ـص ــوص ت ـن ـظ ـي ــم م ــؤتـ ـم ــر دول ـ ــي
حــول دعــم االقتصاد التونسي" ،دون
تـفــاصـيــل اضــاف ـيــة .كـمــا أفـ ــادت اذاع ــة
"مــوزايـيــك اف ام" التونسية الخاصة
أن امل ــؤتـ ـم ــر قـ ــد ي ـن ـع ـقــد فـ ــي ت ـشــريــن
االول/اك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،مـضـيـفــة انـ ــه يسعى
الـ ــى "إيـ ـج ــاد ال ـت ـمــويــات ال ـض ــروري ــة
للمشاريع االستثمارية الكبرى التي
جرت برمجتها في املخطط التنموي".
وأش ــارت الــى عــدم تحديد البلد الــذي
سيستضيف املؤتمر.
وتعجز تونس التي سجلت نموا دون
 %1في  2015عن تنشيط اقتصادها.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي أدت س ـل ـس ـلــة
هجمات إرهابية الى تراجع كبير في

السياحة التي تشكل قطاعا اساسيا.
كـ ـم ــا تـ ـع ــان ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ن ـس ـب ــة ب ـط ــال ــة
مــرت ـف ـعــة جـ ــدا ب ــن ال ـش ـب ــاب وت ــراج ــع
االستثمارات االجنبية.
وفـ ــي وقـ ــت م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ــواج ــه
اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ـطـ ــري بـ ــان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مــن
ّ
ج ــان ــب املـ ـع ــارض ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ،فـ ــإن
"ح ــرك ــة الـنـهـضــة" كــانــت ق ــد استبقت
ّ
ال ـح ــدث ،مـعـتـبــرة أن قـطــر بــاتــت "مــن
أهــم شركائنا االقتصاديني واملاليني
واالستثماريني" ،وفق رئيس الحركة،
راشد الغنوشي.
وك ــان الغنوشي قــد أعـلــن فــي مقابلة
ّ
ص ـح ــاف ـي ــة أخـ ـي ــرة ل ــه أن "ال ـع ــاق ــات
القطرية ـ التونسية (شـهــدت) تطورًا
ملحوظًا على املستويات كافة بعيد
نجاح الثورة ...إذ تعد قطر من الدول
األك ـث ــر دع ـم ــا ل ـتــونــس خ ــال فـتــرتـهــا
االنتقالية على الصعيدين السياسي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ،ح ـيــث إن ـه ــا ح ـلــت في
املرتبة الثانية دوليًا ،واألولــى عربيًا،
في االستثمارات األجنبية املباشرة"،
ّ
مشيرًا فــي الــوقــت نفسه إلــى أن "قطر
تحتضن أكثر من  20ألف تونسي".
(األخبار ،أ ف ب)

ان ـت ـق ـلــت الـ ــى رح ـم ــة رب ـه ــا تـعــالــى
املرحومة
الحاجة ابتسام حمد عبدالله
ارم ـ ـلـ ــة املـ ــرحـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـمــود
دعاس عبدالله.
ابناؤها :االستاذ وسيم ،االستاذ
عباس.
اشقاؤها :د .محمد حمد عبدالله،
د .علي ،الحاج حسني ،د .حسن.
شقيقتها :هيام
بناتها :احسان ،اخالص ،وسام
اصـ ـه ــرتـ ـه ــا :غ ـ ـ ـ ــازي ،عـ ـل ــي وع ـل ــي
عبدالله.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي الـخـمـيــس
وال ـج ـم ـعــه م ــن ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
حـ ـت ــى الـ ـث ــامـ ـن ــه مـ ـسـ ــاء فـ ــي ق ــاع ــة
حـسـيـنـيــه االمـ ـ ــام ال ـص ــدر ســرعــن
ال ـفــوقــا وطـيـلــة اي ــام االس ـب ــوع في
دارة ولدها وسيم مفرق سرعني
اآلسفون آل عبدالله وعموم اهالي
سرعني

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن األس ــى والـلــوعــة ننعى
إليكم فقيد الشباب
عباس رائف وهبي سحمراني
زوجته :ربحة محمد املالح
أوالده :حيدر ،حنان ،حال ،وجنى
أش ـقــاؤه :عماد الــديــن رائ ــف ،علي،
عصام ،عالء الدين
شقيقته :حنان زوجة املؤهل رضا
مسلماني (أبو محمد)
ي ـص ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
وي ــوارى فــي ثــرى روض ــة الـصــادق
ـ ـ العمروسية ـ ـ األجنحة الخمسة،
الخامسة عصر اليوم الخميس.
تقبل ال ـت ـعــازي بـعــد الــدفــن ،الـيــوم
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــع اإلمـ ـ ـ ـ ــام
العسكري ـ ـ الكفاءات
ذك ـ ــرى الـ ـث ــال ــث ،غ ـ ـدًا ال ـج ـم ـعــة فــي
مـ ـجـ ـم ــع اإلمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ع ـنــد
الخامسة عصرًا.
اآلسـ ـف ــون :آل س ـح ـمــرانــي ،امل ــاح،
بـ ــدرالـ ــديـ ــن ،م ـس ـل ـم ــان ــي ،وع ـم ــوم
أه ــال ــي صـ ـ ــور ،بـ ـ ـ ــوداي ،حـ ـ ــاروف،
الجبني.

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء عدادات الكترونية
ل ـ ـ ـ ــزوم امل ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض رقـ ــم ث4د12058/
تاريخ  ،2015/11/9قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2016/6/10عند نهاية ال ــدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال 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 /150.000/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 2016/5/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 927

استراحة
2293 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 9 3

إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
لــم تـســدد للجباة والـعــائــدة إلــى دائــرتــي
زغــرتــا وإه ــدن وذل ــك لغاية إص ــدار شهر
 2015/12توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2016/5/16
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 955

أفقيا
 -1عازف غيتار مصري مشهور راحل –  -2دولة أفريقية – مئة سنة –  -3الذين يمارسون
البيع والشراء – صنعة وحرفة –  -4ظرف مكان – دولة آسيوية يحكمها سلطان إستقلت
عن اململكة اإلنكليزية املتحدة أواخــر القرن املاضي –  -5حرف نصب – مطيع وناسك
ّ
ّ
يتفوق فــي مهنته –  -7ورك –
ومتعبد – ّ قـلـ َـب اإلن ــاء على رأس ــه –  -6عملة أجنبية –
حيطان تلف القصر الشاهق –  -8مقام في املوسيقى الشرقية – مدة طويلة –  -9يرميهم
بالحجارة – علة في الجسد –  -10أديب لبناني راحل أصيب بمرض أقعده أربعني عامًا
أجريت له خاللها أكثر من عشرين عملية جراحية من مؤلفاته «عيد الغدير»

عموديًا
 -1الرجل الثاني في العراق أبان حكم الرئيس الراحل صدام حسني شغل مركز نائب
رئيس مجلس قيادة الثورة –  -2خط دفاع فرنسي شهير أبان الحرب العاملية الثانية
– رف من الطيور –  -3من الفاكهة – مدينة صينية –  -4نبأ عاجل – عيب وشنار –
ّ
وقداسة – داس بالسيارة احد
شح ماء الينبوع –  -5نعم باألجنبية – رجل تقوى
ُ
املارة –  -6عكسها آلة هندسية لها شعبتان متحركتان ترسم بها الدوائر – أتكلم
ّ
خفي –  -7مدينة أوكرانية تعتبر العاصمة اإلقتصادية والسياحية في
بصوت
البالد من أهم مرافىء البحر األسود –  -8يجمع بني القول والعمل – اإلسم القديم
لدولة ميانمار –  -9لنب – عاصمة افريقية – ثرى –  -10شاعر سوري راحل

شروط اللعبة

مشاهير 2293

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1روزفلت – عنب –  -2أبو سنبل – قر –  -3راز – عقيق –  -4أسيد – سارق –  -5لطخ – روبي –
 -6تل – سيخ – بصل –  -7مندوب – كد –  -8واتو – يلم –  -9روفني – بترا –  -10قوس النصر

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة تركية ب ــدأت حياتها املهنية كـعــارضــة أزي ــاء وإخـتـيــرت لتكون
ملكة جمال تركيا حيث مثلت بالدها في مسابقات جمالية عاملية .من
أعمالها «العشق املمنوع وحريم السلطان»

عموديًا

 -1رأس التنورة – ّ -2
وب – سطل – او –  -3زوريخ – متفق –  -4فساد – سنونو – -5
لنز – ريد – يس –  -6تب – سوخوي –  -7لعاب – بلبل –  -8قريب – منت –  -9نقيق
– صك – رص –  -10برق  -الديار

حل الشبكة 2292

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.

إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+11+2+1+6تحذير ■  = 10+7+5+9+8يترك بلده ■  = 3+2بواسطتي

حل الشبكة الماضية :رامي أبو صالح

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتقديم يد عاملة داعمة
للمؤسسة.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال 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.
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.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار االثنني الواقع في  2016/5/30عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/5/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 931

إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
ل ــم ت ـســدد لـلـجـبــاة وال ـع ــائ ــدة إل ــى دائ ــرة
الـ ــزهـ ــرانـ ــي وذل ـ ـ ــك ل ـغ ــاي ــة إصـ ـ ـ ــدار شـهــر
 2016/2توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
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◄ إعالنات رسمية ►
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2016/5/16
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 953
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار ملزايدة بيع اشجار في
موقع انشاء محطة صيدا  220ك.ف.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
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.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/6/10عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/5/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 937
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــن يــوم
االثـنــن الــواقــع فيه  2016/6/6مناقصة
ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـق ــدي ــم أل ـب ـس ــة ل ـ ـ ــزوم بـعــض
فئات العاملني لدى مؤسسة مياه لبنان
الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـحـصــول عـلــى دفـتــر الـشــروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مـكــاتــب املؤسسة
ال ــواق ـع ــة ف ــي ال ـطــابــق الـ ـح ــادي ع ـشــر من
مبنى كبارة الكائن في شارع صالح الدين
كبارة ـ ـ طرابلس (هاتف.)06/626742 :
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
موعد إجراء املناقصة ،ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض لـ ـ ـش ـ ــراء ت ـج ـه ـي ــزات
معلوماتية لزوم مدرسة دير القمر الفنية
الرسمية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2016/6/16تجري
وزارة التربية والتعليم العالي استدراج
عروض لشراء تجهيزات معلوماتية لزوم
مــدرســة دي ــر الـقـمــر الـفـنـيــة الــرسـمـيــة في
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني،
طبقًا لدفتر الشروط الخاص الذي يطلب
من قلم املديرية العامة املذكورة.
ت ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـ ـع ـ ــروض خـ ـ ــال أوق ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي إلى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني ـ ـ الدكوانة وفقًا ملا نص
عـلـيــه دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص املــوضــوع
لـهــذه الـغــايــة عـلــى أن يـصــل الـعــرض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل

يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد الج ــراء االس ـت ــدراج
ويرفض كل عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  13أيار 2016
املدير العام للتعليم املهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 942
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ص ـيــدا
بــرئــاســة الـقــاضــي إي ــاد ب ــردان باملعاملة
التنفيذية رقم.2015/838 :
إلبــاغ املدعى عليهم عــادل وفاتن ورفــاه
وش ــادي ــة وسـ ـن ــاء م ـح ـمــد ش ــري ــف رض ــا،
ورجـ ــاء ونـبـيــل وغــالــب وح ـســن وشــريــف
ن ـج ـي ــب رضـ ـ ــا م ـج ـه ــول ــي م ـح ــل اإلق ــام ــة
ال ـح ـض ــور إلـ ــى هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ب ــال ــذات أو
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ـهــم ال ـق ــان ــون ــي الس ـت ــام
اإلن ــذار التنفيذي بموضوع تنفيذ حكم
صــادر عــن املحكمة االبتدائية فــي لبنان
الـجـنــوبــي ت ــاري ــخ  2015/6/4للمعاملة
التنفيذية املقامة من ساري أمني إبراهيم
فـضــل ال ـلــه املـتـضـمــن ال ـع ـقــار رقـ ــم/145 :
منطقة دبعال غير قابلة للقسمة العينية
وبيعه باملزاد العلني بني العموم وعليه
ات ـخــاذ مـحــل إقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
وإال اع ـت ـب ــر ك ــل م ـب ـلــغ ال ـح ـك ــم بــواس ـطــة
رئيس القلم والتعليق على لوحة إعالنات
الدائرة يعتبر قانونًا.
رئيس القلم
غانم الحجار
اعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/591
امل ـن ـف ــذ :ب ـي ــار اغ ـ ــوب ح ــدادجـ ـي ــان وكـيـلــه
املحامي ماريو يونس
املنفذ عليهما :هــاروت ارمـنــاك بابازيان
زاروه ـ ــي بـ ــدروس كــوركـجـيــان االشــرفـيــة
ش ـ ــارع الـ ـب ــدوي ،ب ـنــايــة ص ـف ـيــر ،الـطــابــق
الثاني
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :خ ـمــس س ـن ــدات ديــن
مـسـتـحـقــة االداء بـمـبـلــغ /50.000/د.أ.
خ ـم ـســن الـ ــف دوالر ام ـي ــرك ــي وال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات :ت ـ ـ ـقـ ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2014/01/15وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل ب ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
.2014/01/17
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر ال ـ ــوص ـ ــف2015/2/3 :
وسجل بتاريخ 2015/2/28
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح :الـ ـقـ ـس ــم رق ـ ـ ــم  152/5م ــزه ــر
ويـحـتــوي عـلــى مــدخــل وصــالــون وطـعــام
وغـ ــرف ـ ـتـ ــان وم ـ ـس ـ ـتـ ــودع ومـ ـم ــر وم ـط ـبــخ
وحمام وخالء وشرفات ،طابق سفلي اول
خاضع لنظام ملكية الطوابق ،واملستودع
مفتوح على القسم عبر باب ومستعمله
غرفة نوم ،ويقع القسم في بناية سركيس
لــوســراريــان املـعــروفــة بالبناية الصفراء
وان السيد رافــي مكردبجيان يشغل هذا
القسم للسكن مساحته /107م،2
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن/139700/ :د.أ .مـئــة
وتسعة وثــاثــون الفًا وسبعماية دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/83820/ :د.أ .ثالثة وثمانون
الفًا وثمانماية وعشرون دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع فيه
 ،2016/6/3امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
املـ ــن ف ــي مـحـكـمــة ج ــدي ــدة امل ـ ــن ،فعلى
راغ ــب ال ـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة
ان يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ املنت
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
املقبولة قيمة الـطــرح او ان يـقــدم كفالة
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مـصــرفـيــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
ض ـمــن ن ـطــاق دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن اذا لم
يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعـلــى املـشـتــري خــال ثالثة
ايــام تلي االحالة ايــداع كامل الثمن واال
ً
ُيعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/8
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل.
املنفذ عليهما :عباس علي جابر وعلي
حسن جابر
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ً
بـيــروت رقــم  2013/983تحصيال لدين
بــالــغ  156.327.500ل.ل .ع ــدا الــرســوم
واملصاريف والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/5/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/7/29 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2014/5/16 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2014/6/14
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــن:
 2015/1/21وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2015/2/17
ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :سـهـمــا من
الـعـقــار  /668/6يحمر ع ـبــارة عــن شقة
تقع فــي الطابق االول مــن مبنى مؤلف
مــن ث ــاث طــوابــق وه ــي تـقــع فــي الجهة
الشمالية تحتوي على صالون وجلوس
وغ ــرف ــة نـ ــوم وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام ومــدخــل
وشرفة وتراس.
مساحتها 129 :م2
التخمني 82.237.500 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 44.309.000 :ل.ل.
 2ـ ـ  2400سهمًا من العقار /668/7يحمر
عبارة عن شقة تقع في الطابق االول من
مبنى مؤلف مــن ثــاث طــوابــق ،تقع في
الجهة الجنوبية وتحتوي على صالون
وجلوس وغرفة نوم ومطبخ وحمامني
وموزع وثالث شرفات
مساحتها 124 :م2
التخمني 79.050.000 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 38.419.000 :ل.ل.
الروسم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/6/30ال ـســاعــة 1.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني

الـ ـعـ ـق ــاري ــن املـ ــوصـ ــوفـ ــن اع ـ ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها واال
عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لــم يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقارين املطروحني
ودفـ ـ ــع ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم ض ـم ــن امل ـه ـلــة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/570
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل.
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :مـ ــاجـ ــد عـ ـل ــي ي ـح ـيــى
واليسار معروف فحص
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2013/2546تــاريــخ
 2015/11/12واملنتهية الى بيع العقار
ً
/2263جبشيت باملزاد العلني تحصيال
لدين املنفذ البالغ  67.817.000ل.ل .عدا
اللواحق والفوائد ،
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/10/14 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/6/16 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2014/1/27 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2014/2/10
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2015/12/17وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
2015/12/29
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
/2263جـبـشـيــت عـبــارة عــن ارض سليخ
صخرية تقع في محلة عقبة الوطى ،ال
يتصل بطريق ويقع في منطقة مصنفة
زراعية.
مساحتها 2314 :م2
التخمني 46280 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 24992 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2016/6/30الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم

حسن ايوب
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/1
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده :مـخــايــل
سمعان طنوس الحصني ـ ـ من بلدة فيع
ـ ـ ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املــرفــوع ضــدك مــن املستدعي
ق ـس ـط ـن ـط ــن سـ ـمـ ـع ــان ع ـ ـبـ ــدو ب ــوك ــال ــة
املحامي جوزيف شحادة ،بدعوى ازالة
الـشـيــوع املـقــامــة على الـعـقــار رقــم 1391
منطقة فيع العقارية وذلــك خــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتـخــاذ مقام لــك يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابداء مالحظاتك الخطية على
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لــك لصقًا عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا،
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
يدعو القاضي املنفرد املدني في الدامور
الناظر في القضايا العقارية  /الرئيسه
كــالــن الـعـبــدالـلــه كــل مــن املــدعــى عليهم
مريم ملحم القزي وجرجي انيس القزي
ونجاة انيس القزي واميلي انيس القزي
ل ـل ـح ـضــور بـ ــالـ ــذات او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى رقــم
 2016/310واملـقــامــه مــن ط ــال وم ــروان
حـنــا ال ـقــزي بـمــوضــوع حــق مـ ــرور ،وإال
سيتم ابالغكم وفقًا لالصول القانونيه.
رئيس الكتبة
دالل الزين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب االس ـ ـتـ ــاذ ش ــارل ــي جـ ـ ــورج اس ـعــد
بوكالته عــن السيد منصور فهد العلم
مالك القسم  /8/مــن العقار  /274/من
مـنـطـقــة دي ــر م ــار روك ــز ضـهــر الحصني
ال ـع ـقــاريــة سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املالك منصور فهد العلم.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

إعالن
ّ
املحددة تجاه اسم
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد
كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

التاريخ

املوعد

 .1تلزيم تقديم حواسيب ولوازمها وحبر للطابعات لزوم املصلحة2016/6/5 .

الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء

 .2تـلــزيــم تـقــديــم وتــركـيــب آل ــة مـخـبــريــة ل ــزوم مـخـتـبــرات التحاليل 2016/6/5
الجرثومية للمياه في محطة صور.

الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم االربعاء

فعلى مــن يهمه األمــر الحصول على دفتر الـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخًا عنه فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع لــدى قسم
ّ
السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى
الشروط هو 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  16أيار 2016
املدير العام باالنابة
د .ميالد رياشي
التكليف 958
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رياضة

يوروبا ليغ

بلقب ثالث تواليًا في «يوروبا ليغ»
إشبيلية تاريخي ٍ
ُ
تـ ِّـوج إشبيلية بلقب «يــوروبــا ليغ» للمرة
الثالثة على التوالي ،والخامس في تاريخه،
بعدماتغلب على ليفربول اإلنكليزي ،1-3
ليثبت من جديد ّ
علو كعب الكرة اإلسبانية
على باقي أقطاب الكرة األوروبية
هادي أحمد
مـ ـ ـب ـ ــاراة درام ــاتـ ـيـ ـكـ ـي ــة ك ـج ـم ـي ــع تـلــك
امل ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة فـ ــي م ـســاب ـقــة
«يوروبا ليغ» لكرة القدم بني ليفربول
اإلنكليزي وإشبيلية اإلسباني ،حيث
تـغـلــب أب ـنــاء األن ــدل ــس عـلــى «الـحـمــر»
ُ
ِّ
 ،1-3وتـ ـ ِّـوجـ ــوا بــالـبـطــولــة لـيـســطــروا
هيمنتهم عـلـيـهــا ،وي ـح ـفــروا اسمهم
من جديد على الكأس ،وفي التاريخ،
برفعهم لها للموسم الـثــالــث تواليًا،
لـيـكـ ِّـرســوا الـسـيـطــرة اإلسـبــانـيــة على
الكرة األوروبية هذا املوسم ،ويضعوا
ً
إس ـب ــان ـي ــا وح ـ ـيـ ــدة ع ـل ــى عـ ــرش أك ـثــر
ال ـب ـلــدان إح ـ ــرازًا لـلـقــب ه ــذه املـســابـقــة
بمسماها السابق والحديث برصيد
لقب عن إيطاليا.
 10ألقاب ،وبفارق ٍ
إشبيلية ،بعد إنهائه املوسم سابعًا
في الــدوري اإلسباني متأخرًا بفارق
 39نقطة عــن برشلونة البطل ،حمل
م ـعــه ه ــدف ــا م ــزدوج ــا إلـ ــى ال ـن ـهــائــي،
إنجاز تاريخي ،وحجز
وهو تحقيق
ٍ
بـ ـط ــاق ــةٍ م ــؤه ـل ــة إل ـ ــى دوري أب ـط ــال
أوروبا في املوسم املقبل.
ل ـي ـف ــرب ــول ك ـ ــان ي ـع ـلــم ق ـ ــوة خ ـص ـمــه،
ف ـحــرص عـلــى اح ـتــرامــه ،ففعلها في
بشكل كبير،
الـشــوط األول ليسيطر
ٍ
فـلــم يظهر الـفــريــق األنــدلـســي إال في
م ـشــاهــد قـلـيـلــة ج ـ ـدًا ،ب ـعــدمــا سيطر
رج ــال امل ــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب
عـلــى وس ــط املـلـعــب ،وأغـلـقــوا املنافذ
على مفاتيح لعب إشبيلية.
مــن جهة امل ــدرب أون ــاي إم ــري ،كانت
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة م ـت ــوق ـع ــة ،وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـلـيــه،
ل ــم يـ ـق ـ ّـدم أي العـ ــب م ـس ـت ــوى ج ـي ـدًا.
واملـ ـف ــاج ــئ ه ــو غ ـي ــاب ال ــاع ـب ــن عــن
مستواهم في املباريات السابقة من
البطولة ،وهــو مــا ساعد كلوب على
قراءة إشبيلية فطبق الضغط العالي
معتمدًا على دانيال ستاريدج وحيدًا
في املقدمة ،وخلفه ثنائي نشيط في
خط الوسط  -املدافع متمثل باألملاني

