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قضية اليوم

صفقة مشبوهة لتبرئة «أمير الكبتاغون»

ُ
ُ
ُ
المالكة في إخالء سبيل سليل آل سعود الذي ضبط في
العائلة
لتنجح
الصفقة
مت
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أ
هل
الكبتاغون»؟
«أمير
تبرئة
«تخريجة»
زت
نج
أ
ِ
هل ِ ّ
ُ
ّ
قنع مرافقه يحيى الشمري بتغيير إفادته ليحمل
حوزته طنان من حبوب
الكبتاغون حاول تهريبها على متن طائرته الخاصة؟ كيف أ ِ
ّ
تعود لـ«األمير»؟ من التقى «الوسيط السعودي» في لبنان؟
«الجريمة» منفردًا ،بعدما أصر على مدى أكثر من عام على أن المخدرات ُ
وهل ستأتي مطالعة النيابة العامة في بعبدا في األيام القليلة المقبلة لتخرج «األمير» من القضية «زي الشعرة من العجين»؟
رضوان مرتضى
ن ـجــح والة أم ــر «أم ـي ــر ال ـك ـب ـتــاغــون»،
ع ـب ــد امل ـح ـس ــن بـ ــن ولـ ـي ــد آل س ـع ــود،
ف ــي إق ـن ــاع مــراف ـقــه ال ـس ـعــودي يحيى
ّ
الشمري بـ«فداء ولـ ّـي نعمته» بنفسه
ّ
ع ـبــر ت ـحــمــل ال ـس ـجــن وحـ ـ ــده ،بـعــدمــا
أوق ـفــا معًا فــي مـطــار رفـيــق الحريري
ِ
ال ــدول ــي ،فــي  ٢٦تـشــريــن األول ّ ،2015
وهما يحاوالن تهريب نحو طنني من
املـخــدرات من بيروت إلــى السعودية،
في طائرة «أميرية» .وبعد مرور أكثر
م ــن سـنــة عـلــى إصـ ــرار ال ـ ِّشـ ّـمــري على
ّ
إف ــادت ــه ب ـ ــأن ال ـح ـب ــوب ُوضـ ـب ــت بــأمــر
«األمير» ،في أربعة وعشرين صندوقًا
وثـمــانــي حـقــائــب تـحـتــوي عـلــى كمية
ت ــزن  1905ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن حـبــوب
ُ
الكبتاغون ،وز ِّودت بملصقات تفيد
ّ
بأنها لـ«صاحب السمو امللكي األمير
ّ
عبد املحسن بن وليد آل سعود» ،قرر

قرر مرافق األمير ّ
تحمل
وزر الملف ّ
برمته بعد تلقيه وعودًا
ّ
التعرض له في بالده
بعدم
الشمري ،بقدرة قادر ،أن ُي ِّ
غير إفادته،
ِّ
مبرئًا أميره من العلم بأمر املخدرات
من أساسه.
ّ
الشمري أمر إذالله على مدى
لم ُي ِعر
ّ
عـ ــام أه ـم ـي ــة ،رغـ ــم زج ـ ــه ف ــي ن ـظــارة
مـكـتــب مـكــافـحــة املـ ـخ ــدرات املــركــزي
ّ
املـ ـكـ ـت ــظ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا ي ـن ـع ــم «األم ـ ـيـ ــر»
باالستقاللية في غرفة تكاد تتجاوز
ف ــي ح ـج ـم ـهــا غ ــرف ــة رئـ ـي ــس امل ـك ـتــب
نـفـســه .وي ـبــدو أن الـشـ ّـمــري حسبها
جـ ـ ّـي ـ ـدًا .ف ـل ــو ت ـش ـ ّـب ــث ب ـم ــوق ـف ــه مـ ــاذا
كـ ــان س ـي ـت ـغـ ّـيــر؟ بــال ـط ـبــع سـ ُـيـسـجــن
االثنان ليخرجا بعد خمس سنوات
(انـقـضــى مـنـهــا ع ــام) ثــم يـ ّ
ـرحــل إلــى
السعودية حيث سينال جزاء ه ّ
جراء
خذالنه «األمـيــر» .هكذا كــان الخيار
أسـهــل بالنسبة إلــى الـشـ ّـمــري الــذي
ّ
محكومية في السجن
اقتنع بقضاء

ـابــل
الـلـبـنــا ُنـ ّـي ،لـيـخــرج «األ ُم ـي ــر» مـقـ ِ
ذهب سنني
صفقة يتفق عليها ،ال ت ِ
عمره هدرًا وال ّ
تعرضه للخطر بعد
خروجه.
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ،فقد
الـتـقــى «وس ـي ــط س ـع ــودي» بـمـســؤول
عــدلــي لـبـنــانــي .وعـلــى إث ــر االجـتـمــاع،
ّ
الشمري
زار هذا «الوسيط» املوقوف
ل ـي ـخ ـت ـل ــي بـ ـ ــه فـ ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب م ـك ــاف ـح ــة
املخدرات املركزي .وبحسب املصادر،
نـ ـ ـت ـ ــج م ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـل ـ ــوة «صـ ـفـ ـق ــة
مشبوهة» تخلي سبيل «األمير» لقاء
أن يتحمل مرافقه كافة تبعات القضية،
ويـتــراجــع عــن إف ــادات ــه أم ــام املحققني
وامل ـ ـحـ ــامـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
املقابل ،فصفقة
وقاضي التحقيق .أما
ِ
ّ
الشمري ،وضمان عدم
قبل بها
مالية ِ
ت ـع ـ ّـرض ــه ل ـل ـمــاح ـقــة ف ــي بـ ـ ــاده بـعــد
خ ــروج ــه م ــن ال ـس ـجــن .وض ـبــط رج ــال
األمن ورقة في حوزة الشمري ،عليها
أسئلة وأجوبة مفترضة ملا ُيمكن أن
استجواب
ُيـطـ َـرح عليه في أي جلسة
ّ
مقبلة .وقد ُح ّرر محضر ضبط بحقه،
بعدما كان «يذاكر» ما هو وارد على
الورقة ،ليظهر بمظهر الواثق في أي
جلسة استجواب سيتراجع فيها عن
إفادته األولية.
هـ ــذه «امل ـع ـل ــوم ــات» ك ــان ــت ك ــام ــا في
ال ـ ـهـ ــواء ،ق ـبــل أن ُي ـس ـتــدعــى ال ـشـ ّـمــري
لــاس ـت ـمــاع إلـ ــى إف ــادت ــه أم ـ ــام رئـيــس
الهيئة االتهامية فــي بعبدا القاضي
ع ـف ـي ــف ال ـح ـك ـي ــم األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي.
وبحسب املصادر ،استجوب القاضي
ً
املوقوف الذي تراجع عن إفادته ،قائال
إن ــه امل ـس ــؤول عــن تــوضـيــب امل ـخــدرات
لنقلها إلــى السعودية ،على الطائرة
ّ
بتصرف األمير،
الخاصة التي كانت
وم ـ ــن دون ع ـل ــم األخ ـ ـيـ ــر .وإذا أص ــرّ
الـشـمــري عـلــى إفــادتــه ال ـجــديــدة ،فهل
ُ
سيصار إلى إخالء سبيل األمير؟ مع
اإلشارة إلى أنه في حال تحققت هذه
الـخـطــة ،لــن يـكــون «أمـيــر الكبتاغون»
ّ
م ــتـ ـهـ ـم ــا ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك س ـ ـ ــوى ب ـت ـع ــاط ــي
امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ،وه ـ ــي ج ـن ـحــة ق ـض ــى فــي
السجن أكثر من «سقف محكوميتها».

مضبوطات «كبتاغون» ،وفي اإلطار صورة لـ«أمير الكبتاغون» ّ
مسربة من مكان توقيفه حيث يستقبل «ضيوفًا» (األخبار)

وفــي حــال رأى ّهــذا السيناريو النور،
سيكون قــد تحقق مــا حــاول مسؤول
فـ ــي الـ ـسـ ـف ــارة الـ ـسـ ـع ــودي ــة «ف ــرض ــه»
على السلطات اللبنانية يوم توقيف
«األمـيــر» ،عندما قــال للمسؤولني عن
ـوا صاحب
التحقيق فــي امل ـطــار« :دع ـ ّ
ّ
السمو يغادر إلى اململكة ،ألنه ال دخل

له ،وأوقفوا الباقني» .غير أن املحامي
الـ ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
القاضي داني شرابيه لم يكترث لكالم
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،واس ـت ـك ـمــل إجـ ـ ــراءات
التحقيق بحسب األصول.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن التحقيق كان
قد شهد تضاربًا في إفادات املوقوفني.

فعندما ُسئل األمير عن املضبوطات،
ّ
رد بأن ال عالقة له بتهريب املخدرات،
وبأنه يتعاطى «حبوب االكستاسي»،
ّ
وأن الصناديق والحقائب تعود إلى
ّ
ّ
ّ
ال ـش ــم ــري .وادع ـ ــى أن ال ـش ـمــري ،وهــو
ص ــدي ــق شـقـيـقــه األم ـي ــر ع ـبــد ال ـعــزيــز،
طلب أن يعود معه إلى السعودية وأن

تقرير

الجلسة التشريعية :اإلجازة مستمرة!
ميسم رزق
ُ
مكن لجلسة تشريعيةُ ،يدعى
كــان ي ِ
إليها بعد أكثر من عام على تعطيل
الـعـمــل املــؤس ـســاتــي ،أن ت ـكــون أكـثــر
نشاطًا .لكن يبدو واضحًا أن العطلة
ال ـن ـي ــاب ـي ــة الـ ـت ــي ق ـض ــاه ــا أص ـح ــاب
السعادة خارج أروقة مجلس النواب،
ال تزال سارية املفعول عند أكثرهم .لم
ينعكس زخم العهد الجديد حيوية
على عملهم ،ال بل على العكس ،حيث
تـبـ ّـن خــال الجلسة الـتــي عـقــدت مع
افتتاح الدورة االستثنائية أمس ،أن
ّ
معظمهم لم يطلع على بنود جدول
األع ـم ــال ،ول ــم ي ــدرس م ــواده ــا ،حتى
ظهر بعضهم وكأنهم يناقشون ما ال
يفقهون به ،وباتوا بحاجة الى إعادة
تأهيل تشريعي.

مع ذلك انفتحت شهية النواب على
الـكــام مــن بــاب األوراق ال ــواردة .من
تحدث منهم أعــاد التذكير بمواقف
سـ ـب ــق أن كـ ــررهـ ــا ع ـ ـشـ ــرات امل ـ ـ ــرات،
وهـ ــي ال ـت ــي ك ـس ــرت وح ــده ــا رت ــاب ــة
ال ـن ـقــاش ف ــي ب ـنــود ج ــام ــدة ،أبــرزهــا
مالية وضــريـبـيــة ،وأخ ــرى روتينية
ع ــن ع ــاق ــات ل ـب ـنــان بـبـعــض الـ ــدول.
وقــد غــاب عنها أكثر امللفات أهمية،
وه ــي املتعلقة بـقــانــون االنـتـخــابــات
واملوازنة وسلسلة الرتب والرواتب،
ّ
ل ـت ـح ــل م ـح ـل ـهــا مـ ـج ــزرة ق ـت ــل ط ـيــور
الـ ـن ــورس ،ع ـلــى ل ـســان ال ـنــائــب أن ــور
الـ ـخـ ـلـ ـي ــل ،وتـ ـنـ ـظـ ـي ــف م ـ ـجـ ــرى ن ـهــر
الليطاني الــذي أث ــاره النائب نــواف
املوسوي ،وأزمــة النفايات التي دعا
ال ـن ــائ ــب روبـ ـي ــر غ ــان ــم إلـ ــى تـشـكـيــل
لـجـنــة للتحقيق فـيـهــا ،إض ــاف ــة إلــى

التعويضات املالية ألصحاب املنازل
واملـ ـص ــال ــح املـ ـه ـ ّـدم ــة ج ـ ـ ــراء ع ـ ــدوان
تموز 2006التي طالب كل من النواب
ّ
قــاســم هــاشــم وي ــاس ــن جــابــر بــتـهــا،
واالهتمام بملف األلـيــاف الضوئية
ووضعه موضع التنفيذ الذي أشار
إل ـيــه ال ـنــائــب هــانــي قـبـيـســي .يتيمًا
ب ـ ــدا قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـ ــذي لــم
يـتـنــاولــه عــدد مــن ال ـنــواب ســوى من
باب املزايدة والسباق على الظهور،
ف ـي ـم ــا انـ ـ ـص ـ ــرف ع ـ ـ ــدد ق ـل ـي ــل م ـن ـهــم
لــإضــاءة على ملفات ُت ّ
عد حساسة
وض ـ ــروري ـ ــة ،م ـن ـهــا م ـل ــف اإلن ـت ــرن ــت
غ ـي ــر ال ـش ــرع ــي ،ال ـ ــذي سـ ــأل ال ـنــائــب
ّ
ع ـل ــي عـ ـم ــار ع ــن دور الـ ـقـ ـض ــاء فـيــه
وعــدم سجن املـتــورطــن الحقيقيني،
ً
ســائــا عـ ّـمــا إذا ك ــان رئـيــس مجلس
إدارة محطة تـلـفــزيــون «امل ــر» أقــوى

م ــن الـ ــدولـ ــة ،وم ـل ـف ــات أخ ـ ــرى تعني
امل ــواطـ ـن ــن ،أب ــرزه ــا «ط ـب ــاب ــة األس ــر
ال ـف ـق ـي ــرة ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات» ،ال ـتــي
أث ــاره ــا ال ـنــائــب ع ـلــي ف ـي ــاض ،حيث
تناول «حال املستشفيات الحكومية
وال ـف ـق ــراء ال ــذي ــن ي ـت ـسـ ّـولــون األسـ ـ ّـرة
ع ـلــى أب ــوابـ ـه ــا» ،ف ـي ـمــا ق ـ ـ ّـدم ال ـنــائــب
إبراهيم كنعان مداخالت مقتضبة،
أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا ض ـ ـ ـ ــرورة إق ـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون
إعفاء تركات عائالت شهداء القوى
امل ـس ـلـ ّـحــة وفـ ــق ص ـي ـغــة ل ـج ـنــة املـ ــال.
وعند طلب الحكومة استرداد قانون
تـثـبـيــت امل ـت ـعــاقــديــن ،رفـ ــض كـنـعــان
األمر ،مؤكدًا أن القانون أشبع درسًا
وي ـجــب إقـ ـ ــراره ،وأن إفـ ــاس الــدولــة
ليس مسؤولية أصحاب الحق مثل
ً
املـتـعــاقــديــن ،مـتـســاجــا مــع الرئيس
ف ــؤاد الـسـنـيــورة حــولــه .وق ــد حصل

كنعان بحسب معلومات «األخبار»
على وعد من الرئيس سعد الحريري
بإنهاء الدراسة خالل أسبوع .وكان
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ق ــد أقـ ـ ـ ّـر امل ـش ــاري ــع
ّ
املتعلقة بإبرام اتفاق إطاري للتعاون
م ــع ح ـكــومــة ال ـس ـن ـغــال ،وبــانـضـمــام
لبنان الــى اتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق ،وبــإبــرام بروتوكول ناغوتا
بشأن الحصول على املوارد الجينية
والتقاسم العادل واملنصف للمنافع
ال ـنــاش ـئــة ع ــن اس ـت ـخــدام ـهــا ،املـلـحــق
بــاتـفــاق الـتـنــوع الـبـيــولــوجــي .كذلك
ص ـ ّـدق عـلــى إب ــرام اتـفــاقـيــة الـتـعــاون
فــي مـجــال التعليم الـعــالــي والبحث
العلمي مع حكومة جمهورية كوت
دي ـف ــوار ،وعـلــى االتـفــاقـيــة الـتـجــاريــة
م ــع ح ـكــومــة ج ـم ـهــوريــة االك ـ ـ ــوادور.
وم ــن ال ـقــوانــن الـتــي ص ــادق عليها،
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المشهد السياسي

لقاء «إعالمي» بين حزب الله والقوات
يشحن  13حقيبة ،فوافق لوجود مكان
ف ــي ال ـط ــائ ــرة .ك ــذل ــك زع ــم أن مـعــرفـتــه
ّ
بالشمري سطحية ،مشيرًا إلى أنه في
اليوم املخصص للعودة أعطى َيحيى
جواز سفره وجوازي سفر مرافقني له
والـحـقــائــب ال ـعــائــدة إلـيـهــم لتخليص
املعامالت ،فيما ذهب لتناول العشاء.
ولدى ذهابه إلى املطار فوجئ بوجود
حـقــائــب كـثـيــرة م ــع ّال ـشـ ّـمــري مكتوب
عليها اسمه .وقال إنه استخدم هاتف
يحيى لــاتـصــال بــوالــده إلبــاغــه بــأن
امل ـخ ــدرات ال ت ـعــود إل ـيــه ،ألن بـطــاريــة
هاتفه ّكــانــت فــارغــة .غير أن الشمري
أفاد بأنه جاء إلى لبنان ً
بناء على طلب
خــالــد ال ـح ــارث ــي ،وك ـيــل األم ـي ــر .وق ــال
إنــه تــولــى استقبال األمـيــر السعودي
واسـتــأجــر لــه ال ـس ـيــارات ،مــؤك ـدًا أن ال
علم له بموضوع املـخــدرات .لكنه عاد
واعترف بأن الحارثي طلب منه توفير
كـمـيــة مــن ح ـبــوب الـكـبـتــاغــون لنقلها
ّ
يسهل األخير
إلى السعودية ،على أن
ً
دخــول ـهــا كــونــه وك ـي ــا لــأم ـيــر .وبـعــد
ال ـب ـحــث ،عـلــم أن ال ـش ـمــري استحصل
مــن شخص سـعـ ّ
ـودي على رقــم هاتف
شخص أردن ــي يملك مصنعًا إلنتاج
الكبتاغون في لبنان ،واتفق معه على
أن يحضر األمير السعودي والحارثي
إل ــى لـبـنــان فــي طــائــرة خــاصــة لـشــراء
الحبوب .إال أن الشمري عاد وتراجع
عــن أقــوالــه ،زاعـمــا أنــه أدلــى بها تحت
ّ
الضغط ،وأن حبوب الكبتاغون التي
وجـ ـ ــدت ف ــي ح ـق ـي ـب ـتــه ح ـص ــل عـلـيـهــا
ّ
من الحارثي .وبما أن هاتفه كــان مع
األميرّ ،
رجح أن يكون األخير قد أجرى
االتصاالت املشبوهة .وذكر أن حبوب
ال ـك ـب ـت ــاغ ــون تـ ـع ــود إل ـ ــى األمـ ـي ــر وأن
الحارثي هو أســاس عملية التهريب.
ّ
غير أن قاضي ّالتحقيق ربيع حسامي
ف ــي ق ـ ــراره ال ـظــنــي خ ـلــص إل ــى ت ــورط
األمير عبد املحسن آل سعود ،استنادًا
إل ــى أق ـ ــوال ال ـش ـم ــري ف ــي الـتـحـقـيـقــن
ّ
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــي واالبـ ـ ـت ـ ــدائ ـ ــي بـ ـ ـ ــأن ح ـب ــوب
ال ـك ـب ـت ــاغ ــون ت ـع ــود إلـ ـي ــه ،واس ـت ـن ــادًا
إلــى إف ــادة أحــد مــرافـقــي األمـيــر .ورأى
الحسامي أن عــدم تمويه الصناديق
أو تخبئة الحبوب املـخــدرة يــدل على
أن الـقــائــم بالعملية على اقـتـنــاع بأن
ال ـص ـن ــادي ــق ل ــن ت ـخ ـضــع لـلـتـفـتـيــش،
وه ــذا مــا ال يستطيع أن يـقــوم بــه إال
األمير.
واتصلت «األخبار» بالقاضي الحكيم
الـ ــذي رف ــض الـتـعـلـيــق عـلــى الـقـضـيــة،
«بسبب سرية التحقيق».

ّ
املـ ـش ــروع امل ـت ـعــلــق ب ـف ــرض ضــرائــب
على الشركات املساهمة ،واملشروع
ال ــرام ــي ال ــى ت ـعــديــل امل ـ ــواد  41و48
و 86و 94من قانون الدفاع الوطني،
ّ
وامل ـ ـشـ ــروع امل ـت ـع ــل ــق ب ـت ـعــديــل ف ـقــرة
ف ــي ق ــان ــون رسـ ــم االن ـت ـق ــال املــرت ـبــط
بإعفاء تركات شهداء ساحة الشرف
والـ ـ ــواجـ ـ ــب وال ـ ـخـ ــدمـ ــة م ـ ــن ال ـ ـقـ ــوات
امل ـس ـل ـحــة ك ــاف ــة م ــن رسـ ــم االن ـت ـق ــال.
كــذلــك صـ ــادق ع ـلــى إب ـ ــرام االتـفــاقـيــة
االق ـل ـي ـم ـيــة االوروم ـت ــوس ـط ـي ــة حــول
قـ ــواعـ ــد املـ ـنـ ـش ــأ فـ ــي إط ـ ـ ــار ات ـف ــاق ـي ــة
ـراك ـ ــة االورومـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــة مــع
الـ ـ ـش ـ ـ ّ
الـ ـتـ ـح ــف ــظ عـ ـل ــى ك ـل ـم ــة «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل»
الـ ـ ــواردة ف ــي املـ ـش ــروع ،بـعــدمــا طلب
الــرئ ـيــس ب ــري ذل ــك ب ــاس ــم املـجـلــس.
وأق ـ ـ ـ ّـر امل ـج ـل ــس اإلجـ ـ ـ ــازة لـلـحـكــومــة
ب ـق ـب ــول الـ ـتـ ـع ــدي ــات امل ــدخـ ـل ــة عـلــى

ال اختراقات على مستوى
قانون االنتخابات .المعنيون
بإقرار قانون جديدّ ،
يتحدثون
عن ضرورة التوصل إلى
اتفاق ُيرضي جميع القوى
السياسية ،ما يعني استحالة
إبصار أي قانون جديد النور
قبل موعد االنتخابات المقبلة
وصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــس رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
الــدي ـم ـقــراطــي ول ـيــد ج ـن ـبــاط أم ــس الــى
بـعـبــدا ،مــن خ ــال زي ــارة ق ــام بـهــا بعض
من نــواب اللقاء الديمقراطي الى رئيس
الجمهورية ميشال ع ــون ،واضـعــن في
عهدته «وجهة نظر اللقاء والحزب في ما
خـ ّـص االتـصــاالت الجارية لالتفاق على
قــانــون انـتـخــابــي ج ــدي ــد» .وق ــد ّ
رد عــون
على ما طرحه الوفد ،حيث لفت الى عدم
ّ
تــدخـلــه فــي الـسـجــاالت الحاصلة حاليًا
بشأن قانون االنتخابات ،وحرصه على
طرح ما ّ
يؤمن صحة التمثيل ومصلحة
الــوطــن .وأكــد ،بحسب املـصــادر ،إعطاءه
ت ــوج ـي ـه ــات الـ ــى ال ـش ـخ ـص ـيــات املـعـنـيــة
بـمـنــاقـشــة ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات بــاألخــذ
بعني االعـتـبــار هــواجــس الجميع ،فيما
ألقى العريضي كلمة ّ
مطولة عقب الزيارة
عرض فيها لهموم جنبالط تحت عنوان
«رأي الطائفة ال ــدرزي ــة» ،وتــركــزت حول
الظلم الالحق بالطائفة في أي مشروع
قانون من القوانني االنتخابية ،األكثري
أو ال ـن ـس ـبــي ،ح ـيــث إن «ه ـن ــاك خمسني
باملئة من النواب الدروز الثمانية خارج
إط ـ ــار ق ـ ــدرة ال ـطــائ ـفــة الـ ــدرزيـ ــة ع ـلــى ّ أن
تختار ممثليها» .في مقابل ذلــك ،شنت
م ـقــدمــة أخ ـب ــار الـ ـ ــ»أو ت ــي ف ــي» هـجــومــا
عـلــى مــن سـ ّـمـتـهــم «الــذيــن يـتــوهـمــون أن
ف ــي إم ـكــان ـهــم ضـ ــرب ال ـع ـهــد وإج ـه ــاض
قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ي ــؤم ــن ص ـح ــة الـتـمـثـيــل
وفاعليته وميثاقيته في آن معًا بحيث
تـصـيــر امل ـن ــاورة م ــؤام ــرة» .وأض ــاف ــت أن
أي «مـحــاولــة لتصوير عــون وقــد عكس
أولــويــاتــه وتـطـلـعــاتــه وأه ــداف ــه ،مــؤامــرة
ضده وضد عهده ودولته وشعبه معًا».
وسط ذلك ،ال خرق جديًا بعد في قانون
االن ـت ـخ ــاب ــات سـ ــوى ح ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
ال ـن ــاش ـط ــة ب ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
وال ـ ـق ـ ــوات مـ ــن ج ـه ــة وت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
وح ــرك ــة أم ــل م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ملـحــاولــة
ال ــوص ــول ال ــى تــوافــق م ــا .وال ـجــديــد في
هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق مـ ــا ق ــال ــه وزي ـ ـ ــر االعـ ـ ــام

امل ــادت ــن ال ـثــام ـنــة وال ـث ــام ـن ــة عـشــرة
من معاهدة إنشاء مجلس التعاون
الـجـمــركــي ،وإض ــاف ــة بـنــد ال ــى امل ــادة
 47مـ ـ ــن قـ ـ ــانـ ـ ــون ضـ ــري ـ ـب ــة ال ـ ــدخ ـ ــل،
وإب ـ ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة ال ـن ـظ ــام االس ــاس ــي
لـلــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة املـتـجــددة
( ،)IRENAوت ـع ــدي ــل م ـ ــاك دي ـ ــوان
محكمة االستئناف املذهبية الدرزية
الـعـلـيــا ،وإض ــاف ــة بـنــديــن ال ــى امل ــادة
 60من قانون الضريبة على القيمة
املـ ـض ــاف ــة ،وت ـن ـظ ـي ــم م ـ ــزاول ـ ــة امل ـهــن
البصرية في لبنان ،وعقد اتفاقية مع
االنتربول ،فيما رد املجلس مشروع
إع ـفــاء األبـنـيــة املـشـغــولــة مــن الــدولــة
من بعض الرسوم البلدية ،ومشروع
ّ
م ـت ـعــلــق ب ــإض ــاف ــة ف ـق ــرة ع ـلــى املـ ــادة
 80م ــن ق ــان ــون ال ــرس ــوم والـ ـع ــاوات
ال ـب ـل ــدي ــة ،وه ـ ــو يـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى إع ـف ــاء

ملحم ريــاشــي ،فــي مقابلة تلفزيونية،
عــن قــانــون مشترك بــن التيار والـقــوات
ال ـ ــذي «مـ ــا زال مـ ـش ــروع ــا» .ول ـك ـنــه أكــد
فــي س ـيــاق آخ ــر أن امل ـش ــروع «مــوضــوع
ب ـحــث ع ـلــى م ـشــرحــة االن ـت ـخ ــاب ــات بــن
الـ ـ ـق ـ ــوات وامل ـس ـت ـق ـب ــل وال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
إليجاد صيغة مشتركة حتى مع قانون
ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ــري ال ـ ـ ــذي هـ ــو ق ــري ــب ل ـهــذا
ال ـقــانــون .وعـمـلـيــة الــدمــج الـتــي تحصل
هي إليجاد الحل األفضل لصالح إنتاج
قانون يناسب جميع االطــراف ،وجميع
املـكــونــات ،ويــؤمــن العدالة لكل الـنــاس».
وفي حني لفت رياشي إلى أن تصحيح
ت ـم ـث ـيــل ال ـط ــائ ـف ــة امل ـس ـي ـح ـيــة م ـح ـســوم،
س ــواء فــي قــانــون الـقــوات أو ب ــري ،أشــار
الــى أن «الخالف بني النسبي واالكثري
الـ ـي ــوم ه ــو خـ ــاف ع ـل ــى ت ــوزي ــع بـعــض
املـقــاعــد السنية والـشـيـعـيــة .وعـلــى هــذا
االساس يسير النقاش بينهما» .وحسم
وزيـ ــر االع ـ ــام أن ــه «ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك إال
قــانــون جــديــد لـتـكــون االنـتـخــابــات على
أساسه ،ولن نقبل بأي شكل من االشكال
البقاء أو العودة الى قانون الستني» .من
جهتها ،أشــارت مصادر التيار الوطني
الـحــر الــى أن مشاريع الـقــوانــن األربـعــة
َ
مـ ــا زال ـ ـ ــت ق ـي ــد ال ـب ـح ــث مـ ــن م ـخ ـت ـلــطــي
القوات وبري الى مشروع بري التأهيلي
ومـشــروع رئـيــس الـتـيــار جـبــران باسيل

«.»ONE MAN MULTIPLE VOTES
وأكدت املصادر انفتاح «التيار والقوات
على كــل االق ـتــراحــاتّ ،
فهمنا األســاســي
إيجاد صيغة مشتركة ترضي الجميع».
وعلمت «األخبار» أن ً
غداء جمع الرئيس
سعد الـحــريــري والــوزيــريــن علي حسن
خـلـيــل وج ـب ــران بــاس ـيــل أول م ــن أم ــس،
لبحث قــانــون االنـتـخــابــات ،مــن دون أن
ّ
يحقق خرقًا جديًا.
وبـعــد ظـهــر أم ــس ،عـقــد لـقــاء ثـنــائــي بني
رئيس لجنة االعــام واالتـصــاالت حسن
ف ـضــل ال ـل ــه وريـ ــاشـ ــي ،خ ـ ّـص ــص حـصـرًا
ل ـل ـب ـح ــث ف ـ ــي مـ ـش ــاك ــل ق ـ ـطـ ــاع اإلعـ ـ ـ ــام،
عـلـمــا بــأنــه ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تعقد
ج ـل ـســة ل ـل ـج ـنــة بـ ـه ــدف االسـ ـتـ ـم ــاع إل ــى

لقاء بين الحريري
وخليل وباسيل لم
يحقق خرقًا في ملف
قانون االنتخابات

أف ـكــار ريــاشــي ومـقـتــرحــاتــه لـحــل «أزم ــة
الصحافة املكتوبة» ،ولكن تم تأجيلها
بـسـبــب ال ـج ـل ـســات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وأب ـقــي
على االجتماع بني فضل الله ورياشي.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن االجـ ـتـ ـم ــاع لــم
يـتـطــرق إل ــى أي مـلــف سـيــاســي مــرتـبــط
ب ـعــاقــة الـ ـق ــوات وحـ ــزب ال ـل ــه أو قــانــون
االنـتـخــابــات ،بــل حصرت النقاشات في
مسألة القطاع االعالمي.

ظريف :توصلنا مع السعودية إلى
حل في لبنان
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،ت ـحــدثــت إيـ ـ ــران لـلـمــرة
األولى عن اتفاق رئاسي في لبنان بينها
وبـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،وهـ ــو م ــا ي ـط ـيــح كــل
التصريحات السياسية القائلة بلبننة
االس ـت ـح ـقــاق ه ــذه املـ ــرة ون ـج ــاح ال ـقــوى
ّ
السياسية في الوصول الــى حــل داخلي
بـمـفــردهــا ،مــن دون أي تــدخــل خــارجــي،
إذ ق ـ ــال وزي ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة إيـ ـ ـ ــران مـحـمــد
جواد ظريف ،أثناء مشاركته في مؤتمر
دافــوس ،إنه ال يرى «سببًا ليكون هناك
سياسات عدائية بني إيران والسعودية،
ي ـم ـك ـن ـنــا الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــن أج ـ ــل اس ـت ـق ــرار
املنطقة .كانت إيران والسعودية قادرتني
على إزالــة العقبات أمــام انتخاب رئيس
الجمهورية في لبنان ،وتوصلنا الى حل
في لبنان».

ظريف :نحن والسعودية أزلنا العقبات امام انتخاب رئيس للبنان (مروان طحطح)

األبنية املستأجرة من قبل الدولة من
بعض الرسوم البلدية ،وهو ما رأى
فيه النائب حسن فضل الله إجحافًا
بحق البلديات .وقــد أخــذ هــذا البند
ّ
حيزًا كبيرًا من النقاشّ ،أيــد فيه كل
من النائبني سامي الجميل وجورج
ع ـ ـ ــدوان ك ـ ــام ف ـض ــل الـ ـل ــه ،وخ ــاص ــة
لناحية لفته أنظار زمالئه إلى كون
ال ــدول ــة تــدفــع مـبــالــغ طــائـلــة سنويًا
ك ـب ــدل إيـ ـج ــارات ( 10م ــاي ــن دوالر
سنويًا ملبنى اإلسكوا وحده) ،وكان
في مقدروها استخدام هذه االموال
ّ
مجمعات للدوائر الرسمية.
لبناء
أمــا الجلسة املسائية ،فقد استهلت
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة طـ ـ ـ ــرح م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون
امل ـت ـع ـلــق بـتـنـظـيــم م ـهـنــة الـنـفـســانــي
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ال ـ ــذي تـ ــرك جــان ـبــا ب ـنـ ً
ـاء
عـلــى طـلــب ال ـنــائــب نـ ــواف املــوســوي

لـ ـت ــوضـ ـي ــح ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـت ــي
عرضها املــوســوي مع وزيــر الصحة
الـعــامــة غـســان حاصباني ،وطرحت
التعديالت الـتــي تـفـ ّـرق بــن النفسي
والـ ـت ــرب ــوي والـ ـع ــاج ــي والـ ـعـ ـي ــادي.
ث ــم طـ ــرح املـ ـش ــروع ع ـلــى الـتـصــويــت
ً
ّ
فصدق مـعــدال ،بعد أن سقط اقتراح
ل ـل ـن ــائ ــب غـ ـس ــان م ـخ ـي ـب ــر ،وي ـت ـع ـلــق
باستخدام التعبيرات املرنة للتفريق
بــن املصطلحات واملتعلقة بالطب
النفسي.
ث ــم طـ ــرح مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ـ ــوارد
بـ ــاملـ ــرسـ ــوم رقـ ـ ــم  ،11266وي ـت ـع ـلــق
بفتح االعـتـمــادات االضافية الالزمة
لتسديد املبالغ املستعملة من سلف
خ ــزي ـن ــة م ـع ـط ــاة خ ـ ــال ع ـ ــام ،2012
وت ـغ ـط ـيــة امل ـب ــال ــغ امل ــدف ــوع ــة كـفــوائــد
قروض وسندات خزينة خالل العام

ذاتــه ،فطالب النائب فــؤاد السنيورة
بـ ــأن ت ـحــل ال ـس ـلــف م ـنــذ عـ ــام ،2005
فـطــالــب الـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل بــأن
يكون هذا املشروع جزءًا من املوازنة
الـعــامــة مــا دام ــت ه ـنــاك نـيــة إلنـجــاز
املوازنة.
ولفت وزيــر املالية علي حسن خليل
إلـ ــى أن «واج ـ ـ ــب ال ـح ـك ــوم ــة تـســويــة
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ،وأن ه ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ال
عالقة له باملوازنة ،وهو عمل إداري»،
ق ـب ــل أن ي ـط ـلــب ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري
إعادته الى الحكومة ،فوافق املجلس
على سحبه .وأق ـ ّـر املجلس االقـتــراح
املتعلق بأصول التعيني في وظيفة
أس ـت ــاذ تـعـلـيــم ث ــان ــوي ف ــي املـ ــدارس
الرسمية ،وتعيني جميع الناجحني
في املباراة التي أجريت في العامني
 2008و.2015
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
توضيح شهيب
ردًا على ما طالعتنا به صحيفتكم أول من أمس ،تحت عنوان "صفقة
التذكير بأن اختيار موقع الكوستا برافا لم
السموم الساقطة ،"...أود ّ
يكن قــرارًا فرديًا انتقائيًا ،وإنما قرار قوى سياسية فاعلة في املنطقة
بعد أن وصلت كل الحلول التي اقترحناها إلنشاء مطمرين صحيني
في كل من ســرار وداخــل الـحــدود اللبنانية إلــى حائط مـســدود ،وبعد
استفحال األزمــة بطمر نفايات الضاحية الجنوبية وقسم من بعبدا
وساحل عاليه تحت حائط املطار من تموز  23تموز  2015لغاية  23آذار
 2016بمعدل  1000طن يوميًا .ثم تجميع النفايات في املوقف املؤقت
الذي تم إنشاؤه بني  24آذار  2016و 25آب  2016للكمية ذاتها باإلضافة
إلى ردميات ونفايات كانت تهرب وتوضع قرب املوقف املؤقت بدون
حسب أو رقيب ،لحني إعطاء األمر بمباشرة تشغيل املطمر الصحي من
قبل مجلس اإلنمار واإلعمار في  25آب .2016
كذلك ،بقرار من مجلس الوزراء الذي تتمثل فيه كافة القوى السياسية
تم تحديد موقع الكوستا برافا كمطمر صحي خــارج إطــار الفوضى
ّ
التي نتجت عن الرمي العشوائي تحت حائط املطار .علما بأن املوقع،
قبل بدء إنشاء املطمر الصحي فيه ،موبوء بسبب مياه الصرف الصحي
ً
على مصب نهر الغدير أوال ،وبسبب مياه العصارة التي كانت تنقل
يوميًا من مطمر الناعمة ثانيًا ،وبسبب الرمي العشوائي الحقًا.
وردا على مــا جــاء فــي املـقــالــة عــن صفقات بــاملــايــن عــن امل ــواد املنفرة
للطيور ،نــود التوضيح بأننا بــدأنــا العمل عليه بناء على كتاب من
رئـيــس مجلس إدارة ط ـيــران ال ـشــرق األوس ــط األس ـتــاذ محمد الـحــوت
بتاريخ  13تموز  2016الذي أبدى فيه ّ
تخوفه من املخاطر املترتبة عن
تكاثر الطيور في محيط املطار .وبتاريخ  17آب  2016وجهنا كتابا إلى
مجلس اإلنمار واإلعمار يضم طلب العمل على التشدد في عملية الفرز
قبل الطمر والتغطية اليومية ورش مواد منفرة للطيور (تم ذكر اسم
التركيبة الكيمياوية التي يمكن استخدامها وليس االســم التجاري)
على أن تكون غير ضــارة بالبيئة والعمال ،وأخيرًا في  2كانون األول
 2016جاء الرد من املجلس بأنه طلب من الشركة املكلفة بمهام تقديم
خدمات املراقبة الفنية على مشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي
في الكوستا برافا بإعداد تقرير عن رش املواد الكيميائية.
أمــا عن موضوع سمية هــذه املــواد فقد كنا طلبنا ومــن ضمن شروط
إن ـش ــاء امل ـط ـمــر ال ـص ـحــي إن ـش ــاء مـحـطــة لـتـكــريــر م ـي ــاه ال ـع ـص ــارة قبل
تصريفها في البحر .وهذا من شأنه الحد من سمية أية مادة ترش على
النفايات للحد من الطيور ،علمًا بأن همنا األول في حل هو الحفاظ
على ســامــة البيئة والـطـيــران املــدنــي ،لــذلــك اقتضى الـتــوضـيــح ،وأيــة
مستندات حول هذا امللف هي بتصرف الرأي العام.
النائب أكرم شهيب

♦♦♦

ّ
«جمال» ليس للبيع

بوكالتنا عن ّ
جمال ترست بنك ش .م .ل ،.نبدي التالي:
ّ
بتاريخ  ،2017/1/17نشرت مطبوعتكم ّ
الغراء خبرًا ال تدري موكلتنا
من مصدره حول مفاوضات لبيع مزعوم ّ
لجمال ترست بنك ش .م .ل.
إلى شركة إنترا.
إن هذا الخبر املزعوم ال أساس له من الصحة ،وتتساءل موكلتنا عن
الجهة التي ّ
سببت نشر مثل هذا الخبر الخاطئ.
إن ّ
جمال ترست بنك ش .م .ل .ليس للبيع ،وهو قائم بورشة إنمائية
وتطوير وفق أرقى املعايير املصرفية الدولية.
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي داني رفعت

من المحرر
تستقبل «األخـبــار» رسائل الـقـ ّـراء على العنوان اإللكتروني اآلتــيletters@al- :
 ،akhbar.comعلى أن تنطلق الرسالة من أحد املواضيع املنشورة في «األخبار»،
وأال يتجاوز نصها  150كلمة.

