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سياسة
على الغالف

بري :مشكلتي مع الحريري ال مع
يحمل الرئيس نبيه بري راية االعتراض على وصول الجنرال ميشال عون إلى بعبدا .ورغم أنه قرر التخفيف من حدة مواقفه
ضد ثنائية التيار الوطني الحر ــ تيار المستقبل ،فإن مصادره تكشف أن مشكلته الحقيقية هي مع الرئيس سعد الحريري
ال مع عون
عـنــد الـخــامـســة م ــن بـعــد ظـهــر ال ـيــوم،
س ـي ـج ـمــع ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
نــواب كتلته ،وع ــددًا مــن الشخصيات
ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة ،ف ــي مـنــزلــه
فــي وادي أبــو جميل ،ليعلن ترشيح
الـ ـجـ ـن ــرال م ـي ـش ــال ع ـ ــون إل ـ ــى رئ ــاس ــة
ُّ
الـجـمـهــوريــة .ال ـقــرار ات ـخــذ ،وال عــودة
عـ ـن ــه .ه ـ ــذا ع ـل ــى األق ـ ـ ــل مـ ــا يـ ـج ــزم بــه
امل ـقــربــون مــن ال ـحــريــري ال ــذي حــرص
على االتصال بنوابه لضمان حضور
ال ـ ـعـ ــدد األك ـ ـبـ ــر مـ ـنـ ـه ــم ،عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
«م ـن ــع ظ ـه ــور ان ـق ـس ــام ،وألن حـضــور
إع ــان الـتــرشـيــح منفصل عــن وجهة
الـتـصــويــت» .وبـنـ ً
ـاء على ذل ــك ،يتوقع

سر معراب في عين التينة« :جعجع
قال للحريري :أنا مضطر لدعم عون،
ما الذي يجبرك على ذلك؟»
أن يـحـضــر الــرئ ـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة
والـ ـن ــواب امل ـع ـتــرضــون ع ـلــى تــرشـيــح
عــون« ،احتفالية» الحريري باختيار
أحد خصومه مرشحًا لرئاسة البالد.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ي ـق ــف ال ــرئ ـي ــس
نبيه بــري في ّ
مقدمة رافضي وصول
عــون إلــى قصر بعبدا .أعلنها بال أي
مـ ــواربـ ــة .ل ـك ــن ،بـحـســب م ــا ُي ـن ـقــل عن
رئيس املجلس وفريق معاونيه ،فإن
مشكلته لــم تعد مـحـصــورة بجلوس
عون على كرسي الرئاسة األولى .هو
ص ــار مـسـتـعـدًا لـتـجـ ّـرع «ك ــأس الـســم»
هــذه .فــي العمق ،مشكلة بــري األولــى
بــاتــت م ــع ال ـح ــري ــري .م ـص ــادره تـقــول

بات بري مقتنعًا ّ
بتجرع «كأس سم» وصول عون إلى بعبدا (هيثم الموسوي)

إن «اس ـت ـيــاء الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري نــابــع من
شعوره بأن الحريري خذله ،خصوصًا
أنــه كــان دائـمــا إلــى جــانـبــه ،وك ــان أول
الحريصني على مستقبله السياسي،
وليس الرئيس بــري من ُيـ َـرد الجميل
ّ
إليه بهذه الطريقة» .وذكــرت املصادر
بــأن رئيس املجلس قــال قبل أسابيع

إن ــه «م ــع ال ـح ــري ــري ظــاملــا ومـظـلــومــا،
ُ
فـهــل ت ـقـ َـابــل إيـجــابـيــة الــرئ ـيــس بعقد
اتـ ـف ــاق ــات وتـ ـس ــوي ــات ي ــرف ـض ـه ــا ،ثــم
ّ
االكتفاء بإبالغه بالنتيجة؟» .وأكــدت
أن «ما يحكى عن أن الحريري ال يريد
إغـ ـض ــاب ال ــرئ ـي ــس بـ ـ ـ ّـري ال يـعـنـيـنــا،
ّ
وعليه أن يبحث هو عن حل ،واذا كان

حريصًا على عالقته برئيس املجلس،
فال يذهب إلى ترشيح عون من أصله،
ُ
وليعد حساباته ،ويفتح باب التفاهم
على مصراعيه مع جميع األطــراف ،ال
أن يعقد اتفاقات جانبية ويــأتــي كي
يفرضها علينا» .ولفتت مصادر عني
التينة إلى أن «كالم الحريري عن كونه

مضطرًا وال خيار أمامه سوى القبول
بعون رئيسًا غير صحيح ،خصوصًا
أنه ملس من جميع من التقاهم رفضًا
ل ــوص ــول ال ـج ـن ــرال إل ــى ب ـع ـبــدا .حتى
سمير جعجع ال ــذي أعـلــن دعــم عــون،
قــال للحريري :أنــا مضطر إلــى تأييد
عون ألحمي ظهري مسيحيًا ،لكن أنت

العونيون :ما كنا لنصل لوال حزب الله
في البداية ،كان المعارضون النتخاب ُ
النائب ميشال عون رئيسًا للجمهورية كثرًا.
محاوالت عدة للتسوية حاول المعنيون
بسور
التوصل إليها ،لكنها جوبهت ٍ
عظيم .عاد الجميع إلى المربع األول،
إلى الرابية ،بعد أن اكتشفوا أن المصالح
تقتضي ذلك .التسوية في مراحلها
األخيرة ،والعونيون يستعدون ليوم النصر.
ُينسقون مع حزب الله في التفاصيل
ويستعدون لزيارة عين التينة فور إعالن
سعد الحريري الترشيح رسميًا
ليا القزي
فـ ـخ ــام ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـن ــائ ــب ال ـع ـم ــاد
ميشال عــون« .ب ــازل» صفات الرجل
الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ــي اكـ ـتـ ـم ــل ل ـ ـ ــدى الـ ـتـ ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،ولـ ـ ــم يـ ـع ــد يـنـقــص
س ــوى تـفــوه الـنــائــب سـعــد الـحــريــري
بــال ـك ـل ـمــة املـ ـفـ ـت ــاح وت ـب ـن ــي تــرش ـيــح
ّ
قائده .كل طرقات ميشال عون تقود
إلى قصر بعبدا .هذه هي الخالصة
ال ـت ــي ي ـخ ــرج ب ـه ــا رج ـ ــال ال ـق ـم ـصــان
البرتقالية .ال شــيء جــديـدًا فــي ذلــك.
ّ
فهم منذ أسابيع يعرفون أن الهدف

ّ
الـ ــذي ُع ـطــلــت ال ــدول ــة ألج ـل ــه أصـبــح
أق ـ ــرب م ــن ذي ق ـب ــل .س ــاع ــات قـلـيـلــة
تفصل عــن إع ــان الـحــريــري ترشيح
ع ـ ــون «الـ ـ ـ ــذي ت ــأج ــل مـ ــن ب ـع ــد ظـهــر
األرب ـ ـعـ ــاء ح ـتــى الـ ـي ــوم ل ـت ــزام ــن يــوم
 19تـشــريــن األول مــع ذك ــرى اغتيال
الـ ـ ـل ـ ــواء وس ـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ـسـ ــن» ،ف ـل ــم ي ــرد
ّ
تياره
الحريري «اسـتـفــزاز» جمهور
أو ت ــرك ث ـغــرة تـسـمــح للمستقبليني
املعارضني النتخاب عون باستغالل
هذه النقطة.
الخطوة األولــى على جــدول األعمال
الـ ـع ــون ــي هـ ــي إذًا إعـ ـ ــان ال ـح ــري ــري
ل ـل ـت ــرش ـي ــح .أمـ ـ ــا الـ ـخـ ـط ــوة ال ـثــان ـيــة
فـسـتـكــون «زيـ ــارة ع ــون لـعــن التينة
ولقاءه (رئيس مجلس النواب) نبيه
ب ـ ّـري» .يــأتــي ذلــك فــي إط ــار الــزيــارات
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي س ـي ـق ــوم ب ـه ــا ع ــون
للقيادات الرسمية والتي سيبدأها
الـيــوم بــزيــارة لبيت الــوســط .العماد
الـ ــذي يـسـتـعــد لـيـشـلــح عـلـيــه وش ــاح
الـجـمـهــوريــة ف ــوق ال ـبــذلــة ّ الــرسـمـيــة،
يـصــل إل ــى الــرئــاســة «م ــوق ـع ــا» (ول ــو
مـع ـنــويــا) عـلــى ث ــاث أوراق :تـفــاهــم
مار مخايل ،إعالن النيات مع القوات
الـلـبـنــانـيــة وال ـت ـفــاهــم م ــع املـسـتـقـبــل.
لذلك يبدو من الضروري «االستماع
ً
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة إلـ ـ ـ ـ ــى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس املـ ـجـ ـل ــس
وطـ ـم ــأنـ ـت ــه» .لـ ــن ت ـت ـض ـمــن الـ ــزيـ ــارة
اعتذارًا عونيًا ،أو على األقل ،تراجعًا
عــن توصيف املجلس النيابي بأنه

الش ــرع ــي «ف ــالـ ـجـ ـن ــرال أوضـ ـ ــح ه ــذه
ال ـن ـق ـط ــة خ ـ ــال م ـق ــاب ـل ـت ــه األخ ـ ـيـ ــرة
مــع ج ــان عــزيــز ،وق ـبــل ذل ــك زار بــري
وتعاتبا وانتهى املوضوع».
بــن أل ـغــام عــن التينة يسير التيار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر .الـ ـت ــأن ــي أكـ ـث ــر مــن
ضــروري حتى تكتمل آخر الفصول،
ّ
«سـنـسـتـغــل ،ك ــل ال ـف ــرص ،مــن زي ــارة
عـ ــون ُ ل ـع ــن ال ـت ـي ـنــة وامل ـس ـع ــى ال ــذي
مــن املفترض أن يقوم بــه حــزب الله،
إلن ـ ـجـ ــاح الـ ـتـ ـس ــوي ــة» .ف ـه ـن ــاك وع ــي
ع ــون ــي ن ــات ــج م ــن واق ـع ـي ــة سـيــاسـيــة
بأنه «ال ُيمكننا وال نريد إلغاء أحد.
ب ـ ّـري شـخــص مــوجــود وق ــوي داخــل
طائفته ولديه شرعيته التي حصل
عليها من قوته الذاتية ومن تحالفه
م ــع ح ــزب ال ـلــه ومـجـتـمـعــه» .بـعــد أن
«كـنــا نعتقد أن التحالف السياسي
واالن ـت ـمــاء إل ــى الـفــريــق ال ــواح ــد منذ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 2006وح ـ ـتـ ــى الـ ـ ـي ـ ــوم س ـي ـس ـ ّـه ــل
أمــورنــا مــع ب ــري ،كــان هــو باملرصاد
للترشيح .لم يكن ذلك بحساباتنا».
مـ ــاذا إذا رف ــض اسـتـقـبــال ع ــون كما
اعتذر عن املوعد الذي كان قد ّ
حدده
للحريريُ ،مكلفًا الــوزيــر علي حسن
خـلـيــل لـ ـق ــاءه؟ «رب ـم ــا كــانــت مــآخــذه
على الحريري ،ولكن ليس على عون.
التقدير هو أن ال يرفض استقبالنا».
ج ـ ـ ـ ّـرات ع ــدي ــدة ك ـس ــره ــا ال ـعــون ـيــون
وهــم يتخطون املــراحــل لـلـعــودة إلى
«قصر الشعب» ،يصدف (؟) أن تكون

جميعها ضمن الفريق الواحد .بعد
التباعد الــذي بــات أقــرب إلــى خصام
سياسي ّ بني تياري املــردة والوطني
ُ
الحر ،فــض الوئام بني الرابية وعني
التينة .خرج الخالف من إطار الصف
األول وال ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث ،ولـ ــم يعد
م ـح ـص ــورًا ب ــامل ـج ــال ــس ال ـس ـيــاس ـيــة،
ب ــل تـ ـع ــداه إلـ ــى امل ـس ـت ــوى الـشـعـبــي.
الجمهوران ال ُيهادن أحدهما اآلخر.
ت ـص ـفــح س ــري ــع ل ــوس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ي ـك ـشــف ذل ـ ــك .اش ـت ـبــاك
عنوانه سياسي ،ولكن باطنه نبش
في قبور الحرب األهلية وترسباتها
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة ،وحـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ــن حـ ـق ــوق
م ـهــدورة وشـعــب م ـحــروم وميثاقية
غير ّ
مؤمنة .لم يعد من مجال لهوادة
بــن االث ـن ــن .واملـشـكـلــة ال ـتــي تــواجــه
ّ
ال ـق ـي ــادة ال ـعــون ـيــة ال ـحــزب ـيــة ه ــي أن

«من الصعب على الجمهور العوني
التفريق بني حركة أمل وحزب الله».
هـ ــذا ال ـج ـم ـه ــور «ي ـع ـت ـبــر أن األمـ ــور
تـحــدث عـلــى قــاعــدة كــونــي فـتـكــون»،
ّ
مــن دون أن ُي ــدرك أن «عمليًا لحزب
الله اعتبارات خاصة» .تقول مصادر
التيار الوطني الحر «حــزب الله لنا
ولــآخــريــن .لـكــل واح ــد مــن الـحـ َلـفــاء
ُ
حـصــة فــي مــواق ـفــه» .مل ــاذا ال تــوضــح
هــذه ُ الفكرة للجمهور؟ «نـقــوم بذلك
وســنـكـثــف ه ــذا األم ــر ف ــي اإلط ــاالت
اإلعالمية».
يـحـلــو ل ــ«ال ـخ ـب ـثــاء» سـيــاسـيــا الــذيــن
يتحينون اللحظة املناسبة للتفريق
ب ــن الــراب ـيــة وح ـ ــارة حــريــك تـســويــق
ّ
فـكــرة أن قـيــادة التيار الوطني الحر
ُ
تـحـمــل ح ــزب الـلــه مـســؤولـيــة موقفي
ب ـ ــري والـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـم ــان فــرن ـج ـيــة.

تقول المصادر العونية إن ّبري قوي داخل طائفته ولديه شرعيته (مروان بوحيدر)
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سياسة

الرابية «مرتاحة»  ...واألمل في التسوية ليس منعدمًا

عون
مــا ال ــذي يجبرك على ذل ــك؟» ،مشيرة
ّ
السر الــذي أشــار بري
الــى أن هــذا هو
أخـيـرًا إلــى وج ــوده بينه وبــن رئيس
«القوات».
حـلـيــف الــرئ ـيــس بـ ــري ،ال ـنــائــب ولـيــد
جـ ـنـ ـب ــاط ،ي ـع ـ ّـب ــر ـ ـ ـ ع ـب ــر مـ ـ ـص ـ ــادره ـ ـ
ع ــن ت ـف ـه ـمــه مل ــوق ــف رئ ـي ــس امل ـج ـلــس.
وتــرى املـصــادر أن «الحريري تصرف
بشكل غير سليم مــع ب ــري ،وخــذلــه».
وأش ــارت إلــى أن «املشكلة ليست في
انـتـخــاب ع ــون ،بــل فــي مــا بعد عملية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب» ،م ـت ـس ــائ ـل ــة« :ه ـ ــل ي ــدرك
ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ح ـج ــم سـلـبـيــات
ق ــراره ،إن انتخب عــون وقــرر الرئيس
بـ ـ ـ ـ ّـري م ـق ــاط ـع ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة؟» ،وه ــل
س ـيــؤلــف ال ـح ــري ــري ح ـكــومــة ي ـشــارك
فيها «فقط وزراء من حــزب الله الذي
يصنفه حلفاء الـحــريــري فــي الخليج
بــأنــه إره ــاب ــي؟ ه ــل سـيــؤلــف حـكــومــة
فيها إرهابيون؟» ،معتبرة أن «رئيس
ت ـيــار املـسـتـقـبــل يـنـتـحــر ،ألن أحـ ـدًا لن
يتعرض للمشاكل مثله».
حزب الله ّ
ماض في
هو
يتهيب املوقف.
ٍ
دعمه لعون بال تردد ،لكنه «مهجوس
بـقــوة تــأثـيــر مــا يحصل عـلــى عالقته
ببري .وهــو أبلغ من يهمه األمــر بأنه
كما لم يقبل بكسر عون أو عزله ،فإنه
لن يقبل بكسر بري أو عزله».
ه ـ ــل سـ ـيـ ـق ــدر رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
م ـن ــع ان ـت ـخ ــاب ال ـع ـم ــاد عـ ــون رئـيـســا
للجمهورية؟ بعض املصادر في فريق
 8آذار تقول إن ثمة جهات تسعى إلى
االنتخابات الرئاسية
تأجيل جلسة
َ
ي ــوم  31الـ ـج ــاري ،ف ـس ـحــا ف ــي امل ـجــال
أمام إمكان عقد «تسوية ما» بني بري
ّ
تتحدث عن
وعون .لكن مصادر أخرى
أن بري ،رغم قناعته بأن انتخاب عون
ص ــار م ـض ـمــونــا ،سـيـسـعــى إل ــى عــدم
انعقاد جلسة  31تشرين األول ،لكن
ب ــدواف ــع شـخـصـيــة ال بـطـلــب مــن أحــد
(وهــو ما تنفيه مصادر عني التينة).
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ما الذي يريده رئيس المجلس؟

وتـلـفــت امل ـص ــادر إل ــى أن مـعــركــة بــري
ستكون عند تأليف الحكومة األولــى
ف ــي ال ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد ،وت ـش ــدي ــده على
الـحـصــول على وزارات أســاسـيــة ،وال
سيما وزارتـ ــا املــالـيــة وال ـطــاقــة ،لعدم
ث ـق ـت ــه ب ــالـ ـح ــري ــري وج ـ ـبـ ــران بــاس ـيــل
ف ــي م ـل ـفــي املـ ـ ــال والـ ـنـ ـف ــط .وف ـ ــي ه ــذا
اإلط ــار ،يبدو الحريري منفتحًا على
ّ
أي صيغة تمكنه مــن ترميم العالقة
م ــع ب ـ ــري ،فـيـمــا ي ــؤك ــد عـ ــون أن لــديــه
مــا يـنــاقـشــه مــع رئ ـيــس املـجـلــس .لكن
األخ ـي ــر ال ي ـب ــدو م ـ ّ
ـرح ـب ــا ت ـمــامــا بــأي
مـ ـ ـب ـ ــادرة ع ــون ـي ــة تـ ـج ــاه ــه ،إذ ت ـجــزم
مصادره بأن أي «زيــارة بروتوكولية
ّ
ويلمح ّ
مقربون من
له لم تعد تنفع».
ّ
رئيس املجلس إلى أنه يمكن أن يقرب
موعد سفره خــارج البالد من السبت
املـقـبــل إل ــى ال ـيــوم فــي رحـلــة لــن يعود
منها قبل  8أيام.
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،ال يـ ـ ـ ــزال ج ـن ـبــاط
م ـتـ ّ
ـرددًا ،فهو يــريــد البقاء إلــى جانب
ّبري ،وفي الوقت نفسه يشعر بالقلق
مـ ــن ال ـل ـع ـب ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي ق ـضــاء
الـشــوف .ففي حــال وقــوفــه ضـ ّـد خيار
عـ ــون والـ ـح ــري ــري ،يـ ـه ـ ّـدد ال ـعــون ـيــون
بالتحالف مــع املستقبل فــي القضاء،
ما يعني خسارة حتمية له .ومن هذا
امل ـن ـط ـلــق ،ي ـح ــاول ج ـن ـبــاط أن يبقى
حـتــى الـلـحـظــات األخ ـيــرة فــي املنطقة
ال ـ ــرم ـ ــادي ـ ــة .ومـ ـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن يـعـقــد
ّ
اجتماعًا لكتلة الــلـقــاء الديموقراطي
السبت املقبل .وبحسب مصادره ،إذا
ّ
يتغير شــيء فــي املعادلة الحالية،
لــم
ّ
وت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـن أن عـ ـ ـ ــون س ـ ـي ـ ـفـ ــوز فـ ـ ــي كـ ــل
األح ــوال مــن دون حـســاب كتلة اللقاء
الــديـمــوقــراطــي ،فــإن األكـيــد أن الـنــواب
م ــروان حـمــادة وأن ـطــوان سعد وفــؤاد
الـسـعــدّ ،
ورب ـمــا غ ــازي الـعــريـضــي ،لن
ّ
يصوتوا لعون ،في مقابل منح باقي
أعضاء الكتلة أصواتهم له.
(األخبار)

واقعًا جديدًا على الجميع يدفعهم الى اعادة ّ تقييم املشهد.
وفيق قانصوه
واملسؤولية األكبر في كسح األلغام مما تبقى من الطريق
ما الذي يريده الرئيس نبيه بري؟ هذا هو «سؤال املليون» تقع ،منذ لحظة االعالن الرسمي ،على عاتق عون والحريري
الذي ال يجد إجابة واضحة بعد.
نفسهما ،بتشجيع ودعم غير منظور من حزب الله .وبداية
ـور
ـ
م
األ
أن
ـرى
ـ
ـ
ت
و
ـة»،
ـ
ح
ـا
ـ
ت
ـر
ال ــراب ـي ــة ،بـحـســب زواره ـ ـ ــا« ،م ـ
الكسح يجب أن تـكــون مــن عــن التينة ال مــن ســواهــا ،ألن
الرسمي
ـان
ـ
ع
اال
تنتظر
ـي
ـ
تسير فــي الطريق السليم .وه
غياب العامل الخارجي وكلمة السر الرئاسية ـ ـ وهي تجربة
ِّ
على لـســان الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،مـعــولــة على أن هذه غير مسبوقة فــي تــاريــخ لبنان السياسي ـ ـ يجعل لزامًا
الخطوة سيتبعها ارتـفــاع وتـيــرة التأييد الــدولــي واملحلي ،التوصل إلى تفاهمات داخلية بديلة .املطلوب إذًا ،بحسب
بما ال
يعود معه من قــدرة لدى أي طرف محلي على قلب املصادر« ،باقة» ،إذا كان إسم السلة يثير حساسيات ،وفي
ّ
ّ
تتمعن في «مؤشرات مهمة» ،هذا مصلحة للجميع.
الطاولة .يؤكد هؤالء أن الرابية ّ
ّ
بــرزت في اليومني املاضيني ،تــدل على تهيب مما آلت إليه ال يعني ذلك أن الرئيس بري «سيرفع العشرة» .وهو ،في
األم ــور ،وربـمــا على بــدايــة بحث عــن الـنــزول عــن الشجرة ،رأي املصادر نفسها ،سيواصل سعيه إلى إفشال انتخاب
من البيان التوضيحي الذي أصدره وزير املال علي حسن عون ما دام يرى بصيص أمل ،وما دام يدرك أن حزب الله
خليل حول الثنائية املسيحية ـ ـ السنية إلى املوقف الهادئ ال يمكن أن يتخلى عن حلفهما االستراتيجي .لكنها تلفت
الى أنــه ،في جلسة املجلس أمــسّ ،
لرئيس املجلس في الجلسة التشريعية
«هدأ
أم ــس .وي ـشــدد ال ـ ـ ّ
ـزوار عـلــى أن العماد
اللعب» عبر «النقاش املتفق عليه سلفًا»
ّ
مـيـشــال ع ــون «رب ـمــا يـكــون األح ــرص،
للتنصل من
مــع النائب جــورج عــدوان
ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ،عـلــى الــرئـيــس
كالم مستشاره السياسي علي حسن
الرسمي
الترشيح
بــري وموقعه ودوره» ،و«مستعد لكل
خليل .وهــذه ،ربما ،تكون إشــارة اولية
ًا
د
جدي
واقعًا
سيفرض
ال ـض ـمــانــات والـتـطـمـيـنــات وال ـخ ـطــوات،
إل ــى االس ـت ـعــداد لـلـتـفــاوض إذا مــا كــان
يدفع الجميع الى
تحت سقف الــدسـتــور ،مــن زي ــارة عني
هناك ـ ـ في الطرف املقابل ـ ـ استعداد
التينة إلى التعاون في موضوع املجلس اعادة تقييم المشهد للتنازل .أمــا مقياس النجاح فمرتبط
النيابي والحكومة املقبلة وغيرها من
بطبيعة الصفقة واألث ـمــان السياسية
التفاصيل» .ناهيك عن التعويل الدائم
وم ــا يـمـكــن أن ي ــوض ــع ع ـلــى ال ـطــاولــة.
ع ـلــى ح ــزب ال ـلــه ودوره وق ــدرت ــه على
صحيح أن أحدًا ال يملك تصورًا دقيقًا
تبريد األجواء امللتهبة.
لطبيعة مثل هذه الصفقة بعد ،لكن من
ّ
بــاخـتـصــار األمـ ــل غـيــر مـنـعــدم م ــن إم ـك ــان ال ــوص ــول إلــى شبه املــؤكــد أنـهــا تتضمن مــن بــن مــا تتضمنه مفاوضة
تسوية ما ،وإن كانت غير واضحة املعالم بعد ،ألن القناعة ب ـ ــري ،ب ــاس ــم «ال ـش ـي ـع ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،ع ـلــى «اس ـت ـع ــادة»
ّ
يتحرك بني سقفني :األعلى قلب الطاولة وزارة املــال للشيعة وفق ما ّ
أن رئيس املجلس
نصت عليه املحاضر السرية
مطمئنة
تكون
تسوية
الى
الوصول
واألدنى
على التسوية،
التفاق الطائف ،ناهيك عن ملف النفط ،وتوزيع ال ــوزارات،
له .وبما أن السقف األول سيصبح صعبًا الوصول اليه بعد وضمانات حول رئاسة املجلس ،والحفاظ على املكتسبات
االع ــان الحريري الرسمي ،يبقى السقف الثاني عرضة الـتــي تـ ّ
ـوزعــت بــن كــل األط ــراف فــي «الــدولــة العميقة» التي
للتفاوض.
نشأت في السنوات الخمس والعشرين املاضية .وفي رأي
في رأي مصادر في  8آذار ،فــإن تصعيد رئيس
املجلس ،امل ـص ــادر ،أن كــل ال ـقــوى كيفت مصالحها مــع ال ـفــراغ في
ّ
فــي األي ــام املــاضـيــة ،كــان هــدفــه منع الـحــريــري مــن تخطي السنتني والنصف املاضيتني ومــع شبه الغياب املسيحي
مرحلة الترشيح املضمر الــى الترشيح املعلن .لكن إعالن مـنــذ رب ــع ق ــرن .و«امل ـعــادلــة الــذهـبـيــة» املـطـلــوب ّمــن الرئيس
(املرجح اليوم) سيكون نهاية العتيد التوصل اليها هــي :كــم ُ
ّ
الحريري دعم ترشيح عون
سيحسم مــن كــل مــن هذه
ّ
مرحلة وبداية أخرى في سباق عون إلى بعبدا .وسيفرض القوى ،وكم سيتبقى لها؟

فارس سعيد

عون بعث برسالة
إلى جعجع يطلب
منه وقف الهجوم
على حزب الله

ّ
ً
حتى أنها غضت الطرف طويال عن
ت ـه ـج ـمــات حـلـيـفـهــا ال ـج ــدي ــد سـمـيــر
ج ـع ـج ــع ع ـل ــى حـ ـ ــزب الـ ـل ــه وات ـه ــام ــه
بتعطيل انتخاب رئيس جديد ،كذلك
فإنها تتلذذ بالضغط املعنوي الذي
ُي ـ ـمـ ـ َـارس ع ـل ــى حـ ــزب الـ ـل ــه .م ــن ه ــذه
ال ـن ـق ـطــة األخـ ـي ــرة ي ـب ــدأ رد امل ـص ــادر
ُ
ّ
العونية التي تسارع إلى التأكيد أن
«الـجـنــرال بعث بــرســالــة إلــى جعجع
عـبــر مــوفــده الـنــائــب إبــراهـيــم كنعان
يطلب منه وقــف الهجوم على حزب
الله أو تخفيفه .ال ُيمكننا أن نطلب
ُ
م ــن ال ـ ـقـ ــوات أن تـ ـغ ــرم بـ ـح ــزب ال ـل ــه،
ُ
ولكن نحن أيضًا ال يمكننا أن نقبل
بالهجوم عليه» .وفي الوقت نفسه ال
تريد الرابية أن «تخسر تحالفها مع
القوات».
ثـ ــاثـ ــة ع ـ ــوام ـ ــل دف ـ ـعـ ــت إلـ ـ ــى تـعـبـيــد

ط ــري ــق ع ـ ــون إل ـ ــى ب ـع ـب ــدا بـ ــالـ ــورود.
األول هو «التحالف الثابت مع حزب
ال ـل ــه والـ ـت ــزام ــه م ـع ـن ــا» .ال ـث ــان ــي هــو
«دعــم سمير جعجع للترشيح» .أما
السبب األخـيــر ،فهو «تبني الرئيس
سعد الحريري لهذا الخيار .قــرارات
لـبـنــانـيــة م ــن دون تــدخــل خ ــارج ــي».
ول ـك ــن ال ُب ـ ـ ّـد م ــن ال ـت ـشــديــد ع ـلــى أنــه
«وصلنا إلــى هنا بفضل حــزب الله.
إذا ل ــم نـعـتــرف بــذلــك ن ـكــون نــاكــريــن
لـلـجـمـيــل» .ولـكــن «م ــا فينا نستغلو
آلخر رمــق ،بدنا نتفهم ظــروف حزب
الله» ،وتقصد املصادر بكالمها عدم
تحميل الحزب مسؤولية موقف ّ
بري.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـحـلـيــف الـســابــق
فرنجية ،فـ«ماشي مع ّ
بري .خلص ما
رح يقدر يعمل رئيس» .بني التيارين
«ج ــرح كبير ولـكــن ال يــوجــد ج ــرح ال
يبرد .القصة بحاجة لوقت».
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ان ـت ـش ــر ت ـس ـج ـيــل صــوتــي
على «الواتساب» للنائب زياد أسود
يقول فيه« :مرحبا ،بعتقد صار فيكم
ّ
تـحــضــروا ص ــور ويــافـطــات للجنرال
ّ
ت ـح ــط ــوا ع ـل ـي ـهــا ف ـخ ــام ــة ال ــرئ ـي ــس».
األدري ـ ـنـ ــالـ ــن ف ــي أعـ ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه
عونيًا «أج ــواء التفاؤل عالية ،ولكن
ُ
َ
لــن نـ ْـســكــر إال بـعــد أن تـعـقــد الجلسة
ُ
وي ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب عـ ـ ـ ـ ـ ــون» .الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات
االحتفالية لم تبدأ بعد« ،بمعنى أنه
ال يوجد شــيء رسمي ُمنظم» .ولكن
الشباب «في فرح عظيم».

الحريري وجعجع استسلما لحزب الله
ليا القزي

الــراح ـلــة ن ـهــاد جــرمــانــوس ال ـتــي كــانــت
في صفوف «النهج» ،بعد حسم النائب
سـعــد الـحــريــري تبنيه تــرشـيــح النائب
مـيـشــال ع ــون إل ــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة.
«ورقة نعوة» الـ ُ 2016مخصصة لفريق
 14آذار (وتصلح أيضًا لـ  8آذار بعد أن
ّ
تفرق الحلفاء) .أين مجلس العزاء؟ «في
ُ
ّ
مقر األمانة العامة» ،كما ينقل بسخرية
عن سعيد.
نـ ــائـ ــب جـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـسـ ــابـ ــق ي ـت ـح ـف ــظ عــن
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ق ـ ـبـ ــل سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن إعـ ـ ــان
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـت ــرش ـي ــح عـ ـ ـ ــون ،ل ـي ـضــرب
ب ــذل ــك ع ــرض ال ـحــائــط ب ـكــل ال ـش ـعــارات
الـ ـت ــي رف ـع ـه ــا ف ــري ـق ــه الـ ـسـ ـي ــاس ــي .هــو
ي ـعــد ب ــأن ــه سـيـعـقــد ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة
امل ـق ـب ـلــة م ــؤت ـم ـرًا ص ـحــاف ـيــا ُي ـ ـقـ ـ ّـدم فـيــه

في سبعينيات القرن املاضي حني فاز
الرئيس سليمان فرنجية بفارق صوت
واحـ ــد عـلــى مـنــافـســه ال ـي ــاس ســركـيــس،
نشر الراحل بيار صادق كاريكاتورًا في
جــريــدة «الـنـهــار» ،هــو عـبــارة عــن «ورقــة
نعوة» للمكتب الثاني« :من آمن بي وإن
مــات فسيحيا .املــرحــوم املكتب الثاني.
والده فؤاد شهاب .والدته الداكتيلو (آلة
الطباعة) .أشـقــاؤه األعـضــاء املنضوون
فــي حلف النهجُ .يــرجــى إب ــدال األكاليل
بالتبرع للبنك املــركــزي» .يتذكر منسق
األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ـقــوى ال ــراب ــع عـشــر من
آذار فـ ــارس سـعـيــد ه ــذا ال ـكــاري ـكــاتــور،
ال ـ ـ ــذي ورد ف ـي ــه ذك ـ ــر والـ ــدتـ ــه ال ـنــائ ـبــة
ُ
معارضة بري لعون تقوم على قاعدة قم ألجلس مكانك (مروان طحطح)

موقفه الرسمي .في هذه األثناءُ ،يمكن
استقاء موقفه ّ
مما ُينقل عنه .كــان قد
ّ
صرح سابقًا لـ «األخبار» بأنه «سأكون
ّ
املعارضة بوجه عون وكل من يؤيده».
ال يــزال على املوقف نفسه ،ولكن ليس
في خندق املعارضة نفسه مع الرئيس
فرنجية،
نبيه بــري والـنــائــب سليمان
ُ
ألن «معارضتهما تقوم على قاعدة قم
(ي ــا ع ــون) ألجـلــس مـكــانــك .معارضتي
ّ
هي للوصاية اإليرانية التي حلت مكان
الــوصــايــة الـســوريــة» .لكن سعيد يكاد
يــاقــي ب ــري ح ــن ي ـقــول إن «ف ــوز عــون
ُ
وسيفجر
بالرئاسة هــو مـشــروع غلبة
البلد .وأنا مسؤول عن كالمي».
يـ ـص ــف سـ ـعـ ـي ــد نـ ـفـ ـس ــه بـ ـ ـ «ع ـ ـضـ ــو فــي
جـ ـمـ ـه ــور  14آذار» .وبـ ـع ــد أن ُي ـع ـلــن
الحريري دعمه لعون «سأكون عنصرًا
ّ
من جمهور  14آذار الذي لن يتخلى عن
ُ
املـكـتـسـبــات الـتــي حـقـقـهــا» .وه ــو يصر
ّ
على أن الحريري ال يزال جزءًا من هذا
الفريق «سعد الحريري ما ضهر من 14
آذار بــس رب ــح حــالــو» .يختم املـقــربــون
مّــن سـعـيــد بـنـقــل نقطتني عـنــه :األول ــى
أنه «رغم االعتراض على سمير جعجع
ّ
وسعد الحريري لتبنيهما عون ،إال أن
املعركة ليست معهما ،بل مع حزب الله
ّ
وامل ـشــروع اإلي ــران ــي» .والـثــانـيــة هــي أن
جـعـجــع وال ـحــريــري «اسـتـسـلـمــا لحزب
الله».
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
رسائل تشرين
ل ــم ي ـكــن بــإم ـكــان أح ــد تـجــاهــل
التظاهرة التي نظمها التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر األحـ ــد املــاضــي
بمناسبة ذك ــرى الـثــالــث عشر
م ـ ــن ت ـ ـشـ ــريـ ــن اﻷول .م ـع ـظ ــم
م ـ ـح ـ ـطـ ــات ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزة واك ـ ـبـ ــت
ال ـحــدث ،وكـعــادتـهــا كــل محطة
نقلت الـحــدث بعيونها ،فكان
ال ـحــدث ال ــواح ــد ذا م ـعــان عــدة
تختلف من محطة الــى أخــرى.
اذا اجــريـنــا قـ ــراءة موضوعية
ل ـل ـحــدث مـتـجــاهـلــن سطحية
وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل اﻹع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــة
وسماجتها ،وركزنا على نقاط
ع ــدة ،قــد نـصــل ال ــى ج ــواب عن
سؤال يراود الكثيرين اال وهو:
م ــا ه ــي ال ــرس ــال ــة او الــرســائــل
التي اراد التيار الوطني الحر
تــوج ـي ـه ـهــا ال ـ ــى ش ــرك ــائ ــه فــي
الوطن؟
اف ـت ـتــح ال ـع ـم ــاد عـ ــون رســائ ـلــه
ب ـم ـش ـهــد الـ ـحـ ـش ــود ال ـض ـخ ـمــة
التي يظهر من خاللها للجميع
انه يمسك بالشارع ويستطيع
تـعـبـئـتــه وال ـل ـج ــوء ال ـي ــه كـلـمــا
اقـتـضــت الـحــاجــة لــذلــك ،ل ــذا ال
ي ـن ـب ـغــي ع ـل ــى أح ـ ــد ان ي ــراه ــن
ع ـل ــى ض ـع ـف ــه ،ك ـم ــا ان ـ ــه يـثـبــت
للجميع انــه صــاحــب اﻷكثرية
املـسـيـحـيــة دون مـ ـن ــازع .ومــن
هنا يكتسب شرعيته وأحقيته
بــالــوصــول ال ــى قـصــر الشعب؛
ثــم انـتـقــل بـنــا ال ــى مشهد آخــر
وهـ ـ ـ ــو تـ ــرت ـ ـيـ ــل رجـ ـ ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن
املسيحيني واملسلمني لخطاب
الـ ـ ــوحـ ـ ــدة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ك ـ ــل ع ـلــى
طــريـقـتــه لـيـكــونــوا بــذلــك املـثــال
ال ـح ــي ع ـل ــى انـ ــه يـسـتـطـيــع ان
يكون رئيس الوحدة الوطنية
وال ـع ــدال ــة وامل ـ ـسـ ــاواة ورئ ـيــس
الشراكة الحقيقية دون تمييز
أو أسـتـثـنــاء أو إق ـص ــاء ﻷح ــد،
ليعبر بنا بعد ذلك الى خطاب
رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
ال ــوزي ــر جـ ـب ــران بــاس ـيــل ال ــذي
ك ــان ح ـمــال اوجـ ــه ،اب ــرزه ــا انــه
ب ــال ــرغ ــم مـ ــن الـ ـنـ ـب ــرة الـ ـح ــادة
ال ـتــي اعـت ـمــدهــا خ ــال خـطــابــه
مـتــوجـهــا ب ـهــا ال ــى الـفــاســديــن
واﻹقطاعيني في الدولة اال انه
كــان فــي كــل مــرة يـعــود ويؤكد
عـلــى قــدرت ـهــم عـلــى اسـتـيـعــاب
اﻵخـ ــر ف ـهــو ل ــم ي ــأت ع ـلــى لفظ
«اﻹحـتــال الـســوري» مستبدال
اي ـ ــاه «ب ــال ــوص ــاي ــة ال ـس ــوري ــة»
وك ـ ــأن ـ ــه يـ ــرضـ ــي حـ ـلـ ـف ــاءه مــن
قــوى الثامن من آذار وحلفاءه
امل ـس ـت ـجــديــن م ــن قـ ــوى ال ــراب ــع
ع ـش ــر م ــن آذار ف ــي آن واح ـ ــد،
كذلك اﻷمــر عند تطرقه لهوية
لـبـنــان املـتـمـثـلــة باستقالليته
وعـ ــدم تـبـعـيـتــه ل ـل ـخــارج وب ــأن
قــوة لـبـنــان تـكــون بـقــوة شعبه
وج ـي ـشــه وم ـق ــاوم ـت ــه؛ وأخ ـي ــرا
وليس آخرا يطل علينا العماد
عون عبر شاشة ضخمة ليلقي
خـ ـط ــاب ــه م ـ ــن الـ ــراب ـ ـيـ ــة وك ــأن ــه
ي ـقــول اكـ ــون بـيـنـكــم ف ــي بعبدا
رئيسا لكل اللبنانيني جامعا
وم ـ ــوح ـ ــدا وخـ ـط ــاب ــه امل ـع ـت ــدل
الـنـبــرة وامل ـض ـمــون خـيــر دليل
على ذلك.
ف ـه ــل ي ـت ـح ـقــق ح ـل ــم اﻷغ ـل ـب ـيــة
اللبنانية بوصول العماد عون
ام ان كل ما يقال ويحصل هو
كمن يسكب املاء في السلة؟
علي طه
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قانون االنتخاب يضيع في
تشريع «الضرورة األميركية»
بعد أن كان هناك
إمكانية لالستفادة من
الجلسة التشريعية ومناقشة
اقتراحات قانون االنتخاب،
فجأة طار النصاب القانوني،
وطارت معه البنود التي
خاض ألجلها كل من التيار
الوطني الحر والقوات
اللبنانية حربًا ،بهدف إدراجها
على جدول األعمال،
واعتبروها شرطًا لحضور
أي جلسة تشريعية .فكانت
جلسة مالية بامتياز ،اتسمت
بالتحفظات والرسائل
السياسية
ميسم رزق
قبل نحو سنة ،عقد املجلس النيابي
جلسة تشريعية بضغط غــربــي ،بـ ّـت
خاللها قوانني مالية تتعلق بمكافحة
«تمويل اإلرهاب» و»تبييض األموال».
أم ـ ــس تـ ـك ــرر املـ ـشـ ـه ــد ،ح ـي ــث ت ـســابــق
الجميع للوصول إلى املجلس النيابي،
م ــواك ــب أم ـن ـي ــة ،م ــوظ ـف ــن ،ون ــواب ــا ال
يجمعهم برنامج انتخابي وال أرضية
س ـيــاس ـيــة أو ف ـك ــري ــة .ه ـ ــؤالء تـحــديـدًا
يعلمون أن ليس في استطاعتهم فعل
املـعـجــزات ،فثمة مشكالت اقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة مـسـتـعـصـيــة وم ـتــراك ـمــة
ت ـض ـغــط ع ـلــى ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي .إال
أنـ ـه ــم لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا رفـ ـ ــض دعـ ــوة
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ـ ّـري إلع ـ ــادة
ّ
مسمى
تفعيل الـعـمــل الـنـيــابــي تـحــت
ت ـشــريــع ال ـ ـضـ ــرورة .مـجـلــس األم ـ ــة لم
ً
يـجــد ب ــدي ــا ل ـهــذه الـتـسـمـيــة ،لتمويه
ع ـم ـل ـيــة «الـ ـتـ ـش ــري ــع ت ـح ــت ال ـض ـغ ــط»
ب ـه ــدف «ت ـه ــري ــب» ع ــدد م ــن امل ـشــاريــع
امل ــال ـي ــة امل ـط ـلــوبــة دولـ ـي ــا ،ق ـبــل نـهــايــة
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،وإال ،ف ــالـ ـعـ ـق ــاب

يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرن ــا« .ل ـ ـب ـ ـنـ ــان عـ ـل ــى الـ ـل ــوائ ــح
ال ـســوداء ،وتصنيفه مــن ضمن الــدول
غير املتعاونة» ،وبات «االبتزاز» الذي
ت ـمــارســه ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة الـسـبـيــل
ال ــوحـ ـي ــد لـ ـخ ــرق ال ـب ـط ــال ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
الجارية منذ عام .هذه نتيجة منطقية
ل ـت ـع ـط ـي ــل عـ ـم ــل املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ،ال ـت ــي
دفـعــت املـجـلــس الـنـيــابــي إلــى مناقشة
م ـ ـشـ ــاريـ ــع قـ ـ ــوانـ ـ ــن ،ه ـ ــي ف ـ ــي األص ـ ــل
م ــن ع ـمــل ال ـح ـك ــوم ــة ،واض ـط ــرت ــه إلــى
وض ــع ج ــدول أع ـمــال يـضــم  23اقـتــراح
قــانــون بعد تحميلها صفة «املعجلة
املـ ـك ــرر» ،بـغـيــة ت ـبــريــر ع ـقــد جلستني
صباحية ومسائية ،شهدت مناقشات
ُمستفيضة بشأنها.
سـبــق عـقــد الجلستني ،خ ــارج الهيئة
العامة ،الكثير من األحاديث الرئاسية،
مــع قــرب إعــان رئيس تيار املستقبل
سعد الحريري ترشيح العماد ميشال
عون للرئاسة .أحاديث وضع الرئيس
ب ـ ـ ـ ّـري ح ـ ـ ـ ّـدًا لـ ـه ــا ،ب ـم ـن ـعــه ا ّل ـ ـكـ ــام مــن
ب ــاب األوراق الـ ـ ــواردة .تـجــنــب رئيس
املـجـلــس دخ ــول «أص ـحــاب الـسـعــادة»
بسجاالت ال طائل منها ،ولن تضيف
إلــى الجلسة ســوى نقل «الــرصــاص»
السياسي من اإلعالم إلى املؤسسات.
إال أن بعض «املشاغبني» من النواب،
تقصدوا فتح النقاش الرئاسي ّ
لجس
نبض الرئيس بـ ّـري .كان أولهم نائب
القوات اللبنانية جورج عدوان ،الذي
تناول كالم املعاون السياسي للرئيس
ّبري الوزير علي حسن خليل ،واصفًا
كالمه عن الثنائية املسيحية – السنية
بأنه «طائفي ،وال يشبه الرئيس ّبري».