مع اللقب الخامس إلشبيلية اصبحت اسبانيا االكثر تتويجًا بلقب المسابقة االوروبية الرديفة (أ ف ب)

ايمري كان والكابنت جيمس ميلنر.
وم ــع ظ ـه ــور إشـبـيـلـيــة ضـعـيـفــا أم ــام
ه ـج ـمــات رج ـ ــال ك ـل ــوب وم ــرت ــدات ـه ــم،
ً
ف ـضــا عــن اسـتـغــالـهــم لــأخـطــاء في
خـ ـط ــي الـ ــدفـ ــاعـ ــي والـ ـ ــوسـ ـ ــط ،أش ـع ــل
سـ ـت ــاري ــدج امل ـل ـع ــب ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة 35
ع ـن ــدم ــا ك ـش ــف م ـ ـجـ ــددًا عـ ــن حــاس ـتــه
ّ
التهديفية ،إذ تسلم كرة من البرازيلي
كوتينيو على حدود املنطقة ،فهيأها
ل ـن ـف ـســه وسـ ــددهـ ــا مـ ــن خ ـ ــارج قــدمــه
ال ـي ـس ــرى ب ـحــرف ـنــة ،لـتـسـكــن ال ــزاوي ــة
اليسرى ملرمى الحارس دافيد سوريا.
ان ـ ـت ـ ـهـ ــى هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
النتيجة وســط استسالم إشبيلية،
وض ـغ ــط ل ـي ـف ــرب ــول ال ـ ــذي ن ـج ــح فــي
الـتـسـجـيــل ،لـكــن الـحـكــم أل ـغــى هــدف
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي دي ـ ـ ــان ل ــوف ــري ــن ب ــداع ــي

التسلل في الدقيقة .39
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،ع ــاد اشبيلية
سريعًا وتحديدًا في الدقيقة األولــى
منه بإصرار على التسجيل واندفاع

خامس نهائي
يخسره كلوب والثاني
على الصعيد
األوروبي

ق ــوي ،إذ بـعــد  18ثــانـيــة فـقــط ،سجل
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي كـ ـيـ ـف ــن غ ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرو هـ ــدف
ال ـت ـعــادل ،لتنقلب األم ــور رأس ــا على
عـقــب .وعـكــس ال ـشــوط األول ،سيطر
إشبيلية واخـتـفــى لـيـفــربــول ،مــا زاد
ت ــوت ــر «الـ ـحـ ـم ــر» .وفـ ــي ظ ــل أفـضـلـيــة
اإلسـبــان ،وضغطهم القوي ،ترجموا
أفضليتهم هــدفــا ثانيًا عبر الكابنت
كوكي في الدقيقة .64
وج ــوم سـيـطــر عـلــى وج ــوه جماهير
ال ـ ـ ـ «ريـ ـ ـ ـ ــدز» ،ل ـت ـن ـخ ـفــض أص ــواتـ ـه ــم،
وصدمة على وجوههم التي احمرت
من غضبهم كألوان قمصان العبيهم.
الهدف الثالث جاء سريعًا أيضًا بعد
 6دقائق على الثاني ،ودائمًا بواسطة
كوكي إثر تسديدة من داخل املنطقة
ارت ـ ــدت م ــن ي ــد الـ ـح ــارس الـبـلـجـيـكــي

سـيـمــون مينيوليه ،بـعــد خـطــأ قاتل
من دفاع ليفربول.
ت ـ ـبـ ــديـ ــات ك ـ ـلـ ــوب ل ـ ـ ـتـ ـ ــدارك األمـ ـ ـ ــور،
بــدفــع البلجيكيني دي ـفــوك أوري ـجــي
وكريستيان بينتيكي والويلزي جو
ألن لم تنفع ،بل ظل كابوس املباريات
ال ـن ـهــائ ـيــة م ــاح ـق ــه ،إذ خ ـس ــر ب ـهــذه
املباراة النهائي الخامس له ،والثاني
ُ
أوروبيًا بعدما هزم في نهائي دوري
األبـ ـط ــال أم ـ ــام ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ عــام
.2013
في النهاية ،استحق اشبيلية اللقب،
لتستمر سيطرة اإلسبان وهيمنتهم
على أوروبــا ،بانتظار نتيجة نهائي
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا بـ ــن قـطـبــي
مــدريــد ري ــال وج ــاره أتلتيكو فــي 28
الحالي.

يورو 2016

ّ
تشكيلة نهائية للبرتغال يتقدمها رونالدو وأولية لسويسرا بال إيلنر

ّ
صب استبعاد برناردو سيلفا في مصلحة سانشيز (أ ف ب)

ت ـقـ ّـدم الـنـجــم الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونالدو تشكيلة نهائية من  23العبًا
مل ـن ـت ـخــب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال أع ـل ـن ـه ــا امل ـ ــدرب
فرناندو سانتوس للمشاركة في كأس
أوروبا  2016التي تستضيفها فرنسا
ً
ابتداء من  10حزيران املقبل.
واستبعد سانتوس بــرنــاردو سيلفا
أحــد أبــرز املــواهــب الــواعــدة فــي البالد
بـعــد مـعــانــاتــه م ــن إص ــاب ــة ف ــي الفخذ
خ ـ ــال آخ ـ ــر مـ ـ ـب ـ ــاراة لـ ــه مـ ــع م ــون ــاك ــو
الـفــرنـســي .وفـتــح غـيــاب سيلفا الـبــاب
أمـ ــام ري ـن ــات ــو ســان ـش ـيــز الـ ــذي خــاض
م ـبــاراتــه األولـ ــى كــاعــب مـحـتــرف في
ت ـش ــري ــن األول املـ ــاضـ ــي وانـ ـتـ ـق ــل مــن
بنفيكا إل ــى بــايــرن مـيــونـيــخ األملــانــي
مقابل  35مليون يورو قبل أيام.
وفي ما يلي التشكيلة:
 حـ ــراسـ ــة امل ـ ــرم ـ ــى :أنـ ـط ــون ــي لــوب ـيــز(لـيــون الفرنسي) وإدواردو (دينامو
زغـ ــرب ال ـك ــروات ــي) وروي بــاتــريـسـيــو
(سبورتنغ لشبونة).
 خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع :ب ـ ـ ــرون ـ ـ ــو ألـ ـفـ ـي ــش(ف ـن ــرب ـخ ـش ــه ال ـ ـتـ ــركـ ــي) وسـ ـي ــدري ــك
وجـ ـ ــوزيـ ـ ــه ف ــونـ ـت ــي (س ــاوثـ ـمـ ـبـ ـت ــون
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) واي ـل ـي ـس ـي ــو (ب ـن ـف ـي ـكــا)

برر بتكوفيتش عدم
استدعائه إيلنر لعدم
مشاركته مع ليستر

وب ـي ـب ــي (ري ـ ـ ــال م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي)
ورافايل غيريرو (لوريان الفرنسي)
وري ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاردو كـ ــارفـ ــال ـ ـيـ ــو (م ــون ــاك ــو
ال ـفــرن ـســي) وفـيــريـنـيــا (فــول ـس ـبــورغ
األملاني).
 خط الوسط :أدريان سيلفا وجواوماريو وولـيــام كارفاليو (سبورتنغ
لشبونة) وأنــدريــه غوميز (فالنسيا
اإلسباني) ودانيلو بيريرا (بورتو)
وريناتو سانشيز (بنفيكا) وجــواو
موتينيو (موناكو الفرنسي).
 خط الهجوم :كريستيانو رونالدو(ريال مدريد) وإيدر (ليل الفرنسي)
ول ــوي ــس ن ــان ــي (ف ـنــرب ـخ ـشــه) ورافـ ــا

(س ـ ـبـ ــورت ـ ـنـ ــغ ب ـ ـ ــراغ ـ ـ ــا) وريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاردو
كواريسما (بشيكطاش).
تشكيلة سويسرا
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــي فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر
بتكوفيتش م ــدرب منتخب سويسرا
ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق غ ــوك ـه ــان إي ـل ـن ــر مــن
تشكيلته األولية املؤلفة من  28العبًا.
وقال بتكوفيتش في بيان" :إني آسف
بالنسبة إلى غوكهان .إنه العب كبير
يتمتع بشخصية كبيرة ،لكن يجب أن
أبقى وفيًا ألفكاري وأعمالي" ،مشيرًا
إلــى أن العــب وســط ليستر سيتي لم
يـلـعــب دقـيـقــة واحـ ــدة فــي  2016حتى
بعد أن ضمن ناديه لقب بطل الدوري
اإلنكليزي.
وفي ما يلي التشكيلة:
 ح ـ ــراس ـ ــة املـ ـ ــرمـ ـ ــى :رامـ ـ ـ ـ ــون ب ــورك ــي(ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد األمل ـ ــان ـ ــي)
ومارفني هيتس (أوغسبورغ األملاني)
واي ـف ــون مـفــوغــو (ي ــون ــغ ب ــوي ــز) وي ــان
س ــوم ــر (ب ــوروس ـي ــا مــونـشـنـغــادبــاخ
األملاني).
 خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع :ي ـ ـ ــوه ـ ـ ــان دج ـ ـ ـ ــورو(ه ــام ـب ــورغ األمل ــان ــي) ونـيـكــو ألـفـيــدي
(م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ) وم ـي ـك ــاي ــل الن ــغ

(بـ ـ ـ ـ ـ ــازل) وسـ ـتـ ـيـ ـف ــان ل ـي ـش ـت ـش ـتــاي ـنــر
(يوفنتوس اإليطالي) وجان فرانسوا
مـ ــوبـ ــانـ ــدجـ ــي (ت ـ ـ ــول ـ ـ ــوز الـ ـف ــرنـ ـس ــي)
وري ـ ـكـ ــاردو رودريـ ـغـ ـي ــز (فــول ـس ـبــورغ
األمل ــان ــي) وفــاب ـي ــان ش ــار (هــوفـنـهــايــم
األملـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي) وف ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــب سـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــروس
(غ ــراس ـه ــوب ــرز) وس ـت ـيــف ف ــون بــرغــن
(ي ـ ــون ـ ــغ ب ـ ــوي ـ ــز) وسـ ـيـ ـلـ ـف ــان ف ـي ــدم ــار
(أودينيزي اإليطالي).
 خط الوسط :فوالن بهرامي (واتفورداإلنكليزي) وبليريم دزيمايلي (جنوى
اإلي ـط ــال ــي) وري ـن ــات ــو سـتـيـفــن ولــوكــا
زوف ــي (ب ــازل) وجيلسون فرنانديس
(ري ـ ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي) وف ـ ــابـ ـ ـي ـ ــان ف ـ ــراي
(ماينتس األملاني) وشيردان شاكيري
(س ـت ــوك سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي) وشــانــي
تـ ــاراشـ ــاي (غ ــراسـ ـه ــوب ــرز) وغــران ـيــت
ش ــاك ــا (م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ) ودي ـن ـيــس
زكريا (يونغ بويز).
 خ ـ ـ ــط الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم :إيـ ـ ـ ـ ـ ــرن درديـ ـ ـ ـ ـ ــوك(ق ـ ــاس ـ ــم ب ـ ــاش ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي) وأدم ـ ـي ـ ــر
م ـح ـمــدي (ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن األمل ــان ــي)
وهــاريــس سيفيروفيتش (أينتراخت
فرانكفورت األملاني) وشاني تاراشاي
(غراسهوبرز) وبريل إمبولو (بازل).
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رياضة
الدوري األميركي للمحترفين