تقرير

أزمة جديدة في
فصل جديد من األزمة
الداخلية للحزب السوري
القومي االجتماعي،
نجومه خمسة من أعضاء
المجلس األعلى قدموا
استقاالتهم اعتراضًا على
عدم استئذان رئيس الحزب
علي قانصو المجلس قبل
قبوله تعيينه وزيرًا في
الحكومة .شرط األعضاء
للعودة عن االستقالة
الحوار معهم و»التزام
»الدستور القومي
ليا القزي
الحزب السوري القومي االجتماعي،
ّ
رغم كل انتقادات معارضيه ،من أكثر
األحـ ــزاب الـتــي تشهد حــراكــا داخليًا

دائمًا .ال يكاد أحد أقــدم األحــزاب في
لبنان يستكني إلــى سجال تنظيمي
حـ ـت ــى «يـ ـصـ ـيـ ـب ــه» آخـ ـ ـ ــر .قـ ـب ــل ظ ـهــر
الثالثاء املاضي ،قـ ّـدم خمسة أعضاء
م ــن امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ،م ــن أص ـ ــل 17
عـ ـضـ ـوًا ،اس ـت ـق ــاالت ـه ــم خ ـط ـي ــا ،وه ــم:
رئيس املجلس محمود عبد الخالق،
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـح ــزب ج ـب ــران
عريجي ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،النائب السابق أنـطــون خليل
واألمني العام للمؤتمر العام لألحزاب
الـ ـع ــربـ ـي ــة قـ ــاسـ ــم ص ـ ــال ـ ــح .الـ ـنـ ـق ــاش
ال ــداخ ـل ــي حـ ــول ج ـمــع ع ـلــي قــانـصــو
ب ــن دوره رئـيـســا لـلـحــزب ومـهـمــاتــه
ال ــوزاري ــة ال ـجــديــدة ،أفـضــى إل ــى هــذه
النتيجة .أح ــد األع ـضــاء املستقيلني
ّ
يقول لـ»األخبار» إن قانصو «تجاوز
ُ
ّ
الدستور القومي حني لم ينسق مع
مرجعيته ـ ـ املجلس األعـلــى ـ ـ القبول
ّ
ب ـت ـس ــلــم ال ـح ـق ـي ـبــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة .وهـ ــذا
التجاوز يؤثر سلبًا على مؤسسات
ال ـح ــزب» .دائ ـمــا مــا ك ــان املعترضون
على نهج الــرئـيــس الـســابــق للقومي
النائب أسعد حــردان وخلفه قانصو
ُيشددون على ضــرورة «الترابط بني

نظام املؤسسات ونظام العقيدة من
أجل الحفاظ على الحزب».
توسع رقعة الخالفات بني الفريقني
بـ ـ ـ ــدأ م ـ ـنـ ــذ ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران املـ ـ ــاضـ ـ ــي حــن
صـ ّـوت املجلس األعلى على التعديل
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري الـ ـ ـ ــذي سـ ـم ــح ل ـ ـحـ ــردان
بالترشح لــدورة رئاسية ثالثة .قرار
املحكمة الحزبية إبـطــال هــذا الـقــرار
نـتـيـجــة لـلـطـعــن الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه أن ـطــون
خليل والـتــزام حــردان به كــان له ٌ
وقع
إيـجــابــي عـلــى املـعـتــرضــن ،وأبــرزهــم
عــري ـجــي وخ ـل ـيــل ،رغ ــم أن ـه ـمــا أكـمــا

ثالثة من األعضاء
الخمسة المستقيلين
يطالبون باستقالة
قانصو من رئاسة الحزب

مصطفى سعد
لقد أدرك مصطفى سعد مبكرًا أبعاد الخطر الصهيوني على لبنان واالمة
العربية ،فوجد في مقاومة االحتالل للبنان طريقًا لدرء هذا الخطر الوجودي،
كما وجد في ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية تحقيقًا ملنعة يسعى العدو
لتفتيتها ،وعلى هذا االساس قرر العدو اغتياله اقتناعًا منه بأنه بقتله سيزيح
عقبة كأداء تعترض طريق الفتنة التي خطط لها ليتركها لغمًا ينفجر في صيدا
ومنطقتها عند انسحابه .لكن مصطفى سعد ،وهو املكتوي بجرح استشهاد
ابنته ناتاشا ،ومن خلف عينيه املدماتني املطفأتني ،خرج شاهرًا وصيته املدوية:
«إياكم والفتنة» ،فانتصرت الوحدة الوطنية وانهزم االحتالل.
في ذكرى محاولة ّ اغتيالك أبا معروف ،كم نفتقد حكمتك وشجاعتك وبصيرتك
الثاقبة في زمن قل فيه الرجال وترسخت فيه الطائفية واملذهبية وغاب أو يكاد
مشروعك الوطني الذي حملته طوال حياتك حتى لحظة استشهادك.
طالل أرقدان

رد

بين االعالم والكمائن :الجديد ترد ...لق ـ
إنـطــاقــا مــن تمهيد رفـعــه الــزمـيــل ابــراهـيــم االم ــن ف ــوق تحقيق
ّ
تصدر غــاف جريدة «األخـبــار» واحتل صفحتني بقلم الزميلة
ميسم رزق ،تقتبس قناة «الـجــديــد» مــن عـبــارة األمــن ان «أكثر
ما يــؤذي املهنة» هو عــدم التزامها صــدق النشر وجنوحها الى
حقيقة مكتوبة بلون أخضر ،وال تراعي معايير االعالم املحترف
املبني على إستيفاء املعلومات من مصدرها ونشر مضامينها
من دون تشويه او تحريف.
م ــن ه ـن ــا ،ي ـه ـ ّـم إدارة «ال ـج ــدي ــد» إطـ ــاع ال ـ ــرأي ال ـع ــام م ــن خــال
الغراء على ما إجتزأته الصحيفة أو ّ
صحيفتكم ّ
غيبته كليًا ،أو
تسللت الى قضايا لم تكن محل نقاش لدى لقاء أجرته الزميلة
ميسم رزق مــع نــائــب رئـيــس مجلس االدارة كــرمــى خـيــاط في
مكاتب املحطة قبل أيام.
()...
ويهمنا التأكيد أن الزميلة رزق طلبت من خياط مقابلة تتعلق
ح ـص ـرًا بــالـعــاقــة م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري وم ــدى
ّ
تــأثـيــرهــا عـلــى جـمـهــور امل ـقــاومــة .ومل ــا تــم ط ــرح بـعــض االسـئـلــة
الجانبية ،فوجئنا ان االجوبة سقطت عن غير سهو.
واستنتجت رزق من اولــى سطورها إن الجديد أهــدت الحريري
حلقة ترويجية واظـهــرتــه قديسًا وهــي التي ترفع لــواء محاربة
الفساد .علمًا ان املقال ناقض نفسه من صفحة الى صفحة ،إذ
َ
هال صحيفة «االخبار» تقديم هذه الحلقة مع عبارات الدهشة ،ثم
أثنت رزق على «االخراج املبكل» وعلى «العرض الناجح إذ جرى
تقديمه بصورة مختلفة».
تقول رزق ان معلومات خرجت قبل الحلقة وبعدها عن اللقاء
الـ ــذي جـمــع م ـســؤولــي املـحـطــة بــرئـيــس ال ـح ـكــومــة .وب ـعــض هــذه

املعلومات يتعلق بأعمال تجارية لعائلة خياط وبعضها االخر
يتعلق بأسباب سياسية ترتبط بتنظيم العالقة مع السعودية.
وعـلــى هــذا تــؤكــد الـجــديــد مــرة أخ ــرى ان الـلـقــاء بــن دول ــة رئيس
الحكومة وكــل مــن كريم وكــرمــى خياط جــاء مــن خــال اتصال
أجراه الرئيس الحريري ،وقد ّ
وجه للخياط دعوة الى الغداء تمت
تلبيتها في بيت الوسط .وفي الشكل لم تكن الدعوة على الطريقة
الــواردة في صحيفتكم والتي أعطت الزيارة ُبعد «الترتيب وعدم
ممانعة الـحــريــري واقـنــاعــه بـقـبــولـهــا» ،وهــو أمــر لـيــس مــن شيم
الحريري نفسه وال من تقاليد عائلة خياط.
امــا فــي املـضـمــون فــإن «ال ـق ـعــدة» ،بحسب تعبير «االخ ـب ــار» ،لم
تـتـطــرق ب ــأي مــن نـقــاشــاتـهــا ال ــى مـشــاريــع خــاصــة .واملـعـلــومــات
الــواردة في املقال عن إثــارة كريم خياط خالل الجلسة موضوع
الكهرباء هو مجرد إثارة إستخدمتها ( )...محطة تلفزيون املر
الـتــي رد عليها مكتب الــرئـيـ ّـس الـحــريــري نــافـيــا وبـشـكــل قاطع
التطرق الى هذا امللف .وقد وظفت محطة املر هذه االثارة للتغطية
عـلــى ســرقــاتـهــا فــي مـلــف االن ـتــرنــت غـيــر الـشــرعــي املـثـبـتــة لــدى
القضاء اللبناني ،قبل ان تستثمر في تحقيقككم محور الرد الذي
أثار لعابها ّ
وأمــن لها مادة للهروب مجددًا من صيتها الذي ذاع
باالمس تحت قبة البرملان.
ً
وإتصاال بملف الكهرباء نطمئن كل من غار على مصلحة البالد
وأموالها أن العقد مع شركة كهرباء لبنان لتشغيل معملي الذوق
والجية كان قد أنجز قبل اللقاء مع الرئيس الحريري بأيام (.)...
إن كــل مــا ورد فــي مـقــالـكــم لــم يستق الحقيقة اال مــن مصدر
متضرر .وربما نوافق معكم فيه على فقرة وحيدة توردون فيها
التالي« :رئيس مجلس الـنــواب نبيه بــري وقــف حجر عثرة أمام
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سياسة

«القومي»
ب ـعــد ان ـت ـخــاب قــان ـصــو مقاطعتهما
ل ـج ـل ـســات امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى .الـنـقـطــة
ال ـس ــوداء الـثــانـيــة فــي سـجــل الـعــاقــة
ب ــن ال ـط ــرف ــن ك ــان ــت إق ــال ــة ع ـض ـ َـوي
امل ـح ـك ـم ــة ال ـح ــزب ـي ــة ن ــزي ــه غ ـن ـطــوس
وجـ ـه ــاد ال ـع ـق ــل ب ـح ـجــة «إق ــدام ـه ـم ــا
ع ـلــى اخ ـت ــاق ات ـه ــام ــات بــاط ـلــة ضد
مـســؤولــن فــي قـيــادة ال ـحــزب ،وخلق
وقــائــع غـيــر م ــوج ــودة وغ ـيــر م ـبــررة،
وث ـ ـب ـ ــوت م ـس ــؤول ـي ـت ـه ـم ــا ع ـ ــن أداء
وسلوك يتعارضان مع قواعد تأمني
ال ـعــدالــة االج ـت ـمــاع ـيــة» ،ث ــم اسـتـقــالــة
رئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـحـ ـكـ ـم ــة م ـ ـي ـ ـشـ ــال ال ـ ـحـ ــاج
والـ ـعـ ـض ــو ف ـي ـه ــا م ـص ـط ـف ــى ال ـش ـيــخ
ع ـلــي .ل ــم يـكــن تـعـيــن قــانـصــو وزيـ ـرًا
فــي حكومة الرئيس سعد الحريري
سـ ــوى ال ـش ـع ــرة الـ ـت ــي ق ـص ـمــت ظـهــر
الـبـعـيــر ب ــن ال ـقــوم ـيــن ،وخ ــاص ــة أن
رئيس الحزب الــذي ُيمارس مهماته
متفرغًا ،بحسب دستور الحزب ،كان
بحاجة إلــى إذن مــن املجلس األعلى
ملــزاولــة عمل آخ ــر ،أي الـ ــوزارة .وكــان
يجب على هــذا املجلس أن ّ
يبت اسم
ال ـش ـخــص ال ـ ــذي س ـي ـتــولــى الـحـقـيـبــة
ّ
الوزارية« ،ولكن ما حصل أن قانصو
ّ
ً
تـلــقــى ات ـصــاال قـبــل دقــائــق مــن إعــان
ُ
الـتـشـكـيـلــة ال ـح ـكــوم ـيــة ط ـل ــب خــالــه
منه أن ُيسمي أحدًا لتولي وزارة من
ح ـصــة ال ـطــائ ـفــة الـشـيـعـيــة ،ف ـلــم يكن
يـمـلــك ال ــوق ــت الس ـت ـش ــارة امل ـج ـلــس»،
بحسب رواية مصادر القيادة.
في تفاصيل خطوة االستقالة ،يشرح
ّ
ـان أن «االس ـت ـقــالــة
ُع ـضــو مـسـتـقـيــل ثـ ـ ٍ
قـ ّـدمــت خطيًا الـثــاثــاء بسبب عملية
التزوير وتجاوز الدستور الحزبي من
ّ
قبل قانصو ،الذي ال يحق له أن يتسلم
أي م ـه ـمــة س ـيــاس ـيــة أخ ـ ــرى م ــن دون
ّ
موافقة املجلس األعـلــى» .ويكشف أن
محمود عبد الخالق «طلب من قانصو
ت ـقــديــم رس ــال ــة إلـ ــى امل ـج ـلــس األع ـلــى
ملناقشة هــذا الـبـنــد ،لكنه رفــض ذلــك.
ويوم االثنني ،غاب رئيس الحزب عن
جلسة املجلس»ّ .
ترد املصادر املوالية
ّ
بــأن غياب قانصو هدف إلى «إفساح
املجال أمام املعترضني ليبدوا آراءهم
من دون الشعور بحرج من قانصو».

حتى الساعة« ،االستقالة نهائية إال
إذا قرر الطرف اآلخر فتح باب الحوار
وتحققت املطالب» ،على ذمة العضو
املستقيل .ثالثة من األعضاء الخمسة
ي ــرفـ ـع ــون الـ ـسـ ـق ــف ع ــالـ ـي ــا بـ ـض ــرورة
استقالة قانصو مــن رئــاســة الـحــزب،
ّ
ف ــي ح ــن أن اآلخ ـ َـري ــن «م ـت ـشــائ ـمــان»
ّ
ّ
ّ
ألن «الوجوه فقط تتغير ،في حني أن
النهج هو نفسه».
خ ـ ـيـ ــار االسـ ـتـ ـق ــال ــة ك ـ ـ ــان ق ـ ــد ع ــرض ــه
قانصو نفسه على عدد من القوميني،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم ح ـ ـ ـ ــردان ،ب ـع ــد تـعـيـيـنــه
ّ
وزيرًا .بحسب معلومات «األخبار» أن
ح ــردان رفــض الخطوة ،ألنــه ال يوجد
بــديــل إلــى رئــاســة الـحــزب فــي الوضع
ّ
الـحــالــي .تــوضــح م ـصــادر الــروشــة أن
«م ــن الـخـطــأ تـصــويــر امل ــوض ــوع على
ّ
أن حــردان «رئيس أعلى» للحزب ،ألن
معظم القوميني الذين جرى التشاور
مـ ـعـ ـه ــم ع ـ ـ ــارض ـ ـ ــوا طـ ـ ـ ــرح قـ ــان ـ ـصـ ــو».
ّ
ت ـق ــول املـ ـص ــادر إن «ق ـ ــرار االسـتـقــالــة
م ــن املـجـلــس االع ـل ــى وط ـلــب اسـتـقــالــة
ً
ال ــرئ ـي ــس ل ـي ـســا خـ ـي ــارًا م ـ ـسـ ــؤوال فــي
هــذا الـظــرف ،حيث إننا مقبلون على
االنـتـخــابــات النيابية ،واالت ـفــاق على
رئيس جديد صعب لدى الطرفني».
خالل جلسة املجلس األعلى يوم اإلثنني
لم ُيطرح ملف االزدواجية في مهمات
قــانـصــو عـلــى الـتـصــويــت .هــل السبب
معارضة حردان عرض املوضوع على
التصويت ورغبته اتخاذه بالتوافق؟
ّ
ترد املصادر بأن حردان «حاول تهدئة
األجـ ـ ــواء وامل ــواق ــف ال ـتــي غ ـلــب عليها
الطابع العاطفي قبل البحث في األمر»،
ّ
إض ــاف ــة إل ــى أن «امل ـج ـلــس ل ــم ُي ـصـ ّـوت
رس ـم ـي ــا ،ول ـك ــن ف ــي امل ـنــاق ـشــات كــانــت
ه ـن ــاك أغ ـل ـب ـيــة رافـ ـض ــة لــاسـتـقــالــة…
ُ
األع ـض ــاء الـخـمـســة ل ــم تـعـجـبـهــم هــذه
الديموقراطية فاستقالوا».
تعترف املصادر املوالية بأنه «ال شك
ف ــي أن املـ ــوضـ ــوع س ـي ــأخ ــذ م ـ ــداه فــي
اإلعــام ،ألن املستقيلني قيمة معنوية
وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،ول ـك ــن
تـنـظـيـمـيــا ت ــأث ـي ــره م ـ ـحـ ــدود ،ف ـه ــؤالء
غائبون عن العمل منذ مدة».
ُ
بعد ثالثني يــومــا« ،تعتبر االستقالة

خيار االستقالة كان قد عرضه
قانصو نفسه على عدد من
القوميين بعد تعيينه وزيرًا
(هيثم الموسوي)

ن ــاف ــذة تـلـقــائـيــا ،وخـ ــال ه ــذه الـفـتــرة
ي ـتــرأس نــامــوس (أم ــن س ــر) املجلس
األع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات» ،ب ـح ـس ــب أح ــد
األع ـ ـضـ ــاء امل ـس ـت ـق ـي ـلــن .إض ــاف ــة إل ــى
األعـ ـض ــاء ال ـ ــ 17ف ــي امل ـج ـلــس األع ـل ــى،
يـتــم انـتـخــاب خمسة أع ـضــاء رديـفــن
بغية ملء الشواغر في حال حصولها.

بعد انتخاب قانصو رئيسًا ،وتعيني
عــاطــف ب ــزي عـمـيـدًا لـلــداخـلـيــة ،شغر
مــوق ـعــان ف ــي امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ،فـ ُـعـ ّـن
ً
بـ ـ ــدال م ـن ـه ـمــا عـ ـض ــوان رديـ ـ ـف ـ ــان .أم ــا
ّ
األعضاء الثالثة الرديفون فسيحلون
مكان ثالثة من األعـضــاء املستقيلني،
فيبقى مقعدان شاغران «تتم الدعوة

ــد وقعتم في فخ أمل المر
تنفيذ املشروع» ،وهذا ما اثبتته طريقة تعامل وزير املال علي حسن خليل
مع مشروع الكهرباء حيث تم تعطيله وحرمان البالد من ساعات تغذية
اضافية.
()...
إن رفضنا دفــع الـعـمــوالت ّادى الــى تأخر تنفيذ املـشــروع لعشرة أشهر،
وخيضت ضدنا حــروب معروفة املـصــدر ،وتسلقتها محطة املــر لحرف
االنـظــار عن فضيحتها املـ ّ
ـدويــة املتعلقة بسرقات موصوفة في االنترنت
وعـلـيــه نـشــأ حـلــف غـيــر م ـن ـظــور ،لـكـنــه مــرئــي عـلــى ال ـشــاشــة ،بــن آل املــر
ّ
ومجموعات الضغط التي يكونها رئيس مجلس النواب بني نواب وملحقني
وس ـمــاســرة .وبـكــل أس ــف دخـلــت جــريــدة «االخ ـب ــار» ال ـيــوم عـلــى خــط هــذا
الحلف ليصبح مرئيًا ومكتوبًا .فإن كانت تدري فتلك مصيبة وإن لم تدر
فاملصيبة اعظم.
مــن هنا يؤسفنا ان نــرى على صفحاتكم عـبــارات تصف الجديد بأنها
ُ
«تستخدم كمنصة» للهجوم على من يقف ضد مصالحها التجارية او
للدفاع عن من يؤمن لها الحماية .تدركون في جريدة «االخبار» اكثر من
غيركم ان املحكمة الدولية شكلت خطرًا علينا وعليكم .ومع ذلك لم نطلب
الحماية من احد في حينه (.)...
لقد تعرضنا لكل انــواع املضايقات صحافيًا وأمنيًا وبقينا على مواقفنا
الوطنية الثابتة .وبـلــغ الخطر علينا حــد اف ــراغ ثــاث وعشرين رصاصة
على مكاتبنا من «منصة» مجموعات تابعة لرئيس مجلس الـنــواب .ومع
ذلك عهدنا بالتحقيقات الى القوى االمنية التي لم تستطع ان تشير الى ما
توصلت اليه من تحقيقات ألن «االمر جلل»)...( .
إن االستهداف بالرصاص سبقه استهداف ضرب عمق االعمال التجارية
عربيًا لرئيس مجلس االدارة تحسني الخياط .فألغيت عقود طباعة الكتب
بتعميم بلغ كل دول مجلس التعاون الخليجي ( .)...وقد اعتدنا على مر
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السنوات ان نخسر عقودًا في دول ونربح في أخرى ،وهذا ما أكدته كرمى
خياط في الحديث املسجل لــدى الزميلة رزق .وإذا ما راجعتم التسجيل
ستجدون اشارتها الى هذا النقطة بالذات ،واشارتها تحديدًا للعقد الذي
ً
كان موقعًا مع الدولة الليبية والذي لم يقف حائال دون إنتقادنا ومهاجمتنا
للعقيد معمر القذافي عندما كان ينشر افكاره الغريبة حول دولة فلسطني
والحقًا حول تعامله مع بداية الحراك الشعبي في الجماهيرية.
ليس صحيحًا على االطــاق ان إلغاء العقود مرتبط بتعويض الخسائر
في لبنان وابرام عقود أخرى على ما جاء في مقالكم .فالسيد كريم خياط
يعمل في مجال االستثمار في صيانة معامل الكهرباء منذ عشر سنوات
ولشركته اعمال ومشاريع نفذت بنجاح كامل خارج لبنان ،وهو ليس طارئًا
على هــذه املشاريع ال بــل ان لبنان قــد إستفاد مــن خـبــرات شركاته التي
قدمت اسعارًا تحمل الوفر لخزينة الدولة وال تقاس بأسعار باهظة طرحتها
شركات أخرى محسوبة على منتفعني.
نعم ألغيت عقود لنا في الخارج وتمت محاربتنا في الداخل .ومن املقابلة
التي لم يتم نشر مضامينها على صفحتكم أكدت الزميلة كرمى خياط ان
املحطات التلفزيونية تحتاج الى تمويل وموارد ليس بمقدور قطاع االعالنات
وحده تغطيتها .وسألت :إذا كنتم ال تريدوننا ان نعمل في تجارتنا املعهودة
منذ عشرات السنني لتحصيل املــردود ،ونحن نستبعد تمويل الدول التي
سترهن قرارنا السياسي ،فمن إين سنؤمن تغطية االكالف؟ عندها تقفل
املحطة في اليوم التالي.
ويهمنا ان نوضح هنا ان ما اوردتموه حول توقيع االتفاق التربوي مع ليبيا
ينطوي على وقائع مغلوطة .أما الصحيح منها فهو ان هناك وفدًا ليبيًا كان
يرأسه وزير التربية الليبي قد تمت دعوته من قبلنا الى لبنان ،وقد قمنا
بكامل االج ــراءات املطلوبة وأخطرنا وزيــر التربية الياس ابــو صعب الذي
لم يمانع .لكنه تشاور مع الرئيس نبيه بري فأبلغه االخير انه في امكانه

إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ب ــدي ـل ــن م ـن ـه ـمــا خ ــال
االجتماع السنوي للمجلس القومي
الــذي يهدف إلــى االطــاع على تقارير
عمل املــؤسـســات الـحــزبـيــة» .ويكشف
أح ــد األعـ ـض ــاء الـخـمـســة املستقيلني
ّ
أن «اث ـ ـنـ ــن مـ ــن األعـ ـ ـض ـ ــاء ال ــردي ـف ــن
سيستقيالن».

ّ
دعــوة الوزير الليبي لكن بصفة شخصية وليس على نطاق رسمي .وملا
وصل الوفد الى مطار بيروت أمر رئيس املجلس بترحيله وأصدر قرار منع
الدخول علمًا ان هذا االمر هو من اختصاص الحكومة.
ونـسـتـغــرب مــا ورد عـلــى صفحتكم عــن ش ــرط وضـعــه الليبيون لتنفيذ
العقد التربوي ويقضي بأن يقوم السيد تحسني خياط «بتطبيع» العالقة
املقطوعة بني لبنان وليبيا.
تلك ليست وظيفتنا ولم يكلفنا بها أحد وهــذا امر يتعلق حصرًا بالدولة
اللبنانية (.)...
ّ
وبالتدرج الوارد على صفحتكم فإن ربطكم ألزمة اليمن بعدم نقل خطاب
مباشر لالمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو من اغرب الوقائع
التي قــرأنــاهــا .فبتاريخ  17نيسان  ،2015واثـنــاء مهرجان التضامن مع
الشعب اليمني وخطاب السيد نصرالله ،كانت محطة الجديد تنقل وقائع
جلسات محاكمة الزميلة كرمى خياط في املحكمة الدولية .ونعترف حينها
اننا أولينا هذا املوضوع أهمية قصوى لكون املحطة ّ
برمتها كانت مهددة
باالقفال (.)...
وقد عرجتم في مقاالتكم من الهاي الى السعودية ولقاء خياط مع الوزير
ثامر السبهان الذي زار لبنان مؤخرًا ( )...واستنتجتم ان اللقاء لم يحصل
بعدما اعتذر املسؤول السعودي بسبب ضيق الوقت )...( .لو بذلتم مجهودًا
أوســع وسألتم لعرفتم ان تحسني خياط لم يكن موجودا في لبنان أثناء
زيارة االمير خالد الفيصل الى بيروت .وهو بالتالي لم يطلب موعدًا علمًا
انه على معرفة جيدة باالمير خالد منذ تأسيس دار الفكر العربي ويكن له
كل احترام وتقدير.
وبناء على كل ما ورد على صفحتكم من معلومات مغلوطة نطلب نشر
ً
هــذا الــرد حفاظًا على الحقيقة للرأي العام اوال وعلى مصداقيتكم ثانيًا
كصحيفة مزجت بني االعالم واالوهام.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ُ
إذا أمطرت في واشنطن ،ستفتح المظالت في بيروت والقاهرة
وبكين وبرلين .تسير العولمة االقتصادية والمالية وفقًا لهذا
المنطق منذ بداية التسعينيات ،غير أن لهذا الواقع أهمية خاصة،

ً
مباشرة َ ،في هذه المرحلة مع وصول إدارة جديدة إلى البيت
أكثر
ٌ
األبيض؛ إدارة ت ِعدبقطيعة مع سياسات االندماج العالمي لمصلحة
التوجهات الحمائية في كل بلد .إنه عالم دونالد ترامب ،الذي

ّ
العولمة في عهد(ة) ترامب النمو ال يكون
"خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة" .هـ ـ ـك ـ ــذا ُوصـ ـ ــف
ق ـ ــرار ال ـش ــرك ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـصـنــاعــات
السيارات" ،فورد" ،مطلع العام الجاري،
ال ـقــاضــي بــإل ـغــاء خ ـطــط ب ـنــاء مصنع
س ـي ــارات فــي املـكـسـيــك ،واالسـتـعــاضــة
ع ـن ــه ب ـت ـج ـم ـي ـع ـهــا فـ ــي م ـص ـنــع ق ــائ ــم،
مـ ــع ت ـخ ـص ـي ــص  700مـ ـلـ ـي ــون دوالر
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي م ـن ـش ــأة مـخـصـصــة
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة فـ ــي واليـ ــة
ميتشغن .صحيح أن املصنع صغير،
وأنه لن ّ
يغير القدر االقتصادي للبلد
الالتيني ،غير أن الخطوة رمزية جدًا
كونها تعكس بداية ّ
تكيف الصناعات
مع فلسفة اإلدارة األميركية الجديدة
ونيتها معاقبة الـشــركــات الـتــي تنقل
الوظائف واالستثمارات إلى الخارج؛
وفـ ــي ح ــال ــة "فـ ـ ـ ــورد" ،فــإن ـهــا ت ـعـ ّـرضــت
لـ ـك ــام قـ ـ ــاس مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـخــب
دونالد ترامب خالل العام املاضي ،ما

الوضع
الكهربائي
ّ
يشكل عائقًا
أمام التنافسية
وأداء األعمال (أ
ف ب)

مالمح فك ارتباط نفطي
في الشرق األوسط
لـطــاملــا ش ـعــرت ب ـل ــدان مـنـطـقــة الـشــرق
األوسط وشمال أفريقيا بأن النفط هو
لعنتها فــي أوق ــات الـشــدة ،أكــانــت تلك
البلدان مـصـ ّـدرة أم مستوردة للوقود
األحـ ـ ـف ـ ــوري .غ ـي ــر أن ف ـت ــرة ال ـس ـن ــوات
الثالث املاضية ،أظهرت نوعًا من ّ
فك
االرت ـبــاط بــن املجموعتني ،وإن ليس
باملستويات املأمولة.
ّ
ب ـح ـســب ت ـق ــري ــر ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ،ف ــإن
مـ ـع ــدل ال ـن ـم ــو فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة بــرم ـت ـهــا
س ـي ـت ـعــافــى خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات املـقـبـلــة
م ــع تـسـجـيــل "االنـ ـتـ ـع ــاش األقـ ـ ــوى في
ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـ ــدى ال ـب ـل ــدان
املـ ـسـ ـت ــوردة ل ـل ـن ـفــط" .وب ــال ـف ـع ــل ،على
الــرغــم مــن أن النمو فــي بـلــدان مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ه ــو إل ــى ارت ـف ــاع
ـ ـ وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ق ـط ــر ن ـت ـي ـجــة دخ ــول

م ـشــاريــع ج ــدي ــدة إلن ـت ــاج ال ـغ ــاز حـ ّـيــز
ّ
ال ـخــدمــة ـ ـ ف ــإن "ال ـن ـمــط سـيـبـقــى أدن ــى
ّ
بـكـثـيــر م ــن املـ ـع ــدل ال ـتــاري ـخــي طــويــل
ً
امل ـ ــدى" .فـفــي ال ـس ـعــوديــة م ـث ــا ،النمو
سيكون  %1.6و %2.5في َ
عامي 2017
و" ،2018وتـ ــم خـفـضــه بـعــدمــا ظـهــرت
تفاصيل إضــافـيــة عــن خـطــة التعديل
الـهـيـكـلــي ال ـت ــي تـعـتـمــدهــا ال ـب ــاد في
امل ـج ــال ــن امل ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ،ومــع
اتضاح نطاق التباطؤ في القطاعات
غير النفطية".
ف ــي املـ ـق ــاب ــل" ،مـ ــن امل ـت ــوق ــع أن تـشـهــد
ال ـب ـل ــدان املـ ـسـ ـت ــوردة لـلـنـفــط ت ـســارعــا
واسع النطاق في معدالت النمو خالل
ال ـف ـت ــرة امل ـ ــدروس ـ ــة ،م ــع ع ـ ــودة الـنـمــو
فــي ع ــام  2019لـيـعــادل تقريبًا املـعـ ّـدل
ّ
املسجل تاريخيًا".

ّ
اضطر مديرها التنفيذي مارك فيلدز
إلى التأكيد أن شركته تتطلع للتعاون
مــع اإلدارة ال ـجــديــدة ،إل ــى درج ــة أنها
ُ
تلغي خطة بقيمة  1.6مليار دوالر.
"فـ ـ ـ ـ ـ ــورد" ه ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،وس ـت ـت ـح ــول
ت ــداعـ ـي ــات وص ـ ــول تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى أح ــد
أقوى املواقع االقتصادية والسياسية
فــي الـعــالــم ،إلــى إج ــراءات فــي مختلف
الشركات العابرة للقارات أو الوطنية،
وف ــي الـبـلــدان واألقــال ـيــم بــرمـتـهــا .وقــد
بــدأت مالمح ذلــك مــع الـجــار الشمالي
ّ
للواليات املتحدة ،حيث وصلت األمور
بــرئـيــس الـحـكــومــة ال ـك ـنــدي ،جاستني
ت ـ ـ ـ ــرودو ،إل ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــل وزاري
فــي صميم تشكيلته ،األب ــرز فيه كان
اس ـت ـبــدال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،ستيفان
ديـ ــون ـ ـ الـحـلـيــف ال ـقــديــم والـسـيــاســي
الـلـيـبــرالــي امل ـخ ـضــرم فــي أوت ـ ــوا ،إنما
صاحب النقد ال ــاذع لدونالد ترامب

وق ـ ــد ت ـع ــاف ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط نـسـبـيــا
م ــن امل ـس ـت ــوى امل ـن ـخ ـفــض ـ ـ وامل ـخ ـيــف
للمنتجني ـ والبالغ  30دوالرًا للبرميل
في بداية عام 2016؛ غير أنها ال تزال
عـنــد نـصــف امل ـعــدل امل ـسـ ّـجــل قـبــل عــام
ّ
 .2015وق ــد ســل ـمــت مـجـمــوعــة ال ــدول
ّ
املصدرة للنفط ،أوبك" ،بعد عامني من
زيـ ــادة اإلن ـت ــاج غـيــر امل ّـكـبــوحــة لكسب
ح ـصــص س ــوق ـي ــة" ،ب ــأن ــه ح ــان الــوقــت
إلعادة التقويم السياسيةّ ،
وقررت في
الخريف املاضي وضع سقف لإلنتاج
ع ـنــد  32.5م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا في
النصف األول من عام .2017
ّ
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن ترتفع
األسعار خالل السنوات املقبلة ،غير أن
املنافسة من منتجي الغاز الصخري
األمـيــركــي ،الــذيــن اسـتـعــادوا نشاطهم
ّ
ّ
ّ
بقوة حتى في ظــل األسعار السائدة،
م ـس ـت ـم ــرة وب ـ ـق ـ ــوة .وفـ ـ ــي ظـ ــل وعـ ــود
الرئيس دونالد ترامب بإمكان إطالق
مـشــاريــع جــديــدة للتنقيب عــن النفط
ّ
فــي أراض ــي ومـيــاه الــواليــات املــتـحــدة،
ّ
فإن اآلفاق ال تبدو واعدة جدًا ألوبك.
هـ ـك ــذا ت ـب ـق ــى املـ ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي تـحـيــق
باملنطقة متمحورة حــول عــدم ارتفاع
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ب ــامل ـس ـت ــوى امل ـط ـلــوب
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ـ ـ ـ ب ــوزي ــرة شـ ــؤون ال ـت ـج ــارة ال ـعــامل ـيــة،
كريستيا فــريــانــد ،ال ـتــي نـجـحــت في
توقيع اتفاقية تجارة ّ
حرة مع االتحاد
األوروبي في الخريف املاضي.
وإلى التغييرات املشهودة في أميركا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،قـ ــد نـ ـب ــدأ ق ــري ـب ــا ب ــرص ــد
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـك ـي ـي ـف ـي ــة م ـ ــن امل ـ ـصـ ــارف
املــركــزيــة ح ــول ال ـعــالــم ،وت ـحــدي ـدًا تلك
ال ـت ــي يـلـعــب ال ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي دورًا
أساسيًا في أدواتها النقدية.
على هذه الخلفية ،يبني البنك الدولي
تحليله ال ـخــاص بــاالقـتـصــاد العاملي
وتقديراته للنمو في األقاليم املختلفة
خالل املرحلة املقبلة ،ويعنون تقريره
عـ ــن اآلف ـ ـ ـ ــاق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـع ــامل ـي ــة،
"االستثمارات الضعيفة في زمــن عدم
اليقني".
ّ
وفقًا لحسابات خبراء البنك ،فإن النمو
ّ
سيتحسن إلى
في البلدان الصناعية

سي ّ
ُ
سجل لبنان ثالث
أسوأ نمو اقتصادي
في عام  2017بين
بلدان الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ،وإم ـ ـ ـكـ ـ ــان أن تـ ـ ـ ـ ــزداد ح ـ ـ ّـدة
ان ـع ـكــاســات ال ـص ــراع ــات ال ـقــائ ـمــة ،مع
العلم بــأن اسـتـمــرار الـصــراع الـســوري
فــي شكله الـحــالــي ،قــد يــرفــع تقديرات
إع ــادة اإلع ـمــار فــي ه ــذا الـبـلــد العربي
ّ
واملقدرة من قبل خبراء البنك
املهدم ـ
ال ــدول ــي نـفـســه ب ــن  100مـلـيــار و200
مليار دوالر ـ إلى الجانب األعلى.
وخالل السنوات الثالث املاضية ،كان
لتراجع أسعار النفط آثار بالغة على
البلدان املصدرة له" .في بلدان مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ب ـ ـ ــدأت تـظـهــر
بوضوح آثار انخفاض أسعار النفط
عـلــى ال ـق ـطــاع امل ــال ــي" ي ـقــول الـتـقــريــر.
"وال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع فـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز امل ـص ــرف ــي،
وت ـح ــدي ـدًا ت ـلــك امل ـتــأت ـيــة م ــن الـقـطــاع
العام ،هي دون نمو النشاط االئتماني
ّ
وفــي بعض األحـيــان تتقلص نتيجة
تنامي حاجات املالية العامة وتراجع
النشاط االقتصادي" .أمــا في الطرف
اآلخــر من املعادلة ،فقد ساعد تراجع
أسـعــار النفط فــي البلدان املستوردة

ّ
معدل  %1.8خالل الفترة املدروسة بني
َ
عامي  2017و .2019تفصيليًا ،ستشهد
ّ
الواليات املتحدة تطورًا إيجابيًا على
مستوى نشاط الصناعات املختلفة،
ّ
النمو من %1.6
ما ُيساهم في ارتفاع
ّ
مسجلة في عام  2016إلى  %2.2خالل
فترة العامني املقبلنيّ .
غـ ـي ــر أن "هـ ـ ــذه الـ ـت ــوقـ ـع ــات ال ت ــأخ ــذ
بــال ـح ـس ـبــان تــأث ـيــر ال ـس ـيــاســات الـتــي
تـ ـقـ ـت ــرحـ ـه ــا اإلدارة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،حـيــث إن نطاقها
وشـكـلـهــا الـنـهــائــي يـبـقـيــان غامضني"
ّ
ي ـق ــول ال ـت ـقــريــر ،م ــع ال ـع ـلــم ب ــأن خــطــة
الـتـحـفـيــز االق ـت ـصــادي ال ـتــي يـعــد بها
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب عبر برنامج
استثمارات في البنى التحتية ،بمبلغ
طموح قد يفوق نصف تريليون دوالر،
"قــد تـ ّ
ـؤدي إلــى معدالت نمو أقــوى من
املتوقع حاليًا" .أما في منطقة اليورو

له ،وتحديدًا لبنان واملغرب وتونس،
فــي خـفــض عـجــوزاتـهــا فــي الـحـســاب
الجاري.
ونتيجة انهيار أسعار النفط ،تعاني
ب ـلــدان املـنـطـقــة بمجملها مــن ضعف
نـمــو االس ـت ـث ـمــارات ،وق ــد تــراجــع نمو
اإلن ـفــاق االسـتـثـمــاري فيها مــن %4.4
فـ ــي ع ـ ــام  2010إل ـ ــى  %2.6فـ ــي ع ــام
ّ
املصدرة للنفط
 .2015أما في البلدان
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،فـ ـق ــد هـ ـ ــوى نـ ـم ــو اإلن ـ ـفـ ــاق
االستثماري في تلك البلدان إلى %2.4
فقط في عام  ،2015وهو ّ
املعدل األدنى
املـسـ ّـجــل منذ عــام ُ .1994
ويـظـهــر هذا
التدهور أنــه خــال أكثر من  20عامًا،
وصل خاللها سعر النفط إلى مستوى
قياسي تاريخي ومــوازنــات خليجية
بـفــوائــض مــرتــاحــة ،يبقى االستثمار
ّ
مـعــلـقــا بـسـعــر الـبــرمـيــل م ــن دون أفــق
واضــح لقدرة القطاعات األخــرى على
توليد قيمة مضافة فعلية.
إلــى النفط ،وارتباطًا به في مجاالت
كـثـيــرة ،تـظـهــر تـحــديــات عــديــدة على
م ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـع ــام ــة ف ــي ب ـل ــدان امل ـن ـط ـقــة ،بحسب
الـبـنــك ال ــدول ــي .وت ـت ـنـ ّـوع بــن ضـمــان
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال اإلدارة
ُ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وفـ ـ ــي إط ـ ــاره ـ ــا تـ ـع ـ ّـد
ً
إدارة املــالـيــة الـعـ ّ
ـامــة عــامــا أساسيًا؛
تـ ـن ــوي ــع ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي فــي
ال ـب ـل ــدان املـ ـص ـ ّـدرة لـلـنـفــط ب ـع ـي ـدًا عن
ال ــوق ــود األح ـ ـفـ ــوري؛ تـسـهـيــل الـبـيـئــة
االقتصادية تمهيدًا الزدهــار القطاع
ال ـ ـخـ ــاص؛ االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن م ـق ـ ّـوم ــات
املعطيات الديموغرافية فــي املنطقة
م ــن خـ ــال ت ـط ـب ـيــق اإلصـ ــاحـ ــات فــي
أسواق العمل.

Oxfam is launching a tender to Rehabilitate Latrines, Hand Washing Facilities, and Water Tanks in the
bekaa region and is looking for qualified contractors in order to perform the task. You can collect the
Tender Documents from Our Beirut Office or Zahle Office. Hamra, Makdessi Street, GS Building, 3rd
Floor. Zahle, Baalback Highway, Nicolas Jerjes Building, 2nd Floor. For more information please call
70/062695 Beirut or 70/661115 Zahle.
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مجتمع وإقتصاد

ُيتوقع أن يؤذي العامل في المصانع الكندية ،وتحويالت المغترب
اللبناني وعجلة النمو الصيني .وانطالقًا من محاولة ّ
تلمس طبيعة
هذا العالم ،يترقب البنك الدولي في تقريره عن االقتصاد العالمي

ّ
إل صناعة وطنية!
وفــي اليابان ،فــإن السياسات النقدية
الداعمة للقطاعات املختلفة ستستمر
ب ـت ـح ـف ـي ــز ال ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
ومحاوالت خلق ّ
جو استثماري مريح.
ع ـم ــوم ــا ،رغـ ــم ظ ـ ــروف ال ـض ـيــق املــالــي
الـ ـن ــاج ــم عـ ــن ارت ـ ـف ـ ــاع ال ـ ـفـ ــوائـ ــد عـلــى
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ـن ــذ ت ـشــريــن
ّ
الثاني املــاضــي ،ف ــإن التمويل ال يــزال
ً
م ـق ـب ــوال نـتـيـجــة إج ـ ـ ـ ــراءات امل ـص ــارف
املــركــزيــة فــي الـحـفــاظ عـلــى سـيــاســات
تـ ـكـ ـيـ ـيـ ـفـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدان الـ ـن ــامـ ـي ــة
وال ـصــاعــدة أي ـضــا .فــي ه ــذه الـفـئــة من
ال ـب ـلــدان ،سـيـعــود الـنـمــو االق ـت ـصــادي
إل ــى االرت ـف ــاع خ ــال ال ـس ـنــوات الـثــاث
امل ــدروس ــة ،ول ـكــن بــاخ ـتــاف مـلـحــوظ
َ
ب ــن ف ـئــتــي ال ـب ـل ــدان املـ ـص ــدرة لـلـمــواد
األولية وتلك املستوردة لها .فاألولى،
ستشهد اندفاعة كبيرة في النمو إلى
 %2.3نـتـيـجــة االن ـت ـع ــاش ف ــي أس ـعــار

ال ـن ـفــط ،أم ــا الـثــانـيــة فـسـتـحــافــظ على
م ـ ـعـ ـ ّـدل زخـ ـ ــم م ـس ـت ـق ـ ّـر ن ـس ـب ـي ــا خ ــال
ّ
بنمو يرتفع تدريجًا
الفترة املدروسة،
إلــى  ،%5.8مــع العلم بــأنــه يبقى دون

لبنان جذب ّتحويالت من
الواليات المتحدة خالل
الفترة 2015-2010
بنسبة  %3من ناتجه
المحلي اإلجمالي
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لعام  ،2017أن يكون النمو عند  ،%2.7غير أن «الشكوك الحائمة
حول المسار الذي ستتخذه السياسات االقتصادية األميركية قد
يكون لها تأثير سلبي خطير على آفاق هذا النمو»

امل ـعـ ّـدل املـسـ ّـجــل فــي املــرحـلــة السابقة،
ّ
وأن الصني وحدها مسؤولة عن نقطة
م ـئــويــة كــام ـلــة تـقــريـبــا م ـن ــه" .وال ـن ـمــو
ال ــذي ستحققه فـئــة ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة
والصاعدة سيكون املساهمة األقــوى
لها في النمو العاملي منذ عام ."2013
ف ـع ـل ـي ــا ،الـ ـع ــن هـ ــي ع ـل ــى ال ـت ـح ــوالت
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــت ـح ــدة
بالدرجة األولى خالل السنوات الثالث
امل ـق ـب ـل ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ع ـل ــى اإلج ـ ـ ـ ــراءات
االقتصادية والنقدية التي ستتخذها
إدارة دونــالــد تــرامــب ،والـتــي سيكون
لـهــا ارتـ ـ ــدادات عـلــى مختلف األقــالـيــم
وم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول .فـ ـت ــوجـ ـه ــات
ّ
بتوجه حمائي
الرئيس املنتخب تشي
ّ
ُيعزز األفكار الوطنية ويؤذي التجارة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ويـ ـعـ ـك ــس م ـ ـسـ ــار انـ ــدمـ ــاج
االقتصاد العاملي.
ومن بني النقاط التي يطرحها دونالد

حسن
شقراني

ترامب في برنامجه االنتخابي" ،إعادة
ت ــوجـ ـي ــه اإلنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـحـ ـك ــوم ــي ص ــوب
البنى التحتية األمـيــركـيــة واالبـتـعــاد
عن أجندة أوباما ـ كلينتون الخاصة
بتعزيز العوملة" ،في إشارة إلى الرؤية
االق ـت ـصــاديــة لـلــرئـيــس امل ـغ ــادر ب ــاراك
أوبـ ــامـ ــا ،وامل ــرشـ ـح ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاسـ ـ ــرة ه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاري ك ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـتـ ــون،
وتوجهاتهما في اإلدارة االقتصادية
العامة.
قـ ــد يـ ـك ــون لـ ـه ــذا الـ ـخ ــط الـ ـج ــدي ــد فــي
اإلدارة املــاكــرو اقتصادية إيجابيات،
ّ
ظل األزمــات املتجددة
وخصوصًا في ٌ
ّ
ّ
التي تولدها عوملة اقتصادية تحولت
إلــى خدمة القطاع املــالــي والرساميل
الـحــامـيــة .وبــالـتــالــي ،قــد ُيـشـ ّـجــع على
اع ـت ـمــاد م ـق ــارب ــات أك ـث ــر تــرك ـي ـزًا على
ّ
خلق الوظائف في كل األقاليم.
غير أنه في املديني القريب واملتوسط،

م ــن ش ــأن ه ــذه ال ـس ـيــاســات أن ت ــؤذي
ال ـن ـم ــو ال ـع ــامل ــي والـ ـبـ ـل ــدان امل ـخ ـت ـلـفــة.
ً
فـلـنــأخــذ م ـث ــاال م ـبــاش ـرًاُ .ي ـق ـ ّـدر الـبـنــك
الـ ــدولـ ــي أن ل ـب ـن ــان ج ـ ــذب ت ـحــويــات
ّ
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة خـ ــال الـفـتــرة
 2010ـ  2015بـنـسـبــة  %3م ــن ناتجه
املحلي اإلجمالي؛ أي ّما ُيعادل مليار
دوالر تقريبًا ،فيما تدفقت إلــى مصر
اسـتـثـمــارات أجـنـبـيــة مـبــاشــرة تـعــادل
 %6مــن ناتجها خــال الفترة نفسها.
"وفـ ــي ح ــال ط ـغ ـيــان ال ـس ـيــاســات غير
ّ
املـحـســومــة ف ــي ال ــوالي ــات املــت ـحــدة أو
ّ
في منطقة اليورو ،فــإن ذلك قد يؤدي
إل ـ ــى خ ـف ــض ت ـل ــك ال ـن ـس ــب ع ـل ــى نـحــو
ّ
كـبـيــر" .كــذلــك ف ــإن "أي نـمــو أو تــراجــع
في االستثمارات في أي من الواليات
ّ
املتحدة أو منطقة اليورو قد يؤدي إلى
نـتــائــج مــوازيــة فــي الـبـلــدان الـصــاعــدة
والنامية".

