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سياسة
المشهد السياسي

ّ
خطة الكهرباء على طاولة الحكومة:

ّ
ّ
تجدد الهجوم القواتي على التيار؟

يشهد األسبوع المقبل حدثين سياسيين؛ األول ،عودة وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء لطرح ملف استئجار بواخر الكهرباء،
مع وجود إمكانية لتجدد االشتباك حول الملف .أما الحدث الثاني ،فتنظيم طاولة حوار في قصر بعبدا يوم الخميس
لرؤساء الكتل الممثلة في الحكومة
ارتــاح أعضاء الحكومة بعد االتفاق
ع ـل ــى قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات،
وبــات بإمكانهم «تحرير» املواضيع
ال ـح ـي ــات ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ـ ّـم امل ــواطـ ـن ــن.
مـلـفــات ُعــرقـلــت أســابـيــع طــويـلــة ،من
ض ـمــن ال ـض ـغ ــوط ال ـت ــي قـ ـ ـ ّـررت قــوى
االئ ـ ـت ـ ــاف الـ ـحـ ـك ــوم ــي م ـم ــارس ـت ـه ــا
بـعـضـهــا ض ــد الـبـعــض اآلخـ ــر ،حتى
إق ـ ــرار ق ــان ــون ج ــدي ــد .عـ ــودة مجلس
الوزراء إلى ممارسة مهماته ال يعني
ّ
أن الجلسات املقبلة سيكون أمرها
ّ
ّ
ُميسرًا ،ال سيما إذا كان أول البنود
في أولــى جلساتها بعد االتفاق هو
خطة الكهرباء القاضية باستئجار
بــاخــرتــن إضــافـيـتــن ،وال ـتــي أثـيــرت
ح ــول ـه ــا ض ـ ّـج ــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
امل ــاض ـي ــة ّ
وأدت إلـ ــى ت ــوت ــر ال ـعــاقــة
ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وال ـق ــوات
ّ ّ
الـلـبـنــانـيــة .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن كــل

يعقد جعجع اجتماعًا لوزراء
القوات عشية جلسة الحكومة
للبحث في ملف الكهرباء
ّ
ط ــرف تـســلــح بــ«مــاحـظــات تقنية»،
لـكــن لــم يـكــن ممكنًا تغييب الـطــابــع
الـسـيــاســي عــن ال ـخــاف «اإلن ـمــائــي»
بني األطراف املذكورة.
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة «الـحــريـصــة على
نـجــاح الـعـهــد وال ـح ـكــومــة» ،كـمــا قــال
سابقًا نائب رئيس الحكومة غسان
حاصباني ،اعترضت على استدراج
العروض من خارج إدارة املناقصات.
ّ
كــذلــك اش ـتــرطــت ضـ ــرورة ع ــرض كــل
مراحل الخطة على مجلس الــوزراء،
فــي حــن ّأن أبــي خليل ظـ ّـل ُم ّ
تمسكًا
ب ـم ــوق ـف ــه ال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد أن ال ـق ــان ــون
يمنح املؤسسات العامة حــق إجــراء
املناقصات بنفسها ،من دون املــرور
بدائرة املناقصات ،إلى أن ّ
قرر وزير
ال ـطــاقــة ،وم ــن خلفه الـتـيــار الوطني
الـ ـ ـح ـ ــر ،إعـ ـ ـ ـ ــادة امل ـ ـلـ ــف إل ـ ـ ــى م ـج ـلــس
ال ــوزراء ،بسبب الضجة التي أثيرت
حوله .وكان «التيار» قد ّ
تريث سابقًا

األجواء اإليجابية بين عون وبري ستؤدي إلى استمرار عمل المجلس النيابي في العقد االستثنائي (هيثم الموسوي)

غريب :القوى المستقلة أمام امتحان تاريخي
خاطب األمني العام للحزب الشيوعي حنا غريب أمس رفيقه الشهيد جورج حاوي ،معاهدًا
إياه على ّ
«تمسك الحزب بمتابعة النضال من أجل إقرار النسبية خارج القيد الطائفي ،واعتماد
ّ
لبنان دائرة واحدة ،دفاعًا عن السلم األهلي وعن وحدة لبنان وعروبته وتقدمه وتطوره من أجل
بناء دولة علمانية وطنية ديموقراطية مقاومة».
ّ
وشن هجومًا على قانون
كالم غريب أتى خالل إحياء «الشيوعي» للذكرى الـ 12الغتيال حاوي.
الـ 15دائرة ألنه «مشروع هجني جمعوا فيه أسوأ ما يوجد في قانون الستني وفي املشروع
يستهدف باألساس قيام
التأهيلي واألرثوذكسي والفردي .هذا املشروع الهجني الخليط
ّ
دويالت طائفية مذهبية قائمة على أساس الفيدراليات» .وطلب غريب من كل «القوى العلمانية
ّ
والتوحد في إطار واحد .يجب أن تتحمل كافة مسؤولياتها في
واملدنية والديموقراطية التجمع
أن تقود معركة التغيير الديموقراطي الوطني الحقيقي في فرض وجودها وفي فرض بديلها
ّ
السياسي» .وأكد األمني العام لـ«الشيوعي» ّأن «كل القوى املستقلة وشخصياتها أمام امتحان
ُ
ُ
تاريخي في أن تثبت وجودها في هذه اللحظات التاريخية وتنقذ لبنان».
(األخبار)

في طرح امللف على طاولة الحكومة،
بـنـ ً
ـاء على «نصيحة» الرئيس سعد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ال ـ ـ ـ ــذي طـ ـل ــب االنـ ـتـ ـظ ــار
إل ـ ــى مـ ــا ب ـع ــد االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ق ــان ــون
انتخاب؛ فقد ّ
وجــه أبــي خليل كتابًا
إلــى األمــانــة العامة ملجلس ال ــوزراء،
ّ
يــورد فيه أن مؤسسة كهرباء لبنان
أن ـجــزت امل ـســاريــن اإلداري والتقني
ف ــي م ـنــاق ـصــة اس ـت ـئ ـج ــار ال ـب ــواخ ــر،
ط ــال ـب ــا م ــن م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ات ـخ ــاذ
الـقــرار املناسب بشأن املـســار املالي.
وي ـ ـعـ ــرض أبـ ـ ــي خ ـل ـي ــل فـ ــي ال ـك ـت ــاب
ال ــذي أرسـلــه خـيــاريــن :األول ،تأليف
ل ـج ـن ــة وزاريـ ـ ـ ـ ــة ّ م ـه ـم ـت ـهــا االش ـ ـ ــراف
عـلــى عـمـلـ ّـيــة ف ــض ال ـع ــروض املــالـيــة
ً
للشركات املتقدمة للمناقصة ،أسوة
بـمــا ج ــرى عـ َ
ـامــي  2012و ،2013في
مـلـفــات مـمــاثـلــة .أم ــا الـخـيــار الـثــانــي،
فتسليم عملية اس ـت ــدراج الـعــروض
إلى إدارة املناقصات .وتلفت مصادر
وزارة الطاقة إلــى أن الخيار الثاني
م ـخــالــف ل ـل ـقــانــون ،ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،فــإن

الــوزيــر اقـتــرحــه لقطع الـطــريــق على
املعترضني.
ّ
وتقول املصادر لـ«األخبار» إن خيار
اس ـت ـئ ـج ــار الـ ـب ــواخ ــر «ه ـ ــو ال ـخ ـي ــار
األم ـثــل واألقـ ــل كـلـفــة مــن أج ــل تأمني
 24ساعة من الطاقة يوميًا ،منذ اآلن
حـتــى ال ـ ــ 5سـنــن ال ـتــي تـفـصـلـنــا عن
إنجاز إنشاء معامل على ّ
البر» .الرأي
امل ـع ــارض لـ ـ ــوزارة ال ـطــاقــة وخطتها
ّ
الكهربائية يــرى أن الكلفة الكبيرة
ّ
ستتكبدها الــدولــة الستئجار
الـتــي
ُ
بــاخــرتــن إضــافـيـتــن مــؤق ـتــا ،يمكن
صرفها فــي إنـشــاء معامل على ّ
البر
تدوم عشرات السنواتّ .
ترد مصادر
ّ
ال ـ ـ ــوزارة بـ ــأن «ال ــذي ــن ُي ـق ــارن ــون بني
الـكـلـفـتــن ال ي ــأخ ــذون ف ــي االع ـت ـبــار
الـكـلـفــة الـكـبـيــرة الس ـت ـمــاك ع ـقــارات
إلن ـشــاء مـعــامــل عـلــى ال ـب ـ ّـر ،وال كلفة
اإلن ـشــاءات الخاصة باملعمل ،وآلية
تبريد التوربينات باملياه ،وال كلفة
بناء مــداخــن و«فــاتــر» ،ويحصرون
حـســابــاتـهــم بـسـعــر ال ــ«تــورب ـي ـنــات»

وم ـ ــاكـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء».
وتضيف مـصــادر وزارة الـطــاقــة أنه
«بعد ّ
تحسن وضع التيار الكهربائي
بـسـبــب إعـ ــادة وص ــل معملي ال ــذوق
والـ ـج ـ ّـي ــة بــال ـش ـب ـكــة الـ ـع ــام ــة ،نـبـقــى
ُ
بحاجة إلى الكهرباء التي ستنتجها
ال ـ ـ ـبـ ـ ــواخـ ـ ــر ،ح ـ ـتـ ــى نـ ـ ـك ـ ــون ق ـ ــادري ـ ــن
ع ـلــى تــأمــن  24ســاعــة م ــن الـتـغــذيــة
الكهربائية ،في غير ساعات الذروة،
خالل الشتاء والربيع املقبلني».
م ـ ـصـ ــادر م ـ ـعـ ــراب كـ ــانـ ــت قـ ــد أب ـل ـغــت
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» سـ ــاب ـ ـقـ ــا أنـ ـ ـه ـ ــا س ـت ــرف ــع
ّ
ال ـص ــوت ُمـ ـج ــددًا ف ــي م ــل ــف الـكـهــربــاء
فــور االنتهاء من القانون االنتخابي.
ّ
وفي املوقف الجديد ،قالت املصادر إن
رئيس الحزب سمير جعجع «سيعقد
اجتماعًا تنسيقيًا مــع وزراء الـقــوات
عشية جلسة مجلس ال ــوزراء للبحث
ّ
فــي ملف الـكـهــربــاء» .وأش ــارت إلــى أن
الـقــوات «ال تــزال مبدئيًا عند موقفها
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ــإدارة
املـ ـن ــاقـ ـص ــات ،وال ت ـع ــدي ــل فـ ـي ــه ،لـكــن
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تقرير

ُ
إهمال الدولة يبقي أهالي طفيل نازحين في وطنهم

القرار سيعود ًإلى جعجع واالجتماع
ال ــوزاري» ،الفتة إلى أنه «ال اتصاالت
مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ب ـشــأن هــذا
املـلــف بـعــد» .وأبلغت مـصــادر قواتية
رفيعة املستوى «األخبار» أنه في حال
«أعادت وزارة الطاقة امللف إلى مجلس
الوزراء ،فلن يكون هناك خالف» ،على
ّ
ال ـع ـكــس م ـمــا أك ـ ّـدت ــه م ـص ــادر مطلعة
عـ ــن إم ـ ـكـ ــان ت ـ ـجـ ـ ّـدد «االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك بــن
حاصباني وأبي خليل».
عـلــى صـعـيــد آخ ــرُ ،يـعـقــد ُ ف ــي القصر
ال ـج ـم ـه ــوري ال ـخ ـم ـيــس امل ـق ـب ــل ل ـقــاء
لرؤساء الكتل املشاركة في الحكومة،
ومن
دعــا إليه الرئيس ميشال عــونّ .
امل ـت ــوق ــع أن ُي ـخ ـ ّـص ــص ال ـل ـق ــاء ملـلــفــي
الالمركزية اإلدارية ومجلس الشيوخ.
وكــان الــوزيــر السابق فــي تيار املــردة
يــوســف س ـعــادة قــد أع ـلــن فــي حديث
إلــى إذاعــة «صــوت لبنان ـ األشرفية»
ّأن النائب سليمان فرنجية ُ
سيشارك
في اللقاء في حال ُو ّجهت إليه دعوة،
فيكون ذلك أول ثغرة في جدار العالقة
ّ
السيئة بني عون وفرنجية ،اللذين لم
يتواصال منذ أكثر من سنة.
وأوض ـحــت مـصــادر عــن التينة ،في
ه ــذا اإلطـ ـ ــارّ ،أن ع ــون «ل ــم يـ ـ ُ
ـدع إلــى
حــوار ،بل إلــى جلسة لتفعيل العمل
الحكومي والبرملاني ،ال جدول أعمال
ل ـ ـهـ ــا» .وت ـ ـعـ ــود ال ـق ـص ــة إل ـ ــى جـلـســة
التصويت على القانون االنتخابي
النيابية ،حــن «أبـلــغ باسيل رئيس
مجلس النواب نبيه ّ
بري رغبة عون
فــي اجـتـمــاع رؤس ــاء الـكـتــل النيابية
الـتــي شــاركــت فــي حــوار عــن التينة،
وقـ ــد ّ
رحـ ـ ــب بـ ـ ـ ّـري ب ــال ـف ـك ــرة» .وع ـلــى
م ـس ـتــوى ال ـع ــاق ــة ب ــن عـ ــون وب ـ ـ ّـري،
ّ
قالت املصادر إن «األجواء اإليجابية
ستؤدي إلــى استمرار عمل املجلس
الـنـيــابــي خ ــال الـعـقــد االسـتـثـنــائــي،
ُ
وه ـ ـنـ ــاك احـ ـتـ ـم ــال أن ت ـع ـق ــد جـلـســة
نيابية بعد األعياد».
(األخبار)

تتقاذف الوزارات المعنية
االتهامات حول سبب عدم
عودة أهالي بلدة طفيل
إليها ،بعد أن انجلت االسباب
األمنية والسياسية لذلك.
األمن العام أصلح الطريق
ّ
مؤقتًا ،وإصالحها بشكل
ّ
جدي ينتظر اعتمادات مالية
لوزارة األشغال من مجلس
الوزراء .إهمال العقود
الطويلة ألهالي طفيل ال
ّ
المسؤولين اللبنانيين
ز
يحف
ّ
على حل أزمة نزوحهم في
السنوات الماضية والتكفير
عن خطايا الدولة
رامح حمية
ال أفــق زمنيًا حتى الـيــوم لـعــودة أبناء
ط ـف ـي ــل إلـ ـ ــى مـ ـن ــازلـ ـه ــم وأرزاقـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم فــي
بلدتهم فــي ج ــرود السلسلة الشرقية.
كــل امل ــؤش ــرات ت ــدل عـلــى ذل ــك .انسحب
املسلحون من سبنا ومزرعة ّ
درة وسهل
رنكوس في األراضي السورية املحاذية
ل ـب ـلــدة طـف ـيــل ،ع ـلــى إث ــر ات ـف ــاق مـضــايــا
ال ــزب ــدان ــي ـ ـ ـ ك ـفــريــا ال ـف ــوع ــة ،وت ــواف ــرت
الضمانات ألبـنــاء طفيل مــن قبل حزب
الـ ـل ــه والـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،بــإم ـكــان ـيــة
العودة في األسبوع األول من شهر أيار
املنصرم .حددت الساعة الصفر النطالق
موكب األهــالــي مــن مدينة بعلبك ،بعد
إعالن رئيس الهيئة الشرعية في حزب
الله الشيخ محمد يزبك إمكانية العودة
إل ــى ب ـلــدت ـهــم ،لـيـعـتــرض ب ـعــدهــا وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق
ل ـج ـهــة أن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة «ال تـكـلــف
باملنابر» ،ومن أن «الوزارة لم ّ
تنسق أو
تتعاون مع أي حــزب أو جهة سياسية
أو أم ـن ـي ــة» .أل ـغ ـيــت س ــائ ــر الـتــرتـيـبــات،
وع ــاد أهــالــي طفيل إل ــى انـتـظــار الـقــرار
ب ـم ــوع ــد ج ــدي ــد يـ ـص ــدر ع ــن ال ــداخ ـل ـي ــة
بعد لقائهم املشنوق .إال أن ذلك املوعد
لــم ي ــأت ب ـعــد ،وس ــط مــزيــج مــن مشاعر
ال ـض ـي ــاع وال ـق ـل ــق واالسـ ـتـ ـي ــاء م ــن قبل
أهالي طفيل لجهة «تقاعس الدولة» في
إعــادتـهــم الــى بلدتهم ،فــي الــوقــت الــذي
عادت فيه عائالت إلى طفيل من القرى
السورية ،كما عادت عائالت سورية إلى
عسال الــورد من بلدة عرسال ،وينتظر

أن يعود آخرون خالل أيام.
إال أن ال ــاف ــت أن ال أح ــد يـمـلــك إجــابــة
واضحة عن ماهية املعوقات التي تحول
حـتــى ال ـي ــوم دون ع ــودة أه ــال ــي طفيل.
م ـخ ـتــار ب ـل ــدة ط ـف ـيــل ع ـلــي الـ ـش ــوم أكــد
ل ــ«األخ ـبــار» «ع ــدم وج ــود ج ــواب شــاف
لـتـســاؤالتـنــا ع ــن أس ـب ــاب ع ــدم عــودتـنــا
إلـ ــى ال ـب ـل ــدة ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ع ـل ـمــا بــأنـنــا
نــراجــع بشكل شبه يــومــي مكتب وزيــر
الداخلية والـبـلــديــات ،وقـيــادة الجيش،
والـ ـج ــواب دائ ـم ــا مـبـهــم وغ ـي ــر واض ــح،
مع وعــود بــأن الـعــودة ستكون قريبة»،
كما يقول 17 .عائلة لبنانية عــادت من
ق ــرى ح ــوش ال ـعــرب وع ـســال ال ــورد إلــى
مـنــازلـهــا وأرزاقـ ـه ــا فــي طـفـيــل ،مـنــذ 17
أيــار الفائت« ،فيما نحن النازحون في
بلدنا لن نتمكن من العودة إلى بلدتنا
اللبنانية ،وسنخسر مواسم بساتيننا
لـلـعــام الـحــالــي إذا مــا تــأخــرت عــودتـنــا
أكثر» ،بحسب ما يشرح الشوم.
مـعــانــاة أبـنــاء طفيل حاليًا تـكــاد تكون
أص ـع ــب ،خـصــوصــا أن ـهــم ب ـنــوا آمــالـهــم
ع ـلــى الـ ـع ــودة إل ــى ب ـلــدت ـهــم ،ب ـع ـي ـدًا عن
«م ـ ــآس ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح واع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــم غ ـيــر
نازحني ،وعدم توافر املساعدات األممية
لهم فــي مخيمات عــرســال على اعتبار
أن ـه ــم ل ـّب ـنــان ـيــون» .ل ـيــس ه ــذا وح ـســب،
فقد تلقوا ضمانات من الجيش وحزب
ال ـل ــه ب ــال ـع ــودة اآلمـ ـن ــة م ــع م ــا يـمـلـكــون
مــن آل ـيــات وس ـيــارات وجـ ــرارات زراعـيــة
بلوحاتها السورية ،بعد تنظيم لوائح
اس ـم ـيــة ب ـســائــر ال ــذي ــن سـيـنـتـقـلــون من
ع ــرس ــال إلـ ــى ط ـف ـيــل ،ل ـي ـف ــاج ــأوا الحـقــا
بتوقف العملية بأكملها ،و«ك ــأن أحـدًا
ّ
ت ـعــنــت ب ــرأي ــه وال ي ــري ــد ل ـنــا الـ ـع ــودة»،
بـحـســب أح ــد أب ـنــاء طـفـيــل فــي عــرســال.
مفتي بعلبك ـ ـ الهرمل السابق الشيخ
بكر الرفاعي أكد من جهته لـ«األخبار»
أنهم ما زالــوا بانتظار قــرار العودة من
الجيش ووزارة الــداخـلـيــة ،رغــم إنجاز
سائر الترتيبات الالزمة ،مبديًا ّ
تخوفه
م ــن دخـ ـ ــول م ـل ــف عـ ـ ــودة أه ــال ــي طـفـيــل
فــي آت ــون «الـ ـب ــازار ال ـس ـيــاســي» .وشــدد
ال ــرف ــاع ــي ع ـلــى أن ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ع ــودة
لبنانيني إلــى بلدتهم «سيضع الدولة
في دائــرة االتـهــام ،لجهة عــدم االهتمام
بـمــواطـنـيـهــا ،ووض ـع ـهــم ف ــي آخ ــر سلم
أولوياتها لجهة إعادتهم إلى بلدتهم»،
مـطــالـبــا رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سعد
ال ـحــريــري بـ ــ«إي ــاء امل ــوض ــوع األهـمـيــة
الالزمة والكافية ،وإيعازه إلى الجهات
امل ــوج ــودة عـلــى األرض بــالـتــواصــل مع
أه ــال ــي طـفـيــل وإع ــادت ـه ــم ب ــأس ــرع وقــت
إلى بلدتهم ومواسمهم وأرزاقهم التي
فارقوها منذ  3سنوات».
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـج ـيــش أنـهــى

مختار طفيل:
سنخسر مواسمنا
للعام الحالي إذا تأخرت
عودتنا أكثر

تــرتـيـبــاتــه األم ـن ـيــة ،وت ـمــركــزه ف ــي عــدد
م ــن ال ـن ـقــاط ،وم ــن بـيـنـهــا تـلــة الـنـمــرود
املـ ـش ــرف ــة عـ ـل ــى ط ـف ـي ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،وأن
األجـهــزة األمنية األخــرى على جاهزية
ل ــذل ــك .ل ـكــن أيـ ــن ال ـع ــوائ ــق ال ـت ــي تـحــول
دون عــودة  70إلــى  80عائلة من أهالي
طفيل إلــى منازلهم وأرزاق ـهــم؟ مصادر
ّ
ّ
سياسية
متابعة أك ــدت أن ال إشكالية
حــول ال ـعــودة ،بــل «لوجستية» .وتقول
املـصــادر إن «األم ــن الـعــام اللبناني قام
الـشـهــر املــاضــي بــإصــاح الـطــريــق التي
تــربــط طـفـيــل بـبـلــدة ح ــام ق ــدر اإلم ـكــان،
بــاس ـت ـخــدام ج ــراف ــة عـلــى نـفـقــة الـجـهــاز
الـخــاصــة» ،وأن «الـطــريــق بــاتــت سالكة
أمام السيارات الرباعية الدفع ،وتحتاج
إلى عمل إضافي لتصبح سالكة لجميع
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات» .بـ ــدورهـ ــا ،ت ـق ــول م ـصــادر
وزارة الداخلية إنه ال عائق أمام العودة
سوى انتهاء وزارة األشغال من تعبيد
الطريق .غير أن مصادر وزارة األشغال
ّ
تــؤكــد أن «إص ــاح الطريق يحتاج إلى
االع ـت ـمــادات الــازمــة ،مــا يعني أن على
مجلس الــوزراء إقــرار تلك االعتمادات».
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر األش ـ ـغـ ــال إن إص ــاح
األزمة في عهدة الحريري ومجلس
الوزراء لتأمين االعتمادات الالزمة

ّ
ّ
الطريق «من قريبو» يكلف ما ال يقل عن
أربعة مليارات ليرة ،في حني أنه «يمكن
إن ـشــاء طــريــق دائ ـمــة بمبلغ قــد يـقــارب
 20مليون دوالر ،فلماذا ال ّ
يتم إصالح
الـطــريــق بشكل نـهــائــي؟» .وال ـســؤال في
عهدة الحريري ومجلس ال ــوزراء الذي
يـلـتـئــم غ ـ ـدًا األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ح ـيــث ي ـم ـكــن أن
ي ـطــرح بـنــد تــأهـيــل ال ـطــريــق ّ م ــن خ ــارج
ج ــدول األع ـم ــال ،حـتــى يتسنى ألهــالــي
طـفـيــل ال ـع ــودة إل ــى بـلــدتـهــم ،طــاملــا أنــه
ال مــانــع أمنيًا ّ أو سياسيًا مــن الـعــودة،
إلنهاء هذا امللف ومعاناة األهالي.
وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ب ـل ــدة طـفـيــل
الـلـبـنــانـيــة ت ـقــع أق ـص ــى ش ــرق ــي لـبـنــان،
وال ط ــري ــق مـ ـع ـ ّـب ــدة ت ـص ـل ـه ــا ب ــال ـق ــرى
اللبنانية .ومنذ عشرات السنني يعيش
أهلها كما لو أنهم مواطنون سوريون،
لناحية استشفائهم ،ومدارس أبنائهم،
وخدمات الهاتف ،وتجارتهم ،وتسجيل
س ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــم ،واسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــم لـلـعـمـلــة
الـ ـس ــوري ــة ...وم ـن ــذ والدة الـجـمـهــوريــة
اللبنانية ،لــم ّ
تعبد الــدولــة طريقًا إلى
طـفـيــل .وه ــذه ليست امل ــرة األول ــى التي
تعد فيها الدولة األهالي بإيجاد صلة
وص ــل بينهم وب ــن لـبـنــان .فـفــي نهاية
ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ارت ـك ـبــت
طــائــرات الـعــدو اإلسرائيلي مـجــزرة في
الـبـلــدة ،فاستفاقت الــدولــة على طفيل،
ووع ــدت بشق طــرق إلـيـهــا ،مــن دون أن
يـتــم تنفيذ الــوعــد ،رغــم م ــرور نـحــو 20
عامًا عليه.
ّأم ــا فــي ع ــرس ــال ،فـقــد انـعـكـســت أص ــداء
املـفــاوضــات اإليـجــابـيــة ،ونـجــاح انتقال
 50عائلة إلى عسال الورد مع قرب موعد
انتقال عدد أكبر من العائالت السورية
النازحة في البلدة ،ارتياحًا ،حيث يرى
عدد من أبناء البلدة أن عودة النازحني
إلــى قراهم التي باتت آمنة أصبح أمرًا
مـلـ ّـحــا ،وال بــد لـلــدولــة اللبنانية مــن أن
ت ـشــارك فــي ذل ــك .وي ـقــول أح ــد املـصــادر
في البلدة إن «عرسال تختنق يومًا بعد
يوم أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ،وآن
األوان لتعالج مشاكلنا ونتخلص من
معاناتنا اليومية» .وعلمت «األخبار»
أن ال ـج ـي ــش اس ـت ـك ـمــل ع ـم ـل ـيــة الـكـشــف
عـلــى ج ــزء مــن ال ـجــرد األدن ــى لـعــرســال،
من الجهة الجنوبية للبلدة ،األمر الذي
يسمح بعودة ما يقارب  60بستانًا إلى
أص ـح ــاب ـه ــا .وت ـم ـت ــد هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة مــن
محلة ســرج حـســان عند مــدخــل البلدة
صعودًا إلى رأس املجر وحقاب الحياة
ً
وسـهــل األرن ــب ووادي ســويــد ،وص ــوال
حـتــى عـقـبــة ال ـج ــرد ورأس وادي عـطــا،
وه ــي مـنـطـقــة بــاتــت آم ـنــة سـتـضــم إلــى
البلدة وتحت حماية مواقع الجيش من
جهة ومواقع حزب الله من جهة ثانية.

تقرير

ّ
ٌ
«تهريبة» فصل المنية عن الضنية :المستقبل متهم أول
عبد الكافي الصمد
تـســاؤالت كثيرة طرحت في قضاء املنية
ـ الضنية ولم تجد أجوبة واضحة عليها
ّ
تضمنه قــانــون االنتخابات
بـعــد ،إثــر مــا
الـجــديــد ال ــذي أق ـ ّـره مجلس ال ـن ــواب ،يــوم
الـج ـمـعــة امل ــاض ــي ،م ــن فـصـلــه املـنـطـقـتــن
انتخابيًا ،وتوزيع مقاعد القضاء الثالثة
ب ـ ــن واحـ ـ ـ ــد ل ـل ـم ـن ـي ــة واثـ ـ ـن ـ ــن ل ـل ـض ـن ـيــة،
الديموغرافي وأعداد
استنادًا إلى التوزيع
ّ
الـنــاخـبــن الـتــي تـ ّ
ـرجــح كــفــة الـثــانـيــة على
األولى.
ومع أن مقاعد القضاء الثالثة كانت توزع
عرفًا وفق املعيار نفسه ،فإنه كسر مرتني:
األول ـ ــى ع ــام ( 1968ع ـنــدمــا ك ــان الـقـضــاء
ي ـض ــم ن ــائ ـب ــن ف ـق ــط) مل ـص ـل ـحــة ال ـض ـن ـيــة،
والثانية عــام  1992ملصلحة املنية (بعد
زي ـ ــادة ع ــدد الـ ـن ــواب إل ــى ث ــاث ــة) .وه ـنــاك
عــامــات استفهام كثيرة ُوضـعــت ملعرفة
فصل املنطقتني
األسـبــاب التي استدعت ُ
ف ــي ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي (ف ـص ـلــت املـنـيــة
عن الضنية في انتخابات  2000و،2005

لكن كــل منطقة ألحقت بــدائــرة انتخابية
مختلفة ،أما اليوم فهما في دائرة واحدة)،
وم ــدى دس ـتــوريــة ه ــذا الـفـصــل فــي قضاء
إداري واح ــد ،ول ـ َـم لــم ُيـطـ ّـبــق ه ــذا الفصل
في دوائر انتخابية أخرى تضم قضاءين،
مثل دائــرة البقاع الغربي ـ راشيا ودائــرة
مــرجـعـيــون ـ ـ حــاصـبـيــا ،ودائ ـ ــرة بـعـلـبــك ـ
الهرمل.
هـ ــذه الـ ـتـ ـس ــاؤالت ان ـع ـك ـســت إرب ــاك ــا لــدى
املواطنني في القضاء ،الــذيــن ،إضافة إلى
أنــه لــم تستوعب الغالبية العظمى منهم
ً
تفاصيل القانون ،طرحوا ســؤاال أساسيًا
ح ــول م ــا إذا ك ــان يـمـكـنـهــم م ـنــح ال ـصــوت
التفضيلي ملرشحني مــن املنية والضنية
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار امل ـن ـط ـق ـت ــن ال تـ ـ ـ ـ ــزاالن قـ ـض ـ ً
ـاء
إداري ــا واح ـدًا ،أم أنــه بعدما ّ
قسم القانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي امل ـن ـط ـق ـت ــن ص ـ ــار الـ ـص ــوت
التفضيلي محصورًا في كل منطقة ،وهل
هــذا التقسيم قانوني ودسـتــوري ويمكن
ال ـط ـعــن ف ـيــه ،أم ال؟ كــذلــك ف ــإن امل ـن ـيــة هي
املنطقة الوحيدة فــي لبنان التي يقتصر
فيها عــدد ال ـنــواب عـلــى نــائــب واح ــد ،وإن

القضاء ّ
مقسم بني ساحل ووســط وجــرد،
مـثــل ق ـضــاء ال ـب ـتــرون ،ف ـلـ َـم قـ ّـسـمــوا قـضـ ً
ـاء
وتــركــوا آخ ــر؟ وأيـضــا فــإن ّ
أي قــانــون ّ
يمر
ً
فــي مجلس ال ـنــواب يعني قـضــاء مــا فإنه
يـفـتــرض أن يـعــرف بــه نــوابــه ،فــأيــن نــواب
املنية ـ الضنية من هذا القانون؟ هل كانوا
على معرفة مسبقة بــه ،أم مـ ّـر مــن تحتهم
على حني غفلة؟
ال ج ــواب بـعــد ع ــن ك ــل ه ــذه األس ـئ ـلــة عند
مـعـظــم األط ـ ــراف املـعـنـيــن ،كــذلــك فــإنــه لم
ي ـص ــدر أي ت ـع ـل ـيــق أو م ــوق ــف م ـن ـهــم فــي
ّ
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،ب ــان ـت ـظ ــار أن تــت ـضــح
الصورة التي لم يوضحها وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق ،املعني مباشرة
باإلشراف على تطبيق القانون االنتخابي
العتيد ،إذ ّ أكــد أنــه لــم يتدخل فــي تقسيم
القضاء ،وملا سأل عن األسباب جاءه الرد
أن األمـ ــر «مــرت ـبــط بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى مقعد
املنية ،وخشية أن تسفر االنتخابات عن
فوز ثالثة مرشحني من الضنية»ّ .
الحرص على مقعد املنية كان قد ملح إليه
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري يـ ــوم ح ـضــوره

س ـحــورًا فــي املـنـيــة ،قـبــل قــرابــة أسـبــوعــن،
فــي مـنــزل عـضــو املـكـتــب الـسـيــاســي لتيار
املـسـتـقـبــل مـعـتــز زري ـق ــة ،عـنــدمــا أك ــد أمــام
الحضور أن مقعد املنية «محفوظ مهما
كان شكل القانون االنتخابي».
غ ـيــر أن ب ـعــض م ــن أس ـه ـم ــوا ف ــي «ط ـبــخ»
القانون االنتخابي قالوا إنهم ال يعرفون
كيف طــرح تقسيم قضاء املنية ـ الضنية،
وأسـ ـب ــاب ذل ـ ــك ،وأن هـ ــذا الـتـقـسـيــم ال ــذي
«أصر عليه البعض قد ّ
ّ
مر عنوة».
تقسيم القضاء انتخابيًا على هذا النحو
أربــك أغلب الـقــوى السياسية واملرشحني
ف ـيــه ،وأج ـبــرهـّـم عـلــى إعـ ــادة حـســابــاتـهــم،
وج ـع ـل ـهــم ي ـفــض ـلــون عـ ــدم ال ـت ـع ـلـيــق على
الـقــانــون حــالـيــا؛ فـفــي املـنـيــة س ـيــؤدي ذلــك
إل ـ ــى ت ـن ــاح ــر امل ــرشـ ـح ــن مـ ــن أج ـ ــل كـســب
الـصــوت التفضيلي لــدى الناخبني الذين
تـنــاقــص عــددهــم قــرابــة  8500نــاخــب بعد
سلخ بلدتي البداوي ووادي النحلة عنها
وإلحاقهما بمدينة طرابلس ،ما سيجعل
ع ـ ـ ــدد م ــرشـ ـح ــي األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات،
ومنهم نائب تيار املستقبل كاظم الخير