اعترض نواب حزب الله
على إقرار اقتراحات
القوانين المالية ورأوا
فيها تجاوزًا للسيادة

ً
األخـ ـي ــر ل ــم ي ـت ــرك مـ ـج ــاال لـلـتـصـعـيــد
اللفظي ،وحـســم األم ــر بقوله« :أن ــا لم
ّ ّ
أتحدث إل خالل اجتماع هيئة مكتب
ُ
ـأت إل ــى مجلس
امل ـج ـلــس ،وق ـل ــت ف ـل ـنـ
النواب وليفز من يفوزِ .شخصيًاُ ،
قلت
لن أصـ ّـوت للعماد عون ،وسأكون في
املعارضة مع محبتي وتقديري له .هل
هذا الكالم فيه ما يتعلق بالطائفية؟
ّ
نصوت
سأكون ّأول الحاضرين ،نحن
وفقًا لقناعاتنا ،سواء نجح من نجح،
وكتلتي حاضرة في كل الجلسات منذ
ّ
سنتني ونصف حسمًا لكل األق ــوال».
لم ينزل ّ
رد الرئيس ّبري بردًا وسالمًا
على قلوب نواب التيار الوطني الحر،
وألن الكلمة بالكلمة باتت القاعدة في
مجلس النوابّ ،
سجل النائب إبراهيم
كنعان تحفظه عن بعض بنود جدول
األع ـم ــال «لـكــونـهــا ال تــدخــل فــي إطــار
ت ـشــريــع ال ـ ـضـ ــرورة» ح ـســب تـعـبـيــره،
ولحقت به كتلة «الـقــوات اللبنانية».
رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ــذي اس ـت ـع ـج ــل
امل ـبــاشــرة بــالـعـمــل الـتـشــريـعــي ،أغـلــق
ب ــاب ال ـحــديــث خ ــارج ج ــدول األع ـمــال
ب ـتــأك ـيــده أن «مل ـج ـلــس الـ ـن ــواب الـحــق
في التشريع في جميع الظروف وفي
غياب أو حضور رئيس الجمهورية».
وبدأ النقاش في عدد من االقتراحات،
ً
أك ـث ــره ــا ج ـ ــدال ه ــي ت ـلــك امل ـق ـ ّـدم ــة مــن
النائب ياسني جابر ،وتتعلق بتبادل
املـعـلــومــات لـغــايــات ضــريـبـيــة وإلـغــاء
«األس ـه ــم لـحــامـلــه» و»األس ـه ــم ألم ــر».
ما إن بدأت تالوة هذه القوانني ،حتى
طلب الـنــائــب ن ــواف املــوســوي الـكــام،
معتبرًا أن «تشريع اليوم هو تشريع
ت ـحــت ال ـض ـغــط وال ـق ـه ــر» ،واص ـف ــا ما
يـحـصــل ب ــأن ــه «ان ـت ـق ــاص ل ـل ـس ـيــادة»،
مـ ـقـ ـت ــرح ــا «إرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذه الـ ـق ــوان ــن
ل ــدراسـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـن ـي ــاب ـي ــة
املختصة» .فأعاد النائب جابر تبرير
إدراج ه ــذه االق ـت ــراح ــات عـلــى ج ــدول
األع ـ ـمـ ــال بـصـفـتـهــا امل ـع ـج ـل ــة ،بـحـجــة
أن ـهــا «ل ــم تـبــت ف ــي الـحـكــومــة نتيجة
ت ـع ـط ـي ــل الـ ـجـ ـلـ ـس ــات ،وسـ ـف ــر رئ ـي ــس
الحكومة سابقًا» .واعتبر الوزير علي
حـســن خليل أن «م ــن مصلحة لبنان
االن ـض ـم ــام إل ــى ه ــذه االت ـفــاق ـيــات ألن
الرفض سيضعنا تحت املجهر الدولي

وتـصـنـيـفـنــا ك ـ ــدول غ ـيــر م ـت ـعــاونــة».
كتلة «الــوفــاء للمقاومة» أصــرت على
موقفها ،إذ اعتبر النائب حسن فضل
الـلــه أن ــه «ال ُيـمـكــن تطبيق اتـفــاقـيــات
م ــن خـ ــارج ال ـس ـقــف ال ــدس ـت ــوري ،رغــم
تفهمنا للظروف املحيطة بنا» .كذلك
ج ــرى االعـ ـت ــراض ع ـلــى ف ـق ــرة تتعلق
بتفويض وزي ــر املالية التوقيع على
االت ـف ــاق ـي ــات دون الـ ـع ــودة إلـ ــى أح ــد،
وتحويلها إلــى تعميم ملزم ولــه قوة
القانون .وبعدما استفاض النواب في
الجدل حوله ،أقر القانون في الجلسة
املسائية ،بعدما أضيفت إلــى فقراته
ب ـع ــض الـ ـعـ ـب ــارات ،أه ـم ـه ــا الـتـطـبـيــق
وف ـق ــا لـلـمـعــايـيــر واإلج ـ ـ ـ ــراءات املـتـفــق
عليها بــن الــدولـتــن .وسحب اقتراح
القانون املعجل املكرر املتعلق بتعديل
ق ــان ــون اإلجـ ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة .فيما
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طرابلس تنقلب على الحريري وخياره الرئاسي
عبد الكافي الصمد
ت ـك ـفــي إط ــال ــة ســري ـعــة ع ـلــى مــواقــف
ن ــواب طــرابـلــس ،وعـلــى آراء ناشطني
وم ــواط ـن ــن ف ــي امل ــدي ـن ــة ع ـلــى مــواقــع
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ،ب ـ ـشـ ــأن
انـتـخــاب الـعـمــاد ميشال عــون رئيسًا
ّ
يتبي حجم «حقل
للجمهورية ،حتى
الرئيس
طريق
يعترض
األلغام» الذي
ّ
تبني
على
إقدامه
قبل
الحريري
سعد
ّ
«ال ـج ـن ــرال» ،وت ــداع ـي ــات ه ــذا الـتـبــنــي
الحقًا.
فاملدينة التي لطاملا اعتبرها «التيار
األزرق» قلعة ل ــه ،لــم تـعــد كــذلــك .وإذا
ك ــان ــت قـ ـي ــادة «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ق ــد ق ــرأت
نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة فــي
ط ــراب ـل ــس ع ـلــى أن ـه ــا «ف ـل ـتــة شـ ــوط»،
وأن املــديـنــة ســرعــان مــا سـتـعــود إلــى

«حـضــن» الـتـيــار ،فإنها بــذلــك ترتكب
الـخـطــأ ذات ــه م ــرة ثــان ـيــة ،ويـنـتـظــر أن
تــدفــع ثمن هــذه ال ـقــراءة الخاطئة في
االنتخابات النيابية املقبلة.
فـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـت ـ ــي ت ـق ــاس ــم
ال ـح ــري ــري ال ـن ـف ــوذ ال ـس ـيــاســي فـيـهــا،
مـ ـضـ ـطـ ـرًا ،ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات  2009مــع
أبرز خصومه ،وعلى رأسهم الرئيس
نـ ـجـ ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي وال ـ ـنـ ــائـ ــب م ـح ـمــد
الصفدي ،يجد نفسه اليوم أمام مأزق
خ ــروج وزي ــر ال ـعــدل املستقيل أشــرف
ري ـفــي مــن تـحــت «ع ـبــاء تــه» ليقاسمه
الـ ـنـ ـف ــوذ ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،مــا
يجعل الحريري أمــام تنافس مــزدوج
وصعب ،خصوصًا بعدما فقد الكثير
من شعبيته وأوراق قوته مقارنة بما
كان عليه وضعه قبل سبع سنوات.
ووفـ ـ ــق ل ـغ ــة األرقـ ـ ـ ــام واألسـ ـ ـم ـ ــاء ،ف ــإن

الـ ـح ــري ــري ل ـي ــس قـ ـ ـ ــادرًا ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
أن يـ ـ ـم ـ ــون ع ـ ـلـ ــى أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ن ــائ ـب ــن
طـ ــراب ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــل ثـ ـم ــانـ ـي ــة
لـيـقـنـعـهـمــا بــال ـت ـصــويــت ل ـع ــون ،هما
النائبان سمير الجسر وبــدر ونوس.
أما الصفدي ،فينطلق في تأييده عون
مــن حـســابــات مختلفة عــن حـســابــات
الحريري ،رغم تقاطعه معه.
وب ـ ـعـ ــد اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد الـ ـن ــائـ ـب ــن روبـ ـي ــر
ف ــاض ــل الس ـت ـقــال ـتــه وس ــام ــر س ـع ــادة
بسبب موقف حزبه ،يقف على الضفة
ّ
األخـ ـ ــرى امل ـع ــارض ــة ل ـخ ـيــار عـ ــون كــل
مــن ميقاتي والـنــائـبــن أحـمــد كــرامــي
وم ـح ـمــد كـ ـب ــارة ،إذ أكـ ــد م ـي ـقــاتــي أن
«ث ـ ّـم ــة ه ــوة ك ـب ـيــرة جـ ـدًا ب ــن شــريـ ّحــة
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وخ ــاص ــة م ــن أم ــث ــل،
ومــرشــح الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر» ،رادًا
السبب إلى»التراكمات السلبية التي

أنتجتها مــواقــف ع ــون فــي الـسـنــوات
املاضية».
وإذا م ــا أض ـيــف مــوقـ ًـف ري ـف ــي ،ال ــذي
اعتبر دعم عون «خطأ تاريخيًا» ،إلى
موقف الثالثي الــرافــض وصــول عون
إل ــى ق ـصــر ب ـع ـبــدا ،ف ــإن أك ـثــريــة تـبــدو
واض ـح ــة ضـمــن ال ـش ــارع الـطــرابـلـســي
تسير في عكس توجه الحريري ،األمر
الذي سيحرج الثالثي املؤيد لترشيح
عون.
خ ــروج األمـ ــور عــن الـسـيـطــرة مــن بني
ي ــدي ال ـحــريــري ال يقتصر فـقــط على
ط ــرابـ ـل ــس ،ب ــل ي ـن ـس ـحــب أيـ ـض ــا عـلــى
ق ـضــاء املـنـيــة ـ ـ ـ ـ الـضـنـيــة ،حـيــث أعـلــن
الـ ـ ّن ــائ ــب أحـ ـم ــد ف ـت ـف ــت ع ـل ـن ــا رف ـض ــه
تبني الحريري ترشيح عون ،معتبرًا
ّ
«صك استسالم لحزب الله»،
تسميته
بينما تتحدث معلومات عن «تنسيق
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الرهان على حكمة نبيه بري
جان عزيز

طالب نواب
«الوفاء
للمقاومة»
بإحالة
اقتراحات
القوانين
المالية
على اللجان
النيابية
(هيثم
الموسوي)

ُص ـ ِّـدق اقـتــراح الـقــانــون املعجل املكرر
الــرامــي إلــى إلغاء «األسـهــم لحاملها»
و»األسهم ألمر».
كــذلــك َص ـ َّـدق املـجـلــس عـلــى الـقــوانــن
اآلتية :قانون السير الجديد ،إنشاء
ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان
امل ـت ـض ـم ـنــة ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـت ـعــذيــب،
قانون إعفاء ورثــة اللبنانيني الذين
قضوا في كارثة الطائرة الجزائرية
مــن رســوم التقاضي ورس ــوم الفراغ
واالن ـت ـقــال ،قــانــون خـفــض الـغــرامــات
ع ـل ــى مـ ـت ــأخ ــرات الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـلــديــة،
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون خ ـ ـفـ ــض الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام ـ ـ ــات ع ـل ــى
م ـتــأخــرات رس ــوم املـيـكــانـيــك ،قــانــون
ت ـج ــري ــم إطـ ـ ــاق ع ـ ـيـ ــارات ن ــاري ــة فــي
ال ـ ـهـ ــواء ،ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــازة لـلـحـكــومــة
إصـ ـ ــدار سـ ـن ــدات خــزي ـنــة بــالـعـمــات
األجنبية .أمــا أهمها ،فكان االقتراح

ال ــرام ــي إلـ ــى تـخـصـيــص اع ـت ـم ــادات
لـتـنـفـيــذ ب ـعــض امل ـش ــاري ــع ف ــي قـطــاع
امل ـي ــاه امل ـب ـتــذلــة وأعـ ـم ــال االس ـت ـمــاك
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة لـ ـه ــا ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ح ــوض
الليطاني.
غ ـ ـيـ ــر أن ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اتـ ـسـ ـم ــت
بالتحفظات ،كانت أبــرزهــا تلك التي
سـجـلـهــا ك ــل م ــن ح ــزب ال ـلــه وال ـق ــوات
والـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،لـ ــم يـكـتــب
لخاتمتها الخير .فبعد طرح االقتراح
املتعلق بــأصــول التعيني فــي وظيفة
أسـ ـت ــاذ ت ـع ـل ـيــم ث ــان ــوي ف ــي املـ ـ ــدارس
الــرسـمـيــة وتـعـيــن جـمـيــع الناجحني
فــي امل ـبــاراة عــام  ،٢٠٠٨طــار النصاب
الـ ـق ــان ــون ــي وانـ ـخـ ـف ــض ع ـ ــدد الـ ـن ــواب
الحاضرين إلى  ٥٩نائبًا .ولم يتمكن
املجلس من مناقشة اقتراحات قوانني
االنتخابات النيابية.

بلى هي غالبية مسيحية .وغالبية غالبة .تثق بنبيه
بري .وال تصدق كل ما يقال هذه األيام ،باسم الرجل،
ومن محيطه ،أو ضد الرجل ،أو من أعدائه.
ً
ال يـصــدق املسيحيون م ـثــا ،أن األم ــن عـلــى حركة
السيد موسى الـصــدر« ،يـقـ ّـول» كالمًا فيه استعادة
ً
ولــو لذكر الحرب األهلية .ولــو عرضًا ،ال تهويال وال
تهديدًا .وال يصدق املسيحيون أن حامل إرث «الوطن
النهائي لجميع أبنائه»ُ ،ينسب إليه اتهام عن ثنائيات
طائفية أو «جـمـهــوريــة أول ــى» أو صيغة ال ميثاقية.
وال ي ـص ــدق امل ـس ـي ـح ـيــون أن م ـم ـثــل ال ـط ــائ ـف ــة ال ـتــي
قاتل أبـنــاؤهــا كــل املحتلني مــن دون استثناء ،ودفــع
مقاوموها أغلى األثـمــان وأقــدسـهــا ،صونًا للسيادة
في مواجهة كل األع ــداء ،هو نفسه من ّ
يحمل زورًا،
موقفًا يرفض إرادة اللبنانيني في اختيار رئيسهم ،أو
يجهض قرار مواطنيه في سيادة رئاستهم .وال ولن
يصدق املسيحيون ،أن الطالع من معاناة املحرومني،
يـمـكــن أن ي ـكــون لـحـظــة فــي مــوقــع مــن يـحــرمـهــم من
آم ــال ـه ــم وتـطـلـعــاتـهــم ف ــي وط ــن يـتـســع لـلـجـمـيــع وال
يستثني أحدًا .وال يصدق املسيحيون ،أن الذي ناضل
ما يقارب نصف قرن ،كي يكون هو هو ،يرفض أن
يكونوا اليوم هم هم ،ال كما يريد لهم آخر أو يفرض
غاز أن يتكيفوا أو يروضوا أو يدجنوا...
عليهم ٍ
ال بل أكثر من ذلك ،نعم ثمة غالبية مسيحية غالبة،
تــرفــض أن تـصــدق االت ـهــامــات ال ـتــي يـســوقـهــا أع ــداء
الرئيس نبيه بري .ال بل يرفضونها باملطلق وحسب.
يــرف ـضــون م ـجــرد الـتـلـمـيــح إل ــى أن م ــا يـحـصــل هو
ً
نتاج مؤامرة كبرى تستهدف املقاومة أوال وأخيرًا.
بحيث يذهب املسار النزاعي املستجد رئاسيًا ،إلى
لـحـظــة يـصـيــر فـيـهــا إم ــا ال ـطــاق وإم ــا ال ـص ــدام أم ـرًا
حتميًا .إمــا طــاق املـقــاومــة مــع شــارع ميشال عــون،
وإما الصدام في بيئتها وبيتها .وفي الحالتني تكون
تلك القوة الوطنية الضرورية قد أصيبت في حصانة
أساسية من حصاناتها الوطنية .في لحظة حصارها
من قبل أكثر من عدو معلن أو مضمر .وال يصدق
املسيحيون مجرد الهمس أو اإلشــارة أو املزح حتى،
بأن لبنانيًا واحدًا يقبل إضعاف مقاومتهم في وجه
اسرائيل وفي وجه اإلرهاب.
وألنـهــم كــذلــك ،يؤمن املسيحيون ،بغالبيتهم الغالبة
هـ ــذه ،أن ـهــم م ــع ك ــل مــواطـنـيـهــم أب ـن ــاء جـبـلــة واحـ ــدة.
م ـت ـســاويــة ف ــي األصـ ــل وال ـف ـصــل وال ـن ـســغ والـنـســب
وال ــدول ــة والـسـلـطــة وال ـحــق وال ــواج ــب .وألن ـهــم كــذلــك،
يــؤمــن املـسـيـحـيــون ب ــأن اللبنانيني كـلـهــم ،قــد تعبوا

من االحتفال بــأحــزان بعضهم .ومــن االبتهاج بآالم
قسم منهم .وأنهم قد كفروا بعقود من الرقص على
قبور بعضهم ،واالنتصار بهزائم فئة منهم ،والفوز
ع ـلــى ح ـســاب ف ـئــة أو ج ـمــاعــة أو طــائ ـفــة .ل ـقــد تعلم
املسيحيون ،بثمن الهزيمة والشهادة والدماء واملنفى
واملعتقل ،أنهم ال ينتصرون إال بانتصار كل لبناني،
وك ــل اللبنانيني ،حـتــى آخ ــر لبناني مـنـهــم .وأن ـهــم ال
يحيون حريتهم وكرامتهم ،إال بحرية كل مواطنيهم،
وبكرامة كل شركائهم في الوطن واملواطنة .لقد خبر
املسيحيون ،الغالبية الغالبة منهم ،حفرًا في الوجدان
وعلى ما تبقى من أجسادهم ،أن احتفالهم بانتخاب
بشير الجميل ،فيما وليد جنبالط يبلغ سالمه إلى
تيمور مهاجرًا ،ليس نصرًا وال فوزًا وال فرحًا .بل أول
الطريق صوب الهزيمة .تمامًا كما خبر املسيحيون،
أن احتفاالت شركائهم بالوطن بأي دولة ووطن ،فيما
ً
ميشال عــون منفيًا أو سمير جعجع معتقال ،ليس
استقرارًا وال سالمًا وال وفاقًا وال ميثاقًا .بل الخطوة
األولى نحو انكسار الوطن والجنوح صوب الكارثة.
ولقد شاهد املسيحيون وشهدوا طيلة ربع قرن ،كيف
أن وطنهم ال يعيش بنصف وطن .وال بثلث شعب .وال
بربع سيادة .وال بمرابعني وال بثنائيات أو مثالثات
وال بأنصاف قادة .حتى صاروا يحترفون الحلم .ال
بل يرتكبون الرجاء .حلمهم هذا كان يومًا منذ أحد
عشر عامًا ،أن يوحدوا شهادات شهداء الوطن .وأن
يجمعوا تضحيات كل جماعاته على مذبح سيادة
وشراكة وحرية وكرامة خبز وعمل ومنزل وغد .وأن
يصالحوا دمــاء الذين سقطوا كلهم ،مع رجــاء الذين
صمدوا كلهم .فال يسقط لهم شهيد من بعد إال على
الجبهة الصحيحة .وال يترك لبناني منهم أرضه إلى
أرض غريبة.
ً
لـقــد حـلــم املسيحيون طــويــا ،حـتــى ج ــاءت اللحظة.
لـحـظــة أنـضـجـتـهــا ال ـتــراك ـمــات .وســاعــدتـهــا أولــويــات
الخارج املرتد عنا .وفرضتها ضرورات الوطن املترنح
امل ـتــداعــي عـلــى رؤوس ـن ــا جـمـيـعــا .لـحـظــة ،نسجتها
عــوامــل داخـلـيــة بـحـتــة :مـنـهــا ص ـمــود مـيـشــال عــون.
ووفاء حسن نصرالله سيد الوفاء .ومصالحة سمير
جعجع وتـطـ ّـهــر ذاك ــرة مسيحية كاملة مــن لحظات
التدمير الذاتي .وشجاعة سعد الحريري في اإلقدام
على ما فاتنا لحظة استعادة السيادة .وعقلنة وليد
جـنـبــاط ،وح ـتــى قـنــاعــة سـلـيـمــان فــرنـجـيــه واقـتـنــاع
الغالبية الغالبة مــن اللبنانيني ...لــم يعد ينقص هذه
اللحظة إال حكمة نبيه بري .وغالبية املسيحيني ،كما
اللبنانيني الغالبة ،تدرك كم أن حكمته وافــرة وقادرة
وحاضرة .وأنه وأنها لن يخيباهم!

تقرير

الكتائب :لسنا معارضة مع رئيس المجلس
ق ـط ــع أشـ ــواطـ ــا ب ـع ـي ــدة» ب ــن ال ـنــائــب
قاسم عبد العزيز وريفي .أما النائب
كاظم الخير فإنه يدقق حساباته ولم
يحسم موقفه بعد.
ك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ي ـ ـح ـ ـصـ ــل ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ي ـغ ـل ــي رفـ ـض ــا مل ــوق ــف
ال ـح ــري ــري .وت ـت ـح ــدث م ـع ـلــومــات عن
ت ـح ـض ـي ــرات تـ ـج ــري ل ــرف ــع ي ــاف ـط ــات
ً
رافضة في املدينة ،فضال عن تحركات
شعبية على األرض قد تشمل مؤيدي
الحريري الذين يلزم حاليًا أكثريتهم
الصمت لـعــدم قــدرتـهــم على مواجهة
موجة االعتراض الكبيرة في املدينة.
وت ـب ــرز م ــوج ــة االعـ ـت ــراض ه ــذه على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،الـتــي
ت ـت ـ ّ
ـوع ــد «ص ــاح ـب ـن ــا» ،أي ال ـح ــري ــري،
في االنتخابات النيابية املقبلة ،بأن
«يحصد فيها ما يحاول زرعه اآلن».

ليا القزي
عند الرابعة من بعد ظهر اليوم تبدأ
الخلوات املفتوحة للمكتب السياسي
ال ـك ـت ــائ ـب ــي مل ـت ــاب ـع ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فــي
املـلــف الــرئــاســي وإع ــان الـنــائــب سعد
الحريري تبني ترشيح النائب ميشال
عون إلى رئاسة الجمهورية .وكان قد
سبق ذلك ،زيارة رئيس الحزب النائب
ّ
الجميل للحريري الذي «أعرب
سامي
عن تقديره واحترامه للحزب وتفهمه
ألي موقف سيتخذه الكتائب من دون
أن ُيـ ـم ــارس أي ض ـغــط ألن ــه س ـبــق أن
جربنا» ،استنادًا إلى مصادر كتائبية.
الـتـســويــة الــرئــاسـيــة دخ ـلــت مراحلها
األخ ـي ــرة ،وح ــزب الـكـتــائــب ُي ـصـ ّـر على
عــدم االلـتـحــاق بـهــا ،تمامًا كما رفض
سابقًا أن ينضم إلى التفاهم بني التيار

ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة،
ً
مـفـضــا االل ـت ـحــاق بـلـقــاء الجمهورية
مع الرئيس السابق ميشال سليمان،
وكأنه بذلك ُيخرج نفسه نهائيًا خارج
كادر الصورة ليحصر نفسه في مربع
صغير .ال ينظر الكتائب إلى األمر من
هذا املنظار« ،التجار ُيفكرون من هذا
املنطلق ،ولكن نحن موقفنا مبدئي»،
مذكرين بأنه «نحن الذين تخلينا عن
ثالثة وزراء داخل الحكومة» ،الحقيقة
أنـ ــه ت ـبــن أنـ ــه كـ ــان تـخـلـيــا ع ــن وزارة
االق ـت ـصــاد وال ــوزي ــر آالن حـكـيــم فـقــط!
حـتــى الـســاعــة «ال تـبــديــل فــي املــوقــف.
ن ـح ــن م ـع ــارض ــة م ــع أن ـف ـس ـنــا ول ـيــس
مــع نبيه ب ــري» .و ُتـســأل امل ـصــادر« :ما
الذي تبدل حتى نغير نحن؟» ،وتعيد
ّ
التذكير بأن معارضتها انتخاب عون
رئيسًا للجمهورية ناتجة من «وجود

م ـش ــروع ــن س ـيــاس ـيــن م ـت ـنــاق ـضــن.
هـنــاك املــوقــف مــن ح ــزب الـلــه ورفــض
تسليم البلد له وطبيعة العالقة التي
ستكون مع املجتمع الدولي» .إضافة
إلــى ذل ــك ،هـنــاك اعـتــراض على «مبدأ
االتـفــاقــات الثنائية التي تــركــب» .هل
مـشـكـلـتـكــم أن ـك ــم ل ـسـتــم ج ـ ــزءًا مـنـهــا؟
«ع ـي ــب هـ ــذا ال ـ ـكـ ــام» ،ت ـ ـ ّ
ـرد املـ ـص ــادر.
وتضيف« :حني زارنــا وفد من التيار
الوطني الحر وتحدث الوزير الياس
بو صعب عن أن التفاهمات يجب أن
تشمل كــل اللبنانيني ،خصوصًا من
ً
يمتلكون تمثيال أساسيًا ،فكان ذلك
م ــن مـنـطـلــق أن ـن ــا أقـ ــويـ ــاء» .وتـكـشــف
املـ ـص ــادر الـكـتــائـبـيــة ع ــن «م ـح ــاوالت
تقوم بها كل القوى لنكون جــزءًا من
التفاهمات ،ولكن نحن ليس بسهولة
نتراجع ولن نتراجع».

)مروان طحطح(
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الحفرة التي احدثها
سحب الرمول على
شاطىء الرملة البيضا
ويظهر فيها ّالمياه
الريس)
(تصوير نزيه

شاطئ الرملة البيضاء:

عقارات خاصة
على أمالك عامة

ُ
 1932أن مساحة شاطئ الرملة البيضاء كانت أكبر
عام
صادرة
خريطة
ظهر
ت
ّ
ّ
صخرية
هي عليه اليوم ،وأن جميع العقارات هناك لم تكن يومًا
بكثير مما ُ
ّ
بل ّرملية .وتظهر خريطة رسمية تعود إلى سنة  1965أن حدود العقارات
"المتصلة بالشاطئ" تقع تحت خط حدود البحر ،ما يعني أنها ملكًا عامًا
بحسب أحكام القوانين المرعية اإلجراء .هذه المستندات تبرر طرح التساؤالت
عن كيفية نشوء العقارات التي يزعم البعض أنها ملكية خاصة ،ويحصل
على تراخيص للبناء عليها
سينتيا بوعون *
بــدأت أعمال الحفر ونقل الــرمــول في
ال ـج ــزء الـجـنــوبــي م ــن شــاطــئ الــرمـلــة
ال ـب ـي ـضــاء اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـب ـنــاء منتجع
سياحي جــديــد" ،إدن بــاي ري ــزورت"،
على الـشــاطــئ الـعــام الــرمـلــي الوحيد
املتبقي فــي ب ـيــروت ،وس ــط استنفار
ال ـج ـم ـع ـيــات امل ــدن ـي ــة واس ـت ـي ــاء ّ
رواد
الشاطئ الذين يعتبرون املوقع جزءًا
م ــن األم ـ ــاك ال ـعــامــة ال ـب ـحــريــة .وأت ــت
ه ــذه ال ـخ ـطــوة بـعــد أن ح ــرر محافظ
بـيــروت الـعـقــارات التابعة للـ"الشركة
العقارية السياحية ادن روك ش.م.ل".
( 3689ـ ـ ـ  3690ـ ـ  3691ـ ـ  )3692في
 ،2016آخـ ـذًا بـقــول أصـحــاب
ح ــزي ــران
ّ
ال ـع ـقــارات ّأن ـهــا "ع ـق ــارات خـ ّ
ـاصــة ألن

ّ
صخرية قبل أن تحط
طبيعتها كانت
الرمول عليها نتيجة توقف األعمال".
واقترن هذا القرار بتوقيع مالكي هذه
ال ـع ـقــارات األرب ـعــة تـعـ ّـهـدًا بـعــدم بناء
أعلى من متر واحد فوق سطح األرض
ف ــي ال ـع ـقــاريــن  3691و( 3692أي ما
يسمح به للطوابق السفلية) ،فيبقى
الـبـنــاء فــوق سطح األرض محصورًا
في الجزء الشمالي للعقار ،وذلك بعد
إجـ ــراء بـعــض ال ـت ـعــديــات عـلــى ملف
الترخيص .والالفت أن هذا املشروع،
الذي ال يختلف عن غيره من املشاريع
التي قضمت املساحات الواسعة من
األمالك البحرية في العاصمة ،كان قد
حـصــل عـلــى مــرســومــن استثنائيني
عـ ـ ـ ــام  2005و 2013يـ ـنـ ـفـ ـي ــان حــق
املواطنني في الولوج الى الشاطئ من

جهة ،ويتناقضان مــع نظام املنطقة
ّ
العاشرة والقوانني واملراسيم املتعلقة
بــالــواجـهــة الـبـحـ ّ
ـريــة مــن جهة أخــرى:
ف ــامل ــرس ــوم  2005/14814يـسـتـثـنــي
املشروع من شرط عدم تجاوز البناء
 5.5أمتار فوق مستوى طريق الجناح
ص ــدق
(ن ـ ـظـ ــام امل ـن ـط ـق ــة الـ ـع ــاش ــرة امل ـ ّ
باملرسوم  ،)1966/4811فيما يرخص
املــرســوم  2013/10900بإشغال قسم
م ــن األمـ ــاك الـعـمــومـيــة بـمـســاحــة 81
مترًا ّ
مربعًا من أجل إنشاء ممر سفلي
تحت الطريق العام بمساحة  44مترًا
مــربـعــا إلن ـشــاء جـســر ع ـلــوي للمشاة
ف ــوق الـطــريــق ال ـعــام يــربــط الـعـقــاريــن
 3687و( 3689الـ ـش ــاط ــئ ال ــرمـ ـل ــي)،
وه ـ ــذه ل ـي ـســت ّأول م ـ ـ ّـرة يـسـتـحـصــل
فيها مشروع سياحي على ترخيص
يـتـعــارض مــع ال ـقــوانــن ال ـتــي تحمي
األمـ ـ ـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة وت ـض ـم ــن ح ـقــوق
ال ـن ــاس ف ـي ـهــا ،ف ـي ـبــدو أن االسـتـثـنــاء
أصبح القاعدة في العاصمة.
كـثــرت التحليالت والنتيجة واح ــدة:
األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة أص ـب ـحــت ع ـق ــارات
خـ ّ
ـاص ــة والـ ـش ــاط ــئ الـ ـع ــام يـسـتـبــدل
ّ
ّ
ببناء مؤلف من  6طوابق وسفليي،
ّ
ّ
نهائيًا
ألن الـتـعـ ّـهــد لــم يـمـنــع الـبـنــاء
في الجزء املالصق للشاطئ؛ فالرملة

المستندات تؤكد أن
هذه العقارات هي في
الواقع شاطئ رملي
كيف نشأت هذه
العقارات إن كانت تصل
اليها المياه؟
خريطة عام 1932
تظهر أن مساحة
الشاطئ الرملي كانت
أكبر بكثير مما هي
عليه اليوم

الخريطة رقم  3الرملة البيضاء سنة  1965البحر كان يغطي جزء من عقارات الشاطئ

الخريطة
رقم  2الرملة
البيضاء
سنة 1932
تظهر مدى
الشاطئ
الرملي

ّ
ّ
وصخرية " في هذه
"خاص ّة
البيضاء
النقطة (لذلك رقنت االش ــارات) ولكن
ّ
"تبي وجود طبقة ّ
رملية" عندما أراد
املالك تهيئة األرض للبناء.
هناك رأي مختلف وله سنده العلمي:
ف ــاملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ت ـش ـي ــر الـ ـ ــى أن ه ــذه
العقارات هي في الواقع شاطئ رملي.
ّ
ّ
صخرية،
وحــتــى ولــو افترضنا أنها
ف ــإن ـه ــا ت ـب ـق ــى أمـ ــاكـ ــا ع ــام ــة ب ـحــريــة
بـحـســب الـ ـ ـق ـ ــرار 1925/144ألن مـيــاه
البحر تصل اليها (الخريطة رقم .)1

ّ
العامة
تحديد األمالك البحرية
وحمايتها

يـحـ ّـدد ال ـقــرار  144ال ـصــادرعــام 1925
ـام ــة ال ـب ـحــريــة ف ــي املـ ـ ّ
األم ـ ــاك ال ـع ـ ّ
ـادة
الـثــانـيــة ب ــ"شــاطــئ الـبـحــر حـتــى أبعد
مسافة يصل اليها املــوج فــي الشتاء
وشـطــوط الــرمــل والـحـصــى" ،وهــي "ال
ت ـب ــاع وال تـكـتـســب مـلـكـ ّـيـتـهــا ب ـمــرور
ال ــزم ــن" (امل ـ ـ ّ
ـادة األول ـ ــى) .إذًا الشاطئ
ّ
الرملي بكامله أمــاك عامة ،وإن كان
ُي ـس ـمــح بــإش ـغــالــه اس ـت ـث ـنــائـ ّـيــا ولـكــن
بـ ـش ــرط أن "تـ ـبـ ـق ــى األم ـ ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة
ال ـب ـح ــري ــة ب ــاس ـت ـع ـم ــال الـ ـعـ ـم ــوم وال
يـكـتـســب عـلـيـهــا ملـنـفـعــة أح ــد أي حق
ّ
يخول إقفالها ملصلحة ّ
خاصة" ،و"أن
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ّ
ال يـشــكــل االسـتـثـمــار املـطـلــوب عائقًا
لـ ــوحـ ــدة الـ ـش ــاط ــئ فـ ــي حـ ـ ــال وجـ ــود
ّ
يتوجب إبقاؤها مفتوحة
مساحات
لـلـعـمــوم" (املـ ــادة األول ــى مــن املــرســوم
ّ
 ،)1966/4810ف ـي ـم ــا يـ ـح ــظ ــر ه ــذا
املــرســوم البناء فــي املنطقة العاشرة
مــن ب ـيــروت حـتــى ولــو شملت أمــاكــا
ّ
خــاصــة .إال أن ه ــذا الـحـظــر ألـغــي في
املرسوم  1989/169الذي صدر خالل
الـحــرب عــن حكومة غير شرعية ولم
ّ
ّ
الرسميةّ ،
مما حث
ينشر في الجريدة
جـمـعـ ّـيـتــي "ن ـحــن" و"ال ـخ ــط األخ ـضــر"
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم م ــراج ـع ــة ل ـ ــدى مـجـلــس
ش ــورى ال ــدول ــة إلل ـغ ــاء امل ــرس ــوم غير
الـ ـش ــرع ــي وم ـف ــاع ـي ـل ــه ع ـل ــى األمـ ـ ــاك
ّ
القضية كفيل
البحرية ،والحكم بهذه
بحماية كافة شاطئ الرملة البيضاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مــن
الخريطة رقم  1عقارات االيدن روك حاليا

محاوالت االستثمار املتعاقبة وإلغاء
التراخيص الحديثة ووقف كل أعمال
البناء.
ول ـك ــن ،أب ـع ــد م ــن عـمـلـ ّـيــة الـتــرخـيــص
واالسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ،تـ ـع ــود ق ـض ـيــة الــرم ـلــة
البيضاء الى أساس مبدأ خصخصة
الـعــام :فكيف ومـتــى نـشــأت العقارات
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ع ـلــى ش ــاط ــئ ع ـ ــام؟ وكـيــف
ّ
ّ
نـقـبــل ب ــاملـ ـب ــررات ح ــول مـلـكــيـتـهــا إن
كانت ال تكتسب بمرور الزمن؟

شاطئ الرملة البيضاء بين العام
والخاص

عرف شاطئ الرملة البيضاء ّ
تحوالت
جـ ّ
ـذري ــة ،إث ــر تـعــاقــب عـمـلـ ّـيــات الـضــم
والفرز منذ أربعينيات القرن املاضي،
ّ
بالواجهة
وتعديل املراسيم املتعلقة
ً
ال ـب ـحـ ّ
ـريــة ل ــزي ــادة االس ـت ـث ـمــار خــدمــة

ّ
املتمولني الكبار ،على حساب
ملصالح
ح ــق ال ـن ــاس الـطـبـيـعــي ف ــي الــوصــول
ال ــى الـشــاطــئ ،ويـظـهــر ذل ــك جـلـ ّـيــا في
م ـقــاربــة ال ـخ ــرائ ــط وال ـص ــور ال ـجـ ّ
ـويــة
بـتـسـلـســل .فــالـخــريـطــة الـ ـص ــادرة عن
سلطات االنتداب عام ( 1932الخريطة
رقـ ــم  )2ت ـظ ـهــر أن م ـســاحــة ال ـشــاطــئ
الــرم ـلــي كــانــت أك ـبــر بـكـثـيــر م ـمــا هي
ّ
عليه اليوم ،وأن عقارات ال ــ"إدن روك"
ل ــم ت ـكــن ي ــوم ــا ص ـخ ـ ّ
ـري ــة ،وك ــان ــت في
ّ
ّ
هـ ــذه ال ـح ـق ـبــة ش ــاط ـئ ــا رم ـل ــي ــا ع ــام ــا.
وأكبر دليل على ذلك الصور امللتقطة
للموقع الـيــوم ،إذ تــم اسـتـخــراج أكثر
مــن  5000متر ّ
مكعب مــن الــرمــل ،إلى
أن بدأت املياه تمأل الحفرة .ومن جهة
أخ ــرى ،نشأت هــذه الـعـقــارات األربعة
ّ
ّ
عملية إفــراز للعقار  2230املوثقة
عن
ف ــي ع ـقــد اإلفـ ـ ــراز وال ـض ــم واملـقــاسـمــة
بتاريخ  ،1949/12/28التي ّأدت الى
فرز العقار  2230الى  54قسمًا ،وهذا
العقد يحدد أن العقار  2230األصلي
ّ
ّ
يؤكد ّ
مرة
رملية" ،ما
محتواه "قطعة
أخ ــرى أن ع ـقــارات اإلدن روك شاطئ
رملي.
ّ
رسمية تعود إلى سنة
ّأما في خريطة
( 1965الخريطة رقم  ،)3فنرى تحديد
ح ـ ـ ــدود مـ ـي ــاه ال ـب ـح ــر (وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـق ــرار
 )1925/144ل ـث ــاث سـ ـن ــوات1933 :
–  1962و .1955وال ــاف ــت أن ح ــدود
ّ
ال ـع ـق ــارات "املــت ـص ـلــة بــال ـشــاطــئ" تقع
تحت خط حــدود البحر .وهنا نسأل
ال ـج ـه ــات امل ـع ـنـ ّـيــة ك ـيــف ن ـش ــأت هــذه
العقارات إن كانت تصل اليها املياه ،إذ
إنه عند تحديد الشاطئ ،تكون هناك
تراجعات ،لكن هذه التراجعات تضم
عمليًا العقارات .كذلك تظهر الصور
ّ
الـ ـج ـ ّ
ـوي ــة وخـ ــرائـ ــط م ــن ال ـســت ـي ـن ـيــات
موقع حائط الكورنيش البحري الذي
يفصل العقارات الخاصة عن األمالك
ال ـب ـحــريــة ال ـع ــام ــة .وت ـظ ـهــر ال ـخــرائــط
أن الحائط كــان يمر وســط العقارات
 2231 – 4011 – 2235 – 4285و3689
(إدن روك) ،وكــانــت تصل إلـيــه املياه
كما ّ
حددت حدود البحر لعام .1955
عـلــى ض ــوء ه ــذه امل ـقــاربــة التاريخية
ملوقع الرملة البيضاء يبقى السؤال:
أل ـيــس ال ــرم ــل امل ــاص ــق لـلـبـحــر تحت
الكورنيش شاطئًا عـ ّ
ـامــا؟ وبالتالي،
أليس البناء على هذه العقارات يشكل
ّ
ّ
تعديًا على األمالك البحرية حتى ولو
ح ـص ــل امل ـ ـشـ ــروع ع ـل ــى رخ ـص ــة ب ـنــاء
ومراسيم استثنائية؟
مشروع "االدن روك" اليوم هو نموذج
إض ـ ــاف ـ ــي ع ـ ــن م ـ ـش ـ ــروع خ ـص ـخ ـصــة
الشاطئ العام على حساب السياسة
ُ
املــدنـ ّـيــة الـتــي تضمن بـقــاء املساحات
ّ
العامة في املدينة مفتوحة للتالقي،
ّ
أساسية لخلق مجتمع منصهر
وهي
ّ
ومتطور ،وبناء هذا املشروع سيفتح
الـ ـ ـب ـ ــاب ل ـخ ـص ـخ ـص ــة م ـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
ّ
الـشــاطــئ ،فتخسر بـيــروت متنفسها
العام الوحيد .لذلك على كل الجهات
ّ
ّ
مسؤولياتها للحفاظ
تحمل
املعنية
على شاطئ الرملة البيضاء واألمالك
البحرية العامة على كل املستويات:
ب ـلــديــة ب ـي ــروت وامل ـح ــاف ــظ واملـجـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم املـ ــدنـ ــي فـ ــي ش ــأن
تــرخـيــص ال ـب ـنــاء ،إض ــاف ــة ال ــى وزارة
أألش ـ ـ ـغـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــل ف ـ ــي مــا
ّ
يتعلق باستمرار أعمال الحفر ونقل
ً
الــرمــل مــن ع ـقــارات الـشــاطــئ ،وصــوال
ال ــى وزارة الـبـيـئــة املـعـنـيــة بــالـتـحــرك
ف ــورًا والـتــدخــل إليـقــاف هــذا املـشــروع
ل ـح ـمــايــة ش ــاط ــئ بـ ـي ــروت والـ ـث ــروات
اإليـ ـك ــول ــوجـ ـي ــة ،ف ـم ــا ي ـح ـصــل ال ـي ــوم
على الرملة البيضاء تشويه ممنهج
لطبيعة الــواجـهــة البحرية وجريمة
بـيـئـيــة ُ
وم ـ ُـدن ـ ّـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز .فــالـخـطــة
الشاملة لترتيب األراض ــي اللبنانية
املـ ـص ـ ّـدق ــة ب ــامل ــرس ــوم 2009 /2366
ّ
ّ
كمحمية وشاطئ
كرست هــذا املوقع
رمـ ـل ــي عـ ـ ــام مـ ـفـ ـت ــوح ل ـل ـج ـم ـيــع وم ــن
الضروري الحفاظ عليه.
* مهندسة وناشطة في جمعية «نحن»
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(هيثم الموسوي)