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
)ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ (2017 -

ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

تعافي لبنان:
السياحة ليست كافية

لبنان هو الوحيد في المنطقة الذي شهد انتعاشًا في القطاع السياحي
مع تعافي الرحالت من أوروبا (أ ف ب)

يشرح خبراء البنك الدولي في تقرير
آفـ ـ ــاق االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـع ــامل ــي ،أن ـ ــه فـيـمــا
"تـسـتـمـ ّـر م ـعــانــاة ال ـب ـلــدان امل ـس ـتــوردة
ل ـل ـمــواد األولـ ـي ــة ف ــي م ـجــال الـسـيــاحــة
نتيجة الحوادث اإلرهابية ،وتداعيات
الـ ـص ــراع ــات" ُي ـس ـ ّـج ــل أن "ل ـب ـن ــان هــو
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــد انـ ـتـ ـع ــاش ــا فــي
القطاع السياحي مع تعافي الرحالت
مــن أوروب ـ ــا" .وســاهــم تــأثـيــر التعافي
ال ـس ـي ــاح ــي مـ ــع الـ ـنـ ـش ــاط ال ـ ـقـ ــوي فــي
القطاع العقاري ،يتابع الخبراء" ،في
تعافي النمو على نحو متواضع في
هذا البلد عام ."2016
ويـبـنــي الـتـحـلـيــل عـلــى ق ــدرة التفاهم
السياسي على تطوير هــذا التعافي،
إذ يـقــول" :فــي لبنان ،مــن املفترض أن
يـ ــؤدي تـحـســن االس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي
بـعــد انـتـخــاب رئـيــس الـجـمـهــوريــة في
نهاية تشرين األول ،وذلك بعد عامني
ونـصــف عــام على ال ـفــراغ ،إلــى تحفيز
االستثمارات".
ك ــذل ــكُ ،ي ـع ـ ّـد ل ـب ـنــان ،بـحـســب الـتـقــريــر
نـفـســه ،مــن بــن "ال ـب ـلــدان الـصـلـبــة" في

تعاني بلدان
المنطقة ّبمجملها
َ
ضعف نمو االستثمارات
ّ
مـ ـج ــال ت ـص ــدي ــر الـ ـخ ــدم ــات .ول ـعــل ـهــا
إحـ ــدى اإلي ـج ــاب ـي ــات األس ــاس ـي ــة الـتــي
ّ
تضمن إنتاجية حيوية في ظل ضعف
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،واسـ ـتـ ـم ــرار
الـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ل ـل ـس ـي ــاس ــة ع ـلــى
االقتصاد.
ول ـكــن بــرغــم ه ــذا ال ـت ـف ــاؤل ،سـ ُـيـسـ ّـجــل
لبنان ثالث أســوأ نمو اقـتـصــادي في
عــام  2017بــن بـلــدان الـشــرق األوســط
وشمال أفريقيا ،إذ يحل مباشرة قبل
ّ
بمعدل
البحرين والسعودية والعراق،
يـبـلــغ  ،%2.2فـيـمــا يــرتـفــع امل ـعــدل إلــى

ً
 %7في جيبوتي مثال ،وإلى  %4.4في
ّ
مصر و %4في كل من إيران واملغرب.
أيـ ـض ــا ،ت ـس ـت ـمـ ّـر م ـع ــان ــاة ل ـب ـنــان عـلــى
ّ
مستوى إدارة املالية الـعـ ّ
ـامــة ،فــي ظل
النمو الضعيف .ويذكر التقرير على
وجه الخصوص في سياق التأكيد أن
"مستوى التصحيح املالي في البلدان
املستوردة للنفط لم يكن كافيًا إلطالق
مـســار خـفــض مـعــدل الــديــن ال ـعــام إلــى
الناتج؛ حيث يبلغ هــذا املعدل %100
ف ــي م ـص ــر %95 ،ت ـقــري ـبــا ف ــي األردن
ونحو  %145في لبنان".
ً
وبناء على تقديرات البنك الدولي ،فإن
ّ
ُ
لبنان يعد من بني البلدان األساسية
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــال أفريقيا
التي تحتاج إلى مشاريع استثمارية
ف ــي ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة" ،فــاالن ـق ـطــاعــات
املستمرة في تغذية التيار الكهربائي
ُ ّ
ت ـشــكــل عــائـقــا أم ــام الـتـنــافـسـيــة وأداء
ُ
األعمال" .كذلك فهو ،مع األردن ،يعاني
من "ضغط كبير على البنى التحتية
مـ ــن جـ ـ ـ ــراء تـ ــدفـ ــق أع ـ ـ ـ ــداد ه ــائـ ـل ــة مــن
الالجئني السوريني".
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

أكثر من  200مليون
عاطل من العمل
في عام 2017
سيرتفع عــدد العاطلين عن العمل في
الـعــام الحالي إلــى أكـثــر مــن  201مليون
ش ـخــص .و ّسـ ـي ــزداد ع ــدد الـعــامـلـيــن في
وظائف هشة بمعدل  11مليون شخص
سنويًا ،معظمهم من بلدان جنوب آسيا
وأفريقيا جنوب الـصـحــراء .كــذلــك ،سيزيد
عــدد العمال الــذيــن يتقاضون أدنــى من
 3.1دوالر يوميًا في البلدان النامية بمعدل
خـمـســة مــاي ـيــن ع ــام ــل ،خ ــال الـعــامـيــن
ُ
المقبلين .هــذه هي أبــرز خالصات التقرير
الجديد الصادر عن منظمة العمل الدولية
التي تشير خالله إلــى نمو القوى العاملة
بشكل يفوق عدد فرص العمل الجديدة
مــن املتوقع ازدي ــاد معدل البطالة في
ال ـعــالــم م ــن  5.7%إل ــى  5.8%ف ــي عــام
 ،2017أي ارت ـف ــاع ع ــدد الـعــاطـلــن من
ال ـع ـمــل ب ـم ـقــدار  3.4م ــاي ــن شـخــص،
بـحـســب تـقــريــر «االس ـت ـخ ــدام واآلف ــاق
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ال ـعــالــم – ات ـجــاهــات
عام  ،»2017الصادر عن منظمة العمل
الــدولـيــة .يتوقع التقرير ارت ـفــاع عدد
ال ـعــاط ـلــن م ــن ال ـع ـمــل عــامل ـيــا ف ــي عــام
 2017إل ــى أك ـثــر م ــن  201م ـل ـيــون ،مع
ازديــاده بمقدار  2.7مليون عام ،2018
«ألن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق
عدد فرص العمل الجديدة».
يـ ـق ــول املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام مل ـن ـظ ـمــة ال ـع ـمــل
ال ــدول ـي ــة غـ ــاي رايـ ـ ــدر« :ن ـح ــن نــواجــه
م ـ ـص ـ ــاع ـ ــب م ـ ـ ـ ــزدوج ـ ـ ـ ــة ت ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ف ــي
تــافــي األضـ ـ ــرار ال ـنــاج ـمــة ع ــن األزم ــة

االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة الـعــاملـيــة
وخ ـل ــق فـ ــرص ع ـم ـ ٍـل نــوع ـيــة لـعـشــرات
املـ ــايـ ــن مـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــن ال ـ ـجـ ــدد إل ــى
س ــوق ال ـع ـمــل ك ــل ع ـ ــام» ،الف ـتــا إل ــى أن
ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي «يـ ــواصـ ــل أداءه
املخيب لآلمال على صعيد املستويات
ً
ودرجات الشمول .ويرسم ذلك صورة
مقلقة لالقتصاد العاملي ولقدرته على
توليد فــرص عـمـ ٍـل كــافـيــة ،ناهيك عن
ف ــرص ع ـم ــل ن ــوع ـي ــة»ُ .
وي ـض ـي ــف« :إن
ٍ
استمرار املستويات العالية من أشكال
العمل الهشة إلى جانب عدم إحراز أي
ـدم فــي ج ــودة ف ــرص الـعـمــل (حـتــى
ت ـقـ ٍ
فــي ال ـب ـلــدان ال ـتــي تحسنت بياناتها
اإلج ـم ــال ـي ــة) ي ــدق ــان ن ــاق ــوس الـخـطــر،
ويتعني علينا ضمان تقاسم مكاسب
النمو بطريقةٍ شاملة».
يتوقع التقرير أن تبقى أشكال العمل
ُال ـه ـش ــة ،أي ال ـع ــام ـل ــن ل ـ ــدى م ـن ـشــآت
أسرهم ولحسابهم الخاص ،أعلى من
 42%مــن إجـمــالــي ع ــدد الـعـمــال ،وهــو
ـص فــي عام
مــا يـعــادل  1.4مليار شـخـ ٍ
.2017
وب ـح ـس ــب ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فــي
م ـن ـظ ـم ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة واملـ ــؤلـ ــف
ّ
الرئيسي للتقرير ستيفن توبني ،فإن
نـحــو نـصــف الـعـمــال فــي االقـتـصــادات
ال ـن ــاش ـئ ــة ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي مـ ـه ـ ٍـن ه ـشــة،
من
«وتــرت ـفــع ه ــذه الـنـسـبــة إل ــى أك ـثــر ً
 80%ف ــي الـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة» .ونـتـيـجــة
لــذلــكُ ،يتوقع أن ي ــزداد عــدد العاملني
فــي وظــائــف هـشــة بـمـقــدار  11مليون
سـنــويــا ،ومعظمهم فــي بـلــدان جنوب
آسيا وأفريقيا جنوب ّالصحراء.
عـلــى صعيد آخ ــر ،ي ـحــذر الـتـقــريــر من
ح ــدة ع ــوائ ــق ال ـب ـطــالــة ،وال سـيـمــا في
أمـيــركــا الالتينية والـبـحــر الـكــاريـبــي،
«حـ ـي ــث إن أث ـ ــر الـ ــركـ ــود االق ـت ـص ــادي

مهن هشة (مروان طحطح)
نحو نصف العمال في االقتصادات الناشئة يعملون في
ٍ

األخـ ـي ــر سـيـسـتـمــر خـ ــال عـ ــام ،2017
وكــذلــك فــي أفريقيا جـنــوب الصحراء
التي تعاني من أدنــى مستوى للنمو
منذ عـقــديــن .وتـجــابــه كلتا املنطقتني
ارتـفــاعــا كبيرًا فــي عــدد األف ــراد الذين

 %80من العمال في
الدول النامية ّ يعملون
في مهن هشة

سيصبحون في سن العمل» .من جهة
أخ ـ ــرى ،ي ـتــوقــع ال ـت ـقــريــر أن ي ـتــراجــع
معدل البطالة فــي الــدول املتقدمة في
ْ
ع ــام  2017مــن  6.3%إل ــى  ،6.2%وإن
ب ــوت ـي ــر ٍة بـطـيـئــة ،الف ـت ــا إل ــى أن هـنــاك
«إشارات على حدوث بطالةٍ هيكلية».
ُ
وي ـض ـي ــف مـ ـع ــدو ال ـت ـق ــري ــر« :وت ـب ـقــى
ٍّ
أوروبا
من
ً
البطالة طويلة األمد في كل ً
وأم ـيــركــا الـشـمــالـيــة ،مــرتـفـعــة مـقــارنــة
بـمـسـتــويــاتـهــا ق ـبــل األزمـ ـ ــة ،ك ـمــا أنـهــا
ستواصل ارتفاعها في أوروبا بصرف
الـنـظــر عــن تــراجــع م ـعــدالت الـبـطــالــة».
الــافــت هــو مــا يطرحه الـتـقــريــر ،وهو
تباطؤ تــراجــع أع ــداد الـعـمــال الـفـقــراء،
«ما يضعف من احتمال تحقيق هدف
القضاء على الفقر ،وهــو أحــد أهــداف
التنمية املستدامة التي وضعتها األمم

املتحدة» .ويتوقع التقرير ازدياد عدد
العمال الذين يتقاضون أدنى من 3.1
دوالرات في اليوم بأكثر من  5ماليني
عــامـ ٍـل على مــدى العامني املقبلني في
البلدان النامية.
يخلص الـتـقــريــر إل ــى أن نـقــص فــرص
العمل الالئقة ،سيدفع إلى الهجرة في
مختلف املـنــاطــق فــي الـعــالــم« ،فنسبة
ّ
الـسـكــان فــي س ــن الـعـمــل الــراغ ـبــن في
ال ـه ـج ــرة خ ــارج ــا ازدادت ب ــن عــامــي
 2009و 2016ف ــي ك ــل مـنـطـقــةٍ تقريبًا
مــن مناطق الـعــالــم ،باستثناء جنوب
آس ـيــا وج ـن ــوب ش ــرق آس ـيــا واملـحـيــط
الهادئ» .أما املناطق التي كانت نسبة
سكانها الــراغـبــن فــي الـهـجــرة عالية
بـنـحــو الف ــت ،فـهــي أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة
والكاريبي واملنطقة العربية.

مؤشر

 %67من المستهلكين يتوقعون تدهور أوضاعهم المالية
سجل مؤشر بنك بيبلوس والجامعة األميركية في
بيروت لثقة املستهلك ارتفاعًا بنسبة  3,5%في
تشرين األول ،و 2,2%في تشرين الثاني ،و79%
في كانون األول من عام  .2016وبلغ معدل املؤشر
الـشـهــري  50,4نقطة فــي الفصل الــرابــع مــن عام
 ،2016أي بارتفاع نسبته  38,6%عن معدل الـ36,4
نقطة في الفصل الثالث من العام نفسه .وسجلت
ن ـتــائــج ال ـف ـصــل ال ــراب ــع م ــن ع ــام  2016املـسـتــوى
ً
األعـلــى لها بــن  21فصال وال ــ 17األعـلــى منذ بدء
احتساب املؤشر في تموز  ،2007في حني جاءت
نسبة النمو الفصلية األعلى لها منذ الفصل الثاني
من عام  .2008أما معدل املؤشر الفرعي للوضع
الحالي ،فقد بلغ  48,4نقطة في الفصل الرابع من
ً
عــام  ،2016مسجال تحسنًا بنسبة  33,2%عن
الفصل السابق ،في حني بلغ معدل املؤشر الفرعي
للتوقعات املستقبلية  51,7نقطة ،أي بتقدم نسبته
 42,3%عن الفصل الثالث من عام .2016
ّ
التحسن ،جاءت نتيجة املعدل
ولكن بالرغم من هذا
الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من عام 2016
أقل بنسبة  52,4%من النتيجة الفصلية األعلى له
التي بلغت  105,8نقطة في الفصل الرابع من عام
 ،2008وبنسبة  48%من النتيجة السنوية األعلى
له التي بلغت  96,7نقطة في عام  .2009كما جاءت
النتيجة الفصلية للفصل الرابع من عام  2016أقل

بنسبة  6%من معدل املؤشر الشهري البالغ 53,5
نقطة منذ بدء احتساب املؤشر في تموز .2007
يشير نسيب غبريل ،كبير االقتصاديني ورئيس
م ــدي ــري ــة ال ـب ـح ــوث وال ـت ـح ــال ـي ــل االق ـت ـص ــادي ــة فــي
مجموعة بنك بيبلوس إلى أنه "بالرغم من أن نتائج
الفصل الــرابــع مــن عــام  2016تشير إلــى تحسن
مـلـحــوظ للمؤشر مـقــارنــة بــالـفـتــرات الـســابـقــة ،إال
ً
أنها ال تعكس بالضرورة تحوال مستدامًا في ثقة
ُاملستهلك أو تغييرًا جــوهــريــا فــي رأي أو سلوك
األسـ ــر" .والـسـبــب ،على مــا تظهره نتائج املؤشر

للفصل الــرابــع ،هــو أن  %8,6فقط مــن اللبنانيني
الذين شملهم املسح توقعوا أن يتحسن وضعهم
املالي في األشهر الستة املقبلة ،فيما اعتقد %67
مـنـهــم أن أوضــاع ـهــم املــال ـيــة س ـت ـتــدهــور ،واعـتـبــر
 % 21,5أن أوضاعهم ستبقى على حالها .وتوقع
 %13,5فقط مــن اللبنانيني الــذيــن شملهم املسح
خالل كانون األول  2016أن تتحسن بيئة األعمال
في لبنان في األشهر الستة املقبلة ،في حني توقع
 61%من املواطنني املستطلعني أن تتدهور و%21
أن تبقى على حالها.

ُ
ي ــرى غـبــريــل أن "األسـ ــر اللبنانية تـحـتــاج إل ــى أن
ترى االنفراج السياسي في البالد ينعكس ترجمة
عملية فــي ارت ـف ــاع مـسـتــوى معيشتها وتحسن
أوضاعها االقتصادية واملالية ،من أجــل أن تبقى
ثـقـتـهــا وتــوق ـعــات ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة ع ـنــد مـسـتــويــات
مرتفعة".
وأظهرت نتائج املؤشر أن اإلنــاث سجلن مستوى
ث ـقــة أع ـلــى نـسـبـيــا م ــن ال ــذك ــور؛ وأن املستهلكني
املنتمني إلــى الفئة العمرية املمتدة من  40إلــى 49
سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية
األخ ــرى؛ وأن األس ــر الـتــي يـعــادل أو يـفــوق دخلها
 2500دوالر أميركي شهريًا سجلت مستوى ثقة
أعلى من ذلك الذي سجلته األسر ذات الدخل األقل.
وسجل العاملون في القطاع الخاص مستوى ثقة
أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص،
وربات املنزل ،والطالب ،والعاملون في القطاع العام
والعاطلون عن العمل .كما سجل املستهلكون في
جـبــل لـبـنــان أعـلــى مـسـتــوى للثقة بــن املحافظات
فــي الفصل الــرابــع مــن ال ـعــام ،تــاهــم املستهلكون
في شمال لبنان ،وبيروت ،وجنوب لبنان والبقاع.
وسجل املستهلك املسيحي أعلى مستوى من الثقة
ً
مقارنة مع أبناء الطوائف األخرى ،وتبعه املستهلك
السني ،فالدرزي ،والشيعي على التوالي ،بحسب
ما ورد في املؤشر.
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شركات

مرسيدس« ...غش» في استهالك الوقود وضرر بالبيئة
في وقت تحتفل فيه
شركة «ت .غرغور وأوالده»،
وكالء «مرسيدس ـ ـ بنز»
في لبنان بتحقيق حجم
مبيعات قياسية عام 2016
ومحافظتها على الصدارة
من حيث المبيعات ضمن
فئة السيارات الفخمة،
كشفت دراسة حديثة
نشرت في كانون األول
الماضي أن عمالق السيارات
األلمانية مرسيدس تصدر
الئحة الغشاشين في ما
يتعلق بالفرق بين استهالك
الوقود الفعلي للسيارات
على الطرقات ونتائج
استهالك الوقود المسجلة
في المختبرات ،إضافة إلى
معدالت انبعاثات ثاني
أوكسيد الكربون  ،CO2ما
ينتج عنه «خداع» موصوف
للسائقين الذين يقعون
ضحية تسويق كاذب
ومعطيات غير دقيقة
رضا صوايا
عراقة االسم وحدها ال تكفي .مرسيدس
ت ـخــدع زبــائـنـهــا وت ـضــر بــالـبـيـئــة .هــذا
مــا تــؤكــده دراس ــة بعنوان “Mind The
 ”Gap 2016ص ــادرة عــن املنظمة غير
الحكومية Transport and Environment
التي تهدف إلــى تعزيز سياسات نقل
ترتكز إلى أسس التنمية املستدامة في
االتحاد األوروب ــي والعالم ،وتضم 50
جمعية من  26بلدًا أوروبيًا.

هوة تتسع
وفقًا للدراسة ،فإن «السيارات الجديدة

نالت مرسيدس المرتبة ما قبل األخيرة
في ما يتعلق بنسب التحسينات في
معدل االنبعاثات

لـ ــم ت ـص ـب ــح أكـ ـث ــر ك ـ ـفـ ــاءة ك ـم ــا تــدعــي
الشركات املصنعة ،والتقدم في خفض
االنبعاثات على الطرقات توقف ملدة 4
س ـنــوات» .كما أن الـفــارق بــن النتائج
الرسمية الصادرة عن املختبرات وأداء
السيارات الفعلي على الطرقات ينمو
بـشـكــل كـبـيــر وم ــن دون أي ض ــواب ــط،
ح ـي ــث ق ـف ــزت الـ ـف ــروق ــات م ــن  %9ع ــام
 2001إلــى  %28عــام  2012و %42عام
 ،2015ويقدر أن تزداد لتبلغ  %50قبل
عام .2020
األدلة بحسب املنظمة «ال تقبل الجدل»
كونها تستند إلى تحليل تلوي Meta-
 analysisأع ــده املجلس الــدولــي للنقل
ال ـن ـظ ـي ــف  ICCTق ـ ـ ــارن ف ـي ــه م ـع ــدالت
االن ـب ـع ــاث ــات املـسـجـلــة ف ــي املـخـتـبــرات
وعلى الطرقات لحوالى مليون سيارة
مــن مختلف أنـحــاء االتـحــاد األوروب ــي
ف ــي  13م ـج ـمــوعــة ب ـي ــان ــات مـخـتـلـفــة.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ،فـ ــإنـ ــه ون ـت ـي ـجــة
التـ ـ ـس ـ ــاع الـ ـ ـه ـ ــوة «ل ـ ــم يـ ـع ــد ل ـل ـن ـتــائــج
الــرسـمـيــة الـ ـص ــادرة ع ــن ال ـشــركــات أي
م ـص ــداق ـي ــة ح ـت ــى ك ــأس ــاس لـلـمـقــارنــة
ب ــن ال ـن ـم ــاذج أو امل ــودي ــات املختلفة
للسيارات».

مرسيدس...األسوأ
س ـي ــارات مــرس ـيــدس لــديـهــا الـفـجــوة
األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــرات
وال ـن ـت ــائ ــج ال ـف ـع ـل ـيــة امل ـس ـج ـل ــة عـنــد
قيادة السيارة على الطرقات .إذ يزيد
اسـتـهــاك ال ــوق ــود الحقيقي بنسبة
 %54ع ــن ال ـن ـس ـبــة الــرس ـم ـيــة املـعـلــن
عنها استنادًا إلى املختبر.

وهناك أسباب عدة تفسر هذا التباين
الـكـبـيــر ف ــي ال ـن ـتــائــج .لـكــن ال ــاف ــت أنــه
فــي حــال أخــذنــا فــي االعتبار الوسائل
واألس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
ال ـش ــرك ــات لـتـغـطـيــة ال ـن ـســب الـفـعـلـيــة،
فــإنـهــا مجتمعة ال يـمـكــن أن «تـســاهــم
في ازدياد الفجوة بأكثر من  ،»%50ما
دفع املنظمة إلى الطلب من املفوضية
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ان ـت ـهــاكــات
مرسيدس.
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ب ـل ــغ االخ ـت ــاف
فــي نتائج االخ ـت ـبــارات على الطرقات
بالنسبة إل ــى س ـيــارات مــرسـيــدس من
فئة  A-Classو E-Classحــوالــى ،%56
وإل ـ ـ ــى سـ ـ ـي ـ ــارات م ــرسـ ـي ــدس مـ ــن فـئــة
 .%54 C-Classوحلت في املركز الثاني
ك ــل م ــن ش ــرك ـت ــي  Audiو  Smartمــع
تسجيل كل منهما نسبة .%49
وألن امل ـص ــائ ــب ال ت ــأت ــي ف ـ ـ ــرادى ،فــإن
م ــرسـ ـي ــدس ن ــال ــت أيـ ـض ــا امل ــرتـ ـب ــة مــا
ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـنـســب
ال ـت ـح ـس ـي ـنــات ف ــي م ـع ــدل االن ـب ـعــاثــات
امل ـصــرح عـنـهــا مــن قـبــل ال ـشــركــات بني
عامي  2008و .2015إذ أن أقل من %20
مــن التحسينات املعلن عنها مــن قبل
مــرسـيــدس أمـكــن تلمسها فعليًا عند
ق ـي ــادة ال ـس ـي ــارات عـلــى ال ـط ــرق ــات .أمــا
األفضل في هذا الصعيد فهما شركتا
 BMWو  Toyotaاللتان تخطت نسب
التحسينات الـتــي أعلنا عنها والتي
أمـ ـك ــن ال ـت ـث ـب ــت مـ ــن ص ــدق ـي ـت ـه ــا عـلــى
الطرقات أكثر من .%50

آثار الغش
تـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أن الـ ـت ــاع ــب
بالنتائج مــن قبل الـشــركــات املصنعة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ـ ــى «خ ـ ـ ـ ـ ــداع
ال ـســائ ـقــن» ال ــذي ــن ل ــن يـحـصـلــوا على
الـتـخـفـيـضــات امل ــوع ــودة ف ــي م ـعــدالت
استهالك الوقود ،ما ينتج عنه زيادة
فــي إنفاقهم على الــوقــود تـقــدر ب ــ549
ي ـ ــورو س ـن ــوي ــا .وت ـك ـمــل الـ ــدراسـ ــة أنــه
«كلما زاد إنفاق السائقني على الوقود
كلما تراجعت قدرتهم على شراء سلع
وخــدمــات أخــرى ما يــؤدي إلــى تراجع
معدالت النمو وفرص العمل».
إضافة إلى ما تقدم ،وفي حال استمرار
الوضع على ما هو عليه لعام ،2030
ف ــإن الـســائـقــن فــي االت ـحــاد األوروب ــي

الفرق بين نتائج المختبرات و نتائج القيادة الفعلية على الطرقات 2015

نسب التحسينات في معدل االنبعاثات التي تحققت فعليًا على الطرقات بين 2015- 2008

س ـيــدف ـعــون تــري ـل ـيــون دوالر إضــافــي
ع ـل ــى ال ـ ــوق ـ ــود ،وس ـي ـض ـط ــر االتـ ـح ــاد
األوروبــي إلى شراء  6مليارات برميل
نـفــط إض ــاف ــي م ــا سـيـفــاقــم م ــن تبعية
أوروبــا في مجال الطاقة ويؤثر سلبًا
في ميزان املدفوعات.
م ــن ال ـنــواحــي الـبـيـئـيــة ،ف ــإن مــواصـلــة
هـ ــذه األس ــال ـي ــب س ـيــزيــد م ــن مـخــاطــر
ال ـت ـغ ـيــرات امل ـنــاخ ـيــة ال ـتــي ق ــد يصبح
من الصعب التحكم بها .أمــا تجاريًا،
ف ــالـ ـت ــاع ــب الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـه ـج ــه ب ـعــض
ال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي ب ـي ــان ــات ـه ــا الــرس ـم ـيــة
سـيــؤثــر سلبًا مــن حـيــث املـبـيـعــات في
بــاقــي ال ـشــركــات املـصـنـعــة لـلـسـيــارات
األكـثــر شفافية والـتــي تنتج سـيــارات
أكثر فعالية.

تـطــرقــت ال ــدراس ــة كـمــا هــو واض ــح في
الـ ـن ــص وفـ ــي الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـيــان ـيــة إل ــى
شركات متعددة تلجأ إلى التالعب في
النتائج .لكن يبقى لتواجد مرسيدس
ضمن القائمة ال بــل على رأسـهــا وقع
الصدمة نظرًا إلى ما للشركة العريقة
ّ
من تاريخ في عالم السيارات .وفي ظل
ه ــذه امل ـع ـط ـيــات يـصـبــح م ــن امل ـش ــروع
التساؤل هــل الفضيحة التي عصفت
بشركة فولسفاغن لم تكن سوى رأس
جبل الجليد ،وبالتالي بداية لتدحرج
كرة ثلج قد تصيب الشركات املصنعة
ل ـل ـس ـيــارات ف ــي مـقـتــل وت ــرت ــب عليها
تكاليف باهظة؟ واألهم ماذا عن لبنان
وعن املستهلك اللبناني املعروف عنه
عشقه للمرسيدس؟

أسباب الفروقات
تلجأ الشركات المصنعة للسيارات إلى اساليب متعددة تساعدها على التالعب بالنتائج ومنها :
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سوريا

تحقيق

 20ألفًا من «مجهولي النسب» في حلب وحدها؟

أطفال بال آباء

ّ
حكاية أسرة أبو ّ
بعيدة إلى حد كبير عن مساقط
زاوية
من
الحرب
كوارث
على
وء
الض
تلقي
د
محم
ّ
ُ
الضوء .أسرة ّ
بينهم بعض وسائل
ومن
ثر
ك
فاعلون
مأساتها
صناعة
في
تشارك
صغيرة
ة
حلبي
ّ
ّ
الوطنية يقول إن عشرات اآلالف
اإلعالم ،شأنها شأن ُ آالف األسر في حلب وغيرها .مختصر الكارثة
من ّ األطفال الذين ولدوا في ظل الحرب في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة ال وجود لهم على
سجلتها ،والحل الوحيد المتاح تسجيلهم «بال نسب» .في حين تصفهم بعض األصوات بأنهم «أوالد
حرام» و« ِنتاج جهاد نكاح»
صهيب عنجريني
«الحمد لله ،من كم يوم سافر ع ّ
تركيا
ّ
محمد
قبل ما يذبح أختو» يقول أبو
مكفكفًا دم ـ َ
ـوع ــه .ي ـت ـحـ ّـدث ال ـ ّـرج ــل عن
ابنه ّالوحيد بحرقة كبيرة «ما لحقنا
ن ـت ـهــنــى ب ـشــوف ـتــو (ب ــرؤي ـت ــه) ب ـعــد ما
انـحــرمـنــا مـنـهــا ك ــذا س ـنــة» ي ـقــول أبــو
مـحـ ّـمــد ل ــ«األخ ـب ــار» .قـبــل ال ـحــرب كــان
ُ
الـ ـ ّـرجـ ــل ال ـخ ـم ـس ـي ـنـ ّـي ي ـق ـط ــن ف ــي حــي
الصاخور في مدينة حلب ،هو وزوجته

ّ
وابـ ـنـ ـت ــان واب ـ ــن وح ـ ـيـ ــد .حـ ــن حــطــت
َ
الحرب رحالها في حلب نزحت األسرة
ّ
مثل آالف األســر الحلبية ،أسبوع في
أحــد املساجد التي ّ
تحولت إلــى مقار
ّ
إق ــام ــة مــؤقــتــة ك ــان كــاف ـيــا السـتـئـجــار
ّ
الحمدانية .بعد
منزل صغير في حي
ستة أشهر بدأت ّ
املدخرات بالتناقص،
ل ــم ي ـكــن ال ـع ـمــل ال ـجــديــد كــاف ـيــا ســوى
ل ـس ــد امل ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـي ــوم ـ ّـي ــة« .عـمـلـنــا
بسطة صغيرة أنــا ومحمد بالفرقان،
ه ــون ـي ــك (فـ ــي ال ـق ـس ــم الـ ـش ــرق ــي) كـنــت

باألرقام

أعمل في ورشة خياطة» .بعد نقاشات
طــوي ـلــة قـ ـ ّـرر ال ــرج ــل الـ ـع ــودة وأســرتــه
إلـ ــى م ـنــزلــه ال ـق ــدي ــم بــاس ـت ـث ـنــاء ِب ـكــره
محمد «كان عمرو  22سنة وما عندو
عسكرية (معفى من الخدمة اإللزامية
ألن ــه وح ـي ــد) اسـتـلــم الـبـسـطــة ،واتـفــق
م ــع ش ـب ــن ي ـس ـك ـنــو م ـع ــو وي ـت ـعــاونــو
هذا املنوال سارت
بدفع اآلجــار»ّ .
على ّ
حـيــاتـهــم ف ـتــرة ظــنــوا أن ـهــا لــن تـطــول،
ّ
هاتفيًا طاملا سمح توافر
يتواصلون
ّ
في
مرة
د
محم
ويزورهم
بذلك،
الخدمة
ً
األس ـبــوع طــاملــا كــانــت الـحــركــة متاحة
عبر معبر بستان القصر الشهير ،قبل
أن تـتــوقــف ال ــزي ــارات تـمــامــا منتصف
عام .2013

ّ
«على سنة الله ورسوله»

باشر فريق برنامج الدعم القانوني عمله بتاريخ
 17كانون األول  ،2016عبر فريق ّ
مكون من 26
ّ
ّ
وإداريًا .ووفقًا لبيانات تلقتها «األخبار»
محاميًا
مــن الـبــرنــامــج فـقــد شـمــل امل ـســح مــراكــز جبرين
املؤقتة ،مساكن هنانو ،األرض الحمرا ،الصاخور
والـشـعــار .تــم الــوصــول خــال عملية املـســح التي
ام ـتــدت مــن  2016/12/17وحـتــى 2016/12/21
إل ــى مــا ي ـقــارب  1240شـخـصــا ،وأغ ـلــب الـحــاالت
الـقــانــونـيــة الـتــي تـمــت مــواجـهـتـهــا ه ــي :نـقــص في
ال ــوث ــائ ــق ال ـش ـخ ـص ـيــة ك ــال ـب ـط ــاق ــات الـشـخـصـيــة
وال ـعــائ ـل ـيــة وحـ ـ ــاالت تـسـجـيــل األطـ ـف ــال وح ــاالت
ّ
تثبيت ال ــزواج والــنـســب .يقتصر عمل البرنامج
على مــا تتيحه التشريعات الـنــافــذة ،وحـتــى اآلن
ً
لم ُيثمر سوى عن تسجيل  63طفال (أعمار 21
منهم دون السنة ،و 42فــوق السنة) عــاوة على
توزيع  214هوية شخصية و 40بطاقة عائلية.

ف ــي ال ـق ـســم ال ـشــرقــي ع ـمــل ال ــرج ــل في
م ـه ـن ـتــه ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ،ق ـب ــل أن ي ـبــدأ
فــي التنقل بــن أعـمــال عـ ّـدة مــع توقف
مـعـظــم ال ـ ــورش ع ــن الـعـمــل «اشـتـغـلــت
ف ـ ـتـ ــرة ش ــوفـ ـي ــر س ـ ـ ــوزوك ـ ـ ــي ،ب ـع ــدي ــن
ب ـع ــت ك ــم ش ـغ ـلــة م ــن أغـ ـ ــراض ال ـب ـيــت
ج ـم ـع ــت راس م ـ ــال ص ـغ ـي ــر وص ـ ــرت
أشـتــري وبـيــع خ ـضــرة» .فــي منتصف
ع ــام  2014س ــاءت ظ ــروف أب ــو محمد
ّ
والصحية «صرت أشتكي
االقتصادية
مــن ض ـهــري كـتـيــر ،وبـعــديــن اكتشفت
إنــو معي ديسك» .يــروي الرجل كثيرًا
من تفاصيل البؤس التي ّ
مر بها ،في
م ــا ي ـبــدو م ـقـ ّـدمــة لـتـبــريــر «خـطـيـئـتــه»
ال ـتــي أقـ ــدم عـلـيـهــا ب ـعــد ش ـهــور قليلة
«والله يا أستاذ لوال الويل اللي دقناه
م ــا ك ـنــت وافـ ـق ــت ،ب ــس ال ـع ــن بـصـيــرة
واإليـ ـ ـ ــد قـ ـصـ ـي ــرة ،مـ ــا ب ـس ــام ــح حــالــي
ليوم القيامة» .أما «الخطيئة» فكانت
موافقة أبــو محمد على تــزويــج ابنته
ّ
من أحد عناصر املجموعات املسلحة.

خـ ــال ع ــام ــن كـ ــان خ ــاط ـب ــون ك ـثــر قد
تقدموا لطلب ابنتيه «الصغيرة ولد
(طفلة) عمرا يا دوب  13سنة ما قبلت
أبدا ،الكبيرة صار عمرا  18سنة ،بس
والله ما جبرتا ع شــي .الشب سوري
بــس مــو حلبي ،كــان اسـمــو أحـمــد أبو
ّ
محمد ابنه البكر
عمر» .لم ُيطلع أبــو
ّ
على تفاصيل كـثـيــرة ،أخـبــره فقط أن
شابًا قد ّ
ّ
تقدم لخطبة شقيقته وأنهم
وافقوا بعد أن سألوا عنه وعرفوا أنه
«ابن حالل» .لم تكن هناك فترة خطوبة،
أيام قليلة ّ
تم بعدها عقد القران «جاب
شـ ـي ــخ وش ـ ـ ـهـ ـ ــود ،وجـ ــوزنـ ــاه ــن
مـ ـع ــو ّ
على سنة الله ورســولــه» .بعد الــزواج
ّ
ّ
مخصصات
محمد
صارت ألسرة أبو
ّ
دائمة من الخبز واملــواد االستهالكية
والـحـصــص الـغــذائـ ّـيــة بفضل ّ
الصهر
الجديد الذي ّقرر بعد فترة االنضمام
إل ــى «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» وص ــار ُيـعــرف
باسم «أبو عمر أنصار»ُ .يعلق الرجل
عـلــى األم ــر بــاخـتـصــار «جــربــت أحكي
ّ
بالقصة وأنصحو جاوبني« :إذا
معو
ّ
بتريد ما تتدخل يا عمو» .إش بيطلع
باإليد؟» .كان الصهر «يغيب ويرجع،
ب ـغ ـيــابــو ت ـق ـعــد ال ـب ـنــت ع ـن ــدن ــا ،وبــس
يرجع تروح ع بيت جوزا» .في نيسان
 2015اخ ـت ـفــى أب ــو ع ـمــر «نـ ــاس قــالــوا
ّ
بمهمة وما
انخطف ،نــاس قــالــوا راح
رجع ،وناس قالوا انقتل»ّ ،أما الزوجة
ً
فكانت حامال في شهرها الثامن.
استقبلت أس ــرة أب ــو محمد حفيدها
ّ
األول بال أب له ّ
«سميناه محمود ،أمو
نـشــف حـلـيـبـهــا م ــن الـقـهــر عـمــرهــا 20
سنة وهي أرملة وعندا ولد ،وأنا صرت
لوم حالي باليوم  100مرة بس الندم
م ــا ب ـي ـن ـف ــع» .ت ـنــاق ـصــت «ال ـح ـص ــص»
ال ـتــي كــانــت ت ـصــل إل ــى م ـنــزل األس ــرة
تــدريـجـ ّـيــا ،قبل أن تتوقف تمامًا بعد

بضعة شـهــور .عــادت األس ــرة لتعيش
ظ ــروف ــا مــأســويــة شــأنـهــا ش ــأن معظم
ّ
س ــك ــان األحـ ـي ــاء ال ـش ــرق ـ ّـي ــة «ال شـغــل،
وال أك ـ ــل ،والـ ـض ــرب فـ ــوق روسـ ـن ــا كل
الــوقــت» .فــي الـطــرف اآلخــر مــن املدينة
ك ــان مـحـ ّـمــد يــواصــل حـيــاتــه ،وينتظر
ّ
«الـفــرج» ب ــدوره .كــان على اطــاع على
معظم تطورات حياة أسرته بما فيها
اخ ـت ـف ــاء «صـ ـه ــره» م ــن دون أن يعلم
حقيقة «عمل» املختفي ،يتواصل مع
ّ
ويهون عليها
األسرة ،يحادث شقيقته
ويعدها أن يكون أبًا البنها.

في مهب «الذبح»
م ــع ال ــدف ـع ــات األولـ ـ ــى ل ـل ـخــارجــن من
ال ـق ـس ــم الـ ـش ــرق ــي خ ــرج ــت أس ـ ــرة أب ــو
محمد .كــان الــرجــل يتحسب لـ ّ
ـرد فعل
اب ـنــه حــن ي ـعــرف الـحـقـيـقــة كــام ـلــة ،لم
يتواصل معه فور خروجهمّ ،
تدبر أمر
إقامة األســرة مؤقتًا عند أحد جيرانه
ال ـ ـقـ ــدامـ ــى ،ثـ ــم اتـ ـص ــل ب ــاب ـن ــه وذهـ ــب
ملــاقــاتــه« .ق ــررت أحكيلو بالتفصيل،

تقرير

دير الزور« :داعش» يواصل هجومه ...والمطار صامد
أيهم مرعي
عاد تنظيم «داعش» لتكثيف هجماته
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
مدينة دير الزور ،بعد يوم من الهدوء
ش ـهــدتــه ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال ف ــي املــدي ـنــة
ومـحـطـيـهــا .التنظيم صـ ّـعــد هجماته
أمـ ــس ف ــي م ـح ـيــط املـ ـط ــار ال ـع ـس ـكــري،
فـهــاجــم ل ــواء الـتــأمــن ،ومـحـيــط مبنى
الـكـهــربــاء عـلــى مـشــارف حـ ّـي هــرابــش،
ف ـ ـب ـ ــدأ ه ـ ـجـ ــومـ ــه بـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة م ـف ـخ ـخــة
دم ــره ــا ال ـج ـي ــش ق ـب ــل وص ــول ـه ــا إل ــى
ن ـ ـقـ ــاطـ ــه ،لـ ـي ــدف ــع بـ ـع ــده ــا ب ـ ـعـ ــدد مــن
«االنغماسيني» ،ما أدى إلى سيطرته
على مبنى شركة الكهرباء .في الوقت

ذاته ،لجأ التنظيم إلى تشتيت قدرات
ال ـج ـيــش ال ــدف ــاع ـي ــة ،وم ـن ـعــه م ــن شــن
هجمات مضادة إلعــادة فتح الطريق
بني املدينة واملطار ،من خالل مهاجمة
محيط السكن الجامعي وتـلــة الــرواد
ج ـنــوب غ ــرب املــدي ـن ــة ،إال أن الـجـيــش
تمكن من استيعابها ،وصد الهجمات
رغـ ــم ك ـثــاف ـت ـهــا .ويـ ـب ــدو أن الـتـنـظـيــم
يعمد من خالل تكثيف هجماته على
محيط املطار ،إلى السيطرة على حي
هرابش ،وتضييق الخناق على املطار
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ـيــه ،وبــال ـتــالــي
إضـ ـع ــاف ق ـ ـ ــدرات ال ـج ـي ــش الــدفــاع ـيــة
مــن خــال إفـقــاده أهــم قــاعــدة عسكرية
ل ــه ،تشكل حــالـيــا ق ــوة بـشــريــة ونــاريــة

مهمة لحماية األحـيــاء املحاصرة في
املدينة .إلى ذلــك ،واصــل سالحا الجو
الـســوري والــروســي استهدافهما لكل
م ـحــاور االشـتـبــاكــات وخ ـطــوط إم ــداد
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،مل ـن ـعــه م ــن ج ـلــب ت ـعــزيــزات
إضــاف ـيــة ،أو تــدعـيــم قــواتــه املـهــاجـمــة،
وهو ما أجبر التنظيم على نقل عوائل
املقاتلني األجــانــب مــن بعض األحـيــاء
عبر ّ
العبارات النهرية ،باإلضافة إلى
حرق اإلطارات والنفط الخام لتضليل
الطيران وإعاقة حركته.
إلــى ذل ــك ،نجحت الـطــائــرات السورية
ف ــي تـنـفـيــذ إنـ ــزال ج ــوي عـبــر املـظــات
التي تحمل أدويــة وطعامًا إلى املطار
الـعـسـكــري ،لتعزيز صـمــود املقاتلني،

وعـ ـ ــاود فـ ــرن ه ــراب ــش ال ـع ـمــل لـتــأمــن
الـخـبــز لـلـمـنــاطــق ال ـتــي ح ــوص ــرت في
املطار والجفرة وهرابش.
م ـ ـصـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري أك ـ ــد ف ـ ــي ت ـصــريــح

عاود فرن هرابش
العمل لتأمين الخبز
للمناطق التي حوصرت

ل ـ ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن ـ ـ ـ ـ ــه «رغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم كـ ـث ــاف ــة
ال ـه ـج ـم ــات ،إال أن ال ـج ـيــش ن ـجــح في
إحـ ـب ــاطـ ـه ــا ،وأل ـ ـحـ ــق خ ـس ــائ ــر ك ـب ـيــرة
بصفوف التنظيم» .وأض ــاف املصدر
إن «ال ـت ـن ـظ ـي ــم س ـي ـس ـع ــى بـ ـك ــل ثـقـلــه
ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ـ ـطـ ــار ال ـع ـس ـك ــري،
إال أن حــام ـيــة امل ـط ــار تـمـلــك ال ـق ــدرات
ّ
الكافية لصد الهجمات» .ولفت إلى أن
«االس ـت ـعــدادات ال ت ــزال مستمرة لشن
عمليات معاكسة ،إلعادة وصل املدينة
بــامل ـطــار ،بــاالس ـت ـفــادة مــن الـتـعــزيــزات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ت ـص ــل ت ـب ــاع ــا إل ــى
املــديـنــة» .ب ــدوره ،قــال مصدر حكومي
ّ
إن «م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ت ـع ـمــل ،ويـتــم
تــوزيــع الـخـبــز مـجــانــا ،مــع االسـتـمــرار
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(بعض) اإلعالم شريكًا في «الجريمة»
منذ ظـهــور «فـتــوى جـهــاد الـنـكــاح» املزعومة
عـبــر صـفـحــة م ـ ـ ّ
ـزورة عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
ـدت ف ـي ـهــا بعض
االج ـت ـم ــاع ــي «ت ــوي ـت ــر» وج ـ ـ ُ
وسائل اإلعــام مــادة رائـجــة! أع ـ ّـدت عشرات
التقارير التي تتحدث عن تفشي الظاهرة في
مناطق سيطرة تنظيم «داعش» (والحقًا في
مناطق سيطرة مجموعات أخرى) .وإذا كانت
أهداف تلك الوسائل تتراوح بني حشد التأييد
ألحد أطراف الحرب وتشويه صورة «داعش»
ّ
ّ
الحقيقية ليست ّ
مشوهة بما
(وكأن صورته
ّ
يكفي) فــالــواقــع أن هــذه «الـلـعـبــة» قــد أفــرزت
ازديادًا في االستقطاب السياسي واملناطقي،
ّ
أنفسهن
ووضعت كل النساء الالتي وجــدن
يعشن في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة
ّ
ّ
ّ
صورتهن
السورية في مرمى االتهام وتشويه
ّ
ونـعـتـهــن ب ــ«م ـجــاهــدات ال ـن ـكــاح» ،األم ــر الــذي
ّ
أطفالهن .فيما
ينسحب بطبيعة الحال على
ت ـقــول املـتــابـعــة الــدقـيـقــة لـلـحـيــاة فــي املـنــاطــق
الخارجة عن سيطرة الدولة وشهادات عديد

الدولة أخو ّأمو .مع إني صرت سائل 3
شيوخ وكلهم قالوا هالشي حرام ،بس
أنا متأكد إنو عند الله مو حرام».