ومنافسوه األبرز كمال الخير وعثمان علم
الدين وسواهما ،يصل إلى رقم قياسي.
أم ــا فــي الـضـنـيــة فــاألمــر مختلف نسبيًا؛
فـتـيــار املـسـتـقـبــل خـســر بـفـصــل املـنـيــة عن
الضنية كتلة أص ــوات كـبـيــرة حــازهــا في
انتخابات  ،2009وهو سيجد نفسه مجبرًا
على قسمة أص ــوات ناخبيه فــي الضنية
على مرشحني ،هما حاليًا النائبان أحمد
فـتـفــت وق ــاس ــم عـبــد ال ـعــزيــز ،وه ــي قسمة
سـتـحــدث انـقـســامــا داخ ــل الـقـلـعــة الــزرقــاء
ستسمح للنائب الـســابــق جـهــاد الصمد،
أبرز منافسي التيار األزرق ،بتكبير فرص
ال ـ ـفـ ــوز ،م ــن غ ـي ــر االس ـت ـه ــان ــة بـمــرشـحــن
محتملني سوف يدعم ترشيحهم الرئيس
نـجـيــب مـيـقــاتــي وال ــوزي ــر الـســابــق أشــرف
ً
ريفي ،فضال عن رئيس املكتب السياسي
فــي الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة الـنــائــب السابق
شعبية
أسعد هرموش ،مستغلني تراجع
ّ
تيار املستقبل في الضنية مؤخرًا ،وتلقيه
العام املاضي هزائم ثقيلة في االنتخابات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ات ـ ـحـ ــاد ب ـل ــدي ــات
الضنية.
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ّ
توقيف خليتين إرهابيتين
ّ
تخططان لضرب الجيش
أوقفت استخبارات الجيش  ٩أشخاص ،بينهم
«أمير شرعي» ،يؤلفون خليتين أمنيتين مرتبطتين بتنظيم
«داعش» ،وينشطون بين البقاع والشمال .الموقوفون
اعترفوا بـ«اإلعداد لتصفية مخبري الجيش وضرب مراكزه»
لتمهيد الطريق لـ«الدولة اإلسالمية»
رضوان مرتضى
لــم يـكــن املشتبه فـيــه ط ــارق م .الــذي
أوقفته استخبارات الجيش موقوفًا
عــاديــا .الـشــاب امللقب بــ«أبــو عبيدة»
ك ـ ـ ــان رأس الـ ـخـ ـي ــط ال ـ ـ ـ ــذي أوص ـ ــل
املحققني إلــى ال ــرأس املــدبــر لخليتني
إره ــاب ـي ـت ــن ت ـن ـش ـطــان ف ــي اإلعـ ـ ــداد
لعمليات إرهابية تستهدف مخبري
الجيش ومراكزه .كان ذلك على رأس
الئ ـح ــة األهـ ـ ــداف بـحـســب اع ـتــرافــات
امل ــوق ــوف ــن ف ــي فـ ــرع ال ـت ـح ـق ـيــق لــدى
مديرية املـخــابــرات .يليها استهداف
ش ـخ ـص ـيــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة وتـجـنـيــد
ش ـ ـبـ ــان ل ـل ـع ـم ــل األمـ ـ ـن ـ ــي مل ـص ـل ـحــة
«داعش».
وكان املشتبه فيهم قد بدأوا بالتدريب
على الرماية وإعداد العبوات الناسفة
تمهيدًا لالنتقال الى املرحلة التنفيذية،
ّ
قـبــل أن تـنــفــذ اس ـت ـخ ـبــارات الجيش
عملية استباقية لتوقيفهم بــن قب
ّ
ال ـيــاس البقاعية وبـحــنــن الشمالية،
ع ـل ــى مـ ــدى األسـ ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن.
وعلمت «األخ ـب ــار» أن متابعة أفــراد
الخلية في قب الياس بدأت منذ قرابة
 ١٥يومًا ،جــراء توقيف املشتبه فيه
ط ــارق م .إث ــر رص ــد ملـحــادثــاتــه عبر
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي مــع
جهات متشددة .كــان هــذا التواصل
نقطة الــربــط بــن جـهــة مشتبه فيها
ُ
والعنصر التنفيذي .وعليه ،استدرج
طــارق ليتم توقيفه .غير أن مديرية
امل ـخ ــاب ــرات ارت ـ ــأت ع ــدم تــوق ـيــف أي
مــن األف ــراد املرتبطني بــه ،باستثناء
شقيقه يوسف م .الذي كان شريكه،
حرصًا على عدم فــرار الــرأس ّ
املدبر
لـلـخـلـيــة .ان ـكــب الـبـحــث ل ــدى مــديــريــة
امل ـخ ــاب ــرات ع ـلــى الـنـقـطــة األســاس ـيــة
املتمثلة بتحديد املـ ّ
ـدبــر ال ــذي يحرك
الخليةُ .ح ـ ِّـدد الـهــدف قبل ستة أيــام،

ليتبني أن املحركني األساسيني لهذه
الخلية هما عبدالله عباس البريدي
وح ـم ــزة مـصـطـفــى ال ـب ــري ــدي ال ـل ــذان
يقيمان في قب الياس .كان الرجالن
قد بدآ بخلق حالة إسالمية في البلدة
عبر إعـطــاء دروس دينية لـعــدد من
الشباب الذين التفوا حولهما .وكان
امل ـش ـت ـبــه فـيـهـمــا امل ــرت ـب ـط ــان ب ــأف ــراد
مــن التنظيم فــي الــرقــة ،يــدعــوان إلــى
اجـتـمــاعــات دوريـ ــة ي ـحــرصــان فيها
على التركيز على ال ــدروس الدينية
الشرعية ،تتزامن مع دروس نظرية
عسكرية .وترافقت هذه الــدروس مع
تدريبات رماية أجراها أفــراد الخلية
فــي الـبـقــاع والـشـمــال .وبـنــاء على ما
ت ـقــدم ،أوق ـفــت اس ـت ـخ ـبــارات الجيش
امل ـش ـت ـب ــه ف ـي ـه ـمــا الـ ـب ــري ــدي ،لـيـتـبــن
ّأن أح ــده ـم ــا كـ ــان األمـ ـي ــر ال ـشــرعــي
للمجموعة .وقد جرى توقيف كل من
أحمد ا .وعمر ح .وعمر ك .إضافة الى
ُ
الشقيقني طارق ويوسف .وضبطت
ل ــدى املــوقــوفــن كـمـيــة مــن األسـلـحــة.
وتبني من خــال التحقيقات ّأن أحد
الشقيقني ،طارق ،مرتبط بخلية ثانية
ّ
فــي بحنني فــي الـشـمــال ،لــم يلبث أن
ّ
تـكــشــف أن ـهــا تـتــألــف مــن الشقيقني
صهيب ومحمود ك .دوهــم املشتبه
فيهما وضبطت فــي منزلهما كمية
ُ
من األسلحة الفردية ومواد تستخدم
للتفخيخ .وذك ــرت امل ـصــادر األمنية
أن ال ـقــاصــر ص .ك .ج ــرى تجنيده
ِّ
عبر اإلنـتــرنــت ليتبني أن املـجــنــد هو
نفسه طــارق م .الــذي أبلغه أن هناك
أميرًا شرعيًا جاهز ألخذ البيعة منه.
ول ــم يـكــن ه ــذا األم ـيــر س ــوى عبدالله
البريدي ،الرأس املدبر للخليتني اللتني
كلفتا بإعداد األرضية تمهيدًا لتجنيد
أش ـخــاص لــالـتـحــاق بـ ــ«داع ــش» في
ســوريــا أو تنفيذ عمليات أمنية في
الداخل اللبناني.

إفطار االتحاد في «الغربي»:

مهرجان
«مبايعة» لمراد؟

ّ
تحول اإلفطار الذي
ّ
نظمه حزب االتحاد في
البقاع الغربي إلى «مهرجان
مبايعة» للوزير السابق عبد
الرحيم مراد .تيار المستقبل
ّ
الحشد الذي
شأن
من
ل
يقل
ّ
جمعه االتحاد ،لكنه ال ينكر
قوة مراد المتزايدة في
القضاء
أسامة القادري
ل ــم ي ـك ــن اإلف ـ ـطـ ــار ال ـ ــذي أق ــام ــه ح ــزب
االتحاد برئاسة الوزير السابق عبد
الرحيم مــراد ،في ّالبقاع الغربي قبل
ي ــوم ــن ،س ــوى م ــؤش ــر بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـق ـضــاء على
قدرة مراد وظهوره ّ
كقوة ال يستهان
ـام
ب ـهــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ق ـبــل أقـ ــل م ــن ع ـ ٍ
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة املـقـبـلــة.
ّ
وفـيـمــا تـعـ ّـمــد مـنــظـمــو الـحـفــل إظـهــار
أك ـ ـبـ ــر حـ ـش ــد م ـم ـك ــن م ـ ــن املـ ـح ــازب ــن
واملناصرين واألصــدقــاء وعلى قــدرة
عــالـيــة ف ــي الـتـنـظـيــم ،ت ـح ـ ّـول اإلف ـطــار
إلــى «حفل مبايعة» للوزير السابق،
ّ
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ال ـت ــراج ــع الـكـبـيــر
الـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــاب ت ـ ـ ّـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل فــي
املنطقة ،وحـفــاظ م ــراد على مستوى
مـسـتـمـ ّـر م ــن ال ـخ ــدم ــات ،م ـتــراف ـقــا مع
خ ـطــاب سـيــاســي مـتـمـ ّـيــز ع ــن فريقي
 8و 14آذار ،يـبــدو أنــه يناسب املــزاج
العام في البقاع الغربي.
قبل موعد اإلفطار ،كان ملعب «جمال
ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر» ف ــي «م ــدي ـن ــة ال ـب ـقــاع
الــريــاضـيــة» فــي بـلــدة الـخـيــارة ّ
يغص
باملشاركني ،الذين تجاوز عددهم 7000
شـخــص ،مــن أب ـنــاء الـبـقــاعــن الغربي
واألوس ـ ــط وراشـ ـي ــا ،لـيــأتــي اإلف ـط ــار/
املهرجان في سياق إثبات الحضور،
بعد إفطارين أقامهما تيار املستقبل
على شرف الرئيس سعد الحريري في
البقاع ،ولم يتجاوز عدد الحاضرين
فيهما  2400شـخــص .وفـيـمــا تعتبر

مـ ـص ــادر االت ـ ـحـ ــاد اإلف ـ ـطـ ــار «إنـ ـج ــازًا
ً
ك ـب ـي ـرًا ودلـ ـي ــا ع ـلــى ق ـ ّـوت ـن ــا وم ـحـ ّـبــة
ّ
الـنــاس لنا وتـقــديـرًا لخطابنا» ،تقلل
مصادر قيادية في تيار املستقبل من
ّ
أهمية الحشد ،معتبرة أن حسن مراد،
ن ـجــل ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق« ،أخـ ــذ ص ــورة
ل ـك ـم ـيــة ال ـح ـض ــور ولـ ـي ــس ل ـل ـنــوع ـيــة،
حتى إنــه كــان يوجد بــن الحاضرين
ّ
س ـ ــوري ـ ــون» .وت ــت ـه ــم املـ ـص ــادر حـســن
مراد بأنه «خدع الحاضرين حني قال
إن ال ـح ـضــور مـبــايـعــة ل ــوال ــده ،بينما
ال ـن ــاس أتـ ــوا ل ـت ـنــاول اإلف ـط ــار ولـيــس
ّ
لـلـمـبــايـعــة» .إل أن امل ـص ــدر يـسـتــدرك
ّ
موقفه ،مؤكدًا «أننا ال ننكر كتيار قوة
مراد في الغربي وقدرته على الحشد
الجماهيري ،لكن هذا األمر يعود إلى
سياسة الشيخ سعد التسامحية التي
انتهجها ،ما فتح املجال أمام مؤيدي
التيار ألن يحضروا مهرجاناته» .وال
يغيب عــن حــديــث املـصــدر املستقبلي
اإلشــارة إلى إخفاقات تيار املستقبل،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «م ــا نـ ــراه ه ــو نـتـيـجــة ملا
ك ـنــا ن ـقــولــه ســاب ـقــا ،م ــن أن ــه ال يمكن
أن يـ ـق ــوم ح ـ ــزب أو تـ ـي ــار ع ـل ــى م ـبــدأ
الـتـجـيـيــش ال ـعــاط ـفــي ،ودم ال ـش ـهــداء
والشرخ داخل البيت الواحد ،وبسبب
التراجع السياسي وعدم الثبات على
م ــوق ــف ،م ــا أف ـق ــد ت ـيــارنــا ج ـم ـهــوره».
وخ ـ ـتـ ــم امل ـ ـص ـ ــدر ب ـ ـ ــأن «ع ـ ـ ـ ــدم إتـ ـم ــام
مصالحة م ــراد مــع الـتـيــار يـعــود إلــى
إق ـت ـنــاع الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري ،م ــن أحــد
مستشاريه البقاعيني ،بأن املصالحة
مع مراد والتحالف معه ،في ظل غياب
نوابنا عن املنطقة وعدم قدرتهم على

ريفي ألغى
اإلفطار الذي كان
ّ
مقررًا على شرفه في
البقاع الغربي

اس ـت ـي ـعــاب الـ ـن ــاس ،س ـت ـحـ ّـول ال ـنــاس
وجمهور التيار إلــى مــراد الــذي لديه
الـ ـق ــدرة ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ـهــم ،ويـصـبــح
مراد هو املقرر األساسي في البقاع».
ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر ق ـيــاديــة
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد أن «اإلفـ ـ ـط ـ ــار ال ـس ـنــوي
ّ
وج ـهــت ال ــدع ــوات ال ـيــه بــاســم الـحــزب
لـلـمـحــازبـ ّـن وامل ــؤي ــدي ــن واألص ــدق ــاء،
ّ
وكنا نتوقع عددًا أقل ،إال أن الحضور
ت ـج ــاوز  7800ش ـخ ــص ،ووق ـع ـن ــا في
إربـ ــاك لـتــأمــن ج ـلــوس الـجـمـيــع ،لكن
ّ
الحمد لله الناس ّ
تفهمونا» .وعلقت
امل ـ ـصـ ــادر ع ـل ــى اتـ ـه ــام ــات املـسـتـقـبــل،
ّ
مــؤكــدة أن «اإلقـبــال على إفطارنا هو
ثمرة ما نزرعه منذ عقود ،وهذا يؤكد
أن للبقاع الغربي مرجعيته الوطنية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــرف م ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـب ـق ــاع ـي ــن
وتعمل على مساندتهم ،مضيفًا أنه
املبايعة التي
«لــو أن الـنــاس رفـضــوا
ّ
تـحـ ّـدث عنها حسن م ــراد ،لكنا رأينا
الرافضني انسحبوا ،وهذا لم يحصل،
ألن الـجـمـيــع مــواف ـقــون عـلــى أن م ــراد
املــرجـعـيــة الــوطـنـيــة لـلـبـقــاعـيــن» .من
جهته ،يقول حسن مــراد لــ«األخـبــار»
إن «امل ـق ـصــود لــم يـكــن إحـ ــراج الـنــاس

تقرير

حبيش يفوز بكرسي في إفطار العونيين
ّ
كل المطلوب هذه األيام
ّ
كرسي على يمين الوزير جبران
هو
باسيل أو يساره أو حتى خلفه .يكفي
ّ
الكرسي حول الطاولة التي
ربما أن يكون
يجلس عليها معاليه ،فيلحظ بطرف
عينه ّ
تكبد سعادته مشقة الوصول إليه،
فيأخذه بحلمه
غسان سعود
ها هم جميعًا هنا يجلسون جنبًا إلى
جـنــب :عـبــد الـبــاســط عـبــاس ال ــذي كــان
مـنـفــذ عـ ــام ع ـك ــار ف ــي الـ ـح ــزب الـقــومــي
أيــام مـجــزرة حلبا يجلس قــرب الشيخ

عــاء عبد الــواحــد شقيق الشيخ أحمد
ع ـبــد ال ــواح ــد .أم ــن ف ــرع ح ــزب الـبـعــث
ف ــي ع ـكــار ع ـبــد الـحـمـيــد ص ـقــر يجلس
إلــى طــاولــة ّ
منسق حــزب ال ـقــوات نبيل
ســرك ـيــس ال ـ ــذي ن ــاول ــه امل ـل ــح أك ـث ــر من
ُ ّ
م ـ ــرة ألن م ـم ـل ـح ـتــه ال تـ ـم ــل ــح .م ـنـ ّـســق
عــام تـيــار املستقبل خــالــد طــه والنائب
السابق وجيه البعريني كالسمن فوق
العسل .كان النواب السابقون والنواب
الـ ـح ــالـ ـي ــون سـ ـيـ ـب ــدأون ت ـ ـبـ ــادل ال ـق ـبــل
ً
لــوال إســرافـهــم أوال فــي تـنــاول البصل.
يرسل رؤس ــاء الـطــوائــف املسيحية في
عـكــار ممثلني عنهم إلــى إفـطــار التيار
الوطني الحر السنوي في عكار ،فيما
يـحـضــر رؤس ـ ــاء ال ـط ــوائ ــف اإلســام ـيــة
بأنفسهم .يجلس مفتي عـكــار الشيخ
زيــد زكــريــا جنبًا إلــى جنب مــع رئيس
دائــرة األوق ــاف االسالمية الشيخ مالك

جديدة .عيش مشترك وجالب وشوربة
وس ـمــك وم ـن ــاس ــف ...وج ـب ــران بــاسـيــل.
يبتسم بــاسـيــل لـعـشــرات رج ــال الــديــن
من الطائفة السنية؛ يبتسم للمخاتير؛
ي ـب ـت ـســم ل ـ ــرؤس ـ ــاء املـ ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة
وي ـب ـت ـســم ل ـل ـش ـبــاب ال ــذي ــن ال ي ـك ــادون
ينتهون مــن الـتـقــاط ص ــورة معه حتى
يوصونه بحماية ترشيح شخصيات
محددة في التيار .يقول مرافقو الوزير
إن غبطته فــي عـكــار تـكــون دائـمــا أكبر
ّ
مما هــي عليه فــي مناطق أخ ــرى .لديه
ّ
هنا قصص مشوقة يحملها للرئيس
الكبير يكاد يقنعه
ميشال عون .الحشد ّ
بأن إطالق التيار السني الثاني أسهل
من اإلق ــاع في التيار الشيعي الثالث.
سيخبر الرئيس دون شــك عــن النائب
ه ــادي حبيش ال ــذي خلع بــدلــة الدبكة
على عجل عام  2005وصعد إلى الرابية

ّ
ربطة عنق برتقالية عل العماد
مرتديًا ّ
يتبنى ترشيحه ،إال أن الحريري
عــون ّ
عــاد وتبنى ترشيحه فــارتــدى الـفــوالر
ّ
الحريري
األزرق وما عاد يخلعه .النائب
ّ
ّ
العوني الذي
مدعوًا إلى اإلفطار
لم يكن
ك ـ ــان الـ ــوزيـ ــر طـ ـ ــارق ال ـخ ـط ـيــب ضـيـفــه
الرئيسي قبل أن يقرر باسيل الحضور،
فما كان من أحد مستشاري الخطيب إال
أن أعلم ّ
منسق التيار في عكار طوني
ّ
عاصي أن معاليه يحبذ دعوة حبيش،
رغـ ـ ــم ن ـف ــي ال ـخ ـط ـي ــب الحـ ـق ــا م ـعــرف ـتــه
بحبيش ّأو تحبيذه أي شــيء مــن هذا
الـقـبـيــل .ومل ــا ب ــادر عــاصــي إل ــى إرس ــال
دعوة إلى حبيش ،عاد التيار واستنفر
السترجاع الــدعــوة قبل وصولها ،فما
كان من مستشار الخطيب سوى ّ
تدبر
دع ـ ــوة ع ــام ــة وإرس ــال ـه ــا ل ـل ـنــائــب على
هــاتـفــه ،فــاتـصــل مكتب األخ ـيــر بالرقم

املــذكــور لتأكيد الـحـضــور ،وفــي الوقت
امل ـح ــدد ح ـضــر حـبـيــش مـغـتـبـطــا ج ـدًا.
ورغ ــم وج ــود الــوزيــر يعقوب الـصــراف
بـيـنــه وب ــن بــاس ـيــل ،فــإنــه ح ــاول م ــرارًا
وتكرارًا فتح حديث مع وزير الخارجية.
وهـكــذا كــان يمكن معاليه رؤيــة القاعة
مـمـتـلـئــة بـجـمـهــور جــديــد وبـفـعــالـيــات
ت ـجــاوزت حساسياتها بعضها تجاه
بعض ،وبكثيرين ينادونه بـ عمي.
ح ـض ــور قـ ــوى وف ـع ــال ـي ــات  8آذار كــان
كبيرًا وواضـحــا فــي ّ
تبوئهم الصفوف
ّ
األمــام ـيــة فــي االح ـت ـفــال ال ـعــونــي؛ فإلى
ج ــان ــب ال ـب ـع ــري ـن ــي ك ـ ــان هـ ـن ــاك مـمـثــل
للرئيس نجيب ميقاتي ،وسجيع عطية
ً
ممثال نــائــب رئـيــس الحكومة السابق
عصام فارس ،والنواب السابقون طالل
املرعبي وجـمــال إسماعيل ومصطفى
ع ـلــي ح ـســن وم ـح ـمــد ي ـح ـيــى ،إضــافــة
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إسرائيل بعد حرب لبنان:
أقل غطرسة وأكثر اتزانًا
ّ
بعد حرب عام  67تضخمت
قوة إسرائيل بنظر قادتها
وجمهورها والشارع
العربي أيضًا ،فباتت أكثر
غرورًا وغطرسة وعدوانًا.
وبعد احتاللها الفاشل للبنان،
واندحارها مهزومة ،كانت
وما زالت عدوانية ،لكن
باتت أكثر إدراكًا لمحدودية
قدرتها على توفير احتالل
آمن .ثم أتت حرب عام ،2006
وجعلتها أكثر اتزانًا في
دراسة خياراتها العدوانية في
مواجهة لبنان والمنطقة
علي حيدر
مصادر المستقبل :حسن مراد اهتم بالكمية ال بنوعية الحضور (األخبار)

ب ــال ـق ــول إن األم ـ ــر كـ ــان م ـبــاي ـعــة ،لكن
نحن نعرف نبض الـنــاس ،ألننا على
ّ
محبتهم
احـتـكــاك دائ ــم معهم ون ـقـ ّـدر
وت ــأي ـي ــده ــم ل ـ ــدور الـ ـح ــزب؛ فــاملـســألــة
ل ـي ـســت م ـســألــة خ ــدم ــات ف ـح ـســب ،بل
ّ
يتغير منذ
خطاب سياسي معتدل لم
سنوات ،وهو بالتأكيد على العروبة
كـخـيــار يجمع اللبنانيني وإخــوتـهــم
العرب ،وضرورة العودة إلى العروبة
ّ
اآلن فــي ظ ــل مــا يحصل حــولـنــا ،بــدل
ّ
التشرذم والتفكك الحاصلني».
ولـ ـ ــم تـ ـك ــن ك ـل ـم ــة مـ ـ ـ ــراد فـ ــي اإلف ـ ـطـ ــار
ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،ب ــل رف ـ ــع الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
«شـ ـع ــار م ــد ال ـي ــد لـلـجـمـيــع وت ـســويــة
الـبـيــت الــداخ ـلــي والـ ـح ــوار» ،فــي شبه
ٍّ
رد على مــا قــالــه الـحــريــري فــي إفطار
الـ ـبـ ـق ــاع ق ـب ــل عـ ـش ــرة أيـ ـ ـ ــام ،مـ ــن دون
أن يـسـ ّـمـيــه .ورأى م ــراد أن «تنظيف
للبنانيني على الدولة،
الليطاني حق
ّ
وتـنـظـيـفــه ل ـيــس مــنــة م ــن أح ـ ــد» ،وأن
«األوتــوس ـتــراد العربي تأخر إنجازه
سـنــوات عــن مــوعــده امل ـحــدد ،مــا أعــاق
ح ـي ــاة ال ـل ـب ـنــان ـيــن وأوقـ ـ ــع ال ـع ـشــرات
م ــن ال ـض ـحــايــا نـتـيـجــة وضـ ــع طــريــق
ّ
السيئ وغياب اإلنــارة
بيروت البقاع

والتجهيز بمقومات السالمة العامة».
كــذلــك طــالــب م ــراد ب ــ«إع ــادة مــا سلب
مــن امل ــزارع ــن وضـ ــرورة ع ــودة معمل
ّ
السكر ،ومكتب تسلم القمح ووجوب
تشجيع الصناعات الزراعية» .وحول
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ال ـج ــدي ــد ،رأى أنــه
«غـيــر مــرض وغـيــر منصف» ،مطالبًا
ب ـق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ــي م ـن ـصــف يـعـتـمــد
النسبية الكاملة على صعيد لبنان
دائرة واحدة ،ويعطي الشباب في سن
الـ 18حق املشاركة في االنتخابات.
ال ش ـ ّـك ف ــي أن ال ــوق ــت ال يـ ــزال مـبـكـرًا
للحديث عن التحالفات والنتائج في
ّ
دائ ــرة الـبـقــاع الـغــربــي ـ ـ راش ـيــا ،إل أن
الحركة االنتخابية قــد بــدأت بالفعل
منذ مــا قبل صــدور قــانــون االنتخاب
ال ـجــديــد ،ف ــي تـ ـط ـ ّـورات وخ ـلــط أوراق
س ـت ـن ـتــج ح ـت ـمــا ن ـت ــائ ــج م ـغ ــاي ــرة عــن
انتخابات .2009
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
الحركة التي يقوم بها الوزير السابق
ّ
أش ــرف ريـفــي فــي الـبـقــاع ال ـغــربــي ،إل
أنـ ــه أل ـغ ــى اإلفـ ـط ــار ال ـ ــذي كـ ــان م ـق ـ ّـررًا
على شرفه هذا األسبوع ،من دون أن
ّ
تتضح األسباب.

ت ــرك ــز االه ـت ـم ــام اإلع ــام ــي ال ـعــربــي خــال
األي ــام املــاضـيــة على ذك ــرى حــرب عــام ،67
سياقًا وحدثًا ونتائج وتداعيات .وجرى،
بــاإلجـمــال ،القفز فــوق حــدث مفصلي آخر
فــي تــاريــخ الـصــراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي
تمثل باالجتياح اإلسرائيلي للبنان عام
 ،1982مــع أن ــه ك ــان تتويجًا ملـســار شكلت
هزيمة حــزيــران  67محطته التأسيسية،
بعد إقامة دولة إسرائيل.
األمـ ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه انـ ـسـ ـح ــب عـ ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي بـ ـ ـح ـ ــرب « ،67مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
واحتفاالت في كل أنحاء إسرائيل ،وجلسة
خاصة في لجنة الخارجية واألم ــن ومــا ال
يحصى من التقارير في كل وسائل اإلعالم».
في املقابل ،لم تذكر الحرب اإلسرائيلية على
لبنان التي حدثت في التاريخ نفسه« ،ولو
بكلمة واح ــدة فــي اإلع ــام» كما أكــد رئيس
مجلس األمــن القومي اإلسرائيلي األسبق
اللواء غيورا ايالند.
وال ـ ـس ـ ـبـ ــب ،كـ ـم ــا يـ ــوضـ ــح اي ـ ــان ـ ــد« ،أنـ ـن ــا
ُ
نفضل تذكر أح ــداث تـ َـعـ ّـد ناجحة وإخفاء
األح ــداث التي تثير فينا طعمًا من املــرارة
والحموضة» .مع اإلشارة إلى أن االجتياح
بــذاتــه ك ــان انـتـصــارًا عسكريًا إسرائيليًا،
أهدافه العسكرية
وحقق في البداية معظم ُ
َ
والـسـيــاسـيــة .لكن بعد ذلــك أسـقــطــت هذه
األهـ ـ ــداف ُ
ودحـ ـ ــر االحـ ـت ــال ع ـبــر م ـقــاومــة
شكلت ام ـتــدادًا مباشرًا للمواجهات التي

(هيثم
الموسوي)

«النسبية» تمنح
العونيين فرصة الفوز
بمقعد واحد على األقل
حيث لم يحلموا سابقًا

إلى منفذ عام عكار الحالي في الحزب
ال ـق ــوم ــي س ــاس ــن ي ــوس ــف ،فـيـمــا غــاب
بشكل كامل حزبا املردة والكتائب ،علمًا
ب ــأن م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر في
عكار تتحدث عن تقديرها التفاهم مع

تيار املستقبل على املستوى الوطني،
لكنها تــرى أن مصلحتها االنتخابية
ف ــي ع ـك ــار تـقـتـضــي تـشـكـيـلـهــم الئـحــة
غ ـيــر الئ ـحــة املـسـتـقـبــل .وكـ ــان واض ـحــا
ف ــي اإلف ـط ــار أن ال ـعــاقــة الـحــديـثــة بني
م ـس ــؤول ــي ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر واملـسـتـقـبــل
بـ ـ ــاردة جـ ـ ـدًا ،فـيـمــا ال ـص ــداق ــة أك ـث ــر من
وطيدة مع النواب السابقني.
على صعيد الكلماتّ ،
خصص الصراف
كلمته لإلشادة بمواقف باسيل وأدائه.
باسيل قال في كلمته إن التيار ّ
ضحى
بنواب في كسروان واملنت وجبيل ليربح
نــوابــا فــي عـكــار .أكــد أن املعركة املقبلة
هــي محاربة الـفـســاد ،وتمنى أن يضع
رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري يــده
معهم فــي هــذه املهمة الصعبة .وأشــار
باسيل إلى أن «املجتمع املدني معه حق
فــي كثير مــن األمـ ــور» .أمــا مفتي عكار

فـسـبــق بــاس ـيــل ف ــي امل ـطــال ـبــة بتشكيل
هيئة ال ـط ـيــران املــدنــي لتشغيل مطار
القليعات وإن ـشــاء مستشفى عسكري
في عكار أيضًا.
فــي النتيجة ،كــان الحشد الـعــونـ ّـي في
مناسبة اإلفطار ضعف الحشد املعتاد
في مناسبات أخــرى ،وكــان واضحًا أن
عالقة التيار جيدة مع معظم األفرقاء،
وه ـ ــو م ــا ي ــري ـح ــه ان ـت ـخــاب ـيــا ف ــي ه ــذه
ال ــدائ ــرة الـصـعـبــة .أم ــا ص ـعــود باسيل
املفاجئ الــذي تقرر قبل  24ساعة فقط
مــن موعد اإلفـطــار ،فيؤكد التفاته إلى
ً
هــذه الــدائــرة الـتــي كــانــت تعتبر معقال
ل ـل ـعــون ـيــن ق ـب ــل أن ت ـحــرم ـهــم ق ــوان ــن
االنتخاب من «تقريش» تمثيلهم الكبير
للناخبني فـيـهــا« .الـنـسـبـيــة» تمنحهم
فرصة الـفــوز ،بمقعد واحــد على األقــل،
حيث لم يحلموا به سابقًا.