اضاءة

ممنوع الدخول
إلى «البارك» في زحلة
راجانا حمية
م ـم ـن ــوع ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى «الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك» .هـ ــذا،
ببساطة ،مــا قــررتــه بلدية زحـلــة ـ ـ معلقة
«ك ـ ـس ـ ـرًا» ل ـك ـت ــاب وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ــذي
«كسر» قــرارهــا القاضي بــإزالــة البسطات
مــن ال ـب ــارك ،مطالبًا بـعــودتـهــا إلـيــه «كما
كــانــت عـلـيــه ال ـح ــال ســاب ـقــا» .قـ ــرار وق ــرار
مضاد ال يصح معهما سوى السؤال عن
ُالقانون .ماذا يقول األخير؟
أقـ ـف ــل «الـ ـ ـب ـ ــارك» ف ــي م ــدي ـن ــة زحـ ـل ــة .مـنــذ
أول ّمــن أم ــس ،لــم يـعــد ه ــذا الـحـ ّـيــز ـ ـ وهــو
املتنفس ُشبه الوحيد ـ مفتوحًا أمام أبناء
املــديـنــة .أغـلـقــت أبــوابــه بـقــرار مــن البلدية
الـتــي اتـخــذتــه «مــرغ ـمــة» ،حـســب مــا يقول
نــائــب رئيسها أن ـطــوان أبــو يــونــس .وهو
قــرار «ال عــودة عنه ،على األقــل حتى هذه

مصادر الداخلية:
ّ
تدخلنا جاء من خلفيات
إنسانية ومعيشية

اللحظات» ،يتابع .فهنا ،في املدينة التي
تعيش على حافة «بركان» قد ينفجر في
ّ
أي لحظة ،لن يكون «البارك» هو الفتيل.
كــان يمكن أال يحصل كــل هــذا .أن ينتهي
الـخـبــر عـنــد «إزال ـ ــة بـلــديــة زح ـلــة ـ ـ معلقة
البسطات داخــل الـبــارك العمومي ،والتي
ّ
كــانــت مـقــررة مـنــذ أربـعــة أش ـهــر» ،غـيــر أن
«تــدخــل» وزارة الداخلية والبلديات ،أول
القاضي بإعادة بعض البسطات
من أمس،
ُ
إلــى املكان الــذي أزيـلــت منه« ،قلب األمــور
رأس ــا عـلــى عـقــب واض ـطــررنــا إل ــى اتـخــاذ
إجراء اإلقفال» ،يتابع أبو يونس.
قبل كتاب الوزير الذي لم تتبلغه البلدية
بعد ،ال بد من العودة إلى ما قبل أربعة
أشهر؛ إلى قرار البلدية بإزالة «البسطات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـغ ــل م ـ ـسـ ــاحـ ــات فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــارك
العمومي» ،مستندة إلى سببني ّ
«أولهما
ّ
أن أصحابها ال يدفعون ما يجب عليهم
لقاء إشغالهم مساحات عامة ،وثانيهما
شكاوى األهالي الذين وجدوا أن البارك
الذين يأتون إليه لترفيه أطفالهم مجانًا،
ُّ
بات عبئًا عليهم» .حينذاك ،اتخذ القرار
ب ـنــزع ه ــذه «امل ـخ ــال ـف ــات» ،ول ـكــن «ج ــرى

التوسط لدينا من قبل البعض بتأجيل
هذه الخطوة ريثما تنتهي املهرجانات».
بعد انتهاء املهرجانات ،أعــادت البلدية
إحياء قرارها «حيث قمنا قبل ثالثة أيام،
عـنــد الـفـجــر ،وبـ ـم ــؤازرة ال ـقــوى األمـنـيــة،
بــرفــع م ـع ــدات امل ـخــال ـفــن ووض ـع ـهــا في
مخزن البلدية ،وذلك منعًا إلثارة بلبلة»،
ّ
يقول أبو يونس .غير أن األمــور لم تجر
كما كانت تأمل البلدية «إذ حضر بضعة
مـسـلـحــن إل ــى مـبـنــى الـبـلــديــة وضــربــوا
الـنــاطــور واع ـتــدوا على معداتهم للقول
إننا نحن من فعلنا ذلك» .لم تقف األمور
عند هذا الحد« ،إذ جاءنا كتاب املشنوق،
وال ــذي يــدعــو مــن خــالــه محافظ البقاع
الـقــاضــي أن ـط ــوان سـلـيـمــان إل ــى اإلي ـعــاز
لبلدية زحـلــة ـ ـ معلقة وتعنايل بــإعــادة
األكشاك الثالثة التي تمت إزالتها ومنح
أصحابها مهلة ثالثة أشهر فقط لتسوية
أوض ــاع ـه ــم م ــع ال ـب ـلــديــة واالس ـت ـح ـصــال
على التصاريح الالزمة ،وطلب املــؤازرة
إلى القطعة األمنية املعنية إلعادة الحال
إلى ما كان عليه».
هنا« ،فار التنور» ،يقول أبو يونس .فهذا
الـكـتــاب «ال ــذي وصلتنا ص ــورة عنه عبر
الــواتــس آب ولــم نتبلغه بعد ،ال نــرى منه
س ــوى الـخـلـفـيــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي انطلق
منها الوزير» .أما كيف؟ يقول أبو يونس
ّ
إن الـ ــوزيـ ــر ل ـف ــت إل ـ ــى أن «م ـ ــن يـحـتـلــون
األم ــاك الـعــامــة هــم جماعة مـيــريــام طوق
(زوج ــة الـنــائــب الــراحــل الـيــاس سـكــاف)».
ال يجد رأس الهرم في البلدية سوى هذا
الـتـفـسـيــر« ،وإال مل ــاذا لــم تـتـحــرك الـ ــوزارة
عندما أزلنا بسطات سابقًا؟» .ويرى أبو
ّ
يــونــس أن «ال ـك ـتــاب هــو مـخــالـفــة لـقــانــون
البلديات ،وتحديدًا البندين  49و 51منه،
وكسر لقراراتنا ثانيًا» ،مشيرًا إلى «أننا
لن نتبلغه ،وقد اتخذنا قرار إقفال البارك
ّ
كرد استباقي».
ً
مــا ت ــراه البلدية تــدخــا وكـسـرًا للسلطة
امل ـح ـل ـيــة ال ت ـج ــده الـ ـ ـ ــوزارة ك ــذل ــك .تـقــول
مـصــادر األخـيــرة «إن كتاب الــوزيــر ليس
ً
ت ــدخ ــا وال ت ـع ــدي ــا ع ـل ــى ال ـص ــاح ـي ــات،
ولـ ـك ــن ك ـس ـل ـطــة س ـيــاس ـيــة م ـش ــرف ــة عـلــى
األم ــن وع ـمــل الـبـلــديــات يـحــق لـهــا ذل ــك».
أمـ ــا ث ــان ـي ــا ،ف ــا خ ـل ـف ـيــات س ـيــاس ـيــة ،بل
العـتـبــارات «إنسانية واقتصادية بحتة
ط ـل ـب ـنــا ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظــل
الظروف املعيشية التي تمر بها البالد»،
ال أكثر مــن ذلــك وال أقــل .إذًا ،هــي ظــروف
استثنائية ،ولكن السؤال هنا :متى صار
نــزع املخالفات عــن األم ــاك العامة ظرفًا
استثنائيًا؟
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«رقائق التفاح»:

هكذا تعمل «إيدال»

أع ـل ـنــت ال ـمــؤس ـســة الــع ــام ــة لتشجيع
االستثمارات في لبنان «إيــدال» ،أمس ،عن
التفاح في
دعم معمل لصناعة رقائق
ُ
جزين .ال دراســات جاهزة للمعمل تظهر
تكلفته ،أو فرص العمل التي سيخلقها أو
الكميات التي سينتجها ،ومع ذلك ّ
قدمت
لــه المؤسسة سلة واسـعــة مــن الحوافز
الـضــريـبـيــة واإلداري ـ ـ ــة ،حـتــى إن ـهــا أعلنت
إطالقه قبل موافقة مجلس الوزراء
إيفا الشوفي
عـنــدمــا أرادت ال ــدول ــة ،عـبــر املؤسسة
ال ـعــامــة لـتـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــارات في
لبنان "إي ــدال" ،أن تدعم "االستثمار"،
خلصت الــى إعطاء سلة من الحوافز
ملعمل متخصص في صناعة رقائق
التفاح فــي جــزيــن .نعم،apple chips ،
هكذا ّ
سماها املعنيون ،وهــي عبارة
عــن عملية دقـيـقــة :نـضــع الـتـفــاح في
اآلالت ،يتم تقشيره ومن ثم تقطيعه
الـ ــى رق ــائ ــق رف ـي ـع ــة ،وب ـع ــد ذلـ ــك يتم
تـنـشـيـفــه لـيـصـبــح مـقــرمـشــا وجــاه ـزًا
لـلـبـيــع .عـمـلـيــة م ـع ـقــدة ك ـه ــذه ال شك
ف ــي أن ـه ــا ت ـح ـت ــاج إلـ ــى دعـ ــم ال ــدول ــة!
لـ ــذلـ ــك أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
"إي ــدال" نبيل عيتاني تقديم سلة من
الحوافز للمعمل ،هي "تقديم مساندة
فــي املعلومات وال ــدراس ــات ،إعـفــاءات
ضريبية على ضريبة الدخل وتوزيع
األربـ ـ ـ ـ ــاح ،م ـس ــان ــدة إداري ـ ـ ـ ــة وإعـ ـط ــاء
ال ــرخ ــص ال ــازم ــة ل ــإن ـش ــاء ،وأخ ـي ـرًا
خدمات ما بعد اإلنشاء عبر الحفاظ
على العالقة بني املشروع االستثماري
والدولة واملساعدة متى أمكن".
لكن ،بعيدًا عن مسألة رقائق التفاح
ال ـت ــي ق ــد ت ـك ــون ف ـك ــرة ن ــاج ـح ــة ،مل ــاذا
قررت "إيدال" أن تدعم هذا املعمل؟
ي ـق ــول ع ـي ـتــانــي إن "إط ـ ـ ــاق م ـش ــروع
رقــائــق الـتـفــاح يعتبر خـطــوة مميزة

فــي ق ـطــاع الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة ()...
ونحن في املؤسسة ال ننظر إليه على
أنه مجرد توظيف لألموال ،بل نتطلع
إلى أثره اإليجابي انطالقًا من الشأن
االقتصادي واالجتماعي في املنطقة،
م ـ ـ ــرورًا ب ــأث ــره ع ـل ــى نـ ـم ـ ّـو ال ـق ـطــاعــن
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
ً
وتــوفـيــر فــرص الـعـمــل ،ووص ــوال إلى
أثـ ــره ع ـلــى م ـس ـتــوى ت ـحــريــك العجلة
االق ـت ـصــاديــة ف ــي امل ـنــاطــق اللبنانية
وتحقيق اإلنماء املتوازن بينها".
ّ
يشرح عيتاني أن "تشجيع القطاعات
اإلنتاجية وتوفير فــرص عمل أمــران
م ـه ـم ــان ،ول ـي ــس أيـ ــا كـ ــان ي ـم ـك ـنــه أن
يقوم بمشروع من هذا النوع من دون
دع ــم ال ــدول ــة"! بــرأيــه "دور الــدولــة هو
تــأمــن ح ـيــاة رائـ ــدة ومــريـحــة للناس
ول ـي ــس ج ـم ــع الـ ـض ــرائ ــب ،وبــال ـتــالــي
عندما نعطي إعفاءات وحوافز نأخذ
باملقابل فرص عمل" .دفاعًا عن الدعم
ال ــذي تـقــدمــه "إيـ ـ ــدال" ،ي ـقــول عيتاني
ّ
إن "الـ ــدول األخ ــرى ال تـقــدم إع ـفــاءات
ض ــري ـب ـي ــة ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل ت ـ ـقـ ــدم أراضـ ـ ــي
مجانية وجــزءًا من رأس املال لتوفير
عمل دائم".
عظيم ،إذًا الهدف األسمى للمؤسسة
هو توفير فرص عمل وتحقيق النمو
االق ـت ـصــادي ،لــذلــك كــم ستبلغ تكلفة
امل ـش ــروع؟ كــم فــرصــة عـمــل سيخلق؟
وكيف ستكون تأثيراته على اقتصاد
املنطقة؟
يـجـيــب إي ـل ــي رزق ،رئ ـي ــس مــؤسـســة
إيـ ـل ــي رزق وأح ـ ـ ــد امل ــؤسـ ـس ــن ل ـهــذا
املـ ـ ـش ـ ــروع ،بـ ـص ــراح ــة" :م ـ ــا زلـ ـن ــا فــي
م ــرح ـل ــة إج ـ ـ ــراء ال ـ ــدراس ـ ــات م ــن أج ــل
أن ن ـع ـط ــي املـ ـ ـش ـ ــروع حـ ـق ــه .ع ـنــدمــا
تتقدم الدراسة في األسابيع القليلة
املـقـبـلــة ،سنعطيكم رق ـمــا دقـيـقــا عن
ك ـل ـف ــة امل ـع ـم ــل وف ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل ال ـتــي
سيخلقها والكمية التي سينتجها"!
بهذه البساطة تقرر "إي ــدال" أن ّ
تقدم
دعمًا سخيًا ملشروع ال تعلم تكلفته
ال ف ــرص الـعـمــل الـتــي سيخلقها وال
تــأثـيــراتــه االقـتـصــاديــة على املنطقة،

ّ
ال تنتظر المؤسسة موافقة مجلس الوزراء وهي واثقة كليًا بأنه سيوقع على المشروع (مروان طحطح)

مــا ينقض بالكامل حجة اإلعـفــاءات
مـقــابــل ف ــرص ال ـع ـمــل .فـهـنــا ،أعطيت
اإلعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات مـ ــن دون مـ ـع ــرف ــة كـلـفــة
املشروع حتى!
تـحــت ع ـنــوان "إط ــاق مصنع رقــائــق

تدعم {إيدال» مشروعًا ال
تعلم تكلفته وال فرص
العمل التي سيخلقها

مؤشر

 90مليار ليرة عائدات اليانصيب الوطني
 90مليار ليرة لبنانية ،بلغ حجم إي ــرادات مديرية اليانصيب
الــوطـنــي اللبناني لـعــام  ،2015بحسب "الــدول ـيــة للمعلومات".
يشرح الباحث محمد شمس الدين لـ"األخبار" أن هذه اإليرادات
ّ
تتوزع بني  34.8مليار ليرة عائدة من إيرادات اليانصيب ،و48.4
ّ
مليار ليرة عائدة من إيرادات الـ"اللوتو" .أما اإليرادات العائدة من
اليانصيب الـفــوري فبلغت  6.4مليارات ليرة ،فيما ّبلغ حجم
"اإليرادات املختلفة"  266مليون ليرة (جوائز لم يتم تسلمها من
قبل الفائزين وغيرها).
ُ
 55مليار ليرة فقط يتم تحويلها الى خزينة الدولة" ،فيما تنفق
الـ 45مليار ليرة املتبقية كمصاريف ورواتب وتكاليف مختلفة"،
وفق ما يقول شمس الدين الــذي ُيشير الى أن مبالغ إيــرادات
اليانصيب في لبنان قليلة جـ ّـدًا .يستند شمس الدين في رأيه
هذا الى أن عدد الالعبني في اليانصيب كبير جدًا ،وبالتالي من
شأنه أن ُيحقق ايرادات أعلى بكثير .هناّ ،
يرد األمر الى ضرورة
تفعيل الــرقــابــة عبر إع ــادة النظر فــي مناقصات تلزيم إدارة
اليانصيب .هذا األمر "من شأنه أن ُيضاعف حجم اإليــرادات"،
ّ
وفق ما يؤكد شمس الدين.

ّ
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاح"ُ ،ع ـ ـقـ ــد م ــؤتـ ـم ــر أمـ ـ ـ ــس ،إل
ّ
أن هـ ــذا املـ ـش ــروع ل ــم ي ــأخ ــذ مــواف ـقــة
ُ
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـعــد ،فـكـيــف يـعـلــن
عــن إط ــاق امل ـع ـمــل؟ يـجـيــب عيتاني
ّ
بـ ـ ــأن "م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء داعـ ـ ــم ل ـهــذه
املـ ـب ــادرات" .فــي ال ــواق ــع ،يـعـكــس هــذا
الكالم دالالت كثيرة ،ويترجم طريقة
عمل املؤسسة ومجلس ال ــوزراء في
دعــم االسـتـثـمــارات .فعليًا ،ال تنتظر
املــؤس ـســة مــواف ـقــة مـجـلــس ا ّلـ ـ ــوزراء،
وهــي واثـقــة كليًا بــأنــه سـيــوقــع على
املشروع؛ هكذا تعمل "إيدال".
ت ـ ـقـ ــود "رقـ ـ ــائـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـفـ ــاح" ال ـ ـ ــى ف ـتــح
ملفات املـشــاريــع االستثمارية التي
استفادت من حوافز "إيدال" ،والبالغ
ع ــدده ــا ح ـســب امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
للمؤسسة  48مـشــروعــا .فقد دعمت

"إيـ ـ ــدال" م ـش ــروع الــواج ـهــة الـبـحــريــة
لـبـيــروت (الــزيـتــونــة ب ــاي) ،فـنــدق "لو
غ ـ ـ ــراي"" ،ك ـي ــدز م ــون ــدو" ف ــي منطقة
البيال ،فندق "سمرالند كيبنسكي"،
فندق "فور سيزنز"" ،هيلتون" ،حتى
إنها قدمت تحفيزات لتوسيع فندق
"ف ــان ــدوم" ،ومـشــاريــع أخ ــرى ّ
تسببت
ف ـ ــي خـ ـ ـس ـ ــارة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــا زال ـ ـ ــت،
ض ــرائ ــب ورس ــوم ــا م ـه ـمــة .ق ــد تـكــون
ه ـ ــذه الـ ـض ــرائ ــب أنـ ـج ــح فـ ــي "ت ــأم ــن
حياة رائدة ومريحة للناس" ،على ما
ذكــر عيتاني ،مــن أن نـقـ ّـدم ألصحاب
رؤوس األمـ ـ ــوال إعـ ـف ــاءات ضريبية
لعشر سـنــوات مــن دون التدقيق في
نوعية األج ــور الـتــي تعطى ،وحجم
فرص العمل ،ومن دون حتى أن نعلم
تكلفة املشروع!
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تقرير

ّ
عمال «سوكلين» يتحركون :نريد استمرارية عملنا
مع خروج «سوكلين» من
إدارة النفايات المنزلية
ملف ّ
الصلبة ،تتجه األنظار نحو مصير
نحو  3آالف عامل لديها.
مطالب غالبية هؤالء ال تقتصر
على التعويضات المالية،
بل ّ
تتعداها الى المطالبة
باستمرارية عملهم
هديل فرفور
يـ ـط ــال ــب عـ ـ ّـمـ ــال وس ــائـ ـق ــو ال ـش ــاح ـن ــات
التابعة لشركتي "سوكلني" و"سوكومي"
ب ـ ــ"ال ـ ـك ـ ـشـ ُــف ع ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر عـ ـمـ ـلـ ـه ــم" فــي
املرحلة املقبلة .وأعلنوا أنهم سيبدأون،
اعتبارًا من منتصف ليل أمــس ،بتنفيذ
سلسلة من االعتصامات املتزامنة عند
مــراكــز الـشــركـتــن ،بـهــدف إغ ــاق جميع
امل ــراك ــز ال ـتــاب ـعــة لـلـشــركـتــن ،ب ـمــا فيها
مــدخــل شــركــة "س ــوك ـل ــن" ،مـعـمــل ال ـفــرز
واملعالجة في الكرنتينا ،معمل "كــورال"
للتسبيخ فــي بــرج حـ ّـمــود ،معمل الفرز

واملعالجة في العمروسية واملركز التابع
لـ"سوكلني" في الشويفات.
وفق املكتب اإلعالمي لـ"سوكلني" ،هناك
نـ ـح ــو ثـ ــاثـ ــة آالف عـ ــامـ ــل ،ألـ ـ ــف ع ــام ــل
منهم هم لبنانيون وألفا عامل أجنبي.
وهؤالء مهددون بخسارة وظائفهم بعد
خروج الشركتني من إدارة النفايات.
ي ـق ــول رئ ـي ــس ن ـقــابــة ســائ ـقــي س ـي ــارات
ن ـق ــل ال ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي ل ـب ـن ــان طـ ــه ن ـ ّـص ــار
ل ــ"األخ ـب ــار" إن ال ـعـ ّـمــال ي ــري ــدون معرفة
إذا ما كانوا سيحصلون على حقوقهم
املتمثلة فــي تـعــويـضــاتـهــمُ ،مـشـيـرًا الــى
أن الشركة "لــم ُت ّ
قدم لهم حتى اليوم أي
ُ
أرق ــام واضـحــة أو تطلعهم على صيغة
ّ
ُم ّ
حددة" .إل أن مطالب العمال ال تقتصر
فقط على الحصول على تعويضاتهم،
ّ
خـصــوصــا أن الكثير مــن الـعـمــال تلقوا
وعودًا "تطمينية" بالحصول على كامل
ُمستحقاتهم ،ذلــك أن العمال ُيطالبون
حاليًا باستمرارية عملهم.
ي ـق ــول ن ـ ّـص ــار ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد" :جـمـيــع
السائقني وعمال الصيانة لبنانيون ،وال
يملكون فرصًا أخرى للعمل .صرفهم من
دون تأمني بديل لهم هو بمثابة كارثة
اجتماعية كبيرة"ُ .
ويضيف" :بالنسبة
إل ــى الـنـقــابــة ،فــإنـنــا نسعى ال ــى توحيد

الـصـفــوف بــن الـعـمــال جميعهم سعيًا
لـتـفـعـيــل عـمـلـنــا ال ـن ـقــابــي الـ ـه ــادف الــى
ّ
تحقيق أكبر قــدر من املكاسب لنا ،لكن
محاوالت كثيرة تقوم بها إدارة الشركة
لشرذمتنا وضــرب عملنا النقابي ،عبر
وسائل عديدة ،من ضمنها شراء بعض
والءات ّ
العمال".
ُ
ل ـ ــن تـ ـفـ ـت ــح م ـ ــراك ـ ــز الـ ـش ــركـ ـت ــن ال ـ ـيـ ــوم،
بحسب ّ
نصار الذي ُيشير الى استمرار
ّ
االحتجاج "الى حني التوصل الى صيغة
ُم ـن ـص ـف ــة م ــع امل ـع ـن ـي ــن"ُ ،مـ ـ ـش ـ ـ ّـددًا عـلــى
"سـلـمـيــة ت ـحـ ّـرك ـهــم" وع ـلــى سـعـيـهــم الــى
"االنفتاح على الخيارات واالقتراحات".
ويـقــول إن النقابة ستعمد الــى انـتــداب
م ـن ـ َ
ـدوب ــن ع ــن ك ــل م ــرك ــز لـتـشـكـيــل وفــد

ُ
توكل إليه مسألة املفاوضات.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد امل ـ ـك ـ ـتـ ــب اإلع ـ ــام ـ ــي
ّ
لـ"سوكلني" بالقول إن الشركتني تتفهمان
(مروان طحطح)

ّ
نصار :إدارة
الشركة تسعى الى ضرب
عملنا النقابي

م ـخــاوف الـعـمــال مــن فـقــدانـهــم لعملهم،
ُمشيرًا الى أن الشركتني تقومان بجهد
مع مجلس اإلنماء واإلعـمــار وال ــوزارات
املعنية من أجل ضمان استمرارية عمل
ّ
العمال والسائقني عبر إقناع املتعهدين
الجدد بتوظيفهم.
مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ّـدات واآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
اس ـت ـخ ــدم ـت ـه ــا "سـ ــوك ـ ـلـ ــن" خـ ـ ــال ه ــذه
املكتب بأن هذه التفاصيل
املدة؟ ُيجيب
ّ
لحظها العقد املوقع مع "مجلس اإلنماء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار" ،م ـف ــاده ــا أن ه ـن ــاك م ـع ـ ّـدات
سـتـبـقــى م ـم ـلــوكــة م ــن ق ـبــل ال ـشــرك ـتــن،
وهـ ـن ــاك مـ ـع ــدات وت ـج ـه ـي ــزات مـمـلــوكــة
م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة ،سـيـتــم تـسـلـيـمـهــا الــى
ً
ّ
املتعهد الجديد ،كمعملي الفرز مثال في
الكرنتينا والعمروسية.
فـ ــي ح ـ ــال ب ـق ــي الـ ـعـ ـم ــال ع ـل ــى مــوق ـف ـهــم
االحـتـجــاجــي ،وبالتالي أغلقوا املــراكــز،
فــإن مشهد النفايات املتراكمة سيعود
ح ـت ـم ــا ال ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـ ــوارع املـ ــدي ـ ـنـ ــة وب ـع ــض
املناطق املجاورة املشمولة بعقد الكنس
والجمع مع "سوكلني".
ُ ّ
حـتــى اآلن ،لــم تـبــلــغ "ســوك ـلــن" مجلس
ّ
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار عــن أي نــيــة بالتوقف
ّ
ستتوصل اليه
ُعن أعمالها ،بانتظار ما
املفاوضات مع ّ
العمال.

متابعة

من سيطرح ملف الميكانيك في مجلس الوزراء؟
فاتن الحاج
ب ـي ـن ـم ــا ت ـس ـت ـع ــد اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ونـ ـق ــاب ــات
قطاع النقل الـبــري ليوم استثنائي في
تحركها أمام مراكز املعاينة امليكانيكية،
كـمــا سـ ّـم ـتــه ،تــزام ـنــا مــع جـلـســة مجلس
الــوزراء اليوم ،تستبعد مصادر وزاريــة
أن ي ـطــرح رئ ـيــس الـحـكــومــة ت ـمــام ســام
امللف من خارج جدول األعمالّ .
ورجحت
مـصــادر أخ ــرى أن يثير وزي ــر الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق القضية داخل
ال ـج ـل ـس ــة وي ـ ـعـ ــرض وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ب ــأن
ّ
تتحمل عبء هذا
الدولة ال تستطيع أن

ال ـق ـطــاع .وك ــان ال ــوزي ــر قــد اش ـتــرط على
االت ـحــادات ،فــي اللقاء الــذي عقدته معه
فــي  5تشرين األول ال ـجــاري ،أن تسلمه
م ــذك ــرة خـطـيــة مـفـصـلــة بـمـطـلـبـهــا لكي
يحملها إلى مجلس الــوزراء ويطرحها
في مــوازاة موقفه .ورغم تسليم املذكرة،
لــم يرفع الــوزيــر امللف ليكون بندًا على
ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـس ــة .وك ـ ـ ــان وزيـ ــر
املــال علي حسن خليل قــد أودع رئاسة
مجلس ال ــوزراء املــاحـظــات الـتــي تدعو
إلــى عــدم السير بنتائج املناقصة التي
اتخذ مجلس شورى الدولة قرارًا بوقف
تنفيذها.

وف ــي ال ـيــوم الـثــالــث إلق ـفــال امل ــراك ــز أمــام
معامالت املــواطـنــن ،أعلنت االتـحــادات
أنها مستمرة في تحركها حتى تحقيق
مطلبها بإعادة مسؤولية مراكز املعاينة
امليكانيكية إدارة وجـبــايــة إلــى الــدولــة،
وستعقد اجتماعًا ،عند الحادية عشرة
مـ ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر غـ ــد ال ـج ـم ـع ــة ،فـ ــي مـقــر
نـقــابــة ال ـشــاح ـنــات ،لـتـحــديــد الـخـطــوات
ال ـت ـص ـع ـي ــدي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـنـ ــوي ت ـن ـف ـيــذهــا
األسبوع املقبل.
فـ ــي مـ ـج ــال آخـ ـ ــر ،أقـ ـ ـ ّـر م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
ف ــي جـلـسـتــه ال ـت ـشــري ـع ـيــة أمـ ــس قــانــون
خفض الـغــرامــات على متأخرات رســوم

ال ـس ـي ــر وامل ـي ـك ــان ـي ــك ،م ــا سـ ـي ــؤدي إل ــى
هـجــوم املــواطـنــن عـلــى مــراكــز املعاينة،
وخـ ـص ــوص ــا أن ك ـث ـي ــري ــن ي ـن ـت ـظ ــرون ــه
منذ فترة طويلة ،وهناك مهلة محددة
ل ـت ـســويــة أوض ـ ـ ــاع امل ــركـ ـب ــات واآللـ ـي ــات
تنتهي في شباط املقبل.
إل ــى ذل ــك ،سـيـكــون مـلــف املـيـكــانـيــك أحــد
ال ـب ـن ــود امل ـط ــروح ــة ع ـلــى ج ـ ــدول أع ـمــال
م ـج ـلــس ال ـق ـضــايــا ف ــي م ـج ـلــس ش ــورى
الدولة في جلسة يعقدها اليوم التخاذ
قرار بمصير وقف تنفيذ مناقصة تلزيم
امل ـع ــاي ـن ــة ل ـش ــرك ــة « .»SGSوس ـي ـنــاقــش
املـ ـجـ ـل ــس  4دع ـ ـ ـ ــاوى ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن.

وأوض ـح ــت م ـصــادر قـضــائـيــة أن تأييد
ت ـق ــري ــر امل ـس ـت ـش ــار املـ ـق ــرر ف ــي امل ـج ـلــس
قـ ــرار ال ــرج ــوع ع ــن وق ــف الـتـنـفـيــذ ال ــذي
تقدمت به هيئة إدارة السير واملركبات
اآللية هو مجرد رأي قابل للرجوع عنه
حـتــى م ــن جــانــب صــاح ـبــه ،بــاعـتـبــار أن
ال ـضــرر الـبــالــغ واألس ـب ــاب الـجــديــة التي
ـف
اس ـت ــوج ـب ــت وق ـ ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ لـ ــم ت ـن ـتـ ِ
ومن الصعب تجاوزها .ونفت املصادر
أن تـبـحــث الـجـلـســة ال ـي ــوم ب ــال ـن ــزاع في
األسـ ـ ــاس .وت ـق ــول م ـص ــادر قــانــون ـيــة إن
مـجـلــس ال ـق ـضــايــا م ـلــزم بـتـعـلـيــل ق ــراره
الذي سيتخذه اليوم.

قطاع خاص

ّ
«التميز الذهبي» لرئيسة العمليات
َالتنفيذية في «الموارد»
ّ

منح مجلس املرأة العربية للمسؤولية االجتماعية درع التميز الذهبي
 2016لرئيسة العمليات التنفيذية في بنك املوراد ش.م.ل ،.نهلة خداج
بو ديــاب ،في  4تشرين األول ،خالل حفل عشاء في فندق البستان
روت ــان ــا فــي دب ــي ،تـقــديـرًا لـتـمـ ّـيــزهــا ونـشــاطـهــا فــي مـجــال املـســؤولـيــة
االجتماعية للقطاع املصرفي في لبنان.
تتمتع بو دياب بأكثر من  32عامًا من الخبرة القيادية واإلدارية في كل
من كندا ولبنان .وقد قادت عمليات إعادة هيكلة داخل عدد كبير من
املؤسسات ،على رأسها البنك املركزي الكندي.

رسامني يونس تطلق جي إم سي
أكاديا 2017

أعلنت شركة رسامني يونس للسيارات وجي إم سي الشرق األوسط
عن إطــاق جي إم سي أكــاديــا  2017الجديدة كليًا في لبنان ،خالل

حفل أقيم يــوم الخميس  13تشرين األول  2016في فندق ومنتجع
كمبينسكي سمرالند في بيروت.
تقدم أكاديا الجديدة قـ ّـوة ّ
محرك أكثر فعالية .وبحسب فئتها ،توفر
ّ
ق ــدرة استيعاب  5أو  6أو  7رك ــاب ،إضــافــة إلــى ق ــدرات أفـضــل على
املناورة مقارنة بالجيل األول .وتقدم بوزنها األخف من الطراز الحالي
بمعدل  318كيلوغرامًا ،مستويات أفضل في مجال توفير استهالك
الوقود.
ّ
زودت أكاديا بتجهيزات جديدة ،بدءًا من خصائص السالمة ،مرورًا
ً
بأحدث املميزات التكنولوجية ،وصــوال الــى ميزة طـ ّـي مقاعد الصف
الثاني التي تطور ميزة االنزالق الذكي للمقاعد املوجودة في الطرازات
الحالية.
وتتوافر جي إم سي أكاديا  2017في جميع صاالت عرض جي إم سي
ً
ابتداء من الشهر الجاري ،مع كفالة صالحة لغاية 60,000
في لبنان
كلم /أو ثــاث سنوات لـطــرازي  SLEو SLT.و 80,000كلم /أو أربع
ً
سنوات خدمة صيانة لطراز دينالي ،فضال عن كفالة لغاية 100,000
كلم /أو ثالث سنوات ،وأربع سنوات من املساعدة على الطرقات .7/24

مؤتمر مصرف لبنان لتسريع
األعمال 2016
ّ

ينظم مـصــرف لبنان املــؤتـمــر الـسـنــوي الـثــالــث حــول الشركات
الناشئة " "2016 BDL Accelerateفي  3و 4و 5تشرين الثاني
في الـ.Forum de Beyrouth
ّ
سيضم املؤتمر الذي سيتناول موضوع "االبتكار :ريادة األعمال
من داخــل الشركات الكبيرة وري ــادة األعـمــال عمومًا" أكثر من
 10000م ـش ــارك م ــن جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،م ــن بـيـنـهــم 1000

َ
ّ
مهني و 3000رائــد أعمال
مشارك قـ ِـدمــوا من الـخــارج و4000
و 2000طالب.

إطالق صندوق اإلقليم للتنمية
واالستثمار

ينظم بنك مصر لبنان وصندوق لبنان للتنمية واالبتكار حفل إطالق
صندوق اإلقليم للتنمية واالستثمار ،وذلك برعاية اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان واملؤسسة العامة لتشجيع االستثمارفي
لبنان "إيدال" ،يوم الخميس  27تشرين األول الساعة العاشرة صباحًا
في جامعة بيروت العربية ـ حرم الدبية في إقليم الخروب.
سيتخلل الحفل اإلعــان عن اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع بنك
مصر لبنان املخصصة لدعم املشاريع الصغرى واملتوسطة في إقليم
الخروب.
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سوريا

تحقيق

على خط النار في عفرين:

ّ
«اإلدارة الذاتية»
تبحث عن
«مقاطعة رابعة»
ً
تعتبر منطقة عفرين واحدة من أكبر مناطق النفوذ
الكردي في ًسوريا .وخالفًا لما هو الحال عليه في
ّ
الديمقراطية»
الحسكة مثال ينفرد «مجلس سوريا
بالسيطرة هنا ،رغم ذلك تواصل الحكومة السورية
دفــع رواتــب الموظفين .القرى والبلدات التي
ّ
ّ
سيطرتها
إلى
ة»
الديمقراطي
سوريا
«قوات
تها
ضم
ً
خالل الشهور األخيرة تعيش ظروفًا صعبة ،على
وقع نيران الحرب المستمرة في التحويم حولها
ريف حلب ــ صهيب عنجريني
الوصول من مدينة حلب إلى منطقة
عـفــريــن ل ــم يـعــد صـعـبــا مـنــذ سيطر
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــاؤه عـلــى
مـحــور الكاستيلو الشهير .تنطلق
الحافالت الصغيرة («ميكروباص»
 14راكبًا) بانتظام من حي السريان
القديمة ،وعبر ّ
دوار شيحان َ مرورًا
بحي بني زيــد لتغادر املدينة نحو
ال ـش ـمــال .خ ــال ذل ــك عـلـيــك الـتــوقــف
تـبــاعــا عـنــد أرب ـعــة حــواجــز (أحــدهــا
لـ ـل ــوح ــدات الـ ـك ــردي ــة ف ــي ب ـن ــي زي ــد،
والبقية للجيش واألم ــن الـســوري).
عـمـلـيـ ٌ
ـات روتـيـنـيــة ســري ـعــة ،ال أحــد
ي ـســألــك ع ــن ال ـ ِـوج ـه ــة إذا «نـجـحــت»
هــوي ـتــك ف ــي ام ـت ـح ــان «ال ـت ـف ـي ـيــش».
الـ ــدمـ ــار والـ ـ ـخ ـ ــواء ال ـك ـب ـي ــران لـيـســا
م ـس ـت ـغ ــرب ــن قـ ـي ــاس ــا بـ ـم ــا ش ـه ــدت ــه
املـ ـن ــاط ــق م ــن مـ ـع ــارك ع ـل ــى امـ ـت ــداد
سـ ـ ـن ـ ــوات .ت ـق ـط ــع الـ ـح ــافـ ـل ــة بـ ـه ــدوء
ط ـ ــري ـ ــق الـ ـك ــاسـ ـتـ ـيـ ـل ــو الـ ـ ـ ـ ــذي ش ـكــل

تمنع تركيا المنظمات
الدولية العاملة على أرضها من
التعامل مع األكراد
نزح معظم سكان
ّ
تل رفعت هربًا من الحرب ال سيما
في ظل اشتداد القصف
حاسمًا في الحرب السورية.
مفترقًا
ّ
ّ
ال ــط ــري ــق ك ــأن ــه ل ــم ي ـع ــرف اإلس ـف ـلــت
يومًا ،ال نشاهد آليات وال نلحظ أيّ
نشاط إلعادة تأهيل الطريق ،وعلى
الـ ّـرغــم مــن ذل ــك يـقــول الـســائــق «ألــف
نعمة ،فرحنا بفتحو وكأنو طريق
ّ
ال ـج ـن ــة» .ال ي ـق ـصــد ج ـم ـيــع ال ــرك ــاب
مدينة عفرين أو قــراهــا ،يقول رجل
ّ ّ
ستيني إن وجهته هي مدينة أعزاز
(تتشارك السيطرة عليها «النصرة»
و«حركة أحرار الشام» ومجموعات
أخرى) .لن يكون على الرجل دخول
عفرين ،بل سيترجل عند أول حاجز

ل ـ ـ ـ ـ «اإلدارة ال ــذات ـ ّـي ــة» ويـنـطـلــق نحو
الشمال .وبرغم العداء بني األخيرة
وبــن املجموعات املسلحة املذكورة
تـسـتـمــر ح ــرك ــة ال ـن ـقــل ب ــن امل ـنــاطــق
الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ك ــل م ـن ـه ـمــا،
م ـ ــع كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات .ع ـلــى
م ـش ــارف ب ـلــدة نـ ّـبــل ي ـتــأكــد الـ ّـســائــق
مــن وجـهــات الــركــاب و«املـسـتـنــدات»
ُ
ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ــل ـه ــا ق ـ ــاص ـ ــدو م ـن ــاط ــق
«اإلدارة ال ــذات ـي ــة» ،فــالــدخــول ليس
مـتــاحــا إال بـمــوجــب «بـطــاقــة إقــامــة»
أو «كـ ـ ـ ــرت زي ـ ـ ـ ـ ــارة» ن ـظ ـم ــه م ـس ـب ـقــا
أحـ ــد س ـك ــان امل ـن ـط ـقــة وك ـف ــل ال ــزائ ــر.
ن ـت ـج ــاوز الـ ــزهـ ــراء ونـ ـ ّـبـ ــل ،لـنـقـتــرب
م ــن آخ ــر ح ــواج ــز الـجـيــش ال ـســوري
ق ـ ـ ــرب م ـ ــاي ـ ــر .نـ ـخـ ـت ــار ال ـ ـتـ ــرجـ ــل مــن
الحافلة وننطلق نحو أول حواجز
ّ
الذاتية» سيرًا على األقدام.
«اإلدارة
املـســافــة بــن الـحــاجــزيــن ال تتجاوز
ال ـخ ـم ـس ـم ـئــة م ـت ــر ،وي ـ ـبـ ــدوان أش ـبــه
بـنـقـطـتــن ح ــدودي ـت ــن مـتـقــابـلـتــن،
يـسـهــم ف ــي ذل ــك وجـ ــود اس ـتــراحــات
تـبـيــع ال ـق ـهــوة وال ـش ــاي واملــرط ـبــات.
ن ـ ـق ـ ـتـ ــرب مـ ـ ــن نـ ـقـ ـ َط ــة «األس ـ ـ ــاي ـ ـ ــش»
الـتــي يــرفــرف فــوقـهــا عـلــم «مقاطعة
عفرين» األصـفــر ،وإلــى ج ــواره رايــة
«أسـ ــايـ ــش روج آفـ ـ ــا» الـ ـ ــزرقـ ـ ــاء .فــي
انتظارنا مرافقان بالزي العسكري،
يناول أحدهما «أمر مهمة» لعنصر
«األســايــش» .حــوار قصير بالكردية
ن ـخـ ّـمــن أن ــه اس ـت ـف ـســار ح ــول بعض
الـتـفــاصـيــل ،يـسـجــل بـعــدهــا عنصر
«األس ـ ــاي ـ ــش» أسـ ـم ــاء ن ــا ع ـل ــى ورق ــة
صـغـيــرة يــدسـهــا فــي جـيـبــه .نستقل
مقعدها الخلفي غيتار
سـيــارة فــي
َ
سـيــرافـقـنــا ط ـي ـلــة ال ـج ــول ــة .الــوجـهــة
األولـ ــى إل ــى ال ـش ـمــال ال ـشــرقــي نحو
بلدة كفرنايا التي سيطرت عليها
«قـ ـ ـ ّـوات س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة» في
شـبــاط املــاضــي بالتزامن مــع نجاح
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه ف ــي ف ــك ح ـصــار
ّ
نـ ّـبــل وال ــزه ــراء .بـعــد الـسـيـطــرة على
البلدة ومجموعة أخــرى مــن القرى
ّ
وامل ـنــاطــق ت ــم ال ــت ــواف ــق عـلــى إط ــاق
اس ــم «مـنـطـقــة ال ـش ـه ـبــاء» عـلــى هــذه
األراضي مضافًا إليها منبج والباب
وق ــراه ـم ــا ،وه ــي مــرش ـحــة لـلـتـحــول
إل ــى «مـقــاطـعــة راب ـع ــة» لـتـنـضــم إلــى

مخيمان
بال ّ
مقومات
فــي منطقة عـفــريــن مـخـ ّـيـمــان إلي ــواء
الـنــازحــن :األول «مخيم روب ــار» في
قرية باصلة (ريف عفرين الشمالي)،
يؤوي  566عائلة عدد أفرادها 2980
نــازحــا ،وعــدد خيمه  520خيمة .أما
املخيم الثاني فهو «مخيم الشهباء»
ف ــي ق ــري ــة ك ـش ـت ـعــار (ري ـ ــف عـفــريــن
الشرقي) والذي افتتح أخيرًا «بسبب
الـنــزوح الكثيف إلــى منطقة عفرين»
وفقًا لـ«مسؤول ملف اإلغاثة» .يؤوي
املخيم  250عائلة عدد أفرادها 1375
ً
من بينهم  528طفال .يعاني املخيمان
مــن نقص هــائــل فــي التجهيزات من
خ ـيــم (جـ ــزء كـبـيــر م ــن ال ـخ ـيــم تــالــف
وبـحــاجــة إلــى اسـتـبــدال) إلــى الفرش
والبطانيات ووســائــل التدفئة ومياه
ال ـش ــرب واألدوي ـ ـ ــة وال ـ ّـس ـل ــل الـغــذائـيــة
ّ
والصحية ،وسواها.

«مـ ـق ــاطـ ـع ــات ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ،وعـ ـف ــري ــن،
وكوباني (عني العرب)».