ّ
وطنية
كارثة

تحدث البعض عن  20ألف طفل من «مجهولي النسب» في مدينة حلب وحدها (األناضول)

ّ
توقعت كل شي ،بس ما توقعت يطير
عقلو ويـحـلــف أي ـمــان ب ــدو يــدبـحـهــا».
ّ
بالشتائم
جــن جـنــون الـشــاب وان ـهــال
ّ
وال ـ ـس ـ ـبـ ــاب م ـت ـه ـم ــا ش ـق ـي ـق ـتــه ب ــأن ـه ــا
شـ ّـاركــت فــي «ج ـهــاد ال ـن ـكــاح» ووال ــده
بـ ــأنـ ــه «ب ـ ـ ــاع ش ـ ــرف ـ ــه» .يـ ـغ ــص ال ــرج ــل
بــدمــوعــه وي ـقــول «م ــا كـنــت مستوعب
الـلــي عــم يصير ،هجم علي ودفشني
(دف ـع ـنــي) وم ــا ب ـعــرف ش ــو ك ــان صــار
لــو مــا تـجـمـعــو ال ـنــاس عـلـيـنــا» .حمل
ال ــرج ــل أوجـ ــاعـ ــه وعـ ـ ــاد إل ـ ــى أس ــرت ــه،
تتالت اتصاالت االبن الغاضب ،حاول
كثيرًا معرفة مكان إقامتهم لكن األب
لــم يخبره .بعد ّأي ــام امتنع تمامًا عن
ال ــرد عـلــى ات ـصــاالتــه ،وراح يـفـكــر في
حل للمصيبة الجديدة «صرت أشوفو
بـنــومــي عــم يــدبــح أخـتــو وابـنـهــا قــدام
عـيــونــي» .اسـتـعــان أبــو محمد بجاره
الــذي آوى األســرة لتنفيذ الفكرة التي
اس ـت ـق ـ ّـر الـ ـ ــرأي ع ـل ـي ـهــا ،تـ ـط ـ ّـوع ال ـجــار
ّ
إلخبار ّ
محمد بأن األسرة «هربت إلى
تــركـ ّـيــا» .ق ــال لــه «راح ــو لعند خــالــك».

ب ـضــخ امل ـ ـيـ ــاه» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن «ط ــاب
املــدارس والكليات مستمرون بتقديم
امتحاناتهم بشكل معتاد ،ولم تتأثر
ب ــاالشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـ ــدائ ـ ــرة فـ ــي مـحـيــط
املدينة».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،وب ـعــد تــأمــن ســاحــات
آم ـ ـنـ ــة لـ ـلـ ـهـ ـب ــوط ،واص ـ ـل ـ ــت طـ ــائـ ــرات
الشحن عملها ،وقامت بإنزال مظالت
تحمل م ـســاعــدات غــذائـيــة مـقـ ّـدمــة من
برنامج األغذية العاملي ،التابع لألمم
املـتـحــدة ،لتقديم املـســاعــدة للمدنيني
امل ـح ــاص ــري ــن ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـه ــال
األحمر السوري ،بعد توقف دام أربعة
أيــام ،نتيجة سيطرة تنظيم «داعــش»
على نقطة اإلسقاط في منطقة املقابر.

ّ
شارك الخال في الخطة ،حني تواصل
ّ
محمد معه قال له «نعم ،هم عندي ،اخز
الشيطان وتعال كي نحل املوضوع».
الدم الذي غلى في عروق الشاب دفعه
السفر سريعًا ،حني وصــل أخبره
إلــى ّ
خاله بأنه استيقظ قبل وصوله بيوم
ّ
فلم يجد أح ـدًا «قــلــو :عــرفــوا إنــك جاي
وه ــرب ــوا ،وال ـلــه أع ـلــم ويـنـهــم ه ــأ» .ال
يـبــدو الــرجــل سـعـيـدًا بطبيعة الـحــال،
لكنه مــرتــاح ألنــه تـجــاوز مــأزقــا كبيرًا
«أنحرم شوفتو أحسن ما يدبح أختو
وأخ ـســر االت ـن ــن ،مــا رح نبقى بحلب
أكيد ،يمكن يرجع ويالقينا ،ما بعرف
لــويــن بــدنــا ن ــروح لـســة» يـقــول مجيبًا
على أسئلتنا الكثيرة.

«بال نسب»

ّ
لـ ــم تـ ـت ــوق ــف مـ ـشـ ـك ــات األس ـ ـ ـ ــرة عـنــد
خ ــاط ــر «ال ـ ــذب ـ ــح» الـ ـت ــي ت ـج ــاوزت ـه ــا
مـ ّ
مؤقتًا .حني سأل أبو محمد عن طريقة
تثبيت زواج ابنته وتسجيل حفيده
ّ
الرسمية علم باملصيبة
في السجالت

«عم نفكر نسجلو على
بيصير
اسمي ،يعني
ّ
عند الدولة أخو أمو»
األكبر :ورقة الــزواج التي في ٌحوزتها
ُ
ال ت ـث ـبــت ش ـي ـئــا ،ف ـهــي خــال ـيــة م ــن أي
ّ
تخص الــزوج باستثناء اسم
بيانات
شهرته «أحمد أبو عمر»! يقول الرجل
ّ
ّ
ّ
مسيري املعامالت أخبره بأن
إن أحد
الفرصة الوحيدة هي تسجيل الطفل
فــي الـسـجــات «ب ــا ن ـســب» ،ويضيف
«يـعـنــي ٌاب ــن حـ ــرام» .الـصـيـغــة املـتــاحــة
مرفوضة تمامًا عند كل أفراد األسرة،
مــا ال ـحــل؟ نـســألــه ،فيجيب «ع ــم نفكر
سجلو على إسمي ،يعني بيصير عند

نجحت الطائرات السورية في
تنفيذ إنزال جوي إلمدادات
طبية وغذائية (أ ف ب)

قـ ـ ـص ـ ــة أبـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـح ـ ـ ّـم ـ ــد ل ـ ـي ـ ـسـ ــت س ـ ــوى
واح ـ ـ ــدة م ــن ق ـص ــص ك ـث ـي ــرة تـخـتـلــف
ّ
حيثياتها ،وتـتـشــارك فــي نتيجة
فــي
واحدة« :أطفال بال آباء» .وعلى امتداد
قرابة أربعة أعوام خرجت فيها األحياء
ّ
ّ
السورية
الشرقية عن سيطرة الدولة
حـ ـصـ ـل ــت ع ـ ـش ـ ــرات آالف الـ ــواق ـ ـعـ ــات
االجتماعية (زواج ،طالق ،والدة ،وفاة)
م ــن دون ت ــوث ـي ــق رسـ ـم ــي .ولـ ــم تـفـكــر
مئات «الهيئات» املعارضة بما فيها
«االئتالف» وسلفه «املجلس الوطني»
وال «الـحـكــومــة املــؤقـتــة» نفسها عناء
التفكير فــي طــريـقــة لتوثيقها بشكل
منهجي .كانت كل حــاالت الــزواج ّ
تتم
«ع ــرف ـ ّـي ــا» ب ـح ـضــور ش ـيــخ وشــاهــديــن
اث ـن ــن وال ـ ـ ــزوج وول ـ ــي أمـ ــر الـ ـع ــروس.
وف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ل ــم تـتـضـ ّـمــن
أوراق «عقد النكاح الشرعي» بيانات
ال ـ ــزوج ـ ــن ك ـم ــا وردت فـ ــي ال ــوث ــائ ــق
ّ
الرسمية (االسم والكنية مع اسم األب
واألم ،الرقم الوطني ،الخانة ..إلخ) .كما
كان كثير من املشايخ يقومون بإجراء
ّ
شفهيًا ومن دون كتابة
«عقد النكاح»
ّ
أي ورقــة .وعــاوة على ذلك ثمة أوراق
ك ـث ـيــرة ّ
دون ـ ــت فـيـهــا ش ـه ــرة ال ـ ــزوج ال
اسـمــه (مـثــل «أب ــو ســاريــة األن ـصــاري»
«أب ـ ــو حــذي ـفــة امل ـه ــاج ــر» «أب ـ ــو إس ــام
ّ
دب ـ ــاب ـ ــات» ..إل ـ ـ ــخ)! .م ــع ع ـ ــودة املــدي ـنــة
سيطرة الدولة السورية
بكاملها إلى
ّ
بــدأت الكارثة بالتكشف :أعــداد كبيرة
من األطفال مع ُأمهات فقط ،أما اآلباء
فهرب بعضهم وقتل بعضهم واختفى
بعضهم.

ّ
السكان ّإن الزواج ّ
يتم فيها بصورة تطابق
من
َ
ّ
شكليًا املعمول به ال في سوريا فحسب ،بل
اإلسالمية :شيخ ،شاهدانٌ ،
ّ
زوج
في كل الدول
وولي للزوجةٌ ،
ّ
مهر ،إيجاب وقبول «على سنة
الله ورسوله» لكن بال توثيق رسمي.

ال تشريعات مرنة

ُ
ح ـتــى اآلن ل ــمً ي ـجــد املـ ـش ـ ّـرع ال ـس ــوري
ً
حـ ـل ــوال م ــرن ــة ل ـل ـكــارثــة ال ـت ــي تتطلب
ّ
ّ
إيجاد تشريعات استثنائية ،ال سيما
ف ــي ظ ــل ت ـك ــرار مــرت ـقــب ل ـهــذه الـكــارثــة
الوطنية في مناطق أخرى على رأسها
إدلب والرقة .وبرغم أن مجلس الشعب
تعديالت
السوري كان قد ناقش أخيرًا
ٍ
عـلــى قــانــون األحـ ــوال املــدنـ ّـيــة ،غـيــر أن
هذه التعديالت ال ُت ّ
قدم لألطفال أكثر
من «ديـكــورات» مثل تغيير تسميتهم
م ــن «ل ـق ـط ــاء» إل ــى «م ـج ـهــولــي نـســب»
مع بعض أشكال الرعاية ولكنّ دائمًا
فــي إط ــار كونهم «مجهولي النسب».
وفي ظل التشظي الحاد الذي يعيشه
امل ـج ـت ـمــع ب ـف ـعــل الـ ـح ــرب ع ـل ــت أخ ـي ـرًا
أصــوات كثيرة تحتج حتى على منح
هؤالء األطفال الجنسية السورية.
يتحدث البعض عــن  20ألــف طفل من
«مـجـهــولــي الـنـســب» فــي مــديـنــة حلب
وح ــده ــا .ال إح ـصــائـ ّ ّـيــات دقـيـقــة حتى
اآلن ،وليس من املتوقع الوصول إليها
ف ــي املـ ـ ــدى امل ـن ـظ ــور ب ـس ـبــب ضـخــامــة
ال ـك ــارث ــة وت ــراك ــم الـ ـح ــاالت وصـعــوبــة
حصرها .مبادرة العائالت إلى البحث
عن تسوية لهذه املشكالت ما زالت في
حدودها الدنيا ،ال ّ
سيما بالنسبة إلى
األطفال الذين لم يبلغوا سن االلتحاق
ب ــامل ــدرس ــة .وتـًعـمــل األم ــان ــة الـســوريــة
ّ
للتنمية ممثلة بفريق «برنامج الدعم
الـ ـق ــان ــون ــي» (امل ـ ـمـ ــول مـ ــن امل ـفــوض ـيــة
الـ ـس ــامـ ـي ــة لـ ــأمـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـش ــؤون
الـ ــاج ـ ـئـ ــن) عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء م ـس ــوح ــات
ّ
ّ
قانونية،
ميدانية والبحث عن حلول
ّ
لكن حجم العمل املطلوب يبدو أكبر
ّ
بـكـثـيــر مــمــا ت ــم إن ـج ــازه خ ــال الـفـتــرة
املاضية.

الجيش يقترب من عين الفيجة
دمشق ــ األخبار
دخل الجيش السوري أطراف بلدة عني الفيجة،
في ريف دمشق الغربي ،وسط تغطية الطائرات
ّ
الحربية التي كثفت غاراتها على مواقع
املسلحني في البلدة .وبالتزامن مع ّ
تقدم الجيش،
قام مسلحو «جبهة النصرة» بإحراق املنازل
في البلدة ،وسط توقعات بانسحابهم خالل
وقت قصير تحت وطأة الضغط العسكري،
حسب مصادر ميدانية .وبحسب هذه املصادر،
فإن االشتباكات مستمرة ،إثر سيطرة الجيش
على وادي تمامة ومعبر أبو سالم ،ما يعني

تضييقًا جديدًا على مسلحي املنطقة يقطع
خطوط إمدادهم ويفصل قرية إفرة عن قرى
وادي بردىّ .
وقدرت خسائر املسلحني في
عني الفيجة وعني الخضرة بالعشرات ،من
بينهم حمود دوكة ،أحد مسلحني «النصرة»
في رنكوس .وكان املسلحون قد ّ
فجروا ثالث
عبوات ناسفة داخل مبنى عني الفيجة ،صباح
أمس ،في تصعيد جديد .يذكر أن أحياء عدة
ّ
من العاصمة السورية قد شهدت ضخًا للمياه،
أمس ،بحسب جداول وزعتها مؤسسة املياه
خالل وقت سابق ،منذ قطع املياه عن دمشق
من قبل املسلحني ،قبل أكثر من شهر.
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ّ
الحدث ُ تعمل موسكو إلنجاح مؤتمر أستانة ،متنقلة بين األلغام اإلقليمية والدولية .وإذا كانت المحادثات المنتظرة
ّ
المرجوة ،خاصة على صعيد تثبيت وقف إطالق النار عبر
ستظهر مدى التقارب التركي ــ الروسي ،فإن نتائجه
ّ
«قوات دولية» ،ستدفع مسار الحل السياسي إلى مكان جديد قد يغير صورة الحرب السورية ...إذا كتب له النجاح

اختبار محادثات أستانة:

«الخوذ الزرقاء» لتثبيت الهدنة والمسار السياسي
موسكو ــ أحمد الحاج علي
ّ
تـجــنـبــت روس ـيــا خ ــوض حـمـلــة برية
االتفاق
كبرى بعد معركة حلب .عقب ّ
عـلــى إط ــاق م ـســار أس ـتــانــة خفضت
وج ــوده ــا ال ـع ـس ـكــري ،بــال ـتــزامــن مع
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إدخ ـ ـ ــال قـ ـ ــوات «الـ ـخ ــوذ
ال ــزرق ــاء» الـتــي ستكون فــي معظمها
روسـ ـي ــة ،م ــع مــراق ـبــي األمـ ــم املـتـحــدة
ال ــدولـ ـي ــن ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـخ ـب ــراء
العسكريني اإليرانيني واألتــراك ،على
أن ت ـل ـعــب الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة ال ـبــريــة
الدور األبرز في حفظ السالم املنشود.
وتشير املعلومات إلــى دور أساسي

ينتظر أن تؤديه الـقــوات الشيشانية
النظامية.
إذًاُ ،ع ـ ِق ــد ال ـع ــزم ع ـلــى إن ـج ــاح جــولــة
التفاهمات القادمة في أستانة ،والتي
س ـت ــدوم ل ـيــومــي  23ـ ـ  24م ــن الـشـهــر
ال ـج ــاري ،لـلـتـفــاهــم عـلــى مــوضــوعــات
مـيــدانـيــة بـمـشــاركــة فـصــائــل مسلحة
تملك تركيا تــأثـيـرًا ملموسًا عليها،
ستجلس مقابل ممثلني عن الحكومة
والـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .وق ــد
تفضي املـحــادثــات إلــى تنفيذ اتفاق
تــوزيــع مـنــاطــق الـنـفــوذ ضـمــن سقف
وح ـ ـ ـ ــدة األرض الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة نـ ـظ ــري ــا،
ُ
ب ـض ـم ــان ــة روسـ ـي ــة ـ ـ ـ إي ــرانـ ـي ــة ت ــري ــح

غارات روسية وأميركية تساند أنقرة في الباب
بـعــد سـيــل مــن املـطــالـبــات واالبـ ـت ــزازات التركية
لقوات «التحالف الــدولــي» للمساهمة إلــى جانب
ق ــوات «درع الـ ـف ــرات» ف ــي عمليتها ف ــي محيط
مدينة الباب شمالي سوريا ،والتي وصلت ّ
حد
الـتـلـمـيــح إل ــى إغ ــاق ق ــاع ــدة انـجــرلـيــك ف ــي وجــه
طائرات «التحالف» ،أعلن الجيش األميركي ،أول
ّ
مــن أم ــس ،أنــه نــفــذ ضــربــات جــويــة ضــد أه ــداف
لتنظيم «داعـ ــش» ق ــرب مــديـنــة ال ـب ــاب ،فــي وقــت
أعلنت فيه وزارة الــدفــاع الروسية أنها شاركت
القوات الجوية التركية في غــارات ضد «داعش»
في محيط املدينة.
ولـفــت املـتـحــدث بــاســم ق ــوات «ال ـت ـحــالــف» ،جــون
دوريان ،إلى أنه تم تنفيذ أربع ضربات في األيام
األخيرة ضد أهــداف لـ«داعش» ،قال إنها «محل
اهتمام مشترك مــن البلدين (تركيا والــواليــات
املتحدة)».
ً
وأوض ـ ـ ـ ــح ق ـ ــائ ـ ــا« :الحـ ـظـ ـن ــا ف ــرص ــة كـ ـ ــان مــن
مصلحتنا املشتركة فيها تدمير تلك األهداف»،
وشملت «ناقلة جنود مدرعة ووحــدات تكتيكية
تــابـعــة للتنظيم» ،مضيفًا أن «الـتـحــالــف يتوقع
االستمرار في العمل ضمن هذا السياق» .وأشار
إلى أنه تم تحديد األهداف بالتعاون بني الواليات
املتحدة وتركيا ،غير أنه لفت إلى أن حجم الدعم
األميركي للعمليات التركية على األرض حول

بلدة الباب «ال يزال غير واضح».
وم ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال رئ ـي ــس ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي هيئة
األرك ـ ـ ــان ال ــروس ـي ــة س ـيــرغــي رودوس ـ ـكـ ــي ،في
ّ
تصريحات بثها التلفزيون الروسي ،إن طائرات
ّ
«للمرة
حربية روسـيــة تـشــارك طــائــرات تركية
األولى» في استهداف «داعش» في محيط مدينة
ُ ّ
الـبــاب ،مضيفًا أن العملية «نــفــذت بــاالتـفــاق مع
الحكومة السورية» .وأضــاف أن الـقــوات الجوية
ت ـقــدم أي ـضــا ال ــدع ــم لـجـنــود الـحـكــومــة الـســوريــة
حــول مدينة ديــر الــزور ،وتدعم هجومًا للجيش
ـر ،حيث حــذر مــن أن
ال ـســوري قــرب مدينة تــدمـ ّ
مسلحي «داعش» ربما يخططون لتفجير املزيد
من آثار املدينة التاريخية.
(األخبار ،رويترز)

التركي من مخاوف الكابوس الكردي،
وض ـم ــان ــة تــرك ـيــة ـ ـ ـ روسـ ـي ــة لـســوريــا
وإيران بأال تتجاوز الفصائل املوالية
لتركيا مدينة الباب شرقي حلب.
وي ـ ــرأس وف ــد ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـســوريــة
ال ـس ـف ـي ــر بـ ـش ــار الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ،ي ــراف ـق ــه
م ـس ـت ـشــار وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أح ـمــد
ع ـ ــرن ـ ــوس ،وسـ ـفـ ـي ــره ــا فـ ــي مــوس ـكــو
رياض حداد ،وعضو مجلس الشعب
أحمد الكزبري ،والدبلوماسي حيدر
علي أحـمــد ،وأســامــة علي مــن مكتب
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وأم ـ ـجـ ــد عـيـســى
مــن رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،إضــافــة إلــى
ال ـع ـق ـي ــد س ــام ــر الـ ـب ــري ــدي م ــن األم ــن
الوطني ،وضابطني من الجيش هما
الـلــواء محمد رحمون والـلــواء أسامة
خـ ـض ــور ،وال ـع ـم ـيــد ع ـلــي ص ــاف ــي من
«الدفاع الوطني».
ومقابل تركيبة دبلوماسية عسكرية
سـ ــوريـ ــة ،س ـي ـح ـضــر وف ـ ــد ال ـف ـصــائــل
املسلحة املوالية لتركيا ،الذي يرأسه
القيادي في «جيش االس ــام» محمد
علوش.
ودعـ ـم ــت روسـ ـي ــا ،ع ـلــى ل ـس ــان وزي ــر
خارجيتها سيرغي الفروف ،مشاركة
عـ ـ ـل ـ ــوش ،عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن «ج ـي ــش
اإلس ـ ــام ي ـش ــارك ف ــي ت ـلــك االت ـفــاقــات
(ال ـهــدنــة وامل ـف ــاوض ــات) ،ومـهـمــا كــان
م ــوق ــف ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـ ــدول م ــن ه ــذا
الفصيل ،فإنه ليس مدرجًا على قائمة
األمم املتحدة للمنظمات اإلرهابية»،
مـضـيـفــا« :ن ـحــن نــدعــم ه ــذه امل ـقــاربــة،
ن ـظ ـرًا مل ــا عـ ّـبــر عـنــه (ج ـيــش اإلسـ ــام)
مـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـل ـت ــوق ـي ــع ،ب ـجــانــب
ف ـص ــائ ــل أخ ـ ــرى ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة ح ــول
بـ ــدء امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» .وأبـ ـق ــى الفـ ــروف
بــاب املشاركة مفتوحًا عبر القول إن
ّ
صيغة الــدعــوات «تمكن مــن مشاركة
الجميع ،بما فيهم الــواليــات املتحدة
األميركية».
غير أن الديبلوماسية اإليرانية أعلنت
رفـضـهــا لـلـمـشــاركــة األم ـيــرك ـيــة ،على
عـكــس الـتــرحـيــب ال ــروس ــي وال ـتــركــي،
إذ اس ـت ـب ـعــد األمـ ــن ال ـع ــام للمجلس
األعلى لألمن القومي علي شمخاني
أن يكون لواشنطن دور في محادثات

أستانة ،وأوضح أنه «بسبب معارضة
إيـ ــران مل ـشــاركــة أم ـيــركــا ،فــإنــه لــم يتم
ت ـقــديــم دعـ ــوة مـشـتــركــة ل ـهــا م ــن قبل
ال ــدول الـثــاث الــراعـيــة للمباحثات...
كـمــا أن ــه لـيــس مـجــديــا أن ت ـشــارك في
إدارة م ـب ــادرات سـيــاسـيــة فــي األزم ــة
الـ ـس ــوري ــة» .ك ــذل ــك أكـ ــد رئ ـي ــس مــركــز
األب ـح ــاث االسـتــراتـيـجـيــة ف ــي مجمع
تشخيص مصلحة النظام ،علي أكبر
واليـ ـت ــي ،م ـع ــارض ــة ب ـ ــاده ال ـشــديــدة
ملشاركة أميركا في املؤتمر.
من ناحية أخرى ـ ورغم كل إشكاليات
املشاركة ـ تأتي مهمة أستانة لتنسيق
تـ ـف ْــاهـ ـم ــات حـ ـف ــظ س ـ ـ ــام مـ ـي ــدانـ ـي ــة،
ُ
تـ ـ ــشـ ـ ـ َـرك ف ـي ـه ــا ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة،
ضمن سيناريو بــدأ يتبلور ويظهر
بعد زي ــارة ق ــادة مـعــارضــات مسلحة
مل ــوس ـك ــو ،ب ـق ـي ــادة ال ـج ـن ــرال ال ـســابــق
املنشق مصطفى الشيخ ،الــذي وافق
عـلــى إدارة مـيــدانـيــة روس ـيــة تضمن
دور ال ـف ـصــائــل ف ــي م ـســار الـتـســويــة.
وكـ ــان ق ــد ق ــال ف ــي وق ــت س ــاب ــق« :دع
القوات الروسية تتدخل في كل بقعة
من سوريا ،ونحن مستعدون للقبول
بها إذا أرادوا تحقيق السالم» .وأشار
إلــى وج ــود ق ــوات شيشانية نظامية
في سوريا ـ من دون تحديد عددها ـ
تندرج ضمن قوات حفظ سالم.
ويتقاطع ما سبق مع زيــارة شخص
ّ
مقرب من الرئيس الشيشاني رمضان
قــديــروف ،هــو آدم امـيـلـخــانــوف ،منذ
ّأي ـ ــام ل ـســوريــا ،وه ــو الـش ـخــص ال ــذي
ّ
ي ـك ــل ـف ــه ق ـ ــادي ـ ــروف ع ـ ـ ــادة بــامل ـه ـمــات
الدقيقة والحساسة .وتحمل الزيارة
إشـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى احـ ـتـ ـم ــال إي ـ ـكـ ــال مـهـمــة

منذ أيام
زارت سوريا
ّ
شخصية مقربة من
الرئيس الشيشاني

مــركــزيــة ل ـل ـقــوات الـشـيـشــانـيــة ضمن
القوة الروسية العاملة في سوريا.
وسيشكل موضوع «الخوذ الزرقاء»
مادة دسمة لحوار أستانة الكازاخية.
وتـ ـحـ ـت ــاج قـ ـ ـ ــوات ال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
الـ ـ ــروسـ ـ ــي إل ـ ـ ــى تـ ـش ــريـ ـع ــات خ ــاص ــة
للمشاركة في مناطق ساخنة تشهد
ن ــزاع ــات مسلحة خ ــارج ال ـح ــدود ،ما
ي ـع ـنــي أن ق ـ ــرار إرس ـ ـ ــال أف ـ ـ ــراد روس
وشيشانيني إلى سوريا ،يتخذ على
أعلى مستوى.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري سـ ـك ــرتـ ـي ــر األمـ ـ ــن
القومي الروسي نيكوالي باتروشف
مقاربة حول إمكانية تطبيق تجربة
الشيشان في بلدان أخرى (يعني بها
ســوريــا) ،يعتقد أنــه بــذلــك يستطيع
ت ــأم ــن االس ـت ـق ــرار ه ـن ــاك ،إذ حققت
روس ـ ـيـ ــا االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي ال ـش ـي ـشــان
ب ـف ـض ــل خـ ـط ــة أمـ ـنـ ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة
اع ـت ـم ــدت إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ـع ـيــد ع ـلــى قــوى
األمــن الداخلي املحلية ،وفي غضون
س ـنــوات قليلة أزاحـ ــت شـبــح الـحــرب
الشيشانية وطـ ـ ّـورت أداء السلطات
املحلية لتخفف الـعــبء األمـنــي على
القوات الفدرالية.
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى أنـ ـ ـق ـ ــرة ،فـتـشـيــر
رؤيتها املستقبلية إلى رفض وجود
ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد ف ــي الـسـلـطــة
بخارطتها السياسية املوحدة ،والتي
أشـ ـ ــار غ ـي ــر م ـ ــرة إل ـي ـه ــا امل ـس ــؤول ــون
األتـ ـ ــراك م ــن ج ـهــة ،وم ــن ج ـهــة ثــانـيــة
رضوخها لسياسة املصالح الروسية
ـ اإليرانية والسير في طريق أستانة
كخطوة ج ــادة نحو تسوية شاملة،
ع ـب ــر ت ــوزي ــع أدوار وت ـق ــاس ــم ن ـفــوذ
ّ
واقعي على األرض.
املهم بالنسبة إلى السياسة التركية
عـ ـ ــدم مـ ـش ــارك ــة الـ ـفـ ـص ــائ ــل الـ ـك ــردي ــة
املسلحة في املفاوضات ،أو االعتراف
بوجودهم كقوة تمتلك حق املشاركة
ف ــي م ـس ــار ت ـقــريــر م ـص ـيــر الـتـســويــة
السياسية .وهــو أمــر يتجاوز أهمية
بقاء أو رحيل أو التعايش مع قيادة
الرئيس األسد من عدمه .فما املخرج
واألك ــراد يحققون إنـجــازات في قتال
«داعـ ــش»؟ وكـيــف سيتعامل التركي

تقرير

ّ
الصين تتسيد «منتدى دافوس» ...وتطمئن الغرب الخائف

تعهد شي بأن تنمية الصين ستواصل تقديم الفرص (أ ف ب)

ي ـس ـت ـك ـم ــل ال ـ ـي ـ ــوم مـ ـنـ ـت ــدى داف ـ ـ ــوس
االق ـت ـصــادي أع ـمــالــه ،بـعــد يــومــن من
الـلـقــاءات خـ ّـيــم عليها الـتــوتــر والقلق
مـ ـ ــن وصـ ـ ـ ـ ــول دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب إلـ ــى
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض والـ ـخ ــوف م ــن تـقــدم
«ال ـش ـع ـبــويــة» ف ــي ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة،
فـيـمــا لـعـبــت ال ـص ــن ،ثــانــي أك ـبــر قــوة
اقـتـصــاديــة فــي ال ـعــالــم ،دور املطمئن
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام االق ـت ـص ــادي
القائم.
ول ـطــاملــا لـعــب مـنـتــدى داف ـ ــوس ،ال ــذي
أصـ ـ ـب ـ ــح م ـ ـ ــرادف ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـسـ ــوق املـ ـفـ ـت ــوح
ّ
وتنبؤ
والعوملة ،دورًا بارزًا في تقييم
األحــداث السياسية واالقتصادية في
العالم ،كونه يجمع النخب السياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ــن رجـ ـ ـ ــال األعـ ـم ــال

واملستثمرين واألكاديميني ،من معظم
ّ
الدول ذات االقتصادات الكبيرة .إال أن
إدراك حجم اإلخفاق كان حاضرًا بقوة
هــذا الـعــام ،خاصة بعدما شهد العام
املاضي أحداثًا لم يتوقعها كثر ،األمر
الـ ــذي دفـ ــع ،وف ــق وك ــال ــة «ب ـلــوم ـبــرغ»،
إل ــى ط ــرح ت ـس ــاؤالت ح ــول قـ ــدرة تلك
النخب على «فهم ومــواجـهــة» القوى
«املناهضة للمؤسسات» التي ارتفعت
في كل من أوروبا والواليات املتحدة.
ول ـ ـعـ ــل أك ـ ـثـ ــر املـ ــواض ـ ـيـ ــع ح ـســاس ـيــة
ال ـت ــي ط ــرح ــت ه ــو مـسـتـقـبــل أوروب ـ ــا
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،خ ـصــوصــا مع
خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ـن ــه ،م ــن دون أن
تـغـيــب «الـخـشـيــة م ــن تــدخــل روس ــي»
في االنتخابات األوروبـيــة املقبلة في

برلين :الخطاب
الصيني مثير لإلعجاب
واستراتيجي

فرنسا وأملانيا .وفي آخر كلمة له قبل
ت ــرك مـنـصـبــه ،وص ــف نــائــب الــرئـيــس
األمـيــركــي ،جــو بــايــدن ،أم ــس ،روسيا
بأنها أكبر تهديد للنظام الليبرالي
ال ـ ــدول ـ ــي ،وقـ ـ ــال إن ـ ــه ي ـج ــب أن تـعـمــل

واش ـن ـطــن م ــع أوروبـ ـ ــا ع ـلــى مــواجـهــة
الرئيس الروسي فالديمير بوتني.
وينبع الخوف األوروبي حيال روسيا
من عدة تصريحات أدلى بها ترامب،
ومـ ـ ــن ت ــوج ـي ـه ــه رسـ ــائـ ــل ت ـصــال ـح ـيــة
ل ـلــرئ ـيــس ب ــوت ــن ،وبـ ــدا ك ــأن ــه يشجع
على تفكك االتحاد األوروبي بإشادته
بـ ـ ـق ـ ــرار ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مــن
التكتل ،وتكهن بــأن املــزيــد مــن الــدول
ق ــد تـنـسـحــب م ـن ــه .ورد ب ــاي ــدن ،قبل
يــومــن مــن مـغــادرتــه الـبـيــت األبـيــض،
بقوة على رسالة ترامب ،محذرًا مئات
م ــن ال ــزع ـم ــاء وامل ــدي ــري ــن الـتـنـفـيــذيــن
واملـ ـص ــرفـ ـي ــن امل ـج ـت ـم ـعــن فـ ــي قــاعــة
م ــؤت ـم ــرات ك ـب ـيــرة ف ــي ب ـل ــدة دافـ ــوس
الـســويـســريــة مــن أن بــوتــن سيحاول
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ّ
تل أبيب تحذر من تسوية
من دون أميركا
يحيى دبوق
جـ ّـددت إسرائيل أمــس اإلعــراب عن قلقها

مــع هاجس الجيب الـكــردي متحديًا
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـ ــراضـ ـ ــي بـ ـقـ ـي ــام ك ـي ــان
ك ــردي وامل ــؤي ــد ملـشــاركـتــه فــي املـســار
السياسي؟ وربـمــا سيكون أول قــرار
استراتيجي وازن للرئيس املنتخب
دونــالــد تــرامــب ،بعد تسلمه مقاليد
حـكـمــه ،املـشــاركــة فــي جــولــة أسـتــانــة،
وهــو مسرح أع ـ ّـده الــروســي والتركي
واإلي ـ ــران ـ ــي ،ل ــرس ــم م ـعــالــم مستقبل
الـ ـ ـخ ـ ــارط ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
ومن املؤكد أن السياسات األميركية
اآلفلة والصاعدة غازلت وتستمر في
م ـغــازلــة أكـ ــراد ســوريــا والـ ـع ــراق ،في
تأييد واضح لكيان ذاتي كردي .كيف
ال وهم يسيطرون على مناطق نفطية
فــي كــا الـبـلــديــن؟ وفــي هــذا السياق،
رأى رئيس دائرة العالقات الخارجية
ف ــي ح ـكــومــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ،فــاح
م ـص ـط ـفــى بـ ـك ــر ،أن مـ ــن ال ـ ـضـ ــروري
إشــراك األكــراد السوريني والعراقيني
في لقاء أستانة .وفي السياق ،أفادت
ّ
وكـ ــالـ ــة «روداو» الـ ـك ــردي ــة ب ـ ـ ــأن «3
قياديني أكــراد تلقوا دعــوات رسمية
من تركيا لحضور محادثات أستانة،
وهم رئيس املجلس الوطني الكردي
ابــراهـيــم بـيــرو ،ونــائـبــه عبد الحكيم
ب ـش ــار واملـ ـح ــام ــي دروي ـ ـ ــش م ـيــركــان
بصفة مستشار».
ول ـ ــن يـ ـك ــون ف ــي وس ـ ــع أنـ ـق ــرة س ــوى
ال ـ ـتـ ــرح ـ ـيـ ــب ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ك ــذل ــك فـ ــإن م ــوس ـك ــو ط ــامل ــا ان ـت ـظــرت
ه ــذا االعـ ـت ــراف األم ـي ــرك ــي .وف ــي ظل
الترحيب التركي والروسي والرفض
اإليــرانــي ملـشــاركــة أمـيــركـيــة ،ستكون
أس ـت ــان ــة ،ف ــي ح ــال شـ ــارك األم ـيــركــي
أو لــم ي ـشــارك ،أول اخـتـبــار مواجهة
دب ـلــومــاس ـي ــة ج ــدي ــة لـلــدبـلــومــاسـيــة
اإليرانية مع ترامب.
وم ــن خ ــال دراسـ ــة تشكيلة الــوفــود
وبرنامج هــذه الجولة املقتصر على
يــومــن فـقــط ،يـبــدو أنـهــا ،رغــم اآلمــال
التركية والــروسـيــة املـعـقــودة عليها،
ً
لـ ــن تـ ـك ــون بـ ــديـ ــا مـ ــن ج ـن ـي ــف الـ ــذي
س ـي ـظ ـهــر ن ـ ّـي ــات اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
الجديدة.

على األرجــح التأثير فــي االنتخابات
التي ستجري هــذا الـعــام فــي أوروب ــا،
«م ـ ـث ـ ـل ـ ـمـ ــا ف ـ ـع ـ ــل» ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
األميركية.
وشارك مفوض االقتصاد في االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،ب ـيــار مــوسـكــوفـتـشــي ،في
إحـ ـ ــدى دورات امل ـن ـت ــدى املـخـصـصــة
بمسألة «التفكك األوروبـ ــي» ،اعترف
خـ ــال ـ ـهـ ــا أن «األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ل ـي ـس ــوا
س ـ ـع ـ ــداء ...ف ـه ــم ي ـع ــان ــون جـ ـ ــراء ن ـمـ ّـو
اق ـت ـصــادي ضـعـيــف وب ـطــالــة مرتفعة
وديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك غ ـض ــب
اقتصادي وثقافي».
ّ
رغــم ذل ــك ،ف ــإن نجم املـنـتــدى بامتياز
كـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي ،شـ ــي جــن
بينغ ،الذي افتتح املنتدى االقتصادي

ً
األستانة لن تكون بديال من جنيف حيث ستظهر ّنيات اإلدارة األميركية الجديدة (األناضول)

تقرير

الحالة الصحية لحسني محلي تتراجع في السجن
مع استمرار اعتقاله من قبل السلطات التركية ،بدأت حالة
الزميل الصحافي حسني محلي الصحية بالتدهور ،وفق
آخــر التقارير الطبية لحالته .وأوض ــح نــائــب زعـيــم «حــزب
الـشـعــب ال ـج ـم ـهــوري» فــي إسـطـنـبــول ،بــاريــش ي ــارك ــداش،
أن «محلي يعاني من خطر انهيار نظام املناعة لــديــه» ،ما
ّ
يتسبب ع ــادة فــي الـتـهــاب يسمى مــرض «املـنــاعــة الــذاتـيــة»
(وه ــو م ــرض يـسـبــب ق ـصــور خــايــا الـجـهــاز املـنــاعــي عن
التعرف على خاليا الجسم ،فتهاجم خاليا وأنسجة الجسم
نفسه) ،وعادة ما ينتهي باإلصابة بالشلل.
وأوضـ ــح ي ــارك ــداش أن الـسـلـطــات الـتــركـيــة «ل ــم تـكـمــل بعد
الالئحة االتهامية ضد محلي ،في وقت يواجه فيه وضعًا

العاملي ،أول من أمس ،وهو أول رئيس
صيني يشارك فيه منذ إطالقه في عام
 .1971وكان لخطاب الرئيس الصيني
صـ ـ ـ ــدى إي ـ ـجـ ــابـ ــي لـ ـ ـ ــدى امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
األوروب ـيــن املـشــاركــن ،وقــالــت وزيــرة
ال ــدف ــاع األمل ــان ـي ــة ،أورس ـ ــوال ف ــون ديــر
الين ،إن الخطاب كان «مثيرًا لإلعجاب
واس ـتــرات ـي ـج ـيــا» ،مـضـيـفــة أن ــه «ن ــداء
قوي لسياسة الباب املفتوح والحوار
املباشر ضد الحمائية».
ودعــا جــن بينغ فــي خطابه إلــى بذل
جهود مشتركة لرسم مسار للعوملة
االقتصادية وصياغة أنـمــاط جديدة
للنمو والتعاون والحوكمة والتنمية
على املستوى العاملي .ووفق مؤسس
املـنـتــدى ورئـيـســه التنفيذي ،كــاوس

صحيًا خـطـيـرًا» ،مضيفًا أن نـتــائــج الـتـقــريــر الـطـبــي الــذي
أج ــري أمــس تــوضــح أن «تـعــداد الـكــريــات الـحـمــراء فــي الــدم
منخفضة بشكل حــاد ،ومن املقرر أن يتم أخذ خزعة من
نقي العظم إلجراء الفحوص الالزمة».
وأش ــار إلــى أن التقرير الطبي يشير إلــى أن «محلي غير
قــادر على االنـحـنــاء ،ويحتاج إلــى دعــائــم للمشي .كما أنه
بحاجة إلــى املشي حــوالــى ساعتني على األقــل سيرًا على
القدمني ،ولكن هناك أربعة من قوات الدرك وحارس بجانبه
فــي املستشفى ،وال يمكن الـقـيــام بــذلــك داخ ــل الـطــابــق في
املستشفى ،حيث يتم احتجاز السجناء».
(األخبار)

ش ــواب ،فــإنــه فــي ظــل تــزايــد املـخــاوف
الـعــاملـيــة ب ـشــأن الـحـمــائـيــة الـتـجــاريــة
واملشاعر املناهضة للعوملة والقضايا
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة األخ ـ ــرى،
فــإن حضور شي للمنتدى ،بالحكمة
وال ـخ ـب ــرات الـصـيـنـيــة ،يـحـمــل أهـمـيــة
تاريخية كبيرة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ــي إن «اتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــوملـ ــة
االقـتـصــاديــة بالتسبب فــي مشكالت
العالم يتعارض مــع الــواقــع وال يفيد
فــي حــل امل ـش ـكــات» ،مــؤك ـدًا «الـحــاجــة
إلــى العمل بطريقة استباقية وإدارة
العوملة االقتصادية بشكل مالئم من
أجل إطالق العنان آلثارها اإليجابية
وإعادة التوازن لها».
وت ـ ـع ـ ـهـ ــد شـ ـ ــي بـ ـ ـ ــأن تـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـص ــن

س ـت ــواص ــل ت ـقــديــم فـ ــرص ملـجـتـمـعــات
األعـمــال فــي دول أخــرى .وقــال إنــه في
األع ــوام الخمسة املقبلة ،مــن املتوقع
أن ت ـس ـتــورد ال ـص ــن سـلـعــا بـقـيـمــة 8
تــريـلـيــونــات دوالر أم ـيــركــي وتـجــذب
استثمارات أجنبية بقيمة  600مليار
دوالر وتـحـقــق اسـتـثـمــارات خارجية
بقيمة  750مليار دوالر.
وك ــان املـمـثــل الــوحـيــد عــن تــرامــب في
املنتدى هــو أنطوني سكاراموتشي،
أحد مستشاريه ،الذي قال إن املشكلة
بــالـنـسـبــة إل ـي ــه م ــع ال ـعــوملــة ه ــي عــدم
توازن اتفاقات التبادل التجاري الحر،
معتبرًا أن على «الصينيني أن يأتوا
إلينا لتحقيق هذا التوزان».
(األخبار)