حصلت ضد تقدم جيش العدو في حينه.
ومما ّ
ميز هذه املقاومة ،أنها منذ اللحظات
األولــى التي توهم معها االحتالل أنه بلغ
أهدافه املرسومة ،انطلقت بشدة وقساوة
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوقـ ـت ــن .ف ـ ـخـ ــال ع ـ ـ ــام واح ـ ـ ــد،
وبـعـمـلـيـتــن اسـتـشـهــاديـتــن ف ـقــط ،سقط
لجيش العدو أكثر من  100قتيل ،باعتراف
رسمي إسرائيلي ،ومعهم عشرات الجرحى
من الجنود .األولى خالل نتيجة تقديم مقر
الحاكم العسكري في صور ()1982/11/11
وال ـث ــان ـي ــة ،تــدم ـيــر امل ـق ــر ال ـب ــدي ــل لـلـحــاكــم
العسكري فــي مــدرســة الـشـجــرة فــي صور
( .)1983/11/4ومـ ــا بـيـنـهـمــا (وقـبـلـهـمــا
وبعدهما) مئات العمليات التي شاركت
فـيـهــا كــافــة الـفـصــائــل امل ـقــاومــة لــاحـتــال
اإلسرائيلي ،وأدت في حينه إلى االنسحاب
اإلسرائيلي على مراحل عام  1985إلى ما
ُعــرف الحقًا بالحزام األمـنــي ،حيث أخذت
ً
امل ـق ــاوم ــة أشـ ـك ــاال وتـكـتـيـكــات وم ـع ــادالت
مختلفة ،ألكـثــر مــن خصوصية جغرافية
وسكانية وعسكرية وسياسية.
ووفق قاعدة «حكمة ما بعد الهزيمة» ،رأى
ايالند أن هناك خمسة أخطاء أساسية أدت
ّ
إلى النتيجة القاسية« .األول ،أن أسرائيل
كانت ال تزال تشعر بسكرة القوة من حرب
عام  ،67حيث صدقت أن بإمكانها تغيير

الواقع األمني
الحالي على الحدود
الشمالية أسوأ مما كان
عليه في عام 1982
ن ـظــام ف ــي دولـ ــة م ـج ــاورة وإق ــام ــة دم ـيــة»،
مضيفًا أنه بات واضحًا اليوم أنه لم يكن
هناك أي فرصة في حينه لذلك« ،وحتى في
غــزة ال يمكننا تحديد مــن يحكمها» .مع
ذلك ،ينبغي التعقيب على ما أورده ايالند،
بــال ـقــول إن ــه ل ــوال ات ـفــاق ـيــة ك ــام ــب ديـفـيــد،
وم ــا تــرتــب عـلـيـهــا م ــن نـتــائــج وتــداع ـيــات
تتصل بموازين القوى اإلقليمية ،كان من
املـسـتـبـعــد جـ ـدًا أن تـتـجــرأ إســرائ ـيــل على
اجتياح لبنان.
والثاني «من وجهة نظرنا كان في لبنان
جهتان فقط :الـجـيــدون ،وهــم امليليشيات
ال ـتــي أردنـ ــا أن تحكم لـبـنــان ،والـسـيـئــون،

وهم املنظمات الفلسطينية .وبصورة تثير
تجاهلنا كــل الباقني ،السوريني،
الدهشة
ّ
والشيعة والسنة وال ــدروز ،وعندما بدأنا
نفهم كان قد فات األوان ،وكلهم أصبحوا
أعداءنا».
والخطأ الثالث ،أن هذه الحرب كانت «حرب
خيار» ولم تكن ضرورية ،كما يجزم رئيس
مجلس األمن القومي اإلسرائيلي ،فهم «لم
يقصفوا علينا ،ولــم يــزدد تهديدهم» .في
ّ
املقابل ،ينبغي القول أيضًا إن هناك رأيًا
في إسرائيل يؤكد أن كل حــروب إسرائيل
كانت حروب خيار ،وبالحد األدنــى ،هناك
ات ـفــاق عـلــى حــربــي  56وح ــرب  .82وحتى
ح ــرب  ،2006كــانــت ح ــرب خ ـيــار ،وه ــو ما
نـصــت عليه مـقــدمــة تـقــريــر فـيـنــوغــراد في
الفقرة « ،9الـحــرب املتواصلة التي بــادرت
إليها إسرائيل ،انتهت من دون أن تنتصر
من الناحية العسكرية».
والـخـطــأ الــرابــع ،أن الـهــدف املعلن للحرب
كان إبعاد الصواريخ الفلسطينية ملسافة
 40كلم عن الـحــدود ،لكن الهدف الحقيقي
كــان طموحًا أكـثــر بكثير ،وإخ ـفــاء الهدف
ال ـح ـق ـي ـق ــي أدى إلـ ـ ــى أن ي ـع ـم ــل ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي دون نجاعة .والخطأ األخير
في قائمة ايــانــد ،أنــه «فــي حــروب من هذا
النوع تنشأ هوة كبيرة بني وعود الحكومة
والـقــدرة على تنفيذها .فالحكومة وعدت
بانتصار سريع خــال  72ساعة ،مع عدد
قليل مــن اإلص ــاب ــات فــي ص ـفــوف قــواتـنــا،
وأننا سنضرب األشرار فقط» وهم مخربو
منظمة التحرير الفلسطينية.
أمـ ــا ب ـخ ـصــوص ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تـحـقـقــت،
فيلفت ايالند إلى «أننا غرقنا في املستنقع
ً
اللبناني  18سنة ،مع  1216جنديًا قتيال في
جانبنا ،من دون أي إنجاز استراتيجي،»...
إض ــاف ــة إلـ ــى «أزم ـ ـ ــة ش ــدي ــدة ف ــي عــاقــات
العالم ،واألعـبــاء املالية على
إسرائيل مع
ّ
ميزانية الــدولــة حــفــزت األزم ــة الكبرى في
الثمانينيات (مــن القرن املــاضــي) وهــددت
بانهيار االقتصاد اإلسرائيلي» .وباملقارنة
بني الواقع الحالي على الحدود الشمالية،
بما كان عليه قبل اجتياح  ،82يشير ايالند
إلى أن «الواقع األمني أسوأ مما كان عليه
في عام .»1982
وعلى مستوى العبر التي استخلصتها
إســرائـيــل مــن هــذه التجربة املــريــرة ،يقول
اي ــان ــد ،الـ ــذي ك ــان يـتــولــى رئ ــاس ــة شعبة
العمليات فــي الجيش اإلســرائـيـلــي خالل
االندحار اإلسرائيلي عام « :2000يبدو أنه
على األقــل في كل ما يرتبط بقرار تفعيل
قــوة عسكرية ،أصبحنا أكـثــر اتــزانــا وأقــل
ٌ
غطرسة ،وحسن أن األمر كذلك».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير تعقد الجمعية العمومية لمساهمي «سوليدير» جلسة ،اليوم ،لمناقشة النتائج المالية في  2016وتقرير مجلس اإلدارة ،وسط استياء ّ
صغار المساهمين من توصية اإلدارة بـ«تدوير األرباح المتراكمة» ،على الرغم من ادعائها أن الشركة «تتمتع بمقومات مالية متينة» .لم توزع الشركة
أنصبة أرباح في خالل  21سنة إال بقيمة  1.14مليار دوالر ،في حين أن إيرادات مبيعاتها تجاوزت  3مليارات دوالر .في هذا الوقت ،ارتفعت الكلفة اإلدارية
من  9ماليين دوالر في عام  2002إلى  32.7مليون دوالر حاليًا ،رغم صرف مئات الموظفين

«سوليدير» :تدوير األرباح
والمساهمون ممتعضون
محمد وهبة
مــن أصــل إيـ ــرادات بيع أراض بقيمة
 218م ـل ـي ــون دوالر ف ــي عـ ــام ،2016
بلغت قيمة األرب ــاح الـصــافـيــة ،التي
أعلنتها سوليدير ملساهميها ،نحو
 63.1مليون دوالر .أيــن ذهــب الفرق
ّ
كله؟
في الوقائع ،نتجت هذه اإليرادات من
توقيع  11عقد بيع بسعر للمتر املربع
املـبـنــي يبلغ  2971دوالرًا ،أي بثمن
ّ
«مـ ـت ــدن» .إال أن ال ـق ـيــود املـحــاسـبـيــة
تظهر أن الشركة ّ
خصصت أكثر من
 144مليون دوالر مــؤونــات لتغطية
ديـ ـ ــون م ـع ــدوم ــة أو م ـص ــاري ــف غـيــر
مدفوعة ،ما عدا الديون الهالكة التي
ش ـط ـبــت ف ـ ــورًا أو ت ـلــك ال ـت ــي شطبت
عن سنوات ماضية ...يأتي ذلك على
الــرغــم مــن أن تـقــريــر مـجـلــس اإلدارة

كلفة اإلدارة تبلغ
 32.7مليون دوالر رغم صرف
مئات الموظفين
يـ ــواصـ ــل تـ ـق ــدي ــم ال ـ ــوع ـ ــود ال ــواهـ ـي ــة
عــن أن ال ـشــركــة لــديـهــا مــن املـقــومــات
املالية ما يكفي «ملواجهة التحديات
املختلفة وإنجاز ما تبقى من أشغال
وم ـشــاريــع ملـتــابـعــة تحقيق أهــدافـهــا
وح ـم ــاي ــة ح ـق ــوق امل ـس ــاه ـم ــن» .ه ــذا
الكالم الوارد في مقدمة التقرير ليس
إال «وعد ابليس بالجنة» ،فقد حققت
ال ـشــركــة بــن  1995و ،2016أي على
أراض
مدى  21سنة ،إيرادات من بيع
ٍ
بقيمة إجمالية تزيد على  3مليارات
ّ
دوالر ،فيما لم توزع على املساهمني
س ــوى مــا قيمته  1.14مـلـيــار دوالر.
استهلكت إدارة الشركة القسم األكبر
م ــن األراض ـ ــي ال ـتــي اس ـتــولــت عليها
ف ــي ع ـ ــام  ،1994م ــن دون أن تـنـجــز
ّ
التمدد أفقيًا
مشروعها ،بــل حــاولــت
ً
وع ـمــوديــا لتغطية مــا يـحـصــل فعال
في حساباتها.
ج ـ ــاء الـ ـتـ ـم ـ ّـدد ن ـح ــو ال ـ ـخـ ــارج بـشـكــل
مـ ـخ ــال ــف لـ ـق ــان ــون إن ـ ـشـ ــاء الـ ـش ــرك ــة،
فتأسست "سوليدير أنترناشيونال"،
ال ـت ــي كـ ــان ل ــدي ـه ــا ع ـق ــود ب ـم ـل ـيــارات

ّ
لم توزع على المساهمين في  21عامًا سوى  1.14مليار دوالر (مروان طحطح)

ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ولـ ــم ت ـل ـبــث أن تـقـلـصــت
إلــى بضعة ماليني ،ثم بــدأت الشركة
ت ـب ـحــث ع ــن ع ـق ــود ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهــو
أمــر مخالف لقانون إنشائها أيضًا.
وت ـم ـ ّـددت الـشــركــة أي ـضــا فــي طبيعة
ع ـم ـل ـهــا ،فــأس ـســت ش ــرك ــات خــدمــات
وشــركــات سياحية الـطــابــع ،وأخـيـرًا

دخ ـل ــت ف ــي م ـج ــال الـسـيـنـمــا (!) .في
هذا الوقت ،كانت كلفة اإلدارة ترتفع
بوتيرة ملحوظة من  9ماليني دوالر
فــي ع ــام  2002إل ــى  14.3مليونًا في
 ،2006ث ــم  24.3م ـل ـيــونــا ف ــي ،2008
وبعدها قفزت إلــى  42.7مليونًا في
 2010ثــم إل ــى  38مـلـيــونــا فــي ،2012

ً
قـبــل أن تـتــراجــع قـلـيــا فــي فــي 2016
إل ــى  32.7مـلـيــون دوالر ،رغ ــم صــرف
مئات املوظفني.
هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع ت ـظ ـهــر أن الـ ـف ــرق بني
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات امل ـج ـ ّـم ـع ــة ع ـل ــى م ـ ــدى 21
سنة وبــن أنصبة األرب ــاح املدفوعة
ل ـل ـم ـســاه ـمــن خـ ــال ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا

بـلــغ أكـثــر مــن  1.8مـلـيــار دوالر ،ولــم
يستفد منه أصـحــاب الحقوق الذين
يحملون أسهمًا ال يزيد سعر الواحد
مـنـهــا ع ـلــى  9دوالرات ،ف ــي ح ــن أن
قـيـمــة أمــاكـهــم ال ـيــوم ت ـقـ ّـدر بماليني
الدوالرات.
ال يـمـتـلــك ص ـغ ــار امل ـســاه ـمــن ال ـقــوة

ُ َ
مطمر الكوستابرافا لن يقفل اليوم
متابعة

ان ـت ـه ــت ،أمـ ـ ــس ،ا ُمل ـه ـل ــة الـ ـت ــي ح ـ ّـدده ــا
قــاضــي األم ــور املستعجلة فــي بعبدا،
القاضي حسن حـمــدان ،إلقـفــال مطمر
الـكــوسـتــابـُـرافــا .وبـحـســب املّـعـلــومــات،
ّ
فـ ـ ــإن م ــن امل ـس ـت ـب ـعــد أن ُي ـن ــف ــذ الـ ـق ــرار
القضائي ،اليوم.
يـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـحـ ــامـ ــي حـ ـس ــن بـ ـ ـ ـ ــزي ،أح ــد
ال ـنــاش ـطــن ال ــذي ــن ت ـق ـ ّـدم ــوا ف ــي أي ـلــول
امل ــاض ــي بــاس ـت ـح ـضــار لـ ــدى ال ـقــاضــي
م ــن أج ــل إق ـف ــال امل ـط ـمــر ،إن ــه لـيــس من
املفروض أن يصدر عن القاضي حمدان
ّ
ال ـي ــوم أي قـ ــرار ،الف ـتــا إل ــى أن بــإمـكــان
املحامني أخــذ نسخة عــن قــرار اإلقفال

والتوجه نحو دائــرة التنفيذ من أجل
ت ـن ـف ـيــذه «إال أن ـن ـ ُـا سـنـسـتـمـهــل حـتــى
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس امل ـق ـب ــل ،م ــوع ــد جلسة
استئناف القرار النهائية لنبني على
ال ـش ــيء ُم ـق ـت ـضــاه»ُ .
وي ـض ـيــف ح ـمــدان
فــي ه ــذا ال ـص ــدد« :إذا خـتـمــت محكمة
االستئناف امللف وقــررت فسخ القرار،
ً
معنى،
فلن يكون إلجــراء إقفال املطمر
أم ــا إذا قـ ـ ّـررت اإلب ـق ــاء عـلــى ال ـق ــرار ،أو
أرجأت جلسة الحكم النهائي ،فعندها
سنعمد في اليوم نفسه إلى تنفيذ قرار
القاضي حمدان من أجل إقفال املطمر».
وكـ ـ ـ ـ ــان ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات الـ ـض ــاحـ ـي ــة

ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،قـ ــد ت ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي  7ش ـب ــاط
املـ ــاضـ ــي لـ ـ ــدى م ـح ـك ـم ــة االس ـت ـئ ـن ــاف
امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ج ـ ـبـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،ب ـط ـلــب
استئناف قــرار إقـفــال مطمر الكوستا
برافا .حينهاّ ،برر االتحاد إقدامه على
طـلــب االس ـت ـئ ـنــاف بـعـجــزه ع ــن ّ
تحمل
أزمــة تصريف نفايات الضاحية التي
سـ ُـيـ ّنـتـجـهــا إق ـف ــال امل ـط ـمــر ،وبــالـتــالــي
ت ـجــن ـبــا ل ـخ ـطــر تـ ـك ـ ّـدس ال ـن ـف ــاي ــات في
ّ
ال ـشــوارع وبــن الـبـيــوت فــي ظــل غياب
بديل عملي أو حتى اقتراحات من قبل
السلطة واملعنيني.
اس ـت ـئ ـن ــاف االت ـ ـحـ ــاد لـ ـق ــرار ال ـقــاضــي

الخميس ُ
المقبل
هو موعد جلسة
استئناف قرار القاضي
حمدان النهائية

حـ ـم ــدان ج ـ ــاء ب ـع ــد أسـ ـب ــوع ف ـق ــط مــن
ّ
تــاريــخ إص ــدار األخ ـيــر ق ــراره املتعلق
بــالــوقــف الكلي ألعـمــال نقل النفايات
إلـ ـ ــى امل ـط ـم ــر ب ـع ــد أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر مــن
تاريخ تبليغ القرار إلى كل من الشركة
املـلـتــزمــة أعـمــال إن ـشــاء املـطـمــر ،شركة
«الجهاد للتجارة واملقاوالت» ،واتحاد
الجنوبية ،ومجلس
بلديات الضاحية
ُ
اإلنـ ـ ـم ـ ــاء واإلع ـ ـم ـ ــار ال ـ ـ ــذي أدخـ ـ ـ ــل فــي
القضية.
ّ
وللتذكير ،فــإن استحضار الناشطني
بــوجــه ال ـج ـهــات امل ــذك ــورة ل ــدى قضاء
العجلة في  22أيلول املاضي ،جاء على
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مجتمع وإقتصاد
الكافية ملحاسبة إدارة الـشــركــة ،في
ح ــن أن ك ـبــار املـســاهـمــن ه ــم الــذيــن
ي ـف ـ ّـوض ــون أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة،
وب ـي ـن ـه ــم سـ ـي ــاسـ ـي ــون وم ــؤسـ ـس ــات
دينية (مثل أبرشية بيروت املارونية،
وقـ ـ ــف ف ـ ـقـ ــراء ك ـن ـي ـســة مـ ـ ــار جــرجــس
للطائفة املارونية ،أبرشية أنطلياس
امل ــارون ـي ــة ،الـبـطــريــركـيــة امل ــارون ـي ــة ـ
املحكمة الروحية املارونية املوحدة،
الجمعية الخيرية العمومية األرمنية،
الرهبانية الباسيلية الشويرية ،وقف
الجمعية الخيرية للروم األرثوذكس،
وقف طائفة الــروم األرثوذكس ،وقف
مار جرجس للروم األرثوذكس ،وقف
فـقــراء كنيسة القديس جاورجيوس
لطائفة الروم األرثوذكس) ومصارف
كبرى (مثل بنك نيويورك) وصناديق
استثمارية وبلدية ب ـيــروت ...معظم
ه ــؤالء ال يـعـيــرون اهـتـمــامــا ملصالح
صغار املساهمني.
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول ت ـ ـق ـ ــري ـ ــر م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
"سوليدير" التأكيد أن مالءة الشركة
امل ــالـ ـي ــة ال تـ ـ ــزال ك ـب ـي ــرة ب ــاالس ـت ـن ــاد
إل ــى ارت ـفــاع قيمة ال ـس ـنــدات امل ـحـ ّـررة
ملصلحتها والناتجة من عقود البيع
ً
إلــى  509.3مــايــن دوالر ،فـضــا عن
عمليات تسنيد سابقة بقيمة 45.3
مليون دوالر ،أي أن قيمة السندات
املـ ـ ـح ـ ــررة مل ـص ـل ـحــة الـ ـش ــرك ــة 554.6
مليون دوالر .فــي الــواقــع ،إن ارتـفــاع
قـيـمــة ال ـس ـن ــدات املـ ـح ـ ّـررة ل ـيــس أم ـرًا
مـبـشـرًا بــالـخـيــر ف ــي شــركــة اضـطــرت
إلى أن تبيع  11قطعة أرض في 2016
بأسعار أدنى من الرائجة ،ال بل يعني
هذا األمر أن هناك الكثير من املشاكل
مــع الــزبــائــن .وقــد بــدا هــذا األمــر أكثر
وضوحًا من خالل تفاصيل املؤونات
ال ـتــي خـ ّـصـصــت ،إذ ك ــان بينها 100
مليون دوالر كاحتياطات عامة عن
عـ ـق ــدي ب ـي ــع ج ـ ــرى إل ـغ ــاؤه ـم ــا وع ــن
ال ـس ـنــدات امل ـح ـ ّـررة ألم ــر ال ـشــركــة عن
عقود بيع العقارات .وما هو الفت في
التقارير السنوية السابقة أنــه يكاد
يخلو أي تقرير ســابــق مــن مــؤونــات
متصلة بمشاكل متعلقة بعقود مع
الــزبــائــن كــانــت كلفتها مرتفعة جـدًا
على ميزانيات الشركة.
وأكثر من ذلــك ،فإن الشركة اضطرت
ف ــي عـ ــام  2016إلـ ــى أن ت ـت ــوق ــف عــن
االس ـ ـتـ ــدانـ ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـس ـه ـيــات
امل ـك ـشــوفــة ،ول ـج ــأت إل ــى اسـتـبــدالـهــا
بــديــون قـصـيــرة األجـ ــل ،وه ــو مــا زاد
أعـبــاء الـفــوائــد على ميزانية الشركة
التي تكبدت  36مليون دوالر فوائد
ف ـقــط ،عـلـمــا ب ــأن مـجـمــل التسهيالت
والقروض املصرفية القصيرة األجل
واملتوسطة األجــل تبلغ  606ماليني
دوالر ،اي أن ـ ـهـ ــا ت ـ ـفـ ــوق الـ ـسـ ـن ــدات
ّ
املحررة «غير املضمونة».
وفـ ــي  2016اس ـت ـن ـف ــدت ال ـش ــرك ــة كــل
أوراقها لدعم سعر سهم سوليدير ،إذ
ّ
سجلت في القيود املحاسبية خسائر
بقيمة  35مليون دوالر لدعم السهم،
ّ
ارتفعت
فيما تبي أن كلفة اإليجارات ّ
بنسبة  ،%23ما يعني أن التعثر في
الـتـحـصـيــل ل ـيــس املـشـكـلــة الــوح ـيــدة
لدى الشركة ،بل لديها مشكلة سيولة
وارتفاع الكلفة اإلدارية والتشغيلية.

خـلـفـيــة طـمــر ال ـن ـفــايــات غـيــر امل ـف ــروزة
واملـبــاشــرة بالطمر قبل إنـشــاء كاسر
األمـ ــواج ،إضــافــة إلــى إثــارتـهــم مسألة
تــأثـيــر وج ــود املـطـمــر املــاصــق لـجــدار
م ـط ــار رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال ــدول ــي على
سالمة الطيران املدني ،طالبني إقفال
امل ـط ـمــر ن ـهــائ ـيــا .وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،وبـعــد
الـتـحـقـيـقــات ،أص ــدر الـقــاضــي حـمــدان
مطابق
ق ــراره ،معتبرًا أن املطمر غير
ّ
ل ـل ـمــواص ـفــات ال ـب ـي ـئ ـيــة ،وأن ـ ــه ُ«ي ـمــثــل
ب ـحــال ـتــه ال ــراه ـن ــة خ ـط ـرًا ع ـلــى حــركــة
ال ـط ـيــران قــد يـ ــزداد مــع الــوقــت بسبب
جذبه الطبيعي للطيور».
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إضاءة

ُ
طبقة الجند كآلة قتل
محمد نزال
ع ـن ــدم ــا تـ ـك ـ ّـدس ــت الـ ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي ش ـ ـ ـ ــوارع ب ـي ــروت
وضــواحـيـهــا ،قبل نحو عــامــن ،كــان «صاحبنا» في
ذروة غضبه .صاحبنا هذا شرطي أو ،بمعنى أوسع،
رجل أمن .كان لديه صفحة على «الفيسبوك» .لم تكن
باسمه .كان يأخذ راحته في شتم «الدولة» .تفاقمت
األزمة ،فنزل ّ
الشبان إلى ساحات االحتجاج ،وانطلق
ً
ُ
التشويق منقوال على الهواء مباشرة .مسلسل ِمن
املواجهات بني املتظاهرين وقوى األمــن .كانت خدمة
صاحبنا في منطقة االحتجاجات تمامًا .هذه صدفة
سـ ّـيـئــة لــه .هــو لـيــس مـتـ ّ
ـزوجــا .ال ُيــريــد أن يفعل قبل
ّ
ً
منزالّ .
تحدث كثيرًا عن خوفه ِمن ّ
التورط
أن يتملك
ُ
بـقــرض سكني .هــو معيل لعائلته .ج ــاءت النفايات
وجعلت غضبه َينفجر .راح يشتم الــدولــة أكـثــر ِمن
ّأي وقت مضىَ .يفعل ذلك وهو «ابن دولــة» .يقف مع
زمالئه العسكر في الساحة ،يحمل هراوتهّ ،
مسدسه
ّ
ّ
على خصره ،إال أنه نجح في «التملص» ِمن ُضرب ّأي
متظاهر .مجازفة فيها طيرانه ِمن وظيفته .املهم نجح.
ّ
مستمرة ،أخبرنا عن رغبته
بعد ّأيام ،واالحتجاجات
في البكاء عندما ّ
تعرض له أحد املتظاهرين بالشتم،
البالستيكية ،إذ ّ
ّ
ود
وقــد أصـيــب ببعض املـقــذوفــات
أن يقول ّ
للشبان« :سامحكم الله ،أنا مثلكم موجوع،
ّ
وربـمــا أكثركم وجـعــا» .عــاش انفصامًا .في الصباح
يلعب دور «رج ــل الــدولــة» ،وفــي اّمل ـســاء ،عندما تهدأ
مغردًا في شتم كل ما ّ
الساحةُ ،يصبح ّ
يمت إلى الدولة
ّ
ِبصلة .هل كان زمالؤه مثله؟ كل .كان غريبًا بينهم
أيـضــا .حالة خـ ّ
ـاصــة .بعضهم يسخرون ِمـنــه .رجل
أمن بهذه الطيبة والبساطة! هذا يحصل ،ولو نــادرًا،
وبالتالي حــالــة صاحبنا ال تنفع للتعميم .مشكلته
ً
ّ
كــانــت أن ــه ي ـقــرأ كـثـيـرًا .ه ــذا مــا ك ــان يـقــولــه .ففضال
ّ
ّ
عــن حساسيته العاطفية ،وهــذه لها عالقة بتكوينه
ّ
فلسفية وفـكـ ّ
ـريــة ورواي ــات
النفسيّ ،كــان يـقــرأ كتبًا ّ
ّ
عاملية وما شاكل .كل هذا بجهده الشخصي.
أدبية

ليس ملؤسسته ّأي دور هنا .ينفر ويشمئز ِمن جهل
أقرانه وسطحيتهم وغباوتهم .لم يكن يلومهم وهو
يـعـلــم ّأن ه ــذا مــا يـجــب أن يـكــونــوا عـلـيــه .نـسـمــع عن
رجــل أمــن ع ـ ّـداء .بطل فــي السباق الـفــانــي .بطل في
ناد رياضي باسم الشرطة أو
ألعاب القوى .نسمع عن ٍ
الجيش .هذا في ّكل العالم تقريبًاِ .ل َم لم نسمع ّ
مرة عن
رجل أمن فيلسوف؟ ِل َم ال يشتهرون بقضايا ّ
ثقافية
ّ
ّ
فكرية إلخ؟ إنهم كتلة عضالت .ال تريد مؤسساتهم
ّ
األمنية ِمنهم إال العضالت .على العكس ،مشكلة أن
ِّ
ّ
ُ«يفكر» هؤالء كثيرًا ،وإال فلن يستقيم هذا مع «نفذ».
ُ
الطاعة ّثم الطاعة ّثم الطاعةُّ .
السلطة ال ت ّ
حب لرجالها

ال ُيمكن أحدًا أن ّ
يعول
جعل ضميرهم
على ّ
يؤنبهم
ّ
ّ
النمطية لرجل
الصورة
أن يفكروا أكثر مما ينبغي.
ّ
ّ
أخالقية.
األمــن ،في العالم ،تجدها غالبًا محل شبهة
تأت ِمن فراغ .املطلوب ِمنهم أن يقبضوا على
هذه لم ِ
اللصوص ِمــن بــن املــواطـنــن الـعــاديــن .فقط ِمــن بني
ه ــؤالء .الحكومة تكره َمــن ُينافسها فــي عملها .في
نهاية األم ــر ،الـشــرطــي أو رجــل األم ــن ،أو العسكري
َ
ع ـمــومــا ،ه ــو ُ«م ـن ــت ــج»ِ .م ــن ال ـبــاهــة الـتـصــويــب عليه
ّ
حالة قائمة بذاتها .ال يوجد شيء اسمه جيش،
كأنه
ّ
ّ
السياسية.
هكذا ُمعلقًا في الهواء ،بعيدًا عن السلطة
يـكــون كــذلــك فـقــط فــي حــالــة االن ـقــاب الـعـسـكــري .ال
ّ
يوجد كيان (له ذات واعية) اسمه رجــال األمــن حتى
ّ
ّ
والوطنيات واملواعظ .لن
يتوجه إليه البعض بالنصائح
ّ
ُ
تجدهم على املوجة .ال يمكن أحدًا أن يعول على جعل
ّ
ّ
ضميرهم يؤنبهم .إنـهــم يقومون بعملهم .بالنسبة
ّ
إليهم أنت َمن يجب أن يؤنبك ضميرك .هذا هو عملهم
الذي ال يعرفون سواه.

ّ
ّ
سلبية فــي هــذا التعبير .مــا الــذي
إنـهــم آالت قـتــل .ال
ّ
ّ
العسكرية؟ أليس استخدام
يتدربون عليه في الدورات
ً
ّ
الـعـنــف ُ...وص ــوال إلــى الـقـتــل؟ إنـهــم أدوات خـطــرة .ال
ُي ّ
حبون املزاح في هذه املساحة .يبدون في غاية اللطف
ّ
ّ
َ
ُ
عندما يكتفون بالصفع والركل .إنهم معدون ملا هو
ّ
أبعد ِمن ذلكّ .إنهم ّ
مجرد حرس .لو تمكنت ِمن ضرب
ّ
سياسي فاسد حاكم ،أو حتى أخذته رهينة ،أو رميته
في مستوعب نفايات ،فهنا في مكانها .كم يبدو هذا
نافعًا لــو جــرى تصويره ونـشــره! على األقــل خطوة
جديدة تكسر الرتابة .التظاهر واالعتصام والهتاف ال
ينفع عندنا .هذه ليست ثقافة في بالدنا.
رجال األمن ،واآلن أصبح هنالك نساء أمن ،أو الشرطة
كما أطلقت عليهم العرب قديمًا ،جاء ابن خلدون على
ذكرهم« :واعلم ّأن ُّ
السلطان ُ ال ّبد له ِمن اتخاذ الخدمة
في سائر أبــواب اإلم ــارة واملـلــك الــذي هو بسبيله ِمن
الجندي والشرطي ...وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب
ّ
ّ
العثمانية ،في بالدنا،
اإلمبراطورية
السيف في الدولة».
ّ
كانت تجمع جندها وشرطتها (اإلنكشارية وسواهم)
ِمن بني رجال العصابات .كان هؤالء يخونون الطبقة
ال ـتــي أتـ ــوا ِمـن ـهــا وي ـم ـع ـنــون ف ــي ال ـت ـعــذيــب .ن ـقــرأ عن
«الـعـســس» كـثـيـرًا فــي ت ــراث ال ـعــرب .ه ــؤالء يـســاوون
اليوم أولئك الذي ينزلون إلى الساحات بثياب ّ
مدنية،
فيما هم شرطة .كانوا مكروهني غالبًا .ابن سيرين،
صاحب تفسير األحالم الكبيرُ ،ي ّ
فسر رؤيا الشرطي
ّ
ّ
في املنام بأنه «ملك املــوت ،وقيل هول وهــم ،وإذا جاء
ّ
الشرطي مــع أعــوانــه فــإنــه فــزع وحــزن وع ــذاب وخطر
شرير» .هذا ّ
وذو سلطان ّ
هم في الوعينا الجمعي منذ
ال ِق َدم.
صاحبنا ّ
الطيب ،رجل األمــن ،كان في ّ
األيــام األخيرة
ِمـ ـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج ــات حـ ــاض ـ ـرًا إلط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار عـلــى
املتظاهرين .لــم يفعل .أصبح يشتمهم ...مــع الــدولــة.
حجزته مؤسسته في العمل ولم يعد يذهب إلى املنزل.
تـ ّ
ـورمــت قــدمــاه ِمــن الــوقــوف .كــان على حــافــة انهيار
عصبي .فقد األمل ِمن الجميع .اآلن هو يشتم الجميع.

تقرير

المرامل تنهش جبال جبيل
فيفيان عقيقي
ّ
نفذت حملة «جبيل تحاسب» اعتصامًا،
ّ
أم ــس ،فــي قــرطـبــا الـجـبـيـلــيــة ،احتجاجًا
على استمرار أعمال املرامل في بلحص
امل ـ ـج ـ ــاورة واملـ ـن ــاط ــق امل ـح ـي ـط ــة ،وذلـ ــك
«ح ـف ــاظ ــا ع ـلــى ال ـس ــام ــة املـ ـ ّ
ـروريـ ــة على
ط ــري ــق جـ ــرد ج ـب ـيــل ال ـج ـن ــوب ــي ،وال ـح ــدّ
م ــن األخـ ـط ــار واألض ـ ـ ــرار ال ـتــي ّ
تسببها
ّ
ال ـش ـ ّـاح ـن ــات ،ووقـ ـ ــف امل ـ ـجـ ــزرة ال ـب ـي ـئــيــة
املتمثلة بــاملــرامــل غير الـشــرعـ ّـيــة» .وتال
ّ
مـنــظـمــو االع ـت ـص ــام ب ـيــانــا طــال ـبــوا فيه
َ
وزارتي الداخلية والبيئة «بإقفال مرامل
املنطقة ،وتــأمــن سالمة البيئة والطرق
واألهــالــي ،ومالحقة املرتكبني قضائيًا،
إضــافــة إل ــى تسليم مـنــاطــق املــرامــل إلــى
كليات الــزراعــة والهندسة لتتحول الى
كـ ـل ـ ّـي ــات ت ـط ـب ـي ـقـ ّـيــة إلعـ ـ ـ ــادة اس ـت ـص ــاح
األراضي وزرعها».
تجتاح املرامل قرى جرد جبيل الجنوبي،
مستندة ،بحسب املسؤول اإلعالمي في
الحملة سيمون كــرم ،إلــى «ق ــرار شفهي
ّ
الداخلية والبلديات نهاد
صادر عن وزير
امل ـش ـنــوق ،ب ـنـ ً
ّ
ـاء عـلــى تــوصـيــة سياسية
مــن الــوزيــر ج ـبــران بــاسـيــل ،ال ــذي طالب
ب ــإع ــادة الـعـمــل فــي مــرامــل مـنـطـقــة جبل
وقضى
لبنان أس ــوة باملناطق األخ ــرىّ .
هــذا الـقــرار بالسماح للمرامل املرخصة
ب ــال ـع ـم ــل يـ ــومـ ــي االث ـ ـنـ ــن وال ـخ ـم ـي ــس،
ّ
حتى بــاتــت تحتل الـيــوم غالبية الجرد
الجنوبي ،من دون أن تستوفي الشروط
املوضوعة من املجلس األعلى ّ
للكسارات
واملرامل» ،ويشير كرم إلى أن «هذا القرار
غير قانوني ،وال يمكن االعتراض عليه
ّ
إداري ــا كــونــه منعدم الــوجــود خطيًا ،إل
ّ
العامة
أنـنــا ّقدمنا إخـبــارًا لــدى النيابة
ال ـب ـي ـئـ ّـيــة ف ــي ش ـب ــاط املـ ــاضـ ــي ،وأجـ ــرت

ّ
ُّ
ّ
والكسارات (األخبار)
تعد المنطقة منكوبة بيئيًا كما كل المناطق التي تحتلها المرامل

ّ
تـحـقـيـقــا وت ـب ـ ّـن أن ك ــل ه ــذه األع ـم ــال ال
ترتكز إلــى سند قانوني أو رخـصــة ،بل
ّ
تعمل بموجب قرار شفهي ،إل أن النائب
ّ
العام البيئي كلود غانم طلب من القوى
ّ
األم ـنــيــة الـتــأكـيــد عـلــى أص ـحــاب املــرامــل
الـعـمــل يــومــي االث ـنــن والـخـمـيــس فـقــط.
وه ــو مــا يثير االس ـت ـغــراب مــن انصياع
ّ
ّ
شفهية
القضائية أيضًا لقرارات
السلطة
ً
ّ
قانونية صــادرة بناء على توصية
غير
ّ
سياسية».
ويـتــابــع كــرم «مـنــذ شـهــريــن ،استبشرنا
خ ـي ـرًا بـ ـق ــرار وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة ال ـقــاضــي
ّ
ب ــإغ ــاق ك ــل امل ــرام ــل والـ ـك ـ ّـس ــارات ،إل أن
إل ـحــاقــه ب ـق ــرار آخ ــر صـ ــادر ع ــن مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـ ــذي رضـ ـ ــخ ل ـل ـض ـغ ــط الـ ــذي
مــارســه ّ أصـحــاب املــرامــل واالعتصامات
الـتــي نــفــذهــا أص ـحــاب الـشــا ّحـنــاتّ ،أدى
ـرخـصــة فقط،
إل ــى إع ــادة فـتــح املــرامــل املـ ُ
ملـ ـ ّـدة شـهــر ولـنـقــل ال ــرم ــول املـسـتـخــرجــة
ّ
واملكدسة ،لكن ما حصل في بلحص كان
ّ
ّ
عن إعادة العمل في كل الكسارات
عبارة ّ
غير املرخصة ،واستكمال أعمال الحفر

يــومـيــا وع ـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،حـتــى بعد
ان ـق ـضــاء مـهـلــة الـشـهــر ال ـتــي انـتـهــت في
الخامس من حزيران الحالي».
عمليًاُّ ،
تعد هذه املنطقة منكوبة بيئيًا،
كـمــا غـيــرهــا م ــن امل ـنــاطــق ال ـتــي تحتلها
املــرامــل وال ـك ـ ّـســارات ،إذ ســاهـمــت أعـمــال
الحفر في قطع األشجار ونسف تماسك
ّ
التربة ،ما ّ
والتعدي
يهدد بزحل الجبال،
ّ
ع ـلــى األم ـ ــاك ال ـع ــام ــة وال ـخ ـ ّ
ـاص ــة خــال
تــوس ـيــع أعـ ـم ــال املـ ــرامـ ــل ،ونـ ـش ــوء حـفــر
تحت الطريق العام الــذي يوصل قرطبا
بساحل جبيل ،ما ّ
يهدد بانهيار الطريق
ّ
وتحوله إلــى طريق خطر على السالمة
ّ
ّ
ّ
املرورية والعامة ،وتهالك البنى التحتية
نـتـجــة مـ ــرور ال ـشــاح ـنــات عـلـيـهــا يــومـيــا
وملـ ـ ّـرات ع ـ ّـدة ،وي ـضــاف إل ــى ذل ــك تشويه
ال ـط ـب ـي ـعــة واإلسـ ـ ـه ـ ــام ف ــي ت ـغ ـيـ ُـر امل ـنّــاخ
وال ـق ـضــاء عـلــى هــويــة املـنـطـقــة املـصــنـفــة
ّ
اصطيافية.
ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،ت ـب ــرز مـ ـح ــاوالت اس ـت ـغــال
ال ـق ـض ـي ــة س ـي ــاس ـي ــا وتـ ــذك ـ ـيـ ــة م ـش ــاع ــر
«امل ـظ ـلــومـ ّـيــة امل ـس ـي ـحـ ّـيــة» ،ع ـلــى حـســاب