رسالة أولى شديدة اللهجة من كليفالند لتورونتو
ّ
وج ـ ــه ك ـل ـي ـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز رســالــة
شــديــدة اللهجة لـتــورونـتــو رابـتــورز
عندما ألحق به هزيمة قاسية -115
 ،84فــي امل ـبــاراة األول ــى ضمن الــدور
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـل ـم ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة فــي
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
وسـ ــاهـ ــم كـ ــل مـ ــن كـ ــايـ ــري إي ــرف ـي ـن ــغ
وليبرون جيمس بتسجيل  27و24
نقطة على التوالي في مباراة سيطر
فيها كافالييرز على مجريات اللعب
ً
منذ الـبــدايــة حتى الـنـهــايــة ،مسجال
اكـبــر ف ــارق ( 31نقطة) لــه فــي إحــدى
مباريات "البالي أوف".
وخـ ــاض كــافــالـيـيــرز املـ ـب ــاراة بعدما
خـضــع لــراحــة ألي ــام ع ــدة اث ــر حسمه
لسلسلتيه األخـيــرتــن بنتيجة 0-4
فــي ال ــدوري ــن الـســابـقــن .فــي املـقــابــل،
أجـبــر تــورونـتــو على خــوض مـبــاراة
سـ ــاب ـ ـعـ ــة فـ ـ ــي س ـل ـس ـل ـت ـي ــه ل ـت ـخ ـطــي

إن ــدي ــان ــا ب ــاي ـس ــرز ف ــي ال ـ ـ ــدور األول
وميامي هيت في الدور الثاني.
وت ـقـ ّـدم تــورونـتــو  27-28قـبــل نهاية
الــربــع األول بدقيقة واح ــدة لتنقلب
االم ـ ـ ــور رأسـ ـ ــا ع ـل ــى ع ـق ــب م ـن ــذ تـلــك
اللحظة ويسجل كليفالند  12نقطة
ّ
ويتقدم .28-39
متتالية
ّ
وســرعــان مــا وس ــع كليفالند الـفــارق
إل ـ ــى  19ن ـق ـطــة ( ،)30-49لـيـقـلـصــه
تورونتو إلى  10نقاط ( )52-42لكن
لفترة قصيرة فقط .وأنهى كافالييرز
الـ ـش ــوط األول م ـت ـق ـ ّـدم ــا  ،44-64ثــم
ضرب بقوة في الربع الثالث ليوسع
الفارق إلى  28نقطة ( ،)67-95ثم 30
نقطة ( )67-97قبل أن تستقر األرقام
عند .84-115
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد جـ ـيـ ـم ــس بـ ـف ــريـ ـق ــه بـ ـق ــول ــه:
"نستعد دائمًا بأفضل طريقة ممكنة
ً
ملواجهة املنافسني وال نـتــرك مجاال
ألي ت ـف ـص ـيــل إال نـ ــدرسـ ــه .وع ـنــدمــا

نـخــوض امل ـبــاراة نـكــون على املــوعــد.
ميزة هــذا الفريق أنــه يكون حاضرا
فـ ــي الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة دائ ـ ـمـ ــا".
ّ
"يتعي علينا أن نستمر في
وأضاف:
النهج على املـنــوال ذات ــه فــي املـبــاراة
رد فعل صارخ من جيمس بعد إحدى
سالله (أندي ليونس ــ أ ف ب)

ال ـث ــان ـي ــة" .وخـ ـ ـ ّـص ج ـي ـمــس زمـيـلـيــه
إيرفينغ وكيفن الف باإلشادة بقوله:
"كالهما انتظر نهاية املوسم العادي
لعيش هذه اللحظات".
وتــابــع" :الـعــام املــاضــي لــم يكمل الف
املوسم إلصابة في كتفه ،أما كايري
فلم يلعب بطريقة جيدة في البالي
أوف ألن ــه عــانــى إص ــاب ــة ف ــي ركـبـتــه.
لكنهما خــاضــا تــدري ـبــات شــاقــة من
أجل الوصول إلى ما وصال إليه اآلن،
إنهما رائعان بالفعل".
وكــان ديمار دي ــروزان أفضل مسجل
ف ــي ص ـف ــوف ت ــورون ـت ــو بــرص ـيــد 18
نقطة ،لكن كايلي لوري الذي تعملق
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـســاب ـعــة ض ــد مـيــامــي
عاش ليلة سيئة حيث اكتفى بثماني
نقاط فقط.
ويلعب اليوم غولدن ستايت ووريرز
ّ
(يتقدم
أمام أوكالهوما سيتي ثاندر
أوكالهوما .)0-1

السلة اللبنانية

هومنتمن مع أحمد إبراهيم يعادل الرياضي 2 - 2
عادل هومنتمن سلسلة الدور نصف
النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة
مع الرياضي  2 – 2بعد فوزه املجنون
عليه أمس ،34 – 47 ،15 – 25( 79 – 83
 )79 – 83 ،63 – 66على ملعب سنتر
مــزهــر فــي امل ـب ــاراة الــراب ـعــة مــن أصــل
سبع ممكنة بينهما.
ويـمـكــن اخ ـت ـصــار املـ ـب ــاراة بـمـعــادلــة
«عاد أحمد إبراهيم ففاز هومنتمن».
نجم الفريق األرمني الذي شارك في
رب ـ ٍـع واح ـ ٍـد فــي امل ـبــاراة الثالثة التي

ف ــاز فـيـهــا ال ــري ــاض ــي ب ـس ـهــولــة ،عــاد
بقوة في املباراة الرابعة وقاد فريقه
إل ــى ال ـف ــوز مــدعــومــا بـجـمـهــور رائ ــع
ّ
يعشق فريقه ويشكل الــاعــب الرقم
واحد معه.
الــريــاضــي مــن جهته ،كــاد أن ُيسقط
خـصـمــه بــالـضــربــة الـقــاضـيــة بعدما
ك ـ ــان ص ــاح ــب األرض م ـت ـق ـ ّـدم ــا فــي
الــربـعــن األولـ ــن ،لـكــن ت ـقــدم الـفــريــق
البيروتي في نهاية الربع الثالث 66
–  ،63وبقي متقدمًا فــي فـتــرات عدة

في الرابع ،قبل أن ينتفض هومنتمن
فــي الــدقـيـقـتــن األخ ـيــرتــن ويخطف
الفوز من ضيفه الثقيل.
ّ
مسجل فــي اللقاء العب
وكــان أفضل
هومنتمن األميركي دواين جاكسون
بـ 31نقطة ،تاله مواطنه نورفيل بيل
بـ «دابــل دابــل» قوامها  16نقطة و14
كــرة مــرتــدة ،فيما سـ ّـجــل إبــراهـيــم 15
نقطة.
أم ـ ـ ــا م ـ ــن جـ ــانـ ــب ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ،ف ـك ــان
األميركي كريس دانيالز األفضل بـ 20

نقطة و 9ك ــرات مــرتــدة ،بينما ّ
سجل
ج ــان عـبــد ال ـن ــور  19نـقـطــة و 6ك ــرات
مرتدة ،وإسماعيل أحمد  16نقطة.
وي ـل ـت ـقــي ال ـف ــري ـق ــان ف ــي م ـبــارات ـه ـمــا
الـخــامـســة غـ ـدًا ال ـســاعــة  17.45على
ملعب الرياضي ،بينما يلعب اليوم
املـتـحــد م ــع ضـيـفــه الـحـكـمــة الـســاعــة
 17.30عـ ـل ــى م ـل ـع ــب الـ ـصـ ـف ــدي فــي
ّ
يتقدم 3
طرابلس ،علمًا بأن الحكمة
–  ،1وبالتالي سيتأهل إلى النهائي
في حال الفوز على مضيفه.
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أصداء عالمية

انتخابات رئاسة «يويفا» في 14
أيلول

ّ
حدد االتحاد األوروبي لكرة القدم يوم  14أيلول
املقبل في أثينا موعدًا النتخاب رئيسه الجديد
خلفًا للفرنسي املوقوف ميشال بالتيني
وسيمثل االتحاد األوروبي حتى ذلك املوعد نائب
الرئيس األول اإلسباني أنخل ماريا فيار.
وحددت اللجنة التنفيذية لإلتحاد األوروبي
املنعقدة في مدينة بازل السويسرية املهلة النهائية
لتقديم الترشيحات في  20تموز املقبل.
ولم يتأخر الهولندي ميكايل فان براغ ،نائب
رئيس «يويفا» منذ  2009والبالغ من العمر 68
عامًا ،باإلعالن عن ترشحه على املوقع الرسمي
التحاد بالده.

تيري يمدد مع تشلسي وساوول
مع أتلتيكو

لن يغادر املدافع املخضرم جون تيري ( 35عامًا)
صفوف تشلسي اإلنكليزي حيث أعلن أنه قرر
قبول عرض ناديه بتجديد عقده ملوسم إضافي.
من جهته أيضًا ،مدد أتلتيكو اإلسباني عقد العب
وسطه الواعد ساوول نيغويز لعام إضافي حتى
حزيران .2021

ملعبان محايدان لمواجهتي
العراق والسعودية

أفاد االتحاد العراقي لكرة القدم أنه تلقى خطابًا
رسميًا من نظيره الدولي يلزمه مع اإلتحاد
السعودي باختيار ملعبني محايدين لخوض
مباراتي الذهاب واإلياب بني منتخبيهما ضمن
التصفيات الحاسمة املؤهلة إلى مونديال .2018
وذكر عضو املكتب اإلعالمي لإلتحاد العراقي
محمد خلف في اتصال مع «فرانس برس» أن
«اإلتحاد تلقى إشعارًا رسميًا من االتحاد الدولي
يلزم فيه العراق والسعودية اختيار ملعبني
محايدين لخوض لقاءي منتخبيهما ضمن
التصفيات املؤدية إلى نهائيات كأس العالم
.»2018

الكرة اللبنانية

تعادل هيتشكوكي في «الدربي» ونزال حسم اللقب اليوم
محمد
عطوي
ً
مسجال
هدف
ّ
التقدم
لالنصار
(عدنان
الحاج علي)