كفرنايا :ظروف صعبة
املـحـطــة األول ــى م ـنــزل مـتــواضــع في
كفرنايا .يحافظ الجميع على عادة
خلع ال ـحــذاء قبل الــدخــول .األحــذيــة
أمــام الباب تــدل على أن املوجودين
ل ـي ـســوا أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة أش ـخ ــاص،

ُت ّ
طبق «اإلدارة» مبدأ «التجنيد اإللزامي» لكل شاب بين  18و( 30األخبار)

م ــن ب ـي ـن ـهــم م ــدن ـي ــون وع ـس ـك ــري ــون.
اس ـت ــراح ــة ق ـص ـيــرة نـنـطـلــق بـعــدهــا
فــي جــولــة طــويـلــة .لــم ت ـتــرك الـحــرب
خــرابــا كـبـيـرًا فــي الـبـلــدة .داخ ــل مقر
صـغـيــر لـ ـ «امل ـج ـلــس امل ــدن ــي» يـتـكــرر
دخ ـ ـ ــول ب ـع ــض الـ ـسـ ـك ــان ل ـل ـح ـصــول
عـ ـ ـل ـ ــى ورقـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـم ـ ـ ـّهـ ـ ــورة بـ ـت ــوقـ ـي ــع
وخــاتــم ،نكتشف أن ـهــا ورق ــة تخول
ح ــام ـل ـه ــا «ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى ع ـف ــري ــن».
يؤكد أحــد أعـضــاء «مجلس سوريا
الديمقراطية» أن الغاية من اإلجراء
«ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،ومـ ــن أه ــدافـ ـه ــا ضـبــط
األمــن ،شأنه في ذلــك شــأن إجــراء ات
دخ ـ ــول م ـن ـط ـقــة عـ ـف ــري ــن» .ال ـظ ــروف
الـخــدمـيــة واملـعـيـشـيــة تـبــدو صعبة.
فــي املـسـتــوصــف الــوحـيــد نـقــص في
األجهزة واألدوية لكن الكادر الطبي
ي ـفــي ب ــال ـغ ــرض ،وث ـم ــة م ـخ ــزون من
األدويـ ــة تــركـتــه خـلـفـهــا املـجـمــوعــات
املـسـلـحــة ق ـّبــل ان ـس ـحــاب ـهــا .املـشـكـلــة
ّ
األبرز تتمثل في «امتناع املنظمات

ّ
الدولية عن مد يد العون» ،والسبب
وفـقــا لعلي مـحـمــود «م ـســؤول ملف
اإلغ ــاث ــة» ه ــو «ف ـي ـتــو ت ــرك ــي يحظر
على املنظمات التعامل مــع األكــراد
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة إغـ ـ ــاق م ـكــات ـب ـهــا فــي
ـح
تــرك ـيــا وإيـ ـق ــاف أع ـم ــال ـه ــا» .يــوضـ ٌ
م ـح ـمــود أن «ال ـت ـح ـض ـيــرات ج ــاري ــة
إلحـ ـ ـ ـ ـ ــداث نـ ـقـ ـط ــة ل ـ ـل ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر
الـ ـس ــوري ف ــي ك ـف ــرن ــاي ــا ،س ـع ـيــا إلــى
س ــد ال ـن ـقــص ال ـح ــاد ع ـب ــره ــا» .أم ــام
محل متواضع تصطف أسطوانات
الـ ـغ ــاز وب ــرامـ ـي ــل امل ـ ـحـ ــروقـ ــات .يـهــم
أحــد مرافقينا بملء خــزان السيارة
بــالـبـنــزيــن ،وي ـســأل الـطـفــل املـســؤول
عن البيع «نظامي نظامي؟ يعني من
بـنــزيــن ال ـن ـظــام؟» .تـصــل املـحــروقــات
والغاز إلى املنطقة من مصادر عدة
(أحـ ــدهـ ــا م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة األكـ ـ ــراد
فــي الحسكة) لكن بـطــرق «ملتوية»
ّ
إذ ي ـت ـطــلــب األمـ ـ ــر م ـ ـ ــرورًا بـمـنــاطــق
تسيطر عليها مجموعات شتى من

تعليم مع وقف التنفيذ
يعاني التعليم في منطقة عفرين بأكملها من مشكلة
جــوهـ ّ
ـريــة تجعله أشـبــه بتعليم مــع وق ــف التنفيذ .في
عام  2014بدأت املشكلة بالتمظهر مع إدخــال «منهاج
كـ ـ ّ
ـردي بــال ـكــامــل» إل ــى ال ـص ـفــوف ال ـثــاثــة األول ـ ــىّ .أدى
انفراد «اإلدارة ّ
الذاتية» بالسلطة في املنطقة إلى اعتبار
التعليم فيها «غير شرعي» ،فالشهادات الصادرة عن
«هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين» ال تحظى
بــاع ـتــراف س ــوري ألن تغيير املـنــاهــج تــم مــن دون أي
تنسيق مع الحكومة السورية (التي ال تعترف بطبيعة
الحال بـ«اإلدارة الذاتية») .كذلك ،ال تحظى تلك الشهادات
باعتراف أي جهة أو منظمة دولـ ّـيــة بسبب عــدم توافر
املـقــومــات الـتــي تـخــول «اإلدارة الــذاتـ ّـيــة» مـنــح شـهــادات
تعليمية (وفـقــا للقانون الــدولــي) .أدى هــذا الــواقــع إلى
نــزوح آالف الـعــائــات مــن منطقة عفرين نحو مناطق
سيطرة الدولة السورية حرصًا على مستقبل أبنائها.
ورغم أن بعض األصوات داخل «اإلدارة الذاتية» تتعالى
لـلـحــث عـلــى إي ـجــاد حــل ل ـهــذه املـشـكـلــة بالتنسيق مع

َ ّ
واردًا في املدى
الحكومة السورية ،غير أن األمر ال يبدو ّ
املنظور .الالفت أن الحكومة السورية لم تتوقف عن دفع
رواتب العاملني في قطاع التربية (املوجودون على مالك
وزارة التربية السورية بطبيعة الحال) ،شأنهم في ذلك
ّ
شأن كل املوظفني على قيود الدولة في سائر القطاعات.
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ّ
الديمقراطية» من الباب إلى واشنطن:
«مجلس سوريا

«لسنا انفصاليين» ...ولكن
كالم كثير ُيقال عن «سعي األكراد إلى االنفصال عن سوريا»،
ّ
الديمقراطية» مع
وعالقة ذلك بتحالفات «مجلس سوريا
الواليات المتحدة وغيرها .وخالل جولة «األخبار» في منطقة
عفرين دارت أحاديث كثيرة مع عدد من المسؤولين األكراد
في المنطقة تتناول ما سبق ،وغيره

بـيـنـهــا «داعـ ـ ــش» ،وبـطـبـيـعــة ال ـحــال
هناك دائمًا «تجار» يبرعون في هذا
النوع من العمل.

تل رفعت :الخراب سيد الموقف
يـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــال جـ ـ ــذريـ ـ ــا فـ ـ ــي ت ــل
رف ـع ــت .ال ـ ّـدم ــار الـكـبـيــر طـ ــاول أكـثــر
مــن  60فــي املـئــة مــن مباني املدينة.
ال مالمح مدنية وســط هــذا الخراب
باستثناء مجموعات متناثرة من
امل ـس ـن ــن أم ـ ــام ب ـع ــض ال ـب ـي ــوت هـنــا
وه ـن ــاك .ن ــزح مـعـظــم ال ـس ـكــان هــربــا
من الحرب ال ّ
سيما في ظل اشتداد
الـ ـ ّقـ ـص ــف ،وي ـ ـبـ ــدو أن ك ـث ـي ـرًا مـنـهــم
فــضــل تــركـ ّـيــا أو املـنــاطــق الـحــدوديــة
ع ـل ــى املـ ـن ــاط ــق امل ـ ـج ـ ــاورة ال ــواق ـع ــة
ت ـ ـحـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة «ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» .ف ــي م ـقــر «املـجـلــس
امل ــدن ــي» اجـتـمــاع لـبـحــث «الــواقـعــن
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــي وال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي» .ورغ ـ ـ ــم
الخواء الــذي لحظناه في الطرقات،
ّ
ي ــؤك ــد أحـ ــد أعـ ـض ــاء «املـ ـجـ ـل ــس» أن
«عـ ــدد ال ـع ــائ ــات امل ــوج ــودة ي ـقــارب
الـ ـسـ ـت ـ ِـمـ ـئ ــة» .وي ـ ـبـ ــدو أن قـ ـل ــة ع ــدد
السكان انعكست «توازنًا» في توافر
املحروقات والخبز والكهرباءُ .يعبر
أحد «أعضاء املجلس» عن سعادته
ب ـ ـ «ت ــواف ــر ك ـم ـي ــات م ــن ال ـقــرطــاس ـيــة
والحقائب املدرسية كانت موجودة
في املستودعات (التابعة لالئتالف
املعارض) ونوزعها اآلن مجانًا».

حربل وأم حوش :منطقة
عسكرية
م ــن ت ــل رف ـعــت نـنـطـلــق نـحــو الـجـنــوب
الشرقي إلــى حربل وأم حــوش تباعًا.
ّ
عسكرية»
البلدتان عبارة عن «منطقة
ّ
ال سـ ّـيـمــا أم ح ــوش ال ـتــي ت ـشــكــل خط
اشتباك أمامي وساخن مع «داعــش».
ن ـع ـب ــر نـ ـق ــاط ــا وتـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزات مل ـخ ـت ـلــف
مكونات «قسد» مثل «جبهة األكــراد»،
و«ق ــوات الـعـشــائــر» و«جـيــش ال ـثــوار».
يـشـيــر أح ــد املــراف ـقــن إل ــى نـقـطــة على
ج ــان ــب ال ـط ــري ــق «ه ــون ـي ــك ف ــي مـقـبــرة
جماعية تركها داع ــش ،فيها حوالى
 60جثة ،ما منعرف إذا جنود سوريني
أو مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة» .خـ ـ ــال ال ـج ــول ــة
يشيرون لنا إلى مختلف االتجاهات:

هناك يتمركز الجيش السوري ،هناك
«داعـ ـ ــش» ،وف ــي ذل ــك االت ـج ــاه «جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة وش ـ ــرك ـ ــاؤه ـ ـ ٌـا» .فـ ــي إحـ ــدى
املــزارع تتمركز مجموعة من مقاتالت
«وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة امل ـ ـ ـ ـ ــرأة» .ي ـحــدث ـنــا
املــراف ـقــون عــن املـصــاعــب الـتــي اعـتــرت
تشكيل أول «كتيبة» للمقاتالت ،بفعل
«طبيعة املنطقة امليالة إلى املحافظة».
الحقًا توسعت «الكتيبة» إلى «جبهة
حماية املرأة للشهباء» ،ولعبت «دورًا
أس ــاس ـيــا ف ــي ت ـحــريــر ق ــرى ح ــرب ــل ،أم
ـش».
حــوش ،وأم القرى من تنظيم داعـ ً
داخ ــل مــزرعــة أخ ــرى نلتقي مجموعة
مـ ــن امل ـق ــات ـل ــن مـ ــن م ـخ ـت ـلــف األعـ ـم ــار
واملـنــاطــق .املــزرعــة أشـبــه بــ«اسـتــراحــة
املقاتل» .يعتذر أحد قياديي املجموعة
ألنــه مضطر لالنسحاب مــن الجلسة،
يقول ببساطة «ابـنــي عمرو  6شهور
ك ــان مــريــض وب ـع ـت ـنــاه ع ــال ـش ــام ،بس
مـ ــات .ه ــأ ع ــم ي ـخ ـبــرونــي إن ــو وص ــل،
ب ـ ــدي روح أدفـ ـ ـن ـ ــو» .ي ـص ـعــب تـمـيـيــز
املـقــاتـلــن ال ـعــاديــن مــن «ال ـق ـيــاديــن»،
ال يمكن االسـتــدالل على ذلــك بطريقة
تعامل أو لهجة خـطــاب .وحــده ّ
السن
قد يقدم مؤشرًا ما .خطوط االشتباك
مع «داعش» تنشط غالبًا في الليل .ال
يحلق «طيران التحالف» في املنطقة،
بـ ــل هـ ــي م ـن ـط ـقــة ع ـم ـل ـي ــات ل ـل ـط ـيــران
الـ ــروسـ ــي .ي ـش ـيــر أحـ ــد امل ــراف ـق ــن إلــى
م ـقــاتــل وي ـق ــول «كـ ــان س ــاك ــن بـعـفــريــن
وب ـ ــدو ي ـت ـج ــوز ع ـل ــى مـ ــرتـ ــو ،هــون ـيــك
بينحبس إذا عملها .القى الحل بإنو
ينتقل لهاملنطقة ،هون بيقدر يتجوز
قـ ــد مـ ــا ب ـ ـ ـ ــدو» .ي ـس ـت ـش ـهــد امل ــرافـ ـق ــون
ب ـهــذه ال ـحــالــة لـلـحــديــث ع ــن «تـطـبـيــق
الــامــركــزيــة داخ ــل الــامــركــزيــة ،حيث
لكل منطقة قوانينها التي تناسبها».
ُ
تـ ـطـ ـب ــق «اإلدارة» مـ ـب ــدأ «ال ـت ـج ـن ـيــد
اإللزامي» لكل شاب بني الثامنة عشرة
والـ ـث ــاث ــن م ــن عـ ـم ــره .م ـ ــدة ال ـخــدمــة
تسعة أشـهــر ،يعفى منها الوحيد أو
صــاحــب امل ــوان ــع الـصـحـيــة ،وال يعفى
مــن سبق أن أدى الخدمة فــي الجيش
الـســوري .املـجـنــدون إلــزامـ ّـيــا «غالبًا ال
يكونون على الجبهات ،بل في مناطق
التثبيت» .ويتولى الخطوط األمامية
م ـق ــات ـل ــو «وح ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
و«قوات سوريا الديمقراطية».

فــي أحــد مـنــازل قــريــة كـفــرنــايــا ،وداخــل
غـ ــرفـ ــةٍ يـ ـتـ ـص ـ ّـدره ــا شـ ـع ــار «املـ ـق ــاوم ــة
ال ــوط ـن ـ ّـيــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة» يـسـتـقـبـلـنــا عــدد
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــي «م ـ ـج ـ ـل ـ ــس س ـ ــوري ـ ــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة» .ريـ ـ ــزان ح ـ ـ ّـدو «عـضــو
ّ
الديمقراطية» ،وأحمد
مجلس سوريا
ّ
األعـ ـ ـ ــرج «عـ ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ف ــي ال ـت ـح ــال ــف ال ــوط ـن ــي الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـ ـسـ ــوري» ،وع ـل ــي م ـح ـمــود «م ـس ــؤول
م ـلــف اإلغ ــاث ــة ف ــي م ـنــاطــق ال ـش ـه ـبــاء».
ّ
ُ
الوطنية
جميعهم «ق ــادة فــي املـقــاومــة
ّ
ّ
ـوريــة» أيضًا .واألخـيــرة هي تجمع
الـسـ ُ
كان قد أعلن تشكيله في أيلول املاضي،
من دون ّ
فعل حتى اآلن («األخبار»،
أي
ّ
ٍ ّ
الـ ـع ــدد  .)2979ي ــؤك ــد الـ ـح ــاض ــرون أن
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» لـ ـي ــس مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد «ظـ ــاهـ ــرة
ّ
ّ
ـار لترتيب
إع ــام ــي ــة» ،وأن «ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
كـثـيــر م ــن األوراق» ،وال ـع ـمــل امل ـيــدانــيّ
«سينطلق في اللحظة املناسبة» .يبدو
ّ
واضحًا أن «الثقل» األساسي للتحالف
املذكور يتمركز في هذه املنطقة ،ويمكن
ّ
ّ
ّ
تحولت
السورية»
تخمني أن «املقاومة
ّ
ُ
لـ ـح ــام ـ ٍـل ي ـس ـت ـق ـطــب م ـع ـظــم املـ ـك ــون ــات
العرقية املوجودة تحت شعار «مقاومة
االحـ ـت ــال ال ـت ــرك ــي» اآلخ ـ ــذ ب ــاالق ـت ــراب
ّ
أكثر فأكثر .يوضح «القادة» أن منطقة
ال ـح ـس ـك ــة «ت ّـ ـضـ ـ ّـم م ـك ــات ــب ل ـل ـم ـقــاومــة
السورية ،لكنها لم تنشط بقدر مماثل
ملــا هــو الـحــال هنا بـعــد» .ثـ ّـمــة «مكاتب
أيـضــا خ ــارج س ــوري ــا»ُ .ي ـشـ ّـدد الجميع
على ُ
«البعد الوطني لتحالف املقاومة
السورية» .يحكون عن «عروض تمويل»
ّ
تـلــقــوهــا م ــن غـيــر ج ـهــة ،وع ـلــى رأسـهــا
ّ
الــداع ـيــة الـتــركــي فـ َتــح ال ـلــه غــولــن .لكن
ّ
تلك الـعــروض ُ
«رفــضــت ألن أصحابها
ي ــري ــدون تـسـخـيــر م ـشــروع ـنــا الــوط ـنـ ّـي
لخدمة مصالحهم» .املــوقــف مــن أنقرة
هو األشــد وضوحًا« :تركيا في نظرنا
تـ ـس ــاوي إس ــرائـ ـي ــل ،ك ـل ـتــاه ـمــا مـحـتـلــة
ت ـج ــب م ـق ــاوم ـت ـه ــا» .ال ـت ــأك ـي ــد مـسـتـمــر
ّ
الفلسطينية»،
على «مناصرة القضية
وي ـس ـت ـن ــد إل ـ ــى «تـ ـش ــاب ــه املـ ـع ــان ــاة بــن
ال ـش ـع ـبــن الـفـلـسـطـيـنــي وال ـ ـكـ ــردي مــع
اختالف الظروف واملسببات».

ّ
ّ
«وطنيون»؟
«انفصاليون» أم

نـ ـط ــرح أسـ ـئـ ـل ــة كـ ـثـ ـي ــرة خـ ـ ــال جــول ـت ـنــا

ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـل ــى م ـع ـظــم م ــن نـلـتـقـيـهــم
م ــن «امل ـج ــال ــس»« .أك ـ ــراد س ــوري ــا ليسوا
ان ـف ـصــالـ ّـيــن» ،يـتـمـ ّـســك الـجـمـيــع ب ــ«هــذه
الحقيقة» ،ويعزون رواج كل ما يناقض
ذل ــك إل ــى «ال ـبــروبــاغ ـنــدا الـتــي يـمـ ُ
ـارسـهــا
اإلعـ ــام ،وال سـ ّـيـمــا املـحـســوب مـنــه على
امل ـح ــور ال ـت ــرك ــي» .ف ــي امل ـقــابــل ي ـش ـ ّـددون
ّ
عـ ـل ــى أن «ح ـ ـقـ ــوق األك ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـس ــوري ــن
ُ
هـضـمــت عـلــى ام ـتــداد ع ـقــود ،وتـعـ ّـرضــوا
لكثير مــن الـتـضـيـيــق والـتـمـيـيــز» .ينقل
أح ـ ــده ـ ــم ع ـ ــن «رئ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـ ــزب االت ـ ـحـ ــاد
الديمقراطي» صالح مسلم قوله في غير
ّ
«فلينص الدستور السوري ولو
مناسبة
بسطر واحــد على حقوق األكــراد» .يعيدُ
ٍ
ّ ٍ
املتحدثون جــذور «املظلومية الكردية»
إل ــى م ــا قـبــل وّصـ ــول «حـ ــزب الـبـعــث إلــى
ّ
ّ
«مسؤولية
يحملونه
الـسـلـطــة» ،لكنهم

عروض تمويل
ّ
تلقاها «المجلس» من
جهات خارجية عدة

اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره ـ ــا طـ ـيـ ـل ــة هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود».
ي ـت ـم ـس ـكــون أيـ ـض ــا بـ ـ ـ ـ ــ«دور األك ـ ـ ـ ــراد فــي
الـحـفــاظ عـلــى وح ــدة األراض ــي الـسـ ّ
ـوريــة
ّ
خالل األحــداث الراهنة» ،وبــأن «الوجود
ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي ح ـ ـ ــال دون س ـ ـقـ ــوط الـ ـشـ ـم ــال
السوري في قبضة األتــراك وأذرعهم» .ال
ّ
ُ
ّ
بنيويًا بني هذا
املتحدثون اختالفًا
يجد
الكالم وبــن «مواقف األكــراد في مناطق
ّ
شـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــرات» .يـ ـع ــزون ت ـفــاقــم ال ـتــوتــر
ف ــي ال ـح ـس ـكــة إلـ ــى أسـ ـب ــاب ك ـث ـي ــرة مـثــل
ّ
ّ
السلبية الـتــي خلفها اإلحـصــاء
«اآلثـ ــار
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي (ع ـ ـ ــام  ،)1962وم ــواق ــف
ّ
ّ
العدائية هناك».
العربية
بعض العشائر
ويـ ـنـ ـف ــون فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه أن ي ـك ــون
انـ ـف ــراده ــم ف ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـنـطـقــة
عفرين سببًا الختالف الحال بينها وبني
ّ
السورية
الحسكة (الـتــي تحافظ الــدولــة

سباق ما بعد دابق
بـ ــدأت الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة املـتـقــدمــة
جنوبًا في ريــف حلب الشمالي،
ب ـ ـعـ ــد سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى دابـ ـ ــق
ومحيطها ،باستهداف الخطوط
األمـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــ«ق ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة» عـ ـل ــى ج ـب ـهــة
الـ ــريـ ــف الـ ـغ ــرب ــي مل ــدي ـن ــة الـ ـب ــاب،
وذلــك بالتزامن مع إعــان «جيش الـثــوار» املنضوي ضمن «قسد»،
في بيان ،أن املدفعية التركية استهدفت نقاطه العسكرية «في بلدتي
أم حوش وأم القرى والحصية من محاور الغوز ،القيطون ،تل مالد
ومارع» ،مضيفًا أن «قسد» سترد على مصادر االعتداءات بعد فشل
َ
محاوالت التهدئة التي لم تلق تجاوبًا من فصائل «درع الفرات».
وكان «جيش الثوار» ،بالتعاون مع «قوات العشائر» وبعض الفصائل
التابعة لـ«مجلس الباب العسكري» ،قد سيطر على قرى الحصية،
وحساجك ،وسموقة ،قول سروج ،وسد الشهباء ،وقرية الوردية ،في
ريف الباب الغربي ،مستبقني التقدم السريع للفصائل املدعومة تركيًا
واملتمددة جنوب دابق.
(األخبار)

ّ
ّ
وعسكريًا).
سياسيًا
على وجودها فيها

دمشق وموسكو
ال ـحــديــث ع ــن «االنـ ـفـ ـص ــال» و«ال ـف ــدرل ــة»
ي ـس ـت ـت ـبــع ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ح ــدي ـث ــا عــن
الـعــاقــة مــع ال ــدول ــة ال ـسـ ّ
ـوريــة .الخطوط
ّ
ليست مقطوعة لكن االختالفات كثيرة.
ّ
يـ ـب ــدو واضـ ـح ــا أن أسـ ـب ــاب «االنـ ـفـ ـج ــار
الكبير» في العالقة بني الطرفني قائمة،
ّ
ل ـك ــن ــه م ــؤج ــل مـ ــع ره ـ ــان ع ـل ــى اح ـت ـمــال
ّ
«ال ــوص ــول إل ــى ح ــل مـ ــا» .م ــا ح ـصــل في
ّ
ّ
ويتحمل
كارثيًا،
الحسكة قبل فترة «كان
ّ
مسؤوليته»ّ .أما الدور الروسي
الطرفان
ّ
«مثاليًا» .موسكو وفقًا للحاضرين
فكان
«مؤهلة ألداء دور محوري في الوصول
إل ــى تـســويــة تــاريـخـ ّـيــة لــأزمــة الـســوريــة
بأكملها .عالقاتنا معها مـمـتــازة ،وهي
الطرف الذي ّ
أصر باستمرار على وجوب
مشاركة األكــراد في أي محادثات تنشد
الوصول إلى حل سياسي».

الواليات المتحدة «تحالف الضرورة»؟

ّ
يـ ـ ــرى ري ـ ـ ـ ــزان حـ ـ ـ ـ ُ ّـدو أن «الـ ـتـ ـح ــال ــف مــع
ّ
الواليات املتحدة فرض على قوات سوريا
ّ ّ
ّ
الديمقراطية» .يــؤكــد أن «مرحلة الدفاع
ّ
عن كوباني (عني العرب) كانت مصيرية.
ت ــركـ ـن ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ـ ُـع فـ ــي م ــواجـ ـه ــة إرهـ ـ ــاب
«داعش» الذي كان في أوج ّ
قوته ،ويحظى
بــدعــم تــركـ ّـي مـفـتــوح ،وأم ــام ذل ــك الـظــرف
الوجودي جاء الخيار األميركي» .يرفض
الجميع هنا مقارنة هذه الحالة بتعاون
ّ
كـثـيــر م ــن امل ـج ـمــوعــات امل ـســل ـحــة ومـنـهــا
اإلسرائيلي.
«جبهة النصرة» مع الكيان
ّ
«األس ـب ــاب ّكـثـيــرة ،عـلــى رأس ـهــا أنــنــا في
كــوبــانــي كــنــا فــي حــالــة دف ــاع عــن أرضـنــا
ووجــودنــا .كما أن الــواليــات املتحدة ّ
قوة
ّ
ُعـظـمــى حــاضــرة فــي كــل مـلــفــات الـعــالــم»
يـ ـق ــول ح ـ ـ ـ ـ ّـدو .ويـ ـضـ ـي ــف أحـ ـم ــد األعـ ـ ــرج
«حتى دول املواجهة مع إسرائيل ،التي ال
تعترف بها ،تقيم في الوقت نفسه عالقات
بحكم ال ـضــرورة مــع الــواليــات املـتـحــدة».
م ــاذا عــن ال ـقــواعــد األم ـيــركـ ّـيــة الـسـبــع في
مناطق سيطرة األك ــراد؟ ومــا الـفــرق بني
رف ــع ال ـع ـلــم األم ـي ــرك ــي أو ال ـتــركــي داخ ــل
أراض س ـ ّ
ـوري ــة؟ تتمحور ردود الجميع
ٍ
ح ــول «امل ـطــامــع الـتــركـيــة الـتــاريـخـيــة في
سوريا» ،وحول االختالف الجوهري بني
ّ
عسكرية،
«رفع العلم األميركي في قاعدة
والتركي فوق مبنى ّ
بلدية كما حصل في
جرابلس».

الباب ومنبج

تـحـظــى م ـعــركــة ال ـب ــاب بــأه ـمـ ّـيــة قـصــوى
ل ــدى «م ـج ـلــس س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة»،
و«ال تراجع عن خوضها» .حديث األتراك
ّ
واملـجـمــوعــات املـســلـحــة املـنـضــويــة تحت
لــواء «درع الـفــرات» عــن «تــوســع العملية
ن ـحــو الـ ـب ــاب» ال ي ـغـ ّـيــر م ــن األمـ ــر شـيـئــا.
و«ح ـتــى لــو حـصــل ذل ــك فستبقى الـبــاب
ّ
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا ُمـ ـحـ ـت ــل ــة ،واالخ ـ ـتـ ــاف
فقط اسـتـبــدال االحـتــال الــداعـشــي بآخر
ت ــرك ــي ،وف ـ ــي ال ـح ــال ـت ــن ن ـح ــن ع ــازم ــون
عـلــى تـحــريــرهــا» .يختلف األم ــر اذا قـ ّـرر
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه خ ــوض
ّ
سورية».
املعركة نحو الباب ،ف ــ«األرض
ويـضـيــف أح ــد الـحــاضــريــن «إذا حـ ّـررهــا
ال ـج ـيــش فـسـيـحـتــاج إل ــى مـقــاتـلـيـنــا من
أجـ ــل ال ـت ـث ـب ـيــت واالنـ ـتـ ـش ــار ،جـ ــزء كـبـيــر
مــن مقاتلينا يـنـحــدر مــن منطقة الـبــاب
وقراها مثل قباسني وغيرها» .يتحدثون
عن «إحصائية أجريت للوقوف على عدد
ال ـق ــرى ال ـكــرديــة تــاريـخـيــا ف ــي املـنـطـقــة»،
ّ
وي ــؤك ــدون أن ع ــدده ــا «ي ـت ـجــاوز امل ـئــة»!
ّ
ت ـبــدو «ق ـس ــد» مـطـمـئـنــة إل ــى أن «تــركــيــا
لــن ت ـجــرؤ عـلــى مـهــاجـمــة مـنـبــج» .نسأل
ع ــن حـقـيـقــة وج ـ ــود م ـقــات ـلــن فــرنـسـيــن
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ومـ ـ ــن ج ـن ـس ـي ــات أخـ ــرى
فــي مـنـبــج« ،ه ــذا صـحـيــح ،يــوجــد أيـضــا
كـنــديــون ،وأمل ــان ،ومــن جنسيات أخــرى.
ه ـ ــؤالء مـ ـتـ ـط ـ ّـوع ــون ،ق ـضـ ّـي ـت ـهــم األول ـ ــى
واألخ ـيــرة التصدي للتكفيريني» .يأخذ
ً
األم ـ ـ ــر وفـ ـق ــا ل ـتــوص ـي ـف ـهــم شـ ـك ــا أش ـبــه
بـ«النضال ضد الجهاد».
صهيب...
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سوريا

تحقيق ُمـ ّـد شريان الحياة ّ
مجددًا إلى ّ ّنبل والزهراء منذ شباط
الماضي .قوس من البلدات ّ
المحررة شق طريقه نحوالبلدتين
المحاصرتين ليعيدها إلى التواصل مع «العالم الخارجي».
ال ـيــوم ،أصـبــح لـهــذا «ال ـقــوس» اسـتـخــدامــات أخ ــرى أساسها
التهريب بين مناطق المسلحين والمحافظات السورية
األخرى« .طريق الذهب» ّ
يدر ماليين على تجار الحرب ...فيما
الصيت ألهالي نبل والزهراء

ُ
التهريب فنون
على «طريق الذهب»

ّ
ُنب ّل والزهراء:
فك الحصار ...جاء التجار
نبل ــ إيلي حنا
يـ ــوحـ ــي ال ـ ـطـ ــريـ ــق ب ـ ــن م ــديـ ـن ــة ح ـلــب
ونـبــل وال ــزه ــراء ب ــال ــدرب ال ـشــاق الــذي
ق ـط ـع ــه ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــاؤه
لفك الحصار عــن البلدتني فــي شباط
املـ ــاضـ ــي .س ــاح ــة حـ ــرب ودم ـ ـ ــار تـمـتــد
عبر قرى عدة قبل الوصول إلى بقعة
مأهولة لم تعرف سوى الجارة عفرين
ِرئــة صغيرة تضخ بعض مستلزمات
الـ ـحـ ـي ــاة .ب ـع ــد أشـ ـه ــر م ــن «الـ ـح ــري ــة»،
يبدو األمــر ّلــدى جــزء كبير مــن أهالي
البلدتني كــأنــه ضريبة يدفعونها من
و«صيتهم» .فاليوم ،املسألة
يومياتهم
ِ
لم تنتهِ بممر آمن لهم ُيرجعون عبره
بـعـضــا مــن ظ ــروف الـحـيــاة فــي حـ ّـدهــا
ّ
األدنى ،في ظل حرب مسعورة وقذائف
ما زالــت تنهمر على رؤوسـهــم .طريق
نـ ّـبــل والـ ــزهـ ــراء أص ـبــح م ـع ـب ـرًا ملــايــن
الـلـيــرات املـنـقــولــة بــرعــايــة تـ ّـجــار حــرب
مدعومني من جهات نافذة.
ال ـق ــواف ــل ال ـت ـج ــاري ــة وامل ــركـ ـب ــات الـتــي
ُ
ت ـن ـقــل ال ـب ـض ــائ ــع ت ـن ــاف ــس ال ـس ـي ــارات
ّ
امل ــدنـ ـي ــة عـ ـل ــى طـ ــريـ ــق أض ـ ـحـ ــى خ ــط ــا

ّ
ح ـيــويــا ي ـشــكــل ص ـلــة وص ــل م ــن إدل ــب
إلى عفرين فحلب ،وبني املناطق التي
يسيطر عليها «داعش» في ريف حلب
الشرقي فأعزاز ثم عفرين فحلب مرورًا
بالبلدتني .هذا الطريق تعبره القوافل
ّ
املحملة باملحروقات واملــواد الغذائية،
لتدخل أسواق مناطق نفوذ املسلحني،
ُ
أو لــتـبــاع فــي عفرين وريـفـهــا أو نحو
البلدات الواقعة تحت سيطرة «الدولة
االسالمية».

ّ
تطور «الخط»

في البداية استحوذ أحــد التشكيالت
(غير املـعــروف بمشاركته الجدية في
امل ـعــارك إلــى جــانــب الجيش الـســوري)
ّ
عـلــى «ال ـخ ــط» عـلــى نـحــو كــامــل .يبدو
ّ
أن الـقـ ّـيـمــن عليه ســريـعــو الفطنة في
كيفية خـلــق املــزيــد مــن امل ّــداخ ـيــل .هــذا
يجند شبانًا من
التشكيل استطاع أن ّ
ّنبل والزهراء لكي يتجنب الدخول في
صراع مع أهالي املنطقة.

رحلة «المليون» تبدأ بحاجز
ف ــي «عـ ـل ــوم» ال ـت ـهــريــب ال ـت ــي أتقنتها

ال ينير أعمدة البلدتين سوى صور الشهداء في ظل أزمة ماء وكهرباء (األخبار)

ً
ج ـ ـهـ ــات ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،تـ ـحـ ـت ــاج أوال
إل ــى نـقـطــة تـفـتـيــش ب ـغ ـطــاء عـسـكــري،
ليستفيق ال ـن ــاس عـلــى حــاجــز سـ ّـمـ َـي
«حــاجــز الترفيق» عند مدخل املدينة
ال ـص ـنــاع ـيــة (جـ ـن ــوب الـ ــزهـ ــراء) وآخ ــر
ع ـن ــد مـ ـف ــرق بـ ـل ــدة ك ـف ــن (آخ ـ ـ ــر قــريــة
تـسـيـطــر عـلـيـهــا «ال ــوح ــدات» الـكــرديــة
قـبــل ال ــوص ــول ملــايــر ثــم ن ـ ّـب ــل) .وه ــذان
الحاجزان «يضمنان» وصول القوافل
نـ ـح ــو مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة امل ـس ـل ـح ــن.
فــي امل ـقــابــل ،تــأتــي ال ـقــوافــل مــن تركيا
عـبــر ق ــرى املـسـلـحــن لتعبر عـبــر هــذه
الـحــواجــز مــدعــومــة بــ«الـتــرفـيــق» (مــن
م ــراف ـق ــة) ن ـحــو مــدي ـنــة ح ـلــب أو بقية
املحافظات.
ف ــي مــرح ـلــة الح ـق ــة دخـ ــل ع ـلــى الـخــط
ّ
تجار محسوبون على «لــواء القدس»
و«ال ــدف ــاع الــوط ـنــي» (وهـ ــذا ال يشمل
ك ـ ــاف ـ ــة امل ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــن فـ ـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــن
امل ــوزع ــن عـلــى الـجـبـهــات فــي مهمات
قـ ـت ــال ح ـق ـي ـق ـي ــة) وجـ ـم ــاع ــات أخ ـ ــرى،
ل ـي ــزده ــر ال ـت ـهــريــب ف ــي ت ـلــك املـنـطـقــة.
وي ـس ـ ّـجــل األه ــال ــي امل ــراقـ ـب ــون لـحــركــة
ال ـس ـي ــر ت ـ ـفـ ـ ّـوق امل ـ ـحـ ــروقـ ــات وال ـس ـك ــر

تأتي القوافل
من تركيا لتعبر عبر
الحواجز المدعومة
بـ«الترفيق»

والطحني ومــواد غذائية أخــرى كسلع
ُ
«تـصـ َّـدر» نحو القرى والبلدات خارج
نفوذ الحكومة السورية.
ّ
«خ ــط نـ ّـبــل وال ــزه ــراء» لــم يـشــكــل فقط
بابًا لتجارة مربحة .جولة سريعة في
األس ــواق الحلبية وغيرها (حـتــى في
الالذقية) كافية لتبيان غزو البضائع
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ق ـط ــاع ــي
املنسوجات واملأكوالت.
«غ ـ ـ ـ ــزوة» ي ـب ــارك ـه ــا تـ ـج ــار ي ـن ـت ـظــرون
«ق ـط ـي ـع ـهــم» ف ــي ع ـفــريــن ب ـعــد ع ـبــوره

الـ ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة ن ـحــو أعـ ـ ــزاز .هـنــاك
يدخل املحميون من «الجهات النافذة»
ـحـسـبــة» ،وبـعــدهــا تتحرك
لـتـجــرى «الـ ِ
القوافل لتمر عبر «الحواجز» وتصل
إلى األسواق.
هؤالء التجار لكل واحد منهم مهماته
َ
(وخلفه الجهة الداعمة) ،واملنتج الذي
ُ«يـتـقــن» فــن تهريبه .فحتى الـفــراريــج
ال ـت ــرك ـي ــة ل ــدي ـه ــا «م ـ ـ ـ ـ ّ
ـورد» م ـح ـت ـكــر ال
ّ
يـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ال ـن ـس ـي ــج أو ال ـ ـغـ ــذاء أو
املحروقات ...التي لها أربابها.
ولــإمـعــان ُفــي االس ـت ـفــادة مــن «طــريــق
الـ ــذهـ ــب» ،ث ـ ّـب ـت ــت ح ــواج ــز مخصصة
لـ ـ ــأتـ ـ ــاوات مـ ــن الـ ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــارات امل ـح ـم ـلــة
بالبضاعة .هذه السيارات تدفع مبالغ
مــالـيــة ّ
للقيمني عـلــى ال ـحــاجــز ،حسب
الحمولة ونوعها .كل جهة لها حاجز،
ودخـ ــل أي ـض ــا ف ــي «سـ ــوق ال ـح ــواج ــز»
أطـ ـ ــراف جـ ــدد ال م ـك ــان ل ـهــم ف ــي لعبة
القوافل الكبرى.

ُمناقصة «حاجز»!

منذ فترة قصيرة ،وضــع «التشكيل»
األقـ ــدم فــي «اك ـت ـشــاف» طــريــق الــذهــب

اليمن

تململ في صفوف المسلحين التابعين للسعودية
لقمان عبدالله

مسكن عائلة
يمنية في
ميناء الحديدة
(أ ف ب)

مـنــذ ال ـي ــوم األول ل ـل ـحــرب ،تتعاطى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـ ــع ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـي ـم ـنــي
امل ـل ـت ـح ــق بـ ـه ــا بـ ــأس ـ ـلـ ــوب ال ـت ـع ــال ــي
واالس ـت ـخ ــدام .حـتــى حينما يلتحق
أح ــده ــم ب ــاإلم ــارات ال ي ـكــون ذل ــك إال
لشدة اإلغراء من جهة ،أو النخفاض
م ـ ـن ـ ـسـ ــوب الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرور ع ـ ـنـ ــد الـ ـضـ ـب ــاط

اإلماراتيني من جهة أخرى.
وال يرتبط املسلحون الذين يعملون
لحساب تحالف ال ـعــدوان فــي اليمن
بالتبعية للخليج ،سوى لالسترزاق
ول ـل ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـس ـل ـطــة،
وملـصـلـحــة ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي ال ت ــزال
تشن حربها على اليمن بذريعة دعم
شرعية عبد ربه منصور هــادي ،في
ً
حني أن األخير علم أصال بالحرب في

محافظة املهرة أثناء هربه من عدن
إلى سلطنة عمان ،كما ّ
صرح بنفسه
إلحدى فضائيات اإلمارات العربية.
ً
ال تترك السياسة السعودية مجاال أو
ً
هامشًا قليال إلبداء الرأي أو املشورة
ل ـل ـجــانــب ال ـي ـم ـنــي امل ـت ـع ــام ــل مـعـهــا،
كــذلــك ف ــإن هـ ــؤالء عـ ــادة م ــا يـكــونــون
صــدى للمطالب السعودية ،أو أنها
تمرر عبرهم رفضها أو قبولها ألي
ّ
م ـق ـتــرح ف ــي حـ ــال ش ــك ــل ذلـ ــك حــرجــا
مباشرًا لها.
في األسابيع األخـيــرة ،ســاد الجانب
ال ـي ـم ـن ــي امل ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـس ـع ــودي ــة
حالة من التململ والضياع ،بسبب
اإلخـ ـ ـف ـ ــاق والـ ـفـ ـش ــل عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الـعـسـكــري ،ويـسـجــل فــي ه ــذا اإلط ــار
اآلتي:
ً
أوال :س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» عـلــى مـنـطـقــة ك ــرش الـتــي
ت ـت ـب ــع إداري ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـح ــافـ ـظ ــة لـ ـ ّح ــج فــي
الـهـجــوم املـعــاكــس ال ــذي شــنــوه على
كرش ،بعد محاوالت عدة من جيش
م ـ ــا يـ ـس ـ ّـم ــى الـ ـش ــرعـ ـي ــة وال ـف ـص ــائ ــل
املتعاونة معه ،لتشكل تهديدًا قريبًا
عـلــى محافظة تـعــز .االسـتـيــاء على
كـ ــرش أج ـب ــر ال ـ ـقـ ــوات املـ ـسـ ـن ــودة مــن
الشرعية على التراجع إلى الخطوط
الخلفية.
وت ـم ـت ـلــك ك ــرش قـيـمــة اسـتــراتـيـجـيــة

ب ـس ـب ــب املـ ــوقـ ــع الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ال ــراب ــط
ب ــن م ـحــاف ـظــة ل ـحــج إلـ ــى الـحــويـمــي
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ت ـع ــز الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،كـمــا
ت ــرب ــط امل ـث ـل ــث الـ ـ ـح ـ ــدودي بـ ــن تـعــز
ولـحــج والـضــالــع .وهــي مــن الناحية
العسكرية بــوابــة العبور إلــى قاعدة
العند في لحج ،وفي حال قررت قوات
الجيش و«اللجان الشعبية» تطوير
عملياتها في املستقبل ،فبمقدورها
ال ـف ـص ــل ب ــن ل ـح ــج والـ ـض ــال ــع ،لـكــن
ال ـح ـســابــات املـحـلـيــة تـمـنــع ذل ــك في
الوقت الحاضر ،كذلك فإن السيطرة
ع ـل ــى ك ـ ــرش تـ ـه ــدد ال ـخ ـط ــط املـ ـع ـ ّـدة
لتقسيم اليمن إلى دولتني.
ث ــانـ ـي ــا :انـ ـحـ ـس ــار املـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـتــي
تخوضها قــوات الجيش و«اللجان»
مع القوات املوالية للرياض وعناصر
ح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» ،بـعــدمــا اسـتـطــاع
الطرف األول إحراز تفوق كبير على
طــريــق حسم معركة شــرقــي صنعاء
ع ـب ــر ال ـس ـي ـط ــرة الـ ـت ــام ــة ع ـل ــى جـبــل
امل ـن ــارة ،أه ــم املــرتـفـعــات فــي مــديــريــة
نهم.
يذكر أن الدعاية اإلعالمية الخليجية
ّ
روج ـ ــت ق ـبــل ه ــزائ ــم ن ـهــم أن ال ـقــوات
املوالية لهادي صــارت على مشارف
صـنـعــاء ،مــع اإلشـ ــارة إل ــى أن جبهة
نهم كلفت قوات «التحالف» والقوات
امللتحقة بها خسائر بشرية باهظة،

ك ــذل ــك ب ـل ــغ ع ـ ــدد الـ ـ ـغ ـ ــارات ال ـج ــوي ــة
امل ـســانــدة لـهــم فــي الـشـهــور األخ ـيــرة
قرابة ألف غارة.
ثــال ـثــا :مـقـتــل ق ــائ ــد املـنـطـقــة الـثــالـثــة
ف ـ ــي جـ ـي ــش م ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى الـ ـش ــرعـ ـي ــة،
الـ ـل ــواء ال ــرك ــن ع ـبــد الـ ــرب الـ ـش ــدادي،
أثـنــاء قيادته مـعــارك جبهة صــرواح
غ ــرب مـ ــأرب .مـقـتــل الـ ـش ــدادي أح ــدث
صــدمــة فــي صـفــوف ال ـقــوات املــوالـيــة
للسعودية ،بسبب رتبته العالية من
جـهــة ،وشخصيته الـقــويــة واملــؤثــرة
مــن جهة أخ ــرى ،وكــذلــك قــدرتــه على
ق ـي ــادة ال ـج ـب ـهــات .وم ــن امل ـع ــروف أن
ال ـ ـشـ ــدادي ،املـ ـق ـ ّـرب م ــن «اإلص ـ ـ ــاح»،
ك ــان ي ـقــود جـبـهـتــي ن ـهــم وص ـ ــرواح،
وبمقتله فقد «الـتـحــالــف» أحــد أبــرز
الضباط املميزين.
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا :اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـخـ ــافـ ــات بــن
املقاتلني في صفوف القوات املوالية
لهادي من جهة ،وقيادة هذه القوات
و«التحالف» من جهة أخرى ،بسبب
تـخـلــف ال ـس ـعــوديــة ع ــن دف ــع روات ــب
امل ـقــات ـلــن .ووفـ ــق ت ـقــاريــر متطابقة،
فإن مئات املقاتلني يغادرون امليدان
بسبب ع ــدم تـقــاضــي األم ـ ــوال .ويـقـ ّـر
الضباط فــي «جـيــش الشرعية» بأن
حــالــة م ــن الـغـضــب تـلـحــق بــالـجـنــود
جـ ـ ـ ــراء ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــا يـ ــؤثـ ــر س ـل ـب ـي ــا فــي
املـ ـعـ ـن ــوي ــات والـ ـح ــاف ــزي ــة ال ـق ـتــال ـيــة.
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سوريا
حــاج ـزًا عـلــى مــدخــل إح ــدى ال ـقــرى في
ريف حلب الشمالي .هذا الحاجز بعد
استدراج العروض ،اشتراه أحد التجار
بمبلغ  30مليون ليرة سورية (حوالى
 56ألف دوالر أميركي) ليسمح بمرور
بضاعته عبره ،ثم ما لبث هذا التاجر
أن بــاعــه آلخــر بمبلغ  65مـلـيــون ليرة
( 122ألف دوالر) ملدة سنة.