حماية البيئة ،وقد بدا ذلك واضحًا من
خ ــال م ـشــاركــة ال ـنــائــب ال ـســابــق ف ــارس
سـعـيــد بــاالع ـت ـصــام ،أم ــس ،إض ــاف ــة إلــى
ان ـض ـم ــام ب ـعــض األعـ ـض ــاء املـحـســوبــن
ع ـل ـيــه إلـ ــى ال ـح ـم ـل ــة ،ب ـح ـســب م ــا يـشـيــر
ع ـض ــو ب ـل ــدي ــة ق ــرط ـب ــا وم ـن ـ ّـس ــق ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ف ــي ال ـب ـلــدة ع ـبــده صـقــر،
علمًا بأن املرامل ال تنحصر في بلحص
الـتــي استقلت إداريـ ــا عــن بـلــديــة مــزرعــة
الـسـ ّـيــاد فــي عــام  ،2014بــل هـنــاك مرامل
أخ ــرى تنهش طبيعة املـغـيــري ويــانــوح
املجاورتني ،والتي يستثمرها أشخاص
من آل افرام وهم من املحسوبني سياسيًا
على ف ــارس سعيد ،وهــو ملف «نتابعه
في البلدية ،واستحصلنا على الخرائط
وامل ـس ـت ـنــدات ال ــازم ــة ال ـتــي تـظـهــر هــذه
ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي ت ـش ـ ّـوه الـبـيـئــة وت ـضـ ّـر
ّ
القانونية».
باألهالي ،ملعالجتها باألطر
وي ـش ـيــر رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات جبيل
فـ ــادي مــارت ـي ـنــوس إل ــى أن «ب ـل ـحــص ال
تتبع إداريــا ألي ّ
بلدية ،وتاليًا ال سلطة
ّ
إداريـ ـ ـ ــة ل ــات ـح ــاد ع ـل ـي ـهــا ،وك ــذل ــك األم ــر
ّ
بالنسبة إلى املغيري التي لم تنضم إلى
االت ـح ــاد .لــذلــك امل ـســؤولـ ّـيــة تـتــرتــب على
َ
وزارت ـ ــي الــداخ ـلـ ّـيــة وال ـب ـلــديــات والبيئة
ألن صــاحـيــاتـنــا م ـح ــدودة ،وال يمكننا
إغــاق مرامل ّ
وكسارات بل ّ
مجرد رفض
إعطاء رخص مرامل في نطاقنا اإلداري،
ّ
لكننا نظمنا سير الشاحنات وحـ ّـددنــا
الحموالت املسموح بها ونفرض غرامات
ّ
مالية على املخالفني .وهـنــاك اتصاالت
ّ
ّ
نـقــوم بها للحث على حــل هــذه املـجــزرة
ّ
البيئية ،وهذه ّ
املرة األولى التي تتعامل
ّ
فـيـهــا ال ـس ـل ـطــات امل ـع ـنــيــة م ــع امل ــوض ــوع
ّ
بجدية ،وهناك ّ
توجه إلغالق كل املرامل
ّ
صة ،وإعادة تنظيم العمل في
غير املرخ ّ
املرامل املرخصة».
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تحقيق

تاريخ أم تسوية على التاريخ؟
«تدريس القضية الفلسطينية يمكن أن
يطرح إشكالية في المجتمع اللبناني ،في
غياب محتوى متفق عليه لهذا المحور»،
هذا الكالم الصادر عن المركز التربوي
للبحوث واإلنماء ال يعكس أي رغبة في
تغيير الطريقة المعتمدة عبر السنوات
في مقاربة مادة التاريخ ،وهي كتابة
تاريخ سعيد ال يعني شيئًا وال يزعج أحدًا وال
ِّ
يحمل أي جهة المسؤولية ،فيما تستمر
كل مدرسة في إعطاء منهجها الخفي.
فلجان كتاب التاريخ الرسمية كانت وال تزال،
على ما يبدو ،تبحث عن تسويات متوافق
عليها في مسائل خالفية مثل القضية
الفلسطينية وربطها بالوجود الفلسطيني
َّ
المسلح في لبنان ،والحرب األهلية ،ومقاربة
شخصيات مثل األمير فخر الدين وجمال
باشا واألمير بشير الشهابي

عـنــد وض ــع مـنـهــج ال ـتــاريــخ ف ــي عــام
 1970بموجب املرسوم ،1970/14528
لصف التاسع أساسي ،ظهر ،بحسب
ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ال ـ ـتـ ــربـ ــوي م ـح ـم ــد رم ـ ـ ــال،
مــوق ـفــان مـتـنــاقـضــان ف ــي م ــا يخص
الفلسطينية داخ ــل اللجنة
القضية
ّ
املـعـنـيــة ،الـتــي مــثــل أعـضــاؤهــا آن ــذاك
ال ـ ـتـ ــوازنـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة:
م ــوق ــف ي ـع ـك ــس خـ ـط ــاب ال ـع ـه ــد فــي
ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،وه ـ ــو ال ـ ـتـ ــزام الـقـضـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ـن ـحــو كـ ــامـ ــل ،وعـ ــدم
ال ـ ـخـ ــروج م ــن م ـظ ـلــة ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية ،وتصنيف الساحة اللبنانية
سـ ــاحـ ــة مـ ــواج ـ ـهـ ــة ضـ ـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل.
ثان متشدد من «املمارسات
وموقف ٍ
تـحــت طــابــع الـ ـث ــورة» ،وج ـعــل لبنان
ســاحــة لتحرير فلسطني ،ومتخوف
من حجم املـ ّـد الفلسطيني املؤثر في
الساحة اللبنانية والعربية.

الديموغرافية للبنان ،كما يقول رمال،
عـبــارات خجولة ونصوصًا حيادية
م ـجــردة مــن أي عــواطــف أو ح ـ ّـس أو
ان ـت ـم ــاء ،وه ــي ال تــدخــل ف ــي وج ــدان
القارئ وال ّ
تحرضه على قضية حق،
بل محكومة بضوابط تراعي عالقات
لبنان مع الخارج (الغرب) .ولو كان
املطلوب تنشئة األجيال على الفكرة

عرض القضية
الفلسطينية في
ّ
المنهج القديم يتذرع
بخصوصية لبنانية

نصوص حيادية مجردة
فــي ظــل هــذا الـجــو املـحـمــوم ،أنتجت
الخصوصية التي تفرضها التركيبة

ماذا في منهج 2010؟
ينفي حسن منيمنة ،وزيــر التربية األسبق ورئيس اللجنة التي وضعت آخر منهج ملــادة التاريخ في عام
 ،2010أن يكون أعضاء اللجنة قد اختلفوا على القضية الفلسطينية« ،فاألمر لم يكن مطروحًا على اإلطالق،
ولم يربط أي من أعضاء اللجنة بني القضية الفلسطينية كقضية مقدسة والتدخل الفلسطيني في الحرب
اللبنانية الذي عولج بنحو مستقل .في الواقع ،يتطرق املنهج الذي توقف في مجلس الوزراء بسبب التحفظ
على توصيف الحرب األهلية إلى فلسطني في ثالثة حصص .ففي درس لبنان بني  1946و ،1958يقارب
الطالب مستندات عن دور لبنان في حرب فلسطني وعن الالجئني الفلسطينيني ،ويتعرف في املحتوى إلى
االنعكاسات السياسية واالقتصادية لنكبة فلسطني على لبنان .وفي مرحلة اإلصالحات والتطورات وبداية
األزمــات الداخلية ( 1958ـ  )1975يربط الطالب بني الصراعات اإلقليمية (املقاومة الفلسطينية ،سوريا،
إسرائيل ،)...ويتعرض لنص عن اتفاق القاهرة ،ويدرس انطالقة املقاومة الفلسطينية .ويتناول درس الحرب
اللبنانية العامل الفلسطيني املسلح ودوره في حرب لبنان ومصلحة العدو اإلسرائيلي ودوره في تأجيج
الحرب ،واالجتياح اإلسرائيلي األول ( )1978واالجتياح اإلسرائيلي ( )1982وخــروج الوحدات السورية
واملقاومة الفلسطينية من بيروت ومقاومة لبنان إلسرائيل ومخططاتها ( 1948ـ .)2006

الوطنية والقومية ،لجرى ،كما يقول
رمـ ــال ،ع ــرض الـقـضـيــة الفلسطينية
كمثال صــارخ على مفاهيم العدوان
وانـتـهــاك الـسـيــادة وحـقــوق اإلنـســان
وانـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاع ش ــرعـ ـي ــة شـ ـع ــب ب ـم ـل ـك ـيــة
أراضيه وتهجيره وضياع مصيره.
ل ـي ــس م ـن ـط ـق ـي ــا ،ب ـح ـس ــب رمـ ـ ـ ــال ،أن
يكون أول عنوان في املحور تعريف
الصهيوينة ونـشــأة حركتها ،فيما
ي ـن ـب ـغ ــي أن نـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــذ عــن
ً
فلسطني أوال .وف ــي الـفـقــرة املتعلقة
بـتـقـسـيــم فـلـسـطــن ف ــي ه ـي ـئــة األم ــم
َ
املـ ـتـ ـح ــدةُ ،ي ـك ــت ـف ــى فـ ــي أح ـ ــد ال ـك ـتــب
ّ
بــال ـقــول إن بــريـطــانـيــا نـقـلــت قضية
فـلـسـطــن إل ــى هـيـئــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
فشكلت هــذه الهيئة لجنة ووضعت
تقريرًا اقترحت فيه تقسيم فلسطني
إلــى ثــاثــة أق ـســام :قسم عــربــي ،قسم
يهودي وقسم دولــي ،ورفــض العرب
ه ــذا املـ ـش ــروع وأصـ ـ ــروا ع ـلــى وح ــدة
فلسطني وعروبتها .وفي كتاب آخر،
يرد التقسيم على النحو اآلتي« :بعد
الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،ت ـجــددت

املشاكل بني العرب واليهود واتخذت
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـع ـدًا عــربـيــا
ودولـ ـي ــا وحـ ـ ــاول الـ ـع ــرب واإلن ـك ـل ـيــز
وضع مشاريع حلول للقضية ،لكنها
ب ــاءت بالفشل ،عندئذ قــرر اإلنكليز
رفع القضية إلى هيئة األمم املتحدة
الـ ـت ــي قـ ـ ــررت ت ـق ـس ـيــم ف ـل ـس ـطــن إل ــى
دولــة عربية ودولــة يهودية وتدويل
األمــاكــن املـقــدســة ...والـجــديــر بالذكر
أن الـعــرب رفـضــوا هــذا امل ـشــروع» .لم
ّ
تحمل هذه النصوص ،كما يقول رمال
أحدًا املسؤولية ،ولم تقل للطالب إن
هيئة األمم املتحدة تنكرت للمفاهيم
اإلنسانية التي ُوجــدت ألجلها مثل
فــرض السيادة ومنع االعـتــداء وحق
تـقــريــر امل ـص ـيــر .ول ــم ي ـجـ ِـر الـتـعــاطــي
مـ ـ ــع الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم كـ ـج ــريـ ـم ــة ارتـ ـكـ ـب ــت
بـحــق فلسطني بــالـتــذكـيــر بــاملــؤامــرة
الـتــي أدت إل ــى التقسيم (وع ــد وزيــر
الخارجية البريطانية آرثــر جيمس
بـلـفــور بــإنـشــاء وط ــن قــومــي لليهود
في فلسطني) .برأيه ،العرض ال يليق
الفلسطينية بما هي قضية
بالقضية ّ
حق وال يحفز على اتخاذ موقف وال
ً
ّ
يعد جيال يفهم ما هي القضية ،وهو
ي ـت ــواف ــق م ــع ه ــوي ــة ل ـب ـنــان وعــاقـتــه
الحذرة بالوجود الفلسطيني.

خالف على الهوية
يـ ـق ـ ّـر امل ـ ـ ــؤرخ أن ـ ـطـ ــوان ال ـح ـك ـيــم ب ــأن
الـنـقــاشــات داخ ــل الـلـجــان الــرسـمـيــة
ّ
ت ـك ـشــف ب ــوض ــوح أن ه ــوي ــة لـبـنــان
ل ـي ـســت م ـح ـســومــة ب ـع ــد« ،ف ـه ــذا هو
صـلــب املــوضــوع وال ـبــاقــي تفاصيل
ونتائج لهذا الـخــاف مثل القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة
واألمـ ـي ــر ف ـخــر ال ــدي ــن ،إل ـ ــخ» .ه ـنــاك،
كـمــا ي ـقــول ،رؤى مختلفة ،فــا يــزال
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون م ـن ـق ـس ـم ــن ب ـ ــن مــن
يـ ـق ــول إن ل ـب ـن ــان ج ـ ــزء مـ ــن ال ـع ــال ــم
ّ
ال ـعــربــي ،ومـنـهــم م ــن ي ـقــول إن لــدى
لبنان كبلد متعدد الطوائف هوية
ثـقــافـيــة واجـتـمــاعـيــة خ ــاص ــة .يـبــدو
ّ
الحكيم مقتنعًا بــأن كتاب التاريخ

في مجتمع تعددي ،يجب أن يراعي
حساسيات البلد .برأيه ،ال يمكن أن
يـكــون الـتــاريــخ مـلـتــزمــا ،بــل يتطلب
أن ي ـقــدم املـ ــؤرخ كـتــابــة مــوضــوعـيــة
غـيــر اس ـت ـفــزازيــة وطــائـفـيــة ،ويعمل
ب ــات ـج ــاه ت ــوحـ ـي ــدي ،ف ـي ـضــع وج ـهــة
ال ـن ـظ ــر الـ ـت ــي ت ــأخ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار كــل

تقرير

تمديد تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانية :بين الخبرة و«الدم الجديد»

اعتراضات
على حصر
االستفادة
بمن هم
برتبة أستاذ
(مروان
طحطح)

رفــع سن التقاعد االختياري ألساتذة
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة مــن  64عــامــا إلــى
 68ي ـع ــود إلـ ــى واجـ ـه ــة ال ـ ـتـ ــداول بـعــد
استصدار اقتراح قانون معجل ّ
مكرر
قـ ّـدمــه النائب م ــروان ف ــارس .طــرح هذا
ال ـقــان ــون ي ـتــزامــن م ــع م ـشــاريــع أخ ــرى
فــي مجلس ال ـنــواب تتعلق بــرفــع سن
التقاعد ألعـضــاء السلك الدبلوماسي
ّ
وكتاب العدل إلــى  68عامًا ،ورفــع سن
القضاة من  68إلى  72عامًا.
رئيس الجامعة فؤاد أيوب رفع ،أخيرًا،
م ـطــال ـعــة إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة م ـ ــروان
حمادة رأى فيها أن «للجامعة مصلحة
في السير بمشروع قانون تعديل سن

التقاعد ،ملا له من مردود على مستوى
مستوى التعليم والبحث من
تحصني
ّ
جهة ،ولكونه يوفر على خزينة الدولة،
فـيـمــا أغ ـلــب جــام ـعــات ال ـعــالــم ل ــم تعد
تحدد سنًا لتقاعد األسـتــاذ الجامعي
طاملا أنه قادر على القيام بوظيفته».
ل ـكــن أي ـ ــوب ي ـط ـلــب ح ـصــر االس ـت ـف ــادة
بمن هــم برتبة أسـتــاذ ،مــا يثير ردود
ف ـعــل مـخـتـلـفــة ف ــي أوس ـ ــاط األس ــات ــذة،
ً
لـكــون الـقــانــون يجب أن يـكــون شــامــا،
ّ
وســن التقاعد هو مسألة وظيفية وال
عــاقــة لـهــا بــالــرتـبــة األكــادي ـم ـيــة .وفــي
ه ــذا املـ ـج ــال ،عـلـقــت راب ـط ــة األس ــات ــذة
املـ ـتـ ـف ــرغ ــن ب ـ ــأن «ق ـ ــوان ـ ــن ال ـج ــام ـع ــة
وأنظمتها األكاديمية واملالية ال ّ
تفرق
ف ــي حـ ـق ــوق األس ـ ــات ـ ــذة ع ـل ــى اخ ـت ــاف
رتـبـهــم وأوضــاع ـهــم الــوظـيـفـيــة (مــاكــا
وتفرغًا) ،وبالتالي فإن اقتراح تمديد
سن الخدمة يجب أن يطال جميع أفراد
الهيئة التعليمية من دون استثناء».
وم ــن األسـ ـب ــاب املــوج ـبــة لـتـعــديــل سن
ّ
الـتـقــاعــد أن تـطـبـيــق ق ــان ــون املــوظـفــن
(امل ـ ــرس ـ ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي )1969/112
ي ـل ـحــق إج ـح ــاف ــا ب ــأس ــات ــذة ال ـجــام ـعــة
اللبنانية بسبب عدم تساوي األوضاع
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ب ـي ـن ـه ــم وبـ ـ ــن م ــوظ ـف ــي
ّ
القطاع العام ،إذ إن املوظفني يدخلون
ال ــوظ ـي ـفــة ب ـس ــن ال ـ ــ18عـ ــامـ ــا ،ب ـي ـن ـمــا ال
يمكن ألســاتــذة الجامعة ول ــوج مسار

التعليم الجامعي قبل سن الـ 30إال في
مــا ن ــدر .ونـتـيـجــة لــذلــك ،ي ـكــون امل ـعـ ّـدل
ال ـع ــام ل ـخــدمــة األس ـت ــاذ ال ـجــام ـعــي 25
ع ــام ــا ،وبــال ـتــالــي ي ـخ ــرج م ــن الـخــدمــة
ّ
العامة وقد خسر بعضًا من حقه عند
احتساب الراتب التقاعدي على أساس
قاعدة (الراتب مضروبًا بعدد سنوات
ال ـخــدمــة مـقـســومــا عـلــى  ،40مـضــروبــا

تعديل سن
يحقق وفرًا
التقاعد
ّ
ماليًا ويحصن
التعليم والبحث
ّ
بـ ـ ـ ـ ــ .)%85ك ــذل ــك ف ـ ــإن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مــن
أساتذة الجامعة ّ
ممن ال ينهي  20سنة
خ ــدم ــة ،ي ـخ ـســرون ال ــرات ــب الـتـقــاعــدي
وضمانات أساسية لدى بلوغهم سن
التقاعد.
ّ
ورغــم أن أيــوب يـقــول فــي مطالعته إن
مجلس الجامعة واف ــق على االقـتــراح
فــي جلسته بتاريخ  ،2016/11/9فإن

املشروع ال يزال مثار نقاش وأخذ ورد
بــن األس ــات ــذة .القضية بالنسبة إلــى
املؤيدين له هي أن «األستاذ الجامعي
يـكـتـســب خ ـب ــرة تــرب ــوي ــة ون ـض ـجــا مع
العمل التربوي ،واألبـحــاث التي يقوم
ّ
العلمية،
بها ومشاركته في املؤتمرات
وتــوج ـي ـهــه ألع ـم ــال وأبـ ـح ــاث ال ـطــاب
وت ـف ــاع ـل ــه م ـع ـه ــم ،ومـ ــع ع ـم ــر الـنـضــح
ُ
بعد األستاذ
يأتي التقاعد القسري وي ِ
اللبنانية فتخسر باحثًا
عن الجامعة
ّ
وم ــربـ ـي ــا ،ف ـي ـم ــا ت ـت ـل ــق ـف ــه ال ـج ــام ـع ــات
ال ـخــاصــة ،فيستمر ف ــي عـطــائــه هـنــاك
لسنوات عدة».
املؤيدون يسترشدون بدراسة أجراها
ب ـع ــض أسـ ــاتـ ــذة ال ـج ــام ـ ّع ــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
أثبتت أن الوفر الذي تحققه الدولة من
رف ــع ســن الـتـقــاعــد لــأسـتــاذ الجامعي
هي بمئات املاليني لكل أستاذ .ويلفت
ّ
هؤالء إلى أن سن التقاعد ُحـ ّـددت بـ64
ّ
عامًا عندما كــان معدل الحياة يقارب
 65ع ــام ــا ،ف ــي ح ــن تـشـيــر إح ـص ــاءات
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة إل ــى ارت ـفــاع
معدل الحياة في لبنان والعالم من 61
عــامــا فــي عــام  ،1964إلــى  67عــامــا في
عام  ،1976إلى  78عامًا في عام .2014
في املقابل ،هناك طروحات ال تتقاطع
م ــع امل ـ ـشـ ــروع ،إذ ال مـصـلـحــة لبعض
األســاتــذة في البقاء في الجامعة بعد
ّ
ال ـ ــ 64ع ــام ــا ،ألن ال ـف ــرص م ـتــاحــة لهم

في الـخــارج براتب إضافي إلــى جانب
الراتب التقاعدي.
رفــع سن التقاعد ال يجد أيضًا تأييدًا
من بعض األحزاب التي تتحدث عن دم
جديد وضرورة التوظيف.
ق ــد ت ـك ــون ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال ـيــوم
االستثناء الوحيد للتقاعد املبكر في
الدول العربية والغربية؛ ففي الواليات
ً ُ
املـتـحــدة األمـيــركـيــة مـثــا ،تعتمد آلية
التعاقد الوظيفي في اإلدارات العامة
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـج ــام ـع ــات ،ح ـي ــث ُي ـع ـ ّـن
األستاذ ملدى الحياة .وأخيرًا ،اتجهت
األمــم املتحدة والعديد من الــدول مثل
بريطانيا وفرنسا وأملــانـيــا وإيطاليا
والـ ـي ــون ــان ل ــرف ــع س ــن ال ـت ـق ــاع ــد حـتــى
مل ــوظ ـف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة وأس ــات ــذة
ال ـج ــام ـع ــات ،ك ــأح ــد ال ـح ـل ــول لـخـفــض
م ـ ـع ـ ــدالت اإلنـ ـ ـف ـ ــاق وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص ع ـجــز
موازناتها.
أما على املستوى اللبناني ،فال يوجد
ســن لتقاعد األس ــات ــذة فــي الجامعات
ال ـخ ــاص ــة؛ ف ـفــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة
ً
مـ ـث ــا ،وب ـم ــوج ــب ت ـعــديــل عـ ــام ،2016
يجري تثبيت األساتذة ملدى الحياة ما
دام األسـتــاذ يستطيع تــأديــة واجباته
ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ـح ــث .وفـ ــي جــامـعــة
بيروت العربية ،أسوة بمصر وسوريا،
يبقى األستاذ في مالك الجامعة حتى
بلوغه الـ 72عامًا.
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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

تربوي يسعى إلــى دفعه إلــى إعمال
الفكر الـنــاقــد واإلفـ ــادة مــن التجارب
واكتساب املعارف واملهارات ومعرفة
الـ ـ ـ ــدروس امل ـس ـت ـق ــاة ،وب ــذل ــك يـتـعـلــم
الـ ـط ــال ــب الـ ـت ــاري ــخ ل ـي ـع ــرف ويـ ـك ـ ّـون
ثقافته التاريخية وليس ليعلم.

الصراع على المضمون وليس
على التفكير

الذاكرة الجماعية وال ّ
تمس بكرامة
أي طائفة أو ح ــزب ،وي ـ ّ
ـدور الــزوايــا
إليجاد صيغة يتفق عليها الجميع.
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،ي ــرى رم ــال أن املـطـلــوب
ع ــرض الــوقــائــع الـتــاريـخـيــة كـمــا هي
وع ـ ـ ــدم ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن ال ـت ـع ـل ـيــق عـلــى
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل .ي ـ ـقـ ــول إن م ـ ــا ي ـح ــدث

مـ ــع م ـن ــاه ــج الـ ـت ــاري ــخ هـ ــو ال ـخ ــاف
ع ـلــى تــوص ـيــف األح ـ ـ ــداث خ ــوف ــا من
االنقسام ،فتجري التعمية واإلشارة
إل ــى الــواق ـعــة م ــن دون ع ــرض اآلث ــار
املـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـنـ ـه ــا ،وك ـ ـ ـ ــأن املـ ـطـ ـل ــوب
ت ـعــريــف ال ـط ــال ــب ب ــال ــواق ـع ــة نفسها
وليس بمجريات األح ــداث في قالب

استخدام
التاريخ
ألغراض
البروباغندا،
ال لتنمية
التفكير
التاريخي
(هيثم
الموسوي)

ل ـك ــن الـ ـنـ ـق ــاش ال ـ ــدائ ـ ــر فـ ــي ال ـل ـج ــان
هـ ــو ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن لـ ـي ــس ف ـقــط
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص ب ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي ال ـ ـصـ ــور
واملستندات والشخصيات ،بمعنى
إذا وض ـ ـع ـ ـنـ ــا صـ ـ ـ ـ ــورة ل ـش ـخ ـص ـيــة
محسوبة على فئة معينة يجب أن
نضع فــي املقابل صــورة لشخصية
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر .مـ ـ ــا ي ـح ـص ــل
هـ ــو اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـت ــاري ــخ ألغ ـ ــراض
«الـ ـ ـب ـ ــروب ـ ــاغـ ـ ـن ـ ــدا» ،هـ ـ ــذا م ـ ــا ت ـق ــول ــه
الـبــاحـثــة ال ـتــربــويــة وع ـضــو الهيئة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـل ـتــاريــخ م ـهــى شـعـيــب.
برأيها ،الصراع بني واضعي منهج
التاريخ هو على املضمون وكيفية
صياغة رواية واحدة ،فنرى أن الهم
األس ــاس ــي يـصـبــح ش ــو بــدنــا نشيل
وشــو بدنا نحط وشــو بدنا نحفظ
الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــذ ...ولـ ـي ــس ال ـ ـهـ ــدف وض ــع
ك ــل ال ــرواي ــات ف ــي ت ـص ــرف الـتـلـمـيــذ
وتعليمه كيف يفكر ويحلل األحداث
التاريخية».
ً
ت ـ ـقـ ــول« :إذا أردن ـ ـ ـ ــا مـ ـث ــا أن نـعـلــم
القضية الفلسطينية اليوم ،ال يمكن
أن ن ٍّـت ـعــاطــى م ــع ال ـط ــال ــب ع ـل ــى أن ــه
متلق سلبي ،فنفسر له التاريخ على
قياس املجموعات املكونة للجان ،بل
يجب تنمية مـهــاراتــه حــول القضية
بأن نشركه في النقاش حول مفهوم
املقاومة ومقاطعة إسرائيل وحقوق
ال ــاجـ ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وال ـظ ـل ــم
الـ ـ ــذي ل ـح ــق ب ـه ــم ف ــي أرضـ ـه ــم وف ــي
بـلــد ال ـل ـجــوء» .تـسـتــدرك« :طــابـنــا ال
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون إقـ ـن ــاع اآلخـ ـ ــر ب ـعــدالــة
ق ـض ــاي ــاه ــم ،ألنـ ـه ــم ال يـسـتـطـيـعــون
مقارعته باملعلومات والحجج».

جامعات

الجامعة اللبنانية :منع الطالب
من دراسة أكثر من اختصاص
حسين مهدي
ف ــوج ــئ ط ـ ــاب ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،بـ ـم ــذك ــرة إداريـ ـ ــة
صادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية،
فؤاد أيوب ،تمنعهم من التسجيل في
أكثر من اختصاص في العام الدراسي
ذات ــه وفــي مــراحــل الـشـهــادات (إج ــازة،
ماستر ،دكتوراه) كافة ،وال تسمح لهم
بالتسجيل في مرحلتني مختلفتني.
وضعت رئاسة الجامعة خطوتها في
خانة «الـقــرارات اإلصالحية» ،بحسب
م ــا ق ــال ــه م ـس ـت ـشــار رئ ـي ــس ال ـجــام ـعــة
لـلـشــؤون اإلعــامـيــة ،علي رم ــال ،الــذي
ّ
أشار إلى أن القرار يهدف إلى «تحسني
مـسـتــوى الـتـعـلـيــم» ،فـنـظــام الـتــدريــس
 LMDامل ـع ـت ـمــد ف ــي ال ـج ــام ـع ــة يـنــص
على وجوب حضور الطالب للمقررات
ب ـن ـس ـب ــة  ،%70م ـ ــا ي ـج ـع ــل الـ ـت ــزام ــه
ال ـح ـض ــور ال ـك ــام ــل ف ــي اخ ـت ـصــاصــن
ً
مستحيال.
وجد رمال في قرار أيوب فرصة لزيادة
املقاعد الدراسية املتوافرة في الكليات
الـتــي يـسـ ّـجــل فيها طــالــب اختصاصًا
ثانيًا أو إضــافـيــا ،ورأى أن مــن فوائد
ه ــذا ال ـق ــرار «تــوف ـيــر الـجــامـعــة للكلفة
ّ
يسجل
التي تدفعها على الطالب الذي

في اختصاصني ،مع ما يرافقه من كلفة
اسـتـئـجــار املـبــانــي وتــوفـيــر األســاتــذة
وغ ـي ــر ذلـ ــك م ــن األم ـ ـ ـ ــور» .وبــالـنـسـبــة
إل ــى ال ـطــاب الــذيــن يتسجلون حاليًا
ف ــي اخ ـت ـصــاصــن ،ي ـقــول رم ـ ــال ،إنـهــم
ملزمون بتعليق تسجيلهم في واحد
م ـن ـه ـمــا واس ـت ـك ـم ــال ــه الحـ ـق ــا ،ع ـنــدمــا
ينهون اختصاصهم األول.
ّ
عبر العديد من الطالب عن استيائهم
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرار ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي التي ّ
غصت بــردود الفعل
االح ـت ـج ــاج ـي ــة ،وقـ ـ ــرر طـ ــاب وأن ــدي ــة
ط ــاب ـي ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة م ــواجـ ـه ــة مــا
س ـمــوه «الـ ـق ــرارات التعسفية لرئيس
الجامعة» ،مــن خــال الــدعــوة للتحرك
غـ ـدًا ال ـث ــاث ــاء ،ع ـنــد ال ـســاعــة ال ــواح ــدة
وال ـن ـصــف ظ ـه ـرًا ،أمـ ــام مـبـنــى اإلدارة
املــركــزيــة للجامعة .الــدعــوة ال ـصــادرة
ع ــن األن ــدي ــة وامل ـج ـم ــوع ــات الـطــابـيــة
(نـ ـ ــادي رادي ـ ـكـ ــال ،ن ـ ــادي س ـم ــا ،ن ــادي
ن ـبــض ال ـش ـب ــاب ،ح ـم ـلــة ال ــوض ــع مش
ّ
طـبـيـعــي وطـ ــاب مـسـتـقـلــن) ،رأت أن
منع الطالب من التسجيل في أكثر من
اخـتـصــاص «ق ــرار غير منصف وغير
رف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ّـص ـ ــوت
عادل ،ووجب
عاليًا أمــام انتهاكات رئاسة الجامعة
ل ـح ـق ــوق ـن ــا» .ودع ـ ـ ــا املـ ـعـ ـت ــرض ــون كــل

ط ــاب الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة بمختلف
توجهاتهم لتلبية الــدعــوة والــوقــوف
إلــى جــانــب طــاب الجامعة اللبنانية
في الوقفة االحتجاجية.
أش ـ ـ ــارت ال ـط ــال ـب ــة روان ك ــرن ـي ــب (م ــن
ّ
ن ــادي س ـمــا) إل ــى أن امل ــذك ــرة مخالفة
لـلـقــانــون وتـتـنــاقــض وح ــري ــة الـطــالــب
وح ـقــه ف ــي الـتـعـلـيــم وامل ـع ــرف ــة .ودع ــت
الطالبة سالي موسى (من نادي نبض
الشباب) مجلس الجامعة إللغاء القرار

اعتصام لألندية الطالبية رفضًا
لقرار رئيس الجامعة
«امل ـج ـحــف وال ـظ ــال ــم» وإال «فــاألنــديــة
ستتجه نحو التصعيد» .وأصدر قسم
الطالب في اتحاد الشباب الديمقراطي
بيانًا رأى في القرار الصادر «استمرارًا
ف ــي ن ـهــج تــدم ـيــر ال ـجــام ـعــة الــوطـنـيــة
والـحـ ّـد مــن طموحات الطالب الفقير،
وعائقًا أمام تحقيق أحالمه» .ورفض
االت ـحــاد األس ـبــاب الـتــي سيقت ،وهي
الـ ـلـ ـغ ــط ال ـ ـ ــذي س ـي ـح ـص ــل ج ـ ـ ــراء ذك ــر
االختصاص في استمارة االنتخابات
الطالبية والنقص في التغطية املالية
والتمثل بنظام الجامعة في فرنسا.