شربل ّ
كريم
ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج «الـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ــي» الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي
بـ ــن االنـ ـ ـص ـ ــار وال ـن ـج ـم ــة عـ ــن اطـ ـ ــاره
الهيتشكوكي الذي اعتدناه في غالبية
ل ـق ــاءات قـطـبــي ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة،
حيث كان ملعب طرابلس البلدي امس
موعد مع مباراة اخرى ستترسخ
على
ٍ
فــي الــذاكــرة بعد تـعــادل الفريقان ،1-1
في افتتاح املرحلة ال ـ  22االخـيــرة ،من
بطولة الدوري العام.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد الـ ـك ــام ه ـن ــا ال ي ــأت ــي فــي
سـ ـي ــاق الـ ـح ــدي ــث عـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاراة عــال ـيــة
املستوى فنيًا ،بل عن لقطتني فيها لن
يكون نسيانهما سريعًا.
الـلـقـطــة االول ت ـع ــود ال ــى ذاك ال ـهــدف
ال ـخ ــراف ــي الـ ــذي سـجـلــه اف ـض ــل العـبــي
املباراة محمد عطوي ملصلحة االنصار
ف ــي الــدق ـي ـقــة  22ع ـنــدمــا اسـتـقـبــل كــرة
لعبها اليه االرجنتيني الذكي لوكاس
غ ـ ــاالن ب ـت ـس ــدي ــدة ص ــاروخـ ـي ــة «ع ـلــى
ال ـطــايــر» م ــن م ـش ــارف مـنـطـقــة ال ـجــزاء

ارت ــدت مــن الـعــارضــة الــى داخ ــل شباك
الحارس احمد تكتوك الذي عجز عنها
ت ـمــامــا ،وه ــو الـ ــذي ع ــاد ل ـلــوقــوف بني
ال ـخ ـش ـبــات ال ـث ــاث ملــرمــى «ال ـن ـب ـيــذي»
في غياب الحارس االول ربيع الكاخي
بسبب االصابة.
اما اللقطة الثانية فهي لهدف التعادل
الـ ــذي سـجـلــه املـتـخـصــص ف ــي ال ـبــروز
امــام «األخـضــر» اي خالد تكه جي في
الــدقـيـقــة  ،91اذ بـعــد ت ـمــريــرة عبقرية
للشاب يــوســف الـحــاج باتجاه محمد
م ــرق ـب ــاوي ح ـ ـ ّـول االخـ ـي ــر الـ ـك ــرة نـحــو
امل ــرم ــى ل ـي ـت ـصــدى ل ـهــا ح ـســن مـغـنـيــة
ب ـب ــراع ــة ،ول ـت ـصــل ال ــى ت ـكــه ج ــي ال ــذي
ع ــاجـ ـل ــه بـ ـتـ ـس ــدي ــدة اخ ـ ـ ـ ــرى ابـ ـع ــده ــا
الـ ـح ــارس االنـ ـص ــاري اي ـض ــا بــاع ـ ًجــاز،
ل ـكــن ل ـس ــوء ح ـظــه وص ـل ــت ث ــان ـي ــة الــى
نجم النجمة الــذي لم يعطه اي فرصة
هــذه امل ــرة فــاهـتــزت الـشـبــاك وانفجرت
امل ــدرج ــات بــال ـفــرحــة ال ـن ـج ـمــاويــة قبل
صـ ــافـ ــرة الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،فـ ــي م ـش ـه ـ ٍـد عــرفــه
جمهور «الـنـبـيــذي» اكـثــر مــن مــرة هذا

املوسم.
ال ـت ـعــادل ال ــرق ــم  32ف ــي  110مـبــاريــات
ف ــي ت ــاري ــخ لـ ـق ــاءات ال ـفــري ـقــن (مـقــابــل
 41ف ــوزًا لــأنـصــار و 37للنجمة) اكــد
انهاء النجمة للدوري في املركز الثالث
برصيد  45نقطة ،وامام االنصار تمامًا
الــذي يملك  42نقطة ،لكن القطبني قد
ي ـتــواج ـهــان ف ــي «كــاس ـي ـكــو» اه ــم في
ختام املوسم ،وتحديدًا في نهائي كأس

سيقود مباراة العهد
والصفاء طاقم حكام
قبرصي جديد

لبنان ،لكن فقط اذا نجحا في تخطي
االجـتـمــاعــي والـعـهــد على الـتــوالــي في
الـ ــدور نـصــف ال ـن ـهــائــي ،وه ـمــا ال ـلــذان
سيسعيان النقاذ موسمهما من خالل
خطف لقب املسابقة الرديفة.
وعـلــى ملعبه فــي الـبـقــاع ،نجح النبي
شيت الجريح فنيًا ومعنويًا في تذوق
طعم االنتصارات مجددًا بتغلبه على
ضيفه شباب الساحل .1-3
ـت ت ــواص ــل ف ـيــه ت ــألــق ثـنــائــي
وف ــي وقـ ـ ٍ
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ح ـ ـسـ ــن ك ـ ـ ــوران ـ ـ ــي وزمـ ـيـ ـل ــه
النيجيري موسى كبيرو حيث افتتح
االول التسجيل سريعًا بعد لعبة مع
الثاني فــي الدقيقة الـســادســة ،استغل
اص ـ ـحـ ــاب االرض خـ ـ ــوض ال ـض ـي ــوف
الـلـقــاء بتشكيلة شــابــة ،فسجل نصار
نصار هدف التعادل بتسديدة خادعة
( ،)35ليضيف بعدها زميله علي بزي
الثاني بعد خطأ مشترك بني مدافعي
ال ـس ــاح ــل ح ـس ــن ال ـ ــدر وم ـح ـم ــد ف ــواز
( .)43وحسم بــزي نفسه الفوز لفريقه
ً
بـتـســديــدة قــويــة مـسـتـغــا تـمــريــرة من
السوري خالد صالح (.)87
هـ ــذا وس ـي ـق ــام الـ ـي ــوم ال ـس ــاع ــة 17.15
«الـ ـ ـن ـ ــزال الـ ـح ــاس ــم» ع ـل ــى ال ـل ـق ــب بــن
العهد املتصدر والصفاء وصيفه على
ملعب صيدا البلدي ،حيث يكفي االول
ً
التعادل لالحتفاظ بلقبه بطال للبنان،
بينما يفترض بالثاني الـفــوز الحــراز
الـلـقــب ال ـثــالــث ف ــي تــاري ـخــه .وسـيـقــود
املـ ـب ــاراة ط ــاق ــم ح ـك ــام ق ـبــرصــي مــؤلــف
م ــن ل ـي ــون ـت ـي ــوس تـ ــراتـ ــو ،وم ـع ــاون ـي ــه
خ ــراالمـ ـب ــوس خ ــراالمـ ـب ــوس ومــاي ـكــل
سوتريو.
كــذلــك يلعب الـيــوم فــي التوقيت عينه
طــرابـلــس مــع الــراسـيـنــغ فــي طــرابـلــس،
والـشـبــاب الـغــازيــة مــع اإلجتماعي في
كـفــرجــوز ،والـســام زغــرتــا مــع الحكمة
في زغرتا.

أخبار رياضية

اإلسالمية
تكريم رياضي للجامعة
ً

أقامت «الجامعة اإلسالمية» في بيروت حفال
تكريميًا لعدد من الشخصيات الرياضية
والعسكرية واإلعالم الرياضي ،على مالعب
«كالسيكو» ،بحضور األمني العام للجامعة
العميد عباس نصر الله ،العميد عدنان الشيخ
علي ،رئيس مكتب الشباب والرياضة في «حركة
أمل» مصطفى حمدان ،ورئيس «جمعية املحررين
الرياضيني» الزميل يوسف برجاوي ،ونجم
منتخب لبنان حسن معتوق واملدرب جمال
الحاج .والقى نصر الله كلمة الجامعة شكر
فيها اإلعالم الرياضي لتغطيته أنشطة الجامعة
الرياضية والهتمامه الدائم بنشر أخبار البطوالت
الرياضية كافة.
بدوره ،شكر برجاوي إدارة الجامعة على التكريم
للسنة الثالثة تواليًا ،بعدها قام نصر الله بتقديم
دروع تذكارية إلى ّ
حضور واعالم،
املكرمني من
ٍ
ثم اقيمت مباراة جمعت بني منتخب الجامعة
اإلسالمية بقيادة مسؤول الرياضة زكريا شرارة،
ومنتخب الصحافة الرياضية ،وانتهت بفوز
االخير بفارق هدفني.

عداءات «نركض سوا» قطعن
 250كلم

قطعت العداءات األربع ساندرا غرغور وغريس
سفيان نصف
ماضي ونادين كالوت وهوري
ّ
مسافة سباق «نركض سوا» الذي تنظمه جمعية
بيروت ماراثون بالتعاون مع الجمعية اللبنانية
ّ
ّ
التوحد في لبنان ،وقد
للتوحد دعمًا لحاالت
وصلت العداءات ظهر امس في ختام املرحلة
الثالثة إلى بيروت ،حيث كانت محطة الستقبالهن
في منطقة عني املريسة .وكانت املحطة الثانية من
السباق قد أنجزت اول من أمس في قلعة صيدا،
حيث وصلت العداءات االربع اللواتي انطلقن من
مدينة صور وقطعن مسافة  40كيلومترًا على
مدى ست ساعات متواصلة.
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ثقافة وناس