إزاء تـ ـط ــورات ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،وشـبــه
ّ
تفرد أعدائها في فــرض أهدافهم وتعزيز
مكانتهم ،في ظل غياب وتغييب للجانب
األم ـيــركــي ،الـحـلـيــف األك ـثــر مــوثــوقـيــة في
حـفــظ مـصــالــح إســرائ ـيــل .ه ــذا الـقـلــق دفــع
إسرائيل الى رفع الصوت مع نبرة تهديد
واضـحــة ج ـدًا ،عبر وزي ــر أمنها أفيغدور
ليبرمان ،من أنها لن تقف مكتوفة األيدي
ح ـي ــال ّأي ت ـط ــور ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري،
وتـحــديـدًا فــي الـجــزء املـحــرر مــن الـجــوالن،
ترى أنه قد ّ
يضر بمصالحها.
ب ــات واض ـحــا مــن الـتـصــريـحــات واملــواقــف
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وم ـن ـهــا ت ـصــريــح لـيـبــرمــان،
وج ـ ــود مـ ـخ ــاوف لـ ــدى ت ــل أبـ ـي ــب ،يـتـكــرر
التعبير عـنـهــا ،مــن ع ــودة سـيـطــرة الــدولــة
الـســوريــة عـلــى املنطقة املـحــاذيــة للجوالن
املحتل .الخشية تنبع من أن عودة الجيش
ال ـس ــوري للمناطق قــد تـتـبـلــور بموجبها
إم ـكــان ـيــة ف ــرض م ـعــادلــة تـ ــردع إســرائ ـيــل
الح ـق ــا ع ــن ال ـس ــاح ــة .م ــن نــاح ـيــة ثــان ـيــة،
وأســاسـيــة ،يشعر اإلســرائـيـلــي ّأن موقعه
ومصالحه في سوريا ستبقى مهددة رغم
تنسيقه مع الروسي ،في ظل غياب الجانب
األميركي عنها ،وهــو الطرف (األميركي)
الذي يتبنى مصالح إسرائيل بشكل كامل.
مــن هـنــا ،يــأتــي حــديــث إســرائ ـيــل ويتكرر
حول تحميل األميركي مسؤولية ما يحدث
في سوريا ،في ظل انكفائه وغيابه عنها.
وق ـ ــال ل ـي ـبــرمــان ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى اإلذاع ـ ــة
الـعـبــريــة ،أم ــس ،إن ــه «ال يـعـقــل أن يـتـحـ ّـول
الجوالن (املحرر) إلى منصة لشن هجمات
ضد إسرائيل .نحن ال
نـبـحــث عــن مـغــامــرات،
ل ـكــن عـلـيـنــا أن نـكــون
جــاهــزيــن ملــواج ـهــة أي
ت ـ ـطـ ــور ،إذ ال ن ـع ــرف
كـ ـي ــف س ـ ـتـ ــرد إي ـ ـ ــران
وح ـ ــزب ال ـل ــه ف ــي حــال
ال ـتــوصــل إل ــى تـســويــة
في سوريا».
وأعرب عن أمله بأن تعود الواليات املتحدة
لـلـعــب دورهـ ــا فــي س ــوري ــا ،إذ إن ـهــا «امل ــرة
األول ــى التي تكون واشنطن خــارج اللعبة
وب ـع ـيــدة ع ــن م ـحــاولــة وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
ـورت ـهــا بــن
ف ــي س ــوري ــا ،ال ـت ــي ي ـج ــري ب ـلـ ً
روس ـيــا وتــركـيــا وإي ـ ــران» ،قــائــا «آم ــل أن
تعود الــواليــات املتحدة األميركية اآلن الى
منطقتنا».
ل ـكــن ه ــل م ـخ ــاوف إس ــرائ ـي ــل ،ك ـمــا يـعـ ّـبــر
عنها من تل أبيب ،قد تدفعها الــى تغيير
مقاربتها للساحة السورية؟ وهــل تندفع
إل ــى م ـحــاولــة ف ــرض أو تــوسـيــع الـخـطــوط
الحمراء ضمن دائــرة أوســع ،رغــم أنها قد
تفضي إلــى مــواجـهــة؟ أحــد السيناريوات
امل ـق ــدرة ق ــد ي ـكــون عـبــر تــوسـيــع ت ــل أبـيــب
رعايتها للجماعات املسلحة في الجنوب
ال ـس ــوري ،املـسـيـطــرة عـلــى أجـ ــزاء واسـعــة
ّ
مــن ال ـحــدود ،وتبنيهم بالكامل ومحاولة
منع هزيمتهم العسكرية في حال اتخذت
دمـشــق وحـلـفــاؤهــاّ ق ــرارًا باجتثاثهم ّ ،إال
أن ــه سـيـنــاريــو يـتـطــلــب مــزي ـدًا مــن الـتــرقــب
لتصريحات إسرائيل وأفعالها ،في املقبل
من األيام.
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ّ
«سنة العراق» ...الزعامة الغائبة
قضية

على مدى السنوات الممتدة من غزو
العراق حتى يومنا ،ساهمت صيغة
ال ـح ـكــم ،الـمـتـفــق عليها فــي زمــن
االحتالل ،في تأزيم الواقع الطائفي
و»ال ـقــومــي» فــي ال ـعــراق .وه ــذا ما
كـ ّ
المحاصصة بين «ثالثة
ـع
ـ
ق
وا
س
ـر
ّ
مكونات» (الشيعة ،السنة واألكــراد).
ل ـكــن ال ـب ـحــث ف ــي «عـ ـ ــراق م ــا بعد
داعش» ،يفرض االنطالق من الواقع
الـقــائــم فــي مـحــاولــة لـبـلــورة صيغة
مختلفة ،تغلق الباب على الماضي
لمرة واحدة ...ولألبد
بغداد ــ هيثم العاني
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يـبـلــغ ف ـيــه ال ـحــراك
ف ــي األوسـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة الشيعية
ال ـع ــراق ـي ــة ّ
أوج ـ ـ ـ ــه ،فـ ــي ت ــدش ــن غـيــر
ع ـ ـل ـ ـنـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة
اسـ ـتـ ـع ــدادًا لــاس ـت ـح ـقــاقــن املـقـبـلــن
(م ـج ـلــس امل ـح ــاف ـظ ــات ،والـتـشــريـعــي
الـعــام املقبل) ،ي ــزداد انقسام الطبقة
السياسية السنية إلى ّ
حد التشظي،
م ــا ي ـع ـقــد م ـه ـمــة امل ـك ــون ــن اآلخ ــري ــن
(الشيعة واألكراد) ،في اختيار شريك
سياسي ألي مشروع مقبل.
وساد اعتقاد بأن الطبقة السياسية
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق س ـت ـح ـس ــم
أمـ ـ ــر ت ـم ـث ـي ـل ـهــا وزع ــامـ ـتـ ـه ــا ع ـنــدمــا
ت ـت ــم اسـ ـتـ ـع ــادة م ــدي ـن ـت ــي الـ ــرمـ ــادي
وال ـف ـلــوجــة ،ف ــي األنـ ـب ــار ،م ــن تنظيم
«داع ـ ـ ــش» .ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـتـحـقــق ،بل
تحول «تحرير املدينتني» إلى عامل
جديد ّ
يعمق االنقسام ،بسبب صراع
القوى املحلية على إدارة املناطق في
مرحلة «ما بعد داعش» .ومع التقدم
املـ ـضـ ـط ــرب فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات امل ــوص ــل،
بـ ـ ـ ــات سـ ـ ـ ـ ــؤال «الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـسـ ـن ــي»
أك ـ ـثـ ــر إل ـ ـحـ ــاحـ ــا ،الرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط إج ــاب ـت ــه
باستحقاقات مرحلة مقبلة ،مهمة
لجميع األطراف.
وربـمــا اقتنعت األوس ــاط السياسية
الشيعية باستحالة نجاح السنة في
حسم ملف تمثيلهم السياسي ،لذلك
ق ــرروا ،بمساعدة أمـمـيــة ،تبني هذا
األمر .ويقول فادي الشمري ،القيادي
في «املجلس اإلسالمي األعلى» الذي

بات السؤال عن التمثيل السني ملحًا مع بدء عمليات الموصل (أ ف ب)

يـتــزعـمــه ع ـمــار الـحـكـيــم ،إن «الـبـيــت
السني مفكك ،ولم يحسم تفاهماته
الداخلية بعد ،وهناك تجاذب كبير
ب ــن ن ــواب ــه وقـ ـي ــادات ــه ال ـس ـيــاس ـيــة،
ً
ف ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ــن وزرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوره
اإلقليمية وهو في هذه اللحظة غير
قــادر على حسم الخيارات الداخلية
ً
ل ـق ــواه ،فـضــا عــن ان ـت ـظــاره لطبيعة
املبادرات واالصطفافات والعروض
من (األطراف) الشيعية».
ّ
وتخشى األوساط الشيعية أن تمثل
ً
انـتـخــابــات ع ــام  ٢٠١٨عــامــا جــديـدًا
للمزيد مــن االنـقـســام عـلــى مستوى
ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـن ـيــة ،لــذلــك

يعمل عــدد مــن األط ــراف على إيجاد
ّ
وينسق الحكيم،
حل لهذه اإلشكالية.
منذ شـهــور ،مــع املمثل الــدائــم لألمم

يعرقل انقسام ّ الطبقة
السياسية السنية البحث
في أي تسوية مقبلة

امل ـت ـحــدة ف ــي الـ ـع ــراق ،ي ــان كــوبـيــش،
إلع ـ ـ ـ ــداد م ـ ـشـ ــروع ل ـل ـم ـص ــال ـح ــة بــن
الـطــوائــف الـعــراقـيــة املـتـنــازعــة ،تحت
عنوان «التسوية» .لكن هذه التسوية
تـ ـصـ ـط ــدم بـ ـغـ ـي ــاب املـ ـمـ ـث ــل ال ـس ـن ــي
املـ ــوثـ ــوق ،ل ــذل ــك ي ـع ـمــل ال ـح ـك ـيــم مــع
كوبيش على عقد مؤتمر في بغداد،
منتصف العام الـجــاري ،تشارك فيه
م ـئ ــات ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـن ـيــة ،على
أن ت ـخ ـت ــار م ـم ـث ـلــن ع ـن ـهــا مل ـبــاشــرة
مـ ـف ــاوض ــات س ـيــاس ـيــة م ــع الـشـيـعــة
واألكراد.
وتقول مصادر «األخبار» في بغداد
إن «الـتـحــالــف الــوط ـنــي» (الـشـيـعــي)

ّ
شــكــل لـجـنــة ل ــإع ــداد ل ـهــذا املــؤتـمــر،
قـسـمــت الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة السنية
إل ــى ثــاثــة م ـس ـتــويــات ،األول :يضم
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـس ـن ـي ــة املـ ـع ــارض ــة
للعملية الـسـيــاسـيــة خ ــارج ال ـعــراق،
والثاني :يضم الشخصيات السنية
املـنـخــرطــة ف ــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة،
وتـ ـش ــارك ف ــي تـمـثـيــاتـهــا بــانـتـظــام،
وال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــث :ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم شـ ـخـ ـصـ ـي ــات
عشائرية انخرطت فــي قتال تنظيم
«داعش» في املحافظات الغربية.
وي ــري ــد ال ـح ـك ـي ــم أن ي ـن ـتــج املــؤت ـمــر
املزمع عقده في بغداد خليطًا يمثل
الـطــائـفــة الـسـنـيــة .وك ــان الـحـكـيــم قد
زار األردن الـشـهــر امل ــاض ــي ،لـعــرض
ورقــة التسوية على زعاماتها ،فيما
تشير مـصــادر مطلعة إلــى حصوله
ع ـلــى وعـ ــود أردنـ ـي ــة بــالـضـغــط على
شخصيات سياسية معارضة تقيم
في عمان لالنخراط في التسوية.
وف ـي ـم ــا يـ ـب ــدو أنـ ــه ت ـن ـف ـيــذ ل ـل ــوع ــود،
اجتمع امللك األردني ،عبدالله الثاني،
عقب أيام من استقباله الحكيم ،بكل
مــن رئـيــس الـبــرملــان سليم الجبوري
وزع ـي ــم ائ ـت ــاف «م ـت ـح ــدون» أســامــة
النجيفي ،وأمني عام «جبهة الحوار
الوطني» صالح املطلك .وعرض امللك
األردنــي على الشخصيات املذكورة،
نتائج لقائه بالحكيم.
ولم ترشح الكثير من املعلومات عن
ن ـتــائــج ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،وال ع ــن ل ـقــاءات
عديدة بني أطراف شيعية وسنية في
عـمــان واسـطـنـبــول وارب ـيــل وب ـغــداد،
خ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،مل ـن ــاق ـش ــة
«ق ـض ـي ــة ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـسـ ـن ــي» ،بــرغــم
ّ
أن األجـ ــواء فــي الـعــاصـمــة األردن ـي ــة،
أشــارت خالل اليومني األخيرين إلى
«تـقــدم مـهــم» فــي ملف التسوية ،من
دون إعالن تفاصيل.
ووف ــق مــراق ـبــن وم ـص ــادر سياسية
رف ـي ـعــة ،ف ــإن «هـ ــذا ال ـح ــراك الشيعي
ـ ـ ـ األمـ ـم ــي ،ل ــن ي ـح ــدث رب ـم ــا تـغـيـيـرًا
كبيرًا في خريطة التمثيل السياسي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــي ،ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات م ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء
الـ ـع ــراق ــي ع ـل ــى ت ـس ــوي ــة أوض ــاع ـه ــا
الـقــانــونـيــة ،عـلــى غ ــرار األم ــن الـعــام
للمشروع العربي في العراق خميس
ال ـخ ـن ـج ــر ،ووزيـ ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة ال ـس ــاب ــق
راف ــع ال ـع ـي ـســاوي ،ومـحــافــظ نينوى
ال ـســابــق اث ـيــل الـنـجـيـفــي ،لتستأنف
ً
الـعـمــل الـسـيــاســي فــي ب ـغــداد ،فضال
عن إفساح املجال أمــام وزيــر الدفاع
الـعــراقــي امل ـقــال ،خــالــد الـعـبـيــدي ،كي
يلعب دورًا ما في املرحلة املقبلة».

ّ
«السنية»
خريطة القوى
ّ
للمكون السني تحوالت ملحوظة على
تشهد "خريطة التمثيل السياسي"
مستوى التحالفات الجديدة ،استعدادًا النتخابات مجالس املحافظات
والبرملان .وقد عززت املرحلة التي شهدت تمدد تنظيم "داعش" ،الفرز داخل
الطبقة السياسية السنية ،لتبرز ثالثة اتجاهات رئيسية حاليًا ،ستدور
حولها جميع عمليات البحث عن الشركاء من قبل األطراف السياسية
األخرى.
ويضم االتجاه األول ،القوى السنية املنخرطة في العملية السياسية في
العراق منذ نشأتها ،وفي مقدمتها "الحزب اإلسالمي العراقي" (له عالقات
باإلخوان املسلمني) ،بزعامة السياسي املخضرم إياد السامرائي ،كما
ً
يضم الحزب رئيس البرملان ،سليم الجبوري ،فضال عن شخصيات أخرى
كثيرة .ويضم هذا االتجاه أيضًا "حركة الحل" بزعامة جمال الكربولي
املتحالفة مع "الحزب اإلسالمي" ،وبدا أن هذا التحالف قريب من الدخول
في شراكة سياسية اآلن مع ائتالف "دولة القانون" بزعامة نوري املالكي.
ويضم االتجاه األول أيضًا ،طيفًا واسعًا من نواب محافظات األنبار وصالح
ً
الدين ونينوى ،شكلوا ،برفقة نواب من محافظات أخرى ،تكتال نيابيًا ،عرف
بـ"جبهة اإلصالح" التي تبنت استجواب وزيري الدفاع واملالية في حكومة
العبادي ،قبل إقالتهما .ولدى هؤالء النواب الذين ينحدرون من املحافظات
ذات األغلبية السنية عالقات وثيقة باملالكي أيضًا ،ويعرفون في األوساط
ّ
اإلعالمية والسياسية بأنهم "سنة املالكي".

ومن ساسة االتجاه األول أيضًا ،قاسم الفهداوي ،وزير الكهرباء في حكومة
العبادي ،ومحافظ األنبار األسبق ،الذي يتزعم كتلة "الوفاء لألنبار" النيابية،
وتضم خمسة نواب .وفي والية املالكي الثانية ،عندما كان الفهداوي
محافظًا لألنبار ،تقارب االثنان كثيرًا ،لكن األخير ،منذ استوزاره ،ينحاز
نحو رئيس الوزراء حيدر العبادي .وينتمي إلى هذا االتجاه أيضًا ،محافظ
صالح الدين أحمد الجبوري ،الذي سبق له أن شغل منصب وزير الدولة
في حكومة املالكي الثانية ،وهو أحد الشخصيات املعروفة بصلتها الوثيقة
بزعيم ائتالف "دولة القانون" .وأخيرًا ،ضمن هذا االتجاه ،هناك زعيم
"جبهة الحوار الوطني" ،صالح املطلكُ .ويالحظ أن املالكي نجح في الحفاظ
على صالت قوية بمعظم شخصيات االتجاه األول ،فيما بدأ العبادي في
استقطاب عدد منهم ،منذ توليه رئاسة الوزراء.
أما االتجاه الثاني ،فيضم الشخصيات السياسية والعشائرية والدينية
املعارضة للعملية السياسية في بغداد ،وهو توصيف يضم طيفًا واسعًا
من األسماء ،تتقارب فيما بينها أحيانًا ،وتتباعد كثيرًا ،مما يؤدي إلى
إضعاف تأثيرها ،برغم حيازتها موارد مالية وإعالمية كبيرة .وفي
مقدمة شخصيات هذا االتجاه ،يقف رجل األعمال املثير للجدل خميس
الخنجر ،الذي يتمتع بصالت قوية مع شخصيات مؤثرة في عدد من
ً
الحكومات الخليجية ،فضال عن األردن وتركيا .ويقود الخنجر تحالفًا
ُيدعى "املشروع العربي" ،يضم زعيم ائتالف "متحدون" أسامة النجيفي،

وشقيقه محافظ نينوى السابق ،أثيل النجيفي ،ووزير املالية السابق رافع
العيساوي .ويحظى هذا التحالف بثقة دول خليجية كبرى ،ويتبنى سقف
مطالب مرتفعًا للغاية ،يبدأ من تعديل الدستور ،وال ينتهي عند تقاسم
السلطات مع األحزاب الشيعية في بغداد .وبدا مؤخرًا أن هذا التحالف قريب
من التفاهم مع "املجلس اإلسالمي األعلى" بزعامة عمار الحكيم ،في إطار
مشروع "التسوية الوطنية" .لكن املباحثات بني الطرفني تصطدم بعقبات
كبيرة.
ومن بني الشخصيات البارزة األخرى في هذا االتجاه ،سعد البزاز ،الذي
يملك قناة "الشرقية" الفضائية ،صاحبة نسب املشاهدة العالية في العراق،
واملتهمة في األوساط الشيعية ،بتأجيج النزاع الطائفي .وضمن هذا االتجاه
أيضًا ،هناك جمال الضاري .وأخيرًا في هذا االتجاه ،هناك رجل الدين عبد
امللك السعدي ،املقيم في األردن ،والذي لعب دورًا بارزًا في حشد الشارع
حول اعتصامات األنبار خالل عام  ،2013قبل أن ينزوي بعيدًا عن اإلعالم.
االتجاه الثالث ،تمثله قوى عشائرية صعد نجمها بعد انخراطها مع القوات
العراقية في قتال تنظيم "داعش" منذ نحو عامني .ومن بني هذه القوى،
عشيرة الجغايفة ،التي عرفت بصمودها لنحو عامني في مدينة حديثة
ّ
غرب األنبار .وفي صالح الدين ،تمثل عشيرة الجبور ،املعروفة بـ"جبور
العلم" ،أبرز قوى االتجاه الثالث( .التقرير الكامل على املوقع)
هيثم...
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َ
«االستقطاب» بين عهدي المالكي والعبادي
ً
بداية أن هذا العنوان موارب إلى ّ
حد بعيد ،ويهدف
لنعترف
ّ
إلــى اإلي ـقــاع بــالـقــارئ العربي ال ــذي تـعــود سـمــاع وق ــراءة
«كليشيهات» تتداولها الصحف ومراكز األبحاث األميركية
واألوروبـ ـي ــة فــي مقاربتها أوض ــاع ال ـعــراق والمنطقة،
بطريقة استشراقية مبتذلة
بغداد ــ حسام عبدالله
لعب االنقسام الديموقراطي ـ الجمهوري
في الواليات املتحدة ،ومحاولة التخلص
م ــن إرث ج ـ ــورج بـ ــوش االبـ ـ ــن ،دورًا ّفي
صياغة رؤى متباينة عــن عــاقــة السنة
ال ـع ــرب بــال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ف ــي «ع ــراق
مــا بـعــد ص ــدام ح ـســن» .مــراكــز األبـحــاث
مارست بدورها خلطًا لــأوراق بلغ حد
ال ـت ـض ـل ـيــل أح ـي ــان ــا ،ك ـم ــا أس ـه ـم ــت ،عـبــر
ّ
مسيسة ودراس ــات مدفوعة
اسـتـشــارات
ال ـث ـمــن ،ف ــي ت ـكــريــس االن ـق ـس ــام ال ـعــراقــي
وتعقيد األزمات السياسية.
حاولت الرؤية ّالغربية مقاربة املشاركة
الـسـيــاسـيــة لـســنــة ال ـع ــراق ضـمــن ثنائية
اج ـت ـثــاث ال ـح ـكــومــات الـشـيـعـيــة للبعث،
وتهميش الشيعة لـ«األقلية السنية» ،ثم
تحولت هــذه املقاربة إلــى سردية مكررة
ت ـ ــردده ـ ــا جـ ـي ــوش امل ـح ـل ـل ــن والـ ـخـ ـب ــراء
االس ـتــرات ـي ـج ـيــن كــأن ـهــا يـقـيـنـيــات غير
قابلة للنقاش والتشكيك .كما يـنــدر أن
ن ـج ــد م ـق ــارب ــة غ ــرب ـي ــة ألوض ـ ـ ــاع ال ـع ــراق
مــا بـعــد  ،2003ال تتضمن تــذكـيـرًا بهذه
السردية املجتزأة واملبتسرة.
يقفز املحللون والصحافيون عن سلسلة
أح ـ ــداث مـفـصـلـيــة ش ـهــدهــا الـ ـع ــراق بعد
إط ــاح ــة ن ـظ ــام صـ ـ ــدام ،م ــع أن ـه ــا صــاغــت
الــدور السياسي لكل املكونات العراقية.
ويـبــدأ الـتــأريــخ لــدى معظم الصحافيني
واملحللني الغربيني من تاريخ انسحاب
الجيش األميركي من العراق نهاية ،2011
بوصفه نهاية للحلم الديموقراطي الذي
أرساه األميركيون ّ
وبدده العراقيون! هنا
الـحــديــث تـحــديـدًا عــن الشيعة بوصفهم
املكون الذي يمسك زمام السلطة ،وورثة
نظام البعث الذي ّ
عرضهم ملجازر دموية
طوال أربعة عقود من حكمه ،أي أنه بحكم
ال ـق ـمــع ال ـ ــذي ت ـع ــرض ل ــه ال ـش ـي ـعــة خــال
العقود املاضية ،يجب أن يمارس هؤالء
سياسة الثأر من خصومهم السنة؛ هكذا
ُ
اختزلت الصورة كما نقرأها في وسائل
اإلعالم الغربية.
ّ
أي ـضــا ،يـتـجــاهــل ال ـكــتــاب والـصـحــافـيــون
غـيــاب التمثيل الـسـيــاســي فــي األوس ــاط
السنية ،وهــو العامل األب ــرز الــذي سمح
بتقاسم التمثيل بني «الحزب اإلسالمي»
ـ أبرز الواجهات السياسية السنية ـ وبني
الفصائل املسلحة «امل ـقــاومــة» ،وشيوخ
العشائر املنقسمني بدورهم .مع ذلك ،لم
ّ
يمنع تشتت التمثيل السني واخـتــاف
مرجعياته من بلورة رؤيــة شبه رسمية
لهذا ّ
املكون ترتكز على التشكيك بشرعية
النظام السياسي ،رغم املشاركة الفعالة
واملؤثرة في كتابة الدستور ،والحصول
عـ ـل ــى حـ ـص ــص كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
والبرملان.
ان ـع ـك ــس ت ـغ ـلّـغــل ه ـ ــذه ال ـ ـسـ ــرديـ ــة ،ال ـتــي
تـبـنــاهــا ال ـســنــة ال ـعــرب بـعــد  ،2003على
طبيعة تعاطي الــزعـمــاء وال ـقــادة السنة
في الشؤون السياسية وتمثيل مكونهم
والدفاع عن مصالحه ومقدراته .وبرغم
ف ـت ــوى «ه ـي ـئــة ع ـل ـمــاء امل ـس ـل ـمــن» ـ ـ ـ أب ــرز
مــرج ـع ـيــة س ـن ـيــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ال ـج ــدي ــد ـ ـ

تبدلت حال األولويات
السنية منذ 2014
(أ ف ب)

بحرمة املشاركة في الحياة السياسية،
وح ــرم ــة ال ـت ـط ــوع ف ــي ص ـف ــوف الـجـيــش
والشرطة ،فإن املحافظات السنية شهدت
ّ
تشكل حكومات محلية ،وتـطــوع اآلالف
من أبنائها ضمن صفوف الجيش وقوى
األمـ ــن ،بـعــدمــا تــم تسليمها بــاتـفــاقـيــات
ثنائية إلى الجيش األميركي.
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،تـشـكـلــت أح ـ ــزاب وكـتــل
ّ
«سنية» تمتعت بتمثيل وازن
سياسية
ف ــي جـمـيــع ال ـس ـل ـطــات .ك ـمــا ك ــان ــت لـهــذه
األح ـ ـ ـ ــزاب ح ـص ــص فـ ــي حـ ـك ــوم ــات إيـ ــاد
عـ ــاوي م ــن ح ــزي ــران  2004إل ــى نـيـســان
 ،2005وإبــراه ـيــم الـجـعـفــري مــن نيسان
 2005إلــى أيــار  ،2006واملالكي من 2006
إلى  .2014لكن هذه املشاركة في الحياة
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـج ــزت ع ــن إقـ ـن ــاع ال ـش ــارع
الـ ـسـ ـن ــي ب ـش ــرع ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
وب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة املـ ـتـ ـس ــاوي ــة .بــل
أسـهـمــت فــي تــرسـيــخ خ ـطــاب التهميش
وال ـظ ــام ــة ف ــي ال ــوج ــدان ال ـس ـن ـ ّـي ،وذل ــك
فــي م ـحــاولــة مــن ال ـســاســة ال ـســنــة إلبـقــاء
ال ـج ـس ــور م ـ ـمـ ــدودة م ــع شـ ـ ــارع يـخـضــع
لسطوة جـمــاعــات مسلحة يغلب عليها
الـ ـتـ ـط ــرف وال ـت ـك ـف ـي ــر ،ولـ ـشـ ـي ــوخ ق ـبــائــل
مزدوجي الوالء.
مــع مــا سـبــق ،حــاولــت الـحـكــومــات ،التي
شـكـلـهــا ال ـت ـحــالــف الـشـيـعــي ب ـعــد ،2005
اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ش ـخ ـص ـي ــات س ـن ـي ــة لـكـســر
«تــابــو الـتـحــريــم» ال ــذي مـنــح الجماعات
امل ـس ـل ـح ــة غـ ـط ــاء ش ــرع ـي ــا مل ـه ــاج ـم ــة كــل
مؤسسات الــدولــة في املحافظات واملــدن
الـسـنـيــة وخ ــارج ـه ــا ،لـكــن ه ــذه املـشــاركــة
الـضـئـيـلــة ع ـجــزت ع ــن ت ـج ــاوز إشـكــالـيــة
ش ــرع ـي ــة ال ـت ـم ـث ـيــل .ف ـق ــد ك ـ ــان الـ ـق ــرب أو
البعد من الحكومة الشيعية ،التي توالى

عليها الجعفري واملالكي ،والحقًا حيدر
الـعـبــادي ،مـعـيــارًا حاسمًا وحــاكـمــا على
شــرع ـيــة االن ـ ـخـ ــراط ال ـس ـنــي ف ــي ال ـح ـيــاة
السياسية.
على هذا األســاس ،هوجمت واستهدفت
ك ـ ــل ال ـش ـخ ـص ـي ــات واألحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وال ـك ـت ــل
ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــوا لـ ـحـ ـمـ ـل ــة تـ ـكـ ـفـ ـي ــر واس ـ ـعـ ــة
ّ
أخ ــرج ـت ـه ــم مـ ــن املـ ــلـ ــة وأب ـ ــاح ـ ــت قـتـلـهــم
ً
وتصفيتهم .وف ـعــا ،تـعــرض امل ـئــات من
الساسة السنة ،ممن تــولــوا مسؤوليات
حـكــومـيــة أو مـحـلـيــة ،للتصفية عـلــى يد
فصائل «املقاومة» والجماعات الجهادية
كـ«القاعدة» و«أنصار السنة» وغيرهما.
وي ـم ـك ــن ت ـل ـ ّـم ــس آث ـ ـ ــار ذلـ ـ ــك فـ ــي طــري ـقــة
ال ـت ـعــامــل م ــع ك ــل م ــن ط ـ ــارق ال ـهــاش ـمــي،
وه ــو نــائــب رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وراف ــع
الـعـيـســاوي ،وه ــو وزي ــر املــالـيــة األسـبــق؛
ك ــا الــرج ـلــن ت ـع ــرض لـهـجـمــات شــرســة
مــن شــارعـهـمــا أث ـنــاء تــولـيـهـمــا مناصب

لعب األميركيون دورًا
مؤثرًا في التقريب بين
المالكي والصحوات

ح ـكــوم ـيــة رف ـي ـع ــة ،لـكـنـهـمــا ت ـح ــوال إل ــى
«رم ــوز سنية» بعد ّ
تفجر خالفهما مع
املالكي بعد .2011
فــي هــذا التوقيت بــالــذات ،تـحـ ّـول صالح
املطلك من «صقر سني» إلى «عميل لدى
املالكي» ،بعدما تعرض املطلك ،الذي كان
يـشـغــل مـنـصــب نــائــب املــال ـكــي لـلـشــؤون
االقتصادية ،ملحاولة اغتيال في األنبار
عـلــى يــد مـحـتـجــن ،وذل ــك عـنــدمــا حــاول
ال ـتــوســط ب ــن ال ـح ـكــومــة وب ــن ســاحــات
االعـ ـتـ ـص ــام ال ـت ــي ت ـش ـك ـلــت إثـ ــر مــاحـقــة
الوزير رافع العيساوي .وفق هذه املعادلة،

التي حكمت مزاج الشارع السنيّ ،
تحول
مشعان الـجـبــوري ،السياسي ال ــذي كان
يــدعــم «امل ـق ــاوم ــة» وي ـتــرحــم ع ـلــى ص ــدام
عبر إح ــدى الفضائيات الـتــي يمتلكها،
من شخصية وطنية إلى أحد أفراد «سنة
املالكي» ،وذلك بمجرد تطبيع عالقته مع
الحكومة العراقية.
تـ ـ ـك ـ ـ ّ ّـرس ـ ــت ت ـ ـهـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة وال ـ ـخ ـ ـيـ ــانـ ــة
بـ ـح ــق الـ ـجـ ـب ــوري ب ـ ـصـ ــورة أوس ـ ـ ــع بـعــد
انـخــراطــه ونـجـلــه ي ــزن فــي ق ـيــادة فصيل
ض ـمــن «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ،وامل ـش ــارك ــة
ف ــي اسـ ـتـ ـع ــادة ت ـك ــري ــت وب ـي ـج ــي ،مـعـقــل
ع ـش ـيــرة ص ـ ــدام .وب ــذل ــك ،انـعـكـســت أزم ــة
شــرع ـيــة مـمـثـلــي ال ـس ـنــة ع ـلــى وج ــوده ــم
ف ــي م ـنــاط ـق ـهــم ،األمـ ــر الـ ــذي دف ـع ـهــم إلــى
االستقرار بصورة شبه دائمة في إقليم
كردستان العراق أو بعض دول الجوار.
ولــم يعودوا يعيشون بني ناخبيهم ،بل
باتوا يديرون األمور عبر الوسطاء فقط.
ّ
في املقابل ،استغل املالكي ،خالل واليته
األول ـ ـ ـ ـ ــى ،زخـ ـ ــم م ــواجـ ـهـ ـت ــه م ـ ــع ج ـمــاعــة
الصدر عــام  ،2008الستقطاب املزيد من
الشخصيات السنية إلى جانبه .وجاءت
هذه الخطوة في محاولة الختراق الشارع
السني بقوائم انتخابية متحالفة معه
ً
أوال ،وتـلـيــن امل ـعــارضــة الـسـنـيــة للحكم
الشيعي ثانيًا .كما لعب األميركيون دورًا
مــؤثـرًا فــي التقريب بــن املالكي وزعـمــاء
«ال ـص ـح ــوات» .اسـتـخــدم الــرجــل سياسة
العصا والجزرة مع ممثلي السنة .فبقدر
م ــا م ـن ـح ـهــم امـ ـتـ ـي ــازات ب ــاذخ ــة أح ـيــانــا
وصـلــت إل ــى حــد مضاعفة املخصصات
امل ــالـ ـي ــة ل ـب ـع ــض املـ ـح ــافـ ـظ ــات أكـ ـث ــر مــن
استحقاقها ،فإنه لم يتوان عن استخدام
القضاء وسيطرته على األجهزة األمنية
لتصفية خصومه ومعارضيه.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ـع ــب املـ ــال ـ ـكـ ــي ع ـلــى
الصراعات املزمنة بني الزعامات السنية،
فاستثمر ن ــزاع «ال ـحــزب اإلســامــي» مع
طـ ـ ــارق ال ـه ــاش ـم ــي ح ـ ــول م ـن ـصــب نــائــب
رئيس الجمهورية بعد انشقاق األخير
عنه ،ومحاولة الـحــزب استعادة رئاسة
ال ـبــرملــان م ــن أس ــام ــة الـنـجـيـفــي؛ ك ــل ذلــك
س ــاع ــد ع ـل ــى صـ ـع ــود وتـ ـق ــري ــب ســاســة

ونواب من الخط الثاني ملصلحة تكوين
جبهة سنية مقربة مــن الحكومة باتت
تعرف باسم «سنة املالكي» ،على ألسنة
معارضي األخير.
لـقــد حـكــم ال ـص ــراع عـلــى الـسـلـطــة وامل ــال
عــاقــة زع ـم ــاء ال ـس ـنــة ف ــي م ــا بـيـنـهــم من
جهة ،ومــا بينهم وبــن املالكي مــن جهة
ثــانـيــة .فمضى األخـيــر بعيدًا فــي تغذية
ه ــذه االن ـق ـســامــات واسـّتـثـمــار نتائجها
فــي تــوسـيــع مـظـلــة «ســنــة املــال ـكــي» على
حساب معارضيها .وهنا ال يمكن إغفال
العوامل الشخصية للمالكي ولخصومه
ف ــي اح ـت ــدام ال ـص ــراع وتــأجـيـجــه بشكله
الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــوي ال ـ ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـ ـقـ ـ ــب اع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــات
املحافظات السنية في .2012
في هــذه النقطة بــالــذات ،يمتاز العبادي
بهامش واسع من املرونة واملناورة حتى
م ــع امل ـخ ـت ـل ـفــن م ـع ــه .ف ـق ــد ن ـج ــح رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـح ــال ــي ف ــي تـحـيـيــد الـخـصــوم
وامل ـعــارضــن عـبــر تـبـنـيــه خـطــابــا هــادئــا
بعيدًا عــن لغة الـصــدام والتصعيد التي
أدم ـن ـه ــا س ـل ـفــه امل ــالـ ـك ــي .وان ـع ـك ــس ه ــذا
الـتـحــول بــوضــوح فــي مــواقــف معارضي
املالكي ،الذين باتوا يلجأون إلــى لهجة
ن ــاع ـم ــة ح ـت ــى ف ــي حــدي ـث ـهــم ع ــن «ح ــزب
الــدعــوة» وزعيمه ،لكن هــذا التبدل ليس
سـ ــوى جـ ــزء م ـت ــواض ــع م ــن امل ـش ـه ــد .ألن
أولـ ــويـ ــات ح ـكــومــة بـ ـغ ــداد ل ــم ت ـعــد على
حالها ،وكذلك األمر بالنسبة إلى الزعماء
السنة.
حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ت ـ ــواج ـ ــه تـ ـح ــدي ــات
تختلف عــن تـلــك ال ـتــي واج ـهــت حكومة
املالكي خالل السنوات الثماني املاضية.
فالعبادي يسعى جاهدًا لتجاوز األزمــة
امل ــال ـي ــة ال ـخ ــان ـق ــة الـ ـت ــي ت ــواج ــه الـ ـع ــراق
جــراء انخفاض أسعار النفط ،بالتزامن
مــع تلبية متطلبات ال ـفــاتــورة الباهظة
للحرب على تنظيم «داع ــش» .أيـضــا ،إن
ال ـت ـحــديــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي يــواجـهـهــا
الـعـبــادي ال تـقــل عــن ســواهــا .فـصــراعــات
الكتل تلقي بظاللها على حكومته التي
ـاث مــن أهــم حقائب
تعاني مــن شغور ثـ ٍ
حـكــومـتــه الـ ــوزاريـ ــة :الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع
واملالية.
في هــذا السياق ،تبدلت حــال األولــويــات
الـسـنـيــة م ـنــذ  2014دون ان ـ ــدالع أع ـمــال
اح ـت ـجــاج ض ــد قـ ــرار ال ـع ـبــادي اسـتـبـعــاد
أسـ ــامـ ــة ال ـن ـج ـي ـف ــي عـ ــن م ـن ـص ـبــه نــائ ـبــا
ل ــرئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة صـ ـي ــف .2015
فاألسباب التي دفعت الشارع السني إلى
االحـتـجــاج ضــد إب ـعــاد راف ــع العيساوي
لم تعد قائمة مع إقالة النجيفي ،كما لم
يعد الشارع السني يعبأ بممثليه الذين
لــم يـشــاهــدهــم يــداف ـعــون عــن مــدنــه الـتــي
سقطت بيد «داع ــش» ،وأيـضــا لــم يشهد
لهم دورًا فــي مــواســاة مــايــن النازحني
عن مدن الحرب.
ل ـق ــد مـ ــر خ ـب ــر إقـ ــالـ ــة ال ـن ـج ـي ـف ــي ،ضـمــن
اإلصـ ــاحـ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وع ــودت ــه إلــى
منصبه بعد أكثر من سنة ،مرورًا عابرًا.
ول ــم يـعــد ه ـنــاك «مــال ـكــي» يـعـلــق ســاســة
السنة أخطاءهم على شماعته؛ ببساطة،
لم يعد هناك شارع سني يحاول ساسته
م ـغــازل ـتــه بــاف ـت ـعــال األزم ـ ـ ــات م ــع ب ـغــداد
وح ـكــوم ـت ـهــا ال ـش ـي ـع ـيــة .الـ ـي ــوم ،ي ـحــاول
الـ ـعـ ـب ــادي ال ـت ـخ ـلــص م ــن ت ــرك ــة املــال ـكــي
وخصومه ،وفتح صفحة مع شارع سني
جديد آخذ بالتشكل بعد إخراج «داعش»
من آخر معاقله.

على الموقع:
خميس الخنجر ...الباحث عن غنيمة
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العالم

الحدث

أس ـقــط الــع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
الحجر الثاني في «دومينو»
هــدم بيوت الفلسطينيين
داخل األراضــي المحتلة عام
 .1948ك ــان ال ــدم ــار هــذه
ال ـمــرة مــن نصيب قــريــة أم
الـحـيــران ،فــي النقب ،ضمن
حملة غـيــر مـسـبــوقــة ضد
فلسطينيي الــ ،48بدأت في
قلنسوة
بيروت حمود
ف ــي مـشـهــد ي ـك ـ ّـرس الـنـكـبــة املـسـتـمــرة
ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وي ـ ـكـ ــررهـ ــا،
ح ـ ّـول ــت ج ــراف ــات ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
قــريــة عتير ـ ـ أم ال ـح ـيــران ،فــي النقب،
جنوبي فلسطني املحتلة ،إلــى ركــام،
أم ــام أعــن الـسـكــان الــذيــن حاصرتهم
والشرطة في باحة
الوحدات الخاصة ً
مسجد القرية ،مانعة وسائل اإلعالم

إسرائيل لفلسطينيي الـ :48حرب
األجنبية واملحلية ،ون ــواب «القائمة
العربية املشتركة» واملتضامنني ،من
الوصول إليهم .أثناء التدمير وقبله،
انــدلـعــت اشـتـبــاكــات عنيفة استشهد
إثــرهــا امل ــواط ــن يـعـقــوب أب ــو القيعان
( 40ع ــام ــا) ،ف ـي ـمــا أص ـي ــب ال ـع ـشــرات
ب ـ ـجـ ــروح ن ـت ـي ـجــة إط ـ ـ ــاق ال ــرص ــاص
الحي واملطاطي ،وقنابل الغاز السام
بكثافة ،على كــل مــن ح ــاول التصدي
للهدم.
ّ
ُ
تــرك أصـحــاب املـنــازل الـعــزل يهيمون
ف ــوق األن ـق ــاض ال ـتــي سـتـبـنــى عليها
ُ
مـسـتــوطـنــة «ح ـ ـيـ ــران» ،واســت ـخــدمــت
ضــدهــم األسـلـحــة والـخـيــالــة والـكــاب
البوليسية ،علمًا بأن محو أم الحيران
بالكامل يأتي بعد أيام قليلة على هدم
ً
 11مـنــزال فــي مدينة قلنسوة ،ليؤكد
أن الحكومة اإلسرائيلية ماضية في
حملة غير مسبوقة تستهدف أكثر من
مـئــة أل ــف مـنــزل فــي األراضـ ــي املحتلة
ع ـ ــام  ،1948وت ـ ـ ــرك قـ ــرابـ ــة  500أل ــف
فلسطيني من دون مأوى ،بحجة أنهم
«يبنون من دون تراخيص».
مصير أم الحيران يختصر قضية 46
قــريــة فلسطينية مـسـلــوبــة االع ـتــراف
ف ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراء ال ـ ـن ـ ـق ـ ــب ،وت ـم ـن ـع ـه ــا

تقرير

إعالن الحداد واإلضراب
العام ...والتظاهر
أعـلـنــت «لـجـنــة املـتــابـعــة الـعــربـيــة فــي األراض ــي
املحتلة عام  »1948الحداد واإلضراب العام ،ردًا
على هدم قرية عتير أم الحيران ،على أن يشمل
الـتـعـلـيــم حـصـتــن ي ـت ـحــدث فـيـهـمــا املـعـلـمــون
لـلـطــاب ع ــن قـضـيــة ال ـه ــدم ،ث ــم تـنـظــم وقـفــات
احتجاجية داخ ــل املـ ــدارس ،وتغلق السلطات
املحلية أبوابها وترفع األعالم السوداء.
وأقـ ّـرت «املتابعة» ،التي عقدت اجتماعها على
أنـقــاض املـنــازل املهدمة فــي أم الـحـيــران ،أمــس،
تنظيم م ـظــاهــرة قـطــريــة بـعــد غ ـ ٍـد الـسـبــت في
مدينة عــرعــرة ،ومسيرة سـيــارات إلــى القدس
املـحـتـلــة ي ــوم اإلث ـن ــن امل ـق ـبــل ،وأن تـجـتـمــع في
م ـقــرهــا ف ــي ال ـن ــاص ــرة غ ـ ـدًا التـ ـخ ــاذ خ ـطــوات
تصعيدية إضافية.
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ط ــال ــب رئـ ـي ــس «ال ـل ـج ـن ــة»،
محمد بركة ،املجتمع الدولي بـ«فرض الحماية
الــدولـيــة عـلــى الفلسطينيني فــي ال ــداخ ــل ،على
ضــوء استفحال عــدوانـيــة املؤسسة الحاكمة
اإلسرائيلية ضــدنــا ،بــأوامــر واضـحــة صــادرة
عن رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،وبإجماع
حكومته» .وقــال بركة« :منذ األسبوع املاضي
ملسنا ه ــذا ال ـتــوجــه ،وعـلــى وج ــه الـتـحــديــد في
مدينة قلنسوة ،التي أعقبها تصريح نتنياهو
بالتعهد باملزيد من الجرائم ،وهو ما تحقق في
أم الحيران».
ـواز ،نـظـمــت ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة في
ـ
ـ
ـ
م
ع ـلــى خ ــط
ٍ
بـلــدات ومــدن فلسطينة عــدة ،أمــس ،مظاهرات
ّ
احتجاجية ضد سياسة هدم البيوت وتهجير
س ـك ــان ـه ــا .وت ـظ ــاه ــر ن ــاش ـط ــون م ــن مـخـتـلــف
األح ـ ـ ـ ــزاب فـ ــي م ـ ــدن ال ـ ـنـ ــاصـ ــرة ،وأم ال ـف ـح ــم،
وسخنني ،عرابة ،وحيفا ،وشفاعمرو ،وعكا،
ومنطقة تل أبيب ،واللد ،ويافا ،وغيرها.
ّأم ـ ــا الـ ـح ــرك ــات ال ـط ــاب ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فــي
الجامعات اإلسرائيلية ،فنظمت أمــس وقفات
اح ـت ـج ــاج ـ ّـيــة ح ــاش ــدة ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنـطـقــة
فلسطينية .وكانت أولى املظاهرات قد انطلقت
في الجامعة العبرية في القدس املحتلة ،حيث
احـتـشــد ع ــدد كبير مــن الـطـلـبــة أم ــام الشرطة
والجنود صارخني« :املوت وال املذلة».
ونقل الطالب خليل غرة لـ«األخبار» أن «الدعوة
إلى التظاهرة كانت غير حزبية ،وشارك فيها
عــدد كبير مــن طــاب الجامعة ...فــي األسبوع
املقبل سننظم في الجامعة مظاهرات أخرى».