رأي
دور األستاذ
الجامعة الوطنية
في
*
وفاء نون

ال يمكن الحديث عن دور األستاذ الجامعي بتعقيداته وتشعباته
بمعزل عن وظيفة الجامعة في إنتاج املعرفة ،ودورها في التطوير
االقتصادي واالجتماعي والثقافي .لكن في الجامعة اللبنانية،
يـصـعــب ب ـل ــورة دور االسـ ـت ــاذ ف ــي ض ــوء وظـيـفـتـهــا وأه ــداف ـه ــا؛
فالجامعة الوطنية لم تنشأ وفق خطة مدروسة أو رؤيــة تربوية
واض ـحــة لـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة ،بــل ن ـشــأت بـفـضــل ن ـضــاالت الـطــاب
واألساتذة على ّ
حد سواء ،من أجل تأمني مجانية التعليم العالي
وديمقراطيته.
رغــم ذلــك ،نجح األســاتــذة الذين أسهموا في إنشاء الجامعة في
صياغة دورهم في تلك املرحلة ،وبالتالي دور الجامعة ووظيفتها.
فـكــان لهم دور أس ــاس فــي إنـتــاج املـعــرفــة ،وأسـهـمــوا فــي تطوير
الجامعة الوطنية وفي وضع قوانينها وصياغة برامجها التعليمية
فــي ضــوء رؤيتهم لــدورهــم الوطني فــي تلك املرحلة ،وكــذلــك في
العمل النقابي حيث وقفوا جنبًا إلــى جنب مع الطالب في وجه
احتكار الجامعات الخاصة للتعليم.
عندما نشأت الجامعة اللبنانية ،كانت دار املعلمني العليا هي حجر
الزاوية ،ما يعني ارتباط الجامعة ارتباطًا وثيقًا بالتربية والتعليم
اللذين يجب أن يكونا نتاج الجامعة الوطنية في املقدمة .ومن ثم
تطورت الجامعة ،وأنشئت الكليات ذات الطابع اإلنتاجي ،وأقصد
هنا إنتاج املعرفة (كليات الحقوق والعلوم واآلداب ومعهد العلوم
االجتماعية) ال الكليات ذات الطابع الخدماتي (الهندسة ،الصحة،
الصيدلة ،الطب وإدارة األعمال) ،بهدف إنتاج املعرفة والعلوم في
خدمة ما يلزم املجتمع لتطويره .فنشأتها وتطورها عكسا الوعي
الثقافي لألساتذة والطالب في تلك املرحلة .فلم يتم بداية إنشاء
الكليات ذات الطابع الخدماتي ،أي إن الجامعة الوطنية لم تتطور
انطالقًا من الحاجات الخدماتية وحاجات السوق االستهالكية.
إن األساتذة والطالب في تلك املرحلة ،كانت لديهم استراتيجية
أكاديمية في توجيه سياسة التوظيف والعمل بخالف ما ُيطرح
ال ـيــوم ،حـيــث يـتــم تـبــريــر إن ـشــاء بـعــض االخـتـصــاصــات وتعديل
الـبــرامــج التعليمية بــ«حــاجــات ال ـســوق» ،واألجنبية قبل املحلية.
ّ
متخرجي الجامعات
يكفي النظر هنا إلــى نسبة املهاجرين من
للتأكد من غياب السياسة التوجيهية في التربية والتعليم العالي.
ما أوردته ليس من باب الحنني إلى زمن النضاالت والعمل النقابي
الـحــق ،بــل مــن بــاب اإلض ــاءة على واج ــب األسـتــاذ تـجــاه الجامعة
الوطنية ومن خاللها تجاه الوطن ،حيث إن دوره ال يقتصر فقط
على القيام بواجباته األكــاديـمـيــة والبحثية وحـســب ،بــل يتعداه
إلــى إدراك واجبه األســاس في الحفاظ على الجامعة وحمايتها
وتطويرها عبر ممارسته لواجبه ُ في العمل النقابي.
كلما ُسئلت عــن الجامعة الـتــي أ ِّ
درس فيها ،كنت أجـيــب بفخر
بأنني أنتمي إلى كلية العلوم ...إلى كلية كان الفضل ألساتذتها
في إنشاء الصرح التربوي األهم في لبنان .لكنني في الوقت عينه
كنت أتـســاءل أيــن نحن الـيــوم مـ ّـمــا قــدمــوا؟ الكثير مــن األســاتــذة
اليوم ال يعلمون أن ّ
مجمع الحدث الجامعي أنشئ بفعل االستقالة
الجماعية ألســاتــذة كلية الـعـلــوم ،الــذيــن كــانــوا متعاقدين آن ــذاك،
والذين تركوا بغاليبتهم الجامعة األميركية ليلتحقوا بالجامعة
الوطنية بــراتــب أقــل بعشر مــرات ّ
مما كــانــوا يتقاضونه .التفرغ
إنما يكون باالنتماء إلى الجامعة من أجل السهر على مصلحتها
ومصلحة طالبها وليس من أجــل راتــب في آخــر الشهر .التفرغ
للجامعة اللبنانية وليس فيها ،لم يكن يومًا شعارًا أطلقناه خالل
تحركاتنا من أجــل التفرغ في الجامعة اللبنانية ،بل يتعداه إلى
املمارسة والتطبيق .لذلك كــان ال بد من العمل "مــن أجــل جامعة
وطنية مستقلة ومنتجة".
فـمـنــذ نـشــأتـهــا إل ــى ال ـي ــوم ،عــانــت الـجــامـعــة الــوطـنـيــة م ــن إهـمــال
الحكومات املتعاقبة ومن محاربتها ومحاولة تهميشها وإلغاء
دورهــا الوظيفي الــذي بــات بحاجة إلــى تعريف ،وذلــك من خالل
مـصــادرة استقالليتها اإلداري ــة واملالية واألكاديمية في مجلس
الــوزراء ،ومن خالل تدخالت أحــزاب السلطة في تفريغ األساتذة
والـتــوظـيــف واملـنــاقـصــات ،وكــذلــك مــن خــال تقليص ميزانيتها
املالية بحجة عدم إنتاجيتها ،وإعطاء التراخيص لبعض الدكاكني
السلطة ،وإعطاء املنح التعليمية
الخاصة التابعة ألحزاب ورجال ّ
ألبناء موظفي الدولة ...واليوم يتم تخطي قوانني الجامعة وأنظمتها
طبق بعضها ّ
األكاديمية واإلداريــة ،وإن ّ
يطبق باستنسابية .كل
ذلك وأستاذ الجامعة اللبنانية ال ّ
ّ
معني
يحرك ساكنًا وكأنه غير
بكل هذه القضايا .من أجل هذه القضايا وغيرها الكثير الكثير،
تداعى عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية من كل الكليات والفروع
"مــن أجــل جــامـعــة وطـنـيــة مستقلة ومـنـتـجــة" تستعيد وجــودهــا
ودورها وتحدد وظيفتها في املجتمع ،في ضوء التطورات العلمية
والثقافية املتسارعة.
*أستاذة في كلية العلوم
وعضو في مجموعة «من أجل جامعة وطنية مستقلة
ومنتجة»
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تحقيق
يسود االعتقاد بأن ّالشطر الفلسطيني المحتل من رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة ،كما هي حال الشطر
اللبناني المحرر .تعقب خط سكة الحديد التي بناها اإلنكليز بين لبنان وفلسطين يظهر أن القطار فات اللبنانيين
وحدهم ،إذ يمنعون من ّ
التنعم بآخر شبر من أرضهم كما يفعل المحتلون خلف الحدود

من الجانب
اللبناني ال أحد
يقصد المكان
الذي تغطيه
األعشاب
والصخور
الناجمة عن
االنزالقات (علي
حشيشو)

رأس الناقورة

ّ
قطار االنكليز ال يزال على سكة العدو!

آمال خليل
عـنــد مــدخــل ال ـنــاقــورة ،لــوحــة خـضــراء
تشير إلى اتجاه فلسطني جنوبًا .قبل
النكبة ،كانت كل الطرق توصل إليها،
بالسيارة أو بالباص أو على الــدواب
أو ...ب ــال ـق ـط ــار اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .ال ـطــريــق
بـمـحــاذاة املـقــر ال ـعــام لـلـقــوات الــدولـيــة
العاملة في لبنان يقتطع كيلومترات
عدة من واجهة البلدة البحرية ويقود
نحو تلة «الرأس األبيض» .بعد عدوان
 ،2006كــانــت آخ ــر مــا يـمـكــن الــوصــول
إل ـي ــه .ه ـنــاك عـنــد حــاجــز اسـتـخـبــارات
ال ـج ـي ــش ،ل ــوح ــة ث ــان ـي ــة ك ـت ــب عـلـيـهــا:
«منطقة عسكرية مقفلة .ممنوع دخول
املدنيني» .العام املــاضــي ،نقل الجيش
الحاجز إلــى نقطة أقــرب إلــى الحدود،
وانـحـصــرت املنطقة املغلقة بمساحة
حــوالــى كيلومتر واح ــد .فيما ال تــزال
منطقة اللبونة املحررة ،في خراج رأس
الناقورة ،مغلقة.
املنطقة املغلقة تخترقها سكة الحديد
الـ ـت ــي أنـ ـش ــأه ــا ج ـي ــش ال ـح ـل ـف ــاء بـعــد
ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة ع ــام .1942
ألـ ـ ـ ــواح الـ ـح ــدي ــد والـ ـخـ ـش ــب وح ــوائ ــط
الــدعــم املستحدثة لصد أم ــواج البحر
والنفق الذي يخترق الجبل الصخري
األبيض ،ال تزال على حالها .اغتصاب
ف ـل ـس ـط ــن بـ ـع ــد س ـ ـن ـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة مــن
ّ
تدشينه وإقـفــال الـحــدود ،عطل حركة
الـقـطــار بــن البلدين ،لكنه بقي يعمل
حتى اآلن داخل األراضــي املحتلة .بني
الـنـكـبــة وتـحــريــر الـج ـنــوب ع ــام ،2000
ظلت املنطقة خارج النشاط العمراني،
ما سمح بإبقاء خط السكة بعيدًا عن
التعديات التي طالته في كل املناطق
األخرى.
نفق رأس الـنــاقــورة كــان آخــر محطات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــار نـ ـح ــو فـ ـلـ ـسـ ـط ــن .الـ ــوصـ ــول
إل ـي ــه حــال ـيــا اس ـت ـل ــزم إذن ـ ــا م ــن ق ـيــادة
الجيش .من الجانب اللبناني ،ال أحد
يـقـصــد امل ـكــان ال ــذي تـغـطـيــه األع ـشــاب
والصخور الناجمة عن االنزالقات .في
الطريق الــى النفق ،نالحظ فــي البحر
مــركـبــن سـيــاحـيــن إســرائـيـلـيــن على
ّ
خ ــط «ال ـط ـف ــاف ــات» ال ـتــي ت ـح ـ ّـدد الـخــط
األزرق امل ــائ ــي ،عـلـمــا ب ــأن الـصـيــاديــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ـم ـنــوعــون م ــن االقـ ـت ــراب
ّ
ال ــى مــا قـبــل أم ـيــال ع ــدة .ال ـخــط األزرق
البري ّ
ّ
يمر قبل أمتار من مدخل النفق
املغلق بحائط اسمنتي تخترقه نوافذ
صـغـيــرة .بــن الـحــائــط والـخــط األزرق،
ش ـب ــاك حــديــديــة ص ــدئ ــة .م ــن ال ــداخ ــل،
تصدر أصــوات أجـهــزة التهوئة .إذ إن
الـنـفــق ،مــن الـجــانــب اآلخـ ــرُ ،حـ ـ ِّـول إلــى
معلم سياحي بإمكان زواره الوصول
إلى آخره لناحية لبنان!

تعالوا إلى !Rosh Hanikra
الترويج
السياحي
لموقع رأس
الناقورة في
المواقع
االلكترونية
االسرائيلية

«في الركن الشمالي الغربي إلسرائيل،
التي يلتقي فيها
في النقطة الوحيدة َ
ّ
السياحي
البحر والـجـبــل ،يقع املـعـلــم
الساحر ،رأس الـنــاقــورة .زي ــارة املوقع
م ــائ ـم ــة ل ـل ـع ــائ ــات م ــن ك ــل األعـ ـم ــار،
وعلى مدار فصول السنة!» .هكذا ّ
تروج
املواقع السياحية اإلسرائيلية لزيارة
الناقورة) ،حيث
( Rosh Hanikraرأس ّ ّ
ولونا البحر بلون
«سحقنا الصخور،
ّ
فيروزي رائع».
زيـ ـ ـ ـ ــارة امل ـ ــوق ـ ــع الـ ـسـ ـي ــاح ــي ت ـت ـض ـمــن
ال ــوص ــول إل ـي ــه ب ــ«ت ـل ـف ــري ــك» (م ـس ــاره
األكـ ـ ـث ـ ــر ح ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ب ـح ـس ــب
ال ـن ـش ــرات ال ـتــروي ـج ـيــة) ي ـتــولــى إن ــزال
الــزوار إلى الكهوف واملغاور البحرية،
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كيفورك

صانع اإليقاع وضابطه المجهول
زنوبيا ظاهر

مدخل النفق من الجانب اللبناني (علي حشيشو)

إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـ ــروض ض ـ ــوئ ـ ـ ّـي ـ ــة –
ص ــوت ـ ّـي ــة ،وق ـط ــار لــأط ـفــال وإمـكــانـيــة
ركـ ــوب دراج ـ ــات ه ــوائ ـي ــة أو س ـي ــارات
كهربائية لـ«االستمتاع بمنظر البحر
ال ــرائ ــع وم ـش ــاه ــدة أرانـ ـ ــب ال ـص ـخــور»
ال ـت ــي تـع ـيــش ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة .وفــي
ّ
املــوقــع أيـضــا مطعم ُيـطــل على البحر،
ومقاصف ،وبسطات لبيع املشغوالت
ال ـح ــرف ـي ــة وال ـق ـط ــع الـ ـت ــذك ــاري ــة .فـيـمــا
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف ح ـ ـ ـفـ ـ ــات م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة
ومهرجانات فنية ورياضية ويقصده
عشرات آالف الزوار سنويًا على مرمى
حجر من الحدود اللبنانية.
لــم يعلم نــائــب رئـيــس بلدية الـنــاقــورة
عـ ـل ــي طـ ــاهـ ــر ب ـ ـ ــأن الـ ـ ـع ـ ــدو ي ـس ـت ـخ ــدم
النفق .ككثيرين من أبناء بلدته ،ومن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،كـ ــان يـعـتـقــد بـ ــأن مــدخــل
النفق ،لناحية الجانب املحتل ،مقفل
بـحــائــط اسـمـنـتــي كـمــا هــي ال ـحــال في
ّ
الجانب اللبناني .يؤكد ،استنادًا إلى
ك ـبــار ال ـســن ،أن ال ـح ــدود تـقـطــع النفق
فــي وسـطــه ،و«أهلنا أصــدق مــن الخط
األم ــم امل ـت ـح ــدة» .يضيف
األزرق وم ــن ّ
أن «خ ـ ــط الـ ـط ــف ــاف ــات ال ـ ــذي ث ـب ــت فــي
البحر عند ترسيم الخط األزرقّ ،
تمدد

الشطر الفلسطيني
المحتل من رأس الناقورة
يعج بالسياح ويمنع
اللبنانيون من الوصول
الى الجانب اللبناني

باتجاهنا تدريجيًا ،إذ تدفعه الزوارق
املعادية التي تنتهك مياهنا يوميًا من
دون رادع».
بـحـســب ط ــاه ــر ،ب ــدأ مـنــع األه ــال ــي من
الوصول إلى رأس الناقورة منذ نكبة
 .1948ح ـي ـن ـه ــا ،اعـ ـت ــدت ال ـع ـص ــاب ــات
الصهيونية على أهالي البلدة ّ
وهجرت
س ـك ــان ال ــزي ــب وال ـب ـص ــة امل ـتــداخ ـل ـتــن
مـعـهــا وزرع ـ ــوا س ـكــة ال ـق ـطــار والـنـفــق
ب ــاألل ـغ ــام مل ـنــع ال ـت ـس ـلــل .ق ـبــل اجـتـيــاح
 ،1978منعت حواجز الجيش اجتياز
املـنـطـقــة .ي ـقــول عـضــو الـبـلــديــة محمد
هاشم« :حتى عندما كانت هناك دولة،
كنا ممنوعني من الوصول .كان هناك
ق ــرار بـعــدم االشـتـبــاك مــع الصهاينة».
يستذكر هاشم ابن البلدة الرقيب في
الجيش حسن داود سعد« :عام ،1968
كان ضمن قوة الحراسة عندما اعتدت
قــوة صهيونية على مجموعته .بــادر
بإطالق النار على قدم أحد املهاجمني.
لـكـنــه عــوقــب بـكـســر رتـبـتــه ونـقـلــه إلــى
مركز خدمة بعيد عن بلدته».
قطار التحرير لم يمر بــرأس الناقورة
واللبونة .رغم اندحار العدو وعمالئه،
لم تعد الحركة إليهما .ما الــذي يمنع
م ــن اس ـت ـث ـمــار امل ـن ـط ـقــة س ـيــاح ـيــا كما
يـفـعــل الـ ـع ــدو؟ «إجـ ـ ـ ــراءات الـيــونـيـفـيــل
ال ـتــي واف ـقــت قـبــل ع ــام فـقــط عـلــى فتح
جــزء من املنطقة املغلقة» يقول طاهر.
منذ التحرير ،ال تــزال املنطقة على ما
كــانــت عـلـيــه .بـلــديــة ال ـنــاقــورة ،بحسب
ط ــاه ــر وه ــاش ــم ت ـح ـضــر م ـل ـفــا لــرفـعــه
ال ــى الـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة لـتـمـكـيـنـهــا من
اسـتـثـمــار شــواطـئـهــا سـيــاحـيــا .اآلم ــال
ل ـي ـس ــت كـ ـبـ ـي ــرة :ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ــامـ ـب ــاالة
اللبنانية واالن ـح ـيــاز األم ـمــي ،وحتى
إشعار آخــر ،سيبقى العدو وحــده من
ّ
يتغنى بـ«سحق الصخور» ،وسيبقى
مستوطنوه وحــدهــم مــن «يـحــق» لهم
االستمتاع بـ«البحر الفيروزي الرائع»!

في كثير من الحفالت الفنية املصورة،
ّ
غالبًا ما تركز الكاميرا على األيدي التي
تـعــزف على الطبلة أو ال ــدف أو الطبل.
وغالبًا ما تلفت النظر «ماركة» مدموغة
ع ـل ــى هـ ــذه اآلالت« :كـ ـيـ ـف ــورك» .لـيـســت
هــذه عالمة تجارية ملصنع متخصص
باآلالت املوسيقية ،وال شهادة تصنيف
لـ ــآالت اإلي ـقــاع ـيــة عـلــى غـ ــرار ش ـهــادات
«إي ــزو»« .كـيـفــورك» اإليـقــاعــات وملكها،
ه ــو ذاك األرمـ ـن ــي ال ــراب ــض ف ــي منطقة
ب ــرج ح ـمــود .ه ـنــاك ،يعكف مـنــذ ثالثني
ع ــام ــا ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة اآلالت اإلي ـقــاع ـيــة
ح ـتــى بــاتــت مـنـتـجــاتــه م ــارك ــة مسجلة
اإليقاعيني حــول العالم.
يطلبها أشهر ّ
فــي واح ــد مــن األزق ـ ــة الـضـيـقــة فــي هــذه
املنطقة ،انزوى كيفورك .ترك مقعده في
فرق العزف خلف املغنني وتبنى مهمة
أص ـعــب :أن يـكــون «الـضــابــط املـجـهــول»
لإليقاع!
ّ
«الذواقة» كما ّ
يسميهم،
وزبائنه ،أو
هو ّ
يـ ـص ــنـ ـف ــون م ـن ـت ـج ــات ــه ب ــالـ ـتـ ـح ــف .أم ــا
مـ ـحـ ـت ــرف ــه ف ــأشـ ـب ــه م ـ ــا ي ـ ـكـ ــون ب ــورش ــة
ّ
سنكري وده ــان وبــاط ونـجــار ح ــداد...
ّ
معًا! تزدحم «الـعــدة» في الــزوايــا وعلى
الـ ـحـ ـيـ ـط ــان وف ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــوف :م ـف ـك ــات
وم ـق ـص ــات وق ـط ــع ح ــدي ــد والص ـ ـقـ ــات...
ليس صعبًا على هــذا الحرفي األرمني
املــولــود فــي بـيــروت أن يتقن العمل في
ال ــورش ــة .مـنــذ ص ـغــره ،عـمــل فــي مصنع
ل ــ«ال ـب ــات ـي ـك ــس» (غ ـ ـ ــراء الص ـ ــق) يـمـلـكــه
والـ ــده .مــع بــدايــة ال ـحــرب ،فـضــل الــوالــد
إقـفــال املصنع ألن تعرضه لـشــرارة كان
ك ــاف ـي ــا الشـ ـع ــال امل ـن ـط ـق ــة .ت ـمــاش ـيــا مــع
النمط املهني السائد في محيطه ،افتتح
ً
كيفورك الحقًا محال لتصنيع الساعات.
اجتاحت ساعات الـ«سايكو» األســواق،
فيما هو يتقن التعاطي مع الـ «رولكس».
باتت الـهــوة بينه وبــن الساعات تكبر
يــومــا بعد يــوم ،إلــى أن خلع الــوقــت من
ً
ي ـ ــده .أق ـف ــل امل ـح ــل واف ـت ـت ــح م ـح ــا آخ ــر
لـبـيــع األدوات املــوس ـي ـق ـيــة .بــال ـتــزامــن،
امتهن العزف على اآلالت اإليقاعية في
الـفــرق .حينها ،كــان يصلح آالتــه وآالت

زمــائــه اس ـت ـنــادًا إل ــى خـبــرتــه الـســابـقــة.
تدريجًا ،صار يتسلل إلى كواليس اآللة،
منبهرًا ب ـ «قدرتها على صنع أفراحنا
وتـسـلـيـتـنــا وت ـحــريــك أج ـس ــادن ــا» .أقـفــل
مـحــل األدوات املــوسـيـقـيــة ألن «الـعــامــة
ال تـشـتــري» .فــي مـنــزلــه ،افـتـتــح ورشـتــه
ّ
ُ
لـصـنــع اإليـ ـق ــاع .م ـن ــزل ـ ُـه م ـس ـتــودع لـكــل
ُ
م ــا ق ــد ي ـخ ــط ــر ف ــي ال ـ ـبـ ــال .اح ـتــراف ـي ـتــه
غ ــدت هــوســا بالتفاصيل و«امل ــارك ــات»
ّ
ّ
األملانية.
و«العدة»
نــادتــه خـبــايــا اآلالت ليكتشف
بنفسهِ
ِ
تفاصيلها ويبدأ باحتراف صناعتها.
منذ ثالثني سنة ،تفرغ لها .ال يخرج من
منزله إال إلــى ســوق األح ــد ،لـشــراء عدة
ِ
الشغل .ال يتحرك أبعد من ذلك« .ممكن
وأجيء»!
في حياتي املقبلة أروح
َ
كـ ـيـ ـف ــورك ُ
«ي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدف» اآلل ـ ـ ـ ــة .يـصـقـلـهــا
بالخشب والجلود والــدهــان .يدقق في
نــوع ـيــات الـبـضــاعــة ال ـتــي يستخدمها.
ي ـس ـت ـخــدم جـ ـل ــودًا ط ـب ـي ـع ـيــةُ ،
وي ـ ـ ــدوزن
«ص ـ ـ ـنـ ـ ــوجـ ـ ــه» .ارت ـ ـ ـبـ ـ ــط اسـ ـ ـم ـ ــه ب ـك ـب ــار

اإليقاعيني والراقصات :العازف الراحل
سـ ـت ــراك ،وح ـس ــن أنـ ـ ـ َـور ع ـ ــازف اإلي ـق ــاع
ّ
الـ ـ ــذي راف ـ ــق كـ ـب ــارًا م ـن ـهــم ع ـبــد الـحـلـ َيــم
ّ
ح ــاف ــظ ،وم ـي ـش ـيــل ب ـق ـلــوق الـ ـ ــذي ع ــزف
خلف فـيــروز .عصر الغناء واملوسيقى
ّ
الذهبي ولى ،لكن إيقاعاته تقاوم الزمن.
اإليقاعيون املخضرمون والجدد حذوا
حذو أسالفهم باختيار تحف كيفورك،
أبرزهم رونــي بــراك .يرفض كيفورك أن
ّ
يصنع إيقاعات للبيع في السوق« .على
ٍّ
التوصاية» يعمل ...وليس ألي كان! كما
حمل اسمه البنتيهّ ،
ّ
يحمل اسمه آلالته
التي تعني له ويعرفها مهما غابت عنه
كما يعرف ابنتيه.
«آخرتك على طبلة» .مثل شعبي ُيعاير
به الفاشل ُ
ويقلل به من أهمية الطبلة.
أمــا كـيـفــورك ،فقد كانت بــدايــة سعادته
معها .سعادة ثمينة جدًا رغم أنه يحدد
أسعارًا عادية لتحفه التي تعلو قيمتها
باسم كيفورك ،كما بكفوف من يعزفون
عليها.

كيفورك في مشغله (األخبار)

«خميس الجسد اإللهي»
هكذا قضت زحلة على الطاعون!
نقوال أبو رجيلي
«خميس الجسد اإللـهــي» طقس كنسي
تحييه خصوصًا الطوائف الكاثوليكية
والالتينية التي تتبع التقويم الغربي.
الطوائف املسيحية في كل أنحاء العالم
تـحـتـفــل ب ـهــذه املـنــاسـبــة ال ـتــي تـصــادف
أول خميس يلي «أحد العنصرة» (الذي
يأتي بعد خمسني يومًا من عيد الفصح،
ويـصــادف غالبًا فــي شهر حــزيــران) .إال
أن ــه ،فــي زح ـلــة ،ي ـبــدو وك ــأن ه ــذا العيد
خاص باملدينة دون سواها.
م ـن ــذ  192عـ ــامـ ــا ،وم ـ ــن دون ان ـق ـط ــاع،
يحيي الزحليون هذه املناسبة بمواكب
ً
إحياء إلنقاذ «القربان املقدس»
املؤمنني
مدينتهم ...من الطاعون.
ّ
وي ـ ـّـروي م ــؤرخ ــون أن وب ـ ــاء ال ـطــاعــون
تـفــشــى ع ــام  1825فــي ع ــدد مــن املناطق
الـلـبـنــانـيــة ،وم ــن بينها زح ـلــة .وبعدما
فـتــك بالكثير مــن أبـنــائـهــا ،دع ــا مـطــران
املــديـنــة آنـ ــذاك ،إغـنــاطـيــوس الـعـجــوري،
ال ـس ـكــان إل ــى ح ـمــل «ال ـق ــرب ــان امل ـق ــدس»
وال ـ ـطـ ــواف ب ــه حــول ـهــا وفـ ــي شــوارع ـهــا
ال ــداخ ـل ـي ــة .ك ــذل ــك زار املـ ـط ــران مــرضــى
الطاعون للصالة وتقديم البخور على
نية الشفاء« ،فكانت األعجوبة الكبيرة،
حـ ـي ــث انـ ـقـ ـط ــع دابـ ـ ـ ــر ذلـ ـ ــك ال ـ ــوب ـ ــاء بــن
سكان املدينة دون ســواهــا مــن املناطق

من االحتفالت بـ «عيد أعياد زحلة» (األخبار)

اللبنانية التي لم ُ
تنج من هــذا املــرض»
(ك ـتــاب «تــاريــخ زح ـلــة» لـلـمــؤرخ عيسى
إسكندر املعلوف).
مذذاك ،تحتفل املدينة والقرى املجاورة
ب ــ«ع ـيــد أع ـي ــاد زحـ ـل ــة» ،ب ـمــواكــب تضم
املئات ويتقدمها أساقفة وكهنة ووجوه
س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة.
ت ـن ـط ـل ــق امل ـ ــواك ـ ــب سـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى األق ـ ـ ــدام
(تـضــم نـســوة حــافـيــات إي ـفــاء بــالـنــذور)
فـ ــي سـ ــاعـ ــات ال ـف ـج ــر األولـ ـ ـ ــى مـ ــن أمـ ــام
الكنائس بعد إقامة القداديس ،وتطوف
فــي األح ـي ــاء حــامـلــة «ال ـقــربــان امل ـقــدس»
والـشـمــوع وص ــورًا ورم ــوزًا ديـنـيــة ،قبل
أن تلتقي كلها أمام مبنى سرايا زحلة،

حيث يقام قداس احتفالي تتخلله كلمة
لــراعــي أبــرشـيــة ال ـفــرزل وزح ـلــة لطائفة
الـ ـ ـ ــروم امل ـل ـك ـي ــن الـ ـك ــاث ــولـ ـي ــك .ب ـع ــده ــا،
تـنـطـلــق امل ــواك ــب م ـجــددًا تـتـقــدمـهــا فــرق
كـشـفـيــة ومــوسـي ـقـيــة وت ــام ــذة م ــدارس
وجمعيات خيرية وتتوجه إلى كنيسة
س ـي ــدة ال ـن ـجــاة (م ــرك ــز م ـطــران ـيــة ال ــروم
امللكيني الـكــاثــولـيــك) ،حيث يـقــام قــداس
ج ـم ــاع ــي ت ـخ ـت ـتــم ف ـي ــه احـ ـتـ ـف ــاالت ه ــذا
ال ـيــوم الـطــويــل ال ــذي يعتبر ي ــوم عطلة
في املدينة .وال ّ
يفوت كثيرون من أبناء
زح ـلــة ف ــي االغـ ـت ــراب امل ـشــاركــة ف ــي هــذه
املناسبة التي تجتذب أيضًا مسيحيني
عربًا من سوريا واألردن وغيرهما.
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العالم

ماكرون «يختطف» فرنسا...
و«االشتراكيون» إلى المتحف؟

الحدث

أنجز إيمانويل ماكرون
ما كان يطمح إليه ،إذ
أحرز حزبه ،أمس ،األغلبية
المطلقة في الدورة
الثانية من االنتخابات
التشريعية ،في استحقاق
كانت لنتائجه تداعيات
ثقيلة على بقية األحزاب،
وباألخص على «الحزب
االشتراكي» الذي أصبح
في مواجهة أزمة كبرى
ّ
تتهدد استمراريته
قد

برغم نتائج حزب
ّ
ماكرون ،فإن ميالنشون
أحرز  19مقعدًا وأصبح
بإمكانه تشكيل كتلة
برلمانية (أ ف ب)

باريس ــ عثمان تزغارت
ّ
حطمت نسبة املقاطعة في استحقاق
ي ــوم أم ــس رق ـم ــا ق ـيــاس ـيــا ج ــديـ ـدًا ،إذ
تجاوز عــدد املمتنعني عن التصويت
ّ
املسجلني على
نسبة  56في املئة من
ال ـق ــوائ ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .هـ ــذا ال ـتــراجــع
اإلضافي في نسبة املشاركة ،بعد دورة
ُ
أولـ ــى ج ــرت ق ـبــل أسـ ـب ــوع ،واعــت ـبــرت
األقـ ــل اسـتـقـطــابــا اله ـت ـمــام الـنــاخـبــن
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـخــام ـســة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،سـ ـم ــح لـ ـح ــزب ال ــرئ ـي ــس
يعمق ّ
إيمانويل ماكرون بــأن ّ
تقدمه،
ليحرز األغلبية املطلقة ب ــ 360مقعدًا
برملانيًا ،من بينها  44مقعدًا لحليفه
الوسطي «التيار الديموقراطي» ،الذي

360
أحرز حزب ماكرون
ّ
مقعدًا برلمانيًا ما ضيق
الخناق على الجميع
يتزعمه وزير العدل فرنسوا بايرو.
االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـضــم
«حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــن» و«ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ّ
الــديـمــوقــراطـيــن املستقلني» ،حــل في
املـنــزلــة الـثــانـيــة ب ـ  125مـقـعـدًا ،بينما
ُمـ ـن ــي «الـ ـ ـح ـ ــزب االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» ،الـ ــذي
كـ ــان ي ـح ـظــى بــاألغ ـل ـب ـيــة امل ـط ـل ـقــة في
البرملان السابق بـ 295مقعدًا ،بهزيمة
تاريخية ،إذ لم ينل ســوى  34مقعدًا.
ل ـك ــن ائـ ـت ــاف ــه الـ ـب ــرمل ــا ُن ــي مـ ــع حــزبــي
«الــرادي ـكــال ـيــن» و«ال ــخ ـض ــر» يـخـ ّـولــه
تشكيل ثالث أكبر كتلة برملانية بـ49
مقعدًا نيابيًا.
وبالرغم من نظام االقتراع باألغلبية
املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة عـ ـل ــى دورت ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وال ـ ـ ــذي
ي ـحـ ُّـد كـثـيـرًا م ــن الـتـمـثـيــل الـبــرملــانــي
للتنظيمات الحزبية الـصـغـيــرة ،إال
أن «أحزاب األطراف» كانت املستفيد

محادثات «بريكست» تبدأ اليوم
يبدأ االتحاد األوروبي واململكة املتحدة رسميًا ،اليوم،
ُ
مفاوضات االنفصال ،على أن تنجز هذه املهمة،
األولى من نوعها والبالغة التعقيد ،في مهلة أقصاها
ُ
 24شهرًا .وتعقد هذه املفاوضات في وقت تواجه فيه
رئيسة الحكومة البريطانية ،تيريزا ماي ،ضغوطًا قوية،
نتيجة االنتخابات التشريعية املبكرة التي دعت إليها،
والتي أدت إلى خسارة حزبها ـ املحافظني ـ األغلبية
البرملانية.
األوروبي
االتحاد
مفاوضي
كبير
ويستقبل
ّ
الفرنسي ميشال بارنييه ،الوزير البريطاني املكلف
عملية «بريكست» ديفيد ديفيس ،اعتبارًا من قبيل
الظهر في مكاتب املفوضية األوروبية في بروكسل.
وكشفت املفوضية األوروبية عن جدول أعمال اجتماع
اليوم ،موضحة أنه سيتم بحث تنظيم آلية التفاوض
وستتركز املحادثات بصورة خاصة على ثالثة ملفات
منحتها الدول الـ  27املتبقية في االتحاد األوروبي
أولوية .وهذه املسائل الثالث هي :مصير األوروبيني
املقيمني في اململكة املتحدة والبريطانيني املقيمني في
االتحاد األوروبي بعد «بريكست» ،ومستقبل الحدود
اإليرلندية ،وأخيرًا «التسوية املالية» لتعهدات لندن تجاه
االتحاد .واشترطت الدول الـ  27أن تتركز املباحثات
ً
أوال على هذه املواضيع الثالثة من أجل التحضير
لـ«انسحاب ُمنظم» ،في حني كانت بريطانيا تطالب
ببحث «عالقاتها املستقبلية» مع االتحاد األوروبي
مواز منذ بدء املفاوضات .لكن يبدو أن لندن
بشكل ٍ

األك ـ ـبـ ــر فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة
م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة .فـقــد
تمكنت «فــرنـســا امل ـت ـمــردة» ،بزعامة
جــان لــوك ميالنشون ،مــن إح ــراز 19
م ـق ـع ـدًا ،م ـت ـج ــاوزًا بــذلــك عـتـبــة الـ ــ15
بــرملــان ـيــا ال ـض ــروري ــة لـتـشـكـيــل كتلة

قبلت بالجدول األوروبي ،فقد قال دبلوماسي أوروبي
كبير إن «قدومهم وموافقتهم على البحث في املواضيع
التي حددناها يثبتان أن الصدامات تحت السيطرة».
في غضون ذلك ،ذكرت صحيفة «صنداي تليغراف»
ً
نقال عن مصادر بارزة في حزب «املحافظني» ،قولها إن
ماي ستواجه تحديًا فوريًا لزعامتها من قبل مشرعني
متشككني في االتحاد األوروبي من داخل حزبها ،وذلك
إذا سعت إلى التساهل في خطتها للخروج من االتحاد
األوروبي .ونقلت الصحيفة عن وزير سابق قوله« :إذا
رأينا إشارة قوية على تراجعها ،فأعتقد أنها ستواجه
صعوبات كبيرة» .وأضاف« :املسألة هي أنها لم تعد
شخصًا يتفق عليه الجميع .لقد أثارت حنق أعضاء
الحزب في البرملان ألسباب معروفة .لذلك أخشى أن
أقول إنه لم تعد هناك نيات طيبة تجاهها».
(كامل التقرير على موقعنا)