زينة ّ
«قديسة»
رومية
بيار أبي صعب
ّ
مسرحية بإمتياز .الفرنسي أرمان
«الجنون» مادة
غاتي والبرازيلي أوغوستو بوال ،اشتغال كل من
ّ
ّ
ّ
نفسية .غاتي يقول إنه عاش
مصحات
موقعه ،في
تماسه مع «ممثليه» هناك ،أرقى لحظات
خالل
ّ
املعلم البريطاني بيتر بروك ّ
إهتم أيضًا بـ
الشعر.
«الجنون» .ليس عمله املستوحى من كتاب عالم
النفس أوليفر ساكس «الرجل الذي كان ّ
يظن زوجته
ّ
ّقبعة» ،إال محطة أساسية في مسيرة ،تبقى ذروتها
تجربته مع نص بيتر فايس «مارا  -ساد» التي
تعتبر من روائع ّ
ّ
املسرحية في
الفن الرابع .تدور
ّ
مصح لألمراض العقلية ،حيث يقوم املاركي دو
ساد بإدارة «املرضى» املمثلني في عمل من تأليفه
ّ
ّ
عبقرية بروك كانت في الحفر
الفرنسية.
عن الثورة
ّ
داخل الشرخ ،في التقاط هذه الهشاشة لدى املمثل،
حني يعرى من ذاته ّ
ليتقمص ذوات اآلخرين .ما
هو الجنون إذا لم تكن تلك درجته الصفر؟ املمثل
دائمًا على حافة الجنون ،والكائن البشري يقف
أيضًا على هذه الحافة غير املنظورة بني العقل
ّ
والالمنطق .ضربة تكفي كي ينتقل من ضفة إلى
األخرى! الجنون جرح خطير في الوجدان .وجدان
انسان اختبر ظلمًا عظيمًا ال يمكن االحتجاج عليه
اال باالنسحاب من العالم املنطقي ،واالرتماء في
أحضان العبث ،واختراع «منطق» جديد ال عالقة له
بنا« ،نحن» من ّ
نظن أنفسنا عاقلني ومتوازنني ،ما
دمنا خاضعني للمنظومة املهيمنة!
ّ
ما فعلته زينة دكاش في عملها الجديد ،يتجاوز
مسرحة هذا الخلل العظيم .إلى «املجانني»
أضافت «املجرمني» (حسب اللغة املهيمنة طبعًا)،
ً
ُ
ّ
االنسانية املحجوبة عادة عن
راكم الجراح
كي ت ِ
أنظارنا املستقيمة الشريفة .يبدأ العرض من نزالء
«املبنى األزرق» في سجن رومية ،وهو «املأوى
االحترازي» األوحد في لبنان ،للمحكومني املصابني
ّ
نفسية ،فيه يموتون ببطء منسيني
بإضطرابات
من العالم ،معتقلني «لحني الشفا» :أي إلى األبد!
ّ
وغيرية مدهشة.
اشتغلت معهم بصبر وحب،
مللمت حكاياتهم الصغيرة ،ثم أعطتها لسجناء
ّ
«أصحاء» ،بعضهم محكوم باملؤبد أو االعدام،
ومنهم يوسف شنكر من عملها السابق في رومية
« ١٢لبناني غاضب» ( .)2009شنكر ما زال هنا،
وسيفتتح العرض بمونولوغ عن ّ
«املؤبد» والزمن
الهارب .أشباح «البيت األزرق» ال تظهر إال عبر
شاشة فيديو .رجال ضعفاء غائبون عن أجسادهم،
تركوا حطام حيواتهم للسجناء الجدعان ،كي
يعيشونها عنهم (باالذن من عباس بيضون) .كي
يشخصونها «لنا» :نحن أي «الجمهور» الطليق
املعافى (نخبة النخب من أهل قانون وأمن وسياسة
سنعيش «مغامرة خاصة».
ّواعالم ودين وطب)ّ ،
إنها ملغامرة خاصة حقًا ،ولوج األبواب السوداء
الشاهقة .سنشاهد قصصًا جارحة ،مثل ّ
قصة
صاحب «جوهر» الحمار البريختي «املخطوف لدى
إسرائيل» ،وقد انبعث أمامنا بألوان زاهية على
جدران «الزنزانة» ّ
الضيقة التي صارت قاعة مسرح.
ّ
تعتدي علينا املخرجة .ترصف املشاهد السوداوية،
ّ
عاطفيًا ،بالتواتر مع املواقف املضحكة.
املؤذية
تؤسلب العنف ،تحشد الرجولة الزائدة التي تعتريها
ّ
اصطناعية أحيانًا (عبر أدوار ّ
التحول
أنوثة
ّ
الجنسي) .في «مسرح القسوة» هذا (تحية إلى
ّ
مصح روديز ّأول األربعينيات)،
أنطونان آرتو نزيل
ّ
ّ
والفرديةّ ،
نتأمل
الجماعية
نستعيد جراحنا
ّ
ّ
انسانيتنا املفترضة ،نفكر في الذنب والعقاب،
ّ
ّ
ّ
واملسؤولية والحرية .لكن ّهذا العمل الخاص همه
ّ
األول ممثلوه .هؤالء املحطمون الذين وضعهم
ّ
املجتمع على هامشه ليتبرأ من شراكته في ذنوبهم،
تقوم زينة باعادة ترميم ذواتهم املنهارة عبر مرآة
ّ َْ
درامية بنتها لبنة
السرد والتشخيص ،في لعبة
لبنة على امتداد أشهر طويلة .التمثيل يحررهم،
مسؤوليتهم ّ
ّ
املدنية،
يعالجهم ،يجعلهم يستعيدون
ّ
ّ
وانسانيتهم املقموعة ،ثقتهم وكرامتهم ،وغيريتهم
إذ يعيرون أجسادهم وأعصابهم وانفعاالتهم،
لزمالء عاجزين عن التمثيل… ألسنا هنا أمام
جوهر ّ
الفن املسرحي؟
ّ
ّ
ّ
أي زينة دكاش نحيي؟ الفنانة االستثنائية بمقدرتها
ّ
التفاعلية بهم
على ادارة املمثلني الهواة (عالقتها
خالل العرض بليغة) ،وتحويل القصص واملآسي
واألوجاع إلى دراما وكاراكتيرات ،وخلق مشاهد
ّ
ّ
جمعية
املسرحية؟ أم مديرة
من عيون الفرجة
«كاثارسيس» للعالج بالدراما التي تمضي وقتها
ّ
االنسانية؟ أم
في أقبية الشقاء ،بحثًا عن جذوة
ّ
االجتماعية التي تساهم عبر عملها مع
املناضلة
حقوقيني وقضاة وبرملانيني ،في تطوير القوانني،
ّ
حضارية وعدالة؟ لنرفع ّقبعاتنا لزينة،
وجعلها أكثر
«قديسة» رومية التي تجترح األعاجيبب ّ
بالفن.

فنون مشهدية بين المجتمع العنيف وواقع السجن األعنف ،يقبع هؤالءّ .
يشرح عرض زينة دكاش
الجديد المجتمع وحروبه وماضيه وأعرافه .مشاهد تحاكي عبثية األحكام والقانونَ ،
ومــن أمضوا حياتهم
وحيدين داخل جدران المبنى األزرق

زينة دكاش أدخلتنا «جوهر» الحكاية

من العرض (باتريك باز)

روان عز الدين
جـيــم مــوري ـســون ومــايـكــل جــاكـســون
كـ ــانـ ــا ه ـ ـنـ ــاك ،ي ـ ـسـ ــانـ ــدان م ـج ـمــوعــة
عــازفــن وق ـفــوا السـتـقـبــال الجمهور
بـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــاه ــم« .الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس غ ـ ــرب ـ ــاء»
تـ ـق ــول األغـ ـنـ ـي ــة .ك ــذل ــك امل ـت ـف ــرج ــون
داخ ـ ــل الـ ـغ ــرف ــة ال ـض ـي ـق ــة فـ ــي سـجــن
رومية التي احتضنت أخيرًا عرض
مسرحية «جــوهــر فــي مـهــب الــريــح»
(ت ــوقـ ـي ــع املـ ـخ ــرج ــة وامل ـم ـث ـل ــة زي ـنــة
دكـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ األخ ـ ـب ـ ــار .)11/5/2016
يوسف شنكل ال يــزال يرتدي البذلة
الـ ــرمـ ــاديـ ــة مـ ــع ربـ ـط ــة الـ ـعـ ـن ــق .إن ـهــا
الـ ـثـ ـي ــاب ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ق ــاب ــل فـيـهــا
الـجـمـهــور فــي « 12لبناني غــاضــب»
ق ـبــل س ـب ـعــة أعـ ـ ـ ــوام .م ــع ذل ـ ــك ،يـجــب
االع ـت ــراف ب ــأن ه ـنــاك مــا تـغـيــر حقًا،
كتسريحته الستينية التي كانت ال
ت ــزال تــازمــه حـتــى وق ــت قــريــب ،قبل
ً
أن يـسـتـبــدلـهــا ن ـ ــزوال عـنــد نصيحة
بعض السجناء الجدد .صار يوسف
عمًا من دون علمه .كبرت ريما ابنة
أخيه وتزوجت .زوجته األولى أيضًا
تــزوجــت وأنـجـبــت طـفـلــن .قــدمــا أمــه
استسلمتا لطريق السجن الــوعــرة،
بينما ال يزال يطارد ذاكرته من وراء
القضبان منذ  25سنة .فــي «جوهر
في مهب الريح» الــذي يعرض داخل
«سجن رومـيــة» (جبل لبنان) ،تفقد
الـ ـسـ ـن ــوات ه ــول ـه ــا ظ ــاه ــري ــا بـسـبــب
الخفة التي يعلن فيها السجناء مدة
أحكامهم .العرض الجديد هو الجزء
الـثــالــث فــي سلسلة «قـصــة منسيني
خـلــف ال ـق ـض ـبــان» ال ــذي تـعـمــل عليه
«كاتارسيس» منذ عام  ،2007ونتج
عنه « 12لبناني غاضب» ( )2009مع

سـجـنــاء روم ـيــة (وشــريــط بالعنوان
نفسه) ،ثم  2012مع سجينات بعبدا
ف ــي «شـ ـه ــرزاد ب ـب ـع ـبــدا» الـ ــذي تبعه
شــريــط تسجيلي أيـضــا 40 .سجينًا
ّ
ج ـ ــاؤوا لـيـنـقـلــوا قـصـصـهــم املـعــلـقــة،
بعد جلسات عالج بالدراما استمرت
لسنة ونصف السنة مع دكــاش .إلى
جانب هــذا الـعــاج ،تسعى املخرجة
واملـ ـمـ ـثـ ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إل ـ ــى ت ـعــديــل
قانون املحكومني بــاإلعــدام واملؤبد،
واملرضى النفسيني والعقليني الذين
ي ـق ـب ـعــون داخـ ـ ــل امل ـب ـن ــى األزرق فــي
انتظار الشفاء املستحيل.
وأم ـ ــام غ ـي ــاب ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي عن
ال ـع ــرض ،ت ـتــوالــى امل ـشــاهــد العبثية
ّ
وامل ـج ـ ّـردة املـقــطـعــة .مـشــاهــد تحاكي
عـبـثـيــة األحـ ـك ــام وت ـط ـب ـيــق ال ـقــانــون
وت ــأخـ ـي ــر املـ ـح ــاكـ ـم ــات وع ـب ـث ـي ــة مــن
ق ـ ـضـ ــوا حـ ـي ــاتـ ـه ــم وح ـ ـيـ ــديـ ــن داخ ـ ــل
ج ــدران املـبـنــى األزرق بـعــد  45عامًا
م ــن اإلق ــام ــة ف ـي ــه .يـتـضـمــن ال ـعــرض
امل ـت ـعــدد ال ــوس ــائ ــط م ـشــاهــد راق ـصــة
(ت ـص ـم ـي ــم وت ـ ــدري ـ ــب بـ ـي ــار خ ـض ــرا)
وغنائية ومونولوجات ،إلــى جانب
مـ ـق ــاط ــع فـ ـي ــدي ــو لـ ـسـ ـجـ ـن ــاء امل ـب ـن ــى
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ،ومـ ـش ــاه ــد مـ ــن ع ــرض
« 12لـبـنــانــي غــاضــب» .مــع اإلض ــاءة
ال ـض ـئ ـي ـلــة الـ ـت ــي ت ــول ــى تـصـمـيـمـهــا
بـ ـع ــض الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء أي ـ ـضـ ــا ،ت ـت ـس ـ ّـرب
قصص بعض املساجني بأجسادهم
الـ ـع ــاري ــة .ي ـس ـت ـع ـي ــرون شـخـصـيــات
س ـكــان املـبـنــى األزرق .تـلــك الـعـبــارة
ال ـت ــي تـخـفـيـهــا خ ـط ــاب ــات الـسـجـنــاء
بينما يعترفون بخطاياهم ،ويعرون
حيواتهم .تتماهى قصص السجناء
الشخصية والحميمية مع سيرتنا
ال ـج ـم ــاع ـي ــة املـ ـص ـ ّـدع ــة .وف ـي ـم ــا يـقــع

السجناء فريسة التعميم ،وذوب ــان
شـ ـخـ ـصـ ـي ــاتـ ـه ــم ومـ ــام ـ ـح ـ ـهـ ــم أمـ ـ ــام
التنميطات ،تسعى زينة دكاش إلى
أنسنتهم مــع نقد للقانون والــدعــوة
إلــى تعديله .هكذا تنبش قصصهم
الشخصية والحميمية ،وسماتهم
اإلنسانية الجميلة التي يبدو الجرم
أمامها محطة فحسب .في اختيارها
للقصص ،تتجاوز دكاش فعل الجرم
املباشر ،ليبدو عملها أشبه برحلة
ب ـحــث ع ــن أرواح ال ـس ـج ـنــاء األولـ ــى
قبل أن ُيدفعوا إلى ارتكاب الجرائم،
وب ـع ــده ــا .ال ـش ــاب امل ـح ـك ــوم بــاملــؤبــد
الـ ــذي ســاعــد أخ ـتــه عـلــى ال ـ ــزواج من
ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـب ــه ف ـ ــي م ـج ـت ـمــع