«في آخرة»
جريح سابق قاتل إلى جانب الجيش
ّ
التحسر على
الـســوري ال يملك ســوى
الــواقــع املـسـتـجـ ّـد .الــرجــل ال ــذي تعافى
مــن إصــابـتــه متشائم إلــى حـ ّـد انتظار
ال ـ ـق ـ ـصـ ــاص ل ـ ـه ـ ــؤالء «فـ ـ ــي اآلخ ـ ـ ـ ـ ــرة».
يــزعـجــه ،كمعظم الـنــاس هـنــا ،الصيت
ال ـسـ ّـيــئ الـ ــذي اسـتـجـلـبــه ع ــدد صغير
من أبناء نبل والزهراء لبلدتيهما ،إذ
كل ما يحدث يلصق بجميع األهالي.
وهذا ما ّ
يهدد بعزلهما عن محيطهما
بعد عالقات تاريخية مع قرى املنطقة.

إنارة الشهداء
املأساة التي تستفيق عليها البلدتان
يوميًا ال ّ
تحدها حواجز التهريب .في
نبل والــزهــراء ال ينير أعمدتها سوى
صــور الـشـهــداء .أزم ــة الكهرباء خلقت
ُ
تـجــار مــولــدات يتحكمون فــي ساعات
ّ
ّ
الـتـغــذيــة واألسـ ـع ــار .نــبــل ال ـتــي ت ــوزع
املياه على محيطها ال تشرب.
ال ـف ـســاد واملـحـســوبـيــات املـنـتـشــرة في
املؤسسات الرسمية املعنية باملنطقة
انـتـقـلــت إل ــى الـبـلــدتــن .ه ــذه الـفــوضــى
ً
جـعـلــت م ـثــا ك ــل مــؤسـســة رسـمـيــة أو
خ ــدم ـي ــة ف ــي ال ـب ـل ــدت ــن م ـض ـط ــرة إل ــى
أن تـ ـك ــون مــرت ـب ـطــة ب ـج ـهــة م ــا تــؤمــن
التمويل والدعم للمساعدة في تسيير
شؤون الناس مقابل وجاهة أو طلبات
ُمقابلة« .أصبحنا متل حــارة كــل مني
إيدو إلو» ،يروي أحد ّ
شبان ّنبل« .فالن
تابع للشيخ الفالني وآخر لتنظيم أو
ملجموعة» يضيف.
ث ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ون ـ ـص ـ ــف س ـ ـنـ ــة م ــن
املوت والشقاء في
الحصار اختصرت ُ
تعبير واحد :نصمد أو نفنى .معادالت
ع ـس ـك ــري ــة تـ ـظـ ـه ــرت وقـ ـ ـ ــوى إق ـل ـي ـم ـيــة
شــاركــت فــي مــواجـهــة قــوى أخ ــرى ،في
فـتــح طــريــق ال ـخــاص ملـهـ ّـدديــن يوميًا
ُبالقتل والسحل.
أعـ ـ ـ ـ ــدم شـ ـيـ ـط ــان ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــارُ ...و ِل ـ ـ ـ ــدت
شياطني الطرقات.
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الحدث

ّ
اختبار روسي لمسلحي حلب :أبواب الخروج مشرعة
مع اإلصرار الروسي
على عدم إقرار أي «هدنة»
ثابتة في حلب بوجود
«جبهة النصرة» داخل
أحيائها الشرقية ،تضع
«الهدنة» المؤقتة على
ً
(ابتداء
مدى األيام الثالثة
من اليوم) فصائل األحياء
الشرقية أمام اختبار روسي،
ينذر بأن أي معارك مقبلة
قد تحمل تصعيدًا يفوق
ما سبق
بينما تتجه األنـظــار الـيــوم إلــى مدينة
ح ـل ــب ال ـت ــي س ـت ـش ـهــد «ه ــدن ــة» مــؤقـتــة
تهدف إلى السماح للمدنيني واملسلحني
الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن األحـ ـي ــاء
ال ـش ــرق ـي ــة ب ـم ـغ ــادرت ـه ــا ،وم ـ ــع اك ـت ـمــال
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات الـ ـس ــوري ــة وال ــروسـ ـي ــة
لتأمني املعابر الثمانية ،يبقى الرهان
على قبول الفصائل املسلحة في األحياء
الشرقية بـخــروج املــدنـيــن ،بعد تأكيد
مـعـظـمـهــا رفـ ــض خ ـ ــروج مـقــاتـلـيـهــا أو
مقاتلي «جبهة فتح الـشــام» (النصرة)
م ــن امل ــديـ ـن ــة .وم ـ ــع ال ـ ـحـ ــرص ال ــروس ــي
على إتمام جميع ما يلزم لضمان أمن
ّ
الـعـمـلـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك تــوفـيــر ب ــث حـ ّـي
وم ـب ــاش ــر ل ـل ـم ـعــابــر ع ـبــر م ــوق ــع وزارة
الدفاع الروسية اإللكتروني ،قد يشير
ات ـص ــال الــرئـيـســن ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن ،والـتــركــي رجــب طيب أردوغ ــان،
ومـ ـ ــا أوض ـ ـحـ ــه األخ ـ ـيـ ــر عـ ــن اتـ ـص ــاالت
أجـ ــراهـ ــا م ــع امل ـع ـن ـيــن ب ـع ــد ب ـح ـثــه مــع
بــوتــن آلـيــة خ ــروج عناصر «الـنـصــرة»
من حلب ،إلى احتمال إشراف أنقرة على
التنسيق مع فصائل األحـيــاء الشرقية
ّ
بالحد
إلنـجــاح امل ـبــادرة الــروسـيــة ،وإن
األدن ـ ــى ،ع ـبــر إخ ـ ــراج أع ـ ــداد قـلـيـلــة من

املسلحني واملــدنـيــن واملـصــابــن مقابل
ضمان دخول املساعدات ،بشكل ال يؤثر
بـ ـت ــوازن ال ـق ــوى ع ـلــى ج ـب ـهــات املــدي ـنــة.
وض ـم ــن ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـت ــي تـجــريـهــا
موسكو ودمـشــق ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أمــس ،أنها ستمدد «الهدنة»
لثالث ساعات إضافية اليوم «استجابة
لطلب عدد من املنظمات الدولية» ،بعد
تصريحات لــأمــم املـتـحــدة اعـتـبــرت أن
«ه ــدن ــة ال ـث ـمــانــي س ــاع ــات املـ ـق ــررة غير
ك ــافـ ـي ــة» .وبـ ـ ـ ّـن رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ــان
ُ َ
سيرغي رودسكوي أنه ستفتح  8معابر
بينها اثنان لخروج املسلحني أحدهما
يــؤدي إلــى الـحــدود السورية ـ التركية،
وال ـثــانــي نـحــو ري ــف إدل ــب ،مـشـيـرًا إلــى
أنه «يمكن استخدام املمرين املذكورين
إلخــاء املرضى والجرحى ونقلهم إلى
املشافي في األحياء الغربية».
وت ـس ـع ــى م ــوس ـك ــو إل ـ ــى إت ـ ـمـ ــام جـمـيــع
م ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـتـ ـه ــدئ ــة ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع

بحث بوتين مع األسد
هاتفيًا تطورات
الوضع في سوريا

املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوده ــا ال ـج ــان ــب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ف ـ ــي ج ـن ـي ــف حـ ـ ــول «ف ـص ــل
اإلرهــابـيــن عــن املعتدلني» ،بما يشابه
م ــا ح ـم ـلــه تـطـبـيــق االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ
األم ـي ــرك ــي امل ــوق ــع ف ــي ج ـن ـيــف ،والـ ــذي
فشل على وقع اتهامات الطرفني بعدم
االتـ ـف ــاق غير
الـ ـت ــزام م ــا تـحـمـلــه ب ـن ــود ّ
املعلن وقتها ،مع فارق يتمثل بحضور
ع ــدد م ــن ال ـ ــدول الج ـت ـمــاع ل ـ ــوزان ال ــذي

تقرير

ديبلوماسي «أطلسي»:
ُ
ّ
موسكو تعد لمعركة حاسمة في حلب
نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي كبير في حلف شمال األطلسي قولهً ،
«بناء على
معلومات ألجهزة مخابرات غربية» ،إن السفن الحربية الروسية قبالة ساحل النرويج
«تحمل قاذفات مقاتلة من ّ
املرجح استخدامها لتعزيز هجوم نهائي على شرق حلب
املحاصر خالل أسبوعني».
وأوضح الديبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الروس «ينشرون كل أسطول
الشمال وجــزءًا كبيرًا من أسطول البلطيق ،في أكبر انتشار بحري منذ نهاية الحرب
ال ـبــاردة» .وأضــاف أن «هــذه ليست زيــارة ّ
ودي ــة .وخــال أسبوعني سنرى تصعيدًا في
الهجمات الجوية على حلب في إطار استراتيجية روسيا إلعالن النصر هناك».
وكان الجيش النرويجي قد نشر صورًا لحاملة الطائرات الوحيدة للبحرية الروسية تبحر
مع مواكبة بحرية في ّ
مهمة لـ«تعزيز الوجود العسكري الروسي» في سوريا .وأوضحت
املتحدثة باسم مركز عمليات الجيش النرويجي ،اليزابيث ايكالند ،أنه تم رصد «الحاملة
(األميرال كوزنيتسوف) وسبع سفن حربية في املياه الدولية قبالة النرويج».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أفـ ـ ــرز مـ ـ ـش ـ ــاورات ج ـن ـيــف ال ـح ــال ـي ــة .إذ
نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي
ـارزيــن
غــربــي مــا م ـفــاده أن مـســؤولــن بـ ِ
أميركيني وروس ،قد أجــروا محادثات
أم ــس ،ت ـهــدف إل ــى االت ـف ــاق عـلــى كيفية
«فـصــل املـتـشــدديــن املــرتـبـطــن بتنظيم
ال ـق ــاع ــدة ع ــن م ـقــات ـلــي املـ ـع ــارض ــة» من
أجل تمهيد الطريق لوقف إطالق النار.
وأوضــح أن املبعوث األميركي الخاص
إلى سوريا مايكل راتني ،قد رأس وفد
واش ـن ـط ــن ،ك ـمــا ان ـض ــم م ـس ــؤول ــون من
قوى إقليمية مثل السعودية وقطر إلى
املحادثات .وضمن هذا السياق ،أوضح
م ـ ـنـ ــدوب روس ـ ـيـ ــا ل ـ ــدى األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
فيتالي تشوركني ،أن ثالثة من األعضاء
ال ــدائـ ـم ــن فـ ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ــدول ــي
أفشلوا بيانًا روسيًا حول مدينة حلب
يـشـيــر إل ــى ض ـ ــرورة «عـ ــزل اإلرهــاب ـيــن
عــن امل ـعــارضــة» .وعـلــى صعيد متصل،
بحث بوتني مع نظيره الـســوري بشار
األسـ ـ ـ ــد خـ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال ه ــاتـ ـف ــي أمـ ــس،
تـ ـط ــورات ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا ،ونـقـلــت
وكالة «ســانــا» أن الرئيس األســد أعرب
عن شكره للجهود التي تبذلها روسيا
عـلــى الـســاحــة الــدول ـيــة ،رغ ــم الـضـغــوط
ال ـت ــي ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا م ــن ب ـع ــض الـ ــدول
لثنيها عن االستمرار بالتمسك بقواعد
القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،اع ـت ـب ــر ال ــرئ ـي ــس
السوري خالل ّ مقابلة مع قناة «»SRF1
السويسرية بثت ليل أمس ،أنه ال يمكن
ح ـمــايــة امل ــدن ـي ــن ف ــي ح ـلــب «ب ـي ـن ـمــا ال
يـ ــزالـ ــون ت ـح ــت س ـي ـط ــرة اإلره ــابـ ـي ــن»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ال ــدول ــة ال ـســوريــة تـقــوم
بمهمتها «طبقًا للدستور والـقــانــون»
فـ ـ ـ ــي «الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوم عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
اإلره ــابـ ـي ــة» .وع ـل ــى مـقـلــب ال ـج ـمــاعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،نـ ـف ــى ن ــائ ــب ق ــائ ــد «ت ـج ـمــع
فاستقم» ،ملهم العكيدي ،خالل حديث
مــع قناة « »CNNاألميركية ،أي وجــود
مل ـقــات ـلــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ف ــي حـلــب،
مضيفًا أن «هناك من يريد التركيز على
مسألة (جبهة فتح الشام) ،من أجل أن
ي ـخ ـلــق مـ ـب ــررات ل ـض ــرب املـسـتـشـفـيــات
واملدنيني في حلب».

صعدة :العدوان عزل المحافظة
المرة
هذه ليست
ُ
َّ
األولى التي يحمل
فيها المسلحون
أخطاء السعودية

ُ
إضافة إلى ذلك ،كشف خالل الحرب
ع ــدد مــن ح ــاالت نـهــب ال ــروات ــب على
أيدي الضباط املتنفذين.
ّ
خ ــام ـس ــا :ل ــم ت ـف ـلــح زيـ ـ ـ ــارات ك ـ ــل مــن
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي ون ــائ ـب ــه
عـلــي مـحـســن األح ـمــر إل ــى م ــأرب في
إغراء قبائل طوق صنعاء ،ثم جاءت
مجزرة الصالة الكبرى لتزيد لحمة
هــذه القبائل مــع الجيش و«الـلـجــان
الشعبية».
س ـ ــادس ـ ــا :يـ ـس ــود الـ ـج ــان ــب ال ـي ـم ـنــي
امل ـت ـع ــاون م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ح ــال ــة من
الـتـمـلـمــل بـعــد تحميلهم مـســؤولـيــة
مجزرة الصالة الكبرى في صنعاء،
ب ـس ـبــب االدعـ ـ ـ ــاء ب ـت ــزوي ــد ال ـت ـحــالــف

إحـ ـ ــداث ـ ـ ـيـ ـ ــات مـ ـ ــن «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان
اليمنية» التابعة لهادي «تبني الحقًا
أن ـهــا م ـغ ـلــوطــة» .ولـيـســت ه ــذه امل ــرة
األول ــى الـتــي تلقي فيها السعودية
م ـســؤول ـيــة أخ ـطــائ ـهــا ع ـلــى الـجــانــب
اليمني املتعامل معها ،عندما تعجز
عــن التستر عليها ،فتلقي بالالئمة
دائ ـ ـم ـ ــا عـ ـلـ ـي ــه وتـ ـح ـ ّـمـ ـل ــه ال ـت ـب ـع ــات
والنتائج.
ســاب ـعــا :ت ـح ــاول قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف»
خطف األض ــواء عــن مـجــزرة صنعاء
الـ ـت ــي ألـ ـق ــت ب ـث ـق ـل ـهــا ع ـل ـي ـهــم ،بـفـتــح
جـ ـبـ ـه ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي مـ ـنـ ـف ــذ ال ـب ـق ــع
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي واإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــأن ق ـ ــوات
«ال ـت ـح ــال ــف» ص ـ ــارت ع ـل ــى م ـش ــارف
معقل «أنصار الله» في صعدة ،وذلك
فــي ت ـكــرار مل ـحــاوالت ســابـقــة بـ ّ
ـادعــاء
قـ ــرب ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ج ـب ـه ـتــي نـهــم
وصرواح.
الـ ـث ــاب ــت هـ ـن ــا هـ ــو الـ ـح ــاج ــة امل ـل ـحــة
ل ـ ـ ـقـ ـ ــوى «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف» ل ـ ـ ـلـ ـ ــرد ع ـل ــى
االن ـت ـص ــارات ال ـتــي تتحقق عـلــى يد
الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» على
الحدود وإلحاقهم الهزائم بالجيش
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وذل ـ ـ ــك ب ـف ـت ــح ج ـب ـهــات
جديدة ّ
وادع ــاء االنتصارات املزيفة،
وما ذلك إال من قبيل رفع املعنويات،
كــذلــك فإنها حــاجــة شعبية على كل
حال.

صعدة ــ يحيى الشامي
ت ـ ـع ـ ـيـ ــش ص ـ ـ ـعـ ـ ــدة أس ـ ـ ـ ـ ــوأ أوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة م ـن ــذ ب ـ ــدء ال ـ ـع ـ ــدوان عـلــى
ال ـي ـمــن بـسـبــب آالف الـ ـغ ــارات الـجــويــة
ال ـتــي أحــالــت املـحــافـظــة ال ـحــدوديــة مع
ال ـس ـعــوديــة إل ــى مـنـطـقــة مـنـكــوبــة على
الصعيد اإلنساني وغير قابلة للعيش
ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ــدم ـ ــار ال ـ ـ ــذي ل ـح ــق ب ـب ـنــاهــا
التحتية والخدماتية.
ووف ـ ـ ــق األرقـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـ ــإن حـ ــوالـ ــى  55فــي
امل ـئ ــة م ــن س ـك ــان ص ـع ــدة ن ــزح ــوا منها
ً
إلـ ــى م ـحــاف ـظــات م ـ ـجـ ــاورة ،ف ـض ــا عــن
ح ــرك ــة نـ ـ ــزوح داخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي امل ـحــاف ـظــة
نفسها هربًا من القصف اليومي الذي
تضاعفت وتيرته فــي اآلون ــة األخـيــرة،
ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع ان ـ ـه ـ ـيـ ــار امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
السياسية.
كذلك ،تــدهــورت األوضــاع االقتصادية
بشكل ملحوظ بسبب مالحقة الطيران
لحركة النقل في الطريق العام الرابط
ب ــن ص ـعــدة وامل ـحــاف ـظــات األخ ـ ــرى ،إذ
ت ـك ـث ــف اسـ ـتـ ـه ــداف ــه ل ـش ــاح ـن ــات ال ـن ـقــل
الـثـقـيــل املـحـمـلــة بــامل ـحــروقــات واملـ ــواد
الغذائية األساسية ،وغابت بنتيجته
ت ـلــك امل ـن ـت ـجــات ال ـغ ــذائ ـي ــة ع ــن أسـ ــواق
املحافظة وارتفعت أسعارها.
وعــن هــذا يقول سائق مركبة تجارية،
مـحـمــد عـيـضــة ،إن «إي ـص ــال الـبـضــائــع

إلى صعدة من الحديدة أو صنعاء ّ
يعد
ضربًا من املجازفة نظرًا لكثافة الغارات
الجوية التي تستهدف الطرق املوصلة
إلــى املحافظات الـحــدوديــة» .ويضيف
أن الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن م ــالـ ـك ــي ال ـش ــاح ـن ــات
ال ـت ـجــاريــة أو ســائـقـيـهــا يـتـهــربــون من
العمل في تلك الطرق التي ّ
تعد نسبة
استهدافها من الطائرات مرتفعة.
وقد دمرت الطائرات السعودية حوالى
 90فــي املـئــة مــن الـجـســور الــرابـطــة بني
م ــدي ــري ــات ص ـع ــدة م ــن ج ـه ــة ،وص ـعــدة
وب ـق ـيــة امل ـح ــاف ـظ ــات امل ـح ـي ـطــة ب ـهــا مــن
جهة أخ ــرى ،بما فــي ذلــك جـســور أعــاد
األهــالــي ترميمها بجهد خــاص ،نظرًا
أله ـم ـي ـت ـه ــا فـ ــي نـ ـق ــل وإيـ ـ ـص ـ ــال ال ـح ــد
األدن ــى مــن امل ــواد الغذائية األســاسـيــة.
ولوحظ تركز استهداف الطائرات لتلك
الجسور وتدميرها على نحو متكرر،
ّ
إذ نفذ مــا متوسطه عشر غ ــارات على
ب ـع ــض ال ـج ـس ــور ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة
ال ــواق ـع ــة ع ـلــى م ـج ــرى ال ـس ـي ــول وســط
األوديــة أو على منحدرات الجبال كما
ه ــو ال ـح ــال ف ــي امل ــدي ــري ــات ال ـح ــدودي ــة
(باقم ورازح وحيدان وشدى والظاهر
ّ
ومنبه).
وكتاف
ويشار إلــى أن تلك املناطق هي األكثر
اسـتـهــدافــا عـبــر ال ـط ــائ ــرات ،وغــالـبــا ما
ي ـع ـلــق ال ـض ـحــايــا داخ ـل ـه ــا وي ـف ــارق ــون
الحياة قبل وصولهم إلــى املستشفى.

وي ـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى واق ـ ـ ــع أن ال ـج ــان ــب
الـصـحــي ه ــو أك ـثــر ال ـق ـطــاعــات تـضــررا
م ــن اس ـت ـمــرار الـ ـع ــدوان ،وأنـ ــه يتسبب
ب ـمــوت مــزيــد مــن املــواط ـنــن مــن سكان
صـ ـع ــدة ع ـل ــى ن ـح ــو ش ـب ــه ي ــوم ــي .فـقــد
بــاتــت املـحــافـظــة مــن دون مستشفيات
م ـنــذ ح ــوال ــى ع ــام ب ـعــدمــا اسـتـهــدفـتـهــا
الطائرات ودمرت كافة املراكز الصحية
والعيادات وحتى الصيدليات.
وكان املكتب الصحي في املحافظة قد
أط ـلــق نـ ــداء ات اسـتـغــاثــة لــرفــده بـكــادر
طبي متخصص نظرًا لألعداد الكبيرة
م ــن ال ـج ــرح ــى ال ــذي ــن يـسـتـقـبـلـهــم بـمــا
ي ـف ــوق طــاق ـتــه ،وخ ــاص ــة ب ـعــد م ـغ ــادرة
منظمة «أط ـبــاء بــا ح ــدود» املحافظة
وإخالئها لكافة مراكزها دون إشعار
ُمسبق ،وفق مصدر طبي في املستشفى
ال ـج ـم ـه ــوري ف ــي صـ ـع ــدة .وأشـ ـ ــار هــذا
امل ـص ــدر إل ــى اض ـط ــرار املـسـتـشـفــى الــى
ترحيل أعــداد كبيرة مــن الجرحى إلى
مستشفيات العاصمة صنعاء وبعض
املـحــافـظــات بـسـبــب الـنـقــص الـحــاصــل.
وع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى املـ ـ ـئ ـ ــات م ـ ــن ال ـج ــرح ــى
الــذيــن يستقبلهم املستشفى الــوحـيــد
في صعدة ،فإنه يعالج يوميًا عشرات
الـحــاالت املرضية الناتجة فــي أغلبها
من األسلحة املحرمة امللقاة باألطنان
على أرض صعدة منذ بــدايــة الـعــدوان
على اليمن.
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العراق

تواصل وتنسيق «جيدان» مع بغداد

روسيا تدخل على «خط الموصل»

ف ــي وق ــت ت ــواص ــل ف ـيــه أنــق ــرة رفــع
سقف خطابها بغية كسب مكان لها
ضـمــن م ـعــارك الـمــوصــل ومحافظة
نينوى ،وتتضح أيضًا مؤشرات التباين ّمع
حليفتها واشنطن ،أعلنت موسكو أنه
ال يمكنها أخذ موقف المتفرج ،خوفًا
من مساعي نقل مسلحي «داعش» إلى
شرق سوريا
أعـلـنــت روس ـيــا فــي ال ـســاعــات األخ ـيــرة
دخــول ـهــا عـلــى خ ــط عـمـلـيــات املــوصــل،
تحسبًا لتداعيات املساعي الهادفة إلى
طرد مسلحي تنظيم «داعــش» من آخر
مـعــاقـلــه ف ــي ال ـش ـمــال ال ـعــراقــي بــاتـجــاه

الشرق السوري.
وح ــذرت هيئة أرك ــان الجيش الروسي
من أن هجوم الجيش العراقي املدعوم
مــن «الـتـحــالــف ال ــدول ــي» عـلــى املــوصــل
يجب أال ي ــؤدي إل ــى «إخـ ــراج إرهابيي
التنظيم من العراق إلى سوريا» .وقال
الجنرال الروسي ،فاليري غيراسيموف،
ّ
إن هجوم املوصل «لم يبدأ فعليًا بعد»،
معربًا عن أمله في أن «يكون شركاؤنا
في التحالف الدولي على إدراك ملا يمكن
أن يحصل لـهــذه املـجـمــوعــات املسلحة
وهي تندحر».
وتـ ـ ـب ـ ــع ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــر ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ت ــأكـ ـي ـ ٌـد
ملـ ـت ــابـ ـع ــة امل ـ ـج ـ ــري ـ ــات املـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة ،إذ
أشـ ــار غ ـيــراس ـي ـمــوف إل ــى أن «األق ـم ــار
العسكرية تراقب الوضع
االصطناعية
ً
ف ــي امل ــوص ــل ،إض ــاف ــة إلـ ــى ن ـحــو عشر
ط ــائ ــرات اسـتـطــاع وط ــائ ــرات مــن دون
طيار».

إيران تشارك في اجتماع باريس اليوم
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ،أمــسّ ،أن إيــران ستشارك اليوم في االجتماع
الوزاري الذي سيعقد في باريس لبحث «املستقبل السياسي ملدينة املوصل».
وأوضح املتحدث باسم الخارجية ،رومان نادال ،أن هذا االجتماع «من أجل إرساء
االستقرار في املوصل» ،وسيضم «شركاء العراق» ،وخصوصًا أعضاء التحالف
العسكري الدولي« ،وكل الدول املجاورة» .وقال نادال إنه «بهذه الصفة ،كان االتفاق
على دعوة ايران».
وسيفتتح الرئيس الفرنسي ،فرنسوا هوالند ،االجتماع الذي سيضم عشرين دولة
ومنظمة بينها الــواليــات املتحدة وتركيا ودول الخليج واألوروب ـيــون ،كما أوضح
اإلليزيه في بيان .وسيترأس االجتماع وزيرا خارجية فرنسا ،جان مارك آيرولت،
والعراق ،إبراهيم الجعفري .وقال آيرولت ،أول من أمس« :يجب اإلعداد للمستقبل
وإرساء االستقرار في املوصل بعد املعركة العسكرية» .وأشار إلى ثالث أولويات:
«حماية السكان املدنيني في املوصل والقرى املجاورة ،وتقديم املساعدة اإلنسانية،
ووضع السلطات العراقية خطة إلرساء االستقرار في املوصل وضواحيها».
وسيعقد هــذا االجتماع قبل أيــام من اجتماع في باريس أيضًا لــوزراء دفــاع أبرز
الدول املشاركة في «التحالف الدولي» لعرض تفاصيل معركة املوصل.
(أ ف ب)

وك ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ،فــادي ـم ـيــر
بوتني ،قد تواصل مساء أول من أمس،
مــع رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ،حيدر
ال ـع ـب ــادي ،وم ــع نـظـيــره ال ـتــركــي ،رجــب
طيب أردوغان ،بشأن عمليات املوصل،
م ــن دون إعـ ــان تـفــاصـيــل م ـه ـمــة .لكن
مـصــدرًا مقربًا مــن الحكومة العراقية،
قـ ــال ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» ،إنـ ــه «ي ــوج ــد خــال
الفترة الراهنة تواصل روسي ّ
جيد مع
ب ـغــداد ،وتنسيق بـشــأن ه ــرب عناصر
داعش إلى سوريا ،وقد عرضت موسكو
تقديم مختلف أنواع املساعدات» ،فيما
أشار عضو لجنة األمن النيابية ماجد
ّ
ال ـغــراوي ،لــ«األخـبــار» ،إلــى أن «روسيا
تـ ـ ـ ّ
ـزود الـ ـ ـع ـ ــراق بـ ـص ــور عـ ــن ت ـح ــرك ــات
داع ــش ،لكن مــن دون أن يكون ذلــك من
خالل تنسيق منظم».
وفيما لــم يتضح عمليًا مــدى التعاون
ّ
الــروســي ـ ـ الـعــراقــي ،فــإن موسكو باتت
تراقب عمليات املوصل عن قرب ،خاصة
فــي ظــل امل ـخــاوف الــروسـيــة والـســوريــة
مــن إمكانية نقل عناصر التنظيم من
ال ـش ـمــال ال ـغــربــي ال ـعــراقــي إل ــى الـشــرق
الـ ـس ــوري ض ـمــن خ ـطــة مـ ـع ـ ّـدة مـسـبـقــا.
وفيما أعلن قائد القوات البرية التابعة
للتحالف الــدولــي ،الـجـنــرال األمـيــركــي،
غــاري فوليسكاي ،في موجز صحافي
عـقــده فــي ب ـغ ــداد ،أن ق ـي ــادات «داع ــش»
وم ـقــات ـل ـيــه ي ـ ـغـ ــادرون مــدي ـنــة املــوصــل
«ولـ ــدي ـ ـنـ ــا م ـ ــؤش ـ ــرات ع ـل ــى أن الـ ـق ــادة
ّ
غ ـ ـ ـ ــادروا» ،ف ـ ــإن ال ـت ـح ــذي ــرات الــروس ـيــة
والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ح ــدتـ ـه ــا خ ــال
اليومني املاضيني ،فــي وقــت نقلت فيه
وكالة «سبوتنيك» الروسية عن «مصدر
ّ
عسكري» قوله إن «املخابرات األميركية
والسعودية اتفقتا على توفير ممر آمن
ل ـخــروج املـسـلـحــن مــن املــديـنــة قـبــل أن
تبدأ قوات التحالف عملية تحريرها».
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ــواص ـ ــل أنـ ـق ــرة
م ـس ــاع ـي ـه ــا ل ـك ـس ــب دور مـ ـب ــاش ــر فــي
ّ
العمليات ،ولـعــل أهــم التصريحات قد
ج ـ ــاءت ع ـلــى ل ـس ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي،
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ح ــن أك ـ ــد فــي

يوجد تواصل روسي
ّ
جيد مع بغداد
وتنسيق بشأن هرب
داعش إلى سوريا

ّ
ك ـل ـمــة أمـ ـ ــس ،أن بـ ـ ــاده «س ـت ـك ــون فــي
امل ـ ـيـ ــدان ،وع ـل ــى ط ــاول ــة املـ ـف ــاوض ــات».
ّ
ويــرى أردوغ ــان أن الوجود التركي في
الشمال العراقي حاليًا ضروري ،خاصة
ّ
أن التطورات تأتي في خضم «مشروع
إع ـ ــادة هـيـكـلــة امل ـن ـط ـقــة» ،وف ــق م ــا ق ــال.
ّ
وأض ـ ـ ــاف« :إن مــوقـفـنــا ل ـيــس تلويحًا
بــالـحــرب ،وال انتهاكًا لسيادة الـعــراق،
وال يحمل أي نية سيئة ،نحن نريد أن
نـكــون فــي امل ـكــان ال ــذي ال بــد أن نكافح
فـيــه مــن أج ــل اسـتـقــالـنــا ومستقبلنا،

تقرير

«متالزمة األنفاق» إسرائيليًا:

وتحميل
سابق
إخفاق
ّ
مسؤوليات ...وال حل مستقبليًا
نــشــرت إذاعـــة جيش العدو
اإلسرائيلي منذ يومين جزءًا
من التحقيق حول اإلخفاق
الـــذي واجــهــه الجيش في
حــربــه األخـــيـــرة عــلــى غ ــزة.
ّ
حمل التقرير ،الــذي سيرفع
إلى «مراقب الــدولــة» ،بعض
المسؤولية لـ«هيئة األركان»
والطاقم السياسي

علي حيدر
ّ
أقـ ــل م ــا ي ـشــي ب ــه إق ـ ــرار ج ـيــش ال ـعــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بــإخ ـفــاقــاتــه ف ــي ال ـحــرب
األخـ ـي ــرة ع ـلــى ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،أنـ ــه واج ــه
ن ـ ــوع ـ ــن م ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـش ـ ــل :اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــا
وعـ ـم ــانـ ـي ــا .اإلخ ـ ـف ـ ــاق األول يـتـصــل
بـ ـقـ ـص ــوره ع ــن إدراك ح ـج ــم خ ـط ــورة
األنـفــاق ،واسـتـمــرار إطــاق الصواريخ
طـ ـ ــوال أيـ ـ ــام ال ـ ـحـ ــرب ،والـ ـث ــان ــي كــونــه
ل ــم ي ــوف ــر ردًا ع ـس ـكــريــا مــائ ـمــا لـهــذه
الـتـهــديــدات .وتكشف هــذه اإلخـفــاقــات
ع ــن ال ـق ـي ــود الـ ـت ــي ت ــواج ــه إس ــرائ ـي ــل،
رغ ــم امـتــاكـهــا أع ـلــى درجـ ــات الـتـطــور
التكنولوجي والعسكري ،في مواجهة
ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ف ـل ـس ـط ــن،
وبالتأكيد في لبنان.
ع ـم ـل ـي ــا ،تـ ـ ـع ـ ــددت م ـ ـصـ ــاديـ ــق ال ـف ـش ــل

اإلسرائيلي فــي الـحــرب على غــزة قبل
ن ـحــو س ـن ـتــن ،م ــن اس ـت ـم ــرار الـقـصــف
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ملـ ـس ــاح ــات واس ـ ـعـ ــة مــن
العمق اإلسرائيلي طــوال الـحــرب ،إلى
الخسائر البشرية املؤملة التي تلقاها
ً
ال ـج ـيــش ،ف ـضــا ع ــن اس ـت ـمــرارهــا مــدة
 51يــومــا ،وهــو مــا يـتـعــارض مــع مبدأ
املـعــارك الخاطفة التي يحرص عليها
ً
ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ...وصـ ـ ــوال إلــى
«س ــاح األن ـف ــاق» ،ال ــذي ك ــان أح ــد أهــم
امل ـعــالــم الــرئـيـسـيــة ال ـتــي ات ـس ـمــت بها
املعركة ،وأظـهــرت به فصائل املقاومة
الفلسطينية ص ـمــودًا وإب ــداع ــا أربـكــا
الحسابات والـتـقــديــرات اإلسرائيلية،
بل نقل األزمة إلى الداخل اإلسرائيلي
بــن الجمهور وقـيــادتــه ،وبــن القيادة
السياسية واألم ـن ـيــة ،وداخ ــل الـقـيــادة
السياسية نفسها.
مــع ذل ــك ،ينبغي ال ـقــول ،إن محدودية
الـنـتــائــج الـسـيــاسـيــة ل ـهــذه ال ـح ــرب لم
تـ ــرتـ ــق إلـ ـ ــى حـ ـج ــم ص ـ ـمـ ــود املـ ـق ــاوم ــة
ونـجــاحــاتـهــا الـعـمــانـيــة والتكتيكية،
وأي ـض ــا م ــع ط ـمــوحــات ج ـم ـهــور غ ــزة؛
يعود ذلك إلى مجموعة عوامل ،منها
ال ـطــوق اإلقـلـيـمــي إضــافــة إل ــى الـقـيــود
امل ـف ــروض ــة ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة ف ــي الـضـفــة
املـحـتـلــة ،الـتــي ك ــان يمكنها أن تشكل
ً
عـ ــامـ ــا مـ ــؤث ـ ـرًا جـ ـ ـدًا فـ ــي ردع ال ـع ــدو
وكبحه عن التمادي .ومع أن التراشق
بني الـقــادة اإلسرائيليني سبق نتائج

التحقيق فــي إذاع ــة الـجـيــش ،وقبلها
تقارير صحافية ،بل قبل أن تتشكل أي
لجنة تحقيق ،فإنه لم يعد السؤال في
إسرائيل ما إن حــدث إخفاق أو ال ،بل
مــن هــو املـســؤول عـنــه؟ ومــا هــي العبر

الــواجــب استخالصها لجهة القيادة
السياسية أو العسكرية؟
لدى التدقيق في بعض ما كشف عنه
وردود الفعل عليه ،يتضح أن الفشل
ف ــي ج ــوه ــره ي ـت ـجــاوز قـضـيــة األن ـفــاق

استعراض عسكري أقامته «الجهاد اإلسالمي» في غزة أمس
بمناسبة ذكرى انطالقتها (آي بي ايه)
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أردوغان :سنكون
في الميدان
وعلى طاولة
المفاوضات
(أ ف ب)

وه ــذا املـكــان حاليًا هــو املــوصــل ولذلك
ّ
س ـن ـك ــون ف ـي ـه ــا» .وج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن
الرئيس التركي كان قد استحضر ،في
خـطــاب ألـقــاه فــي قـصــره مـســاء أول من
أم ــس ،ص ــورة لتركيا مـقـ ّـيــدة مــن قــوى
خ ــارج ـي ــة «ت ـس ـت ـه ــدف ج ـع ـل ـنــا ننسى
ت ــاري ـخ ـن ــا ال ـع ـث ـمــانــي وال ـس ـل ـج ــوق ــي».
وقـ ـ ـ ــال مل ـ ـئـ ــات م ـ ــن رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات
املحلية الذين عادة ما يكونون موالني
للحكومة« ،من اآلن فصاعدًا لن ننتظر
أن تـطــرق املـشـكــات بــابـنــا ...لــن ننتظر

أو مسألة استمرار إطالق الصواريخ،
بل يمكن التقدير أن املفهوم األساسي
ل ـخ ــاص ــة ال ـت ـح ـق ـيــق ي ـت ـم ـحــور ح ــول
العناوين اآلتية :هل كان منشأ الفشل
استخباريًا ،أم استخباريًا وعمالنيًا،

حتى يوضع النصل على رقابنا ،ولن
ننتظر حتى تأتي املنظمات اإلرهابية
وتـهــاجـمـنــا» ،فــي إش ــارة إل ــى «داع ــش»
والقوى الكردية (غير املتحالفة معه)،
وال ـل ـت ــن ت ـس ـتـخــدمـه ـمــا أنـ ـق ــرة راه ـن ــا
كــورقــة ّ
تخولها الـتــدخــل فــي الشمالني
ال ـع ــراق ــي وال ـ ـسـ ــوري .وق ـ ــال أردوغ ـ ـ ــان:
«ظنوا أن بإمكانهم إبعادنا عن املوصل
بمضايقتنا بحزب العمال الكردستاني
وداع ـ ـ ـ ـ ــش ...ي ـع ـت ـق ــدون أن ب ـم ـقــدورهــم
تـشـكـيــل مستقبلنا ب ــأي ــدي املـنـظـمــات
اإلره ــابـ ـي ــة ،لـكـنـنــا ن ـع ــرف أن أسـلـحــة
اإلرهابيني ستنفجر في أيديهم قريبًا».
وم ــن املــرجــح أن تــرتـفــع ح ــدة الخطاب
ال ـتــركــي فــي ال ـســاعــات املـقـبـلــة ،خاصة
إثـ ــر ن ـفــي «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» غ ـيــر املـبــاشــر
أمس ،لنبأ التوصل إلى اتفاق مع أنقرة
ّ
يخول مقاتالتها املشاركة في العمليات
الجوية للمعارك ،وذلك في وقت تقل فيه
على مــا يـبــدو احـتـمــاالت التوصل بني
أنقرة وبغداد إلى اتفاق عام.
ميدانيًا ،شهد اليوم الثالث للعمليات
ّ
تقدمًا ملختلف القوى العراقية املشاركة،
ّ
ّ
إذ تـمــكــن الـجـيــش ال ـعــراقــي مــن الـتـقــدم
عـلــى م ـحــور ال ـح ــود ،فـيـمــا اسـتـطــاعــت
«الـشــرطــة االت ـحــاديــة» إن ـجــاز مهمتها
ف ــي م ـح ــور الـ ـش ــور .وواصـ ـل ــت ال ـق ــوات
الـعــراقـيــة تقدمها نـحــو قــرقــوش ،أكبر
البلدات املسيحية في البالد ،مقتحمة
ضواحيها التي تقع على بعد نحو 15
كلم جنوب غرب املوصل.
ّ
كــذلــك ،تمكنت ق ــوات «الـبـشـمــركــة» من
ال ـت ـقـ ّـدم بــات ـجــاه قــريــة بــرطـلــة ( 21كلم
ش ــرق ــي امل ـ ــوص ـ ــل) ،ف ـي ـمــا أعـ ـل ــن عـضــو
مجلس محافظة مدينة نينوى ،حسام
العبار ،وصــول «البشمركة» على بعد
 8إل ــى  9كلم عــن مــركــز مدينة املوصل
من محور الخازر ،الفتًا إلى أن «القوات
ً
س ـت ـت ــوق ــف عـ ـن ــد ب ـع ـش ـي ـق ــة» ،م ـم ـه ــدة
الطريق أمــام «جـهــاز مكافحة اإلرهــاب
ل ـل ــدخ ــول إلـ ــى م ــرك ــز امل ــدي ـن ــة م ــن ه ــذا
املحور».
(األخبار)

أم هـ ـ ــو ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــاس ف ـ ـشـ ــل لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة
السياسية في إدارة الحرب واإلشراف
على اإلعداد لها ...أم أنه مركب من كل
هذه األبعاد؟
ي ـت ـض ــح م ـم ــا ورد فـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق أن
الـ ـفـ ـش ــل االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري كـ ـ ــان م ــدوي ــا،
خصوصًا عندما ّ
يقر تحقيق الجيش
بأنه «كــان هناك إدراك للخطر» الــذي
تـشـكـلــه األنـ ـف ــاق ،ول ـكــن «قـ ــوة الـخـطــر
لــم تكن مــدركــة» ،األم ــر الــذي يعني أن
االستخبارات العسكرية لم تكن على
درايـ ـ ــة كــاف ـيــة ب ـح ـجــم األنـ ـف ــاق وم ــدى
خ ـط ــورت ـه ــا ،والـ ـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
تؤديه خالل أي مواجهة .كذلك كان من
الطبيعي أن يستدرج اإلقرار بالقصور
االستخباري إخفاقًا عمالنيًا ،ألن أي
خ ـط ــة ع ـس ـكــريــة ي ـف ـت ــرض أن تـسـتـنــد
بــالـضــرورة إلــى تـقــديــرات ومعلومات
تحاكي طبيعة الخطر وحجمه ،وهو
ما لم يكن متوافرًا ،وفق التقرير.
على هذه الخلفية ،يصير مفهومًا ما
ورد في خالصة التحقيق ،أنه «عشية
ال ـ ـحـ ــرب ،ك ــان ــت األن ـ ـفـ ــاق ال ـه ـجــوم ـيــة
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى م ـع ـظــم ق ـ ــادة الـ ـق ــوات
املشاركة نوعًا من املجهول» ،ونتيجة
ذلك« ،لم تمر األلوية (العسكرية) بأي
نوع من اإلعداد ملعالجة األنفاق خالل
ال ـه ـج ــوم ،وبــال ـتــأك ـيــد ل ـيــس بــالـحـجــم
الذي ظهر أثناء الحرب».
اإلخ ـف ــاق ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ل ــم تقتصر
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البرلمان يتجنب «اإلزعاجات»:
تعيين ضابط رئيسًا لـ«لجنة حقوق اإلنسان»
البرلمان ال يرغب في اإلزعاج،
هذه خالصة تجربة وصول
النائب محمد السادات إلى رئاسة
«لجنة حقوق اإلنسان» .تجربة
لم تكن مريحة لرئيس البرلمان،
لذلك لجأ «ائتالف دعم مصر»
إلى السيطرة على رئاسة اللجنة،
وأوكلتها إلى ضابط شرطة
سابق اتهم بالتورط في
قضية تعذيب
القاهرة ــ جالل خيرت
إن ـه ــا ال ـكــوم ـيــديــا الـ ـس ــوداء تـتـحـقــق في
ُّ
ال ــواق ــع املـ ـص ــري :ضــابــط ســابــق ات ـ ِـه ــم ـ
لكنه لم ُيـ َـدن ـ في قضية تعذيب ،يتولى
رئاسة «لجنة حقوق اإلنسان» في برملان
البالد .مجلس النواب ،الــذي يسعى إلى
ّ
طي صفحة األزمات واإلحراجات بسبب
اللجنة ،يريد أن ينهي تجربة رئيسها
الـ ـس ــاب ــق .ح ـ ــاول الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد أنـ ــور
السادات ،خالل ترؤسه «حقوق اإلنسان»
ف ــي دور االنـ ـعـ ـق ــاد األول ،ال ـع ـم ــل بـجــد
لتحسني أوضاع حقوق اإلنسان وكشف
الحقائق للرأي العام .أما اآلن ،فأتى عالء
عــابــد ،وهــو عضو «ائـتــاف دعــم مصر»
املـقــرب مــن أجـهــزة األم ــن ،ليكون رئيسًا
ل ـهــذه الـلـج ـنــة ،رغ ــم أن ــه مـتـهــم بتعذيب
مــواطــن خ ــال عمله ضــابــط شــرطــة عــام
.2005
ال يرغب «ائـتــاف دعــم مـصــر» ،املسيطر
ع ـل ــى األغ ـل ـب ـي ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة ف ــي ال ـب ــرمل ــان
وامل ــدع ــوم م ــن ج ـهــات أم ـن ـيــة ،ف ــي ت ـكــرار
تجربة السادات ،هو اآلخر ،فحشد نوابه
لالنضمام إلى اللجنة من أجل التصويت
الخ ـت ـي ــار ع ــاب ــد .ص ـح ـيــح أن األخ ـي ــر لم
تثبت إدانته في واقعة التعذيب ،لكن من
عملوا معه في وزارة الداخلية يؤكدون
أن ــه م ــن ال ـض ـبــاط الـسـيـئــي الـسـمـعــة في
الـتـعــامــل م ــع امل ــواط ـن ــن .وبـسـبــب حشد
األصــوات ،فاز االئتالف برئاسة اللجنة،
الـتــي شـهــدت تــوتـرًا كبيرًا فــي األسابيع
املاضية بعد استقالة السادات اعتراضًا