نـيــابـيــة .ه ــذه الكتلة الـيـســاريــة التي
سيتزعمها ميالنشون بنفسه ،بعد
انتخابه نائبًا عن مارسيلياُ ،يرتقب
أن تـ ـك ــون أوس ـ ـ ــع ،إذا انـ ـض ــم إلـيـهــا
«الشيوعيون» الذين نالوا  11مقعدًا،
ولن يستطيعوا بالتالي إنشاء كتلة

خاصة بهم.
«ال ـج ـب ـه ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،الـ ـت ــي كــانــت
الـتــوقـعــات تشير إل ــى أنـهــا لــن تفوز
سـ ـ ــوى ب ـم ـق ـع ــد ب ــرمل ــان ــي أو اثـ ـن ــن،
ح ـق ـق ــت قـ ـف ــزة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ح ـي ــث تــم
ان ـت ـخ ــاب  8م ــن مــرشـحـيـهــا (مـقــابــل

نــائـبــن فـقــط فــي ال ـبــرملــان ال ـســابــق).
ّ
وبالرغم من أن زعيمة الحزب مارين
لوبن استطاعت دخول الى البرملان،
إال أنها لن تجد حلفاء لتشكيل كتلة
نيابية.
لـكــن ال ـت ـقـ ّـدم الـ ــذي ّحـقـقـتــه «الـجـبـهــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» سـ ـي ــوف ــر ل ـ ـهـ ــذا الـ ـح ــزب
اليميني املتطرف جــرعــة أوكسجني
بالغة األهمية على الصعيد املالي.
فـنـظــام تـمــويــل األح ـ ــزاب ف ــي فرنسا
ي ـحــدد امل ــوازن ــات ال ـتــي ت ـصــرف لكل
ح ــزب مــن الـخــزيـنــة الـعـمــومـيــة وفقًا
ل ـعــدد نــوابــه ( 37أل ــف ي ــورو سنويًا
عـ ــن كـ ــل ب ــرمل ــان ــي م ـن ـت ـخ ــب) ،وعـ ــدد
األصــوات التي أحرزها كل حزب في
االنـتـخــابــات التشريعية ( 1.4يــورو
عــن كــل ص ــوت) .وقــد نــالــت «الجبهة
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة»  1.7م ـ ـل ـ ـيـ ــون ص ـ ــوت،
ُ
وانتخب  8نــواب مــن مرشحيها ،ما
سيعود عليها بتمويل عمومي غير
مسبوق يقدر بنحو  2.7مليون يورو
سنويًا.
فــي املـقــابــل ،لــن تقتصر انعكاسات
ال ـه ــزي ـم ــة املـ ــدويـ ــة الـ ـت ــي ُمـ ـن ــي بـهــا
«االش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ــي» ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ،اذ اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــن
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـح ــزب ،جـ ـ ــان ك ــري ـس ـت ــوف
كــومـبــاديـلـيــس ،ال ــى االسـتـقــالــة فــور
ّ
إع ـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج األول ـ ـي ـ ــة .ف ــال ـه ــزة
األكبر ستكون ذات طابع مالي ،ألن
األغـلـبـيــة املـطـلـقــة ال ـتــي ك ــان الـحــزب
ي ـح ـظــى ب ـهــا ف ــي ال ـب ــرمل ــان املـنـتـهـيــة
والي ـتــه ( 295نــائـبــا) كــانــت تــوفــر له
ع ــائ ــدات م ــن امل ـ ــال الـ ـع ــام ت ـف ــوق 25
مليون يــورو سنويًا ،ما يمثل أكثر
مــن  40فــي املئة مــن مــوازنــة الحزب.
وتشير الـتـقــديــرات إلــى تــراجــع عدد
الـ ـن ــواب االش ـت ــراك ـي ــن ال ــى  34فقط
فــي الـبــرملــان الـجــديــد ،وانـهـيــار عــدد
األصـ ــوات ال ـتــي اسـتـقـطـبـهــا الـحــزب
إلى أقل من  7في املئة ،ما سيحرمه
مـ ـ ــن نـ ـسـ ـب ــة ضـ ـخـ ـم ــة مـ ـ ــن ع ـ ــائ ـ ــدات
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فلسطين

«حماس» :العالقة بالقاهرة (ودحالن) تتطور
الـتـمــويــل ال ـع ـمــومــي ،بـمــا ي ـفــوق 10
ماليني يورو سنويًا.
ّ
سيتسبب
األزمــة املالية الحادة التي
ف ـي ـهــا هـ ــذا الـ ـت ــراج ــع ت ـش ـكــل ت ـهــدي ـدًا
ج ــدي ــا مل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـ ـح ـ ــزب .وب ــال ــرغ ــم
ّ
م ــن أن امل ــداف ـع ــن ع ـنــه ل ـف ـتــوا إل ــى أن
«االشـتــراكــي» سبق لــه أن واجــه أزمــة
م ــال ـي ــة م ـم ــاث ـل ــة ،ح ــن ف ـق ــد األغ ـل ـب ـيــة
الـبــرملــانـيــة ع ــام  ،1993وت ــراج ــع عــدد
ّ
ن ــواب ــه م ــن  264ال ــى  57ف ـق ــط ،إال أن
الـحــزب اضطر آن ــذاك الــى رهــن مبنى
مقره املركزي في باريس ،الــذي ُت ّ
قدر
قـيـمـتــه ال ـع ـق ــاري ــة ب ـن ـحــو  50مـلـيــون
ي ــورو .وه ــذا مــا سـمــح لــه بالحصول
عـلــى ق ــروض مصرفية لـتـجــاوز شـ ّـح
عـ ــائـ ــداتـ ــه الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك حـتــى
ت ـحـ ّـس ـنــت ظ ــروف ــه ب ـع ــد ع ــودت ــه ال ــى
الـصــدارة في البرملان ،إثــر انتخابات
عام .1997
لـكــن ال ـخ ـبــراء ي ــرون أن ه ــذا الـتـفــاؤل
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بـ ـ ــه أغـ ـ ـل ـ ــب أق ـ ـطـ ــاب
«االش ـ ـتـ ــراكـ ــي» ي ـف ـت ـقــد امل ــوض ــوع ـي ــة؛
فـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــروض امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ح ـص ــل
عـلـيـهــا الـ ـح ــزب ب ـعــد أزم ـ ــة  ،1993لم
تـكــن كــافـيــة وحــدهــا الجـتـيــاز األزم ــة،
ب ــل أس ـه ـم ــت اشـ ـت ــراك ــات وتـ ـب ـ ّـرع ــات
مناضلي الحزب في تعويض القسط
األك ـب ــر م ــن ال ـش ــح امل ــال ــي .واملـعـضـلــة
ال ـيــوم أن «االش ـتــراكــي» لــن يستطيع
ح ــال ـي ــا الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى االس ـت ـك ـتــابــات
املالية ملناضليه ،ألن إخـفــاقــات عهد
فــرنـســوا هــوالنــد ّ
تسببت فــي تــراجــع
ع ــدد املنتمني ال ــى ال ـحــزب بــأكـثــر من
ال ـن ـص ــف (أقـ ـ ــل مـ ــن  120أل ـ ــف عـضــو
ّ
مسجل رسميًا في الحزب في مطلع
السنة الحالية ،مقابل  256ألـفــا عام
 .)2007ومــن املــرتـقــب أن يستمر هذا
النزيف بحكم تــزايــد أع ــداد املنشقني
ع ــن الـ ـح ــزب (س ـ ـ ــواء ل ــان ـض ـم ــام ال ــى
حــزب ماكرون يمينًا ،أو الــى صفوف
«فــرن ـســا امل ـت ـم ــردة» يـ ـس ــارًا ،بــزعــامــة
ميالنشون).
التقديرات األكثر تشاؤمًا تشير إلى أن
«االشتراكي» حتى لو قام ببيع مقره
املركزي ،فلن يتمكن من مواجهة هذه
األزم ــة املــالـيــة ،إذ إنــه سيعجز ،خالل
أقـ ــل م ــن س ـن ــة ،ع ــن دفـ ــع رواتـ ـ ــب 120
مــوظـفــا يعملون فــي ج ـهــازه اإلداري.
وهذا ما سيضعه على حافة اإلفالس،
ّ
وبالتالي حله من قبل القضاء اإلداري.
في املقابل ،استطاع «الجمهوريون»
(اليمني) الـحـ ّـد مــن الـهــزة املالية التي
س ـت ـل ـح ــق ب ـ ــه جـ ـ ـ ــراء اكـ ـتـ ـس ــاح ح ــزب
مـ ــاكـ ــرون الـ ـب ــرمل ــان الـ ـج ــدي ــد .فـبـحـكــم
احتفاظ «الجمهوريني» ب ــ 125مقعدًا
ب ــرمل ــان ـي ــا ،ل ــن ي ـت ـج ــاوز الـ ـت ــراج ــع فــي
عائداتهم العمومية  3.7ماليني يورو
سـنــويــا .لـكــن ال ــدور قــد يــأتــي عليهم،
فـ ــي م ـن ـت ـصــف أي ـ ـلـ ــول املـ ـقـ ـب ــل ،خ ــال
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـج ــدي ــد ن ـص ــف تـشـكـيـلــة
ال ـغــرفــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـثــان ـيــة (مـجـلــس
الشيوخ) ،علمًا بأنهم يحظون حاليًا
باألغلبية في هذا املجلس.
ّ
إال أن حـ ـ ــزب م ـ ــاك ـ ــرون بـ ـ ــدأ ي ـضـ ّـيــق
عليهم الـخـنــاق ،مــن خــال استقطاب
عــدد متزايد من الـنــواب املنشقني عن
االئـ ـت ــاف الـيـمـيـنــي ،لـتـشـكـيــل «كـتـلــة
مــاكــرون ـيــة» ف ــي «مـجـلــس ال ـش ـيــوخ»،
ومـ ـ ــن امل ــرتـ ـق ــب أن ُيـ ـعـ ـل ــن ع ـن ـه ــا فــي
خ ــال األس ـب ــوع املـقـبــل .وي ـن ــدرج ذلــك
ضمن خطة يـهــدف مــن خاللها حزب
«ت ـش ـغ ـي ــل ال ـج ـم ـه ــوري ــة» امل ــاك ــرون ــي
إلـ ــى وضـ ــع رجـ ــل أول ـ ــى ف ــي «مـجـلــس
الـ ـشـ ـي ــوخ» ،ت ـم ـه ـي ـدًا الك ـت ـس ــاح ــه فــي
ان ـت ـخــابــات أي ـل ــول ،وبــال ـتــالــي إح ـكــام
ال ـق ـب ـض ــة امل ــاك ــرونـ ـي ــة عـ ـل ــى غــرف ـتــي
البرملان ،إلسكات ّ
أي أصوات معارضة
م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن تـ ـتـ ـص ــدى لـ ـق ــوان ــن
اإلص ــاح ــات الـلـيـبــرالـيــة ال ـتــي يعتزم
الرئيس الجديد إطالقها في األشهر
املقبلة.

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن األزمـ ـ ــة امل ـس ـت ـمــرة بني
الرياض وحلفائها من جهة ،والدوحة
ّ
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـ ـب ـ ــدو أن ح ــرك ــة
ٍّ
مواز باتجاه
«حماس» تعمل على خط
ٍ
ع ـقــد مـصــالـحــة م ــع ال ـق ــاه ــرة وتـحـســن
العالقة مع السلطات املصرية .هذا على
األق ــل م ــا أوح ــت ب ــه تـصــريـحــات عضو
امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»
خليل الحية ،حني أكد أن وفودًا متعددة
من الحركة التقت بمسؤولني في جهاز
املـخــابــرات املصرية خمس مــرات خالل
 15شهرًا ،ظهر خاللها «تـجــاوب عالي
امل ـس ـتــوى مــن مـصــر إلمـكــانـيــة تخفيف
أزمات قطاع غزة» ،بحسب الحية الذي
قال إن عالقة الحركة مع القاهرة «ذاهبة
نحو التطور واالستقرار».
ّ
وذكــر خــال لقاء مــع صحافيني ،نظمه
م ـن ـت ــدى اإلع ــامـ ـي ــن ف ــي م ــدي ـن ــة غ ــزة،
ً
أن الـ ــزيـ ــارة األخـ ـي ــرة ك ــان ــت اس ـت ـك ـمــاال
لتفاهمات سابقة بني الجانبني ،وكانت
«األفـضــل بني الـلـقــاءات» .وأبــرز امللفات
ف ــي ت ـل ــك الـ ـلـ ـق ــاءات ،وفـ ــق ال ـح ـي ــة ،ك ــان
وضــع القضية الفلسطينية والحصار
املـ ـف ــروض ع ـلــى غـ ــزة إلـ ــى ج ــان ــب ملف
الحدود بني غزة ومصر.
وب ـ ـشـ ــأن حـ ـ ـ ــدود مـ ـص ــر مـ ــع غـ ـ ـ ــزة ،ق ــال
ال ـح ـيــة إن ح ـمــايــة الـ ـح ــدود «مـصـلـحــة
مشتركة» ،مؤكدًا السعي إلى «أال يصل

ملـصــر مــن غ ــزة وشـعـبـنــا ّ
أي س ــوء ،وإن
شــاء الـلــه ننجح فــي ذل ــك» .وأض ــاف أن
هـنــاك إج ـ ــراءات بـحــاجــة إل ــى استكمال
مــن الـجـهــات الــرسـمـيــة املـصــريــة بشأن
الـتـفــاهـمــات مــع وف ــد «ح ـم ــاس» ،مــؤكـدًا
«وجــود استعداد مصري واضح بشأن
معبر رفــح» .وأشــار الحية إلى صعوبة
فتح معبر رفح حاليًا «بسبب عمليات
التطوير الجارية فــي الجانب املصري
مــن املـعـبــر» .لكنه قــال إن «مــن املتوقع،
ق ـب ــل ع ـي ــد األض ـ ـحـ ــى ،أن ي ـك ــون املـعـبــر
جاهزًا للذهاب واإلياب ،ونأمل أن يكون
املعبر التجاري قد تم تجهيزه وفتحه».
وأكـ ــد ال ـح ـيــة أن أح ــد وفـ ــود «ح ـم ــاس»
اجـتـمــع بـفــريــق ال ـق ـيــادي امل ـف ـصــول من
حركة «فتح» محمد دحالن ،مشيرًا إلى
أن ــه «لـيــس الـلـقــاء األول بــن الجانبني،
وسبقته لقاءات عدة على مدار األعوام
الستة املاضية» .وفي هذا السياق ،لفت
إل ــى أن «ح ـم ــاس» تــريــد الـعـمــل م ــع كل
ّ
مكونات الشعب الفلسطيني بما يخدم
«قضيتنا الوطنية».
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـل ـق ــاء م ــع ف ــري ــق دح ــان
تـمـحــور ح ــول إجـ ـ ــراءات الـتـخـفـيــف من
معاناة غــزة ،إضــافــة إلــى سبل تحقيق
املـ ـص ــالـ ـح ــة امل ـج ـت ـم ـع ـي ــة ب ـ ــن أه ــال ــي
ض ـحــايــا أح ـ ــداث االن ـق ـس ــام ع ــام ،2007
ً
قائل« :نحن اآلن نطرق الباب لحل هذا

«حماس» :خروج بعض
القيادات من قطر جاء
كنتيجة النتخابات الحركة

امللف ونحتاج إلــى امل ــال» .وذكــر الحية
ّ
أن الرئيس محمود عباس «كان يعطل
املصالحة املجتمعية بــرغــم( ...االتفاق)
ّ
يخص
على إنهاء هــذا املـلــف» .وفــي ما
قضية الـشـبــان األرب ـعــة املختطفني في
مصر ،أوضــح الحية أن حركته طرحت
قضيتهم خالل لقاء وفدها باملخابرات
املـ ـص ــري ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ال ـس ـل ـطــات
أب ـل ـغ ـت ـه ــم ع ـ ـ ــدم ع ـل ـم ـه ــا ب ـ ـهـ ــم ،وأنـ ـه ــم
سيسعون للحصول على أي معلومات
بخصوصهم.
أمــا بشأن إمكانية ان ــدالع مواجهة مع
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ،فـقــد ق ــال عضو
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي إن حــرك ـتــه «لـيـســت
م ـ ــن هـ ـ ـ ــواة ال ـت ـص ـع ـي ــد م ـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال؛
ول ـكــن مــن يـحــاصــر شعبنا س ـيــدرك أن
ذلــك سيحدث انفجارًا وسيدفع العدو
ثمنه».
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،ق ــال الـحـيــة إن خ ــروج
بعض قيادات حماس من قطر جاء «في
إطار االنتشار وفقًا لنتائج االنتخابات
الــداخ ـل ـيــة وإعـ ـ ــادة ت ــوزي ــع امل ـل ـفــات في
ج ـم ـي ــع ال ـ ـسـ ــاحـ ــات» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «م ـقــر
ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة ل ـحــركــة ح ـم ــاس في
غ ــزة ،وأن رئيسها إسـمــاعـيــل هنية لن
ّ
يغير مكان إقامته ،ولــن يغادر غــزة إال
للزيارات الخارجية».
(األخبار)

مقالة تحليلية

وسم عمليات المقاومة بـ«الداعشية»:
تهديد للقضية الفلسطينية
علي حيدر
لم يقنع تبني «داعش» عملية القدس أحدًا في إسرائيل
وخارجها ،سوى أنصار «داعش» أنفسهم .مع ذلك،
يرون في تل أبيب ،أن مصلحتهم تكمن في تحمل
«داعش» مسؤولية العمليات .ولو أمكنهم أن يلصقوا
بالتنظيم كل العمليات التي تم وسيتم تنفيذها،
فلن يترددوا في ذلك .في هذه الحالة ،يصبح بوسع
إسرائيل تقديم عمليات املقاومة التي ينفذها الشعب
الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي ،على أنها
جزء من الحملة اإلرهابية التي يشنها هذا التنظيم
املتطرف في العالم .ويضفي هذا األمر ،أيضًا ،قدرًا
من املشروعية على أي إجراءات إسرائيلية مضادة
بحق الشعب الفلسطيني ،لكونها تندرج ضمن الحملة
الدولية التي يتعرض لها التنظيم .وهو ما حاول رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو الترويج له ،خالل
عملية الدهس التي تعرض لها عدد من جنود العدو
وضباطه ،مطلع السنة الجارية ،عندما بادر ،بمعية
وزير األمن أفيغدور ليبرمان ،إلى ربط العملية بتنظيم
«داعش» ،وبالعمليات التي نفذت في أوروبا على يد
«اإلرهاب اإلسالمي» ،مضيفًا« :أعتقد أن هناك سلسلة
من الهجمات ،قد تكون هناك عالقة في ما بينها،
وقعت في فرنسا وبرلني ،واآلن في القدس ...ونحن
سنحارب هذه اآلفة وسنتغلب عليها».
برغم ما تقدم ،لم يستطيعوا في إسرائيل الترويج
ً
طويال لهذا االدعاء ،بل إن الجيش نفسه شكك بصدقية
هذا التبني ،وتعزز هذا التقدير بعد االطالع على هوية
املنفذين ،إذ سيكون من السهل تحديد خلفياتهم
الكفرية والسياسية .وأيضًا ،لكونهم في املؤسسة
األمنية اإلسرائيلية يعرفون أن هذا التنظيم ال يرى في
مواجهة إسرائيل وتحرير فلسطني أولوية تتقدم على
ما يقوم به من مجازر ضد شعوب املنطقة .من هنا ،لم
يكن صدفة أن هذا التنظيم لم ينفذ حتى اآلن أي عملية
في الداخل اإلسرائيلي.
على خط مواز ،يتوقع أن تصيب عمليات الشعب
الفلسطيني النظام السعودي ،أكثر من أي وقت مضى،
باإلحباط والغضب لكونها تشكل ردًا مباشرًا على

محاوالت التقرب املتسارعة من الكيان اإلسرائيلي،
ولكونها تنطوي على رد عملي إزاء «الصفقة الكبرى»
التي تعمل عليها إدارة ترامب ،وتهدف إلى االنتقال
بالعالقات اإلسرائيلية ـ السعودية ،إلى العلن ،ضمن
صيغة تسوية إقليمية على حساب الشعب الفلسطيني.
وال يبعد أن نشهد الحقًا ،على خلفية هذا املفهوم،
محاوالت بعض اإلعالم العربي التطبيعي تطويق
عمليات الشعب الفلسطيني عبر اتهام املنفذين باالنتماء
لهذا التنظيم اإلرهابي والتكفيري ،كجزء من مساعي
إخماد صوت الشعب الفلسطيني ومقاومته التي ترفض
املساومة على حقه بوطنه .ولعل نقطة االنطالق لهذا
الترويج ستكون بموازاة خطوات تطبيعية علنية الحقة
يتم العمل عليها من قبل اإلدارة األميركية.
ويمكن التقدير بأن إدراك الشعب الفلسطيني لخطورة
ربط عمليات املقاومة باإلرهاب التكفيري ،ولكونه يندرج
ضمن مخططات استهداف القضية الفلسطينية ،بادرت
حركة «حماس» ،في خطوة الفتة ،إلى النفي بأن يكون
تنظيم «داعش» وراء هذه العملية ،وأن املنفذين ينتمون
الى حركة «حماس» و«الجبهة الشعبية».
في املقابل ،لم ينبع تبني «داعش» لهذه العملية البطولية
من فراغ ،بل هو محاولة لركب موجة نضال الشعب
الفلسطيني ،في الوقت الذي تتجه فيه سيطرته في
سوريا والعراق إلى الزوال .وهو يحاول أن يسجل في
هذا السياق ولو نقاطًا وهمية في سجله الدامي ،وأن
يقدم نفسه على أنه جزء من القوى التي تواجه إسرائيل.
ّ
العدو
في كل األحوال ،يفاجئ الشعب الفلسطيني
اإلسرائيلي ،ويؤكد إخفاق أجهزته االستخبارية
والعسكرية في إثبات فعالية اإلجراءات األمنية لحماية
العمق اإلسرائيلي ،بما فيها تلك التي تنطوي على
خصوصية ورمزية في الوعي والوجدان الصهيوني،
ويسقط مزاعم االحتالل في نجاحه في قمع االنتفاضة
وإخمادها ،أو حتى محاولة النظام التطبيعي العربي
تشويه حقيقة موقف الشعب الفلسطيني.
ومثل العديد من العمليات السابقة ،لم تتوفر معلومات
استخبارية لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،تسمح
لهم باتخاذ إجراءات وقائية واستباقية .وهي سمة كل
العمليات التي تتسم بطابع شعبي ،وال يتعارض ذلك ،مع

كون أن هؤالء املنفذين وغيرهم يتبنى كل منهم والءات
فكرية وسياسية ،وربما تنظيمية أيضًاَّ ،
محددة .وأتى
تنفيذ عملية القدس ،في ظل استعدادات إسرائيلية الفتة،
على خلفية تقدير األجهزة املختصة بأن يبادر الشعب
الفلسطيني خالل شهر رمضان الى تنفيذ عمليات ما
ضد االحتالل اإلسرائيلي.
وال يخفى أن اختيار املنفذين ملدينة القدس ينطوي
على أكثر من داللة ،منها ما يرتبط بالفرص امليدانية،
وأخرى ما يتصل بمدينة القدس نفسها ،الذي يعطي
للعمليات بعدًا خاصًا ،ويجعلها أكثر حضورًا وتأثيرًا
في الوجدان العام ،الفلسطيني واإلسرائيلي .بالنسبة
إلى الفلسطينيني ،تشكل العملية عامل استنهاض ،وهو
ما تعكسه نسبة العمليات التي يتم تنفيذها في القدس،
بالقياس إلى األماكن األخرى .فمنذ بداية السنة ،قتل
سبعة إسرائيليني في العمليات ،ستة منهم في القدس.
مع ذلك ،ينبغي اإلقرار بأن اإلجراءات التي اتخذتها
إسرائيل ،ومعها األجهزة األمنية التابعة للسلطة
الفلسطينية ،حالت حتى اآلن دون تصاعد العمليات إلى
املستويات املؤملة .وهو ما لفتت إليه صحيفة «هآرتس»
ً
العبرية بالقول إن «العملية األخيرة ال تعكس تحوال في
هذه املرحلة ،برغم نتائجها القاسية .مستوى التنسيق
عال»،
األمني بني إسرائيل وأجهزة األمن الفلسطينية ٍ
ونتيجة ذلك ،تؤكد الصحيفة أنه «في هذه األثناء ،ال
توجد دالئل على اندالع موجة إرهاب واسعة وجديدة».
بالنسبة إلى اإلسرائيليني ،تشكل هذه العملية رسالة
إضافية بأن احتاللهم للقدس لن يتمتع باالستقرار
واألمن .وسيبقى الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته،
برغم املحيط العربي املتآمر ،والذي يحاول نسج العالقات
السرية والعلنية مع االحتالل ،وإضفاء مشروعية ما
على هذا االحتالل ،وتحويله إلى كيان طبيعي على
حساب الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق ،عقد نتنياهو مشاورات أمنية،
تقرر في أعقابها فورًا «وقف زيارات الفلسطينيني
إلسرائيل» في شهر رمضان ،وهو ما يعكس إدراكًا
منهم بأن كل فرد فلسطيني هو مشروع مقاوم يمكن
أن يبادر في أي لحظة إلى تنفيذ عملية مدوية ضد
االحتالل اإلسرائيلي.
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ّ
على الغالف فيما يـكــثــف الـجـيــش ال ـســوري وحـلـفــاؤه
عملياتهم عبر مختلف المحاور تمهيدًا لطرق أبــواب
دير الــزور ،أخذت أجواء التصعيد منحى متزايدًا مع قيام
«التحالف الدولي» بإسقاط طائرة سورية أمس ،فيما جاءت
األنباء عن دخــول صواريخ إيرانية على خط «الحرب ضد
داعش» لتكمل رسم المشهد

رسائل ايرانية عابرة للحدود

الطريق إلى
دير الزور تضيق
يــواصــل الـجـيــش ال ـســوري وحـلـفــاؤه
تعبيد الطرقات نحو دير الزور على
مختلف املـحــاور .بوصلة العمليات
العسكرية فــي ريــف الــرقــة الجنوبي
الغربي ما زالــت تشير إلــى الرصافة
التي ُي ّ
رجح أن تبدأ معارك اقتحامها
ب ــن ســاعــة وأخـ ـ ــرى ،فـيـمــا تـتــواصــل
العمليات التمهيدية نحو السخنة
(ري ـ ـ ـ ــف حـ ـم ــص الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي ،وبـ ــوابـ ــة
ال ـح ــدود اإلداريـ ـ ــة ب ــن حـمــص ودي ــر
ال ـ ـ ــزور) ،وب ــال ـت ــزام ــن يـعـمــل الـجـيــش
وحـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــاؤه ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـضـ ــم م ـ ــزي ـ ــد مــن
امل ـس ــاح ــات ف ــي أق ـص ــى ري ــف حمص
الجنوبي الشرقي الذي ُيعتبر بدوره
ب ــواب ــة ن ـحــو ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي لــديــر
ال ـ ـ ــزور .وال يـمـكــن ف ـصــل الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة لـ ـلـ ـق ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة عــن
نظيرتها فــي الـجــانــب ال ـس ــوري .وال
تقتصر أهمية تقدم القوات العراقية
نـحــو الـشـمــال الـشــرقــي ملعبر الوليد
عـ ـل ــى الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـ ــرم ـ ــزي ـ ــة ،أو عـلــى
أهمية التقاء الطرفني فــي استكمال
لاللتفاف حــول «الخطوط الحمراء»
األميركية متمثلة بنقطة التنف ،بل
تتجاوزها نحو تقريب املسافة من
البوكمال (ريــف دير الــزور الجنوبي
ّ
املرجح أن األخيرة في
الشرقي) .ومن
طريقها لـتـكــون أول معقل ب ــارز من

م ـعــاقــل تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» مستهدف
بـعـمـلـيــة عـسـكــريــة مـشـتــركــة لـلـقــوات
ال ـس ــوري ــة وال ـع ــراق ـي ــة .وع ـل ــى الــرغــم
مــن أن املدينة مــا زالــت فــي حسابات
الجغرافيا بعيدة نسبيًا عــن مسار
تـ ـق ــدم الـ ـ ـق ـ ــوات ،غ ـي ــر أن الـ ـتـ ـط ــورات
األخـيــرة على الـحــدود تتيح للقوات
الـ ـس ــوري ــة والـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــروع فــي
م ــزام ـن ــة ال ـت ـق ــدم الـ ـب ــري ع ـلــى طــرفــي
الحدود صعودًا نحو الشمال ليكون
معبر القائم الحدودي هدفًا للقوات
ّ
العراقية ،في مقابل مدينة البوكمال
ّ
ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل هـ ــدفـ ــا اس ـت ــرات ـي ـج ــي ــا
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ّ
ـوري ـ ـ ـ ــة .وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
األخ ـ ـيـ ــرة ت ــوس ـي ــع الـ ـط ــوق ال ـفــاصــل
ّ
بــن املـجـمــوعــات املـســلـحــة املــدعــومــة
ّ
أميركيًا واملتمركزة في التنف ،وبني
الحدود اإلداري ــة ملحافظة ديــر الــزور
عبر توسيع مناطق سيطرتها نحو
الـشـمــال انـطــاقــا مــن نـقــاط التثبيت
ّ
ميدانية
الساعية إلى تكريس معادلة
جديدة بعد السيطرة على منطقة «أم
ال ـص ــاب ــة» .وت ـب ــدو مـنـطـقــة حميمة
(ريف حمص الشرقي) هدفًا أساسيًا
على خارطة عمليات الجيش السوري
وحـلـفــائــه .وسـيـكــون مـ ّ
ـرجـحــا إذا ما
واص ـل ــت ه ــذه الـع ـمـل ـيــات االش ـت ـغــال
وفــق تكتيك «تشتيت الجبهات» ،أن

«الحشد الشعبي» يدخل العمق السوري

توجه نحو القائم أو تلعفر؟
قطعت قوات «الحشد
الشعبي» الحدود العراقية ـ
السورية ،لتلتقي في عمق
األراضي السورية بقوات
الجيش السوري والحلفاء
وفصائل المقاومة العراقية
ّ
المتقدمة في البادية
السورية .وبعد وصولها
إلى بلدة أم جريص ،غربي
محافظة نينوى ،ومسكها
ٍ
لجزء من الخط الحدودي ً
العراقي ـ السوري ،وصوال
إلى بلدة تل صفوك ،تواصل
قوات «الحشد» عملياتها،
إلى جانب القوات العراقية
األخرى ،لكن هذه ّ
المرة
جنوبي البالد

نور أيوب
أعـلـنــت وزارة الــدفــاع الـعــراقـيــةّ ،أول
مــن أم ــس ،سيطرة الجيش العراقي
ع ـلــى مـنـفــذ ال ــول ـي ــد ال ـ ـحـ ــدودي ،إلــى
ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ع ـلــى
املـثـلــث ال ـح ــدودي :ال ـع ــراق ـ ـ األردن ـ
سوريا .وأضافت في بيان أن «قوات
ـن ال ـج ـي ــش ًوالـ ـحـ ـش ــد ًال ـع ـش ــائ ــري
مـ ـ ّ
ش ــن ــت ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة م ــن ثــاثــة
محاور للسيطرة على منفذ الوليد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ،وال ـ ـشـ ــريـ ــط ال ـ ـحـ ــدودي
م ــع األردن ،ب ــدع ـ ٍـم م ــن سـ ــاح الـجــو
العراقي ،وطيران التحالف الدولي»،
ح ـي ــث أم ـس ـك ــت الـ ـ ـق ـ ــوات بــال ـشــريــط
الـ ـ ـح ـ ــدودي مـ ــن م ـن ـفــذ ط ــري ـب ـي ــل مــع
ً
األردن ،وصــوال إلى منفذ الوليد مع
سوريا.
ووفـ ـ ــق م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ف ــإن
عملية الـتـقـ ّـدم باتجاه معبر الوليد
بدأتها قوات «الحشد الشعبي» ،إلى
جانب الـقــوات األخ ــرى ،ليل الجمعة
ـ ـ ـ ـ الـ ـسـ ـب ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وم ـ ـ ــع س ــاع ــات
ّ
الظهيرة تمكنت مــن السيطرة على

صورة نشرها التلفزيون اإليراني لواحد من الصواريخ التي أطلقت أمس (أ ف ب)

يسعى الجيش وحلفاؤه إلى مزامنة
م ـح ــاوالت ال ـت ـقــدم نـحــو حـمـيـمــة مع
مـخـطــط االق ـت ـح ــام ال ـب ــري للسخنة.
وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
إل ــى أن ال ـكــام عـلــى «ن ـجــاح الجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي ق ـط ــع خـ ـط ــوط إم ـ ــداد
«داع ــش» مــن الـقــائــم نحو السخنة»
يـحـمــل نــوعــا م ــن امل ـبــال ـغــة ،واألص ــح
ّ
أن العمليات قد وضعت هذا الهدف
ّ
على سلم األولويات ،غير أن تحقيقه

املعبر واستعادته .وفــرض «الوضع
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـّسـ ـ ّـيـ ــئ» عـ ـل ــى قـ ـي ــادة
«الـ ـحـ ـش ــد» غ ـ ــض ال ـن ـظ ــر ع ـ ًـن إع ــان
اسـ ـتـ ـع ــادة املـ ـعـ ـب ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن
األميركي،
«ترويج البعض ملشاركة
ّ
ظات
وإقحامه في املعركة ،أثــار تحف ٍ
ع ـ ّـدي ــدة ل ـ ــدى قـّ ـي ــادة ال ـح ـش ــد ،ال ـتــي
فضلت عدم تبني اإلنجاز».
لـكــن م ــا بـقــي بـعـيـدًا ع ــن اإلعـ ــام هو
«االن ـ ــزع ـ ــاج األمـ ـي ــرك ــي ال ـك ـب ـي ــر» مــن
دور قـ ــوات «ال ـح ـش ــد» ال ـتــي ات ـخــذت
محور ّ
محاذ للحدود العراقية
تقد ٍم
ٍ
ً
ّ
ـ ـ ال ـســوريــة ،وم ــن ثــم تـقــدمـهــا شـمــاال
ب ـ ــات ـ ـج ـ ــاه م ـ ـع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر (مـ ـعـ ـب ــر
ت ـ ـ ــراب ـ ـ ــي) ،واالنـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاف إل ـ ـ ــى داخ ـ ــل
ال ـح ــدود ال ـس ــوري ــة بـعـمــق ب ـلــغ أكـثــر
من  20كيلومترًا ،حيث التقت قوات
«الحشد» مع قوات الجيش السوري
والحلفاء ،وبعض فصائل املقاومة
الـعــراقـيــة (كـتــائــب ح ــزب ال ـلــه ،حركة
النجباء) العاملة في سوريا.
وت ـض ـيــف م ـع ـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» أن
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرك املـ ـقـ ـب ــل لـ ـلـ ـق ــوات س ـي ـكــون
ً
م ـبــاشــرة بـعــد عـيــد الـفـطــر (ب ـعــد 10
أيام) ،على أن تختار قيادة «الحشد»
إح ــدى الــوجـهـتــن؛ األول ــى استكمال
ً
ّ
التقدم من معبر الوليد شماال باتجاه
ال ـقــائــم ،وم ــن ثــم ال ــوص ــول إل ــى بلدة
أم ص ـفــوك ،غــربــي محافظة نينوى،
ّ
املتقدمة بتلك
ُبحيث تلتقي القوات
امل ِّ
ثبتة هناك ،وبذلك يكون «الحشد»
ّ
ق ــد ت ـمــكــن م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى كــامــل