ً
ع ـنــدمــا كـ ــان ي ـق ــود س ـي ــارت ــه م ـح ــاوال
االب ـت ـعــاد عــن االش ـت ـبــاكــات ال ـتــي قتل
ف ـي ـه ــا ش ــرط ــي إس ــرائـ ـيـ ـل ــي وأص ـي ــب
عدد من الفلسطينيني ،بينهم رئيس
«ال ـق ــائ ـم ــة امل ـش ـت ــرك ــة» ال ـن ــائ ــب أي ـمــن
عودة ،والنائب بسام السعدي.
ـف وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال ـع ـبــريــة،
ل ــم ت ـك ـتـ ِ
وم ـع ـه ــا وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام فـلـسـطـيـنـيــة

ح ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو م ــن ال ـح ـص ــول عـلــى
الخدمات األساسية ،كالبنى التحتية
واملستشفيات واملدارس وغيرها .ففي
ع ـهــد االن ـ ـتـ ــداب ال ـبــري ـطــانــي ،اع ـتــرف
بـمـلـكـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــن الـ ـب ــدو عـلــى
أراض ـي ـهــم وف ــق ال ـقــانــون الـعـشــائــري،
فيما رفض العدو االعتراف بذلك بعد
النكبة ،وقــد ّ
هجر أهالي أم الحيران،
الــذيــن سكنوا فــي تلك الـفـتــرة منطقة
وادي زبــالــة ،إلــى منطقة وادي عتير،
ب ــأم ـ ٍـر م ــن ال ـحــاكــم ال ـع ـس ـكــري .وحـتــى
ال ـن ـك ـبــة ال ـثــان ـيــة ف ــي ح ــزي ــران ،1967
استقر األهالي في أم الحيرانّ ،
لتدعي

يشكل أي خطر على الشرطة .وأضاف
سنيتس« :أطلق أفراد الشرطة عيارات
نارية من كل االتجاهات نحو سائق
السيارة ،األمر الذي أدى إلى إصابته
وفقدانه السيطرة على مركبته التي
اتجهت ،نتيجة ذلك ،نحوهم ،ما أدى
إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر».
ّ
كذلك أكد أحد جيران الشهيد أن أفراد
الشرطة لم يطلقوا النار على السيارة
فقط ،بــل بعد استشهاد أبــو القعيان
ال ــذي يعمل أس ـتــاذًا مــدرسـيــا ،فتحوا
باب السيارة وأطلقوا النار على رأسه
للتأكد من موته ،كذلك ذكر الشاهد أن
الشرطة «أطـلـقــوا الـنــار بعضهم على
بعض أثناء االشتباكات».
تعقيبًا على ذلك ،قال عضو «املشتركة»
والنائب عــن حــزب «التجمع الوطني
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،ب ــاس ــل غـ ـط ــاس ،إن
«جريمة أم الحيران املضاعفة تعني
تـصـعـيـدًا مـيــدانـيــا غـيــر مـسـبــوق منذ
ً
الـحـكــم ال ـع ـس ـكــري» ،مـتـســائــا« :م ــاذا
ً
يـعـنــي ه ــدم  11م ـن ــزال ف ــي قـلـنـســوة؟
ثــم يـهــدمــون الـبـيــوت فــي أم الـحـيــران
وي ـهـ ّـجــرون األه ــال ــي ويـقـتـلــون شــابــا،
ثم يتهمونه ...بأنه إرهابي من داعش
حاول دهس الشرطة» .وأضاف« :هذه

مسؤولون :التهاون
في ّ
الرد يعني ضوءًا أخضر
الستمرار الجرائم

الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة ع ــام  2003أن
أصحاب األرض «غــزوا» املنطقة ،رغم
أن وثائق «أرشيف الدولة» تثبت أنهم
ُ
ه ّجروا بالقوة إلى هناك.
ّ
اس ـت ـم ــرارًا لـنـكـبـتـهــم ،أقـ ــر ال ـع ــدو عــام
 2006ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ـهـ ــدم ق ــري ـت ـه ــم ل ـب ـنــاء
مستوطنة ومنتجع في أراضي عتير
املـقــابـلــة لقريتهم .وبـعــد استئنافات
عــدة قدمت إلــى املحاكم اإلسرائيلية،
جــاء الــرد بهدم القرية بكاملها أمس.
وخ ــال إخ ــاء الـبـيــوت ،استشهد أبو
ال ـق ـي ـعــان جـ ــراء إصــاب ـتــه بــالــرصــاص
ال ـح ــي ال ـ ــذي أط ـل ـق ـتــه ال ـش ــرط ــة عـلـيــه

محلية ،بتحويل أنظار الرأي العام عن
جريمة الهدم ،بل استندت إلى رواية
شرطة العدو التي قالت إن الشهيد أبو
القيعان «ينتمي إلى تنظيم داعــش»،
ّ
وإنه نفذ «عملية دهس خالل تصديه
للهدم فقتل شرطيًا إسرائيليًا» .وبعد
س ــاع ــات قـلـيـلــة ،نـشــر نــاشــط يـهــودي
من موقع «سيحاه مكوميت» ،يدعى
ك ــوب ــي س ـن ـي ـت ــس ،ف ـي ــدي ــو روى فـيــه
ً
شهادته ،قائال إنــه كــان لحظة إطالق
الشرطة النار على أبو القيعان ،وكان
األخير يحاول االبتعاد عن املكان ولم
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أفقيا

 -1دولــة في أميركا الجنوبية هي خامس أكبر دولــة في العالم من حيث املساحة
وعدد السكان –  -2عاصمة هولندا –  -3دولة أميركية – إسم بوذا في الصني – حرف
نصب –  -4أديب فرنسي إمتاز في عصر النهضة بإحياء املثال األعلى في الفلسفة
واألدب آخذًا بتآليف األقدمني – مؤنث رجل –  -5عسل – خبز يابس – من الفاكهة
ّ
يتطلب موهبة وجمال
الصيفية –  -6ضمير منفصل – من رجال األمن – كل عمل
–  -7مدينة إيطالية – فقد حياته –  -8واحة في ليبيا بمحافظة الخليج –  -9دولة
آسيوية هي سيالن سابقًا – عكسها ضمير منفصل –  -10مضيق بني البحر األحمر
وخليج عدن

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1من معالم أوستراليا السياحية في مدينة سيدني –  -2بلدة لبنانية بقضاء بنت
ُ
جبيل – إلــه وخالق –  -3لعبة عاملية لألطفال تعرف بالعروسة الجميلة – حياة
حاضرة –  -4مولر مبعثرة – آللــىء عظام – قلب الثمرة –  -5أصــل البناء – والية
هندية حديثة تشمل قسمًا من البنجاب –  -6زفت مبعثرة – بلدة لبنانية ساحلية
بقضاء البترون – تعب وأعيا –  -7يريد – كأس الغضب –  -8خاصم ّ
أشد الخصومة
– إله مصري ُيعرف بإله الشمس – إسم موصول –  -9من معالم باريس املشهورة
وأثــر هندسي رائــع ومتحف عسكري وقبر نابليون والقادة العظماء –  -10والدة
النبي رسول الله ماتت وعمر ابنها ست سنوات

1

أفقيا
ّ
 -1سانت هيلينا –  -2البحور – ربــو –  -3نهرو – برجيس –  -4تــف – ملحم – هل –  -5يــوم –
ماالبو –  -6أفتنان – بر –  -7سبع – منيب –  -8ياهو – سار –  -9يمهله – شرق –  -10ساحة املدفع
عموديًا
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مشاهير 2487

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1سانتياغو –  -2الهفوف – ّ
هيا –  -3نبر – متسامح –  -4تحوم – نبيهة –  -5هو – ملاع – ال –
ّ
ّ
 -6يربحان – سهل –  -7رمل – ما –  -8يرج – إبن رشد –  -9نبيه بري – رف –  -10أوسلو – برقع

حل الشبكة 2486

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل أميركي شهير ( )2010 -1914كانت بداياته على خشبة املسرح
في نيويوركُ .رشح لجائزة أوسكار عن النسخة السينمائية ملسرحية
آلرثر ميللر
 = 8+4+5+2+1عاصمتها نيروبي ■  = 7+6+3ثغرك ■ ّ = 11+9+10
غني

حل الشبكة الماضية :ابن األنباري

الخميس  19كانون الثاني  2017العدد 3083

العالم

17

إبادتكم بدأت
هي املالمح الحقيقية للدولة الفاشية.
وإذا لم يكن ّ
ردنا بحجم الحدث ،فنحن
نعطيهم ال ـضــوء األخ ـضــر السـتـمــرار
هذه الجرائم».
غ ـط ــاس ال ـ ــذي ص ـ ـ ّـوت  72ع ـض ـوًا في
الكنيست إلقـصــائــه عــن منصبه قبل
يومني ،قال في تصريح صحافي إنه
«ي ـج ــب احـ ـت ــرام الـشـهـيــد ألن ــه شهيد
الـشـعــب الفلسطيني ك ـلــه ،وي ـجــب أن
تقام له جنازة مهيبة» .وتعليقًا على
الخطوات االحتجاجية التي اتخذتها
«ل ـج ـنــة امل ـت ــاب ـع ــة» ف ــي أعـ ـق ــاب ال ـهــدم
ف ــي قـلـنـســوة ،رأى غ ـطــاس أن ـهــا غير
كافية ،مؤكدًا أن القيادات في الداخل
«ل ــن تـكـتـفــي ه ــذه امل ــرة ب ــإض ــراب هنا
وم ـظ ــاه ــرة هـ ـن ــاك» ،داعـ ـي ــا ك ــل أب ـنــاء
الشعب الفلسطيني إلــى الـخــروج في
مظاهرات احتجاجية.
ّأم ـ ــا رئ ـي ــس «ال ـت ـج ـم ــع» ،عـ ــوض عبد
الـ ـفـ ـت ــاح ،ف ـ ــرأى أن «ال ـت ـص ـع ـي ــد غـيــر
مفاجئ ،لكن جريمة القتل التي حدثت
أثـنــاء إخ ــاء الـبـيــوت مــن املـفـتــرض أن
تستنفر الـ ـن ــاس ...أعـتـقــد أن مشاعر
الـغـضــب نتيجة ذلــك ستترجم خــال
األي ــام املقبلة» .وأض ــاف عبد الفتاح:
«ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة س ـت ــدرس

ال ـخ ـطــوات املـمـكـنــة لـتـحــريــض الـنــاس
على النضال من أجل لجم األخطبوط
اإلســرائـيـلــي املـصـ ّـر على هــدم األرض
واملسكن وقتل اإلنسان الفلسطيني».
ّ
من جهة أخرى ،أكد أستاذ التخطيط
ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي يـ ــوسـ ــف جـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــن ،فــي
حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،أنــه «بسقوط
أم الـحـيــران ستسقط  46بـلــدة عربية
فــي النقب غير معترف بها ،ومليون
دون ـ ـ ــم مـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،م ــوض ـح ــا أن
ه ــذه املـســاحــة هــي «ضـعــف مــا يملكه
الفلسطينيون فــي الجليل واملثلث».
كــذلــك ،ق ــال مــركــز «ع ــدال ــة» الحقوقي،
الـ ـ ــذي ي ـم ـثــل س ـك ــان أم الـ ـحـ ـي ــران فــي
اإلجراءات القضائية ضد هدم القرية،
إن «الـ ـجـ ـه ــاز ال ـق ـض ــائ ــي وال ـح ـكــومــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ي ـت ـح ـمــان امل ـســؤول ـيــة
ع ـ ــن قـ ـت ــل أب ـ ـ ــو ال ـ ـق ـ ـي ـ ـعـ ــان» .وأض ـ ـ ــاف
«عــدالــة» ،فــي بـيــان ،أن «ق ــرار املحكمة
العليا ال ــذي سمح بـهــدم قــريــة قائمة
قبل أكثر مــن  60عامًا مــن أجــل إقامة
مستوطنة يهودية على خرائبها ،هو
أح ــد الـ ـق ــرارات األك ـثــر عـنـصــريــة التي
أصدرتها املحكمة».
وتابع البيان« :الحكومة اإلسرائيلية
ورئيسها استغلوا هذا القرار من أجل

مواصلة سياسة الهدم ،بينما ّ
يمجد
(بنيامني) نتنياهو استخدام الدولة
لـلـقــوة تـجــاه املــواط ـنــن ال ـعــرب فــي أم
ً
الحيران وقلنسوة» ،مكمال« :الشرطة
اإلســرائـيـلـيــة أثـبـتــت م ــرة ثــانـيــة أنها
تــرى في الجمهور العربي كله عــدوًا،
وأن مــن الـسـهــل الـضـغــط عـلــى الــزنــاد
عـنــدمــا ي ـكــون الـحــديــث عــن مــواطـنــن
عــرب ،في حني يحظى أفــراد الشرطة،
مطلقو ال ـنــار ،بالحصانة مــن جانب
وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة».
كذلك أوضح املركز الحقوقي من مقره
في حيفا ،أنه «في أعقاب القرار بإقامة
املـسـتــوطـنــة ال ـي ـهــوديــة بــاســم حـيــران
ع ـل ــى أراض ـ ـ ــي الـ ـق ــري ــة ،ط ـل ـبــت دائـ ــرة
أراضــي إسرائيل إخــاء سكان القرية
ك ــاف ــة ال ــذي ــن ي ـصــل ع ــدده ــم إلـ ــى ألــف
نسمة ،وه ــدم منازلهم وطــردهــم مرة
أخرى ،وذلك للمرة الرابعة».
وم ـ ـ ـسـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــس ،ش ـ ـ ـ ــارك امل ـ ـ ـئـ ـ ــات فــي
مـ ـظ ــاه ــرت ــن اح ـت ـج ــاج ـي ـت ــن جــاب ـتــا
ش ـ ـ ــوارع مــدي ـن ـتــي ح ـي ـفــا وال ـن ــاص ــرة
املحتلتني ،ورف ـعــوا خاللهما األعــام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وال ـ ــافـ ـ ـت ـ ــات امل ـ ـنـ ــددة
بجريمة الهدم .كذلك أغلق املتظاهرون
شارع «بن غوريون›» في حيفا.

ُ
ٌ
ّ
شرطي للعدو (أ ف ب)
شهيد خالل التصدي لتدمير قرية بكاملها كذلك قتل
سقط

ّ
صيادو غزة في شباك البحرية اإلسرائيلية
منذ أن أغرقت بحرية العدو
مـ ــركـ ــب ال ـ ـص ـ ـ ُيـ ــاد م ـح ـمــد
الذي فقدت جثته
الهسيّ ،
فــي بحر غ ــزة ،بــاتــت تطلق
ال ـنــار يوميًا على الصيادين
الفلسطينيين وتعتقل عددًا
ُ
منهم وت ـصــادر مراكبهم،
وذل ــك فــي مساحة صيد ال
تـتـجــاوز سـتــة أم ـيــال بحرية،
ضمن حملة تصعيد تشبه
التي سبقت حروبًا ماضية
غزة ــ عز الدين أبو عيشة
ّ
ع ـلــى شــاطــئ ق ـطــاع غ ـ ــزة ،الـ ــذي يمتد
لـنـحــو  43كـلــم عـلــى الـبـحــر املـتــوســط،
وي ـمــر بـخـمــس م ـحــاف ـظــات ،ويـعـتــاش
منه قرابة ثالثة آالف صياد ،يتجسد
الـ ـحـ ـص ــار ب ـ ـصـ ــورة أب ـ ـلـ ــغ ل ـل ـم ـع ــان ــاة

الفلسطينية .هنا يقع الصيادون في
ش ـبــاك ال ـ ــاءات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـثــاث:
ال قـ ــانـ ــون ي ـح ـم ـي ـهــم مـ ــن ان ـت ـه ــاك ــات
االح ـت ــال ،وال مـســاحــة صـيــد واسـعــة
متاحة لهم ،وال معدات أو أسماك في
منطقة ملوثة بيئيًا.
وتمنع بحرية العدو على الصيادين
الغزيني تـجــاوز مساحة الصيد التي
ّ
حددتها لهم بنحو ستة أميال بحرية
فقط .وهــي مساحة مــن الـنــادر وجــود
األسـ ـم ــاك ف ـي ـهــا ،وإذا وجـ ـ ــدت ،تـكــون
مـ ـح ــددة األنـ ـ ـ ــواع وص ـغ ـي ــرة ال ـح ـجــم.
َ
ف ــي ت ـلــك امل ـس ــاح ــة ال ـض ـي ـقــة ال َي ـســلــم
الصيادون من املالحقة واالنتهاكات،
وهـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــون يـ ــوم ـ ـيـ ــا لـ ـنـ ـي ــران
رش ـ ــاش ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــزوارق ال ـح ــرب ـي ــة ال ـتــي
ّ
تضيق عليهم تــارة ،وتتلف مراكبهم
وتصادر معداتهم تارة أخرى.
فـ ــي الـ ـخ ــام ــس مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
صدمت بحرية االحتالل قارب الصياد
م ـح ـم ــد الـ ـهـ ـس ــي ( 32ع ـ ــام ـ ــا) ،وب ـع ــد
ب ـح ــث اس ـت ـم ــر ن ـح ــو عـ ـش ــرة أيـ ـ ــام مــن
دون نتيجةّ ،أعلنت عائلته و«نقابة
الـصـيــاديــن» أن ــه استشهد فــي البحر،

ولم يعثر على جثته حتى اليوم .دفع
العدوان على الهسي وزارة العدل إلى
ال ـتــواصــل م ــع عــائـلــة الـشـهـيــد ملـعــرفــة
مـعـلــومــات عـنــه تـمـهـيـدًا لــرفــع دع ــوى
قضائية ضـ ّـد بحرية ال ـعــدو .وعلمت
ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» م ُــن ع ــائ ـل ــة ال ـش ـه ـيــد ب ــأن
املــركــب الــذي أغ ــرق ليس ملكًا البنها.
ك ــذل ــك ف ـ ــإن ن ـق ـي ــب الـ ـصـ ـي ــادي ــن ،نـ ــزار
عـ ـي ــاش ،قـ ــال إن امل ــرك ــب «هـ ــو املــركــب
ال ـثــانــي ضـخــامــة ف ــي ال ـق ـطــاع ،ويبلغ

ُس ّجلت  137حالة اعتقال و37
مصادرة مراكب في عام 2016
طوله  17مترًا وعرضه خمسة أمتار،
ُ
وت ـق ـ ّـدر ثـمــن مـعــداتــه بـنـحــو  150ألــف
دوالر».
وعـ ـ ـ ـ ــدا إغ ـ ـ ـ ـ ــراق امل ـ ـ ــراك ـ ـ ــب وم ـ ـ ـصـ ـ ــادرة
مـعــداتـهــا ،يشتم جـنــود البحرية عبر
م ـك ـب ــرات الـ ـص ــوت ال ـص ـي ــادي ــن ،كــذلــك
ُ
تخترق زوارق العدو شباكهم ،وتطلق
الـ ـن ــار ع ـل ــى م ــول ــدات ـه ــم ال ـك ـهــربــائ ـيــة،

ّ
ول ـيــس أخ ـي ـرًا ُي ـ َـرش ــون بـمـيــاه البحر
الـ ـب ــاردة أو ال ـص ــرف ال ـص ـحــي .زي ــادة
على ذلك ،تمنع سلطات العدو دخول
امل ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـل ـص ـي ــد م ـ ــن خ ــال
املـ ـع ــاب ــر الـ ـت ــي ت ـت ـح ـك ــم فـ ـيـ ـه ــا ،حـيــث
ال ت ـس ـمــح بـ ــإدخـ ــال ق ـط ــع ال ـغ ـي ــار وال
م ـ ــادة ال ـف ـي ـبــرجــاس امل ـس ـت ـخــدمــة في
ص ـيــانــة الـ ـق ــوارب ،وال ح ـتــى ال ـكــوابــل
املستخدمة فــي رب ــط امل ــراك ــب .وتمنع
أيضًا إدخــال الشباك الخاصة بصيد
األس ـمــاك ،وهــي إج ــراءات دفـعــت عــددًا
من الصيادين إلى ترك مهنتهم ،فيما
تتدنى يوميًا أعــداد الصيادين ،وهي
قد كانت عام  2009تقدر بنحو أربعة
آالف ،فيما وصلت السنة املاضية إلى
قرابة .2500
وك ــان ــت اتـفــاقـيــة أوس ـل ــو امل ـبــرمــة عــام
 1993قد منحت السلطة الفلسطينية
ً
مساحة عشرين ميال بحريًا للصيد
فيها ،لكن االحتالل قلصها إلى ستة
أم ـيــال بـحــريــة وأح ـيــانــا ثــاثــة أمـيــال.
ثمّ ،
ومن ّ
نص اتفاق وقف إطالق النار
فــي نـهــايــة ال ـع ــدوان عـلــى غ ــزة صيف
 2014على أن يسمح االحتالل بزيادة

م ـس ــاح ــة ال ـص ـي ــد إل ـ ــى ت ـس ـعــة أم ـي ــال
كمرحلة أول ــى ،على أن ت ــزداد إلــى 12
الح ـق ــا .لـكــن الـسـتــة أم ـي ــال بـقـيــت كما
هـ ــي ،ويـ ـح ــرم الـ ـصـ ـي ــادون ج ـ ــراء ذلــك
الوصول إلى املناطق التي تكثر فيها
األسماك.
كــذلــك ،أك ــدت تـقــاريــر عــدة أن املساحة
املـسـمــوح الـصـيــد فـيـهــا دائ ـمــا ملوثة
بـ ـسـ ـب ــب امل ـ ـي ـ ــاه اآلس ـ ـن ـ ــة وم ـخ ـل ـف ــات
ّ
مصانع غــزة التي أدت إلــى انخفاض
ّ
الثروة السمكية ،وحــدت من تكاثرها
فــي تلك املـنــاطــق ،مــا يؤثر سلبيًا في
صـ ـح ــة املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وي ـ ـضـ ــرب ق ـط ــاع
ّ
إنـ ـت ــاج األس ـ ـمـ ــاك .ويـ ـق ــول ع ـي ــاش إن
 2016ك ــان «ال ـعــام األس ــوأ فــي الـثــروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة واألعـ ـ ـل ـ ــى فـ ــي ان ـت ـه ــاك ــات
الـصـيــاديــن» ،إذ ُسـجــل اعـتـقــال قــرابــة
 137ص ـ ـيـ ــادًا ومـ ـ ـص ـ ــادرة  37مــرك ـبــا
ب ـم ـعــدات ـهــا ،وإت ـ ــاف خـمـســن ق ــارب ــا،
ً
فضال عن إطالق النار يوميًا وإصابة
تـسـعــن صـ ـي ــادًا ،وه ــو م ــا ي ـنــذر هــذه
السنة بــ«كــارثــة اقتصادية ستصيب
الـصـيــاديــن نتيجة اع ـت ــداءات بحرية
االحتالل املتكررة وشبه اليومية.

خيارات العدو ضد األنفاق :التأجيل ...واالستعداد لضربة استباقية
علي حيدر
أقـ ـ ـ ـ ّـر رئ ـ ـيـ ــس «مـ ـعـ ـه ــد أبـ ـ ـح ـ ــاث األم ـ ــن
الـ ـق ــوم ــي» ،ال ـ ـلـ ــواء ع ــام ــوس ي ــادل ــن،
بضعف فعالية الهجمات الوقائية أو
االستباقية وسط البيئة االستراتيجية
الحالية ،إزاء قدرات حزب الله «األشد
خـطـرًا على إســرائ ـيــل» .ولـفــت إلــى أنه
نتيجة ذلك لم يتخذ صانع القرار في
ت ــل أب ـيــب ح ـتــى اآلن ق ـ ــرارًا بمهاجمة
ال ـح ــزب ،لـكـنــه ت ـســاءل فــي ض ــوء ذلــك:
«هل سيختلف هذا املنطق إزاء حركة
حـمــاس فــي قـطــاع غ ــزة ،وتـحــديـدًا في
مواجهة خطر األنفاق؟».
يــادلــن أكــد أنــه عـنــدمــا يتبلور وضــع
غير محتمل بالنسبة إلــى إســرائـيــل،
فــإن األدوات األكـثــر شـهــرة لديها هي
شــن ح ــرب وقــائـيــة ،أو تــوجـيــه ضربة
اس ـت ـبــاق ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن املـقـصــود
بــالـهـجــوم الــوقــائــي ه ــو املـ ـب ــادرة إلــى
العمل «ضد بناء قــدرات استراتيجية
لـ ـلـ ـع ــدو ب ـن ـح ــو م ـ ـفـ ــاجـ ــئ» ،ف ـ ــي حــن

أن امل ـق ـص ــود بــال ـضــربــة االس ـت ـبــاق ـيــة
«املـبــادرة إلــى شن هجوم ضد العدو،
عـنــدمــا يـتــم ال ـتــأكــد مــن نـيــاتــه تفعيل
قدراته ضد إسرائيل في أقرب وقت».
ولـفــت إلــى أن العنصر الـحــاســم الــذي
يـســاعــد عـلــى ات ـخــاذ ال ـق ــرار يكمن في
توافر معلومات جيدة تؤدي إلى طرح

التصعيد مع غزة يدفع إلى انتظار
مواجهة أو حرب استباقية
ع ــدة ب ــدائ ــل :األول ال ـع ــاج املــوضـعــي
لــأنـفــاق الـتــي تـتـجــاوز ال ـحــدود ،وفي
ه ــذه الـحــالــة يـجــب أن ت ـكــون العملية
مقلصة ،والثاني معالجة شاملة لكل
فتحات األنفاق على مسافة  3ـ  4كلم
من السياج .لكن يدلني الــذي سبق أن
تولى رئاسة «االستخبارات العسكرية
ـ أم ــان» ،توقف عند ما سيترتب على
ه ــذي ــن الـ ـخـ ـي ــاري ــن مـ ــن ت ـص ـع ـيــد بــن
إســرائـيــل وغ ــزة .وه ــو مــا دف ــع األول ــى

إل ــى ت ـطــويــر ب ــدي ــل ث ــال ــث يـسـتـنــد في
جــوهــره إلــى انـتـظــار املــواجـهــة املقبلة
مع االستعداد لتمديد الهدوء.
ورأى رئيس «أبحاث األمن القومي» أن
من املفضل خالل املواجهة املستقبلية
معالجة ظــاهــرة األن ـفــاق عـبــر توجيه
ضــربــة استباقية ،معتبرًا أن التطور
التكنولوجي لكشف أو إلغالق فتحات
األن ـف ــاق يـمـكــن أن يــدعــم ه ــذا الـبــديــل.
وقـ ـ َّـدر أي ـضــا أن ال ـعــامــل امل ـش ـتــرك لكل
هــذه الـبــدائــل هــو أن املــواجـهــة املقبلة،
ً
ً
عــاجــا أو آجـ ــا ،بــاتــت وراء ال ــزاوي ــة.
نتيجة ذلك ،فإن السؤال األكثر أهمية
هــو جــوهــر املــواج ـهــة املـقـبـلــة ،خاصة
أن خــروج إسرائيل من حرب «الجرف
ال ـصــامــد» ب ـت ـعــادل اسـتــراتـيـجــي غير
م ـت ـنــاســق ل ــم ي ـض ـمــن أي ت ـغ ـي ـيــر فــي
األوضاع.
في ضوء هذه املقاربة ،رأى يادلني أن
على إسرائيل توجيه أسئلة أساسية
حول الطريقة ملنع «حماس» من تعزيز
قــدراتـهــا فــي املستقبل ،وه ــل األفـضــل

إن ـه ــاء سـلـطـتـهــا ف ــي غـ ــزة؟ ب ـعــد ذل ــك،
ي ـجــب ف ـحــص م ـســألــة ال ـتــوق ـي ــت ،كما
يرى ،مضيفًا أن التوقيت الحالي يزيد
فرص اشتعال الضفة وأيضًا فلسطني
املحتلة ،حيث تتزايد العمليات ضد
اإلسرائيليني .ولفت في الوقت نفسه
إلى أن التصعيد في غزة يمكن أن يجر
إلى تطورات سلبية في مناطق أخرى،
من دون أن يوضحها.
مع ذلك ،أكد أن كل هذا ال يمنع «العمل
ال ـح ـت ـم ــي ...لـكـنــه ي ـف ــرض االس ـت ـع ــداد
ل ـل ـخ ـط ــوات ج ـ ـي ـ ـدًا» .وف ـ ــي ض ـ ــوء ه ــذا
ال ــواق ــع امل ــرك ــب ،خ ـلــص إلـ ــى أن عـلــى
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل رسـ ـ ــم خـ ــط أحـ ـم ــر ي ـف ــرض
ت ـج ــاوزه م ــن قـبــل «ح ـم ــاس» امل ـب ــادرة
إل ــى شــن هـجــوم وق ــائ ــي ،م ـشــددًا على
أن يـكــون ه ــذا الـهـجــوم قـصـيـرًا وقــويــا
وب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى مـ ـفـ ـه ــوم اس ـت ــرات ـي ـج ــي
واضــح ،ألن «أي خيار آخــر سيجعلنا
ن ــدي ــر ال ـن ـق ــاش ن ـف ـســه ب ـع ــد مــواج ـهــة
أخــرى مع حماس ،وربما أمــام العبني
آخرين على ساحات أخرى».
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إعالنات
◄ وفيات ►

رقدت على رجاء القيامة
ُحسن مخايل أيوب
زوجها جورج حليم أيوب
إبـنــاهــا ان ـطــون وزوج ـت ــه كـلــوديــن
الهبر
جورج وزوجته الرا حجار
ب ـنــات ـهــا ح ــا وزوج ـ ـهـ ــا ال ـك ـس ـنــدر
عازار
روال وزوجها إدي عبيد
زينة وزوجها وليم وهبة
وعموم عائالت دير قوبل ينعونها
اليكم
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة عـ ـ ــن ن ـف ـس ـهــا
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ــوم
الـجـمـعــة  20كــانــون الـثــانــي 2017
فــي كنيسة بـشــارة الـسـيــدة للروم
األورث ـ ـ ـ ــوذك ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ــي ال ـف ــرن ـي ـن ــي
(األش ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة) ،ويـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ــوك ــب
ال ـج ـث ـمــان ال ــى بـلــدتـهــا دي ــر قــوبــل
ح ـي ــث ت ــرف ــع صـ ـ ــاة الـ ـبـ ـخ ــور فــي
كنيسة مار الياس وتــوارى الثرى
في مدافن العائلة.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـخـمـيــس
 19الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كنيسة
بشارة السيدة ابـتـ ً
ـداء من الساعة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ل ـغــايــة
ً
مساء والجمعة
الساعة السادسة
 20الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كنيسة
ً
ابتداء
بشارة السيدة (األشــرفـيــة)
من الساعة الحادية عشرة صباحًا
لغاية موعد الــدفــن .ومــن ثــم تقبل
التعازي بعد الدفن لغاية السادسة
ً
مساء في كنيسة مار الياس ـ ـ دير
ق ــوب ــل .ويـ ــوم ال ـس ـبــت  21ال ـجــاري
في صالون كنيسة بشارة السيدة
ـ ـ ـ ـ األشــرف ـيــة مــن ال ـســاعــة الـحــاديــة
ً
مساء.
عشرة لغاية السادسة

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

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

انتقلت إلى رحمته تعالى
املرحومة الحاجة
سكنة ترمس نصرالله
زوجها املرحوم خليل نصرالله
أوالدها:
اإلعالمي رفيق نصرالله
نصرالله نصرالله
رف ـي ـقــة ن ـصــرال ـلــه زوج ـ ــة الــدك ـتــور
قيصر مصطفى
ورد زوجة السيد منير ياسني
رندة (ديوان املحاسبة)
ووريت في ثرى مدافن بلدة حوال
أمس
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
رف ـيــق ن ـصــرال ـلــه ،ف ــي حـ ــوال ،أي ــام:
ال ـخ ـم ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة والـ ـسـ ـب ــت،
وي ــوم األرب ـع ــاء  25كــانــون الثاني
 2017في مركز جمعية التخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ـ ـ ـ ـ ال ــرمـ ـل ــة
ال ـب ـي ـض ــاء ،ب ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة
ً
مساء.
عصرًا والسادسة
ت ـقــام ذكـ ــرى األسـ ـب ــوع ي ــوم األح ــد
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدة حوال
رقدت على رجاء القيامة
لبيبة بطرس بولس مهنا
أرملة يوسف الياس األبيض
أوالدها :أنطوانيت
جوزفني زوجة إيلي طباع
إيفون زوجة أنطوان نعمة
إيلي
أمال زوجة نبيل باسيل
بيار زوجته ندى يونس
غرايس
منيرة عواد أرملة ابنها أنطوان
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا مـ ـ ــاري أرمـ ـل ــة قــزحـيــا
سعاده
جانيت أرملة جريس السمراني
أوالد شقيقها املرحوم طانيوس
وعــائــات ـهــم وأن ـس ـبــاؤهــم وعـمــوم
عائالت لحفد واألشرفية ينعونها
إليكم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 19ال ـ ـجـ ــاري فـ ــي فـ ـن ــدق هـيـلـتــون
مـتــروبــولـيـتــان س ــن ال ـف ـيــل ,صــالــة
 BRAY HALLإبتداءًا من الساعة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ل ـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السادسة
إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
فاطمة محمد حمود
زوج الفقيدة :نعمة مراد
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا :عـ ـل ــي ،حـ ـس ــن ،م ـح ـمــد،
عباس ،حسن وخضر
أش ـق ــاؤه ــا :ال ـح ــاج م ـح ـمــود ،عـلــي،
أحمد والعميد الركن خضر حمود
(رئيس فرع مخابرات الجنوب)
أص ـه ــرت ـه ــا :ع ــاط ــف ب ــاش ــا ،حسن
النابلسي ،حسني كعفراني وأحمد
ضيا
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة 20
الـ ـج ــاري ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة
البيضاء ،قرب مديرية امن الدولة
من الساعة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
ال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه وقـ ــدره آل
مراد ،حمود وعموم أهالي بلدتي
رب ثالثني وكفردونني.

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
BLAN DINKU TOLCHA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/701759
غادرت العاملة البنغالدشية
HELENA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/510827
غادر العامل البنغالدشي

MOHAMMED MOSHARAF HOSSAIN

من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 71/196238

غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD DULAL MONDAL
MAHBUB ALAM AKANDA
MD JULHAS
MD SAIDUR RAHMAN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/331175
غادرت الخادمة البنغالدشية
SAKHINA BEGUM
مـنــزل مخدومها ولــم تـعــد ،الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئًا ،االتصال 763871/70
غادرت العاملة االثيوبية
AYANTU OUSMAN AMANO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
76/736661
غادر العامل البنغالدشي
ROKIBUL ANSAR ALI ISLAM
م ــن م ــؤس ـس ــة ف ـي ـنــو ب ــاس ــت لـلـصـنــاعــة
والتجارة ،الرجاء ممن يعرف عنه شيئًا
االتصال على الرقم 07/995422
غادر العمال البنغالدشيون
AMIRUL
KAMAL
MOHAMMAD SAHIN MIAH
MOHAMMAD JOYNAL
MOHAMMAD SHOHAG MIAH
MOMAN MIAH
KALAN KHAN
SUMAN MIAH
DULAL MIAH
MD RAHMAT ALI
HASAN MIAH
MON MIAH
IQBAL HOSSAIN
MD JOYNAL
LITON BHUIYAN
MOHAMMAD MUJAMMEL HAQUE
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
76/497196
غادر العامل البنغالدشي
SAYDUL ISLAM
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/987719
غادر العمال البنغالدشيون
MD TORIKUL ISLAM
RAHMAT ULLAH
ROHOL AMIN
MOHAMMAD SAIDUL ISLAM
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/032203

إعالن
بيع باملزاد العلني
صادر عن دائــرة تنفيذ عاليه باملعاملة
التنفيذية برقم ( 2015/497دائرة تنفيذ
بعبدا)
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ع ــالـ ـي ــه رق ــم
2015/127
املنفذ :سليم حسن جابر وكيله املحامي
معذا جمال
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا :ف ــوزي ــة م ـح ـمــد خ ـضــرة
مجهولة محل االقامة
السند التنفيذي :حكم ازالة شيوع برقم
 2013/314صادر عن محكمة بداية جبل
لـبـنــان ال ـنــاظــرة فــي الـقـضــايــا الـعـقــاريــة
تاريخ 2013/10/1
تاريخ التنفيذ2015/3/11 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/11/26 :
تاريخ قرار الحجز2008/6/10 :
تاريخ تسجيله2008/6/21 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2016/2/10
تاريخ تسجيله2016/5/26 :
تاريخ دفتر الشروط2016/7/5 :
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــوزيـ ـ ــن
ومشتمالتهما:
ـ ـ  2400سهم من العقار رقم /2587عاليه:
يقع في محلة عني العدس شــارع الزهور
وه ـ ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن قـ ـطـ ـع ــة ارض س ـل ـيــخ
ذات طـبـيـعــة حــرجـيــة غـيــر مـبـنـيــة مهملة
ومسطحة تكسوه النباتات البرية ضمن
منطقة سكنية هادئة وبمواصفات جيدة.
ـ ـ  2400سهم من العقار رقم /2599عاليه:
يقع في محلة عني العدس شارع الزهور
وهــو عقار غير مبني ارض سليخ ذات
طبيعة حرجي العقاران متالصقان
التخمني وبدل الطرح:
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـخ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  2587ع ــال ـي ــه
 309500/د.أ( /.ثالثماية وتسعة آالف
وخمسماية دوالر أميركي).
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـخ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  2599ع ــال ـي ــه
157500/د.أ( /.مائة وسبعة وخمسون
الف وخمسماية دوالر أميركي).
موعد املــزايــدة :تجري املــزايــدة في قاعة
املحكمة في عاليه نهار االربعاء الواقع
في  2017/2/15الساعة  12ظهرًا.
ش ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
ان ي ــودع قبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة باسم
رئيس دائرة التنفيذ في عاليه قيمة بدل
الطرح بموجب شيك مصرفي مسحوب
ألمر رئيس دائرة تنفيذ عاليه بالنسبة
لكل مــن العقارين املطروحني واالطــاع
ع ـل ــى االف ـ ــادت ـ ــن ال ـع ـق ــاري ـت ــن ال ـع ــائ ــدة
للعقارين املــذكــوريــن ومعاينتهما عند
االق ـت ـض ــاء واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ضمن
نطاق دائــرة تنفيذ عاليه اذا لم يكن له
مـقــام فيها وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة اي ــداع كامل
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة بزيادة العشر واال فعلى عهدته
يضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وع ـل ـي ــه ف ــي خـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ال ـتــي
تلي صــدور قــرار االحــالــة بدفع الرسوم
والنفقات بما فيها رسم الداللة.
مأمور التنفيذ في عاليه
حسام ابو حسن
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية رقم 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ع ـ ــارف وجـ ـه ــاد وع ـمــاد
وزياد محمد سرحال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ك ـتــاب عـقــد متضمن
فـتــح اعـتـمــاد وكـشــوفــات حـســاب بقيمة
/107.761.12/د.أ .وسندات ألمر بقيمة
/36.106/د.أ .ع ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بيان العقار املطروح للبيع :القسم رقم
 /3/م ــن ال ـع ـق ــار /2886رأس ب ـي ــروت،

يـحـتــوي عـلــى ث ــاث مـسـتــودعــات ضمن
واحــدة منها يوجد خــاء مــرآب لسيارة
واح ــدة تابعة لــه نــزلــة للطابق السفلي
ال ـث ــان ــي وب ــال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي ت ـب ــن ان ــه
مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/930 :م 2متر مربع تقريبًا.
حدود العقار :غربًا العقار رقم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم  /2748/رأس بيروت
ً
شماال العقار رقم  /3030/رأس بيروت
جنوبًا العقار رقم  /2885/رأس بيروت
وق ــد خـمــن  2400سـهــم فــي الـقـســم  3من
الـعـقــار  /2886/رأس ب ـيــروت العقارية
بمبلغ /3.200.000/د.أ( .ثــاثــة ماليني
ومــايـتــان الــف دوالر أمـيــركــي) .وان بدل
الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن ق ـب ــل رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بـعــد الـتـخـفـيــض بمبلغ
/1.680.816/د.أ( .م ـل ـي ــون وسـتـمــايــة
وث ـمــانــون ال ــف وثـمـنـمــايــة وس ـتــة عشر
دوالر أميركي).
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان إج ــرائـ ـه ــا :يــوم
االثـنــن الــواقــع فــي  2017/2/20الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت
قصر العدل.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املـ ـ ـ ــواد  973و 978و 983مـ ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ،أن ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو احــد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح ،أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الـ ــدائـ ــرة ان ل ــم ي ـكــن ل ــه م ـق ــام ف ـيــه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،وعليه
اي ـض ــا ف ــي خـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام م ــن تــاريــخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة ،اي ــداع كــامــل الثمن
باسم رئيس دائــرة التنفيذ في صندوق
الخزينة أو احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـشــر،
واال فـعـلــى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن يــومــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
2017/01/17
دعوة
صادرة عن محكمة ايجارات كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليهما جوليان وآالن
ً
جورج القزي املقيمان اصال في طبرجا
ملك جورج القزي وحاليًا مجهولي املقام
وذلــك بــالــدعــوى رقــم  2016/320املقامة
من املحامي الياس القزي واندره وسليم
وح ـب ـي ــب الـ ـق ــزي ب ــوج ــه ورث ـ ــة امل ــرح ــوم
االستاذ جورج القزي .تدعوكم املحكمة
للحضور اليها بالذات او بواسطة وكيل
قــانــونــي لتبلغ االسـتـحـضــار ومرفقاته
املتضمن ال ــزام املــدعــى عليهم بالتكافل
وال ـت ـضــامــن بــالـتـعــويــض ع ــن اشـغــالـهــم
للشقة الغربية من البلوك  Aالقائم على
العقار  53طبرجا بصورة غير قانونية
ب ـم ـب ـل ــغ مـ ـئ ــة وع ـ ـشـ ــريـ ــن مـ ـلـ ـي ــون ل ـي ــرة
لبنانية مــع الفائدة للمدعني مــع االخــذ
بعني االعـتـبــار مــا يـعــود لهم مــن حصة
في هــذه الشقة وحفظ حقهم باملطالبة
مـمــا ي ـعــود لـهــم مــن ح ـقــوق بـعــد إن ـبــرام
القرار االبتدائي القاضي بالزامهم بدفع
مبلغ مئة الــف ل.ل .عــن كــل يــوم تأخير
باخالء الشقة وتسليمها شاغرة من اي
شاغر وتضمني املدعى عليهم الرسوم
واملصاريف عليكم الجواب ضمن مهلة
شهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة رد
اي جواب خارج هذه املهلة واتخاذ محل
اقامة لكم ضمن نطاق املحكمة واال عد
قـلـمـهــا مـقــامــا م ـخ ـتــارًا لـكــم لـتـبـلــغ كــافــة
االوراق باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
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إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/16
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :سليم
ال ـ ـيـ ــاس ال ـ ـشـ ــاغـ ــوري ويـ ــوسـ ــف وب ــدي ــع
وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس وعـ ـفـ ـيـ ـف ــة س ـل ـيــم
ً
الـ ـش ــاغ ــوري ،م ــن ب ـل ــدة مـ ــزيـ ــارة اصـ ــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة ضدكم من املستدعية
غ ـ ــادي ـ ــس ان ـ ـط ـ ــوان س ـل ـي ـم ــان ب ــوك ــال ــة
امل ـحــام ـيــة دي ــان ــا قـلـيـمــة ،تــدعــوكــم هــذه
املحكمة السـتــام الحكم ال ـصــادر عنها
برقم  147بتاريخ  2016/11/28املتضمن
اعتبار العقار رقم  2122منطقة مزيارة
الـعـقــاريــة غـيــر قــابــل للقسمة عـيـنــا بني
الـشــركــاء وازال ــة الشيوع فيه عــن طريق
بيعها باملزاد العلني للعموم لصالحهم
ام ــام دائ ــرة التنفيذ املختصة ،وتــوزيــع
ناتج الثمن والنفقات على الشركاء كل
بنسبة حصته فــي امللكية ،وذلــك خالل
مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
ت ـع ـل ــن بـ ـل ــدي ــة كـ ـف ــر فـ ــاقـ ــود عـ ــن إجـ ـ ــراء
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم مـ ـش ــروع
إنمائي عبارة عن توسيع طريق وبناء
حائط وصب طريق وفقًا لدفتر الشروط.
هاتف05/720185 -- 03/124428 :
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب الــدك ـتــور مــاريــو عــزيــز ع ــون مالك
القسم  /4/من البناء القائم على العقار
 /638/م ــن مـنـطـقــة املـطـيـلــب الـعـقــاريــة
س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاس ـمــه.
الدكتور ماريو عزيز عون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـل ــب ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم غ ـ ـنـ ــدور ملــوك ـلــه
السباعي محمد ياسني احد ورثة لطيفه
ام ــن ع ــرن ــدس ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  187مجدل سلم.
للمعترض  15يومًا للمراجعه.
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية فــي بلدة دفــون ـ ـ
قضاء عاليه ـ ـ محافظة جبل لبنان
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الواقع فيه الثاني من شهر شباط ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية فــي بلدة دفــون ـ ـ
قضاء عاليه ـ ـ محافظة جبل لبنان.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط عشرة ماليني ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـفــون وف ـقــا الح ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الــدرجــة الثانية على االق ــل مــن الـجــدول
رقـ ـ ــم  5ل ـت ـن ـف ـيــذ صـ ـفـ ـق ــات حـ ـف ــر اآلبـ ـ ــار
وال ـت ـحــري عــن امل ـيــاه الـجــوفـيــة بطريقة
ال ــروت ــاري عـلــى ان ال ي ـكــون فــي عهدته
اكثر من ثالث صفقات مشاريع حفر آبار
أخرى لم يجر استالمها استالمًا نهائيًا
بتاريخ اجراء املناقصة.
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.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 86
إعالن
تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه
الشفة في بلدة رشميا ـ ـ قضاء عاليه
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
ف ـيــه الـ ـس ــادس م ــن ش ـهــر ش ـب ــاط ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم
مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه الشفة
في بلدة رشميا ـ ـ قضاء عاليه.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :س ـتــون مـلـيــون لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات االش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
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.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 87
إعالن
تعلن مؤسسة املحفوظات الوطنية عن
حاجتها الــى تــأمــن أعـمــال التنظيفات
في املؤسسة بواسطة مناقصة عمومية
للعام .2017
لذلك يطلب من الشركات أو املؤسسات
امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال االت ـ ـ ـصـ ـ ــال
باملؤسسة خالل أوقــات الــدوام الرسمي
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى امل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ال ـف ـن ـيــة
وال ـشــروط املتعلقة بــاملــوضــوع املــذكــور
اعاله ،وتسليم العروض في مكتب املدير
العام من تاريخ بدء النشر في الجريدة
ّ
الرسمية والصحف املحلية اعتبارًا من
يــوم الخميس الــواقــع فـيــه 2017/1/19
ولغاية الساعة الثانية عشرة من ظهر
يــوم السبت الــواقــع فيه  ،2017/2/4مع
ّ
العلم بــأن جلسة فــض الـعــروض ستتم
ف ــي م ــرك ــز املــؤس ـســة ال ـكــائــن ف ــي ش ــارع
ال ـح ـم ــراء ب ـنــايــة الـبـيـكــادلـلــي ـ ـ ـ الـطــابــق
السابع الساعة العاشرة من صباح يوم
االثنني الواقع فيه .2017/2/6
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ
01/739702
املكلفة بتسيير أعمال
مؤسسة املحفوظات الوطنية
نزيهة األمني
التكليف 74
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
استدراج العروض العائد لشراء أعمدة
خشبية طول  10م( .عدد  ،)270وذلك وفق
املــواص ـفــات الـفـنـيــة وال ـش ــروط االداريـ ــة
امل ـحــددة فــي دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي يمكن
ال ـح ـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء مبلغ
مئتي الف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
مــن قـســم ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداري ــة
في مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي

القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
ال ــواق ــع فـيــه  8ش ـبــاط  2017الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 82
إعالن
تـعـلــن وزارة املــال ـيــة ان ـهــا وض ـعــت قيد
التحصيل ج ــداول التكليف األساسية
لضريبة األم ــاك املـبـنـيــة ،ال ـص ــادرة في
محافظة عكار عن إيرادات  2013و2014
تـكـلـيــف  ،2017وت ــدع ــو جـمـيــع املكلفني
لتسديد هذه الضرائب ،مع االشارة الى
أن املكلفني الذين ال يـســددون الضريبة
امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة
بنسبة م ـقــدارهــا  %1شـهــريــا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كــامــا) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انـقـضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن في عدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2017/01/19للعقارات
التي ال تزيد إيراداتها عن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــار مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األس ــاس ـي ــة لـلـتـصــريــح ل ـل ـع ـقــارات الـتــي
تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـب ــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـضــريـبــة
املــذكــورة امل ـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
الـيــوم الـتــالــي لـتــاريــخ نشر هــذا االعــان
أي في  20كانون الثاني  2017وتنتهي
في  20آذار  2017ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 89
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
م ــوج ــه لـلـسـيــد ه ـن ــري ال ـي ــاس سـجـعــان
ً
املـ ـقـ ـي ــم اص ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـع ــات ب ـن ــاي ــة
الـشــاغــوري تجاه منزل وديــع الصافي،
ط ــاب ــق س ـف ـلــي وح ــالـ ـي ــا م ـج ـه ــول مـحــل
االقامة.
ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
ب ــال ــذات أو بــواس ـطــة وكـيـلــك الـقــانــونــي
ّ
لتبلغ طلب التنفيذ واملرفقات مع انذار
تـنـفـيــذي بــاملـعــامـلــة  2016/544املـقــامــة
بوجهك من بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
بموضوع تنفيذ قرار اللجنة القضائية
الناظرة مع الخالفات الناشئة عن تطبيق
قــوانــن االسـكــان رقــم /1728ل.ق2014/.
تاريخ  2016/3/8وعقد قــرض من اجل
ً
شراء سكن وسندات دين وذلك تحصيال
مل ـب ـلــغ /34916530/ل.ل .اضـ ــافـ ــة ال ــى
الفوائد والرسوم كما تقرر فسخ العقد
وإلزامك بتسليم كامل القسم رقم  2في
العقار  149القليعات شاغرًا للمصرف
املدعي ليصار الى بيعه باملزاد العلني
بواسطة دائرة التنفيذ على مسؤوليتك
وحسابك والــزامــك بــأن تدفع للمصرف
املــدعــي مبلغ /600/الـ ــف ل.ل .مــع حفظ
حق الفريقني باجراء املحاسبة النهائية
ب ـي ـن ـه ـمــا بـ ـش ــأن ال ــرصـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي يـبـقــى
متوجبًا بذمة احدهما وتضمينك كافة
الرسوم واملصارف القانونية.
عليك الحضور ضمن املهلة القانونية
واال يـسـقــط حـقــك ب ــاالع ـت ــراض ويـتــابــع
التنفيذ بوجهك حتى آخر الدرجات كما
عـلـيــك ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الدائرة واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
تبليغ فقرة حكمية
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
املــرت ـضــى ت ـعــو امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا عــائــدة
ن ـب ـيــه ن ـع ـيــم ل ـت ـب ـلــغ ال ـ ـقـ ــرار 2016/484
تاريخ  2016/10/25الـصــادر بالدعوى
 2015/30املقدمة من املدعي غسان كامل
نعيم والقاضي بالزام املدعي بدفع بدل

عطل وضرر وقدره مليونا ليرة لبنانية
لورثة املدعى عليه سمير ملحم نعيم.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف  30يــومــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي ج ــورج مــزهــر
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـهــاب
وم ـح ـم ــد ع ـب ــد الـ ـل ــه امل ـس ـت ــدع ــى ضــدهــا
ش ــرك ــة ق ـ ــوام وش ــرك ــاه ومل ـج ـه ــول محل
اق ــام ـت ـه ــا ال ـح ـض ــور ال ـ ــى ق ـل ــم املـحـكـمــة
السـتــام نسخة عــن اوراق الــدعــوى رقم
2017/1613
امل ـ ـقـ ــامـ ــة م ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد م ـ ـع ـ ــروف ال ـي ـم ــن
بـمــوضــوع ازال ــة شـيــوع عــن الـعـقــار /58
الوسطاني
واال يتم ابالغك بقية االوراق والقرارات
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب خالد محمود العتري بوكالته عن
عزام محمد عزمي كنج باشا بدل ضائع
للعقار  49الحميرة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب سايد وديــع املـصــري بوكالته عن
جوليت نخل طنش مسجلة لــدى كاتب
عدل طرابلس (الشيخ) برقم 2016/2254
بصفتها وري ـث ــة ك ــل م ــن نـخــل ابــراهـيــم
طـ ـن ــش ط ــوبـ ـي ــا ومـ ــوسـ ــى نـ ـخ ــل طـنــش
س ـنــدات ب ــدل عــن ضــائــع لـلـعـقــارات رقــم
 244و 836و 838و 1360و 1445و1446
و 1452و 236و 237و 238و 243و298
و 662و 1346و 674و 679و 686و837
و 1120و 1232و 1421و 1441و1444
و 1453و 1456وبقرزال وعن حصة مريم
للعقارات  245و 432و 509بقرزال و253
و 264و 448عــرقــه وع ــن حـصــة مــوســى
لـلـعـقــارات  1454و 1440و 1439و1438
و 1058بقرزال.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب الياس حنا مكاري احد ورثة حنا
عـبــدالـلــه م ـكــاري ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات
 927املقسم  3و 5و 928جبرائيل و882
تكريت.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب احمد سعيد الحايك بوكالته عن
مـصـطـفــى ع ـبــدال ـلــه اب ــراه ـي ــم س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  376و 378الخريبة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـلــب م ـ ــروان س ـعــدال ـلــه س ـعــد بــوكــالـتــه
عــن اح ــد ورث ــة روفــائـيــل حبيب حاكمة
سندات بدل ضائع للعقارات رقم 4256
و 4525و 4518و 4704و 4724و4479
و 4962القبيات.
للمعترض  15يوم 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 غسان زهير دبوسي بالوكاله عن
انـطــونـيــوس لــويــس سـنــدي بــدل ضائع

للعقارين  3375و 3380بشري.
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 جــوزيــف جــان العلم بالوكاله عن
شركة  BUILDش.م.م .سند بــدل ضائع
للعقار  936النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب محمد جهاد بزال بصفته مفوضًا
ب ـع ـقــد ال ـب ـيــع س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
لـلـعـقــار  94/3ح ــدادي ــن .حـصــة مقبولة
دنيا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلـبــت رض ــا طـبـيـخــة سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع للعقار  42/6الرمانة
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
طلب موريس انطون شيحا ملورثه فؤاد
شـيـحــا سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 2566
حصرون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
دعوة االشغال في كسروان
ص ــادرة عــن محكمة غــرفــة االش ـغــال في
كسروان
القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليهما جوليان وآالن
ً
جورج القزي املقيمان اصال في طبرجا
م ـلــك ج ـ ــورج الـ ـق ــزي وح ــال ـي ــا مـجـهــولــي
املـ ـق ــام وذل ـ ــك ب ــال ــدع ــوى رقـ ــم 2009/64
امل ـقــامــة م ــن امل ــدع ــي ان ـ ــدراه نـبـيــه الـقــزي
بــوجــه مورثيكم املــرحــوم ج ــورج القزي
ورفـ ــاقـ ــه .ت ــدع ــوك ــم امل ـح ـك ـمــة لـلـحـضــور
اليها بــالــذات وبــواسـطــة وكـيــل قانوني
لـتـبـلــغ االس ـت ـح ـضــار ومــرف ـقــاتــه وكــافــة
اوراق املـ ـل ــف امل ـت ـض ـم ـنــة ال ـ ـ ــزام امل ــدع ــى
عـلـيـهــم ب ــاع ــادة امل ـن ـقــوالت امل ـح ــددة في
املـسـتـنــد رق ــم  5بـحــالــة جـيــدة والــزامـهــم
بدفع بــدل االشـغــال غير املـشــروع وبــدل
االع ـ ـطـ ــال ال ــاح ـق ــة ب ـم ـن ــزل امل ــدع ــي مــن
ج ــراء استعماله سبع سـنــوات دون اية
صيانة مع تقدير االعطال مؤقتًا بمبلغ
ع ـش ــري ــن م ـل ـي ــون ل.ل .ع ـل ــى ان ي ـحــول
امل ـب ـلــغ ال ــى الـصـلـيــب االح ـم ــر الـلـبـنــانــي
وال ــزام املــدعــى عليه جــورج الـقــزي بدفع
مبلغ عشرة آاللف دوالر مع الفائدة من
تاريخ قبضه املبلغ من السيد ناكوزي
ليدفعه للمدعي فاحتفظ به وتضمينكم
ال ــرس ــوم وامل ـص ــاري ــف واالدعـ ـ ــاء املـقــابــل
م ــع ط ـلــب االدخ ـ ـ ــال املـ ـق ــدم م ــن امل ــرح ــوم
امل ـحــامــي ج ــورج ال ـقــزي املـتـضـمــن ال ــزام
املطلوب ادخالهما ورد سميا وحبيب
القزي بدفع مليون ل.ل .مع الفائدة تمثل
ح ـص ـتــه م ــن امل ـ ــوج ـ ــودات املـ ــذكـ ــورة فــي
االستحضار والزام املدعى عليه مقابلة
ان ـ ــدره ال ـق ــزي ب ــدف ــع حـصـتــه م ــن ب ــدالت
االش ـ ـغـ ــال ب ـق ـي ـمــة خ ـم ـســة م ــاي ــن ل.ل.
وتضمني املدعى عليه مقابلة واملطلوب
ادخــال ـه ـمــا الـعـطــل وال ـض ــرر والـنـفـقــات.
عليكما ال ـج ــواب ضـمــن مـهـلــة  15يومًا
م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
لكما ضمن نطاق املحكمة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا لكما لتبلغ كافة االوراق
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
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رياضة

على الغالف
يتمنى جمهور
النجمة أن ال
يقول عباس
عطوي وداعًا
(أرشيف  -عدنان
الحاج علي)

عباس عطوي خارج النجمة.
عبارة انتشرت بشكل سريع
في الشارع الكروي وشكلت
صدمة لكثيرين ،نجماويين
وغير نجماويين؛ فالالعب هو
قائد النجمة وأحد أبناء النادي
وله من اإلنجازات واأللقاب
الكثير الكثير ،فكيف يمكن
إلدارة النادي أن تستغني
عنه في منتصف الموسم؟
سؤال قد يكون جوابه بعبارة
ٌ
«مكره أخوك ال بطل»
بسيطة

وعباس عطوي...
النجمة
ّ
انكسرت الجرة
عبد القادر سعد
ه ــي ال ـك ــأس امل ـ ـ ّـرة ،تـجــرعـتـهــا إدارة
ن ــادي النجمة واتـخــذت الـقــرار الــذي
حــاولــت عـلــى م ــدى شـهــريــن تـفــاديــه.
عـبــاس عـطــوي لــم يـعــد قــائ ـدًا لفريق
النجمة وال حتى العبًا فيه.

ه ــو أم ـ ٌـر ك ــان سـيـحـصــل ف ــي الـقــريــب
العاجل وفــي آخــر املوسم على أبعد
تقدير .عطوي ابن السابعة والثالثني
عـ ــامـ ــا وصـ ـ ــل الـ ـ ــى نـ ـه ــاي ــة م ـ ـشـ ــواره
ال ـك ــروي ال ـحــافــل ب ــاالنـ ـج ــازات؛ فهو
من الالعبني الذين حفروا أسماءهم
ب ــأح ــرف م ــن ذه ــب ف ــي ت ــاري ــخ الـكــرة

اللبنانية .ومــن الطبيعي أن يقترب
من االعتزال في ظل تقدمه في العمر
وت ــراج ــع مـسـتــواه الـفـنّــي ،وه ــذا أمــر
طبيعي ،فهذه هي "سنة" كرة القدم.
وب ـم ــا أن ل ـكــل شـ ــيء ن ـه ــاي ــة ،انـتـهــى
م ـ ـشـ ــوار عـ ـط ــوي مـ ــع ال ـن ـج ـم ــة ،لـكــن
املفاجئ هو سيناريو هــذه النهاية،

سواء في الطريقة أو في التوقيت ،إذ
ال يمكن ألي إدارة أو مسؤول أن ُيبعد
قــائــد ال ـفــريــق ف ــي مـنـتـصــف املــوســم،
وف ــي وق ــت ي ـنــافــس ف ـيــه ال ـفــريــق في
ال ـ ــدوري ،ووص ــل ال ــى نـصــف نهائي
كــأس لبنان .إذًا هناك أمــر مــا فرض
على االدارة اتخاذ مثل هذا القرار.

ّ
م ــا ه ــو م ــؤك ــد أن ال ـق ــرار لـيــس ولـيــد
ساعته ،بل جاء بعد محاوالت حثيثة
على مدى شهرين إلعادة األمور الى
نـصــابـهــا م ــع قــائــد ال ـفــريــق .الـعــديــد
مــن االجتماعات عقدتها االدارة مع
ع ـطــوي ،وطـلـبــت مـنــه م ــرارًا االل ـتــزام
بتوجهات االدارة وتفادي املشكالت
التي يسببها ،فكان في كل مرة يعد
بااللتزام وتحسني تصرفاته ويقوم
بــذلــك عـلــى م ــدى أي ــام قليلة ،قـبــل أن
يعود الى تصرفاته السابقة.

مخالفات ففراق
ل ـكــن م ــا ه ــي ه ــذه ال ـت ـصــرفــات الـتــي
أزعجت اإلدارة مرارًا؟
ً
لم يكن سهال معرفة هذه التصرفات
فـ ــي ظـ ــل صـ ـم ــت االدارة ورف ـض ـه ــا
الغوص في التفاصيل ،حرصًا على

الكرة المصرية

نجم الى «إرهابي»!
أبو تريكة من ٍ
ف ـ ــاج ـ ــأت املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة فــي
الـقــاهــرة الـنـجــم الـســابــق محمد أبــو
تــريـكــة بــإدراجـهــا اسـمــه عـلــى قــوائــم
املنظمات والشخصيات "اإلرهابية"،
في آخــر فصول االتهامات املوجهة
إل ـ ـيـ ــه بـ ـتـ ـم ــوي ــل جـ ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ـ ــوان
املسلمني املحظورة ،ما أثار تضامنًا
واس ـع ــا م ــع ال ــاع ــب امل ـل ـقــب ب ــ"أم ـيــر
القلوب".
ويعد أبو تريكة ( 38عامًا) ،املهاجم
ال ـســابــق ل ـل ـنــادي األه ـل ــي وامل ـع ـتــزل
م ـن ــذ عـ ــام  ،2013أحـ ــد أب ـ ــرز ن ـجــوم
ال ـل ـع ـبــة ف ــي م ـص ــر وأف ــري ـق ـي ــا .فـهــو
اخـ ـتـ ـي ــر أربـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــرات أف ـ ـضـ ــل الع ــب
أفريقي في ناد أفريقي ،وساهم في
هيمنة بــاده على البطولة القارية
ب ــن  2006و ،2010إذ أحـ ــرز معها
ل ـق ـبــي أمـ ــم أف ــري ـق ـي ــا  2006و،2008

وغاب عن لقب  2010لإلصابة.
وأكــد مصدر قضائي ومحامي أبو
تريكة إدراج اسم الالعب ،وذلــك في
يـ ــوم خ ــاض ــت ف ـيــه م ـصــر م ـبــارات ـهــا
األولى في كأس األمم األفريقية الـ31
ف ــي الـ ـغ ــاب ــون ،وت ـع ــادل ــت س ـل ـبــا مــع
مالي.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول الـ ـقـ ـض ــائ ــي ب ــأن
اس ــم أب ــو تــري ـكــة وض ــع ع ـلــى قــائـمــة
"اإلرهــاب" التهامه بتمويل اإلخــوان
املسلمني ،الجماعة املحظورة التي
ّ
صنفتها القاهرة في " 2013منظمة
إرهابية".
وبـحـســب ق ــان ــون ملـكــافـحــة اإلره ــاب
أق ـ ّـرت ــه الـسـلـطــات فــي  ،2015تفرض
على األشخاص املدرجني على قوائم
اإلرهــاب عقوبات تشمل منعهم من
مـغــادرة الـبــاد ،وم ـصــادرة جــوازات

سفرهم وتجميد األصول املالية.
ولم يخف أبو تريكة في  2012دعمه
ملــرشــح ال ـج ـمــاعــة الــرئ ـيــس الـســابــق
مـ ـحـ ـم ــد مـ ـ ــرسـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي أطـ ــاحـ ــه
الجيش بعد عام.
ورأى مـحـمــد ع ـث ـمــان ،م ـحــامــي أبــو
تــري ـكــة ،أن ق ــرار مـحـكـمــة الـجـنــايــات
"مـخــالــف لـلـقــانــون" ،ألنــه "لــم تصدر
ضــد أبــو تريكة أيــة أحـكــام جنائية،
ول ــم ت ـجــر م ـعــه تـحـقـيـقــات قـضــائـيــة
ولـ ــم ي ـتــم اسـ ـت ــدع ــاؤه وم ــواج ـه ـت ــه"،
وأض ـ ـ ــاف" :س ـن ـس ـلــك ال ـط ــري ــق ال ــذي
رس ـمــه ال ـق ــان ــون ،وه ــو ال ـط ـعــن أم ــام
محكمة النقض خالل  60يومًا".
وك ـ ــان ال ـق ـض ــاء ق ــد ت ـح ـفــظ ف ــي أي ــار
 2015على أمــوال أبــو تريكة بتهمة
ت ـم ــوي ــل ال ـج ـم ــاع ــة ،وهـ ــي ات ـه ــام ــات
نفاها الالعب في حينه.

وف ـ ــي ح ـ ــزي ـ ــران  ،2016ص ـ ــدر حـكــم
آخــر بــرفــع الـتـحـفــظ ،فــي ق ــرار ّأيــدتــه
محكمة القضاء اإلداري في العاشر
م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،إال أن
عـثـمــان أش ــار إل ــى أن الـسـلـطــات "لــم
تلتزم" بقرار الرفع.
وأثـ ـ ـ ــارت الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـج ــدي ــدة بـحــق
أبـ ــو تــري ـكــة ت ـضــام ـنــا واسـ ـع ــا مـعــه،
وان ـت ـشــر ع ـبــر مــوقــع "ت ــوي ـت ــر" وســم
("ه ــاشـ ـت ــاغ")#" :أب ــو_ت ــري ـك ــه_م ــش_
مجرم".
وغـ ـ ـ ـ ّـرد املـ ـه ــاج ــم امل ـ ـصـ ــري ال ـس ــاب ــق
أحمد حسام "مـيــدو"" :سندافع عنه
جميعًا وســأظــل أدعـمــه حتى يثبت
ب ــال ــدالئ ــل ت ــورط ــه ف ــي أي ش ــي رغــم
أني أشك أن رجل بمواصفاته ممكن
أن يـكــون مـتــورط فــي أي شــيء ضد
مصر".

(أرشيف)
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رياضة

عسيران :النجمة أكبر من الكل
لم يرغب نائب رئيس نادي النجمة،
صالح عسيرانّ ،
التوسع في الحديث
عن موضوع االفتراق عن القائد
عباس عطوي ،واكتفى بالقول
"عباس ابن النادي ونحن متمسكون
به وننظر اليه كعنصر له أدوار مهمة
وجدية للمستقبل .لكن في الوقت
عينه أشدد على أن نادي النجمة ،الذي
هو نادي الوطن ،أكبر من أي مسؤول
أو إدارة أو العب .هي مسألة تاريخ
يمتد على مدى  72عامًا ،وبالتالي
ال يمكن أن تتوقف هذه املسيرة ألي
سبب كان".

لـكــن ع ـطــوي رف ــض ع ــروض االدارة،
وطـ ـل ــب ال ـح ـص ــول ع ـل ــى اس ـت ـغ ـنــائــه
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن وجـ ـ ـ ــود ف ــري ــق ي ــرغ ــب
ف ــي ض ـم ــه ال ـي ــه ف ــي امل ــوس ــم امل ـق ـبــل،
خصوصًا أنــه مقتنع بأنه يستطيع
الـلـعــب ألرب ــع س ـنــوات أخ ــرى قـبــل أن
يعلن اعتزاله.

جمهور يقتحم الملعب

ال ــاع ــب وس ـع ـيــا وراء إبـ ـق ــاء ال ـبــاب
مفتوحًا أمامه لكي يبقى في النادي،
لكن ليس كالعب.
ّ
لـ ـك ــن نـ ــاديـ ــا ب ـح ـجــم نـ ـ ــادي الـنـجـمــة
يـ ـمـ ـت ــد ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن ،مــن
ّ
مخبأة فيه.
الصعب أن تبقى األمور
فـمــا لــم تـقـلــه اإلدارة قــالــه أشـخــاص
متابعون للفريق عن كثب ،فتقاطعت
املـعـلــومــات لتشير إلــى أن تصرفات
ُ
عطوي لم تعد تحتمل ،إن كــان على
ص ـع ـيــد ع ــاق ـت ــه ب ـب ـعــض ال ـج ـم ـهــور
عـ ـل ــى صـ ـفـ ـح ــات م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي ،وبــال ـتــالــي الـتـحــريــض
الطائفي ضد العبني كبالل نجارين
وأك ــرم مغربي ،أضــف الــى ذلــك دوره
في التحريض ضد بعض األشخاص
ّ
والتعرض لهم.
في االدارة
أما األخطر بالنسبة إلى املسؤولني

فــي الـنــادي فهو تحويل الفريق الى
م ـج ـم ــوع ــات م ـت ـص ــارع ــة الـ ــى درج ــة
الــوصــول الــى عــدم تمرير الـكــرة الى
هذا الالعب وتمريرها الى العب آخر،
اضافة الى محاربته بعض الالعبني
بشكل ضمني ،ومنهم حسن املحمد
وأكرم مغربي وخالد تكه جي.
كل هذه األمور وضعتها االدارة على
ط ــاول ــة ال ـن ـق ــاش م ــع ع ـط ــوي م ـ ــرارًا،
ق ـبــل أن تـتـخــذ ق ــراره ــا الـ ـه ــادف الــى
حـمــايــة ال ـنــادي ولـيــس ضــد عـطــوي،
عرفانًا بالجميل ملا قدمه على مدى
سـنــوات لـلـنــادي .والــدلـيــل أن االدارة
ّ
ع ــرض ــت ع ـل ـيــه ان ي ـت ـســلــم اإلش ـ ــراف
ع ـلــى ال ـف ـئ ــات ال ـع ـمــريــة ف ــي ال ـن ــادي،
وت ـع ـي ـي ـنــه م ـس ـت ـش ــارًا ف ـن ـيــا لـلـهـيـئــة
اإلداريـ ـ ـ ــة ،وإق ــام ــة مـ ـب ــاراة تـكــريـمـيــة
تليق بتاريخه.

مع انتشار خبر االفتراق ساد الترقب
م ــا س ـي ـع ـق ـبــه م ــن ردود فـ ـع ــل ،وه ــو
أمــر طبيعي مــن قبل بعض جمهور
ال ـ ـنـ ــادي ،ف ـك ــان ه ـن ــاك ت ـح ــرك عـفــوي
مـ ـح ــدود ف ــي ال ـت ـم ــري ــن أمـ ـ ــس ،حـيــث
اق ـت ـح ـمــت م ـج ـمــوعــة م ــن املـشـجـعــن
بــوابــة املـلـعــب ونــزلــت ال ــى أرض ــه ،ما
حــال دون إقــامــة الـتـمــريــن .وحضرت
ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ــى املـ ـلـ ـع ــب ،لـكــن
املسؤولني عن النادي رفضوا أن يتم
اعتقال املخالفني ،كونهم من جمهور
النادي ،وال يرضى املسؤولون أن يتم
توقيفهم أو ّ
مس شعرة من رؤوسهم.
أم ــا عـلــى صعيد الــاع ـبــن ،فـقــد كــان
هناك موقفان من نجارين ومغربي،
حيث أشار األول الى أنه لن يكون في
الـفــريــق مــا لــم يـكــن عـطــوي مــوجــودًا،
ف ـي ـم ــا ط ـل ــب م ـغ ــرب ــي مـ ــن ال ـج ـم ـهــور
الهدوء ،مؤكدًا أن عطوي عائد.

أبقت اإلدارة الباب
مفتوحًا أمام عطوي
كمشرف على الفئات
فنيّ
العمرية ومستشار

وت ـش ـي ــر امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ــى أن مــوقــف
الــاعـبــن ج ــاء حــرصــا عـلــى ع ــدم ّ
زج
اسـمـيـهـمــا فــي امل ــوض ــوع ،خصوصًا
فــي ظــل ك ــام عــن أنـهـمــا وراء ال ـقــرار،
في حني أن االدارة اكتفت بالرد بأن
ال عــاقــة ألي الع ــب بــالـقــرار الـصــادر
عن الهيئة االداري ــة بعد طــول نقاش
يـ ـع ــود ال ـ ــى ش ـه ــري ــن ،أي ح ـت ــى قـبــل
عودة نجارين الى الفريق.
ورغــم صعوبة القرار ،إال أن املعنيني
به ،وتحديدًا القائد عطوي ،مطالبون
بالهدوء والتفكير مليًا في مصلحة
الفريق ،في ظل املنافسة القوية التي
تـشـهــدهــا ب ـطــولــة الـ ـ ــدوري ووص ــول
الفريق الى نصف نهائي كأس لبنان.
وال شــك فــي أن عـطــوي حــريــص على
مصلحة النادي ،ويعلم تمامًا أن عدم
االس ـت ـقــرار يــؤثــر بـشـكــل سـلـبــي على
ال ـفــريــق ،وبــالـتــالــي ه ـنــاك مسؤولية
ملقاة على عاتقه لتهدئة الجمهور،
وخصوصًا أن نادي النجمة أكبر من
أي شخص ،سواء كان إداريًا أو فنيًا.
كــذلــك ف ــإن خــدمــة الـ ـن ــادي ،الـ ــذي هو
عــائـلــة عـطــوي األولـ ــى ،ال تـكــون فقط
مـ ــن عـ ـل ــى أرض املـ ـلـ ـع ــب ،ول ـ ـعـ ــل مــا
يـحـتــاج إل ـيــه الـنـجـمــة خـ ــارج امللعب
أكثر بكثير مما يحتاج إليه داخله،
وعـلـيــه قــد يـكــون عـطــوي مـفـيـدًا أكثر
كمسؤول منه كالعب.
أيضًا ،فإن إدارة النادي ،التي التزمت
الـصـمــت ح ـيــال م ــا ح ـصــل ،م ــا كــانــت
ل ـت ـت ـخ ــذ مـ ـث ــل هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار رغـ ـ ــم كــل
تبعاته ،لــوال أنها تعلم أنــه ملصلحة
ال ـن ــادي بـشـكــل ع ــام وال ـفــريــق بشكل
خاص.
ال ـك ــرة أص ـب ـحــت ف ــي مـلـعــب ع ـطــوي،
فــإمــا أن يـسـتـمــر ف ــي خــدمــة ال ـنــادي
ل ـس ـنــوات أك ـثــر ،وي ـكــون ل ـســان حاله
"ل ــن أق ــول وداعـ ــا ،بــل إل ــى ال ـل ـقــاء" ،أو
يقول لجمهور النجمة "أنا صار الزم
ّ
ودعكم ،ولكل شيء نهاية".

الرياضي يفتتح اإلياب بثأر من الشانفيل
افتتح فريق الرياضي إيــاب بطولة
ل ـب ـنــان ل ـكــرة ال ـس ـلــة ب ـثــأر م ــن فــريــق
الشانفيل بـعــد ف ــوزه عليه 81 - 92
()81 - 92 ،57 - 68 ،40 - 39 ،18 - 25
ع ـلــى مـلـعــب املـ ـن ــارة ض ـمــن املــرحـلــة
األولى.
ورغ ــم إقــامــة امل ـبــاراة أم ــام مــدرجــات
ش ـ ـ ـبـ ـ ــه خـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة إلي ـ ـ ـقـ ـ ــاف
الجمهور اتحاديًا والسماح لبعض
الجمعيات الخيرية بالحضور ،إال
أن املباراة جاء ت مثيرة ،وخصوصًا
في نصفها األول .فالشانفيل نجح
ف ــي إن ـه ــاء ال ــرب ــع ال ـثــانــي ملصلحته
بفارق نقطة  ،40 - 39لكن الرياضي
ّ
وسجل 27
انتفض في الربع الثالث
نقطة ،ليسيطر على اللقاء وينهيه
ملصلحته في الربع األخير.
وك ــان أفـضــل مـسـ ّـجــل فــي الــريــاضــي

برانكو سفيتكوفيتش بـ  19نقطة،
ك ـمــا س ـ ّـج ــل أالدي أم ـي ـنــو  18نقطة
واس ـم ــاع ـي ــل أحـ ـم ــد  15ن ـق ـطــة و10
مـ ـت ــابـ ـع ــات .ومـ ـ ــن الـ ـش ــانـ ـفـ ـي ــل ،ك ــان
ً
بــاتــريــك رام ـب ــرت األف ـض ــل تسجيال
بـ ـ  24نـقـطــة و 8ت ـمــريــرات حــاسـمــة،
وط ـ ـ ــوم ـ ـ ــاس ب ـ ـ ــران ـ ـ ــدون  18ن ـق ـط ــة،
وداري ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ــاون ـ ــز  14نـ ـقـ ـط ــة و15
مـتــابـعــة .وتـسـتـكـمــل املــرح ـلــة الـيــوم
بلقاء بيبلوس وضيفه املتحد عند
الـ ـس ــاع ــة  17.30ع ـل ــى م ـل ـعــب قــريــة
الرئيس ميشال سليمان في جبيل.
ك ـم ــا ي ـس ـت ـض ـيــف هــوم ـن ـت ـمــن فــريــق
اللويزة على ملعب سنتر مزهر عند
الساعة  .20.30ويلعب غدًا الجمعة
هــوب ــس م ــع ضـيـفــه ال ـت ـضــامــن على
ملعب مجمع املر عند الساعة ،17.30
على أن تختتم املرحلة السبت بلقاء

كرة الصاالت

تغيب الحرية ّ
ّ
فتم تخسيره
فشلت كــل املـســاعــي إلقــامــة م ـبــاراة الحرية
صيدا والجنوب ضمن األسبوع السابع عشر
مــن ال ــدوري اللبناني لـكــرة الـقــدم للصاالت،
ّ
بـعــد تـمــنــع فــريــق الـحــريــة عــن الـحـضــور الــى
ملعب املباراة في مجمع الرئيس إميل لحود
اعـتــراضــا على عــدم إقــامــة هــذه امل ـبــاراة على
أرضــه في صيدا ونقلها الــى ملعب الرئيس
ل ـح ــود .وك ــان ــت املـ ـب ــاراة م ـق ــررة ع ـلــى ملعب
مجمع الرئيس نبيه بري في صيدا يوم األحد،
لكن اتحاد اللعبة نقلها الى يوم الثالثاء على
ملعب لـحــود ل ـضــرورات الـنـقــل التلفزيوني.
لكن هــذا األمــر لقي رفضًا مــن إدارة النادي
املتمسكة بــإقــامــة امل ـبــاراة على ملعبها ،فلم
يحضر الـفــريــق الــى املـلـعــب ،وبــالـتــالــي جرى
اعتباره خاسرًا للمباراة بنتيجة  3 - 0بقرار
ات ـح ــادي .كـمــا ج ــرى شـطــب ســت ن ـقــاط من
رصيده وتحميله كل مصاريف املباراة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ــواص ــل م ـن ـت ـخــب لـبـنــان
ل ـكــرة ال ـص ــاالت لــاعـبــن م ــا دون  20عــامــا
تحضيراته للمباراتني الــوديـتــن مــع نظيره
الـعــراقــي املـقــررتــن فــي بـيــروت واملنية يومي
 24و 27ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي ف ــي إط ــار
اس ـت ـعــدادات الـطــرفــن لـلـمـشــاركــة فــي بطولة
آسيا لهذه الفئة في أيار املقبل ،على أن يحدد
االتحاد القاري مكان االستحقاق الحقًا.
وبـ ــرغـ ــم انـ ـشـ ـغ ــال ال ــاعـ ـب ــن مـ ــع أن ــدي ـت ـه ــم
بـمـبــاريــات الـ ــدوري ،إال أن تـمــاريــن املنتخب
تـقــام بــانـتـظــام بـمـعــدل مــرتــن فــي األس ـبــوع،
وسط التزام الجميع ،ما لم تتزامن الحصص
التدريبية مع مباراة لالعب معني مع ناديه.
ويــركــز الـجـهــاز الـفـنــي عـلــى بـعــض الـجــوانــب
الـتـكـتـيـكـيــة ،مــع تخصيص شــق ال ب ــأس به
لتمارين اللياقة البدنية بإشراف املدرب فريد
نجيم .في حني فضل املدرب بوريس سيزمار
اختيار مجموعة معينة من الالعبني لخوض
املباراتني من أصل  26العبًا تم استدعاؤهم.

البطوالت األوروبية

سقوط جديد لريال مدريد
بلغ ليفربول الــدور الــرابــع مــن كــأس االتحاد
االنكليزي بعد فوز صعب في مباراة االعادة،
على بليموث ارغايل  ،0-1سجله البرازيلي
لوكاس لييفا في الدقيقة .19
ك ــذل ــك ت ــأه ــل ســاوث ـم ـب ـتــون الـ ــى الـ ـ ــدور ذات ــه
ب ـفــوزه عـلــى نــوريـتــش سيتي  ،0-1وسجل
الهدف اإليرلندي شني لونغ في الدقيقة ،90
في مباراة اإلعــادة أيضًا ،بعد أن تعادال في
املباراة االولى .2-2
وحـ ـج ــز ن ـي ــوك ــاس ــل ب ـط ــاق ـت ــه ب ـ ـفـ ــوزه عـلــى
برمنغهام  .1-3سجل للفائز االسكوتلندي
مـ ــات ري ـت ـشــي ( 10م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء و)90
والـفــرنـســي ي ــوان غــوفــران ( ،)35وللخاسر
ديفيد كوتيريل (.)71

كأس إسبانيا
خسر ريال مدريد أمام ضيفه  2-1في ذهاب
الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي بـطــولــة ك ــأس اسـبــانـيــا.
وس ـجــل لسلتا فـيـغــو إيــاغــو اس ـبــاس ()64
وجــونــي كــاسـتــرو ( ،)70ولــريــال الـبــرازيـلــي
مارسيلو ( .)69وتأتي خسارة ريال مدريد
ب ـعــد أربـ ـع ــة أي ـ ــام ف ـقــط ع ـلــى س ـق ــوط ــه أم ــام
اشبيلية  2-1في املرحلة الثامنة عشرة من
الدوري االسباني.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـغ ـلــب دي ـب ــورت ـي ـف ــو أالفـ ـي ــس عـلــى
مـضـيـفــه ال ـك ــورك ــون  ،0-2سجلهما إيـبــاي
غوميز ( 89و.)90

السلة اللبنانية

ميروبا وضيفه الحكمة على ملعب
مجمع الرئيس شهاب عند الساعة
.17.00
ّ
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ت ـب ــل ــغ االتـ ـح ــاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة الـسـلــة م ــن االت ـحــاد
اآلسـ ـي ــوي لـلـعـبــة مــواف ـق ـتــه رسـمـيــا
على طلب لبنان استضافة بطولة
آسيا في آب املقبل.
وسيشارك في البطولة  ١٦منتخبًا
بينها اوسـتــرالـيــا ونيوزيلندا بعد
انضمامهما ال ــى عــائـلــة ك ــرة السلة
اآلسيوية.
وك ـ ـ ــان االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـ ـق ـ ــاري قـ ــد وافـ ــق
عـ ـل ــى خـ ـف ــض عـ ـق ــوب ــة لـ ـبـ ـن ــان ال ـت ــي
تـحــول دون اسـتـضــافـتــه للبطوالت
الدولية ،ما فتح الطريق امامه لنيل
االستضافة.
(األخبار)
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كأس إيطاليا

علي حيدر صاعدًا للتسجيل بمواجهة
باسل بوجي (سركيس يرتسيان)

تأهل التسيو الــى ربــع نهائي كــأس ايطاليا
لكرة القدم بفوزه على جنوى  2-4في دور
ال ـ  .16وسجل لــأول فيليب ديوردوفيتش
( )20ووي ـس ـلــي ه ــودي ــت ( )31وسـيــرجــي
سافيتش ( )71وتـشـيــرو ايموبيلي (،)75
ولـلـثــانــي مــاوري ـس ـيــو ف ـيــريــرا بـيـنـيــا ()41
وغوران بانديف ( )45لجنوى.
ك ــذل ــك ،ب ـلــغ تـشـيــزيـنــا ال ـ ــدور ذاتـ ــه بــالـتـغـلــب
على ساسوولو  .1-2وسجل لــأول كاميلو
تشيانو ( 81من ركلة جــزاء) وكريم الريبي
( ،)84وللثاني لورينزو بيليغريني (.)4
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ثقافة وناس

موسيقى

أمسية الليلة بقيادة المايسترو أندريه الحاج

نصير شمة ....صاحب األنامل النظيفة
بات ّ
غنيًا عن التعريف .هو اليوم الوريث األبرز للمدرسة العراقية في
العزف على العود ،أغنى الريبرتوار المكتوب بمؤلفات من توقيعه،
ّ
فقدم مساهمة قد تكون األبــرز عربيًا منذ مـحــاوالت القصبجي
العظيم والسنباطي
بشير صفير
مضت أقــل مــن ستة أشـهــر على آخر
زي ـ ـ ــارة ف ـن ـيــة لـ ـع ــازف الـ ـع ــود نـصـيــر
شـ ّـمــة إل ــى ل ـب ـنــان ،عـنــدمــا شـ ــارك في
أمسية «يا مال شام» (حفلة مشتركة
مــع املغنية الـســوريــة لينا شماميان
وعـ ـ ـ ـ ــازف الـ ـ ـع ـ ــود الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ش ــرب ــل
روحانا وآخرين) ضمن «مهرجانات
بيت الدين» الصيف الفائت .قبل ذلك،
أح ـي ــا املــوس ـي ـقــي ال ـع ــراق ــي أمـسـيــات
ك ـث ـي ــرة هـ ـن ــا ،ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـس ـن ــوات
أطر مختلفة ،منذ أولى
األخيرة وفي ٍ

سيقدم «العامرية» المستوحاة من
المجزرة التي ارتكبها أميركيون
بحق عراقيين عام 1991
حفالته الناجحة في «املركز الثقافي
ال ــروس ــي» فــي ب ـيــروت (ع ــزف منفرد
ق ـبــل ن ـحــو  15ع ــام ــا) .م ـس ــاء ال ـي ــوم،
يعود إلى العاصمة اللبنانية ّ
ليقدم
ً
بــرنــام ـجــا ك ــام ــا م ــن تــأل ـي ـفــه ،بــرفـقــة
«األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ال ــوط ـن ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
للموسيقى ال ـشــرق-عــرب ـيــة» بقيادة
امل ــاي ـس ـت ــرو أنـ ــدريـ ــه ال ـ ـحـ ــاج ،ع ــازف
العود في األساس.
نصير شـ ّـمــة املــولــود فــي الـعــراق عام
 1963بــات اليوم ّ
غنيًا عن التعريف.
هو الوريث األبرز للمدرسة العراقية