ع ـلــى الـ ـ ــدور ال ـه ـجــومــي ل ــأن ـف ــاق ،بل
ه ــي ،كـمــا أق ــر الـتـحـقـيــق ،وف ــرت مظلة
أمان لـ«منظومات القيادة والسيطرة»
لـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،ول ـل ـم ـن ـظ ــوم ــة
ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ح ــافـ ـظ ــت ع ـلــى
اس ـت ـهــداف الـعـمــق اإلســرائ ـي ـلــي حتى
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب .وفـ ــي
ض ــوء ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،ت ــرى ال ـق ـيــادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة أن أس ـب ــاب إخـفــاقــاتـهــا
ب ــات ــت ج ـل ـي ــة ،وال ـص ـل ــة ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ال ـع ـي ــوب الـ ـت ــي وسـ ـم ــت اسـ ـتـ ـع ــدادات
الجيش أكثر وضوحًا.
فـ ــي كـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،لـ ــم يـ ـك ــن ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي ليعرض أسباب اإلخفاقات
ويـ ـعـ ـت ــرف ب ــال ـق ـص ــور االس ـت ـخ ـب ــاري
والعمالني ،لوال أنه قرن ذلك بالحديث
عــن اسـتـخــاص الـ ــدروس وترجمتها

لم يعد السؤال
في إسرائيل عن
حدوث اإلخفاق ،بل
المسؤول عنه

على عجزه عن القيام بالدور املنوط به،
وال سيما ما يتعلق بزيارة السجون.
كـ ــذلـ ــك واجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـس ـ ــادات ات ـ ـهـ ــامـ ــات مــن
ن ــواب داخ ــل املجلس وجـهــات خارجية،
بسبب مشاركته في مؤتمر حقوقي في
ســوي ـســرا بــرفـقــة ع ــدد آخ ــر م ــن ال ـن ــواب،
بل رأى رئيس املجلس ،علي عبد العال،
أن املؤتمر املــذكــور كــان ينتقد األوضــاع
الــداخـلـيــة فــي مـصــر ،وأن رئـيــس اللجنة
ذه ـ ــب إل ـ ــى ال ـ ـخ ـ ــارج م ـ ــن أج ـ ــل ش ـك ــوى
األوض ـ ـ ــاع ال ـح ـقــوق ـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـمــا ال
يتناسب مع طبيعة دوره البرملاني.
ب ـس ـب ــب ذل ـ ــك ،تـ ـق ــدم ث ــاث ــة مـ ــن أع ـض ــاء
«حقوق اإلنسان» في البرملان استقاالتهم
منها بعد فوز عابد برئاستها ،ما يمهد
للقول إن اللجنة ستنتهج سياسة أمنية
فــي الـتـعــامــل مــع األزمـ ــات ،وأن ــه ال يجب
ألحد أن يأمل التعاون معها ،خاصة أن
املنظمات الحقوقية غير الحكومية لن
ت ـبــدي تــرحـيـبــا بــاخـتـيــار ضــابــط سابق
والتواصل معه.
وت ـت ــزام ــن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة م ــع اس ـت ـعــداد
البرملان إلمرار قانون الجمعيات األهلية

سيمرر ّالبرلمان قريبًا
قرارًا يحجم عمل
المؤسسات الحقوقية

فـ ــي خـ ـط ــط الـ ـجـ ـي ــش عـ ــامـ ــة ،ووسـ ــط
قيادة الجبهة الجنوبية وســاح البر
خ ــاص ــة ،وه ـ ــو م ــا ص ـ ــدر ع ـل ــى ل ـســان
املتحدث باسم الجيش ،الــذي قال إنه
«حـتــى اآلنُ ،جـ ِّـسـ َـدت معظم ال ــدروس،
ومــوضــوع املواجهة مع األنـفــاق صار
ّ
ُ
على رأس سلم األولــويــات ،وتستثمر
ٌ
ٌ
فـيــه أمـ ــوال وج ـهــود طــائـلــة ،س ــواء في
بـنــاء ال ـقــوة ،أو الـخـطــط العمالنية أو
العمليات امليدانية ...لتوفير أفضل رد
على الخطر».
ومـ ـ ـ ــع أن الـ ـتـ ـق ــري ــر يـ ـتـ ـمـ ـح ــور ح ــول
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة ،الـ ـت ــي ُي ـع ـنــى
بها الـجـيــش ،فــإن الـقـيــادة السياسية
ليست بـمـنــأى عــن مفاعيل االع ـتــراف
باإلخفاقات ،لذلك ،رأى ديــوان رئيس
الحكومة خالل األشهر املاضية مقولة
أن إسرائيل لــم تستعد مسبقًا لخطر
األن ـفــاق «زع ـمــا بــا أسـ ــاس» ،ووصــف
االتهامات التي وجهها عضو املجلس
ال ــوزاري املصغر ،نفتالي بينيت ،بأن
خطر األنـفــاق لــم يعرض بكامله على
املجلس الوزاري ،بـ«الكذب» ،مؤكدًا أن
املـحــاضــر تثبت ع ــرض خـطــر األنـفــاق
بكل ّ
شدته في تسع جلسات مختلفة
للمجلس الوزاري.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،م ــن الـ ــواضـ ــح ف ــي ض ــوء
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـودة ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن الـ ـض ــابـ ـط ــن
األســاس ـيــن ال ـلــذيــن س ـتــوجــه إليهما
معظم االنـتـقــادات بشأن أداء الجيش

خ ــال دور االن ـع ـقــاد ال ـحــالــي ،والــواجــب
فـيــه أن يـحــدد «ضــوابــط وآل ـيــات تمويل
امل ـن ـظ ـمــات ال ـح ـقــوق ـيــة» ،وه ــو م ــا يعني
أن رئيس اللجنة الحالي سيوافق على
إمــرار الحكومة للقانون بالطريقة التي
تــريــدهــا ،رغ ــم رف ــض حـقــوقـيــن كثيرين
ل ـهــا ،ف ــي ظ ــل أن ـهــا سـتـقـلــص أنشطتهم
وتوقف أي تدريبات شبابية إال بموافقة
الدولة ،ووفق شروط تسمح لها بعرقلة
املراكز التي ال ترى أنها تتفق معها في
الرؤية.
أيضًا ،ليس من املتوقع في أحسن األحوال
أن يتحرك عابد ليساعد الناس ،خاصة
أنه اتهم بالتعذيب وأغلق ملفه بصورة
غــامـضــة ،مــا يـعـنــي أن أزمـ ــات «املـجـلــس
الـقــومــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان» ستبقى هي
األخ ــرى رهـيـنــة الـشـلــل .وبــرغــم افـتــراض
التنسيق بني املجلس املذكورة والبرملان،
فإن عابد على صدام مع عدد من أعضاء
امل ـج ـل ــس الـ ـح ــالـ ـي ــن ،ك ــذل ــك إن ق ــان ــون ــا
جــديـدًا ســوف يقر فــي الـبــرملــان يجب أن
يحظى بموافقة «لجنة حقوق اإلنسان»
قـبــل إمـ ــراره إل ــى الـجـلـســة ال ـعــامــة ،األمــر
ال ــذي يعني أن فــرصــة الـحـكــومــة إلم ــرار
أي قــوانــن مرتبطة بـحـقــوق اإلن ـســان ال
تتوافق مــع آراء الحقوقيني باتت أقــوى
من أي وقت مضى.
وال ي ــرى عــابــد فــي طــريـقــة وصــولــه إلــى
رئ ــاس ــة ال ـل ـج ـنــة أي م ـخــال ـفــة ل ــأع ــراف
ال ـبــرملــان ـيــة ،ف ـهــو مـتـمـســك ب ــأن منصبه
السابق في الشرطة ليس سببًا يحرمه
رئــاس ـتــه «ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان» ،ب ــل وصــف
ات ـه ــام ــات ال ـت ـعــذيــب ال ـت ــي وج ـه ــت إلـيــه
بـ«الشائعات االنتخابية» التي تعرض
لها ولم تثبت صحتها ،مؤكدًا أنه يعمل
محاميًا في الوقت الحالي ولديه خبرة
عبر املركز الذي أسسه بعد خروجه من
جهاز الشرطة.
ّ
لكن نائبًا برملانيًا ،تحدث إلى «األخبار»،
شدد على وجــود حالة غضب بني نواب
ع ــدة أح ـ ــزاب ،وم ــن بـيـنـهــا أحـ ــزاب داخــل
«ائـ ـت ــاف دع ــم م ـص ــر» ،بـسـبــب الـتـمـســك
بـ ـع ــاب ــد رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،رغ ـ ـ ــم وج ـ ــود
شـخـصـيــات أخـ ــرى ،خــاصــة أن كثيرين
طـلـبــوا اخـتـيــار نــائــب آخ ــر مــن االئـتــاف
تـجـنـبــا الس ـت ـف ــزاز الـ ـش ــارع ،ل ـكــن رئـيــس
املـ ـجـ ـل ــس ورئ ـ ـي ـ ــس االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ت ـم ـس ـكــا
باختياره.

ه ـم ــا رئـ ـي ــس «ه ـي ـئ ــة األرك ـ ـ ـ ـ ــان» بـنــي
غانتس ،ورئيس «شعبة االستخبارات
العسكرية» اللواء آفي كوخافيّ .
واألول
لـكــونــه يتحمل املـســؤولـ ّيــة األســاسـيــة
عن إعداد الجيش ،أما الثاني ،فلكونه
ف ـشــل ف ــي ف ـهــم ت ـهــديــد األنـ ـف ــاق وع ــدم
تـقــديــره نـيــات حــركــة «ح ـمــاس» لجهة
قـ ــرارهـ ــا خ ـ ــوض م ـع ــرك ــة ط ــوي ـل ــة مــع
إسرائيل.
ـواز ،ي ـ ـ ـ ــزداد ال ـت ـخ ــوف
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
م
ـط
عـ ـل ــى خـ ـ
ٍ
ف ــي «ه ـي ـئ ــة األرك ـ ـ ـ ــان» م ــن أن ي ـكــون
ج ــوه ــر االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات م ــوجـ ـه ــا نـحــو
ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ،ويـخـفــف منسوبها
إلـ ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،وهـ ــو مــا
ي ـل ـق ــي عـ ـ ــبء ال ـف ـش ــل ع ـل ــى ال ـج ـي ــش.
ل ـ ـكـ ــن ،ي ـ ـبـ ــدو أن ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ــوظ ـي ــف
السياسي ملضمون التقرير في سياق
الـخـصــومــات وال ـصــراعــات الداخلية
ب ـ ـ ــدأ م ـ ــع عـ ـض ــو املـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزاري
امل ـص ـغ ــر ،ي ــوف ــال ش ـطــاي ـن ـتــس ،ال ــذي
أل ـقــى املـســؤولـيــة عــن إعـ ــداد الجيش
مل ــواج ـه ــة األنـ ـف ــاق ع ـلــى ع ــات ــق وزي ــر
األمن آنذاك ،موشيه يعلون ،ورئيس
األركان ،بني غانتس.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح شـ ـط ــايـ ـنـ ـت ــس أن أع ـ ـضـ ــاء
املجلس الوزاري املصغر ال يفترض أن
يراقبوا أعمال الجيش ،إنما من يجب
أن يقوم بذلك ،هو وزير األمن ورئيس
األرك ــان ،كــذلــك فــإن «املجلس ال ــوزاري
ليس هو من يدير الحروب».
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ّ
بورتريه بعد مرور خمسة أشهر على تسلم بن علي يلدريم منصب رئاسة الوزراء ،لم تشهد تركيا تغييرات جذرية على
الصعيدين المحلي والخارجي ،وبات من الواضح أن من يشغل المنصب ليس إال «المساعد التنفيذي» لصاحب القرارات األول
واألخير« ،الزعيم» رجب طيب أردوغان

بن ّعلي يلدريم:

متعهد رغبات «األردوغانية»

يعجز يلدريم عن تأمين نفوذ له ضمن الحزب الحاكم (األناضول)

رنا حربي
ّ
م ـنــذ ت ـســلــم ب ــن ع ـلــي ي ـلــدريــم منصب
رئاسة الوزراء في تركيا ،كثر الحديث
ع ــن ال ـ ــدور الـ ــذي سـيـلـعـبــه «ال ـصــديــق
املـخـلــص لـلــرئـيــس» وع ــن الـتـغـيـيــرات
الـتــي ستترافق مــع هــذا التعيني على
الصعيدين املحلي والدولي .وفي حني
رأى البعض أن هدف يلدريم الرئيسي
سيكون إع ــادة ترتيب عــاقــات تركيا
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ال س ـي ـمــا ب ـع ــد م ـحــاولــة
أشار آخرون إلى أن
االنقالب الفاشلةّ ،
إضافية
خطوة
ل
يمث
تشكيل حكومته
ً
على طــريــق وضــع السلطة كــامـلــة في
ي ـ ــدي ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رج ـ ــب طـيــب
أردوغان.
فور اختياره في شهر
ألقاها
في كلمة
ّ
ّأيــار ،ووصفها النقاد بـ«قسم الــوالء»
ّ
ألردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،أكـ ـ ــد يـ ـل ــدري ــم أن مـهـمـتــه
األساسية في املرحلة املقبلة ستكون
اإلش ــراف على صياغة دسـتــور جديد
ي ـح ـ ّـول ال ـب ــاد م ــن ن ـظــام بــرملــانــي إلــى
نـظــام رئــاســي ،ال سيما أن أردوغـ ــان،
على ّ
ّ
«محب للشعب التركي،
حد قوله،
ويهتم بمشاكله وهمومه».
لكن بــدا أن محاولة االنقالب الفاشلة
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا الـ ـب ــاد ب ـعــد شـهــريــن
قـلـبــت سـلــم األول ــوي ــات ووض ـع ــت في
الــواج ـهــة مـســألــة مــاحـقــة مــن يـحــاول
«زعـ ـ ــزعـ ـ ــة أم ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد» ،فــأص ـب ـحــت
حمالت الدهم واالعـتـقــاالت واإلقــاالت
ال ــواس ـع ــة ال ـتــي طــالــت جـمـيــع أط ــراف
املعارضة ،أول «إنجازات» عهد رئيس
الوزراء الجديد.
تـنـتـقــد ال ـص ـحــاف ـيــة ال ـت ــرك ـي ــة ،جــايــدا
كاران ،الحملة الشرسة ضد املعارضني
وحـ ــاالت الـتـعــذيــب ال ـتــي حـصـلــت في
السجون التركية إثر االنقالب ،مشيرة
إلى أن أردوغــان يريد أن ّ
يحول تركيا
إلـ ـ ــى «إمـ ـ ـ ـ ــارة إس ــامـ ـي ــة دكـ ـت ــات ــوري ــة
فاشية» ،وأن يلدريم سيساعده على
ذلك.

من جهة أخرى ،كان ملحاولة االنقالب
تداعيات ألقت بثقلها على العالقات
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـت ــرك ـي ــا ،ورأى ال ـب ـعــض
أن ــه ال بــد مــن أن تـعـيــد تــرتـيــب قائمة
«األص ــدق ــاء واألعـ ـ ـ ــداء» .فـيـمــا أش ــارت
صحيفة «حــريـيــت» إلــى أنــه مــن خالل
استبدال رئيس الوزراء السابق ،أحمد
داوود أوغلو ،بيلدريم ،كــان أردوغــان
يسعى «بشكل واضح لتغيير سياسة
ً
بالده الخارجية ،أمال في إنهاء العزلة
الدولية التي تسببت فيها سياسات
داوود أوغلو».
ومنذ تعيني يلدريم الذي وعد بالعمل
على «زيــادة عــدد األصــدقــاء وتقليص
عدد األعداء» ،كتبت الصحافة التركية
ع ــن «تـ ـح ـ ّـس ــن» الـ ـع ــاق ــات ال ـت ــرك ـي ــة ـ ـ
الروسية وحتى التركية ـ اإلسرائيلية
(علمًا بأن العالقات التركية ـ املصرية
وال ـت ــرك ـي ــة ـ ـ ـ األوروب ـ ـيـ ــة ال ت ـ ــزال على
حــالـهــا) ،وعــن سعي تركيا إلــى اتباع
«ن ـ ـهـ ــج أك ـ ـثـ ــر سـ ـلـ ـمـ ـي ــة» .وه ـ ـ ــو األم ـ ــر
ال ـ ــذي ج ـعــل م ــن داوود أوغـ ـل ــو كبش
ف ــداء إلخ ـفــاق بـعــض سـيــاســات تركيا
الخارجية خالل األعوام املاضية.
يـ ـ ــرى الـ ـك ــات ــب الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـت ــرك ــي،
ّ
حسن سيفري ،أن تغييرات السياسة
الخارجية جاءت على صعيد «األقوال
ّ
ول ـي ــس األف ـ ـعـ ــال» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن تعيني
يلدريم ال ّ
يبدل شيئًا ،إذ إن «أردوغان
هــو مــن يتخذ ال ـقــرارات وليس رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء» .وت ــؤك ــد ج ــاي ــدا كـ ــاران على
خــاصــات س ـي ـفــري ،وت ــرى أن «هـنــاك
حاكمًا واحدًا في تركيا ،هو أردوغان...
وإذا كـ ــان داوود أوغـ ـل ــو أو ي ـلــدريــم
فــي امل ـن ـصــب ،فـلـيــس ه ـنــاك أي ف ــرق»،
ّ
مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اإلطار
ال ـ ـعـ ــام ل ـس ـي ــاس ــات ال ــرئـ ـي ــس ال ـتــركــي
تكاد تتلخص «بمحاولة اللعب على
الحبلني ،أي بني واشنطن وموسكو».
فــي الفترة األخـيــرة قبل تخلي داوود
أوغـ ـل ــو ع ــن م ـن ـص ـبــه وان ـس ـح ــاب ــه مــن
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ل ــم ي ـك ــن خــافـيــا

ّ
يكرس يلدريم جهوده
لتنفيذ رغبة أردوغان في اعتماد
النظام الرئاسي
توتر العالقة بينه وبني من كان يومًا
صــديـقــه املـ ـق ـ ّـرب ،أردوغ ـ ـ ــان .تـســارعــت
حـيـنـهــا ح ـم ـلــة ال ـت ـش ـه ـيــر ض ـ ــده ،كــان
أبرزها ّ
تسرب تقرير شبه استخباري
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة وم ـ ــواق ـ ــع
التواصل االجتماعي ،بعنوان «ملفات
ب ـل ـي ـك ــان» (وهـ ـ ــي ك ـل ـمــة ت ـع ـنــي طــائــر
ّ
الـبـجــع) ،ســلــط الـضــوء على  27نقطة

خ ــاف بــن أردوغ ـ ــان وداوود أوغـلــو،
واتهم األخير بـ«خيانة األمانة».
وفي  28نيسان املاضي ،سحبت لجنة
«حـ ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» املــركــزيــة
صالحية تعيني رؤســاء فــروع الحزب
فــي املـقــاطـعــات مــن رئـيــس الـحــزب في
حينه ،داوود أوغلو ،في خطوة يقول
مناصرو أردوغــان إنها جاءت بعدما
ق ــام داوود أوغ ـل ــو بــاس ـت ـبــدال  15من
رؤس ــاء ال ـفــروع بــآخــريــن مــن أنـصــاره،
في مؤشر على «سعيه إلــى السيطرة
على الحزب وإضعاف نفوذ أردوغان».
ّ
ول ـع ــل م ــن ضـمــن ال ـع ـنــاويــن الـعــديــدة
ال ـتــي تسببت فــي ال ـخــاف ال ــذي بــرز
فــي أواخ ــر  ،2015هــو تحويل النظام

النظام الرئاسي يقترب
يتوقع املحللون أن يجري االستفتاء على تعديالت الدستور في النصف األول من العام املقبل ،ما
سيتيح لرجب طيب أردوغان حل مسألة الصالحيات الرئاسية التي يتطلع إليها منذ وقت طويل.
ومن التعديالت التي يتكرر ذكرها في الصحف املحلية ،إمكانية انتماء الرئيس الى حزب سياسي
أو تمكينه من تسمية ال ــوزراء مباشرة ،في حني يقوم رئيس ال ــوزراء بذلك اآلن .ويقول املسؤولون
الحكوميون إن الـبــاد تحتاج إلــى نـظــام رئــاســي لتشريع
الوضع القائم بعدما أصبح أردوغان زعيمًا بال منازع.
لكن لتعديل الدستور ،يحتاج "العدالة والتنمية" إلى أغلبية
كبيرة مــن  367صوتًا مــن أصــل  550نائبًا فــي الجمعية
الوطنية ،فيما يشغل  316مقعدًا حاليًا .أما لطرح التعديالت
في استفتاء ،فيحتاج الحزب إلــى  330صوتًا فقط ،وهذا
ممكن فــي حــال حصل على دعــم حــزب الحركة القومية،
برئاسة دولت بهشلي والذي يشغل  40مقعدًا.
فــي جــانــب املـعــارضــة ،أعـلــن صــاح الــديــن دمـيــرتــاش ،قبل
يومني ،أن "املشاركة في هذا التصويت املهزلة ...مثل تشريع
الدكتاتورية من خالل صناديق االقتراع" ،فيما رأى الباحث فادي هاكورا أن "النظام الرئاسي سيعزز
االستقطاب اإليديولوجي بشكل أكبر ّ
ويقوي النزعة املحافظة ...كما سيزيد من حــدة االنقسامات
القائمة السياسية والفكرية والطائفية التي تؤرق املشهد السياسي والنسيج االجتماعي في تركيا".
(األخبار ،أ ف ب)

إل ــى رئــاســي ون ـقــل الـقـســم األك ـبــر من
الصالحيات التنفيذية لرئيس الوزراء
إلى جعبة رئيس البالد .ويتهم مؤيدو
أردوغـ ــان داوود أوغ ـلــو بــ«املـمــاطـلــة»
في إنهاء مسودة التعديل الدستوري
ودع ــم النظام البرملاني القائم وعــدم
الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ــرئ ـي ــس أمـ ـ ــام هـجـمــات
املعارضة ،ال سيما خالل االنتخابات
األخ ـي ــرة .وك ــان زعـيــم «ح ــزب الشعب
الجمهوري» ،كمال كليتش دار أوغلو،
قد أدرج خطوة إطاحة رئيس الوزراء
الـســابــق فــي خــانــة مـســاعــي أردوغ ــان
لـتـعــزيــز س ـل ـطــات ال ــرئ ــاس ــة ،ووص ــف
األمر بأنه «انقالب من القصر».
ّ
ووفــق الصحافة املحلية ،فــإن داوود
أوغلو ،املحاضر في العلوم السياسية
والـ ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة ،وال ـ ـ ــذي تــزعــم
«حـ ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» وأص ـبــح
رئـ ـيـ ـس ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزراء بـ ــدعـ ــم أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان
وم ـ ـبـ ــارك ـ ـتـ ــه ع ـ ـ ــام  ،2014ل ـ ــم ي ـن ـجــح
ف ــي ام ـت ـح ــان «اإلخـ ـ ـ ــاص وال ـط ــاع ــة»
لـ«الزعيم» ،وبالتالي جرى استبداله
بيلدريم ليساعد الرئيس في مسعاه
لتكريس سلطته الـتــامــة على الحكم
في البالد.
ويوصف يلدريم ،الــذي ولــد في بلدة
رفــاهـيــة بمحافظة أرزيـنـجــان شرقي
األنـ ـ ــاضـ ـ ــول عـ ـ ــام  ،1955ب ــأن ــه رج ــل
الــرئ ـيــس امل ـخ ـلــص ،إذ إن ــه وق ــف إلــى
جانب أردوغ ــان منذ تأسيس «حــزب
العدالة والتنمية» في عام  ،2001وكان
موضع ثقة طوال هذه املدة .كان بعيدًا
ّ
تخصصه
عــن عــالــم الـسـيــاســة بحكم
في الهندسة واملالحة البحرية ،لكنه
أشــرف فــي أوق ــات الحقة على العديد
م ــن م ـش ــاري ــع ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة ،مـثــل
القطار السريع والنقل البحري ،وعمل
عـ ـل ــى ت ـح ـس ــن االن ـ ـتـ ــرنـ ــت وخ ــدم ــات
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة ال ـتــرك ـيــة وال ـط ــرق
ال ـس ــري ـع ــة .وأك ـس ـب ــت هـ ــذه امل ـشــاري ــع
ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـص ـح ـيــة والـتـعـلـيـمـيــة
حكومة أردوغان شعبية كبيرة ،كانت
تـســاهــم فــي ال ـفــوز فــي االسـتـحـقــاقــات
االنتخابية.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن أن يـ ـل ــدري ــم كـ ـ ــان مــن
مـ ّ
ـؤسـســي «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،فإنه
ل ـي ــس م ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـق ــوي ــة فــي
ال ـحــزب ،بــل ك ــان يحيا دائ ـمــا فــي ظل
أردوغ ــان ،بعكس داوود أوغلو ،الذي
كـ ـ ــان يـ ـح ــوز «والءات» خ ــاص ــة ب ــه،
وك ــان ق ــادرًا ب ـصــورة أو بــأخــرى على
التقليل مــن نـفــوذ أردوغـ ــان ،ال سيما
ّ
بعد خــروج األخير من الحزب لتسلم
رئاسة البالد.
ويـ ـ ـق ـ ــول حـ ـس ــن سـ ـيـ ـف ــري إن داوود
أوغـ ـل ــو ك ـ ــان م ـع ــروف ــا داخـ ـ ــل ال ـح ــزب
ّ
بـ ــ«املـ ـع ــل ــم» الـ ـ ــذي ه ـن ــدس ال ـس ـيــاســة
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـت ــرك ـي ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن
ّ
واقع تزايد شعبيته كان يشكل خطرًا
عـلــى أردوغ ـ ــان .لــذلــك ،ي ــرى املــراقـبــون
أن شـخـصـيــة ي ـلــدريــم تـتـنــاســب أكـثــر
مع طموحات أردوغ ــان ،إذ إن األخير
يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس وزراء ي ـل ـعــب
دور امل ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ــرئ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ويـ ـك ــرس جـ ـه ــوده فــي
ت ـغ ـي ـيــر نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم الـ ـ ــذي سـيـضــع
ح ـ ّـدًا ألزم ــة الشرعيات املتنافسة بني
املنصبني.
وبـيـنـمــا انـشـغـلــت الـسـلـطــات التركية
ع ـقــب م ـح ــاول ــة االنـ ـق ــاب ب ــ«مــاح ـقــة
ج ـم ــاع ــة ف ـت ــح الـ ـل ــه غـ ــولـ ــن» ،واض ـع ــة
ّ
جانبًا املقترح الذي يحث على انتقال
ال ـب ــاد م ــن ن ـظ ــام بــرملــانــي إل ــى نـظــام
ّ
رئ ــاس ــي ،ف ـ ــإن امل ـل ــف عـ ــاد الـ ـي ــوم إلــى
ال ــواج ـه ــة ،وق ــد صـ ـ ّـرح ي ـلــدريــم نفسه
ق ـب ــل ي ــوم ــن بـ ــأن ال ـح ـك ــوم ــة س ـت ـقـ ّـدم
«قــريـبــا ج ـ ّـدًا» اقـتــراحــات إلــى البرملان
إلدخ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات دسـ ـت ــوري ــة ت ـعــزز
س ـل ـط ــات ال ــرئـ ـي ــس .ول ـ ــو ن ـج ــح ذل ــك،
يكون أردوغــان الــذي يواصل تكريس
سياساته الهادفة إلــى إكـســاب بــاده
ً
ثقال إقليميًا يجعلها «بــوابــة الشرق
األوسط» ،قد وضع الشخص املناسب
في املنصب املناسب.
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ً
تحذير ترامب من التزوير يفتح جداال جديدًا
االنتخابات األميركية

اق ـت ـح ـمــت فــك ــرة دون ــال ــد
تــرامــب عــن إمكانية تزوير
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة غالبية
وســائــل اإلع ــام األميركية.
وف ـي ـمــا ع ـك ـفــت الـصـحــف
الرئيسية على دحــض هذا
«االدعــاء» .رأت صحف أخرى
أن هناك أسبابًا توجب وصول
ترامب إلى هذا االتهام
أش ـ ــاع ح ــدي ــث امل ــرش ــح ال ـج ـم ـهــوري
دونــالــد تــرامــب عــن احتمال حصول
ت ــزوي ــر ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة،
جـ ّـوًا جديدًا من التجاذب اإلعالمي،
زاد م ــن ح ـ ـ ّـدة ال ـح ـم ـلــة ض ـ ــده ،وم ــن
ال ـس ـعــار ال ــذي اع ـت ـمــده اإلعـ ــام منذ
بــدايــة السباق االنـتـخــابــي ،فــي وجه
امل ــرش ــح "امل ـث ـي ــر ل ـل ـج ــدل" وص ــاح ــب
املــواقــف الخارجة عــن قــواعــد اللعبة
األميركية االعتيادية.

أعرب مستشارو كلينتون عن قلقهم من تخويف داعمي كلينتون (أ ف ب)

وخ ـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،صـ ّـبــت
وسائل اإلعــام األميركية الرئيسية
ت ــركـ ـي ــزه ــا عـ ـل ــى ق ـض ـي ــة ال ـ ـتـ ــزويـ ــر،
وخــرجــت بـخــاصــات تــؤكــد فرضية
م ـن ــاق ـض ــة ل ـف ــرض ـي ــة ت ـ ــرام ـ ــب ،وه ــي
أن م ــن املـسـتـحـيــل ح ـص ــول ت ــزوي ــر،
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت تـ ـ ــوحـ ـ ــي فـ ـ ـي ـ ــه األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء
املحيطة بــاالنـتـخــابــات ،إضــافــة إلى
اص ـط ـفــاف الـجـمـيــع خ ـلــف املــرشـحــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون،
بـ ــإم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة تـ ـعـ ـمـ ـي ــة اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ــن

غالبية تبرعات
الصحافيين للحملة االنتخابية
ذهبت إلى كلينتون
احتماالت التزوير ،فقط ألن ترامب
هو من استحضرها.
وف ــي الـسـيــاق ،وص ــل األم ــر بغالبية
ال ـ ـص ـ ـحـ ــف ،خـ ـص ــوص ــا "ن ـ ـيـ ــويـ ــورك
ت ــاي ـم ــز" و"واشـ ـنـ ـط ــن بـ ــوسـ ــت" ،إل ــى
إشــاعــة فكرة مفادها أن مــن املتوقع
أن ت ـ ـ ـ ــؤدي ادعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ت ـ ــرام ـ ــب إل ــى
نـتــائــج وخ ـي ـمــة ،سـتـظـ ّـهــر فــي الـيــوم
االن ـت ـخــابــي ف ــي ال ـثــامــن م ــن تشرين
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أفقيا

ّ
ّ
الدولي وجامعة عني
شرقي القاهرة قربها مطار القاهرة
 -1ضاحية عصرية شمال
شمس –  -2بلدة لبنانية تحمل نفس اإلسم في منطقتي كسروان وعاليه – مدينة
في اليمن قــرب بــاب املندب –  -3سقي النباتات – بئر في مكة في الحرم الشريف
قرب الكعبة – للنفي –  -4حارس – خشبة الحائك –  -5بلدة لبنانية بقضاء كسروان
– أغلظ أوتــار العود –  -6خالف حربي – القمر املمتلىء –  -7مدينة مصرية على
ّ
وهمي كبير أو
النيل – باطل وكذب –  -8لهو ولعب – من األشجار الحرجية – طائر
قطعة من أحجار لعبة الشطرنج –  -9حرف جر – ضد صيفي –  -10أغنية مشهورة
للفنانة الراحلة وردة الجزائرية

عموديًا

 -1سياسي لبناني راحــل ومن أبــرز شخصيات ّمدينة صيدا –  -2صوت األسنان
والقلم والباب – إمارة عربية –  -3ثرى – من املغنني في أوائل العهد ّ
العباسي أخذ
عن معبد –  -4من أعظم آلهة مصر القديمة وحامي املوتى – إسم بوذا في الصني –
 -5األمن مبعثرة – ريح ّلينة وخفيفة –  -6جزيرة مرجانية في املحيط الهندي تؤلف
أسند الشيء لئال يميل – خاصم ّ
َ
أشد الخصومة –
مع تنغانيكا دولة تنزانيا – -7
هيبة وخوف –  -8من أعضاء الجسم – من الحبوب – شاي باألجنبية –  -9مهندس
اسكتلندي إخترع الدواليب املنفوخة للسيارات – أسرع في مشيه –  -10من األطباق
اللبنانية املشهورة

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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.
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ّ
– نك –  -6طابات – حر –  -7آر – بيادر –  -8رار – الدخان –  -9حلب – آغا –  -10هاني العمري
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مشاهير 2416

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1األساطير –  -2لوساكا – انا –  -3جز – مسبار –  -4واو – فار – حي –  -5لندشوت – إال
–  -6عار – بلبل –  -7ند – مدريد –  -8وهب – حاخام –  -9ارنون – داغر –  -10بيار كورناي
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مخرج وكاتب إيراني معاصر وإبن العاصمة طهران .أنتج عددًا من األفالم
السينمائية أثارت حولها الكثير من الجدل أهمها فيلم « السحلية »
 = 9+8+10+6+5أظفار األسد ■  = 7+10+4+3حدبة الجمل ■ = 1+2+11
مادة سوداء تستخرج من الحطب

حل الشبكة الماضية :ألفريد بينيه

الـثــانــي ،وأي ـضــا بـعــد ص ــدور نتائج
االنتخابات.
وذك ــرت صحيفة "واشـنـطــن بوست"
أن ما يقوله ترامب عن أن االنتخابات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة س ـت ـك ــون م ـ ـ ـ ــزورة ،شـكــل
ج ـ ــرس إنـ ـ ـ ــذار ملـ ـس ــؤول ــي ال ـح ـكــومــة
ال ـ ــذي يـ ــديـ ــرون ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـصــويــت،
وأيـ ـ ـض ـ ــا لـ ـلـ ـق ــادة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن
وال ـج ـم ـهــوريــن" ،ال ــذي ــن يـسـتـعــدون
ب ـق ـلــق الح ـت ـم ــال حـ ـص ــول اح ـت ـجــاج
أو حـ ـت ــى أع ـ ـمـ ــال عـ ـن ــف فـ ــي الـ ـي ــوم
االنتخابي" ،مضيفة أنهم يستعدون
أيضًا "ملعركة ستستمر حتى خروج
النتائج الرسمية".
ك ـ ــذل ـ ــك ،لـ ـفـ ـت ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى أن
م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاري هـ ـ ـي ـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون
أعــربــوا عــن مـخــاوفـهــم مــن أن تــؤدي
دعوات ترامب ألنصاره إلى الخروج
وم ــراق ـب ــة أم ــاك ــن االق ـ ـتـ ــراع ف ــي مــدن
مثل فيالدلفيا ،إلى تخويف داعمي
كـلـيـنـتــون ،يـنـتــج م ـنــه قـمــع أص ــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــن م ـ ــن أصـ ـ ـ ــول أف ــري ـق ـي ــة
وغيرهم من األقليات.
وهـ ـن ــا تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن أن ــه
مـنــذ سـنــوات عــديــدة ،وبـمـبــادرة من
حـكــام جـمـهــوريــن ،وضـعــت العديد
م ــن الـ ــواليـ ــات ش ــروط ــا لـلـتـصــويــت.
وفيما كانت  14والية فقط عام 2000
ت ـش ـتــرط إثـ ـب ــات ه ــوي ــة لـلـتـمـكــن من
التصويت ،فقد باتت اليوم ثالثون
والي ــة تفعل ذل ــك .ومـنــذ ذلــك الحني،
يقوم الديموقراطيون بتنظيم شبكة
مــن املـتـطــوعــن وامل ـحــامــن املـ ّ
ـدربــن
ف ــي ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة الــرئـيـسـيــة
التابعة للواليات التي تشهد معارك
شــرســة .وذكـ ــرت "واش ـن ـطــن بــوســت"
أنــه خــال انـتـخــابــات الـعــام الحالي،
مــن املـتــوقــع أن يـكــون هـنــاك حضور
ّ
املتطوعني في أماكن
أكبر للمحامني
االقتراع.
وفـ ـ ــي م ـ ـقـ ــال آخـ ـ ـ ــر ،رأت "واشـ ـنـ ـط ــن
ب ــوس ــت" أن ت ــرام ــب "ي ـش ـكــل تـهــديـدًا
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ل ــانـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـمــي
ل ـل ـس ـل ـطــة" ،م ـع ـت ـبــرة أن "أه ـ ــم عــامــل
ســاعــد فــي اسـتـمــرار الديموقراطية،
هو اعتراف الحزب الخاسر بشرعية
الفائز" .وأضافت أن "على الناخبني
التصويت لكلينتون ،حتى لو كانوا
غـيــر مـتـفـقــن مـعـهــا فــي سياساتها
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ألنـ ـه ــا لــن
ت ـس ـج ــن م ـنــاف ـس ـي ـهــا ال ـج ـم ـهــوريــن
وسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــظ عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا
ديموقراطية ،واألمــر غير مؤكد في
حال فوز ترامب".
"وول س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال" خ ــرج ــت،
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،عـ ــن الـ ـ ـس ـ ــرب .وف ـي ـمــا
رأت أن "تــرامــب أخـطــأ فــي مــزاعـمــه"،
لكنها أضــافــت أن "ه ــذا الــزعــم ليس
األول فــي تــاريــخ الــواليــات املتحدة".
ودع ــت الديمقراطيني إلــى "محاولة
الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــادر الـ ـت ــي ج ــاء
ب ـف ـكــرة ال ـت ــزوي ــر م ـن ـه ــا" ،الف ـت ــة إلــى
أن "امل ــرش ــح الــدي ـمــوقــراطــي الـســابــق
بـ ـي ــرن ــي سـ ـ ــانـ ـ ــدرز اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ك ـل ـمــة
مـ ّ
ـزور م ــرات ع ــدة ليصف االقـتـصــاد
األميركي ،كذلك وصف نظام تمويل
االنتخابات بأنه فاسد".
وأشـ ــارت الصحيفة إل ــى أن "تــرامــب
ع ـل ــى ح ــق ع ـن ــدم ــا ق ـ ــال إن ش ــرك ــات
اإلع ــام جميعها ض ــده" .وم ــن هنا،
رأت أنـ ـ ــه "لـ ـي ــس مـ ــن ق ـب ـي ــل ن ـظــريــة
امل ـ ــؤام ـ ــرة أن ي ـف ـكــر ش ـخ ــص فـ ــي أن
ُ
القصص التي تروى قبل شهر على
االن ـت ـخــابــات لـيـســت م ـصــادفــة ،مثل
الكشف عن الفضائح الجنسية ضد
ترامب".
بـ ــدورهـ ــا ،رأت صـحـيـفــة "واش ـن ـطــن
ت ــايـ ـم ــز" أن أحـ ـ ــد م ـ ــراك ـ ــز ّ األب ـ ـحـ ــاث
ل ــأب ـح ــاث امل ـس ـت ـق ـلــة "غ ـ ـ ــذى ش ـكــوك
ت ـ ــرام ـ ــب ،ب ـك ـش ـف ــه عـ ــن أن  %96مــن
م ـ ـج ـ ـمـ ــوع تـ ـ ـب ـ ــرع ـ ــات الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن
للحمالت االنتخابية ،والتي وصلت
إل ـ ــى  400أل ـ ــف دوالر ،ذهـ ـب ــت إل ــى
كلينتون".
(األخبار)
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد لـشــراء م ــواد كيماوية
لزوم اعمال االستثمار في كل من معملي
الـ ــذوق وال ـج ـيــة لـلـعــام  ،2017مــوضــوع
اس ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د8434/
تاريخ  ،2016/8/31قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2016/11/11عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن 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.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/10/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1982
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر
متوسط لزوم شبكات التوزيع ،موضوع
اس ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د8537/
تاريخ  ،2016/9/5قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2016/11/11عند نهاية الدوام
الرسمي.

يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن 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.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/10/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1986
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لشراء كابالت مجدولة
ت ــوت ــر م ـن ـخ ـف ــض ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 8539/تـ ــاريـ ــخ
 ،2016/9/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/11/11عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /540.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/10/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1988
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
تنفذ جانيت عبدالله باملعاملة 2013/36
ب ــوج ــه زك ــري ــا وكـ ــارمـ ــن ش ـ ــاال وع ـ ــادل
ب ـ ـشـ ــارة خ ـل ـي ـفــه ووداد ال ـ ـيـ ــاس س ـلــوم
وغـســان وم ــروان وجيهان جــرجــس ابو
جــودة وجناة حليم نخله ومنى ووليد
ج ــوزي ــف اب ــو جـ ــودة وأن ــري ــات صليبي
م ـع ــوض وسـ ـه ــام وك ــات ــري ــن اس ـع ــد ابــو
ج ـ ـ ــودة وامل ـ ـحـ ــامـ ــي عـ ـص ــام اسـ ـع ــد اب ــو
جــودة قــرار الغرفة االبتدائية التاسعة
فــي جـبــل لـبـنــان ـ ـ امل ــن رق ــم 2011/447
تاريخ  2011/11/10والذي قضى بازالة
الشيوع فــي العقار رقــم  /172/طبرجا
مساحته  2542م.م .وهو بموجب االفادة
العقارية قطعة ارض مشجرة سنديان
"مرج" وبالكشف تبني ان الواقع مطابق
لـ ــافـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة وانـ ـ ــه ي ـق ــع ف ــي حــي
ضـهــر الــذهــب يمكن الــوصــول الـيــه عبر
طــريــق كفرياسني أدم ــا مــن خــال مفرق
قــرب محطة البنزين وطبيعته حرجية
ص ـخ ــري ــة ومـ ـنـ ـح ــدرة ي ـت ـض ـمــن اش ـج ــار
سنديان.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2013/1/19
وتـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه  .2013/1/19ب ــدل
تخمينه /1016800/د.أ .وطــرحــه بعد

◄ وفيات ►
◄ذكرى أسبوع ►
ت ـص ــادف غـ ـدًا الـجـمـعــة ال ــواق ــع فيه
 2016/10/21ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفاة املرحوم:
الحاج محمود أحمد مزنر
(عضو املجلس البلدي في ميفدون)
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة س ـي ـق ــام مـجـلــس
عـ ـ ـ ـ ــزاء عـ ـ ــن روحـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـط ـ ــاه ـ ــرة فــي
حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه م ـي ـفــدون الـســاعــة
الرابعة عصرًا.
اآلس ـفــون :بلدية مـيـفــدون ،آل مزنر
وعموم أهالي البلدة.