مـ ــا زال فـ ــي ح ــاج ــة إلـ ـ ــى م ــزي ــد مــن
الوقت واملعارك .وباتت السخنة قاب
قوسني من القوات السورية املتقدمة
ن ـح ــو ال ـ ـغـ ــرب فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات مـحـيــط
تدمر .وكانت سيطرة الجيش أمس
عـلــى محمية الـتـلـيـلــة (ش ــرق تــدمــر)
ق ــد ج ـع ـلــت م ــن امل ـح ـطــة ال ـثــال ـثــة في
حكم الساقطة ّ
ناريًا .وتشكل املحطة
ّ
الثالثة نقطة انطالق مستقبلية نحو
الـسـخـنــة .وتـ ــؤدي عـمـلـيــات الجيش

رغم ما تحقق ٌ
ّ
فإن الجميع موقن
بأن معركة الحدود
لم تبدأ بعد

ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغــربــي
وظـيـفــة مـكـمـلــة لـنـظـيــرتـهــا ف ــي ريــف
حمص الـشــرقــي ،إذ تتيح السيطرة
على الرصافة حال حدوثها تكثيف
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ت ـج ـم ـعــات «داعـ ـ ــش»
األساسية ،وحرمانه إمكانية تبادل
اإلم ـ ـ ـ ــداد نـ ـظـ ـرًا النـ ـشـ ـغ ــال مـسـلـحـيــه
املتمركزين في كل نقطة بمحاوالت
ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـن ـه ــا .فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه،
س ـي ـك ــون مـ ــن ش ـ ــأن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى

األنبار ،واملباشرة في عزلها ومن ثم
تطهيرها».
حـ ـت ــى اآلن ،وم ـ ـنـ ــذ وص ــولـ ـه ــا إل ــى
الحدود السورية ،في الشمال (غرب
ـد)،
نـيـنــوى) والـجـنــوب (معبر الــولـيـ ً
ل ــم ت ـخــض قـ ــوات «ال ـح ـش ــد» مـعــركــة
ً
حقيقية ،كالتي خاضتها مـثــا في
م ـح ـي ــط م ــدي ـن ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــروان ،ج ـنــوب
غ ــرب ــي امل ـ ــوص ـ ــل ،ل ـك ـن ــه كـ ـ ــان تـ ـق ـ ّـدم
العباديّ :
وجهت «الحشد» إلى محاصرة قضاء
تلعفر ،لكنه ذهب باتجاه آخر (من الويب)

الـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة ـ ـ ـ الـ ـس ــوري ــة؛ أمــا
الوجهة الثانية ،فهي عــودة القوات
إل ــى ق ـض ــاء تـلـعـفــر ،غ ــرب ــي امل ــوص ــل،
والـ ـ ـش ـ ــروع فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات اس ـت ـع ــادة
امل ــدي ـن ــة وم ـح ـي ـط ـهــا ،خ ـص ــوص ــا أن
قيادة «الحشد» قد ّ
حصلت موافقة
رئـيــس ال ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي على
إيكالها مسؤولية استعادة تلعفر.
وتـصــف م ـصــادر «األخ ـب ــار» املـعــارك
املقبلة بـ«الصعبة ج ـ ّـدًا» ،خصوصًا
عمليات صحراء األنبار ،ملا تحتويه
وأوكار ملسلحي «داعش»؛
جيوب
من
ٍ
ٍ
فرؤية العمليات املرسومة لصحراء
األن ـبــار الـغــربـيــة ،حتى اآلن ،تقضي
«ب ــوص ــل قـ ــوات الـحـشــد م ــن ب ـلــدة أم
جريص حتى مدينة القائم» ،إضافة
إلــى «وص ـ ٍـل آخــر للقوات مــن الرطبة
باتجاه الـقــائــم» ،و«تطويق صحراء
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العالم
الرصافة أن تمنح الجيش وحلفاءه
فــرصــة تــوسـيــع نـطــاق الـسـيـطــرة في
الـ ــريـ ــف ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـغ ــرب ــي ل ـل ــرق ــة،
وال ـ ـتـ ــوجـ ــه جـ ـن ــوب ــا نـ ـح ــو ال ـ ـحـ ــدود
اإلدارية الفاصلة بني الرقة وحمص،
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـ ـشـ ــروع فــي
رسم شعاع سيطرة باتجاه الجنوب
ال ـشــرقــي نـحــو جـبــل ب ـشــري تمهيدًا
ل ـعــزلــه ع ــن أي تــأث ـيــر مـحـتـمــل على
الـقــوات املتقدمة بريًا في اتجاه دير
َ
ال ـ ـ ــزور (ح ـ ـ ــال الـ ـب ــدء ب ـه ــذا ال ـت ـق ــدم).
وإذا مــا واص ـلــت الـعـمـلـيــات سيرها
ب ــاإليـ ـق ــاع ذاتـ ـ ـ ــه ،ف ـم ــن امل ـح ـت ـم ــل أن
تكون خواتيم شهر حزيران الجاري
ّ
زمنية فارقة في مسار
بمثابة عالمة

مجموعات مسلحة ســوريــة جديدة
نحو التنف ،وهي خطوة من شأنها
أن ت ـكــون م ـقــدمــات لـسـلــوك مـيــدانــي
أم ـيــركــي ج ــدي ــد .وم ــا زال االن ـخ ــراط
ال ـبــري امل ـبــاشــر ل ـقــوات أمـيــركـيــة في
مواجهة القوات السورية وحلفائها
خـيــارًا مستبعدًا حتى اآلن ،غير أن
تــزايــد الـحــديــث عــن ه ــذا الـخـيــار في
وسائل اإلعالم الغربية يجعل أخذه
في االعتبار أمرًا واردًا.
وغير بعيد عن األجــواء التصعيدية
والرسائل الصاروخية ،تأتي األنباء
ع ــن ق ـيــام ال ـق ــوات اإلي ــران ـي ــة بتنفيذ
ضــربـتــن صــاروخـيـتــن ضــد معاقل
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي ًديـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور،
فــي إج ــراء يمثل ســابـقــة ،كما يبعث
رس ــائ ــل ت ـص ـع ـيــديــة إل ـ ــى واش ـن ـطــن
فــي إط ــار اح ـتــدام الـكـبــاش األميركي
اإليراني في الساحة السورية .وأكد
بـيــان لـقــوات حــرس الـثــورة اإليــرانــي
أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف «مـ ـ ـق ـ ــر ق ـ ـيـ ــادة
ومــركــز تجمع وإس ـن ــاد لــإرهــابـيــن
الـتـكـفـيــريــن فــي منطقة دي ــر ال ــزور،
بهدف معاقبتهم ...إثر الجريمة التي
قاموا بها في  7حزيران في طهران»،
ّ
مبينًا أنه «تم إطالق صواريخ أرض
ـ ـ ـ أرض م ــن الـ ـق ــواع ــد ال ـص ــاروخ ـي ــة
(للحرس) في محافظات كرمانشاه
وكردستان (غرب إيران)».
وك ــان مــرشــد الـجـمـهــوريــة اإليــرانـيــة
ال ـس ـيــد ع ـلــي ال ـخــام ـن ـئــي ،ق ــد وصــف
أم ـ ــس أكـ ــاذيـ ــب ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ض ــد اي ـ ـ ــران بــأن ـهــا
«تـهــديــدات فــارغــة» ،مــؤكـدًا أن بــاده
«ال تعبأ» بهذه االفتراءات .وأوضح،
خالل استقباله لعدد من أسر شهداء
حـ ـ ــرس ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،أن «األمـ ـي ــركـ ـي ــن
حـ ـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ـ ــوا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر ن ـ ـظـ ــام
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،إال
أنهم فشلوا» ،مضيفًا أن «األميركيني
لم يدركوا إلى ّ
حد اآلن حقيقة الشعب
االيراني» .ووصف مسؤولي اإلدارة
األميركية بأنهم «مبتدئون وعديمو
الخبرة وال يعرفون ماذا يفعلون».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،أع ـل ــن امل ـت ـحــدث
ب ــاس ــم ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
العميد مسعود جزائري ،أنه «في حال
لم ّ
تغير أميركا نهجها ،فسنرغمها
على ذل ــك» ،فيما كتب مساعد وزيــر
الخارجية اإليراني السابق للشؤون
ال ـعــرب ـيــة واألف ــريـ ـقـ ـي ــة ،ح ـســن أمـيــر
عـبــدالـلـهـيــان ،عـقــب ال ـض ــرب ــات ،على
حسابه على «تــويـتــر» ،أن «هــذا كان
مجرد تحذير ناعم».
(األخبار)

ٌ
مـحـفــوف ببعض الـعـقــد املوضعية،
ً
ال ـتــي عــول ـجــت م ـب ــاش ــرة بــاألسـلـحــة
املـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن م ـس ـل ـحــي
«داع ــش» ب ــدأوا بــاالنـحـيــاز ّإم ــا إلــى
الــداخــل ال ـســوري ،أو االنـسـحــاب مع
الـعــوائــل الـنــازحــة مــن تـلــك املـنــاطــق،
وس ــط ان ـه ـيــار م ـع ـنــوي كـبـيــر داخ ــل
صفوفهم ،مــا أدى إلــى «تـفــريــغ تلك
املـ ـن ــاط ــق مـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،ودخـ ـ ــول

سريع وسلس».
بشكل
القوات إليها
ٍ
ٍ
لـكــن ه ــذا املـشـهــد ل ــن يـنـسـحــب على
ٌ
املـ ــراحـ ــل امل ـق ـب ـل ــة ،فــال ـج ـم ـيــع م ــوق ــن
بـ ـ ـ ــأن «م ـ ـعـ ــركـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود لـ ـ ــم تـ ـب ــدأ
ب ـ ـعـ ــد» ،مـ ــا جـ ـ ــرى ـ ـ ـ حـ ـت ــى األم ـ ـ ــس ـ ـ
«تـثـبـيــت م ــواق ــع عـسـكــريــة ،وقــواعــد
نــاريــة ،وشــق خـطــوط إم ــداد ،إيــذانــا
للمعركة املرتقبة ،التي ستكون في
امل ـح ـي ــط ال ـح ـي ــوي مل ــدي ـن ــة ال ـق ــائ ــم»،
معقل تنظيم «داعــش» عند الحدود
السورية.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ج ـب ـهــة ت ـل ـع ـفــر ،فــإن
البعض ُي ّ
فسر منح العبادي الضوء
األخـضــر لـقــوات «الحشد» بالدخول
إل ــى املــدي ـنــة بــأن ـهــا «خ ـط ــوة إلب ـعــاد
الـحـشــد عــن ال ـح ــدود ،وإس ـنــاد مسك
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ،وحـ ـ ــرس
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،والـ ـحـ ـش ــد الـ ـعـ ـش ــائ ــري»؛
فالرجل ال يريد أن تتقاطع أجندة ّ
أي
«قـ ّـوة عسكرية في العراق مع أجندة
ٌ
تفسير يدور في فلك
خارجية» ،وهو
عدد من
مع
لقائه
ما قاله العبادي في
ٍ
الصحافيني واملحللني السياسيني
ب ــأن ــه «أص ـ ــدر ت ــوج ـي ـهــات عـسـكــريــة
لـ ـق ــوات ال ـح ـش ــد ب ـم ـح ــاص ــرة ق ـضــاء
تـلـعـفــر ،وت ـحــريــر امل ـنــاطــق املـحـيـطــة
به منذ أربعة شهور» .وأضــاف «أنا
أعرف ملاذا لم تتحرك بعض قيادات
ال ـح ـشــد ع ـلــى ه ــذا املـ ـح ــور ،وعـنــدمــا
أب ـل ـغ ـت ـه ــم ب ــأنـ ـن ــي أعـ ـ ـ ــرف ال ـس ـب ــب،
ال ـت ــزم ــوا ال ـص ـمــت وذهـ ـب ــوا بــاتـجــاه
آخر».

قال أمير عبد
اللهيان ّعقب
الضربات إنها ليست
إال تحذيرًا ناعمًا

ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة .ورغ ـ ـ ــم رج ـح ــان
كفة الجيش الـســوري حتى اآلن في
عـمـلـيــات ال ـب ــادي ــة ف ــي ال ـع ـم ــوم ،غير
ّ
أن كل تقدم جديد للجيش السوري
ّ
مـ ــن ش ــأن ــه أن يـ ـش ــد األنـ ـ ـظ ـ ــار أك ـثــر
فــأكـثــر نـحــو ردود الـفـعــل األمـيــركـيــة
امل ـح ـت ـم ـلــة .ودأب ـ ـ ــت واش ـن ـط ــن حـتــى
وقت قريب على تأكيد أنها ال تنوي
م ـهــاج ـمــة الـ ـق ــوات الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة إال في
«حــاالت دفاعية» ،وهــو اإلطــار الذي
كانت قــد وضعت فيه استهدافاتها
السابقة للقوات السورية في محيط
التنف .غير أن قيام «قوات التحالف
ال ــدول ــي» ب ــإس ـق ــاط ط ــائ ــرة ســوريــة
أم ــس ف ــي مـنـطـقــة ال ــرص ــاف ــة ،يــوحــي
ب ــاح ـت ـم ــاالت جـ ـن ــوح أم ـي ــرك ــي نـحــو
«تـغـيـيــر ق ــواع ــد االش ـت ـب ــاك» .وتــأتــي
خ ـطــوة إس ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة ف ــي سـيــاق
سلسلة خطوات تصعيدية أميركية
تلت تنفيذ الـقــوات الـســوريــة عملية
االلـ ـتـ ـف ــاف ن ـح ــو أم الـ ـص ــاب ــة ،عـلــى
رأس ـه ــا ن ـشــر مـنـظــومــة «ه ـي ـمــارس»
الصاروخية في التنف .ويضاف إلى
ذلك الحديث املتزايد عن ّ
نيات لنقل
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جدران الخليج ترتفع
 ...ومفاوضات سعودية ـ إسرائيلية للتطبيع؟
مع دخول «العزلة
القطرية» أسبوعها الثالث،
اليوم ،تبدو األزمة الخليجية
ّ
عصية على الوساطات
اإلقليمية ،التي خرجت هذه
المرة عن دائرة ُ
«المصلح»
الكويتي ،لتشمل الجانب التركي
«ج ـ ــدار ب ــرل ــن» الـخـلـيـجــي ـ ـ ع ـلــى حـ ّـد
تعبير أحــد ال ــوزراء القطريني ـ ـ ارتفع
الشيء ،خالل اليومني
مستواه ،بعض
ّ
املاضيني ،ليتجاوز بــنــاؤوه (الثنائي
ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي ،والـ ــدول التي
ت ـ ــدور ف ــي ف ـل ـك ــه)؛ ف ـف ــي ح ــن ات ـخ ــذت
الـبـحــريــن خـطــوة إضــاف ـيــة ،فــي سياق
اإلجـ ـ ـ ــراءات «ال ـع ـقــاب ـيــة» ض ــد اإلمـ ــارة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،بـطـلـبـهــا مـ ـغ ــادرة جـنــود
قـ ـط ــري ــن م ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن عـ ـل ــى أرضـ ـه ــا
يـ ـخ ــدم ــون ضـ ـم ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ــرك ــزي ــة
ل ـل ـقــوات ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،انـضــم
موقع الـتــواصــل االجتماعي «تويتر»
إل ــى إج ـ ـ ــراءات ال ـع ـقــاب ض ــد ال ــدوح ــة،
بتوقيفه حسابات قناة «الجزيرة».
وأعـلـنــت الـقـنــاة الـقـطــريــة عــن توقيف،
ُيـ ّ
ـرج ــح أن يـكــون «مــؤق ـتــا» ،لحسابها
على «تويتر» باللغة العربية ،في حني
لــم يـتــأثــر حسابها باالنكليزية بهذا
التوقف.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ي ـ ــواص ـ ــل ف ـيــه
الثنائي الـسـعــودي ـ ـ اإلمــاراتــي حملة
دبـلــومــاسـيــة لـتـعــزيــز الـعـقــوبــات على
الدوحة .وفي هذا السياق ،أطلع وزير
الخارجية اإلماراتي ،عبدالله بن زايد،
ً
أعضاء في الكونغرس األميركي على
اإلجراءات الدبلوماسية واالقتصادية
ً
املتخذة بحق الـجــارة القطرية ،قائال
إنـهــا تستهدف «إيـقــاف دعمها املالي
للمنظمات املـتـطــرفــة وتــدخــاتـهــا في
شؤون الدول األخرى».
أمــا عـلــى خــط الــوســاطــات ،فـقــد أجــرى
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،م ــول ــود
ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو ،م ـحــادثــات م ــع املـلــك
الـ ـسـ ـع ــودي سـ ـلـ ـم ــان .وف ـي ـم ــا وص ـفــت

مصادر اللقاء بـ«اإليجابي» ،لم يصدر
مــا يفيد رسميًا عــن تحقيق أي تقدم
في حل األزمة .وكان الوزير التركي قد
قام األسبوع املاضي بجولة خليجية
ش ـم ـلــت الـ ــى ج ــان ــب ال ـس ـع ــودي ــة قـطــر
والكويت.
ّ
جــديــر بــالــذكــر أن ال ــوس ــاط ــة الـتــركـيــة
ت ـب ــدو أمـ ــام مـ ـس ــارات م ـغ ـل ـقــة ،خــاصــة
ب ـع ــدم ــا ك ـش ــف ال ــرئـ ـي ــس رج ـ ــب طـيــب
أردوغان ،يوم الجمعة ،أنه عرض على
امللك السعودي سلمان «إنشاء قاعدة
عسكرية تركية في السعودية» ،وأتاه
الـ ــرد ،أول مــن أم ــس ،بـلـهـجــة واضـحــة
ف ــي رف ـض ـه ــا .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة عـ ــن «مـ ـص ــدر
ّ
م ـ ـسـ ــؤول» أن الـ ــريـ ــاض «ال ي ـم ـكــن أن
تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية
عـ ـل ــى أراضـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،وأنـ ـ ـه ـ ــا ل ـي ـس ــت فــي
حــاجــة إلــى ذلــك ،وأن قواتها املسلحة
وقـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي أفـ ـض ــل
م ـس ـتــوى ،ول ـهــا م ـشــاركــات كـبـيــرة في
الخارج ،بما في ذلك قاعدة أنجيرليك
فــي تركيا ،ملكافحة اإلره ــاب وحماية
األمن واالستقرار في املنطقة».
(أ ف ب)

ويومًا بعد يوم ،تتضح أبعاد جديدة
للتصعيد السعودي ،تشي بتحالفات
ج ــدي ــدة ع ـلــى امل ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـم ــي ،ال
سـيـمــا عـلــى خــط ال ــري ــاض ـ ـ تــل أبـيــب،
إذ أشــارت صحيفة «تايمز» اللندنية
إلـ ـ ــى م ـ ـفـ ــاوضـ ــات س ــري ــة تـ ـج ــري بــن
ال ـجــان ـبــن لـفـتــح ق ـن ــوات دبـلــومــاسـيــة
رسـمـيــة ،تـكــون بدايتها بــاتـفــاق حول
ُ
امل ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـجـ ــويـ ــة ،تـ ـفـ ـت ــح ب ـم ــوج ـب ــه
أجــواء السعودية للطائرات التجارية
اإلسرائيلية.
هــذه املـعـلــومــات ،إن تــأكــدت ،فستعني
أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة بـ ــاتـ ــت ت ـم ـت ـل ــك أك ـث ــر
م ــن ب ــاب إلق ــام ــة ع ــاق ــات رس ـم ـيــة مع
إسرائيل .وعالوة على االتفاق الجوي،
تــأتــي مــواف ـقــة ال ـبــرملــان امل ـص ــري على
اتفاقية ترسيم ال ـحــدود البحرية مع
ً
ال ـس ـع ــودي ــة ،والـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ت ـن ــازال
عن جزيرتي تيران وصنافير ،لتفتح
ال ـبــاب أم ــام ان ـخــراط س ـعــودي مباشر
فــي اتـفــاقـيــة «كــامــب دي ـف ـيــد» ،وف ــق ما
يؤكد الكثير من املراقبني ،وهو أمر لن
يتأخر ،وسيكون فور توقيع الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي على ما
انـتـهــى إلـيــه مجلس ال ـنــواب األسـبــوع
املاضي ،ونشره في الجريدة الرسمية.
ووف ــق «الـتــايـمــز» ،فــإن هــذه الـعــاقــات
قــد ت ـبــدأ عـلــى شـكــل ات ـفــاقــات صغيرة
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــم ،سـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــال ـع ـم ــل ف ــي ال ـخ ـل ـيــج،
م ـن ـه ــا عـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ال ـس ـم ــاح
لشركة «العال» بالتحليق في األجواء
السعودية.
وأشـ ــارت الـصـحـيـفــة الـبــريـطــانـيــة إلــى
أن احتماالت التقارب بــن السعودية
وإســرائ ـيــل رب ـمــا تـفـســر جــزئـيــا فــرض
السعودية وحلفائها حـصــارًا شامال
عـلــى قـطــر ،لــدفـعـهــا نـحــو الـتـخـلــي عن
دعـمـهــا لـحــركــة «حـ ـم ــاس» .وم ــع ذل ــك،
ن ـفــت م ـص ــادر س ـعــوديــة ف ــي حــديـثـهــا
إلى «التايمز» فكرة تحسني العالقات
بينها وبــن إســرائـيــل ،قائلة إن األمــر
يـقـتـصــرعـلــى رغ ـب ــة أم ـيــرك ـيــة ف ــي هــذا
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص( .ك ـ ــام ـ ــل الـ ـتـ ـق ــري ــر ع ـلــى
موقعنا)

مجزرة سعودية جديدة ...في صعدة
تزامنًا مــع انتشار التقارير حــول الخسائر الكبيرة
ال ـت ــي ُم ـن ـيــت ب ـهــا الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس الـيـمـنــي
املـسـتـقـيــل ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي ،ف ــي أك ـثــر من
ّ
وحجة،
جبهة مشتعلة ،ال سيما في محافظتي تعز
ّ
كثف تحالف الـعــدوان السعودي غاراته الجوية على
األحياء السكنية واملواقع غير العسكرية في اليومني
املاضيني ،مرتكبًا مجزرة جديدة في صعدة ،تضاف
إلى عشرات املجازر التي ،وعلى الرغم من وحشيتها،
ل ــم تـخـتــرق الـضـمـيــر ال ــدول ــي وال الـتـعـتـيــم اإلعــامــي
املفروض بقوة املال والنفط.
ولم يعد اليمنيون يحتفلون عند سماعهم باالنتكاسات
الكبيرة التي ّ
تتكبدها القوات التابعة لتحالف العدوان
واملرتزقة ،بل باتوا ينتظرون بقلق «األخبار العاجلة»
ع ــن مــذبـحــة ج ــدي ــدة تــرتـكـبـهــا ال ـط ــائ ــرات الـسـعــوديــة،
ّ
ويخبئون أطفالهم مــن نـيــران أخمدها «الـحـفــاة» من
الجيش اليمني والفصائل املوالية له في جبهات القتال.
الضحية هذه املرة هم أبناء صعدة ،حيث قتل  25يمنيًا
على األقل في قصف جوي استهدف فجر أمس سوقًا
شعبيًا مكتظًا في املحافظة الواقعة شمال البالد.
وفــي التفاصيل ،فقد قــامــت طــائــرات تابعة لتحالف
الـعــدوان بشن غارتني على ســوق مشنق في مديرية
شـ ــدا قـ ــرب الـ ـح ــدود ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي اعـ ـت ــداء شـ ّـبـهــه

الناشطون على «تويتر» بهجمات تنظيم «داعش» على
األسواق العراقية خالل شهر رمضان.
وقـ ــال م ــدي ــر مـكـتــب ال ـص ـحــة ف ــي ص ـن ـعــاء ع ـبــد اإلل ــه
العزي ،إنه «نتيجة الستمرار القصف ،لم تتمكن فرق
اإلس ـع ــاف مــن ال ــوص ــول إل ــى الـضـحــايــا إال فــي وقــت
مـتــأخــر خـشـيــة تـعــرضـهــا لـلـقـصــف ،كـمــا ح ــدث في
مرات سابقة» .وهاجم العزي السعودية التي قال إنها
ّ
املتسوقني في الليالي العشر األخيرة من
«استهدفت
شهر رمضان املبارك ،من دون أن تراعي حرمة هذا
الشهر» ،مؤكدًا أن جميع الضحايا من املدنينيّ .
ونـقـلــت وســائــل اإلع ــام عــن مـصــدر طـبــي مــطـلــع أن
«بعض الجثث لم يتم التعرف على أصحابها حتى
ّ
وتفحمها بالكامل» ،مشيرًا
اللحظة بسبب احتراقها
إل ــى «عـ ــدم قـ ــدرة م ــا تـبـقــى م ــن مـسـتـشـفـيــات على
استيعاب الجرحى وتأمني العالج» ،بسبب ّ
شح املوارد
املالية واملستلزمات الطبية ،ونقص الكوادر الطبية.
وت ــأت ــي امل ـج ــزرة ف ــي وق ــت ك ــان فـيــه الــرئ ـيــس اليمني
املستقيل فــي ضـيــافــة امل ـلــك ال ـس ـعــودي سـلـمــان ،في
قصر الصفا بمكة املكرمة ،بهدف مناقشة «القضايا
واملوضوعات التي تهم البلدين والشعبني الشقيقني
على مختلف املستويات».
(األخبار)
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ظريف في الجزائر :الحل في الخليج
من الجزائر ،بدأ
أمس وزير الخارجية
اإليراني ،جولته
األفريقية التي
ستقوده أيضًا إلى
تونس وموريتانيا.
وبينما تأتي الزيارة
إلى الجزائر في وقت
تستمر فيه الخالفات
الخليجية ــ الخليجية
بصورة قد تؤثر على
إقليمية،
توازنات
ّ
َ َ
فإن البلدين بدوا
متفقين َ
ودع َوا
إلى «الحوار»

الجزائر ــ محمد العيد
تطابق إيــرانــي ـ جــزائــري بــدا واضحًا
أمـ ــس ،ب ـعــد وصـ ــول وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف إل ــى
ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ول ـق ــائ ــه وزي ــر
الشؤون األفريقية والعربية عبد القادر
مساهل .وفي أول تصريح ،قال ظريف
ّ
إن البلدين يتفقان على مبدأ «احترام
أراضــي وسـيــادة الــدول وعــدم التدخل
فــي شــؤونـهــا الــداخـلـيــة والـسـعــي إلــى
الحوار والتوصل إلى الحلول السلمية
للنزاعات والخالفات».
ّ
وأوض ــح ظــريــف أن الـلـقــاء تـطــرق إلــى
«ال ـق ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وخ ــاص ــة فــي
مـجــال مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب وال ـت ـطــرف»،
ّ
مشيرًا إلى أن املحادثات كانت «جيدة
وب ـ ـ ـنـ ـ ــاءة» .ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـع ــاق ــات
الـثـنــائـيــة بــن الـبـلــديــن «مـتـيـنــة ج ـدًا»
ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية ،مــؤكـدًا فــي الــوقــت نفسه
وج ـ ـ ــود «م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات دائـ ـ ـم ـ ــة ،وح ـ ــوار
مستمر» بخصوص مختلف القضايا.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد ال ــوزي ــر اإلي ــران ــي
تطابق رؤى البلدين في هذه امللفات،

ُ
علمًا بــأن الجزائر تلزم نفسها بمبدأ
صـ ـ ــارم ي ـق ـضــي ب ــرف ــض الـ ـت ــدخ ــل فــي
شـ ــؤون ال ـ ــدول أو الـ ــزج بـجـيـشـهــا في
حروب خارج الحدود.
وف ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ـ ـ ــى األزم ـ ـ ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ــر
الخارجية اإليــرانــي إنــه «بالنظر إلى
وجود تطورات إقليمية ودولية ،فإننا
نحتاج إلى التشاور مع الجزائر التي
ّ
تشكل أول محطة لزيارتي للمنطقة».
ّ
وت ــاب ــع أن ثـمــة «س ـيــاســة ت ـش ــاور بني
الجزائر وإيران على الصعيد الدولي،
وكذلك في ما يتعلق بتعزيز التعاون
بـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ودول ع ــدم
االنحياز».
وت ــرتـ ـب ــط ال ـ ـجـ ــزائـ ــر بـ ـع ــاق ــات ق ـ ّ
ـوي ــة
مــع إيـ ــران فــي امل ـجــالــن الــدبـلــومــاســي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ان ـع ـكــس
أم ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـع ــاون
امل ـ ـصـ ــرفـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وال ـ ـطـ ــرق
الكفيلة بتفعيله ودفـعــه نحو األم ــام.
وكــان البلدان قد استعادا عالقاتهما
الــدبـلــومــاسـيــة ع ــام  ،2000بـعــد فـتــرة
قطيعة بــدأت في عهد الرئيس محمد
ب ــوض ـي ــاف (رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس األع ـل ــى

للدولة) ،وذلك إثر اتهام دبلوماسيني
إيرانيني بإجراء اتصاالت مع «الجبهة
اإلس ــامـ ـي ــة لـ ــإن ـ ـقـ ــاذ» .وبـ ـع ــد إع ـ ــادة
العالقات في عهد الرئيس الحالي عبد
ّ
العزيز بوتفليقة ،فإن مسارها يتطور،
بحيث أصبحت الجزائر الشريك األول
إليران في «املغرب العربي».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ذكـ ــر ال ــوزي ــر عبد

ّ
تشكل الجزائر محطة
أولى في جولة ظريف
اإلقليمية
الـ ـ ـق ـ ــادر م ـس ــاه ــل أن ل ـ ـقـ ــاءه ظــريــف
ت ـض ـم ــن «تـ ـقـ ـيـ ـي ــم آلـ ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـع ــاون
الثنائي ،ومناقشة األوضاع الراهنة
ف ــي ال ـعــاملــن ال ـعــربــي واإلس ــام ــي»،
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه ت ـض ـم ــن أيـ ـض ــا ع ــرض
موقف الجزائر بخصوص ما يجري
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط .وق ــال مساهل:
«حتى وإن تعلق األمــر بالوضع في
ســوريــا أو ليبيا أو ال ـع ــراق ،فنحن
ننطلق دائـمــا مــن موقف واضــح هو

ّ
أن ال ـح ــل ي ـتــم داخ ـل ـيــا ب ــن املعنيني
م ـب ــاش ــرة دون أي ت ــدخ ــل أو ضغط
سياسي من الخارج».
ورأى الباحث الجزائري عدة فالحي،
ّ
أن زيارة جواد ظريف تأتي في إطار
مـســاعــي الـجــزائــر «لحلحلة الــوضــع
في املنطقة» .وقــال إن إيــران «مهتمة
ك ـث ـي ـرًا» ب ــامل ــوق ــف الـ ـج ــزائ ــري ،كــونــه
ّ
ي ـن ـس ـجــم مـ ــع رؤيـ ـتـ ـه ــا أن الـ ـص ــراع
اإلق ـل ـي ـم ــي «ل ـي ــس ط ــائ ـف ـي ــا» ،وإن ـم ــا
هـ ــو «ص ـ ـ ـ ــراع وخ ـ ـ ــاف سـ ـي ــاس ــي لــه
عــاقــة بالسيادة وبقضية فلسطني
وب ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل» .وأض ـ ـ ــاف
فـ ــاحـ ــي أن «هـ ـ ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد ه ـ ــو فــي
مصلحة إي ــران ،وتــريــد أن تستثمره
في منطقة دول املغرب العربي التي
ظـهــرت بــأنـهــا مـتـحـ ّـررة مــن الهيمنة
السعودية وال تنساق خلف (قرارات)
إدراج حــزب الله وحماس واملقاومة
في دائرة اإلرهاب».
وتحمل زيارة جواد ظريف للجزائر
واخ ـت ـي ــاره ــا ك ـ ــأول ب ـلــد ف ــي جــولـتــه
اإلقـلـيـمـيــة ،دالالت ك ـب ـيــرة ،وخــاصــة
أن ال ـجــزائــر كــانــت قــد استقبلت في
نهاية األسـبــوع املــاضــي شخصيات

رأي

معضلة البدائل في أوروبا
ورد كاسوحة *
التسلسل الزمني النتكاسات التيارات البديلة
في أوروبا يوضح انعدام وجود أفق لدى هؤالء،
ع ــدا بـنــاء ن ـمــوذج االح ـت ـجــاج وال ــذه ــاب بــه وفــق
تـ ـص ـ ّـورات ّأول ـي ــة وغ ـيــر نــاضـجــة إل ــى الـسـلـطــة.
ّ
املؤشر األول على التعارض بني االحتجاج وفقًا
ل ـهــذا ال ـت ـصـ ُّـور واإلم ـس ــاك بــالـسـلـطــة هــو فشل
ح ــزب «س ـي ــري ــزا» ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى الـتـمــاســك
الــداخ ـلــي بـمـجـ ّـرد وص ــول املــواج ـهــة بـيـنــه وبــن

انعدام وجود أدوات لتشخيص
األزمة دفع إلى األمام
بخطاب سياسات الهوية

ُّ
ّ
اليونان أكثر مما فعلت .هذا التصور املبني على إدارة االنهيار

أســاس متني وضعه منذ البداية في صــدام مع
ّ
ّ
املؤسسات األوروبية الدائنة التي كانت تفضل
َّ
ً
مفاوضني أقل صالبة وأكثر قبوال بإمالءاتها.
ّ
بعد جــوالت مــديــدة مــن النقاشات ُرفـضــت كل
ط ــروح ــات ــه ،ف ـعــاد إل ــى حــزبــه وح ـكــوم ـتــه لـبـنــاء
اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة لـلـتـفــاوض ،لـكـنــه فوجئ
برغبة الحزب في استبدال شخصية «وسطية»
به ال تكون صدامية مثله وتساعد في الوقت ذاته
على اإلفــراج عن حزم القروض التي تحتاجها
ّ
لضخ السيولة في االقتصاد .تفضيل
الحكومة
ً
تسيبراس حصول ّ
نمو بفضل االستدانة بدال
من رفضها والتعويل على إعادة توزيع الفائض
ً
في الداخل ،قاد فضال عن خروج فاروفاكيس
من الحزب إلى قطيعة مع نهج االحتجاج الذي
أوص ــل «س ـيــريــزا» إل ــى الـسـلـطــة .وبــذلــك تـحـ َّـول
ّ
الحزب الذي أتى لرفض سياسات التقشف إلى
«أداة» تستخدمها الترويكا لتمرير املزيد من
هذه السياسات بحجة ّأن رفضها سيؤول في
النهاية إلى اإلقرار بها على قاعدة فشل البديل
في تقديم نموذج مغاير لها.