تتماهى قصص
السجناء الشخصية
والحميمية ّمع
سيرتنا المصدعة
ال ي ـس ـمــح ل ـل ـن ـســاء إال بـ ــالـ ــزواج من
أب ـن ــاء ع ـمــوم ـهــن .ش ــاب آخ ــر ينتظر
إع ـ ــدام ـ ــه ب ـي ـن ـم ــا يـ ـت ــول ــى االهـ ـتـ ـم ــام
بنظافة وطـعــام أحــد سجناء املبنى
االحـ ـ ـت ـ ــرازي .ب ــن امل ـج ـت ـمــع الـعـنـيــف
وواق ــع السجن األعـنــف واالستهتار
فــي تصنيف املـســاجــن داخ ــل غــرف
م ــائ ـم ــة ل ـت ـه ـمــة ك ــل شـ ـخ ــص ،يـقـبــع
هؤالءّ .
يشرح العرض الكامل املجتمع

وحــروبــه وماضيه .إنها قصص بال
نـهــايــات ،قصص واع ـتــرافــات ومــوت
الحــق ومـصــارعــات دائـمــا لالنتحار.
يــوظــف ال ـعــرض ال ــذاك ــرة الشخصية
مل ــواج ـه ــة ال ـن ـس ـي ــان ،م ـقــدمــا مـقــاربــة
تــرزح بــن الـعــام والـخــاص .الطفيلي
وخـلـيــل وفــاط ـمــة وم ـت ـحــول جنسيًا
وضابط سابق وجدوا نفسهم خلف
جــدران القلعة الداكنة .بني االحتالل
اإلسرائيلي ،والحرب األهلية والفقر
الــره ـيــب ،وال ـع ـنــف ،ت ـت ـهــاوى وج ــوه
املساجني .طفيلي الرجل األربعيني
ح ــاض ــر ب ـي ـن ـنــا مـ ــن دون أن ي ــأت ــي.
يظهر السجني موهبة الفتة في أداء
شخصيته .يستعيد الرجل ذكرياته
ف ــي «دي ـس ـك ــو سـ ـل ــوى» ف ــي بـعـلـبــك،
وقـ ـص ــة ح ـب ــه امل ـج ـه ــض ،وامل ـج ـت ـمــع
ّ
املهمش في مشاهد الداية التي كانت
تضع القنبز لألطفال ،وكانت سببًا
ف ــي إدمـ ــانـ ــه ع ـل ــى امل ـ ـخـ ــدرات الح ـق ــا.
هـ ـك ــذا ي ـت ـح ـ ّـول الـ ـع ــرض إل ـ ــى خ ــزان
ملــآسـيـنــا الـجـمـعـيــة ،ال ـف ـقــر الــره ـيــب،
والعنف ،والظلم ،والحروب املتتالية.
فــي تلك األمــاكــن مــن الــذاكــرة تتحرك
أح ــداث ال ـعــرض .خليل ا ُل ــذي صــادر
األم ــن دراج ـت ــه ال ـنــاريــة ،قـتــل حـمــاره
فــي القصف اإلســرائـيـلــي ،لكنه بعث
من جديد بعد سنوات في مسرحية
«ج ــوه ــر» ال ـت ــي ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا في
ل ـب ـن ــان «املـ ــري ــض ن ـف ـس ـيــا» ك ـم ــا ق ــال
أحمد ،في نهاية العمل .أحمد ال يزال
ينتظر محاكمته حتى اآلن!
«جوهر في مهب الريح» 15:00 :بعد ظهر
اليوم و 25أيار (مايو) ـ ـ على أن يقدم فيديو
العرض بعد شهرين في إحــدى الصاالت
في بيروت ـ لالستعالم.03/162573 :
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هنا غزة

 :Ai Weiweiفلسطين ...مأساة اللجوء األولى
ثالثة أيام أمضاها الفنان
الصيني المشاكس ّ
صور
خاللها عددًا من المشاهد
في مخيمات الالجئين،
وأخرى في مدينة
غزة ،وميناء الصيادين
الذي يعد المتنفس
األبرز لدى السكان ،وفي
صاالت األفراح واألسواق
الشعبية .هؤالء
سيكونون أيضًا «أبطال»
فيلمه الوثائقي الكبير
الذي يعرض في نهاية
العام الحالي ،مترافقًا مع
معرض يقارب قضيتهم
غزة ــ يوسف فارس
من بني مئات الالجئني الذين تابعوا
تحركات الفنان الصيني آي وي وي
( )1957وهــو يتنقل بطاقمه في أزقة
مـخـيـمــات غ ــزة ،ال ي ـبــدو أن أحـ ـدًا من
املـتـجـمـهــريــن ك ــان ق ــد عــرفــه م ــن قـبــل.
وفــر دخــول املــوكــب الصحافي املكون
م ــن ع ـش ــرات ال ـس ـي ــارات م ــا يـكـفــي من
ال ـ ـف ـ ـضـ ــول ،ل ـي ـت ـج ـمــع حـ ــولـ ــه الـ ـن ــاس
مدهوشني من منظر الطاقم الصيني،
الذي لم يشاهدوا مثله إال عبر شاشة
التلفزيون.
ف ــي سـ ــوق م ـخ ـيــم ال ـن ـص ـي ــرات وس ــط
مــديـنــة غـ ــزة ،أطـ ــال ال ـنــاشــط والـفـنــان
ً
الـبـصــري امل ـعــروف ،الـجـلــوس متأمال
ما تبقى من حجارة «مسجد الشهيد
ع ــز ال ــدي ــن الـ ـقـ ـس ــام» ،الـ ـ ــذي قـصـفـتــه
ال ـط ــائ ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة خ ــال حــرب
عــام  .2014وســط حطام املسجد ،كان
الناس قد افترشوا األرض ألداء صالة

خالل
زيارته

العصر .املشهد «مثير» بالنسبة إلى
ّ
يصور املنظر،
الطاقم الفني الذي أخذ
ً
مـتـنـقــا بـعــدســة الـكــامـيــرا بــن وجــوه
املصلني ومــأذنــة املسجد ،التي بقيت
وحدها منتصبة بعد تدميره ،بينما
قطع شــرود آي وي وي مشهد سيدة
تـخـتـلــس ال ـن ـظــر م ــن ش ــرف ــة مـنــزلـهــا،
ف ـع ـمــد إلـ ــى تــوث ـي ـقــه ب ـكــام ـيــرا هــاتـفــه
الشخصي.
ورغــم أن الفنان املشاكس لــم يقم في
غزة ّإال ثالثة أيام قبل أن يغادر أخيرًا،
إال أنـ ـ ــه أم ـض ــاه ــا ف ــي إنـ ـج ــاز قــائـمــة
طويلة مــن املـهــام السينمائية .هكذا،
حرص على استغالل وقته في زيارة
قدر من األماكن ،حيث بدا مهتمًا
أكبر ٍ
ِ
ف ــي ال ـت ـعــرف إل ــى األن ـم ــاط الـحـيــاتـيــة
ّ
ملختلف طبقات املجتمع .صــور عددًا
مــن املـشــاهــد فــي مخيمات الــاجـئــن،
وأخ ــرى فــي مدينة غ ــزة ،وف ــي ميناء
الصيادين الــذي يعد املتنفس األبــرز
ل ــدى ال ـس ـك ــان ،وف ــي صـ ــاالت األفـ ــراح

واألسواق الشعبية في كل من املدينة
وامل ـخ ـي ــم .ك ـمــا وض ــع ال ـ ـ  Focusعلى
م ـش ـك ـلــة ال ـك ـه ــرب ــاء وت ــأخ ــر االعـ ـم ــار،
ومـعــانــاة املـســافــريــن عـلــى معبر رفــح
الـبــري ال ــذي فتح بــاملـصــادفــة ليومني
تــزام ـنــا م ــع وجـ ــوده ف ــي غ ــزة بـعــد 80
يومًا على اغالقه .وكــان يعمد في كل
محطة يــزورهــا إل ــى اقـتـنــاء مــا يــروق
له من لباس شعبي بعد أن يسأل عن
مناسبة ارتــدائــه لــدى الغزاويني .كما
تذوق كل ما أثار فضوله من مأكوالت
شعبية يتزاحم الناس على شرائها.
وسط هذا االنشغال الشديد ،استلزم
الحصول على مقابلة صحافية كثيرًا
م ــن الـصـبــر وال ـت ـحــايــل ،إذ يـلـتــزم آي
وي وي بمواعيد تصوير أخ ــرى في
ً
أملانيا ،استكماال ملشروعه الوثائقي
الكبير «الالجئون حول العالم» الذي
جرى تصوير مشاهده في عشر دول
ي ـتــواجــد ال ــاج ـئ ــون فـيـهــا م ــن بينها
لـبـنــان ،وفــرنـســا ،وال ـيــونــان ،وتــركـيــا،
ﻧﻀﺎل ا ﺷﻘﺮ
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واألردن وب ـع ــض الـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة.
ويفترض أن يعرض الفيلم في نهاية
 ،2016على أن يترافق مع معرض آلي
وي وي يقارب قضية الالجئني.
بعد جولته تلك ،وجد الفنان الصيني
ّ
أن أســاس مشكلة اللجوء فــي العالم
ب ــدأت مــن فلسطني .إذ كــان قــد صـ ّـرح
لـ ــوكـ ــالـ ــة «أسـ ــوش ـ ـي ـ ـتـ ــد ب ـ ـ ـ ــرس» ي ــوم

في غزة وجها
الموت والحياة في آن معًا
(آي .وي .وي)
ّ
األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ،إنـ ــه يــريــد إدخ ــال
عـ ـنـ ـص ــر الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ّـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
إل ــى فيلمه ن ـظ ـرًا إل ــى أن ـهــم يشكلون
«ال ـتــاريــخ األطـ ــول لـنــاحـيــة التهجير
والـ ـ ـ ّـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوء ،وأعـ ـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ـ ــم الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة
ت ـعــقــد م ـســألــة ال ــوص ــول إل ــى تـســويــة

أﻣﻴْ ﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ
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Conflits, migrations, identités :
 

Les écrivains face au chaos du monde

        :