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا
ً
من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في
خدمتكم للمتابعة وتحصيل
الفاتورة

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
SANGIDA SULTANA RAJIB
HASSAN MILTON
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا االتـصــال على الرقم
70/616013
غادرت العاملة البنغالدشية
YASMIN AVTER
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـتـ ـه ــا ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتـصــال على الرقم
71/120075
غادر العامالن البنغالدشيان
JAKIR HOWLADER
KAMRUL MOKSED KHAN
مـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـهـ ـم ــا ،ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنهما شيئا االتصال على الرقم
03/452553
غادرت العاملة اإلثيوبية
HAKIMA AMAN HAJI
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا االتـصــال على الرقم
70/817451

التخفيض /570,390.165/د.أ.
يـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2015/11/30الساعة  12ظهرًا في قاعة
محكمة كـســروان .للراغب بالشراء دفع
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
أو تقديم كفالة وافية من احد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة م ــن الـ ــدولـ ــة وي ـت ـح ـمــل رس ــوم
التسجيل والــداللــة وعليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار
م ــوض ــوع امل ــزاي ــدة وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعادة إعالن
تـ ـعـ ـي ــد مـ ـصـ ـلـ ـح ــة األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة
الزراعية إجــراء مناقصة عامة بواسطة
الظرف املختوم لتلزيم تقديم مفروشات
مكتبية ومعدنية متنوعة لــزوم محطة
بعقلني التابعة للمصلحة.
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
األربعاء الواقع بتاريخ .2016/11/16
فـعـلــى م ــن ي ـهـ ّـمــه األمـ ــر ال ـح ـص ــول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه
فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـ ـ ـ ـ جــديــدة امل ــن ل ــدى الـسـيــد غــي ق ــاروط
ضمن أوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض م ـب ــاش ــرة ب ــال ـي ــد إل ــى
إدارة مـصـلـحــة األبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة في

محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة
وتـهـمــل ال ـعــروض الـتــي تـصــل بـعــد هــذا
املوعد.
تل العمارة في  17تشرين االول 2016
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 2003
إعالن تلزيم
تعلن املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والكهربائية عــن اج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى أسـ ــاس تـقــديــم
أس ـع ــار م ــع تـخـفـيــض م ــدة االع ـ ــان إلــى
خمسة أي ــام بـنــاء ملــوافـقــة وزي ــر الطاقة
وامل ـي ــاه ب ـتــاريــخ  2016/10/14لتنفيذ
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع اش ـ ـ ـغـ ـ ــال ان ـ ـ ـشـ ـ ــاء خـ ـ ــط ت ــوت ــر
م ـت ــوس ــط وم ـح ـط ـت ــي ت ـح ــوي ــل هــوائ ـيــة
وشبكة توزيع كهربائية في بلدة سلعا
ـ ـ الساحة والجامع ـ ـ قضاء صور.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2016/11/8
فعلى املتعهدين املصنفني فــي الــدرجــة
الـثــالـثــة فـقــط لتنفيذ صـفـقــات األشـغــال
الكهربائية ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك بهذا
الـتـلــزيــم تـقــديــم عــروضـهــم قـبــل الـســاعــة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فــض ال ـعــروض ـ ـ
وف ــق ن ـصــوص دف ـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عليه
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.

للبيــــع

شقة بسعر مغري مساحة 155م.طابق ثاين
صالون ،سفره3 ،غرف نوم 2 ،حامم 2 ،برندا ،مطبخ
كوريدور طول الشقة ،بناء جديد مطل عىل البحر ومطل عىل الوداي
موقع هادئ ومريح بني الغازية-قناريت .سهلة الوصول من صيدا او النبطية

سند اخرض مسجلة يف العقارية

بسعر مغري جدا .اﻻتصال عىل الرقم 81/255016
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إعالنات

بيروت في 2016/10/17
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف 2004
إعالن
تـلــزيــم م ـشــروع إن ـشــاء خـطــوط للصرف
الصحي في بلدة عيتيت ـ ـ قضاء صور
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الثالث والعشرون من شهر تشرين
الثاني  ،2016تجري إدارة املناقصات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ــارع بـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مـشــروع إنـشــاء خطوط
ل ـل ـصــرف ال ـص ـحــي ف ــي ب ـل ــدة عـيـتـيــت ـ ـ
قضاء صور.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط ستة عشر مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم  :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ـ ّـارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـ ـص ــنـ ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ صـ ـفـ ـقـ ــات األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال املـ ــائ ـ ّـي ــة
املسجلون وفـقــا ألحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  1966/1/25وتعديالته وشروط
ّ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2006
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
باملعاملة رقم 2007/344
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :وك ـي ــل تـفـلـيـســة شــركــة
ّ
االترنيت ش.م.ل .املحامي موسى كلس
املنفذ عليها :شركة االترنيت ش.م.ل.
تاريخ التنفيذ2006/3/15 :
تاريخ الحكم2005/12/7 :
تاريخ محضر الوصف2014/5/19 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ تـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــل:
2014/11/20
املطروح للبيع :العقار  /66/الهري
محتوياته :ارض بعل تزرع حبوب وهو
ع ـب ــارة ع ــن ارض مـسـطـحــة غـيــر مبنية
تقع على ح ــدود منطقة شكا العقارية
ويفصله عنها نهر العصفور.
مساحته 2159 :م2
ً
حدوده :شماال :العقار رقم  62شرقًا :نهر
العصفور
جنوبًا 65 :غربًا65 :
التخمني 647700 :د.أ.
بدل الطرح 388620 :د.أ.
املطروح للبيع :العقار /554الهري
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض
مـسـطـحــة غـيــر مـبـنـيــة يـقــع عـلــى ح ــدود
ال ـط ــري ــق ال ــداخ ـل ــي ال ـف ــرع ــي م ــن ال ـب ـلــدة
وبداخله عــدة قساطل اترنيت وان هذه
القساطل غير داخلة بمشروع البيع.
مساحته 1922:م2
ً
حدوده :شماال 555 :شرقًا65 :
جنوبًا 67 :غربًا :طريق داخلي
التخمني 576600 :د.أ.
بدل الطرح 345960 :د.أ.
املطروح للبيع :العقار رقم /555الهري
مـحـتــويــاتــه :قـطـعــة ارض غـيــر مـبـنـيــة ـ ـ
قناة ماء تستعمل لترحيل املياه املبتذلة
وغير صالح للبناء.
مساحته 152 :م2
ً
ح ــدوده :ش ـمــاال 553 :ـ ـ ــ 512ـ ـ  64شرقًا:
طريق داخلي
جنوبًا 62 :ـ ـ  554غربًا :طريق داخلي
التخمني 30400 :د.أ.
بدل الطرح 18240 :د.أ.
املطروح للبيع :العقار رقم /668شكا
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ تـ ــزرع
ـى اربـ ـع ــة اش ـج ــار
حـ ـب ــوب م ـش ـت ـم ـلــة ع ـل ـ ُ
زيتون وهذا العقار قد شطر الى قسمني

بفعل االوتــوسـتــراد الــذي مـ ّـر بمحاذاته
وف ــي الـقـســم االك ـبــر مـنــه يـقــع مــن الجهة
الغربية لالوتوستراد وله واجهة عليه
وقسم صغير منه يقع فوق االوتوستراد
م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ب ـ ـم ـ ـحـ ــاذاة نـهــر
العصفور.
مساحته 7754 :م2
ً
حــدوده :شماال 667 :ـ ـ  661ـ ـ  666ـ ـ 669
شرقًا 667 :ـ ـ  661ـ ـ 660
جنوبًا 657 :غربًا :نهر العصفور.
التخمني 1938500 :د.أ.
بدل الطرح 1163100 :د.أ.
املطروح للبيع :العقار /558/الهري
ً
ً
بناء من باطون مؤلف
محتوياته :اوال:
م ــن غ ــرف ــة ل ـل ـنــاطــور وم ــدخ ــل مـسـقــوف
وكاراجني وفسحة مسقوفة معدة كاراج
لدراجات العمال.
ثانيًا :بناء مؤلف من طابق تحت االرض
يحتوي على مــدخــل مسقوف وممشى
ودربية وتسع غــرف معدة مستودعات
ومـمـشــى وط ــاب ــق ارضـ ــي يـحـتــوي على
م ــدخ ــل مـ ـسـ ـق ــوف ض ـم ـن ــه درج يـ ــؤدي
للطابق االول وسبع غرف مكاتب وغرفة
ح ــاج ــب وثـ ـ ــاث بـ ـي ــوت خ ـ ــاء ومـمـشــى
ودربـيــة وطــابــق اول يحتوي على تسع
غـ ــرف م ـكــاتــب وم ـم ـشــى وخ ـ ــاء وث ــاث
بلكونات.
ث ــالـ ـث ــا :بـ ـن ــاء ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـس ـت ــودع
بجانبه صــالــة املـصـنــع يــوجــد ضمنها
اج ـهــزة ميكانيكية ومـصـعــد كهربائي
ومـ ـمـ ـش ــى مـ ـسـ ـق ــوف وغـ ــرف ـ ـتـ ــي م ـك ـتــب
مستودع لآلليات امليكانيكية ومستودع
ل ـل ـق ـس ــاط ــل وغـ ــرفـ ــة م ـس ـت ـع ـم ـلــة مـكـتــب
وم ـس ـت ــودع ت ـحــت االرض ي ـع ـلــوه بـنــاء
م ــؤل ــف م ــن غ ــرف ــة مـخـتـبــر وثـ ــاث غــرف
مكاتب وخالء ودرج يؤدي للمستودع.
رابـعــا :بناء مؤلف مــن مستودع ضمنه
اجـ ـه ــزة ال ـص ــب وغ ــرف ــة ضـمـنـهــا ارب ـعــة
عشر خالء واربــع مغاسل وغرفة مكتب
ومخزن ضمنه مكتب وقاعتني معدتني
مـطـعــم لـلـعـمــال ودرب ـي ــة وخـ ــاء وغــرفــة
صغيرة للمؤونة ومطبخ وقاعة ضمنها
خزانات للعمال يوجد ضمن قسم منها
خ ـم ــس ح ـم ــام ــات وثـ ـ ــاث م ـس ـتــودعــات
ضمنها غرفة مكتب ومستودع لالدوات
الـكـهــربــائـيــة ضـمـنــه مـكـتــب وم ـس ـتــودع
لـلـحــديــد وم ـس ـتــودع كـبـيــر مـعــد مصنع
ميكانيكي ضمنه مخزن وغرفة مكتب.
خـ ــام ـ ـسـ ــا :ب ـ ـنـ ــاء مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن م ـس ـت ــودع
كونكاسور من اترنيت وغرفتني معدتني
مكتبني وفسحة مسقوفة اترنيت.
ســادســا :مــركــز تـحــويــل كـهــربــائــي وبئر
لوضع املياه الفائضة.
سابعًا :غرفة لتجزئة القساطل.
ثامنًا :بركة ماء.
ت ــاس ـع ــا :بـ ـن ــاء م ــن ات ــرن ـي ــت م ــؤل ــف مــن
غــرف ـتــي م ـكــاتــب ودربـ ـي ــة ع ـلــى جــانـبـهــا
عـشــر غ ــرف مـكــاتــب مـقـطــوعــة بـحــواجــز
زجاجية.
عــاشـرًا :بناء من اترنيت معد مستودع
ل ـلــزيــوت ضـمـنــه ون ــش صـغـيــر مـتـحــرك
ورواق مـ ـسـ ـق ــوف لـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـح ــدي ــد
وفسحة سماوية.

واثناء الكشف تبني ان العقار عبارة عن
ارض مبنية قائم عليها ابنية صناعية
م ــن ال ـبــاطــون وه ـي ـن ـغــارات م ــن الـحــديــد
والـ ـب ــاط ــون ك ــان ــت ت ـس ـت ـع ـمــل لـصـنــاعــة
القساطل وغيرها بناءين من الباطون
املـسـلــح االول بـثــاث طــوابــق قــديــم كــان
ً
م ـس ـت ـع ـم ــا ل ـ ـ ـ ـ ــادارة واالخـ ـ ـ ـ ــر ب ـت ـس ـعــة
طوابق كان قد جهز لالستعمال االداري
ك ـم ــا ي ـق ــع ال ـع ـق ــار ب ــال ـق ــرب م ــن مـنـطـقــة
الـهــري بــالـقــرب مــن اوتــوس ـتــراد بيروت
ـ ـ طــرابـلــس الــدولــي مــن الجهة الشرقية
وع ـبــر ال ـطــريــق ال ـب ـحــريــة الــداخ ـل ـيــة من
بيروت.
أما االنشاءات القائمة على هذا العقار:
ب ـنــاء لـتـخــزيــن املـ ــواد االول ـي ــة مساحته
 1580م 2ـ ـ بناء النتاج االنابيب ذات طول
الخمسة امـتــار مساحته  6360م 2بناء
النتاج االنابيب ذات طول خمسة امتار
مساحته  7515م 2بناء النتاج االنابيب
ذات طــول الثالثة امتار مساحته 6720
م 2وب ـن ــاء ل ـت ـخــزيــن ال ـق ـطــع املـسـتـعـمـلــة
املصنعة مساحته  4645م 2بناء تحت
مستوى االرض بقليل مساحته  194م2
بناء تحت مستوى االرض تحت معمل
االترنيت مساحته 1942م 2بناء لصب
مستودعات االترنيت مساحته 1580م2
ب ـن ــاء سـقـفــه اتــرن ـيــت ش ــاح ــط مـســاحـتــه
 3650م 2ب ـن ــاء س ـقــف ات ــرن ـي ــت شــاحــط
بالتالصق مع بناء الخدمات مساحته
 1700م 2بناء الخدمات مساحته 3250
م 2بناء االدارة القديم مساحته  800م2
بناء االدارة الجديد مساحته  3200م2
بـنــاء الـنــاطــور والـكــاراجــات واملنتفعات
الـصـحـيــة  370م 2اح ـ ــواض التغطيس
وامل ـ ـمـ ــرات والـ ـط ــرق ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ضمن
العقار والتصاوين.
مساحته 61784 :م2
ً
حدوده :شماال :طريق داخلي  463ـ ـ 472
ـ ـ  475ـ ـ  479شرقًا :طريق داخلي
جنوبًا 95 :غربًا95 :
التخمني 23.610900 :د.أ.
بدل الطرح 14.166540 :د.أ.
إن قساطل اترنيت وقطع االترنيت على
انواعها غير داخلة ضمن البيع.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االثـنــن
الــواقــع في  2016/12/5الساعة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية أم ــا نـقـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة
مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا له وعليه ان يدفع رسم  %5داللة
اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
مارجي مجدالني
رقم املعاملة2014/75 :

املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :سـمـيــر مـحـمــد امل ــوس ــى ـ ـ
طرابلس ـ ـ املنال.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :تـنـفـيــذ ع ـقــد تــأمــن
درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى مـ ــع حـ ــق ال ـت ـح ــوي ــل عـلــى
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /518/بـ ـج ــدرف ــل وع ـق ــد
ق ــرض وج ـ ــدول ت ـســديــد دف ـع ــات بقيمة
/153.603.075/ل.ل.
تاريخ الحجز2015/6/1 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/9 :
 1ـ ـ ـ ـ املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار رقـ ــم 518
منطقة بجدرفل العقارية
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض بـ ـع ــل قـ ـس ــم م ـن ـهــا
مـ ـح ــرج ــة سـ ـن ــدي ــان وم ـخ ـت ـل ــف ضـمـنــه
شـ ـج ــرة خ ــرن ــوب وقـ ـس ــم م ـن ـهــا مـشـجــر
زيتون وتــن وقسم سليخ يــزرع حبوب
ضمنه شجرة اجاص.
مساحته/6917 :م2
ً
حــدوده :شماال 517 :ـ ـ  519ـ ـ  520ـ ـ 521
شرقًا 517 :ـ ـ  525ـ ـ 524
جـنــوبــا 524 :ـ ـ  525ـ ـ  517ـ ـ  519ـ ـ 521
غربًا 516 :ـ ـ  522ـ ـ  521ـ ـ  519ـ ـ  520ـ ـ 524
التخمني 145000 :د.أ.
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح :امل ـخ ـف ــض ل ـل ـم ــرة االول ـ ــى
/73950/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االثـنــن
الواقع في  2016/11/28الساعة الثانية
عشرة ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة التنفيذ
في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية إم ــا نـقـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة
مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا لــه .وعليه ان يسدد اضافة الى
رسوم التسجيل  %5رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
برئاسة القاضي كارين بو عبدالله
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2015/106ـ ـ
استنابة
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـعـ ـب ــدا رق ــم
2015/1416
طالب التنفيذ :جورج فاخوري
ضد
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :وف ـ ـ ــاء ك ــاظ ــم حـطـيــط
وجعفر حسني زراقط
السند التنفيذي :سندات وشهادة تأمني
ملبلغ  65050دوالر أميركي عدا اللواحق.
تاريخ محضر الوصف2016/4/25 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/2/16 :
العقار املـطــروح للبيع :القسم رقــم /5/
 Aمن العقار  /1427/من منطقة عرمون
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العقارية يقع القسم فــي مـشــروع نسيم
ال ـب ـحــر ف ــي م ــدخ ــل ال ـب ـن ــاء ال ـق ــائ ــم على
العقار  /1427/طابق سفلي وله بابان
من الحديد الجرار ،واملحل فــارع من اي
محتوى ومن أي شاغل ،مساحة القسم
 32متر مربع.
قيمة التخمني 28800 :دوالر أميركي.
قيمة بدل الطرح 17280 :دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :تجري املزايدة
نهار االربعاء الواقع فيه ،2016/11/16
الساعة  12ظهرًا امام دائرة تنفيذ عاليه
في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
ات ـ ـخـ ــاذ مـ ـح ــل اقـ ــامـ ــة لـ ــه ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
دائــرة تنفيذ عاليه واالطــاع على قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع
املــزايــدة ومعاينة الـعـقــار ،وعليه تأمني
بدل قيمة الطرح بموجب شك مصرفي
المــر رئيس دائــرة تنفيذ عاليه ،وخالل
االيام الثالثة التالية لالحالة ،عليه ايداع
كامل الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة
ح ـك ـم ــا ،بـ ــزيـ ــادة الـ ـن ــاك ــل الـ ـ ــذي يـضـمــن
النقص وال يستفيد من املزايدة ،وعليه
خالل العشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ـبــت روال املـ ـص ــري مل ــورثـ ـه ــا مـحـمــد
محمد علي املصري للعقارات  150و151
و  444الـبــداوي وملورثتها سليما غانم
للعقار  1و 2و 3و 4و 5و 124 /6الحديد
سندات تمليك بدل ضائع
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طـلـبــت جــوس ـلــن جـ ــورج اب ــي سـلـيـمــان
بالوكاله عــن مخايل الحجل سند بدل
ضائع للعقار  287جربتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب جــورج ميشال صقر بالوكاله عن
ت ـمــام زخ ــري ــا سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 1252حامات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب ج ـ ـ ــوزاف ديـ ـ ــاب ايـ ـ ــوب س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  327تنورين التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب سايد مخايل دحــدح بالوكاله عن
شركة بلكو العقاريه ش.م.ل .سند بدل
ضائع للعقار  47و 61كرمسده.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب حـ ـس ــان فـ ـ ــؤاد ول ـ ــي ال ــدي ــن وك ـيــل
سليمان مجيد حـمــاده احــد ورث ــة هند
رضــي الــديــن املـعــروفــة بهند رقــي الدين
سند تمليك للعقار  2869بعقلني.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
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رياضة

ّ
ميسي يعري غوارديوال بـ «هاتريك»
دوري أبطال أوروبا

ّ
واصـ ــل بــرش ـلــونــة تــرب ـعــه ع ـلــى صـ ــدارة
مجموعته بسحقه خصومه ،آخرهم
مانشستر سيتي ،حيث تغلب عليه .0-4
مــن جهته ،فــاز بــايــرن ميونيخ األلماني
ع ـلــى ضـيـفــه إي ـنــدهــوفــن الـهــولـنــدي
 ،1-4وسـحــق أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي ضيفه
لودوغوريتس رازغراد البلغاري 0-6
انتهت الجولة الثالثة من منافسات
الــدور األول في بطولة دوري أبطال
أوروب ـ ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـنـتــائــج كبيرة
ل ـل ـف ــرق ال ـك ـب ـي ــرة ،وت ـح ـق ـق ــت ن ـتــائــج
إي ـج ــاب ـي ــة دون أن يـ ـك ــون ال ـت ـع ــادل
عنوان أي مباراة.
ففي املجموعة األولى ،سحق أرسنال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ض ـي ـفــه ل ــودوغ ــوري ـت ــس
رازغـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري  .0-6وس ـج ــل
األه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ألـيـكـسـيــس
ســانـشـيــز ( )12وت ـيــو وال ـك ــوت ()42
وأليكس تشامبرالين ( )46واألملاني
مسعود أوزيل ( 56و 83و.)87
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـ ـغـ ـ ـل ـ ــب ب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــس سـ ـ ــان
جيرمان الفرنسي على ضيفه بــازل
ال ـس ــوي ـس ــري  .0-3وح ـم ـلــت املـ ـب ــاراة
نكهة أميركية جنوبية بامتياز ،فبعد
أن افتتح األرجنتيني أنخل دي ماريا
الـتـسـجـيــل ( ،)40أضـ ــاف ال ـبــرازي ـلــي
لوكاس مــورا الثاني في الدقيقة ،62
واألوروغ ــواي ــان ــي إديـنـســون كافاني
الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل
الضائع.
وتـ ـ ـص ـ ــدر أرس ـ ـن ـ ــال املـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـ ـ 7
ن ـق ــاط ،يـلـيــه س ــان ج ـيــرمــان بـ ـ  ،7ثم
بازل بنقطة واحــدة ،ولودوغوريتس
بنقطة أيضًا.
وفي املجموعة الثانية ،سقط نابولي
اإلي ـط ــال ــي أم ـ ــام ض ـي ـفــه بـشـيـكـطــاش
التركي  .3-2وسجل للفائز البرازيلي
أدري ــان ــو كــوريــا ( )13والـكــامـيــرونــي
فانسان أبو بكر ( 38و ،)86وللخاسر
الـبـلـجـيـكــي دري ـي ــس مــرتـيـنــس ()30
ومــانــولــو غــابـيــاديـنــي ( 69مــن ركلة
جزاء).
وخسر دينامو كييف األوكراني أمام
بنفيكا البرتغالي  .2-0سجل الهدفني
األرجـنـتـيـنـيــان إدواردو ســالـفـيــو (9
مــن ركـلــة ج ــزاء) وفــران ـكــو إيمانويل
سيرفي (.)55
وت ـ ـصـ ــدر ن ــاب ــول ــي امل ـج ـم ــوع ــة بـ ـ ـ 6
ن ـ ـقـ ــاط ،ي ـل ـي ــه ب ـش ـك ـط ــاش بـ ـ ـ  ،5ثــم
بنفيكا ب ـ  4أيـضــا ،وأخـيــرًا دينامو

احتفال ميسي بالـ «هاتريك» أمام خيبة غوارديوال (أ ف ب)

كييف بنقطة واحدة.
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة ،اس ـت ـفــاق
«ال ـ ـبـ ــرغـ ــوث» األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـيــونـيــل
مـيـســي ،وض ــرب بـقــوة بـعــدمــا سجل
«هـ ــاتـ ــريـ ــك» فـ ــي م ــرم ــى مــان ـش ـس ـتــر
سـ ـيـ ـت ــي ،وقـ ـ ـ ــاد ف ــريـ ـق ــه لـ ـلـ ـف ــوز عـلــى
خصمه .0-4
بــدأ برشلونة امل ـبــاراة سريعًا ،وكــان
األك ـ ـثـ ــر اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذًا ع ـل ــى ال ـ ـكـ ــرة مــن

ُ
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برافو
رد
ط
ُ
سيتي ،كما طرد ماتيو
من برشلونة

مـنــافـســه .ون ـجــح مـيـســي فــي افـتـتــاح
ال ـت ـس ـج ـيــل ب ـعــد م ـج ـهــود ف ـ ــردي في
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ،ف ـ ـ ـ ــراوغ ال ـ ـحـ ــارس
التشيلياني كــاوديــو بــرافــو زميله
الـســابــق فــي برشلونة قبل أن يــودع
الكرة في الشباك.
ف ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،ارتـ ـك ــب ب ــراف ــو
ه ـ ـفـ ــوة ش ـن ـي ـع ــة عـ ـن ــدم ــا خـ ـ ـ ــرج مــن
مرماه ليقطع إحدى الكرات ،فمررها

ب ــال ـخ ـط ــأ ب ــاتـ ـج ــاه األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
ل ــوي ــس س ـ ــواري ـ ــز ،لـ ـيـ ـح ــاول األخ ـي ــر
إسـقــاطـهــا مــن فــوقــه ،فلمسها بــرافــو
بيده ليطرده الحكم في الدقيقة ،53
مــا اضـطــر م ــدرب سيتي الحالي وال ـ
«برسا» السابق جوسيب غوارديوال
إلـ ـ ـ ـ ــى إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـثـ ــانـ ــي
األرجـنـتـيـنــي وي ـلــي كــابــايـيــرو مكان
مواطنه بابلو زاباليتا.
وس ــرع ــان م ــا س ـجــل بــرش ـلــونــة عبر
م ـي ـس ــي م ـ ــن تـ ـس ــدي ــدة عـ ـل ــى ح ـ ــدود
منطقة الجزاء ( .)61بعدها بـ  8دقائق
أضاف ميسي الهدف الثالث ،ليصبح
أكـثــر العــب يسجل أهــدافــا فــي ملعب
فريقه بـ  50هدفًا في شباك منافسي
ال ـف ــري ــق ال ـك ــات ــال ــون ــي ،ك ــاسـ ـرًا الــرقــم
ال ــذي ك ــان يحمله نـجــم ري ــال مــدريــد
ال ـس ــاب ــق راوول غ ــون ــزال ـي ــس ،ال ــذي
سجل  49هدفًا في ملعب «سانتياغو
برنابيو».
ً
وظهرت البطاقة الحمراء مرة أخرى
في املباراة ،لكن هذه املرة لبرشلونة،
ُ
حيث طرد الفرنسي جيريمي ماتيو
ل ـن ـي ـلــه ال ـب ـط ــاق ــة الـ ـصـ ـف ــراء ال ـثــان ـيــة،
وأك ـ ـمـ ــل الـ ـف ــريـ ـق ــان املـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـع ـشــرة
العبني.
وقبل نهاية املباراة بدقيقتني ،سجل
البرازيلي نيمار الهدف الرابع بعدما
كان قد أضاع ركلة جزاء.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،خ ـ ـسـ ــر س ـل ـت ـيــك
االسكوتلندي أمــام ضيفه بوروسيا
مـ ــون ـ ـش ـ ـن ـ ـغـ ــادبـ ــاخ األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،2-0
س ـج ـل ـه ـم ــا الرس سـ ـتـ ـيـ ـن ــدل ()57
واندريه هان (.)77
وتـ ـ ـص ـ ــدر ب ــرشـ ـل ــون ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ
ت ـس ــع ن ـ ـقـ ــاط ،ي ـل ـيــه س ـي ـتــي بـ ـ ـ  ،4ثــم
مونشنغالدباخ بـ  ،3وسلتيك بنقطة.
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ،اس ـت ـعــاد
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ نـغـمــة االن ـت ـصــارات
ب ـعــد ت ـعــادلــن وخـ ـس ــارة واح ـ ــدة في
مختلف البطوالت ،حيث حقق فوزًا
ص ــريـ ـح ــا عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه اي ـن ــده ــوف ــن
الهولندي  .1-4وتناوب على تسجيل
أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ب ـ ــاي ـ ــرن ك ـ ــل م ـ ــن تـ ــومـ ــاس
مــولــر ( )13وج ــوش ــوا كيميش ()21
وال ـبــولــونــي روبـ ــرت ليفاندوفسكي
( )59والهولندي أريني روبن ( .)84أما
هــدف ايـنــدهــوفــن ،فسجله لوسيانو
نارسينغ (.)41
ك ــذل ــك ،ح ـقــق أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ف ــوزه
الثالث تواليًا ،بتغلبه على روستوف
الروسي  ،0-1سجله البلجيكي يانيك
فيريرا كاراسكو (.)62
وتصدر أتلتيكو املجموعة بـ  9نقاط،
يليه بايرن بـ  ،6ثم إيندهوفن بنقطة،
وروستوف بنقطة أيضًا.

يوروبا ليغ

مباراة «حياة أو موت» إلنتر ميالنو في «يوروبا ليغ»
ي ـ ـخـ ــوض إن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان ــو اإليـ ـط ــال ــي
مـ ـ ـب ـ ــاراة «ح ـ ـيـ ــاة أو م ـ ـ ــوت» ع ـنــدمــا
يستضيف ساوثمبتون اإلنكليزي
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن م ـب ــاري ــات
امل ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى ض ـم ــن مـســابـقــة
«يوروبا ليغ».
وحقق «النيراتزوري» بداية كارثية
ب ـ ـخ ـ ـسـ ــارتـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ــاب ـ ــوي ـ ــل ب ـئــر
ال ـس ـبــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي  2-0وس ـبــارتــا
ب ـ ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـك ــي  ،3-1ف ـي ـم ــا يـمـلــك
ساوثمبتون  4نقاط.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج م ــان ـش ـس ـت ــر
ّ
ي ــون ــاي ـت ــد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي إل ـ ــى ت ـخــطــي
ع ـق ـب ــة ض ـي ـف ــه ف ـن ــرب ـخ ـش ــة ال ـت ــرك ــي
لـكــي ال يــدخــل فــي حـســابــات التأهل
إل ــى األدوار اإلق ـصــائ ـيــة ،وذل ــك بعد
خ ـســارتــه املـ ـب ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة أم ــام

فـيـيـنــورد روتـ ــردام الـهــولـنــدي ،علمًا
بأن الفريق التركي يتصدر املجموعة
بأربع نقاط مقابل  3لكل من يونايتد
وفـ ـيـ ـيـ ـن ــورد ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـق ـبــل زوري ـ ــا
لوهانسك األوكراني متذيل الترتيب.
وه ـنــا بــرنــامــج امل ـبــاريــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 املجموعة األولى:م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد (إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا) -
فنربخشة (تركيا) ()22,05
فيينورد (هولندا)  -زوريا لوهانسك
(أوكرانيا) ()22,05
 املجموعة الثانية:أومل ـب ـي ــاك ــوس (الـ ـي ــون ــان)  -أس ـتــانــا
(كازاخستان) ()22,05
ي ــون ــغ ب ــوي ــز (سـ ــوي ـ ـسـ ــرا)  -أب ــوي ــل
نيقوسيا (قبرص) ()22,05

 املجموعة الثالثة:سـ ــانـ ــت إت ـ ـيـ ــان (فـ ــرن ـ ـسـ ــا)  -غ ــاب ــاال
(آذربيجان) ()22,05
م ــايـ ـنـ ـت ــس (أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا)  -أن ــدرلـ ـخ ــت
(بلجيكا) ()22,05
 املجموعة الرابعة:دونـ ـ ــدالـ ـ ــك (جـ ـمـ ـه ــوري ــة إيـ ــرل ـ ـنـ ــدا) -
زي ـن ـيــت س ــان ب ـطــرس ـبــرغ (روس ـي ــا)
()22,05
ألكمار (هولندا)  -ماكابي تل أبيب
(إسرائيل) ()22,05
 املجموعة الخامسة:رومـ ــا (إي ـطــال ـيــا)  -أوس ـتــريــا فيينا
(النمسا) ()22,05
فيكتوريا بـلــزن (تشيكيا)  -أسـتــرا
جيورجيو (رومانيا) ()22,05
 -املجموعة السادسة:

غـ ـن ــك (ب ـل ـج ـي ـك ــا)  -أت ـل ـت ـي ــك ب ـل ـبــاو
(إسبانيا) ()22,05
رابـيــد فيينا (النمسا)  -ساسوولو
(إيطاليا) ()22,05
 املجموعة السابعة:س ـل ـتــا ف ـي ـغــو (إسـ ـب ــانـ ـي ــا)  -أي ــاك ــس
أمستردام (هولندا) ()20,00
س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدار لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج (بـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــا) -
باناثينايكوس (اليونان) ()20,00
 املجموعة الثامنة:ش ــاخ ـت ــار دون ـي ـت ـســك (أوكـ ــران ـ ـيـ ــا) -
غنت (بلجيكا) ()20,00
قـ ــون ـ ـيـ ــاس ـ ـبـ ــور (ت ـ ــرك ـ ـي ـ ــا)  -بـ ــراغـ ــا
(البرتغال) ()20,00
 املجموعة التاسعة:كـ ـ ــراس ـ ـ ـنـ ـ ــودار (روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا)  -ش ــال ـك ــه
(أملانيا) ()20,00

ريد ُبل سالزبورغ (النمسا)  -نيس
(فرنسا) ()20,00
 املجموعة العاشرة:س ـل ــوف ــان ل ـي ـب ـيــري ـتــش (ت ـش ـي ـك ـيــا) -
فيورنتينا (إيطاليا) ()20,00
قـ ـ ـ ــره بـ ـ ـ ــاخ (آذرب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــان)  -بـ ـ ــاوك
سالونيكي (اليونان) ()20,00
 املجموعة الحادية عشرة:إنتر ميالنو (إيطاليا)  -ساوثمبتون
(إنكلترا) ()20,00
ه ــاب ــوي ــل ب ـئــر ال ـس ـبــع (إس ــرائـ ـي ــل) -
سبارتا براغ (تشيكيا) ()20,00
 املجموعة الثانية عشرة:ش ـت ـي ــوا ب ــوخ ــارس ــت (رومـ ــان ـ ـيـ ــا) -
زيوريخ (سويسرا) ()20,00
عثمانلي سـبــور (تــركـيــا)  -فياريال
(إسبانيا) (.)20,00
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السلة اللبنانية

النجمة يقدم مدربه الحاج ومهمته الصعبة
ّ
قدمت إدارة نادي النجمة
مدربها الجديد جمال الحاج
«الحارس» الذي تلقف كرة
النارّ النجماوية ووافق على
تسلم التدريب في مهمة
شبه مستحيلة لينافس بطل
األفالم األميركية توم كروز
بطل «المهمة المستحيلة»
عبد القادر سعد
مهمة جمال الـحــاج صعبة ج ـدًا .هي
ال ت ـت ــوق ــف ع ـل ــى أن الـ ـف ــري ــق يـحـتــل
املركز الحادي عشر برصيد نقطتني
ومن دون أي فوز بعد أربع مباريات،
بـ ــل فـ ــي ك ـ ــون ال ـ ـظـ ــروف الـ ـت ــي تـحـكــم
النادي صعبة جدًا من خالل األجواء
الــداخـلـيــة والـحــالــة النفسية لالعبني
ومستواهم الهابط.
ب ــدا ال ـح ــاج ف ــي املــؤت ـمــر الـصـحــافــي
ال ــذي حـضــره نــائــب الــرئـيــس صــاح
ع ـس ـي ــران وع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة االداري ـ ـ ــة
ّ
سامي الوزان ومدير الفريق الجديد
ب ـه ـيــج ق ـب ـي ـســي م ـت ــأث ـرًا ف ــي حــديـثــه
عــن ال ـظــروف الـتــي أحــاطــت بمجيئه
ّ
لتسلم القيادة الفنية خلفًا للروماني
ت ـي ـتــا ف ــال ـي ــري ــو ال ـ ــذي ح ـ ــزن ال ـح ــاج
لعدم تقدير ما فعله ،فجرى نسيان
االيجابيات والكؤوس التي أحرزها
َ
ولـ ــم ت ـب ــق سـ ــوى ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـي ّـئــة.
وأشــار الى أنه شخصيًا كان يفضل
بقاء فاليريو ،لكنه كان يعلم ضمنيًا
أن املــدرب الروماني لم يعد يملك ما
يمكن تقديمه الى الفريق.
ّ
ال ـ ـحـ ــاج أك ـ ـ ــد أنـ ّـ ــه يـ ـن ــزع ـ ّـج مـ ــن كـلـمــة
"م ـ ـبـ ــروك" وي ـف ــض ــل "مـ ــوفـ ــق" ف ــي ظــل
م ــا ي ــواجـ ـه ــه م ــن صـ ـع ــاب .ورغـ ـ ــم أن
كثيرين نصحوه بعدم قبول املهمة،
إال أنه وافق بسبب صعوبة الظروف،
"فاألمور لم تعد تحتمل تجارب ،حتى
لو كــان املوضوع على حساب اسمي
وت ــاري ـخ ــي ف ـقــد قـبـلــت امل ـه ـمــة بـهــدف
إنقاذ الفريق ومنعه من الــدخــول في
الـنـفــق املـظـلــم .نـحــن ال نــريــد بـطــوالت
وال آسيا ،بل نريد إبراز إمكانيات كل
العب والنتائج الجدية تأتي وحدها".

وبــدا واضحًا الدعم االداري للحاج،
خـصــوصــا م ــن خ ــال ك ــام عـسـيــران
الذي شرح تفاصيل ما حدث ،معتبرًا
أن ق ـ ــرار الـتـغـيـيــر ات ـخ ــذ ق ـبــل ثــاثــة
أسابيع ،وتحديدًا بعد لقاء األنصار
حـيــث إن امل ـ ــدرب ال ــروم ــان ــي ل ــم يكن
مرتاحًا وطلب الرحيل .وعليه ،جرى
التواصل مع مدربني اثنني ،أحدهما
امل ـص ــري ع ـبــد ال ـعــزيــز ع ـبــد الـشــافــي
وآخر ال يريد اإلفصاح عن اسمه ،لكن
لــم يتم االتـفــاق معهما .فلم يكن من
ّ
حــل ســوى اللجوء الــى "ابــن النادي"،
ّ
فطلبت اإلدارة منه تسلم املسؤولية،
خصوصًا أنه يعرف أدق التفاصيل
في النادي ،كونه مستشارًا للنجمة
ويتم أخذ رأيه في الكثير من األمور.
إذًا الكابنت جمال شريك في املسؤولية
ويـتـحـمــل ف ــي ج ــزء مـنـهــا م ــا وصـلــت
الـ ـي ــه األم ـ ـ ـ ــور ،ف ـك ـيــف يـ ـك ــون شــري ـكــا
ومنقذًا في الوقت عينه؟
س ـ ــؤال ي ـج ـيــب ع ـنــه الـ ـح ــاج ،مـعـتـبـرًا
أن رأي ــه كــان استشاريًا فقط والـقــرار
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـف ــال ـي ــري ــو الـ ـ ــذي ك ـ ــان هــو
صـ ـ ــاحـ ـ ــب امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ــي

ال ـت ـعــاقــدات أو االس ـت ـغ ـن ــاءات" ،وأن ــا
أح ـ ـتـ ــرم ن ـف ـس ــي ،وكـ ـم ــا أن ـ ــي ال أق ـبــل
التدخل في عملي ال يمكن أن أتدخل
في عمل أي مدرب .وعلى سبيل املثال
كـنــت أتـمـنــى ل ــو واف ــق فــالـيــريــو على
استقدام عبدالله طالب من طرابلس،
إض ــاف ــة الـ ــى ق ـ ـ ــرارات أخ ـ ــرى ال يفيد
الكالم عنها حاليًا".
أمـ ــر آخـ ــر ي ـم ـكــن الـ ــوقـ ــوف عـ ـن ــده فــي
وصول الحاج الى تدريب النجمة هو
سيرته الذاتية التدريبية وخبرته في
ـاد كبير
هذا املجال؛ فنادي النجمة نـ ٍ
ي ـح ـتــاج الـ ــى م ـ ــدرب خ ـب ـيــر ،وال ـح ــاج
رغم أنه كان من أفضل العبي لبنان،
وه ــو م ــن أف ـض ــل املـحـلـلــن ال ـكــرويــن
ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون (ل ــم يـحـســم مـســألــة
تركه لعمله السابق معتبرًا أن املسألة
عند إدارة قناة الجديد) إال أنــه على
ال ـص ـع ـيــد ال ـت ــدري ـب ــي ل ــم ي ـخــض تلك
التجارب الكبيرة تدريبيًا.
أمر أيضًا ّ
ٌ
يرد عليه الحاج ،مؤكدًا أن
املدربني الناجحني في أوروبا هم من
الـشـبــاب "وال يــوجــد م ــدرب يملك كل
شــيء مهما كانت خبرته كبيرة .وما

يـحــدد نـجــاح ّ
أي م ــدرب هــو الـظــروف
التي تتوافر له".
وستكون مباراة التضامن صور هي
أول استحقاق لجمال الحاج غدًا في
صــور ،وهي مباراة بدأ العمل عليها
مـ ــن ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن ع ـل ــى ص ـع ـيــد رف ــع
ال ــروح املعنوية لــدى الــاعـبــن ،وهو
ّ
مــا أك ــده مــديــر الفريق الجديد و"ابــن
الـنــادي" أيضًا بهيج قبيسي ،كاشفًا
عــن إقــامــة معسكر داخ ـل ــي ،وراف ـضــا
ّ
ت ـق ــدي ــم وع ـ ـ ــود ،ل ـك ـنــه أك ـ ــد أن جـمـيــع
الالعبني يد واحدة.
لكن الغيابات الكثيرة ترخي بثقلها
على الفريق ،وآخــرهــا حمزة سالمي
ال ــذي تـحــدث نــائــب الرئيس عسيران
ع ــن م ــوض ــوع ــه ،م ـع ـت ـب ـرًا أن امل ـســألــة
ال تـعــود إل ــى ال ـن ــادي ،كــونـهــا تتعلق
ب ــال ــاع ــب ونـ ــاديـ ــه ن ـف ــط م ـي ـس ــان مــن
جهة ونــادي الصفاء من جهة أخرى،
"وهـنــاك تــواصــل مــع الـصـفــاء ،كما أن
م ـحــامــي ال ــاع ــب س ـي ـقــدم اسـتـئـنــافــا
ل ـل ـف ـي ـف ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال ي ـم ـك ــن ج ــزم
مسألة مشاركة سالمي غـدًا مــن عدم
مشاركته".