فــي الـعــزف على آلـتــه ،بعد عـقــود من
رفع آل بشير (جميل ومنير ثم نجل
األخـ ـي ــر ع ـم ــر) راي ـ ــة الـ ـع ــود ال ـعــراقــي
في املوسيقى العربية .إنها مدرسة
تـسـتـحــق وري ـث ــا م ــن طـ ــراز ش ـ ّـم ــة ،إن
كــان فــي الـجــانــب التقني أو الجانب
ال ـف ـنــي وال ـت ـط ــوي ــري ال ـ ــذي ي ـمــارســه
ضـيـفـنــا ب ـحــذر شــديــد يـقـيــه الــوقــوع
في االستهالك بحجة الحداثة (حيث
لعمر البشير شطحات).
نـصـيــر شـ ّـمــة صــاحــب أن ــام ــل نظيفة
ـاد أنـظــف فــي املــوقــف
فــي ال ـعــزف وأيـ ـ
ٍ َ
ً
ّالسياسي (غـيــر امل ـلــزم بــه أص ــا بما
أن ـ ــه يـمـتـهــن املــوس ـي ـقــى ال ال ـك ـل ـمــة)،
ح ـتــال األمـيــركــي لبلده
أك ــان قـبــل اال ٌ
مبني على ّ
ّ
توجهات
أو خالله .موقف
م ــن ال ـن ــوع ال ــذي ال يـمـكــن أن يخذله
تحليل ضعيف أو حسابات خاطئة،
أال وهــو الوطنية املنطقية وألــف باء
اإلنسانية :جيش أجنبي على أرض
ذات سيادة تعريفه في القاموس هو
«احـتــال» وممارسة االستبداد على
الناس األبرياء ُي ّ
سمى «ظلمًا» .بهذه
البساطة.
شمة آلته ّ
موسيقيًا ،أتقن نصير ّ
حد
البراعة الظاهرة للعيان بفعل تنفيذ
ّ
الجمل البسيطة أو املركبة بالسهولة
لكن الريبرتوار املكتوب للعود
ذاتهاً .
(مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ــآالت أخـ ـ ــرى كــال ـب ـيــانــو)
م ـحــدود نـسـبـيــا .وبـعـضــه ال يتعدى
ك ــون ــه ت ـمــري ـنــا خ ــال ـي ــا م ــن ال ـج ـم ــال،
وبعضه اآلخــر ال يمكن تقديم جديد

ّ
ّ
الضيق املتعلق
فيه إال فــي الهامش
ب ـح ـســن األداء (ك ـم ــا ف ــي املــوس ـي ـقــى
الكالسيكية الغربية).
ل ـ ــذا ،كـ ــان ال بـ ـ ّـد ل ـشـ ّـمــة م ــن تــوظـيــف
امتالكه للعود في مجال أكثر صرامة
من التقسيم واالرتجال على املقامات
الـ ـش ــرقـ ـي ــة .أي ،إغ ـ ـنـ ــاء ال ــريـ ـب ــرت ــوار
املكتوب بمؤلفات مــن توقيعه .إنها
أصعب ّ
مهمة تعترض عازفي اآلالت
املعروفة بإطالالتها الفردية (بشكل
منفرد أو بــالــواجـهــة مــع آلــة أو أكثر
أو م ــع أورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا) ،وع ـل ــى رأس ـه ــا،
فــي املوسيقى الـشــرقـيــة ،ال ـعــود ،قبل

ال ـك ـمــان وال ـقــانــون وال ـن ــاي وغـيــرهــا.
ه ـ ـنـ ــا ،ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن امل ــوس ـي ـق ــي
ال ـع ــراق ــي (امل ــؤل ــف ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة)
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن ي ـ ـق ـ ـ ّـدم مـ ـس ــاهـ ـم ــة قــد
ت ـكــون األب ـ ــرز عــرب ـيــا م ـنــذ م ـحــاوالت
ال ـق ـص ـب ـج ــي ال ـع ـظ ـي ــم وال ـس ـن ـب ــاط ــي
(ونـ ـقـ ـص ــد فـ ــي ت ــألـ ـي ــف امل ـق ـط ــوع ــات
تـحــديـدًا ،ال فــي تلحني الـكـلـمــة) .أهــم
ميزة فــي التأليف املوسيقي عمومًا
ّ
هــي البنية أو الهيكلية .كلما ارتفع
ّ
الشعور بحضور ً هذه امليزة ،اشتدت
امل ـق ـطــوعــة م ـت ــان ــة ،ل ـتــأتــي فـتـ ّ
ـدعـمـهــا
بـنـسـ ٍـب مـتـفــاوتــة الـنـغـمــات الجميلة
وعفوية ارتباطها والشعور بحتمية

تـ ــوال ـ ـي ـ ـهـ ــا .بـ ـ ّـخ ـ ــاف ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـص ـبــح
ال ـتــأل ـيــف صـ ــف ن ــوت ــات ال مـعـنــى له
ّ
صحته على املستوى النظري
سوى
ً
(ربـيــع أبــو خليل م ـثــاال) .فــي الــواقــع،
ي ـم ـت ـلــك ن ـص ـيــر ش ـ ّـم ــة «ش ـي ـئ ــا» عـلــى
ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ل ـك ــن ق ـ ــوة ال ـتــأل ـيــف
عنده تتالشى نسبيًا في املقطوعات
الـ ـت ــي ت ــدخ ــل ف ــي تــرك ـي ـب ـت ـهــا ال ـف ــرق
(مجموعات صغيرة أو أوركـسـتــرا)،
مـ ـق ــارن ــة ب ـب ـعــض تـ ـج ــارب ــه امل ـم ـت ــازة
ف ــي ال ـتــأل ـيــف ل ـل ـعــود امل ـن ـف ـ ِـرد (حـتــى
ً
تلك املبنية على الـبــراعــة أوال ،كتلك
التي يعتمد فيها على العزف باليد
الـيـســرى فـقــط ،اسـتـنــادًا إلــى التقنية
الـ ـت ــي ط ـ ـ ّـوره ـ ــا مـ ـن ــذ ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات
بـ ــدوافـ ــع إن ـس ــان ـي ــة تـ ـخ ـ ّـص م ـعـ ّـوقــي
الحرب من العازفني).
فــي أمسيته املرتقبة هــذا املـســاء في
ّ
سيقدم ِّ
مؤسس
«قصر األونيسكو»،
«بيت العود العربي» (مـصــر)1999/
م ـج ـم ــوع ــة أع ـ ـمـ ــال مـ ــن ت ــأل ـي ـف ــه مـثــل
«العامرية» الشهيرة (مستوحاة من
املجزرة التي ارتكبها أميركيون بحق
عراقيني في ملجأ العامرية العراقي
ع ــام  )1991و«مـ ــن ال ــذاك ــرة» و«عـلــى
ح ــاف ــة األلـ ـ ـ ـ ــم» ،و«تـ ـحـ ـي ــة ف ـي ـل ـم ــون»
و«طـ ـ ـ ــاب ص ـب ــاح ــك ب ـ ـغـ ــداد» (إع ـ ـ ــداد
أندريه الحاج) و«غـدًا أجمل» (إعــداد
ول ـي ــد ب ــو س ــرح ــال) وغ ـ ْي ــره ــا .يـبــدو
ّ
نصير ّ
عفويًا في وضع عناوين
شمة
أعـ ـم ــال ــه كـ ـم ــا ت ـ ـ ـ ــرون ،إذ يـ ـق ــع عـلــى
نقيض أسلوب «الثالثي جبران» في
َ َ َ
نونة… تمامًا كإحساسه!
الع
* أمسية نصير ّ
شمة برفقة «األوركسترا
الــوط ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة لـلـمــوسـيـقــى ال ـش ــرق-
عــربـيــة» وق ـيــادة املــايـسـتــرو أنــدريــه الـحــاج:
 20:00مساء اليوم ـ «قصر األونيسكو»
(ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) .الـ ــدعـ ــوة عـ ــامـ ــة .ل ــاس ـت ـع ــام:
01/746939

ليالي المترو

ّ
عبد الكريم الشعار ...وحدي أنا والكاس!
نادين كنعان
«وح ـ ـ ـ ـ ــدي أنـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاس والـ ــدمـ ـعـ ــة
بـ ـعـ ـي ــون ــي ...ن ــام ــت عـ ـي ـ ّـون الـ ـن ــاس،
ْ
نامي يا عيوني»َ .مــن منا لم يسمع
بصوت جورج
ويحب هذه الكلمات ّ
التي ظنها الجميع
وسوف؟ األغنية
ّ
ـ ـ لـسـنــوات طــويـلــة ـ ـ أن ـهــا لــ«سـلـطــان
الطرب» ،ستعود إلى الواجهة اليوم،
لكن بصوت صاحبها األصلي :عبد
ّ
الشعار .في عام  ،1973أنهى
الكريم
امللحن وعازف البزق الشهير الراحل
مطر محمد عمله على أغنية «وحدي
أنا والكاس» التي كتب كلماتها إيلي
ش ــوي ــري ،وع ــرض ـه ــا ع ـلــى ال ـش ـ ّـع ــار.
على الــرغــم مــن إعجابه الشديد بها
تمريناته عليها وتسجيل جزء
وبدء
ّ
منها ،تحفظ الفنان الشاب (يومها)
ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فـ ــي ال ـ ـعـ ــام ن ـف ـس ــه فــي
برنامج «استديو الـفــن» الحقًا على
تأديتها لـ«أسباب شخصية ومراعاة
ل ـش ـع ــور ب ـع ــض املـ ـق ـ ّـرب ــن امل ـل ـتــزمــن
دينيًا وبسبب ظروف الحرب» ،وفق
مــا يـقــول فــي حــديــث إلــى «األخ ـبــار».
وحاملا ّ
تسرب مقطع من هذا العمل،
ّ
غناه جورج وسوف ،ليحظى بسرعة
ْ
َ
البرق بنجاح وحفاوة كبيرين ،حتى
باتت األغنية مرتبطة بـ«أبو وديع».
الـ ـي ــوم ،ب ـعــد م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن أرب ـعــة
عـ ـق ــود ،ات ـخ ــذ ع ـبــد ال ـك ــري ــم ال ـشـ ّـعــار
قـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـت ـق ــدي ــم األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـص ــوت ــه،
لـكــن بنسخة طــويـلــة طــربـيــة ،ضمن
َ
حفلتي «سـلـطـنــة» ،سيستضيفهما

«م ـتــرو املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـيــروت)
فــي  21و 28كــانــون الـثــانــي (يـنــايــر)
ال ـحــالــي .تــولـيـفــة الـنـسـخــة الـجــديــدة
ت ـح ـمــل تــوق ـيــع املــوس ـي ـقــي ال ـعــراقــي
خيام الالمي لناحية التوزيع ،وهي
بالطبع «أمينة للملحن األصلي مطر
ّ
محمد» ،وتشكل تحية لـهــذا الفنان
الـكـبـيــر الـ ــذي رح ــل بـصـمــت .الــامــي
س ـي ــراف ــق الـ ـش ـ ّـع ــار ع ـل ــى الـ ـع ــود فــي
هاتني األمسيتني ،إلى جانب عدد من
املوسيقيني ،هــم :محمد مطر محمد
(نجل مطر محمد) على البزق ،وبهاء
ضــو وإيـلـيــانــا ع ــوض عـلــى اإلي ـقــاع،

أعاد خيام الالمي
توزيع األغنية ضمن توليفة
أمينة لمطر محمد
وجهاد أسعد على القانون ،وخالد
عمران على الكونترباص.
في جلسة نهارية في مسرح املترو،
ّ
الشعار لـ«األخبار» أن الفكرة
أوضح
ُولـ ـ ـ ـ ــدت بـ ـع ــد دردشـ ـ ـ ـ ـ ــات وجـ ـلـ ـس ــات
عـ ـم ــل ط ــويـ ـل ــة مـ ـ ــع امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج ه ـش ــام
ج ــاب ــر .امل ـط ــرب الـلـبـنــانــي املـخـضــرم
ّ
ال ــذي يعتبر أن الـتـجــويــد واإلن ـشــاد
الصوفي هما مدرسة في الغناء ،ال
ُيـخـفــي حماسته الـكـبـيــرة ل ــ«وحــدي
أنــا وال ـكــاس» الـتــي ي ــدور لحنها في
فلك الفالمنكو .منذ عام ّ ،2013
يقدم
الـشـعــار فــي امل ـتــرو أمـسـيــات طربية

لكالسيكيات طــربـيــة ألم
مخصصة
ّ
كلثوم بغالبيتها .لكنها من دون شك
حماسة ممزوجة بـ«رهبة وارتباك»،
تمامًا كما يحدث في كل ّ
مرة يستعد
فيها صاحب أغنية «صعب املنال»
ل ـل ـق ــاء الـ ـجـ ـم ـه ــور م ـ ـبـ ــاشـ ــرة .م ــزي ــج
امل ـش ــاع ــر امل ـت ـنــاق ـضــة هـ ــذا ن ــاب ــع من
«إحساسي ّباملسؤولية» الذي ال يزال
كبيرًا ،رغم أنه من أبرز األسماء التي
صنعت الحالة الغنائية الطربية في
ل ـب ـنــان ،ورف ـض ــت ال ـنــزعــة الـتـجــاريــة
واالسـتـهــاكـيــة ال ـســائــدة فــي مشهد
صناعة الفن في لبنان.
يــرى عبد الكريم الـشـ ّـعّــار فــي «مترو
املــدي ـنــة» ف ـضـ ً
ـاء ومـتـنــفـســا ضــروريــا
ّ
للفنانني الـشـبــاب ،ويشكل بالنسبة
إل ـي ــه ب ــاب ــا ل ـل ـقــاء ج ـم ـهــور ج ــدي ــد من
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وال ـع ـم ــري ــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ال ـش ّـبــاب
الذين أدهشه ّ
«حبهم للطرب وتأثرهم
ب ــه» .وفــي هــذا امل ـكــان ،يـنــوي الكشف
خ ــال ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ع ــن امل ــزي ــد من
أغانيه غير املعروفة ،أو تلك التي لم
تحظ بشهرة واسعةَ .
ومن يدري ،قد
نكون في املستقبل أمام ألبوم كامل،
وتلفزيونية
ُناهيك عن مشاريع فنية ّ
تطبخ على نار هادئة ،ويفضل عدم
ّ
التطرق إلى تفاصيلها حاليًا.
ّ
* عبد الكريم الـشـ ّـعــار يغني «وح ــدي أنا
والكاس» 21 :و 28كانون الثاني ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
التاسعة
بيروت) .لالستعالم76/309363 :
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«منام الماء» لخيرات الزين سيرة الحروف
غسان مراد
ثـ ـم ــانـ ـي ــة وعـ ـ ـش ـ ــرون ح ـ ــرف ـ ــا ،ث ـم ــان ـي ــة
وع ـ ـشـ ــرون ل ــوح ــة ،ث ـمــان ـيــة وعـ ـش ــرون
ق ـ ـصـ ــة ،ث ـم ــان ـي ــة وع ـ ـ ـشـ ـ ــرون ق ـص ـي ــدة،
ث ـمــان ـيــة وعـ ـش ــرون حـ ـك ــاي ــة ...هـ ــذا هو
كتاب خيرات الزين «منام املاء» الصادر
أخيرًا عن «دار عالم الفكر».
ٌ
كتاب خارج التصنيف املتعارف عليه.
مــن ّأول حــرف حتى آخــر ح ــرف ،نكون
عــاجــزيــن عــن الـتـصـنـيــف فــي أي خانة
من خانات األجناس األدبية واإلبداعية
التشكيلية.
ان ـط ــاق ــا م ــن الـ ـعـ ـن ــوان ،ف ـف ــي ق ــام ــوس
«املـ ـحـ ـي ــط» ،ن ـج ــد أن مـ ـف ــردة «ح ـ ــرف»
ك ـم ــدخ ــل ت ـع ـنــي «الـ ـحـ ـي ــاة والـ ـت ــدف ــق»،
وتـ ــأتـ ــي ه ـن ــا ب ـم ـع ـنــى «م ـس ـي ــل امل ـ ــاء».
هــل هــذا االنــزيــاح املـعـنـ ّ
ـوي نحو املنام
يــربـطـنــا بحلم الـحـيــاة وجــريــانـهــا؟ أو
ٌ
ووجه آخر
ليست األحالم هي رغباتنا،
لـلـحـيــاة؟ أسـئـلــة تـجـيــب عـنـهــا خـيــرات
فــي نـصــوصـهــا ،فلكل حــرف حـ ّـيـكــت له
حياته وأسراره ودالله.
وإذا دخلنا في عمق النص ،فقد قامت
خيرات بوضع تصنيف داللي انطالقًا
من رؤيتها التعبيرية للحرف ،وأعطته
مـعـنــى ب ــذات ــه ،ون ـم ـطــا داللـ ـي ــا؛ أحـيــانــا
واق ـع ـيــا ك ــاالس ــم ،والـ ـص ــوت ،وال ـش ـكــل،
وأح ـي ــان ــا إي ـحــائ ـيــا كــال ـن ـجــم وال ـط ـيــر،
وأح ـي ــان ــا م ـج ــازي ــا ك ــال ــزه ــرة والـحـجــر
ّ
وعدديًا كالرقم؛ كل هذا حسب
والصفة،
َّ ُ ّ
ّ
الترتيب َاألب ـجـ ُـدي َ «أبـ َجـ َـد ه ـ َـوز حطي
َ
َ
كل ُمن َس ْعفص ق ِرشت ثخ ٌد ضظغ» .ال
يخلو كتاب الزين من املعرفة .الثقافة
تصبح مفيدة عندما تتحول املعطيات
ال ـج ــام ــدة (ال ـش ـك ــل بـ ــدون م ـع ـن ــاه) الــى
معلومات ،وبالتالي أن تساعدنا هذه
املـعـلــومــات فــي إن ـتــاج مـعــرفــة إبــداعـيــة
ج ــدي ــدة .إض ــاف ــة إل ــى بـعــدهــا األدب ـ ــي -
ال ـث ـقــافــي ،ت ــزي ــد ن ـص ــوص ال ـك ـت ــاب من
معرفتنا عــن ال ـحــرف .نـصـ ٌ
ـوص كأنها
ٌ
ً
تأريخ للحروف ،كأن نقرأ مثال« :يدخل
الهاء على األسماء فيصبح ضميرها»
أو «واو الـ ــوضـ ــوح ،إذا ت ـج ــول ــت بــن
الـحــروف تحولت إلــى ضـمــة» ،أو «هي
نــون جمع املــذكــر الـســالــم ،لكنها تحب
الـنـســاء وتـحـمــل ن ــون الـنـســوة بــأنــوثــة
ن ـب ـي ـل ــة» .وتـ ــأتـ ــي أن ـس ـن ــة ال ـ ـحـ ــرف مــن
التشبيهات التي وردت في النصوص
امل ـت ـتــال ـيــة ،وم ــن إع ـط ــاء ه ــذه األش ـك ــال

ً
أب ـعــادًا إنـســانـيــة ،إذ تـقــول فــي «األل ــف»
ً
م ـثــا« :ح ــرف كــأنــه أمـيــر أدم ــن البحث
عـ ــن أن ـ ـث ـ ــاه» ،وك ــأنـ ـه ــا ت ــوح ــي ل ـن ــا أن
األلف يشبه الرجل باستقامة أعضائه
واالن ـ ـح ـ ـنـ ــاء ي ـش ـب ــه األن ـ ـث ـ ــى ،وأسـ ـ ـ ــرار
إغ ــواءات ـه ــا ودالل ـه ــا .و«ال ـب ــاء بـشــوش،
ّ
ابـتـســامــة بــرت ـقــالـ ّـيــة» ،و«كـ ــل ال ـحــروف
نقطتها فــوقـهــا أو تـحـتـهــا ،إال الجيم
نقطتها في قلبها».
في النصوص الكثير من رسائل الحب،
ف ـحــروف خ ـيــرات أق ـمـ ٌـار مـلــونــة بــألــوان
ت ـش ـب ــه م ـع ــان ــي ال ـ ـحـ ــروف فـ ــي ب ـعــدهــا
الواقعي.
ٌ
كتاب ال يقرأ كما تقرأ الكتب .في أي
صـفـحــة ،ستجد مــا يــأخــذك إل ــى عالم
آخ ــر ،عــالــم املـعــانــي الهائجة فــي بحر
ّ
القمرية.
املعاني وفــي حديقة خيرات
ّ
ّ
في كل صفحة فقرات عدة ،لكل واحدة
ّ
معناها .لهذا فإن قراءة الكتاب ليست
خ ـطـ ّـيــة ،ب ــل ان ـت ـقــائ ـيــة ...تـشـبــه عملية
الـبـسـتـنــة ،الـتــي تـتـنــاســب مــع ال ـقــراءة
عـلــى اإلنـتــرنــت وتــويـتــر والفيسبوك.
ه ــو نـ ـ ّـص م ـن ـســوج ب ـخ ـيــوط امل ـعــانــي
امل ـت ــراب ـط ــة ف ــي ال ـش ـك ــل حـ ــروفـ ــا ،وف ــي
امل ـع ـنــى م ـن ـســوج م ــن رواب ـ ــط الـحـقــول

ّ
الداللية للفقرات في كل نص.
وإذا ك ــان ــت األصـ ـ ـ ـ ــوات ح ـ ــروف ـ ــا ،فـفــي
ال ـ ـحـ ــروف ص ـ ــدى ي ــدخ ــل وي ـ ـخـ ــرج مــن
األش ـج ــان لـيـعـبــر ع ــن مـكـنــونــات الـفــرد
في كل تفاصيلها .حروف ال تخلو من
ّ
حسية باطنية تخرج وتدخل
إيماءات
ذات ـن ــا ح ـتــى «ال ـع ـظ ــم» لـتـعـكــس أس ــرار
نفوسنا وخباياها .الحرف عند الزين،
يــأتــي مــن املـعـنــى كــالـجـســد مــن ال ــروح،
فــاالنـجــذاب إلــى ال ـحــروف هــو انـجـ ٌ
ـذاب
إلــى الجسد ،األول بما فيه مــن معنى،
والثاني بما فيه من روح.
ـان ع ــدة .وإذا
سيميائيًا لـلـحــروف م ـعـ ٍ
كانت الـحــروف ،حسب تاريخ الكتابة،
ُ
قد أخذت شكلها مما تصور ،وتطورت
ل ـك ــي ت ـص ـبــح اع ـت ـبــاط ـيــة وت ـج ــري ــدي ــة،
ح ـ ـسـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـل ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وعـ ـل ــم
السيمياء ،إال أن خيرات أعادت للحروف
بمعان
معانيها األصلية ،كما زودتها
ٍ
ّ
مجرد عالمة
جــديــد ٍة .فالحرف لم يعد
اعتباطية ،بل تعددت أبعاده في النظام
ّ
ً
ال ــلـ ـغ ــوي ل ـي ـص ـبــح شـ ـك ــا مـ ــن أش ـك ــال
التعبير الرمزي للعديد من التمثيالت
والـ ـتـ ـص ــورات الــذه ـن ـيــة ال ـت ــي يبنيها
الفرد عند تطلعه إلى الحرف.

أمـ ــا ال ـن ـمــط ال ــدالل ــي ل ـل ـنــص ،فـيــرتـكــز
أحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاص م ـ ـ ــن خـ ــال
ُ
اس ـت ـع ــارات اســتــؤص ـلــت م ــن سياقها
ُ
األصـ ـل ــي وزرع ـ ـ ــت ف ــي س ـي ــاق ال ـك ـتــاب
ً
النصي .كأن نقرأ مثال« :عندما أخذت
ُ
الدنيا عيني أبي العالء املعري ،صار
الـ ِـش ـعــر عـيـنـيــه .أم ــا ع ــن ع ـمــر ب ــن أبــي
رب ـي ـعــة ،ف ــأي عــن ال تـتـمـنــى أن تـكــون
عـيـنــه» ،أو «ش ـه ــرزاد طـهــرت شهريار
من الشر الكامن في شرايينه ،فإن كان
لـلـشـهــوة أل ــف لـيـلــة ول ـي ـلــة ،فللشغف
أل ــف شـهــر وش ـهــر» .تـحـتــوي الكلمات
ّ
الـ ـت ــي ت ـش ــك ــل كـ ــل نـ ــص ع ـل ــى ال ـح ــرف
ّ
الذي تتكلم عنه خيرات .هذا التركيب
ال ــدالل ــي ل ـيــس بــالـسـهــل إذا م ــا أردن ــا
إع ـط ــاء ال ـنــص م ـع ـنــى ،وف ــي الـتــركـيــب
لعبة مــن أالعـيــب البحث عــن املـفــردات
ال ـت ــي ت ـت ـنــاســب ف ـي ـمــا بـيـنـهــا لتشكل
بـنـيــة نـصـيــة ش ـعــريــة مـتـنــاسـقــة ذات
ّ
دالالت مــركـبــة ال تخلو أب ـدًا مــن رؤيــة
للحياة ،إذ نجد في النص الكثير من
الــرســائــل اإلي ـحــائ ـيــة ،ال ـتــي تـعـبــر عن
الثقافة والسياسة ،واألخــاق والدين.
ونتساءل عند قــراءة النصوص ،أهي
سيرة ذاتية للحروف أم قصائد غزل

ّ ّ
لكل حرف؟ فال يمكن إل لفنانة كخيرات
أن ت ـقــدم ه ـكــذا إن ـت ــاج .ال نـتـحــدث عن
الشكل ،أو اللوحات الفنية ،ولكن عن
الـحـكــايــا املـغــزولــة الـتــي أعـطــت الـنـ ّـص
لونًا شعريًا .استطرادًا ،معظم رسائل
ُ
ّ
إيجابية ،كأن الكتاب كتب
النصوص
بـفــرح مــن أج ــل ال ـف ــرح .فــي النصوص
أصـ ــوات ع ــدي ــدة تـتـكـلــم كـنــص «الـعــن
ب ــال ـع ــن» ح ـي ــث حـ ـ ــوار ب ــن ال ـعــري ـشــة
والعنقود ،ونص آخر تتحاور الرمانة
م ــع ال ــرغـ ـي ــف ...وأص ـ ـ ــوات الـعـصــافـيــر
واألشجار ،فخيرات ّ
تعبر عن أفكارها
ُ
ب ــأص ــوات أخـ ــرى ،تـجـ ّـســد فــي أص ــوات
الطيور واألشجار واألزهار...
أما اللوحات الثماني والعشرون ،فلها
أبعاد .البعد الفني من خالل األلوان
عدة
ٍ
ووضـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـحـ ــرف ال ـ ــذي لـ ــه ارتـ ـب ــاط
ببعده الطباعي .فأغلب األحرف ُرسمت
على فضاء اللوحة حسب شكلها .في
الــوســط (ب ،ت ،ن ،)...،على اليمني (ل،
و) على الشمال (م)ُ ،
وص ّممت األلــوان
ُ
ّ
نظرًا إلى تشابهها باللون الــذي تعبر
عـنــه ،وتسمح بــرؤيــة الـحــرف وب ــروزه،
وت ـع ـطــي ل ـلــوحــة ب ـع ـدًا ب ـ ــدون زخ ــرف ــة.
أل ــوان نقية ،غلب عليها طــابــع ال ــدفء،
إبداعية مع وجــود إيقاعات متجانسة
مستوحاة من التراب .فقد جرى تسهيل
شكل الـحــرف ،إلعـطــاء الوظيفة حقها.
ج ـم ـيــع نـ ـق ــاط ال ـ ـحـ ــروف ع ـن ــد خ ـي ــرات
الزين بـ ٌ
ـدر ،ومنحنيات الحرف هــال...
وال ـهـ ٌـال كــإشــارة مــزدوجــة فــي الـنــص،
عــامــة مــن عــامــات الـتــرقـيــم تستخدم
ك ـ ــأداة لــاحـتـضــان والـ ـض ـ ّـم؛ احـتـضــان
ُ
امل ـعــانــي ال ـتــي تــوضــح مــا س ـبــق ،كــأيـ ٍـد
مفتوحة تستقبل اآلخــر فــي األحضان
ب ــن ه ــال ــن .وقـ ــد أع ـط ــت خـ ـي ــرات فــي
لوحاتها حركة دائرية كمبدأ للجمالية
الـتــي تـحـ ّـددهــا قــوانــن االنـحـنــاء بــدون
زوايـ ــا .وق ــد يعتبر ه ــذا اإلبـ ــداع كنهج
مـ ـع ــاص ــر ل ـت ـص ـم ـي ــم ال ـ ـحـ ــرف وش ـك ـلــه
الكتابي -الفني ذات بعد تعليمي ،نهج
ّ
سخي ومرح في آن .لخيرات حساباتها
القمرية في تعداد الحروف؛ كنا نتمنى
لو أضافت حرفًا يشوبه االلتباس ،الالم
ألــف (ال) ،لنرى كيف ستصور خيرات
تزاوج استقامة األلف مع انحناءة الالم
لـتـجـسـيــد الـتـشـكـيــل ال ـهــالــي املـعـ ّمــول
ّ
ـرات فــنــانــة
ع ـل ـي ــه .ك ـن ــا ن ـع ـت ـقــد أن
خـ ـي ـ ّ
تشكيلية فقط ،ولكن ّ
ّ
تبي ،أنها أيضًا
ّ
قاصة وشاعرة وكاتبة نثر ،وبعد...

حين تتجلى ...وتلبس تيجان الملوك
رؤوف قبيسي
الكتب تسعد وتشقى كما يقول ميخائيل
نعيمة .هي مثل البشر ،بعضها يموت ساعة
ال ـ ـ ــوالدة ،وبـعـضـهــا يـفـنــى ش ــاب ــا ،وبـعـضـهــا
يـشـيــخ ،ثــم تـطــويــه املـنــايــا كــأنــه لــم يـكــن .من
الـكـتــب مــا يـمــوت مــع م ــوت صــاحـبــه ،ومنها
مــا تبقى فيه نسمة الحياة ،بعد الـعــودة من
جنازة الكاتب ،فيبقى حيًا في ذاكرة جيل أو
جيلني ،وربما ثالثة أجيال وأكثر ،ومنها الذي
يبلغ درجة فائقة من اإلثــارة ،فتخلع الجموع
عـلـيــه ع ـب ــاءة ال ـق ــداس ــة ،ك ــأن ــه وح ــي يــوحــى،
ويبقى حيًا على الورق وفي الصدور ،ما دام
الناس أحياء ُيــرزقــون .من الكتب ما ُيشرى
بــداعــي امل ـجــامــات ،كـمــا األم ــر فــي مـعــارض
ال ـك ـتــب ،ومـنـهــا ال ــذي يـخــاطــب األزم ـن ــة على
اختالفها ،وال يخاطب زمنا محددًا ،ويبقى
جــدي ـرًا بــال ـقــراءة مـتــى ك ــان مـضـمــونــه جيدًا
وجديدًا .وفي صناعة النشر دومًا مفاجآت،
فقد تجد شاعرًا يفاجئك جديده ،فتجد أنه
ليس بمستوى قديمه من الجودة واإلتقان ،أو
قد تجد جديده قد خالف قديمه أشد املخالفة،
وتفوق عليه ،إلــى درجــة تحسب أن الشاعر
ال ــذي نـظــم ه ــذه الـقـصــائــد ،هــو غـيــر الشاعر
الذي طالعنا ديوانه في ما سبق.
ليست عناصر املفاجآت وقفًا على الشعر،
إنـهــا تــدخــل فــي مـيــاديــن املـعــرفــة بضروبها
امل ـت ـبــاي ـنــة .م ــن ت ـلــك امل ـف ــاج ــأة ك ـت ــاب «م ـنــام
املــاء» للكاتبة اللبنانية خيرات الزين .املؤلفة
معروفة في الوسط الثقافي كفنانة تشكيلية،

وكان من املتوقع أن يحمل كتاب من وضعها
صــورًا مــن ريشتها ،لكن املـفــاجــأة ،أنــه ضم
ً
إل ــى جــانــب ال ـصــور ف ـصــوال مــن الـنـثــر  .في
ه ــذا الـكـتــاب ،تـصــور خ ـيــرات الــزيــن حــروفــا،
وتكتب نصوصًا مـطــرزة بــالـحــروف ذاتـهــا،
ف ــإذا طــالـعــك ح ــرف ال ــدال عـلــى سبيل املـثــل،
وجــدت نصًا على هذا النحو« :الــدال هي أول
الدنيا والدين ،وهي آخر الجسد واألبد .دخلت
مــن دون دلـيــل إلــى منبع ال ــدر .هــي قلب آدم
ودليله ،وهي الــدواء لكل داء ،وهي الــدواة لكل
قـلــم دافـ ــق» .وإذا طــالـعــك ح ــرف ال ـشــن ،جــاء
النص كاآلتي« :الشني تحمل شــراب الشفاء
في شهدها ،ومن شميمها شم النيم ،يشعل
شذاها شوق العاشق .تمر كشبح ،وتستمر
كمشهد في عشايا الصيف .ترافق الشخص
مــن شبابه إلــى شيخوخته .فمن شــب على
ش ــيء ،شــاب عليه .إنـهــا شبق الشمعة عند
ّ
اشتداد الظالم ،وابتسامة الفجر حني بشرته
بــال ـشــروق .ألـيــس تـكــريـمــا لـحــرف الـشــن أن
يكون مدخل الشعر ،فشريعة الشعر أولها
الشعور ،كما شــرارة الضوء بداية شعاعه»،
وقس على ذلك مع بقية الحروف.
فــي «مـنــام امل ــاء» تتجلى الـحــروف وتكتسب
رفـعــة وأب ـهــة ،وتـبــدو كأنها فــي مسابقة من
مسابقات ملكات الجمال ،والجمال هنا ليس
شكل الحرف وحده مصورًا بريشة الفنانة،
بل أيضًا بما يختزنه من معان حني ينضم
إلى بقية الحروف ،فيؤلف كلمة ومعنى ،لكنه
ً
يبقى مع ذلك ،متفردًا بذاته مستقال ،ومتوجًا
بعرشه .ال يمكن الناظر في صور الكتاب ،إال

أن يبدي إعجابه بصنيع الفنانة .أما النص،
كـمــا أي ن ــص ،فـمـحـكــوم بمعايير النسبية،
وقــد يــروق لشخص وال يــروق آخــر .وآدابنا،
الـقــديــم منها والـحــديــث ،لــم تكن يــومــا بريئة
من الصنعة املتعمدة في أي حــال ،وقد يجد
قــارئ «منام املــاء» أن خيرات الزين اعتمدت
النهج ذاتــه ،لكنها فعلت ذلــك بحذاقة تنسي

أحسنت في اختيار
ورق الكتاب،
والغالف واأللوان

القارئ ما في نصوصها من نسج مستعار،
فإذا بالجسد القديم قد ارتدى أردية جديدة،
والـكــاتـبــة صبية تـصــور ال ـحــروف بنضارة،
وتداعبها بغنج ودالل ،ترسمها وتكسوها
بزخرف ال تكلف فيه ،وبعفوية تنساب كما
أدب السهل املمتنع.
أح ـس ـنــت خ ـي ــرات ال ــزي ــن خ ـي ـرًا ف ــي اخـتـيــار
ورق الكتاب ،والغالف واألل ــوان ،وفــي ترتيب
صور الحروف وسرد سيرها الذاتية بكلمات
مقتضبة .خالفت نهج كثير من دور النشر
التي تطرح كتبًا تشق على العقول واألبصار.

عليه نتساءل :هل أجادت هذه الفنانة الكاتبة
ك ــل اإلجـ ـ ـ ــادة؟ نـحـتـكــم مـ ـج ــددًا إلـ ــى أح ـكــام
النسبية في ما يتصل بالصور والنصوص
معًا ،لكن الشيء الذي ال شك فيه وال خالف
عليه ،هــو أن خـيــرات الــزيــن قدمت جــديـدًا ،ال
عهد لنا به من قبل ،ال من قريب وال من بعيد.
املــؤلـفــة م ـص ــورة ،تـعــرفـهــا م ـعــارض بـيــروت
ووسائل إعالمها ،وهي في كتابها هذا تطبع
نـثـرًا غــريـبــا ،وتـصــب فيها ق ــدرًا مــن الغواية
ل ـيــس بـقـلـيــل ،وال ن ـبــالــغ إذا قـلـنــا إن «م ـنــام
املــاء» بما فيه من جديد ،رسمًا ونصًا ،فاق
في شكله ومضمونه كتبًا كثيرة تحفل بها
أسواق الكتب ،ولو أنه قصر في بلوغ الدرجة
العالية من الكمال .عليه نقول ،إننا كنا نود
لو أن الفنانة الكاتبة اختارت عنوانًا آخر لهذا
الـكـتــاب الـقـ ّـيــم ،فـحــرف ال ــام حــن يـتــردد في
كلمتني ،ثقيل على السمع ثقيل على القراءة.
كان من األنسب كذلك ،لو أنها راعت عالمات
الترقيم والتشكيل ،بحيث تكون النقطة مكان
الفاصلة ،والفاصلة املنقوطة مكان الفاصلة
العادية ،والفاصلة العادية حيث يجب النقطة
أن تكون ،وهذا ظاهر في صحائف مختلفة
من الكتاب .كــان يجب مــراعــاة كتابة الهمزة
أيـضــا ،مثل هـمــزة القطع فــي كلمة «إبنتي»
املــدونــة في سطور اإله ــداء ،إذا كــان يجب أن
تحذف ،أو تكون موصولة .في النص أيضًا،
ن ــرى ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ( )...ي ـت ــردد شكلها
فــي كثير مــن الـسـطــور ،وه ــذا ال ل ــزوم لــه وال
ض ـ ـ ــرورة ،وف ـي ــه اس ـت ـخ ـفــاف بـعـقــل ال ـق ــارئ
ً
ومخيلته ،فضال عن أنــه خــارج على تقاليد

كتابة النثر العربي ،وعن تقاليد أي لغة أخرى
على حد علمنا.
جاءت بعض السطور أيضًا كأنها خضعت
ً
لـلـحــروف خضوعًا كــامــا وب ــأي طــريـقــة ،ما
جعل املعاني تغور تحت ستار من الغموض
والتجسيم ،وبــدت غير مألوفة كما في باب
حــرف الجيم ،حيث استخدمت كلمة جرس
لفعل التجويد ،كما في جملة «كم من جرس
كنيسة جود قرآنًا وكم من مئذنة جامع رتلت
ً
إنجيال» ،ال لشيء ،إال ألن في الجرس حرف
جيم! هناك أيضًا كلمات زائدة في كثير من
ال ـس ـطــور ك ــان مــن ال ـبــاغــة أن ت ـحــذف ،مثل
كلمة «جامع» في الجملة املذكورة ،إذ يكفي
ً
ً
أن نقول «كم من مئذنة رتلت إنجيال» ،بدال
مــن إضــافــة كلمة جــامــع ،ألن امل ــآذن ال تكون
ً
أصال إال في الجوامع!
مهما يـكــن مــن أم ــر ه ــذه ال ـه ـنــات ،وحجمها
وعددها ،وهي ال تخفى على القارئ الرصني
فــي أي ح ــال ،فتبعتها ال تـقــع عـلــى الفنانة
الكاتبة وحدها ،بل على دار النشر (دار عالم
الفكر) ،وعلى العاملني فيها من املدققني في
املقام األول .وإذ نشير إليها ،فمن باب لفت
النظر ،وتعزيز األمــل أن يبلغ كتاب من هذا
الـنــوع الــدرجــة الالئقة بــه مــن الكمال ،هــذا إذا
مــا نــوت الفنانة الكاتبة يــومــا أن تنشر منه
طبعة ثــانـيــة .مهما يـكــن ،يبقى «مـنــام املــاء»
بشكله الحالي ،أفضل من مئات الكتب التي
تلدها دواليب املطابع ،وتنشرها الدور العربية
في لبنان وغير لبنان ،وهــو خليق بــأن يقرأ
ويحفظ في مكانه املناسب بني الكتب ّ
القيمة.
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«طريق الحرير» ّ
تمر في الـ «فوروم»
كركال يواصل إدهاشنا

صورة
وخبر

ّ
مـت فرقـة «إيفيـت بوزسـيك» المجريـة للباليـه مسـاء أمـس عرضـا
قد ّ
مميـزًا لمسـرحية «بينوكيو» في «قصر الفنون» في بوداسـبت .العمل
مـن إخـراج الفرنسـي فيليـب إيريتييـه ،أمـا الكوريغرافيـا فللمجريـة
إيفيـت بوزسـيك ( 48عامـا) (أتيلا كيسـبينديك ـــ أ ف ب)

أكثر من  150راقصًا ،من بينهم  46آتون من الهند
والصني ،وضمن سينوغرافيا مؤسس ّأول مسرح
راقــص فــي لبنان عبد الحليم كــركــا ،وكوريغرافيا
ابنته أليسار ،أبهر ّ
«قصة طريق الحرير» أو «إبحار
عبر الزمن» (إخراج إيفان كركال) الجمهور في تموز
(يوليو) املاضي ضمن فعاليات «مهرجانات بعلبك
الدولية» في عيدها الستني .أكثر من  3300مشاهد/ة،
حبسوا أنفاسهم/ن على مــدى ساعتني ملتابعة هذا
الـعــرض ال ــذي ينسج مــن بعلبك إلــى أقــاصــي العالم،
رحـلــة إنـســانـيــة راق ـصــة ومـلــونــة بـتـنـ ّـوع الـحـضــارات
واألعــراق« .إبحار عبر الزمن» الذي احتضنه «معبد
باخوس» لليلتني صيفيتني متتاليتني ،سيصل غدًا
الجمعة إلى الـ «فوروم دو بيروت» ،ليعيد هذه امللحمة
التاريخية اإلنسانية التي دمجت بالصورة والصوت
واألزياء الجميلة مشهدية قل نظيرها ،عابقة بروائح
الشرق والغرب.
إذًا ،سيحتضن مسرح «ف ــوروم دو بـيــروت» عرض
«طــريــق ال ـحــريــر» ،مــع اخ ـتــاف بــن امل ـكــانــن .هـكــذا،
سيكون الحضور على موعد مع سرد لهذا اإلبحار
ال ــذي انطلق مــن بعلبك إلــى ُع ـمــان ،فالهند والصني
ً
وبـ ــاد فـ ــارس ،وصـ ــوال إل ــى الـبـنــدقـيــة ،ضـمــن سبع
لوحات تثير الدهشة والخيال معًا ،بأزيائها ولغتها،
على وقع أشعار جالل الدين الرومي وعمر الخيام،
وامليجانا والعتابا اللبنانيتني والدبكة البعلبكية.
ستستوقفنا البندقية الحاملة بأزيائها الفولوكلورية

ﻳﻘﺪﻡ
ّ

خالد صالح
ّ
يحل على النبطية
بعد تخصيصه أسبوعًا ألفالم املخرج
محمد خان والثاني ألعمال النجم
محمود عبد العزيز ،ها هو «مسرح
إسطنبولي» يستعد إلطالق أسبوع
أفالم املمثل خالد صالح ( 1964ـ /2014
الصورة) بدءًا من  22كانون الثاني
(يناير) الحالي في «سينما ستارز»
(النبطية ـ جنوب لبنان) .يتخلل الحدث
عرض مجموعة من أفالم صالح ،هي:
«هي فوضى» (إخراج يوسف شاهني
ّ
و«الريس عمر حرب»
وخالد يوسف)،
(إخراج خالد يوسف) ،و«تيتو» (إخراج
طارق العريان) ،و«أحالم حقيقية»
(إخراج محمد جمعة).
«أسبوع أفالم خالد صالح» :بدءًا من  22كانون
الثاني ـ الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر
ـ «سينما ستارز» (النبطية ـ جنوب لبنان).
لالستعالم70/846903 :
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الـتـقـلـيــديــة ورقـصــاتـهــا أي ـضــا ،وسـنـنـصــت إل ــى أداء
املغنني /ات الهنود والفرس ،إلى جانب نخبة من كبار
الفنانني/ات اللبنانيني :هدى حــداد ،وجوزيف عــازار،
وهـ ــادي خـلـيــل .بــأصــواتـهــم ال ـقــويــة ،س ـيــؤدي هــؤالء
األغاني التراثية اللبنانية ،كما سيرافقهم املمثلون/ات:
رفعت طربيه ،وغبريال يمني ،وسيمون عبيد ،ونبيل
كرم ،وألكو داوود ،وعلي الزين ،وروميو الهاشم.
إذا ،استعادة قصة طريق الحرير ستجرى من خالل
اإلبحار في الزمن والرقص بني املاضي والحاضر،
وسط شاشة ثالثية األبعاد تدمج الصورة والحركة مع
ّ
الحي على املسرح ،ومسار ّ
الرقص ّ
والخيالة
البحارة
ال ـعــرب فــي رحــاتـهــم إل ــى ه ــذه ال ـبــاد الـبـعـيــدة .نجح
ثالثي كركال (األب وولداه) عبر هذه الرحلة التاريخية
الــراق ـصــة املــدهـشــة فــي صـنــع مـشـهــديــة إنـســانـيــة ال
تعترف بجغرافيا وال بحدود فكرية وثقافية معينة،
في ظل ما نعيشه اليوم في العالم العربي من مشاريع
تقسيم جغرافي وطائفي ومذهبي.
ولـيــس هـنــاك أجـمــل مــن دمــج هــذه الـلــوحــات معًا في
لــوحــة واحـ ــدة تختلط فـيـهــا ال ـح ـضــارات والـثـقــافــات
واللغات ،على وقع موسيقى مختلطة تجمع الشرق
والغرب.
غد الجمعة
«إبحار عبر الزمن» 20:30 :مساء ٍ
ـ ـ ـ م ـســرح «فـ ـ ــوروم دو ب ـي ــروت» (الـكــرنـتـيـنــا).
لالستعالم03/227564 :