Conflict, Migration, Identity:
Writers confront world chaos


 Max Lobe
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ل ـق ـض ـي ـت ـه ــم» .وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :الـ ــاج ـ ـئـ ــون
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ي ـش ــك ـل ــون ع ـن ـص ـرًا
أساسيًا ومهمًا جدًا في مجمل مسألة
اللجوء».
وأكد الفنان في حديثه مع «األخبار»
ّ
أن غزة كانت محطة التوثيق امليدانية
ـف
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي مـ ـش ــروع ــهً ،ول ـ ــم ي ـخـ ِ
اندهاشه من واقعها ،قائال إن هناك
ف ـج ــوة ب ــن ص ـ ــورة غـ ــزة ف ــي اإلعـ ــام
العاملي ،وبني ما هو على أرض الواقع،
فـ «فــي غــزة وجها املــوت والحياة في
آن معًا» .أمــا ملــاذا زار غــزة دون باقي
املدن الفلسطينية التي يسكنها عدد
كبير مــن الــاجـئــن؟ الــدافــع بالنسبة
إل ـي ــه ه ــو ن ـصــائــح الـجـمـيــع ل ــه بـعــدم
زيارتها ،ملا يحمله األمر من مخاطرة.
ويضيف ل ـ «األخ ـب ــار»« :ل ـ ّ
ـدي الكثير
مــن الـفـضــول حــول غ ــزة ،والكثير من
ً
األسئلة .مثال ،كيف يستطيع سكانها
الـ ـبـ ـق ــاء ع ـل ــى ق ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة فـ ــي ه ــذه
األرض؟» يـتــابــع ضــاح ـكــا« :الـجـمـيــع
قال لي ال تذهب إلى غزة .ولذلك قررت
املجيء إلى هنا».
وبني كثير املواقع التي زارهــا الفنان
العاملي في غزة ،وقف بخشوع طويل
أمـ ـ ــام ح ــدي ـق ــة الـ ـحـ ـي ــوان ــات املـحـنـطــة
في مدينة رفــح ،الحديقة التي نفقت
جميع حيواناتها لعدم قدرة القائمني
عـلـيـهــا ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـ ـغـ ــذاء؛ بسبب
ضعف قطاع السياحة الداخلية في
ً
غ ــزة .صـمــت امل ـخــرج وطــاقـمــه طــويــا
أمـ ــام امل ـش ـهــد ،الـ ــذي وج ـ ــدوه تعبيرًا
بـلـيـغــا ع ــن عـمــق ال ـح ـصــار امل ـضــروب
على القطاع ،الذي طال الحيوان كما
آذى اإلنسان طوال عشر سنوات.
غ ـ ـ ــادر آي وي وي غ ـ ــزة ع ـب ــر مـعـبــر
بيت حــانــون الــذي يربط بــن القطاع
واألراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املـ ـحـ ـتـ ـل ــة عـ ـ ـ ــام ،1948
وت ــرك فيها ثــاثــة فنيني مــن طاقمه،
سيتكفلون بتغطية املزيد من قضايا
الالجئني الفلسطينيني ،حيث شرعوا
أخـ ـيـ ـرًا ب ـت ـصــويــر مـ ــزارعـ ــي امل ـنــاطــق
ال ـحــدوديــة ،إضــافــة إلــى تصوير حي
ال ـكــرفــانــات ف ــي ب ـلــدة خ ــزاع ــة جـنــوب
غزة.
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا والـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم واملـ ـ ـش ـ ــاغ ـ ــل
ّ
االنسانية واالجتماعية تشكل خيطًا
ناظمًا في مسيرة الفنان الذي اعتقل
في بلده عام  2011ملدة  81يومًا بعدما
وج ـ ّـه ان ـت ـقــادات للسلطات الصينية
فـ ــي مـ ــا خـ ــص س ـج ـل ـهــا الـ ـح ــاف ــل فــي
مجال انتهاك حقوق االنسان .والعام
املاضي ،انتقل آي وي وي إلى أملانيا
بـعــد اس ـت ـعــادة ج ــواز س ـف ــره .اشتهر
آي وي وي بـ ـمـ ـق ــارب ــة املـ ـم ــارس ــات
والتعديات في مجال حقوق االنسان،
وفساد السلطة ،والصدام بني الثقافة
ال ـص ـي ـن ـي ــة وال ـ ـنـ ــزعـ ــة االس ـت ـه ــاك ـي ــة
الغربية.
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رسالة كان

ألمودوفاد يطرق باب التراجيديا واألخوان داردين في فخ الميلودراما
كان ـ حموش أبوبكر
عــقــدة الــذنــب وتــأنــيــب الضمير
شكال التيمة املركزية في فيلمني
دخال معترك السباق على السعفة
الــذهــبــيــة بــالــتــزامــن أم ــس ضمن
فعاليات «مهرجان كان السينمائي
الدولي» ،وهما« :خولييتا» لبيدرو
أملودوفاد ،و»الفتاة املجهولة» لألخوين لوك
وجان بيار داردين.
عن أمــي» (جائزة
وإذا كــان صاحب «كــل شــيء ّ
أفضل إخراج ـــــ كان ـــ  )١٩٩٩وفق في أن يطرق
باب التراجيديا بامتياز ،في جديده هذا ،الذي
يعود فيه على خطى أفــام الدراما العائلية
التي صنعت شهرته ،من خالل روائعه األشهر:
«تــحــدث معها» ( ،)٢٠٠٢و»تــربــيــة سيئة»
( ،)٢٠٠٤و»العناق الكسير» ( ،)٢٠٠٩فإن األخوين
البلجيكيني أرادا أن يواصال من حيث انتهت
تحفتهما قبل األخيرة «يومان وليلة» (.)٢٠١٤
لكنهما وقعا في فخ امليلودراما الفاقعة التي
أفسدت متعة الصنعة املينمالية املحبكة
التي لطاملا شكلت البصمة املميزة لهذين
السينمائيني اللذين ينتميان الى النادي الضيق
لكبار صناع السينما ممن سبق لهم أن نالوا
السعفة الذهبية مرتني.
نجح أملودوفاد في أن يلج محراب التراجيديا
بامتياز ،مــن خــال شخصية «خولييتا» ،األم
السيتينية املوجوعة بآالم عمر كامل ،بداية من
مقتل زوجها ،على اثر مشاجرة بينهما دفعته الى
ركوب البحر في قلب العاصفة ،ليغرق به قارب
الصيد الــذي لطاملا استمتعت بمرافقته على
ً
متنه في ساعات الصحو والسعادة ،وصوال الى
االختفاء الطوعي البنتها .األخيرة تقطع أواصر
عالقاتها بمحيطها العائلي ،طيلة عقد كامل،

«خولييتا»
لبيدرو
ألمودوفاد

مشهد من فيلم «الفتاة المجهولة» لالخوين داردين

متأثرة بالجرح الغائر الذي شكله مقتل والدها
في الوقت الذي كانت فيه مستمتعة بالعطلة
الصيفية برفقة صديقات شبابها.

أما األخوان داردين ،فقد سعيا من خالل جديدهما
«فتاة مجهولة» ــــــ كما سبق أن فعال ذلك
بامتياز في سعفتيهما الذهبيتني «روزيــتــا»
( ،)١٩٩٩و»الطفل» ( )٢٠٠٥ــــ إلى كشف عورات
املجتمعات الليبرالية الغربية ،من خالل شخوص
من املهمشني واملسحوقني ،الذين يقاتلون
لتحقيق ذواتهم عبر مقارعة املجتمع املهيمن
وااللتفاف على قوانينه املجحفة ،عبر مختلف
وسائل النصب واالختيال .اختار التوأم البلجيكي
هنا شخصية طبيبة (أديـــل هانيل) ترفض
االلتحاق بعيادة فخمة ،مفضلة أن تخلف أستاذها
في مستوصف بسيط يعنى بالفقراء واملعدمني.
وإذا بها في لحظة تعب وتوتر ترفض فتح الباب

ً
باملستوصف ليال ،خارج أوقات
لشابة تستجير
ّ
الدوام .الحقًا ،تعرف أن تلك الشابة الالجئة قتلت
في ظــروف غامضة .يدفع بها تأنيب الضمير
إلى محاولة مساعدة الشرطة بأقصى جهدها،
ملعرفة هوية تلك «الفتاة املجهولة» وإبالغ
عائالتها بوفاتها .لكن خاتمة الفيلم ،التي تلتقي
فيها الطبيبة بشقيقة الفتاة املقتولة ،وتبكيان
معًا من شدة االحساس بالذنب ،جاءت مغرقة في
الطابع امليلودرامي الفاقع ،مما خيب توقعات
ّ
سيفوت الفرصة حتمًا  -هذه
النقاد بشكل
السنة على األقل  -على التوأم البلجيكي ليكونا
أول سينمائيني يحصدان السعفة الذهبية ثالث
مرات!
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باسم في بيروت:
الهدف ...نبيل

«أبو خاطر» تحتضن
ثالثي أرتور ساتيان

حملة إلكترونية جديدة:
ً
احتفاء بالمرأة العربية

فيما ينتظر الجميع إطاللة
باسم يوسف (الصورة) ضمن
«مهرجانات بيت الدين» في 3
آب (أغسطس) املقبل في عرض
ستاند آب كوميدي بعنوان
«النكتة أمضى من السيف»،
ّ
يبدو أن اإلعالمي املصري
الساخر سيضرب موعدًا
أقرب مع الجمهور اللبناني.
ّ
سيقدم يوسف عرضني في 10
و 11حزيران (يونيو) املقبل
في ( The Palaceالحمرا) ،من
ّ
ومقدم برنامج
تقديم املنتج
«شي .أن .أن» سالم الزعتري،
ويعود ريعهما لجمعية «سند»
املتخصصة في تقديم العناية
التلطيفية للمصابني بأمراض
مزمنة وعائالتهم.

ضمن سلسلة أنشطته
ّ
ّ
الحية ،ينظم «املعهد
املوسيقية
العالي للموسيقى» في 24
ّأيار (مايو) الحالي أمسية
في «قاعة بيار أبو خاطر»
(الجامعة اليسوعية) لعازف
البيانو األرمني ـ اللبناني
آرتور ساتيان (الصورة) مع
عازف الكونترباص خاتشاتور
سافزيان ،وعازف الدرامز
أرنو أوغرلي .على برنامج
األمسية مؤلفات لساتيان،
وكالسيكيات الريبرتوار
للمؤلفني تيلينيوس مونك،
وتشيك كوريا ،وأنطونيو
كارلوس جوبيم ،ومايلز
دايفس /بيل إفنز ،وشيكو
بويركيه.

عرضا ستاند آب كوميدي لباسم
يوسف 10 :و 11حزيران ـ 21:30
ـ ( The Palaceسنتر أريسكو
ـ الحمرا /بيروت) .لالستعالم:
71/587941

أمسية «ثالثي أرتور ساتيان»:
ّ 24أيار ـ  19:00ـ «قاعة بيار أبو
خاطر» (الجامعة اليسوعية ـ حرم
العلوم اإلنسانية ـ طريق الشام).
لالستعالم01/421000 :

أطلقت خبيرة التجميل
اللبنانية هالة عجم أخيرًا
حملة إلكترونية بعنوان
،CelebratingArabWomen#
تهدف إلى تمكني املرأة العربية
وتأييدها ،عبر تشجيعها
وتمكينها من طاقاتها
وقدراتها اإلبداعية وتفعيلها
في املجتمعات العربية .عبر
ُ
مقطع فيديو ( 1:12د ).نشر
على قناة عجم على يوتيوب،
ّ
تصور الحملة أكثر من عشرين
امرأة عربية من مختلف
الفئات االجتماعية ،والطبقات،
واملهن ،واالنتماءاتُ ،
«يجمعن
ّ
ّ
التميز والتفرد
ويجتمعن على
ّ
في كل ما يقمن به» ،وفق ما
ذكر بيان صادر عن مكتبها
ُ
«أردت
اإلعالمي .وتقول هالة:
االبتعاد عن الحمالت الرنانة،
ّ
وركزت على حب شخص املرأة
وتقديره بتسليط الضوء على
قدراتها وأهميتها كفرد في
املجتمع».
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