عسيران والحاج خالل المؤتمر الصحافي أمس (عدنان الحاج علي)

تعود الحياة الى كرة السلة اللبنانية مع إقامة
دورة حـســام الــديــن الـحــريــري الـتــي ستنطلق
في  24الجاري على ملعب النادي الرياضي،
حيث ُعقد أمس مؤتمر صحافي لإلعالن عن
الدورة التي سيشارك فيها ثمانية فرق ،أربعة
من لبنان وأربعة عربية.
الـ ـ ـف ـ ــرق الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ج ـ ـ ــرى ت ـق ـس ـي ـم ـه ــا ع ـلــى
م ـج ـمــوع ـتــن ،ح ـي ــث ض ـ ّـم ــت االول ـ ـ ــى ال ـن ــادي
الــريــاضــي حــامــل الـلـقــب ،مــع هــوبــس ،وامليناء
الـعــراقــي وجمعية ســا امل ـغــرب ،فيما ّ
ضمت
ال ـثــان ـيــة ف ــرق هــومـنـتـمــن وب ـي ـب ـلــوس والـنـجــم
الساحلي التونسي وصيف النسخة املاضية
واملجمع البترولي الجزائري.
وك ــان ــت ك ـل ـمــة ل ــراع ــي الـ ـ ــدورة ال ـنــائ ـبــة بـهـيــة
الحريري ممثلة بنجلها أحمد ،وكلمة لرئيس
ال ـنــادي الــريــاضــي هـشــام ج ــارودي ال ــذي أكد
أهمية الدورة التي باتت محطة سنوية تنطلق
منها االندية بتحضيراتها للموسم الجديد،
متمنيًا التوفيق لجميع الفرق.
وتبدأ ال ــدورة في  24الحالي بلقاء الرياضي
× املـيـنــاء ال ـعــراقــي ( ،)17:30وس ــا املغربي
× ه ــوب ــس ( .)20:30وي ـل ـع ــب ف ــي  25مـنــه
بيبلوس × النجم الساحلي التونسي ()17:30
وهــومـنـتـمــن × املـجـمــع ال ـب ـتــرولــي ال ـجــزائــري
( .)20:30وف ــي  26يلعب املـيـنــاء الـعــراقــي ×
سال املغربي ( ، )17:30وهوبس × الرياضي
( .)20:30وفي  27النجم الساحلي × املجمع
الـبـتــرولــي ( ،)17:30وبـيـبـلــوس × هومنتمن
( .)20:30فــي  28املـيـنــاء الـعــراقــي × هوبس
( ،)17:30الرياضي × سال املغربي (.)20:30
ويختتم الــدور األول فــي  29الـجــاري بلقاءي
امل ـج ـم ــع الـ ـبـ ـت ــرول ــي × ب ـي ـب ـل ــوس (،)17:30
هومنتمن × النجم الساحلي (.)20:30

التجديد التحاد الجودو

ً
ّ
ماليزيا رفضت والبحرين رحبت :أهال بـ«كونغرس إسرائيل»!
«استضافة هذا الحدث تعني تنفيذ
بعض الـشــروط ،ومنها وضــع العلم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة خ ــال
أعمال الكونغرس .بعد أن أخذنا في
االع ـت ـبــار اإلي ـجــاب ـيــات والـسـلـبـيــات،
رأي ـ ـنـ ــا مـ ــن األف ـ ـضـ ــل مل ــالـ ـي ــزي ــا ع ــدم
استضافة هــذا ال ـحــدث» .هــذا الكالم
نطق بــه أفـنــدي حـمــزة ،نائب رئيس
االت ـح ــاد امل ــال ـي ــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،قبل
ش ـ ـهـ ــريـ ــن ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا رفـ ـ ـض ـ ــت بـ ـ ــاده
استضافة كونغرس «الفيفا» املقرر
ف ــي أيـ ــار ع ــام  2017بـسـبــب حـضــور
إسرائيل.
ماليزيا إذًا رفضت االستضافة ،لكن
البحرين قبلت بها ،إذ قبل أيــام ّ
أقر
«الفيفا» إقامة الكونغرس في اململكة
الخليجية.
وعـلـيــه ،ف ــإن إســرائ ـيــل امل ـط ــرودة من
ماليزيا وجدت لها مالذًا في مملكة
البحرين .ال مانع في املنامة إذًا من
استضافة وفــد الكيان اإلسرائيلي،
هـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا أكـ ـ ـ ـ ـ ــده رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
البحريني لكرة القدم علي بن خليفة

ّ
دورة الحسام السلوية
تنطلق االثنين

أخبار رياضية

الفيفا

حسن زين الدين

21

آل خليفة ،حيث قال لصحيفة البالد
الـبـحــريـنـيــة ،ب ـعــد ال ـت ـس ــاؤالت الـتــي
دارت ف ــي ال ـش ــارع الـبـحــريـنــي حــول
مـشــاركــة وف ــد الـكـيــان« :زيـ ــارة الــوفــد
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـت ــوق ـع ــة ت ــأت ــي بـعــد
ح ـص ــول ات ـح ــاد ال ـك ــرة ع ـلــى ال ـضــوء
األخ ـضــر مــن الـجـهــات املختصة في
مملكة البحرين» ،وأض ــاف« :األكيد
أن اسـتـضــافــة الـبـحــريــن لـكــونـغــرس
الفيفا أكبر بكثير من مسألة دخول
ثـ ــاثـ ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـ ــن اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـك ــرة
اإلسرائيلي إلى البحرين».
إذًا آل خليفة أوض ــح ال ـصــورة حتى
ال تكون ملتبسة على أحد ،ومفادها
أن املـهــم هــو اسـتـضــافــة ه ــذا الـحــدث
ال ـع ــامل ــي ،أم ــا ال ـحــديــث ع ــن ال ــوج ــود
اإلســرائـيـلــي فـهــذا أمــر «عــرضــي» ،إذ
بالنسبة إل ــى ه ــؤالء بــاتــت القضية
الفلسطينية في ّ
طي النسيان وحتى
االندثار ،أما التطبيع بكافة أشكاله
مــع الـكـيــان اإلســرائـيـلــي فـبــات حتى
عـلـنـيــاَ .أول ـي ــس مـلــك الـبـحــريــن حمد
بن عيسى آل خليفة هو القائل أمام
رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في
نـيــويــورك ،الـحــاخــام الـيـهــودي مــارك

شـنــايــر ،قبل أشـهــر ،وفـقــا ملــا كشفته
ص ـح ـي ـف ــة «جـ ـ ـي ـ ــروزالـ ـ ـي ـ ــم ب ــوس ــت»
اإلســرائـيـلـيــة« :إســرائـيــل ق ــادرة على
الــدفــاع ليس عــن نفسها فحسب بل
عن أصوات االعتدال والدول العربية
املعتدلة في املنطقة»؟
ً
لكن مهال ،وجب تذكير رئيس االتحاد
البحريني بــأن مئات مــن الناشطني
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن وال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
تظاهروا قبل أيام أمام مقر االتحاد
الفرنسي لكرة القدم للمطالبة بطرد
إس ــرائ ـي ــل م ــن «ال ـف ـي ـفــا» ،وأك ـث ــر فــإن
ج ـم ــاه ـي ــر س ـل ـت ـي ــك اإلس ـك ــوت ـل ـن ــدي
رفـعــت األع ــام الفلسطينية ّ
ورددت
ال ـع ـب ــارات املـنــاه ـضــة إلســرائ ـيــل في
امل ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــام ه ــاب ــوي ــل ب ـئــر الـسـبــع
اإلســرائـيـلــي فــي «يــوروبــا لـيــغ» .هذا
هــو املـشـهــد فــي الـبـحــريــن ،وذاك في
فرنسا واسكوتلندا البعيدتني!

رئيس االتحاد
البحريني لكرة
القدم علي بن
خليفة آل خليفة

عقدت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني
للجودو وفروعه اجتماعًا في مقر االتحاد
املؤقت في نادي بودا ادما ،بحضور جميع
االندية االعضاء ،باستثناء نادي الشباب
الرياضي البترون والنادي الرياضي للشبيبة
الذي ال يحق له التصويت.
وتم عقد جلستني ،االولى للجمعية العمومية
العادية حيث جرى خاللها استعراض البيانني
االداري واملالي لالتحاد لسنة  ،2016وتمت
املصادقة عليهما باإلجماع وإبراء ذمة االتحاد،
والجلسة الثانية استثنائية النتخاب هيئة
إدارية جديدة ،ففاز بالتزكية فرنسوا سعادة،
يوسف أبو سمرا ،كمال ناكوزي ،عبدو أيوب،
أنطوان عصبو ،شربل القمر ،نسيب القزي
وحنا اروادي .وتم توزيع املناصب االدارية على
االعضاء على الشكل اآلتي :فرنسوا سعادة
رئيسًا ،يوسف أبو سمرا وكمال ناكوزي نائبي
الرئيس ،عبدو أيوب أمينًا للسر ،علي زغيب
أمينًا للصندوق ،أنطون عصبو محاسبًا ،وكل
من شربل القمر ونسيب القزي وحنا اروادي
ً
أعضاء مستشارين.

بعثة الشن كيوكوشنكاي
الى إيران

غادرت البعثة اللبنانية للشن كيوكوشنكاي
كاراتيه للمشاركة في بطولة تصفيات الشرق
االوسط التي ستقام في  20و 21الحالي في
طهران بمشاركة لبنان والعراق وإيران والكويت
واالمارات واليمن وفلسطني.
ّ
وتعد هذه البطولة بمثابة تصفيات مؤهلة
لنهائيات كأس العالم التي ستقام العام املقبل
في كازاخستان في  1و 2تموز  2017حيث
ّ
يمثل الشرق االوسط العبان عن كل فئة من
األوزان.
ويترأس البعثة عضو املنظمة الدولية شيهان
هاشم مكي ،وتضم املدرب وسام الشناوي
واألبطال املشاركني :شونغ لي مكي ،جعفر
رمال ،محمد رمال ،رائد مشيك ،جاد كجك،
وموسى ناصر الدين.
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ثقافة وناس

تلفزيون

قيد التحضير

مخرجون سوريون
يصالحون الدراما
اللبنانية مع الواقع؟
وسام كنعان
يـ ــوم أخـ ـ ــرج امل ـث ـن ــى ص ـب ــح مـسـلـســل
«ال ـ ـعـ ــراب» (تــأل ـيــف حـ ــازم سـلـيـمــان،
وإنتاج «سورية الدولية») وأخفقت
التجربة ثم ّ
مرت غيمة خالف عابرة
زعـ ــزعـ ــت ع ــاق ـت ــه ب ـش ــرك ــة اإلن ـ ـتـ ــاج،
ّ
«الدوامة»
اعتقد بعضهم بأن مخرج
سيجلس في املنزل واضعًا يده على
ّ
خ ـ ّـده مـنـتـظـرًا ال ـف ــرج ،ل ـكــن الـعــارفــن
ب ـكــوال ـيــس ال ــوس ــط ال ـف ـنــي ال ـعــربــي،
ي ــدرك ــون تـمــامــا أن ك ـبــرى الـشــركــات
الـعــربـيــة تـحـ ّـب شـغــل صـبــح ،ويمكن
أن تـقــدم إلـيــه الـفــرص على طبق من
ذهب.
هـكــذا ،ف ــازت  mbcبــاملـخــرج الـســوري،
وأسندت إليه إخــراج مسلسل «حارة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ» (تـ ــأل ـ ـيـ ــف ب ـ ـنـ ــدر ب ــاجـ ـب ــع)
ك ــي تـصـنــع «ب ـ ــاب ال ـ ـحـ ــارة» بنسخة
س ـعــوديــة .الـعـمــل ك ــان بـمـثــابــة ث ــورة
في الدراما السعودية ،برغم أنه قوبل
بحملة استنكار على السوشال ميديا
وصـلــت ح ــدود الـعـنـصــريــة .لـكــن تلك
ّ
تسجل ملصلحة
النتائج تعد إيجابية
العمل على املستوى الترويجي.
ه ـك ــذاّ ،
أج ـ ًل ــت  mbcإن ـج ــاز ج ــزء ثــان
منه ،مانحة صبح تجربة جديدة هي
«ال ـع ــاص ــوف» الـ ــذي بــاشــر تـصــويــره
أخ ـي ـرًا لـعــرضــه ف ــي رم ـض ــان (تــألـيــف
وبطولة النجم ناصر القصبي الذي
كـتـبــه بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـكــاتــب الــراحــل
عبد الرحمن الوابلي ،وعالجه دراميًا
الـكــاتــب ال ـس ــوري عـثـمــان ج ـحــى) .ما
سـبــق لـيــس س ــوى إش ــارة ال ــى أهمية
املـ ـخ ــرج ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،واح ـت ــال ـه ــم
مـســاحــة فــي املـشـهــد ال ـعــربــي ،ت ــوازي
أهـ ـمـ ـي ــة ن ـ ـجـ ــوم الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــة .ف ـ ــي ه ــذا
ال ـعــام ،تـقـ ّـدم مجموعة مــن املخرجني
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن تـ ـج ــاربـ ـه ــا ف ـ ــي ال ــوط ــن
ال ـعــربــي .وإن ك ــان صـبــح ّأول ـه ــم ،فــإن
حـ ــاتـ ــم عـ ـل ــي مـ ــا زال ي ـش ـغ ــل م ـكــانــة
مرموقة على خارطة املشهد العربي.
بعد تأجيالت ّ
عدة ألكثر من مشروع
له آخرها «أوركيديا» (دراما تاريخية
متخيلة كتابة عدنان العودة وإنتاج
«أي ـ ـ ـبـ ـ ــا» /هـ ـ ــال أرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤووط) ،ع ــاد
خــرج «ثــاثـيــة األنــدلــس» إلــى مصر
مـ ّ
ـي لـيـنــك»
ـ
ـ
ب
«
ـة
ـ
ك
ـر
ـ
ش
ـع
ـ
م
ـده
ـ
ق
ـ
ع
ـع
ـ
ـ
ـ
ووق
ّ
لينجز مسلسل «حـجــر جـهــنــم» (45
حلقة).
وك ــان ــت ال ـشــركــة امل ـصــريــة ق ــد أعلنت
ّ
أن النص الــذي كتبته هالة الزغندي
ّ
سيجسد بطولته كل من :كندة علوش،
وشيرين رضــا ،وفــراس سعيد .كيف
ال وق ــد س ـبــق لـعـلــي أن أن ـجــز واحـ ـدًا
مــن أجـمــل املسلسالت املـصــريــة وهو
«امل ـل ــك ف ـ ــاروق» ال ــذي جـ ّـســد بطولته
ت ـيــم ح ـســن؟ ورغـ ــم تـصـنـيــف امل ـخــرج
ه ـش ــام شــربـتـجــي مـسـلـسـلــه الـجــديــد
«مذكرات عشيقة سابقة» (تأليف نور
الشيشكلي) ،بأنه ســوري لكونه من
كتابة وإخ ــراج وبطولة ســوريــن ،إال
أن هذا العمل الذي سيجري تصويره
بــن ب ـيــروت ودم ـش ــق ،هــو مــن إنـتــاج
شركة لبنانية حديثة العهد اسمها
«م ــارس مـيــديــا بــرودك ـشــن» ،عـلــى أن
يعرض في رمضان .لــذا ،تعد خطوة
«شيخ الكار» حضورًا سوريًا جديدًا
ف ــي ل ـب ـن ــان .م ــن ج ـه ـتــه ،أن ـه ــى زهـيــر
قـنــوع تــألـيــف مسلسل «ســايـكــو» مع
النجمة أمل عرفة ،وانطلق إلى لبنان
استعدادًا لتصوير مسلسله الجديد
«أدهـ ـ ــم ب ـي ــك» (ك ـت ــاب ــة ط ـ ــارق ســويــد،
وإنتاج «مروى غروب»).
وع ـ ــن ال ـس ـب ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ــذي جـعــل

املخرج السوري مطلوبًا لدى شركات
اإلنتاج العربية بطريقة توازي بعض
ّ
«البياعني» ،يقول
النجوم السوريني
الـ ـك ــات ــب وامل ـ ـخـ ــرج زهـ ـي ــر قـ ـن ــوع فــي
حديثه مع «األخبار»« :هذا كالم دقيق
وح ـق ـي ـقــي .إذا اطـلـعـنــا ع ـلــى جــوانــب
ّ
امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ،ف ـس ـن ـج ــد أن امل ـن ـت ـجــن
الـ ـع ــرب ال ي ـق ـ ّـدم ــون ف ــرص ــا لـلـمـخــرج
السوري كرمى لسواد عينيه ،بل ألنه
ّ
مـتـمــكــن يستطيع أن يـحـقــق نــوعـيــة،
وي ـص ـن ــع ن ـج ــاح ــا م ــن خـ ــال ال ـهــويــة
ال ـب ـص ــري ــة الـ ـت ــي ي ـس ـب ـك ـهــا ع ـل ــى كــل
عمل ّ
يقدمه .ولــوال لذلك ملــا قـ ّـدم إليه
أحــد فرصة» .وعــن مسلسله الجديد،
يقول« :مسلسل «أدهم بيك» من إنتاج
«م ــروى غ ــروب» (مـ ــروان حـ ـ ّـداد) وقــد
سـبــق ل ــي ال ـت ـعــاون مـعـهــا ع ــام 2013
بمسلسل مــن تأليفي وإخــراجــي هو
«ال ـع ـشــق امل ـج ـن ــون» .واآلن طلبتني
الشركة مجددًا ،والعمل الجديد تدور
أح ــداث ــه سـنــة  1940وه ــو م ــن أج ــواء
روايـ ــة «دعـ ــاء الـ ـك ــروان» لـطــه حسني،
ولـ ـي ــس م ـق ـت ـب ـســا عـ ـل ــى نـ ـح ــو دق ـي ــق
عــن ال ــرواي ــة .وق ــد كـتــب الـنــص طــارق
ّ
سويد .ما أنجزه ،يتسم بخصوصية
وحـســاسـيــة عــالـيــة وأح ـ ــداث مشوقة
تـنـ ّـم عــن موهبة عميقة لـهــذا الكاتب
م ــن خـ ــال ق ـصــة كــاس ـي ـك ـيــة جـمـيـلــة
ي ــؤدي بـطــولـتـهــا يــوســف ال ـخ ــال إلــى
جانب مجموعة من املمثلني اللبنانني
بـيـنـهــم :يــوســف حـ ــداد ،وري ـتــا حــرب،
وزيـنــة مكي ،وعمر ميقاتي ،وشربل
زي ـ ــادة ،ومـيـشـيــل ح ــوران ــي ،وأس ـمــاء
ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة» .أم ـ ـ ــا ع ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات،
ف ـي ـض ـي ــف قـ ـ ـن ـ ــوع« :نـ ـعـ ـم ــل ب ـطــري ـقــة
ج ـي ــدة ،إذ ن ـح ـتــاج إل ــى اس ـت ـع ــدادات

زهير قنوع
يستعد
لـ «أدهم بيك»
في بيروت

كبيرة من حيث الديكور واملالبس كي
نــواكــب الفترة الزمنية ،ومــن املتوقع
ان ـطــاق الـتـصــويــر فــي أواخ ــر الشهر
ّ
ال ـح ــال ــي» ،ل ـكــن ك ــل امل ـع ـط ـيــات تشير
ّ
إلى أن العمل محلي الصنع ،فما سر
وج ــود امل ـخــرج ال ـس ــوري؟ ي ــرد قـنــوع:
«املـ ــوضـ ــوع ي ـش ـبــه ال ـب ــزن ــس ،فـســوق
ال ــدرام ــا الـعــربـيــة مـفـتــوحــة ،واملـخــرج
املحترف يتلقى عــروضــا ،إمــا يوافق
عـلـيـهــا أو يــرف ـض ـهــا ،بـحـســب سـ ّ
ـويــة
العرض .فكما استقطب الليث حجو
ً
مثال مشرف صــوت أجنبيًا ومشرف

هشام شربتجي يقدم «مذكرات
عشيقة سابقة» ،على أن يكون
جاهزًا للعرض في رمضان
إضـ ـ ـ ــاءة غ ـي ــر س ـ ـ ــوري فـ ــي مـسـلـسـلــه
«ال ـ ـنـ ــدم» ،ي ـم ـكــن ح ـض ــور أي مـخــرج
سـ ــوري ف ــي ل ـب ـنــان وال ــوط ــن الـعــربــي
على نحو طبيعي».
من جانبه ،يتصدى املخرج السوري
وائ ــل أب ــو شـعــر للمسلسل اللبناني

 14فؤاد نعيم ،ريما خشيش  15عصام بو خالد ،عبد الكريم الشعار
 16روجيه عساف ،ندى كنعو  17جاد أبي خليل  18ناجي صوراتي،
لينا خوري  19سامي حواط ،جاك مارون  20ميشال جبر ،لينا أبيض
 21سحر عساف ،جاهدة وهبي  22بيار جعجع ،ربيع مروة ،بيار أبي صعب
 23كريم دكروب ،سمية بعلبكي  24مجموعة كهربا ،زينة دكاش
 25هشام جابر ،فرقة زقاق  26نضال الأشقر ،فرقة زكي ناصيف
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«املحرومني» (تأليف غريتا غصيبة،
وإنـتــاج «أونــايــن بــرودكـشــن» /زيــاد
ّ
شويري) .يقول املخرج لنا إن العمل
«يـحـكــي عــن الطبقة الــوسـطــى بعيدًا
عـ ــن ح ــال ــة ال ـف ـخ ــام ــة واألبـ ـ ـه ـ ــة ال ـتــي
اع ـت ــدن ــاه ــا ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ب ــل ي ـت ـس ـلــل ن ـح ــو خ ـب ــاي ــا وه ــوام ــش
املجتمع اللبناني .وستحمل القصة
أبـ ـ ـع ـ ــادًا مـ ـش ـ ّـوق ــة ،وتـ ـ ـج ـ ـ ّـرب م ــواك ـب ــة
تـفــاصـيــل ج ــدي ــدة ل ــم يـسـبــق لـلــدرامــا
اللبنانية مواكبتها» .أمــا عــن موعد
الـتـصــويــر وأب ـط ــال املـسـلـســل ،فيفيد
ّ
ـأن «الـكــامـيــرا سـتــدور فــي ّ
األول ّمن
بـ
تـشــريــن الـثــانــي (نــوفـمـبــر) ،وق ــد وقــع
حتى اآلن مجموعة من املمثلني ،من
بينهم طوني عيسى ،وجوي خوري،
وم ـ ـجـ ــدي م ـش ـم ــوش ــي ،وآي ـ ـ ــة ط ـي ـبــة،
وشيرين أبو العز ،ونور صعب».
ل ـك ــن م ـ ــاذا ع ــن ال ـس ـب ــب ّال ـ ــذي يـجـعــل
ش ـ ــرك ـ ــات اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج تـ ـف ــض ــل املـ ـخ ــرج
الـ ـس ــوري؟ ي ـقــول أب ــو شـعــر «الـخـبــرة
التي يملكها ،نتيجة تراكم التجارب
وزحمة العمل ،واملجد الــذي صنعته
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .ه ـ ـ ــذا م ـ ــا ج ـعــل
مـ ـخ ــرجـ ـيـ ـه ــا ورقـ ـ ـ ـ ــة راب ـ ـ ـحـ ـ ــة ت ـط ـلــب

ربما
للعمل أينما كــان .هــذه الخبرة ّ
ال ي ـم ـل ـك ـهــا ال ـف ـن ــان ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـكــنــه
ب ــدأ يـكـ ّـونـهــا شـيـئــا فشيئًا مــن خــال
التجارب األخيرة» .ويكشف أبو شعر
أم ـرًا ربما ال يعرفه كثيرون«:املخرج
ال ـ ـسـ ــوري كـ ــان م ـط ـلــوبــا ل ـل ـع ـمــل قـبــل
ان ــدالع األح ــداث ،لــذا ال يمكن اعتبار
األزمة سببًا في جعله معروفًا عربيًا.
ل ـك ــن ال ـ ـعـ ــروض الـ ـت ــي ك ــان ــت تــأت ـيــه،
كــانــت ت ــواج ــه بــالــرفــض ،ألن األج ــور
التي كانت تدفع تــوازي األجــور التي
ن ـت ـق ــاض ــاه ــا ف ــي دمـ ـش ــق ،ف ـم ــا ال ــذي
يجعلنا نسافر ونترك بلدنا والشغل
املمتع فيها؟ اليوم صرنا نقبل هذه
ال ـع ــروض بـسـبــب ضـيــق ال ـف ــرص في
سوريا ،واملطب الذي ّ
نمر فيه».
أما املخرج أسامة الحمد ،فقد أسس
ش ــرك ــة «ال ـ ـصـ ــدى» ف ــي ل ـب ـن ــان ،وب ــدأ
بـ ــإدارت ـ ـهـ ــا ،وب ــاشـ ــر أخ ـ ـي ـ ـرًا ت ـصــويــر
م ـس ـل ـس ــل «فـ ـخ ــام ــة الـ ـ ـش ـ ـ ّـك» (ك ـت ــاب ــة
كلوديا مرشليان وإنتاج  mr7ـ مفيد
الــرفــاعــي وش ــرك ــة «الـ ـص ــدى») .ت ــدور
أحداث املسلسل في ستني حلقة حول
ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـع ـق ــدة في
املجتمع اللبناني.
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بعد الفيديوات التي انتشرت لمواطنين ينتقدون األحوالّ ،
تغير تعامل أهل الميديا المصرية المؤيدين للنظام مع
يحدث في القاهرة اآلن
الدعوات المجهولة المصدر للتظاهر في  11تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ،وبدأت محاوالت القصف عليها

إعالميو النظام يؤبلسون الغضب الشعبي
القاهرة ــ سمير حبيب
قبل أسبوع واحد فقط ،لم يكن اإلعالم
املصري املؤيد بأكمله للنظام الحالي
م ـه ـت ـم ــا بـ ــالـ ــدعـ ــوة ل ـل ـت ـظ ــاه ــر فـ ــي 11
تشرين الـثــانــي (نــوفـمـبــر) املـقـبــل .لكن
م ـن ــذ انـ ـط ــاق «ف ـي ــدي ــو س ــائ ــق ال ـت ــوك
توك» (األخبار  )2016/10/12وسلسلة
فـ ـي ــدي ــوات أخـ ـ ــرى م ـش ــاب ـه ــة ،ت ـحـ ّـولــت
اللهجة من عدم االهتمام إلى الهجوم
عـ ـل ــى جـ ـه ــات غـ ـي ــر مـ ـع ــروف ــة أو غـيــر
مسؤولة ّ
عما قد يجري.
منذ حــوالــى شـهــر ،انطلقت بعيدًا عن
دوائـ ـ ــر ال ـن ـش ــاط ال ـس ـيــاســي امل ـعــروفــة
فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر دعـ ـ ـ ـ ـ ــوات لـ ـلـ ـتـ ـظ ــاه ــر يـ ــوم
 ،2016/11/11أي يوم الجمعة الثاني
من الشهر املقبل .كانت هــذه هي املـ ّـرة
األولى التي ال تلقى فيها هذه الدعوات
االه ـت ـم ــام امل ـت ـع ــارف عـلـيــه م ـنــذ ث ــورة
ي ـن ــاي ــر  2011وم ـ ــا ج ـ ــرى ب ـع ــده ــا مــن
احتجاجات وتـظــاهــرات واعتصامات
أوصـ ـ ـل ـ ــت إل ـ ــى ثـ ـ ـ ــورة ي ــونـ ـي ــو ،2013
ومـحــاوالت جماعة اإلخ ــوان املسلمني
الحـ ـق ــا الـ ـتـ ـح ـ ّـرك فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع حـســب
امل ـنــاس ـبــات امل ـت ــاح ــة ،وأب ــرزه ــا ذك ــرى
فــض اعتصامي «رابـعــة» و«النهضة»
ال ـتــي ت ـصــادف فــي  14آب (أغـسـطــس)
من كل عام .هذه ّ
املرة ،لم تخرج الدعوة
م ــن األحـ ـ ـ ــزاب والـ ـتـ ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
امل ـع ــارض ــة ل ـن ـظــام ح ـكــم الــرئ ـيــس عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي ،فمعظم املـعــارضــن
ال ـب ــارزي ــن إم ــا م ـح ـبــوســون ب ـنــاء على
قـ ــانـ ــون ال ـت ـظ ــاه ــر امل ـث ـي ــر لـ ـلـ ـج ــدل ،أو
م ـب ـع ــدون ع ــن الـ ـش ــأن الـ ـع ــام بـطــريـقــة
أو ب ــأخ ــرى .تـلـقـفــت ج ـمــاعــة اإلخـ ــوان
ه ــذه ال ــدع ــوة ودعـمـتـهــا ،فـيـمــا ال يــزال
أصحابها مجهولني.
فــي ال ـبــدايــة ،تـعــامــل اإلعـ ــام املـصــري
بــاس ـت ـعــاء م ــع امل ــوض ــوع ،خـصــوصــا
أن زخـ ــم الـ ــدعـ ــوة ع ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك لــم
ي ـك ــن ك ـب ـي ـرًا .ع ـ ــادة ي ـت ـح ـ ّـرك إعــام ـيــو
ّ
املـحــروســة كــلـمــا ت ـحـ ّـرك املــوقــع األزرق
ب ـنـ ً
ّ
ـاء عـلــى ال ـع ـقــدة ال ـتــي رسـخ ـهــا هــذا
املـ ــوقـ ــع فـ ــي أذهـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــؤالء ،ع ـل ــى اث ــر

نجاحه فــي الحشد خــال ثــورة يناير
التي يراها أصحابها «مجيدة» ،فيما
ّ
يعتبرها مناهضوها «نكسة» .غير أن
الــوضــع اختلف بعد االنـتـشــار الكبير
ل ـف ـيــديــو «س ــائ ــق الـ ـت ــوك تـ ـ ــوك» ال ــذي
ع ــرض ــه ب ــرن ــام ــج «واحـ ـ ــد م ــن ال ـن ــاس»
ع ـبــر ق ـن ــاة «ال ـح ـي ــاة» ق ـبــل أس ـبــوعــن.
الـحـمــاســة ال ـتــي لـقـيـهــا الـفـيــديــو الــذي
ان ـت ـق ــد ص ــاح ـب ــه األح ـ ـ ـ ــوال ف ــي م ـصــر،
أثــار قلق مؤيدي الرئيس في اإلعــام،
خوفًا من استجابة الجمهور العادي
لدعوات التظاهر .األهم من ذلك ظهور
س ـل ـس ـلــة م ــن الـ ـفـ ـي ــدي ــوات الـ ـت ــي تـفـيــد
املـعـنــى نـفـســه لـكــن بـتـفــاصـيــل أخ ــرى،
أحــدهــا لـ ّ
ـربــة بـيــت فــي س ــوق الخضار
تشكو غ ــاء األس ـع ــار ،والـثــانــي لرجل

يقيم في محافظة أسيوط يشكو العوز
والـ ـح ــاج ــة ،وآخـ ـ ــر ل ــرج ــل يـ ـص ــرخ فــي
املـصــريــن فــي أح ــد ال ـش ــوارع متعجبًا
لسكوتهم على تلقيهم مساعدات من

اتهم خالد صالح الرئيس األميركي
بالوقوف وراء الدعوات

(محمد
صبرا ــ
مصر)

اإلم ــارات والسعودية ،وهما الدولتان
ال ـل ـتــان حـجـبـتــا ت ـلــك امل ـس ــاع ــدات اآلن
بـعــد ال ـخــاف الـسـيــاســي بــن الـقــاهــرة
والــريــاض .أصبحت العصبية السمة
األساسية لإلعالميني املؤيدين للنظام،
وفي مقدمتهم بالطبع مصطفى بكري

وأحمد موسى .كالعادة ،اتهم الثاني
اإلخ ـ ـ ـ ــوان ونـ ـشـ ـط ــاء ي ـن ــاي ــر ب ــال ــدع ــوة
للتظاهر في  11تشرين الثاني من دون
دليل ،كما نشر تغريدة مــزورة ملحمد
الـ ـب ــرادع ــي ،املـ ـع ــارض امل ـص ــري املـقـيــم
فــي فيينا ،يــدعــو فيها إل ــى ّالتظاهر،
رغ ــم وج ــود أدل ــة ع ـ ّـدة عـلــى أن ـهــا غير
ّ
حـقـيـقـيــة .إال أن م ـق ـ ّـدم بــرنــامــج «عـلــى
مـســؤولـيـتــي» عـبــر «صـ ــدى ال ـب ـلــد» لم
يتوقف كثيرًا أمــام الشواهد ،واستغل
الـتـغــريــدة املـ ّ
ـزيـفــة إلي ـهـ ّـام ال ــرأي الـعــام
ال ــراف ــض ل ـل ـبــرادعــي ب ــأن ــه وراء م ــا قد
يجري في هــذا الـيــوم .أمــا بكري ،فقال
ّ
إن اإلخـ ــوان أطـلـقــوا عـلــى الـتـظــاهــرات
اس ــم «ثـ ــورة ال ـغــابــة» ،مـتــوعـدًا كــل ما
ينزل في هــذا اليوم بعقاب عنيف من

رج ــال األمـ ــن .وألن اإلخـ ــوان يـقـ ّـدســون
رقم  4بعد فض اعتصام «رابعة» ،فسر
ب ـكـ ّـري ـ ـ ع ـلــى طــريـقـتــه ـ ـ ت ــاري ــخ ال ـيــوم
بــأنــه يعني أيـضــا «راب ـع ــة» بجمع 11
 .11 +من جهته ،اتهم اإلعــامــي خالد
صالح الرئيس األميركي باراك أوباما
بــالــوقــوف وراء دع ـ ــوات الـتـظــاهــر في
هذا اليوم ،لرد الصفعة إلى مصر التي
أفـســدت مخططه فــي الـشــرق األوس ــط!
تـحـلـيــات إعــام ـيــي ال ـن ـظــام ح ــول من
يقف وراء  11/11ستستمر بالتأكيد.
ّ
لكن األغرب أن بعض املحللني اعتبروا
تـ ـل ــك الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ب ـم ـث ــاب ــة «دعـ ـ ــم»
ّ
للتظاهرات مجهولة التفاصيل ،وأن
ّ
هؤالء اإلعالميني يقلدون «الدبة» التي
تقتل صاحبها كلما حاولت أن تنقذه.

رصد

«تلفزيون لبنان» للشباب أيضًا مايا مجذوب تلتقط نبض الشارع
زينب حاوي
ّ
لـ ـع ــل ال ــذريـ ـع ــة األب ـ ـ ـ ــرز لـ ـ ــدى غــال ـب ـيــة
ّ
الـ ـقـ ـن ــوات ف ــي س ـق ــوط ـه ــا امل ـ ـ ـ ــدوي فــي
اإلبتذال وخرق األخالقيات اإلعالمية،
اسـ ـتـ ـحـ ـص ــالـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى أع ـ ـل ـ ــى ن ـس ــب
مـشــاهــدة (رايـتـيـنــغ) ،فيجري اللجوء
إلى أبشع أنواع املمارسات ،مع اللعب
ع ـلــى وتـ ــر اإلث ـ ـ ــارة وت ـخ ــري ــب الــذائ ـقــة
ال ـعــامــة .مــع ه ــذا ال ـهــاجــس ال ــذي بــات
ي ـت ـف ـ ّـوق ع ـلــى م ــا ع ـ ــداه ،ت ـس ـيــر أغ ـلــب
الـبــرامــج التلفزيونيةّ ،
مغيبة نوعية
أخرى يمكن العمل عليها وتسييدها
لـلـشــاشــة .تـجــربــة بــرنــامــج «شــارعـنــا»
(إعداد وتقديم مايا مجذوب ،وإخراج
فيروز املصري) على «تلفزيون لبنان»
(ك ــل خميس  )21:00ال ــذي انـطـلــق في
ن ـه ــاي ــة أي ـ ـلـ ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر) امل ــاض ــي،
يـمـكــن تعميمها عـلــى بـقـيــة الـقـنــوات
كـنـمــوذج جـ ّـيــد فــي الـتـقــديــم واإلعـ ــداد.
ّ
البرنامج الشبابي األسبوعي تتوله
مايا مجذوب ،صاحبة فيلم «تلفزيون
ّ
ويعد تجربة تلفزيونية متينة.
وائع»،
ّ
الــوثــائ ـقــي ال ـن ـقــدي الـ ــذي شـ ــرح حــالــة
ّ
اإلعــام املرئي في لبنان وتــوزعــه بني
الـ ـط ــوائ ــف ،ل ـق ــي صـ ــدى إي ـج ــاب ـي ــا فــي
األوسـ ـ ــاط امل ـع ـن ـيــة ،ون ــال ــت صــاحـبـتــه
ّ
تـ ـن ــويـ ـه ــات وج ـ ــوائ ـ ــز ع ـ ـ ـ ـ ّـدة .مـ ــع ق ــل ــة
اإلم ـك ــان ــات امل ــادي ــة ونـسـبــة املـشــاهــدة
ع ـلــى ال ـشــاشــة الــرس ـم ـيــة ،إسـتـطــاعــت
ّ
م ـج ــذوب ت ـخــطــي ال ـع ـق ـبــات وصـنــاعــة
ّ
خ ـ ــط ي ـ ـمـ ــزج ب ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروح ال ـش ـب ــاب ـي ــة

ّ
ّ
بطلة
واملـ ّـادة الجادة .تتحلى مجذوب ّ
محببة وبـثـقــافــة عــالـيــة ،واأله ــم أنـهــا
ُ
تـجـيــد تـقــديــم مــادتـهــا ب ـبــراعــة .ضمن
اس ـت ــدي ــو ص ـغ ـيــر ومـ ـت ــواض ــع ،ح ــاول
«شارعنا» محاكاة الشوارع اللبنانية،
ّ
وخـ ـص ــوص ــا ل ـج ـهــة ف ـ ــن ال ـغ ــراف ـي ـت ــي.
ف ــي إسـتـهــالـيــة الـحـلـقــة األول ـ ــى الـتــي
تناولت قضية اإلحباط عند الشباب،
وض ـعــت امل ـقـ ّـدمــة الـخـطــوط العريضة
للبرنامج بنقل هموم الشباب ،الذين

ّ
تتحلى مايا
مجذوب
ّ
بطلة ّ
محببة
وبثقافة
عالية

ب ــات ــوا ي ـع ـي ـشــون ف ــي ظـ ـ ــروف ق ــاه ــرة
وال ــذي ــن ك ــان ــوا ف ــي طـلـيـعــة م ــن نــزلــوا
إل ـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـح ـقــوق ـهــم.
ّ
تقصد «شارعنا» طلي جداره الصغير
بمجموعة شـعــارات نصادفها يوميًا
ف ــي ال ـ ـشـ ـ ّـوارع ،كــال ـع ـل ـمــان ـيــة ،وأخـ ــرى
ت ـن ـق ــل ت ـ ــأف ـ ــف ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـ ــن ال ـح ــال ــة
الـسـيــاسـيــة ال ـس ــائ ــدة« :قــرف ـتــونــا» .أو
رسوم لجداريات أيقونية كوجه فيروز
وزيــاد الرحباني و«حنظلة» .من دون

ّ
أن ننسى التخلص من رواسب الحرب
األهلية املطبوعة على الجدران أيضًا.
أربـ ـ ــع ح ـل ـق ــات ُع ــرض ــت ح ـت ــى الـ ـي ــوم،
تـ ـن ــاول ــت تـ ـح ـ ّـدي ــات ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
ووض ــع الـفـتــاة الـلـبـنــانـيــة ،واإلح ـبــاط
ً
عـنــد ال ـش ـبــاب ،وصـ ــوال إل ــى إشـكــالـيــة
ال ـ ـنـ ــوس ـ ـتـ ــال ـ ـج ـ ـيـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـع ـي ـش ـه ــا
ّ
اللبنانيون .تميزت جميعها باختيار
ضيوف مالئمني ،فيما برع ّ
املعدون في
التقارير التي ّ
تقدم موضوع الحلقة،

وظهر هذا الجهد في املزج بني تقديم
املعلومات وإضفاء نوع من التلطيف
على أجوائها عبر االستعانة ببعض
الـكــومـيــديــا .لــم يـبـخــل «شــارع ـنــا» في
ت ــوس ـي ــع م ــروح ــة ن ـق ــاش ــات ــه ل ـت ـطــاول
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ح ـ ـل ـ ـقـ ــة وح ـ ـ ـسـ ـ ــب الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
امل ـطــروحــة ،نــوعــا مــن اإلسـتـصــراحــات
واإلخ ـت ـب ــارات ،إن ك ــان فــي ال ـشــارع أو
فــي االسـتــديــو .على سبيل املـثــال ،في
ّ
املخصصة لـلـمــرأة اللبنانية،
الحلقة
جـمــع ع ــدد مــن املـسـتـصـ َـرحــن الــرجــال
من فئات عمرية مختلفة إلستمزاجهم
ض ـمــن م ـج ـمــوعــة أس ـئ ـلــة تـنـطـلــق من
الثقافة التمييزية ضد املرأة .في حلقة
الـلـغــة ،إتـجـهــت كــامـيــرا الـبــرنــامــج إلــى
ال ـصــروح الجامعية إلخـتـبــار الطالب
ب ـق ــواع ــد ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة .ف ــي تـجــربــة
«شارعنا» الــذي لم يبلغ عمره الشهر
بعد ،إستطاعت مايا مجذوب وفريق
العمل تقديم نموذج إعالمي مختلف،
قوامه العمل املهني وطرح اإلشكاليات
ب ـش ـفــاف ـيــة ،وص ـن ــاع ــة ّم ـ ــادة تثقيفية
بعيدة عن األسلوب املنفر والسطحي.
رغم نسبة املشاهدة املنخفضة عمومًا
على «تلفزيون لبنان» ،ال يمكن لهذا
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـشـ ـب ــاب ــي إال أن ي ـخ ــرق
ج ـ ــدران ال ـشــاشــة وي ـع ـبــر إل ــى شــرائــح
أوسعّ ،
وربما يكون هذا الباب :مواقع
التواصل اإلجتماعي.
«شـ ــارع ـ ـنـ ــا» كـ ــل خ ـم ـي ــس ـ ـ ـ  21:00عـلــى
«تلفزيون لبنان».
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صورة
وخبر

غد السـبت في مركـز «زورلو» لفنـون األداء
تسـتعد الفنانـة السـورية لينـا شـماميان (الصـورة) المقيمـة فـي فرنسـا منـذ عـام  ،2012إلحياء حفلـة بعد ٍ
ّ
فـي إسـطنبول .وفـي انتظـار أن يحيـن الموعـد ،جالـت صاحبـة ألبـوم «هاألسـمر اللـون» ( )2006فـي شـوارع المدينـة التركيـة ،فيمـا مـن المقـرر أن
تلتقـي محبيهـا فـي السـويد فـي  27تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل( .شـيبنيم جوشـكون ـــ األناضـول)

قمر كريم دكروب
ينير «المدينة»

«ستايشن» مسرحًا
لـ «جوغينغ» حنان

كتابة اللجوء الفلسطيني
… مع حسن داود

ضمن فعاليات «احتفالية 20
سنة مسرح املدينة» ،يستضيف
«مسرح املدينة» يوم األحد املقبل
مسرحية دمى بعنوان «يا قمر
ضوي عالناس» (كتابة وإخراج
كريم دكروب ،سينوغرافيا وليد
دكروب ،موسيقى أحمد قعبور).
العمل مخصص للصغار (ما فوق 6
سنوات) والكبار ،ويتناول املأساة
ّ
اإلنسانية اليوم في ظل تنامي
ّ
الحروب واإلرهاب ،في محاولة لبث
األمل بحياة أفضل .العمل من بطولة
كاترين دكروب ،وفؤاد يمني ،وأدون
خوري ،ووليد جابر ،وسيرينا
شامي ،وصبا كورانيّ .أما السرد
فهو لبطرس روحانا ورشاد زعيتر.

ضمن فعاليات «اللقاء الفرعي
للشبكة الدولية لفنون األداء
املعاصرة حول حرية التعبير»،
ّ
قدمت الفنانة اللبنانية حنان الحاج
علي (الصورة) في وقت سابق من
هذا الشهر عرض «جوغينغ ـ مسرح
ً
وأداء وإخراجًا.
قيد التطوير» ،نصًا
اليوم ،ينطلق العرض نفسه في
«ستايشن» (جسر الواطي) ويبقى
حتى  29تشرين ّ
األول (أكتوبر)
ّ
الحالي .في هذا العمل ،تجسد
الحاج علي شخصية «حنان» ،األم
واملمثلة في تجوالها اليومي في
بيروت ،حيث تمارس الرياضة
للحفاظ على «توازنها العقلي
والجسدي» ،وأيضًا ملكافحة مرض
ترقق العظام.

بدعم من «صالت» ،تعلن «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» إطالق
ورشة تدريب على الكتابة
ّ
اإلبداعية ،يديرها الكاتب والروائي
حسن داود (الصورة) ،لتمرين
الالجئني الفلسطينيني في لبنان
على كتابة نصوص سيرة ذاتية
بالعربية ،يختار أصحابها
التجارب واملشاهدات الراغبني في
ّ
التوقف عندها .تسعى الورشة
ّ
إلى إيجاد كتاب وكاتبات ودعمهم
وإبراز نصوصهم في كتاب َّ
محرر
يروي قصصًا واقعية عن اللجوء
الفلسطيني بأقالم أبطالها .تنطلق
الورشة في كانون ّ
األول (ديسمبر)
املقبل ،وتستمر حتى شباط (فبراير)
 ،2017على أن يجري اللقاء ّ
مرة
في األسبوع في مكاتب «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» (فردان ـ
بيروت)( .شروط املشاركة وآلية
التقديم متوافرة على موقعنا)

عرض «يا قمر ضوي عالناس» :األحد 23
تشرين ّ
األول (أكتوبر) ـ  20:30ـ «مسرح
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/753010

«جوغينغ ـ مسرح قيد التطوير» :من اليوم
حتى  29تشرين ّ
األول ـ «ستايشن»
(جسر الواطي) .لالستعالم71/684218 :