هــذه النهاية ترافقت مع صعود تـيــارات اليمني
املـتـطــرف ال ـتــي تـتـقــاطــع مــع الـيـســار فــي رفــض
إم ـ ـ ــاءات االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،ول ـك ــن م ــن دون
ام ـتــاك األدوات الفعلية لتفكيكها كـمــا يفعل
اليسار .انعدام وجــود أدوات لتشخيص األزمة
مــع املـ ّ
ـؤس ـســات األوروب ـي ــة غـيــر التمثيلية دفــع
إل ــى األمـ ــام بـخـطــاب يـتـمـحــور ح ــول سـيــاســات
الهويةّ ،
ويفسر بها ال بالتحليل الطبقي أسباب
األزمـ ــات االقـتـصــاديــة الـتــي أودت بــاقـتـصــادات
بـلــدان الـجـنــوب األوروب ـ ــي .هـكــذا ،غــدا التنافس
على فــرص العمل بــن املـهــاجــريــن الـفـقــراء إلى
أوروب ـ ــا والـطـبـقــة الـعــامـلــة ف ــي ه ــذه ال ـب ـلــدان هو
السبب في أزمــة البطالة التي تعاني منها دول
ً
الـجـنــوب .وب ــدال مــن التصويب على سياسات
الحكومات التي ّ
سببت هذا التنافس عبر خلق
تناقض بني فقراء أوروبــا وفقراء العالم الثالث
َ
املهاجرين إليها ُيوضع األخيرون في الواجهة،
ُ
ّ
بحجة صـعــود «داع ــش» أفعال
وتـنـ َـســب إليهم
يـمـكــن حــدوث ـهــا ف ــي ّأي بـلــد تـنـفـجــر فـيــه أزم ــة

ً
ّ
مؤسسات االتحاد األوروبي إلى ذروتها .فبدال
ّ
م ــن االس ـت ـف ــادة م ــن الــرادي ـكــال ـيــة ال ـتــي وسـعــت
قــاعــدة ال ـحــزب الـجـمــاهـيــريــة عـلــى خلفية عــدم
ـرويـكــا األوروبـ ـي ــة ،اخـتــار
اإلذعـ ــان إلمـ ــاءات الـتـ ّ
تسيبراس وصحبه التوقف عن تطوير التجربة
ّ
التي ألهمت إلــى جــانــب نظيرتها فــي إسبانيا المؤشر األول على التعارض بين االحتجاج واإلمساك بالسلطة هو فشل حزب «سيريزا» (أ ف ب)
معظم قواعد اليسار في العالم وفتحت ّ
ألول مرة
منذ القطيعة النيوليبرالية أفقًا فعليا لتجاوز
النموذج الرأسمالي القائم في أوروبا الغربية.

درس سيريزا
الخلل هنا ليس فــي إدارة االحـتـجــاج ذات ــه ،بل
فــي انـعــدام وجــود تـصـ ُّـور لــه حينما ينتقل من
الـ ـش ــارع إلـ ــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات امل ـن ـت ـخ ـبــة .هـ ــذه ّهي
املشكلة التي دفعت بيانيس فاروفاكيس ،املنظر
الفعلي لـ«سيريزا» ّ
وأول وزير مالية في حكومة
تسيبراس إلــى االستقالة ،بعدما أدار ألسابيع
م ـفــاوضــات الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة م ــع الـتــرويـكــا
األوروبية وصندوق النقد الدولي .فاروفاكيس
كان يملك ،بخالف تسيبراس والجناح اليميني
داخل الحزبُّ ،
تصورًا فعليًا للغاية من التفاوض
مــع أوروب ــا على مــوضــوع ال ـقــروض .فبالنسبة
إليه التفاوض هو أداة في يد الحكومة اليونانية
املنتخبة الن ـتــزاع أكـبــر ق ــدر مــن ال ـت ـنــازالت من
ال ـت ــروي ـك ــا ،وعـ ــدم تــرك ـهــا ت ـضــع ش ــروط ــا على

اقـتـصــاديــة بفعل سـيــاســات رأسـمــالـيــة معينة.
ّ
وألن الـيـمــن املـتـطــرف يفتقر إل ــى ه ــذه الــرؤيــة
ويكتفي بالتقاطعات السطحية الـتــي تجمعه
باليسار ُسـ ِـمــح لــه بالصعود على أمــل تنفيس
االح ـت ـقــان ال ــذي تـعـيـشــه الـطـبـقــات الـعــامـلــة في
أوروبــا على خلفية انهيار مستوى معيشتها.
وهو ما ّأدى الحقًا إلى انفضاض هذه الشرائح
عـنــه بـعــدمــا تـبـ ّـن لـهــا أن طــروحــاتــه ال تختلف
كـثـيـرًا عــن طــروحــات الـيـمــن الـتـقـلـيــدي ،وتـكــاد
ت ـكــون تـعـبـيـرًا عــن ص ــراع بــن وجـهـتــن داخــل
الرأسمالية األوروبية ذاتها .األولى مستفيدة من
العوملة وتريد املزيد من اتفاقات التجارة ّ
الحرة
التي تتيح للتراكم الرأسمالي بأن ينمو بسرعة
أكبر ،والثانية ال تعارض العوملة من حيث املبدأ
ولكنها تريد تقييد هذا النمط من التراكم بحيث
ُ
ال تستفيد منه إال الفئات التي تعتبر من وجهة
نظرها حضن الــرأسـمــالـيــة األوروب ـي ــة الفعلية.
وبــن هــذيــن الوجهتني تنهار طبقات بأكملها
وتحصل أكبر عملية نهب في تاريخ أوروباّ ،ثم
ُيسمح لوجهة معينة بالصعود فقط لكي تزيد
االنقسام داخــل أوروب ــا وتضفي على الصراع
بـعـدًا ثقافويًا قبل أن تنحسر تدريجًا وتعود
الــوج ـهــة األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ت ـقــودهــا الــرســامـيــل
الكبرى واالحتكارات والبنوك إلى الواجهة عبر
أشخاص مثل إيمانويل ماكرون وسواه.

خاتمة
هــذا ال يعني ان ـعــدام وج ــود بــدائــل حقيقية في
أوروبا ،ولكنه يضع أمام هذه األخيرة احتماالت
ليس من بينها أن تكون قادرة على إدارة صراع
متكافئ مــع مـ ّ
ـؤسـســات بـيــروقــراطـيــة اختيرت
لتكون األفــق الوحيد املمكن أمــام مواطني هذه
الدول .فمع هيمنة أملانيا املطلقة على السياسات
االقتصادية ألوروبا يستحيل قيام اعتراض ما
لــم يكن ّثمة تــرابــط بــن نـضــاالت األح ــزاب التي
تخوض الصراع ّ
ضد إمالءاتها هنا وهناك .وهو
ما حاول «سيريزا» فعله حينما وضع صعوده
إلى السلطة في سياق صعود «بوديموس» في
إسبانيا قبل أن تنهار التجربة بالكامل ،ويعود
اليسار ليواجه إمالءات أملانيا واالتحاد األوروبي
عـلــى نـحــو غـيــر م ـتــرابــط ،وبـسـقــف ال يـتـجــاوز
املساومة على رفض سياسات التقشف.
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العالم

أخبار

عبر «الحوار»

مناورات صينية ــ إيرانية
في «هرمز»

دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة وازن ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى ع ــاق ــة
م ـبــاشــرة ب ــاألزم ــة الـخـلـيـجـيــة ،على
غرار وزير الدولة للشؤون الخارجية
ل ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ق ـ ـطـ ــر س ـ ـل ـ ـطـ ــان املـ ــري ـ ـخـ ــي،
واملستشار في وزارة شؤون الرئاسة
لـ ــدولـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي إطـ ــار
م ـس ــاع تـبــذلـهــا ال ـج ــزائ ــر الس ـت ـعــادة
الـحــوار بــن دول الخليج ،فيما ّ
عبر
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـقـ ـط ــري عـ ــن «االم ـ ـت ـ ـنـ ــان»
للجزائر ،واصفًا موقفها بـ«املشرف،
كــونـهــا أول بـلــد يـصــدر بـيــانــا يدعو
الـ ــى ال ـ ـحـ ــوار ،وهـ ــو م ــا ن ـس ـعــى إلـيــه
م ــع ال ـعــديــد م ــن الـ ــدول الـشــريـفــة في
املنطقة».
وتـمـلــك ال ـجــزائــر ع ــاق ــات ج ـيــدة مع
مختلف أط ــراف األزم ــة فــي الخليج،
وهو ما يؤهلها وفق مراقبني «للعب
ّ
دور في رأب الصدع» ،إال أن هناك من
يشكك في قدرتها على أداء وساطة،
«بسبب ظــروف الرئيس عبد العزيز
ب ــوتـ ـفـ ـلـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة»ُ .
وع ـ ــرف ـ ــت
ال ـجــزائــر ف ــي س ـن ــوات السبعينيات
والـثـمــانـيـنـيــات بـ ــأداء وس ــاط ــات في
عـ ــدة نـ ــزاعـ ــات ،كـ ــان أش ـه ــره ــا ح ــرب
الخليج األولى بني العراق وإيران.

ب ــدأت إيـ ــران وال ـص ــن ،أم ــس ،م ـن ــاورات بحرية
مشتركة في الجزء الشرقي من مضيق هرمز
وب ـح ــر عـ ـم ــان ،وفـ ــق م ــا ذك ـ ــرت وك ــال ــة األن ـب ــاء
اإليــرانـيــة «إرن ــا» .وي ـشــارك فــي امل ـنــاورات 700
من جنود البحرية اإليرانية ،باإلضافة إلى 700
من القوات البحرية الصينية .وتضم التدريبات
أي ـضــا مــدمــرتــن إيــرانـيـتــن ومــروح ـيــة إيــرانـيــة
م ـض ــادة ل ـل ـغــواصــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى سفينة
لــوجـسـتـيــة وم ــدم ــرة صينية تــابـعــة لــأسـطــول
الـصـيـنــي ال ــذي ك ــان قــد رس ــا فــي مـيـنــاء بندر
عباس يوم الخميس املاضي .وقال قائد املنطقة
األول ــى لـســاح البحر الـتــابــع للجيش اإليــرانــي،
حسني أزاد ،إن تلك التدريبات تهدف إلى «تناقل
الـخـبــرات» بــن جيشي البلدين ،مشيرًا إلــى أن
املـنــاورات تؤكد «دور القوة البحرية في تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين».
وأضاف أزاد أن التدريبات املشتركة مع الصني
«تهيئ األرضـيــة لتدريبات مشتركة ومتعددة
األط ـ ــراف مــع ب ـلــدان أخ ـ ــرى» ،مـشـيـرًا إل ــى أنها
ت ـح ـمــل «رس ــال ــة الـ ـس ــام واملـ ـ ـ ــودة» وت ــؤك ــد أن
«ال ـســام واألم ــن فــي املنطقة يتحقق بواسطة
ال ــدول اإلقـلـيـمـيــة» .ورأى امل ـســؤول اإليــرانــي أن
إدارة وتــوجـيــه جـمـيــع الـعـمـلـيــات الـتــابـعــة لهذه
التدريبات يتمان في مركز املراقبة والقيادة لدى
املنطقة البحرية األول ــى التابعة لـســاح البحر
للجيش اإليراني.
(األخبار ،رويترز)

ترتبط الجزائر بعالقات ّ
قوية مع إيران (أرشيف)
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على ابن نايف
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أصــدر امللك الـسـعــودي سلمان ،أول مــن أمــس،
أمرًا ملكيًا ،يقضي بتعديل اسم «هيئة التحقيق
واالدع ــاء الـعــام» ،ليصبح «النيابة العامة» ،على
أن ُيسمى رئيسها «النائب العام» .وقضى أمر
ملكي آخر بإعفاء رئيس الهيئة محمد العريني،
من منصبه ،وتعيني سعود املعجب ،نائبًا عامًا
بمرتبة وزيــر .وبذلك ،يكون املعجب ،أول نائب
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أفقيا

ّ
 -1ميليشيا مسلحة في دارفور السودان تتألف من أبناء القبائل العربية املعروفة –
 -2عاصمة والية لويزيانا األميركية على املسيسيبي –  -3عاصمة أوروبية – مذنبّ
معروف بإسم مكتشفه ظهر سنة  -4 – 1986زاد وكثر وارتـفــع النبات – مشكوك
بأمره –  -5ماركة سيارات – مدينة في أملانيا على الدانوب وموطن ألبرت اينشتاين
–  -6حرف نصب – الولد ما دام في الرحم – نعم باألجنبية –  -7بلدة لبنانية بقضاء
بعلبك – نقيض كذب –  -8خالف ُ
رجل – مدينة اسبانية –  -9مفصل ما بني الساعد
ّ
ّ
الصليبيني واستعاد
والكف – قرية في فلسطني عندها إنتصر صالح الدين على
املقدس –  -10موسيقي إيطالي راحل
بيت ِ

عموديًا

 -1عائلة عالم فيزياء أميركي راحل لعب دورًا هامًا في مجال األبحاث ّ
الذرية – -2
ّ
ومفكر لبناني
إلــه مصري – نغمة من السلم املوسيقي الشرقي –  -3عائلة أديــب
كبير راح ــل – ثــاثــة أربـ ــاع طــاغــور –  -4آل ــة موسيقية شــرقـيــة – نـهــر فــي الـعــراق
ّ
شرقي أورشليم بفلسطني فيها بستان
ينبع في جبال طوروس بتركيا –  -5قرية
الزيتون الذي نازع فيه املسيح – قشر وكشط –  -6متشابهان – مدينة أوكرانية في
ّ
ويتممان العمل – مدينة في غرب فرنسا – َ -8ع ْ
لم
شبه جزيرة القرم –  -7ينجزان
باألجنبية – نسبة الى مواطن من بلد آسيوي –  -9ينبوع باألجنبية – لدود مبعثرة
–  -10رئيس حكومة لبناني

أفقيا

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.
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مشاهير 2607
1

حلول الشبكة السابقة

 -1شارل الخامس –  -2أبو الهول –  -3تقع – سيخ – ُسك –  -4ور – الب – نيس –  -5باتوس – كوبا
–  -6رطل – بت – ميل –  -7دمياط – رس –  -8ان – آلي – طيف –  -9نهار – بنغال –  -10شانغهاي

عموديًا

 -1شاتوبريان –  -2ابقراط – نهش –  -3روع – تلد – ا ا –  -4ال – او – مارن –  -5السلسبيل –
 -6لهيب – تايبه –  -7خوخ – نا –  -8ال – نوم – طغي –  -9سيبيريا –  -10ساكس السفلى

حل الشبكة 2606

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فلكي انـكـلـيــزي ( )1719 -1646وأول فلكي ملكي ق ــام بتصنيف أكثر
من  3000نجم .إبتكر طريقة لرسم الخرائط الجغرافية ووضــع أطلسًا
للنجوم في السماء
 = 8+10+9+5+6ذكر املاعز ■  = 11+2+3+1عساكر وجيوش ■  = 7+4ثغر

حل الشبكة الماضية :فتحية نكروما

ع ــام فــي الـسـعــوديــة .ون ـ ّـص األم ــر املـلـكــي الــذي
نشرته وكالة األنباء السعودية الرسمية (واس)،
على ّأن «النيابة العامة ترتبط مباشرة بامللك،
وتتمتع باالستقالل التام ،وليس ألحد التدخل
في عملها».
وتعليقًا على الحدث ،فقد أدرج عدد من املتابعني
األمر امللكي في خانة التضييق اإلضافي على
ولــي العهد محمد بــن نــايــف (ال ـص ــورة) ،وذلــك
في ضوء ما يبدو أنه «سباق مع الوقت» أطلقه
سلمان ونجله محمد ،إلزاحة ابن نايف وتسمية
ً
ولي ولي العهد بدال منه.
ورأت وك ــال ــة «اســوش ـي ـي ـتــد بـ ــرس» األمـيــركـيــة
بــدورهــاّ ،أن األمــر يأتي بمثابة «تـجــريــد» لولي
الـعـهــد مــن صــاحـيــات تمتع بـهــا لــوقــت طــويــل،
وخــاصــة ّأن «هـيـئــة التحقيق واالدع ـ ــاء» كانت
تتبع له بصفته وزيرًا للداخلية.
وفــي شهر نيسان املــاضــي ،كــان امللك سلمان
ق ــد أص ـ ــدر سـلـسـلــة م ــن ال ـ ـقـ ــرارات واألوامـ ـ ــر؛
بينها تعيني ابـنــه خــالــد سفيرًا للسعودية في
الواليات املتحدة وإنشاء مركز «األمن الوطني»
واستحداث منصب وزير دولة لشؤون الطاقة،
وهــي ق ــرارات وضـعــت كلها فــي خــانــة «صــراع
األجنحة داخل العائلة الحاكمة» وتوسيع نفوذ
امللك ونجله (ولي ولي العهد).
جدير بالذكر ّأن الـقــرار األخـيــر للملك سلمان
الـقــاضــي بتعديل اس ــم «هـيـئــة الـتـحـقـيــق» ،ومــا
تبعه ،جاء بعد يوم واحد على الذكرى الخامسة
لوفاة ولي العهد األسبق نايف بن عبد العزيز،
وهو والد ولي العهد الحالي.
(األخبار)
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إعالنات
◄ وفيات ►

زوجة الفقيد ماري عقل ابي راشد
اوالده جورج وعائلته
سركيس وعائلته
انـ ـط ــوان وعــائ ـل ـتــه (ع ـض ــو مجلس
بلدية ضهر الصوان)
ابنتاه عفاف زوجة ليس بيكورين
وعائلتها
تريز زوجة موريس كورد وعائلتها
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه ع ــائـ ـل ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ودي ـ ــع
معتوق (في املهجر)
مـنــى ال ـيــاس املـ ـ ّ
ـدور ارم ـلــة املــرحــوم
ي ــوس ــف م ـع ـت ــوق وع ــائ ـل ـت ـه ــا (ف ــي
املهجر)
وعموم عائالت معتوق  ،ابي راشد
 ،بــو طــانـيــوس  ،طعمه  ،بيكورين
 ،ك ـ ــورد  ،امل ـ ـ ـ ّ
ـدور  ،ن ـ ــادر  ،وع ـمــوم
عائالت ضهر الصوان وانسباؤهم
فــي الــوطــن واملـهـجــر يـنـعــون اليكم
فقيدهم الغالي املرحوم
حنا جريس معتوق
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن 19
حــزيــران  2017فــي صــالــون كنيسة
م ـ ــار س ــرك ـي ــس وبـ ــاخـ ــوس  ،ضـهــر
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الصوان
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السابعة

انـتـقــل بــالــوفــاة ال ــى رحـمـتــه تعالى
فقيدنا وعزيزنا املرحوم
مختار قرية الحصون
األستاذ حسني محمد علي أبي حيدر
زوجته :يسرى حسني حيدر
ولداه :محمد وحسام
ابنته :حنني
شقيقه :الحاج علي محمد علي أبي
حيدر
ش ـق ـي ـق ـت ــاه :ال ـح ــاج ــة زيـ ـن ــب أرم ـل ــة
املـ ــرحـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ص ـب ـح ــي نـجـيــب
عمرو
هدى زوجة السيد ركان حسن
ّ
س ـي ـصــلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــانــه ال ـطــاهــر
ويوارى في الثرى في جبانة البلدة
سـقــي فــرحــت ـ ـ ـ ال ـح ـصــون ،الـســاعــة
الرابعة من بعد ظهر اليوم االثنني
الواقع فيه  19حزيران  2017م.
املوافق لـ 24رمضان  1438هــ.
ّولكم من ّبعده البقاء
إنا لله وإنا إليه راجعون
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
يومي االثـنــن والـثــاثــاء فــي منزله
الكائن في سقي فرحت
اآلس ـف ــون  :آل أب ــي ح ـيــدر ـ ـ ـ قـيــس ـ ـ
عمرو ـ ـ حسن ـ ـ مراد ـ ـ عواضه

◄ شكر على تعزية ►
آل قانصو
يتقدمون بجزيل الشكر واالمتنان
لكل مــن شاركهم الـعــزاء واملــواســاة
ب ـف ـق ـيــدهــم ال ـغ ــال ــي املـ ــأسـ ــوف عـلــى
شبابه
الرقيب األول في الجيش اللبناني
علي سعد الله قانصو
وي ـ ـخ ـ ـص ـ ــون بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــر :الـ ـجـ ـي ــش
ً
اللبناني ،قـيــادة وضباطًا وأف ــرادًا،
وكـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة
والـسـيــاسـيــة والـحــزبـيــة والنقابية
واالجتماعية والتربوية ،ورؤســاء
البلديات واملخاتير ،وأهلنا الكرام
فــي بلدة الــدويــر وال ـجــوار ،سائلني
املــولــى عـ ّـز وجـ ّـل أن ال ُيصيبكم ّ
أي
ّ
يتغمد فقيدنا بواسع
مكروه ،وأن
رحمته ُ
ويسكنه فسيح جنانه.

انتقل الى رحمته تعالى
املرحوم املربي محمد عبد الكريم نجار
زوجـ ـت ــه :امل ــرب ـي ــة ال ـح ــاج ــة اب ـت ـهــاج
مبارك
أوالده :الــزم ـي ـل ـتــان رن ــا وصبحية
وك ـ ــري ـ ــم زوجـ ـ ـت ـ ــه ك ـ ــاري ـ ــن ش ـ ـ ـ ــرارة،
وماجد.
صهره :محمد حسن خازم
اش ـ ـقـ ــاؤه :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج حـســن،
الحاج حسن ،الشهيد علي ،املرحوم
الدكتور عبد الله ،مهدي واحمد.
ش ـق ـي ـق ـت ــاه :ح ـس ـن ــة زوج ـ ـ ــة حـســن
اسعد قعفراني ،وسهيلة.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم االث ـن ــن في
مـ ـن ــزل ــه فـ ــي ش ـم ـس ـط ــار ويـ ـ ـ ــوم غــد
الثالثاء في الثالثة بعد الظهر.
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـج ـم ـعــة ف ــي 23
حزيران بني الثالثة والسادسة بعد
الظهر في مقر الجمعية االسالمية
ل ـل ـت ـخ ـص ــص الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ف ـ ــي م ـح ـلــة
الجناح ـ ـ بيروت.
بـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم بمشيئة الـلــه
تعالى ننعي اليكم وفاة املرحومة
الحاجة
فاطمة ّ
ضيا نسر
ارملة املرحوم نعمة محمد نسر
اوالدها محمد (ابو فادي)
علي (ابو وسام)
احمد (ابو خليل)
محمود (ابو حسني)
حسني (ابو علي) ً
عبد االله (ابو نعمة)
ابنتها الحاجة ثناء زوجــة حسني
محمد دلباني
شقيقها الحاج خليل توفيق ّ
ضيا
شقيقاتها الحاجة امنة  ،املرحومة
الحاجة زينب  ،الحاجة زهراء
ُ
تــوارى الثرى في روضــة البازورية
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
يوم االثنني الواقع فيه  19حزيران
. 2017
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ويومي الثالثاء واالربعاء الواقعني
ف ـي ــه  ٢٠و  ٢١ال ـ ـجـ ــاري ف ــي م ـنــزل
ولدها محمد في البازورية.
وفــي بـيــروت يــوم الخميس الــواقــع
في  ٢٢الـجــاري من الساعة الثالثة
لـ ـغ ــاي ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـخ ـي ــري ــة لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي الرملة البيضاء.
ُ
وي ـ ـقـ ــام ذكـ ـ ــرى االس ـ ـبـ ــوع ال ـســاعــة
الـخــامـســة مــن ي ــوم الجمعة الــواقــع
ف ـي ــه  ٢٣ال ـ ـجـ ــاري ف ــي م ـج ـ ّـم ــع اب ــي
عبدالله الحسني في البازورية.
االسفون ال نسر و ال ّ
ضيا وعموم
اهالي البازورية وبافالي

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►
للبيع شقة في حارة
حريك طريق املطار خلف
كرمينو مساحة  300م
 ديكور فخم جاهزةللسكن موقف سيارة عدد
 2تلفون 03\822390

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـتـنـفـيــذ ص ــب أغـطـيــة
باطون بدل تلك املتضررة في معمل صور.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الــواقــع في  2017/7/7عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/6/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1133
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـش ــراء مـ ــادة الحليب
ال ـ ـط ـ ــازج لـ ـ ـ ــزوم ع ـ ـمـ ــال مـ ـع ــام ــل اإلن ـ ـتـ ــاج
واملنتدبني من شركة كهرباء قاديشا الى
معامل كهرباء لبنان.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /80 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الــواقــع في  2017/7/7عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/6/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1135
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حسني علي الحاج دياب ملورث
م ــوك ـل ــه اسـ ـع ــد ح ـس ــن م ـش ـي ــك س ـن ــدات
تمليك
بــدل ضــائــع بحصته بــالـعـقــارات ،1621
،2038
 ،1644الحدث و 1967طاريا

للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب يوسف علي مرتضى لنفسه سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  2126تمنني-
التحتا
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب طالب محمد ايوب ملورثه
محمد فوزي ايوب سند تمليك بدل
ضائع بالعقار  774يحفوفا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد السيد علي املوسوي ملوكله
علي حسني الحاج حسن سند تمليك
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـص ـتــه ب ــال ـع ـق ــار 2792
النبي-شيت.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب ف ـ ـ ــؤاد مـ ـه ــدي ال ـح ـس ـي ـن ــي ملـ ــورث
موكله
السيد علي السيد رشيد الحسيني سند
تمليك بدل ضائع بالعقار 1625الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد حسن الدبس ملوكله حسني
اح ـم ــد ال ـج ـم ــال بـحـصـتــه بــال ـع ـقــار 646
بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي عمر قانصوه ملورث موكليه
نقوال سالمه سركيس سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  3460بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون

مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلبت رمزا خليل ناصر ملوكلها خليل
منصور حنا نصر املعروف ايضا خليل
منصور نصر سندات تمليك بدل ضائع
ب ـح ـص ـت ــه بـ ــال ـ ـع ـ ـقـ ــارات 67 ،10 ،9 ،7
مجدلون.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب ياسر حسن يعقوب ملوكله قاسم
محمد مشيك سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  87السعيدة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حيدر احمد همدر لنفسه سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  592بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب مرعب محمد حميه ملورث موكله
احمد قاسم سماحة سند تمليك بدل
ضائع بالعقار  2158طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب خليل قاسم طه ملوكليه مازن
وعلي ولدا سهيل جانبيه سندي تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصـتـهـمــا بــال ـع ـقــار 707
الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب رفعت محمد العرب ملوكله محمد
خليل العرب سندات تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقارات ،1251 ،774 ،82 ،25
 ،1352شعت.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2001/618
امل ـن ـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لبنان
ش.م.ل .ـ ـ وكيله املحامي بطرس عدوان.
املنفذ عليهم :اتحاد دائني شركة شعنني
سوبر ماركت شركة تضامن
وش ـع ـن ــن ادوار ش ـع ـنــن وط ــون ــي ادوار
شعنني ـ ـ ممثلني بوكيل االتحاد االستاذ
اندره نادر.
ـ ـ ميليا ادوار بو فرح ـ ـ ضهر الصوان ـ ـ ملك
بو فرح.
ـ ـ كوالت ميشال عازار ـ ـ رومية ـ ـ بملكها.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح اع ـت ـم ــاد
وعـ ـق ــد ف ـت ــح اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات م ـس ـت ـنــديــة و13
س ـنــد دي ــن وع ـق ــود تــأمــن وزيـ ـ ــادة تــأمــن
وك ـ ـفـ ــال ـ ـتـ ــن وارب ـ ـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ـش ـ ــوف ـ ــات حـ ـس ــاب
ً
تـ ـحـ ـصـ ـي ــا ملـ ـبـ ـل ــغ /1649466.97/د.أ.
وم ـب ـل ــغ /363302804.56/ل.ل .ومـبـلــغ
/215550/د.أ .عدا الفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2010/12/20 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري.2010/12/28 :
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ ـ القسم  A4مــن الـعـقــار  568بيت مــري:
مـ ـسـ ـت ــودع ص ــال ــة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى م ـســاحــة
ال ـقـســم ضـمـنــه ح ـم ــام .مـســاحـتــه  165م.2
يـشـتــرك بملكية ال ـحــق املـخـتـلــف رق ــم  1و
 .A3ومنتفع حق مرور سيارة على الحق
املختلف رقــم  .A3تأمني ملصلحة الشركة
ال ـع ــام ــة الـلـبـنــانـيــة االوروب ـ ـيـ ــة املـصــرفـيــة
ش.م.ل .بقيمة /100000/د.أ .زيــد التأمني
/100000/د.أ .زيد التأمني واصبح املبلغ
بـعــد ال ــزي ــادة /750000/د.أ .زي ــد التأمني
اع ـ ــاه واصـ ـب ــح امل ـب ـلــغ م ـئــة م ـل ـيــون لـيــرة
لـبـنــانـيــة وم ـل ـيــون وثــاث ـمــايــة ال ــف دوالر
أمـيــركــي وادخ ــل الـعـقــار  2100بـيــت مــري.
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◄ مبوب ►
تــأمــن درج ــة ثــانـيــة بقيمة /54652379/
ل.ل .ملصلحة بنك االزدهار اللبناني .ان هذا
الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق واطلع
املشتري على نظام امللكية والحقني  1وA3
وقـبــل بهما .تــراجــع امل ــادة  16و 9مــن عقد
الـتــأمــن .حـجــز تنفيذي بــرقــم 2000/780
صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ املـ ــن ملـصـلـحــة
ش ــرك ــة م ــاب ـي ــل ش.م.ل .ح ـج ــز اح ـت ـيــاطــي
رقــم  2001/460/460ملصلحة جبرايل بو
عنق .حجز احتياطي رقم 2001/502/502
ملصلحة االعتماد اللبناني ش.م.ل .حجز
تنفيذي رقــم  2001/842ملصلحة بهجت
سـعــادة قــرار رقــم  2001/63بحكم افــاس.
استحضار دعــوى رقم  2002/94ملصلحة
تـفـلـيـســة ســوبــر م ــارك ــت شـعـنــن وطــونــي
وادوار شعنني.
 2ـ ـ القسم  A5مــن الـعـقــار  568بيت مــري:
مخزن صالة على االعمدة له اربعة ابواب
ج ــرارة مفتوح بــواسـطــة ممر على القسم
 .6مساحته  215م .2ان الفسحة املرقمة
باالحرف  11و 14و 25و 26و 27و 28هي
السـتـعـمــال ال ـحــق املـخـتـلــف رق ــم  A5دون
ســواه .يشترك بملكية الحق املختلف رقم
 1و .A3ذات القيود والوقوعات كما على
القسم  A4اعاله.
 3ـ ـ القسم  A6مــن الـعـقــار  568بيت مــري:
مخزن صالة على االعمدة له ثالثة ابواب
ج ــرارة ضمنه حـمــام ودرج داخـلــي يــؤدي
الى الطابق السفلي الثاني حيث القسم 4
مساحته  184م .2ان الفسحة املرقمة من
 11الى  14هي باستعمال الحق املختلف
رقم  .A6يشترك بملكية الحق املختلف رقم
 1و .A3ذات القيود والوقوعات كما على
القسم  A4اعاله.
 4ـ ـ القسم  9من العقار  5950املتني :مدخل
وص ــال ــون ضـمـنــه مــدفــأة ومـطـبــخ مفتوح
عـلــى الـصــالــون وغــرفـتــن وح ـمــام وشــرفــة
ضمنه رطوبة يلزمه إعادة تأهيل خال من
أيــة مــوجــودات طــابــق ارض ــي لــه مستودع
وموقف سيارة في السفلي .مساحته 85
م .2ان ه ــذا الـقـســم خــاضــع لـنـظــام ملكية
الطوابق .يشترك بملكية الحقني رقم  1و3
حكم ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا عدد
 2003/1583يقضي بتنفيذ الحكم الصادر
عن دائــرة تنفيذ بعبدا بالقرار 2003/21
بإبطال عقد البيع املنظم ملصلحة ميليا
ب ــو ف ـ ــرح ش ـع ـنــن وب ـق ـي ــد ال ـق ـس ــم  9عـلــى
اس ـ ـ ــم املـ ـفـ ـل ــس شـ ـعـ ـن ــن شـ ـعـ ـن ــن ل ـض ـ ّـم ــه
الـ ــى مـ ــوجـ ــودات ال ـت ـف ـل ـي ـســة .ذات ال ـق ـيــود
والوقوعات كما على القسم  A4اعاله.
 5ـ ـ القسم  10من العقار  5950املتني :اول
وث ــان ــي دوب ـل ـك ــس ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى مــدخــل
وصالون ومطبخ وحمام وشرفة في االول
ودرج داخ ـلــي ال ــى ال ـثــانــي ال ــذي يحتوي
على غرفتني وحـمــام ومــوقــف سـيــارة في
السفلي وم ـس ـتــودع .يـلــزمــه اع ــادة تأهيل
خال من اية موجودات.
مـســاحـتــه  110م .2ذات الـقـيــود كـمــا على
القسم  9من العقار  5950املتني.
قيمة التخمني:
 1ـ ـ القسم  A4من العقار  568بيت مري =
 /123750/دوالر أميركي.
 2ـ ـ القسم  A5من العقار  568بيت مري =
 /430000/دوالر أميركي.
 3ـ ـ القسم  A6من العقار  568بيت مري =
 /368000/دوالر أميركي.
 4ـ ـ ـ ـ ال ـق ـســم  9م ــن ال ـع ـق ــار  5950امل ـت ــن =
 /164900/دوالر أميركي.
 5ـ ـ ـ الـقـســم  10م ــن ال ـع ـقــار  5950امل ـتــن =
 /219300/دوالر أميركي.
قيمة الطرح:
 1ـ ـ القسم  A4من العقار  568بيت مري =
 /74250/دوالر أميركي.
 2ـ ـ القسم  A5من العقار  568بيت مري =
 /258000/دوالر أميركي.
 3ـ ـ القسم  A6من العقار  568بيت مري =
 /220800/دوالر أميركي.
 4ـ ـ ـ ـ ال ـق ـســم  9م ــن ال ـع ـق ــار  5950امل ـت ــن =
 /98940/دوالر أميركي.
 5ـ ـ ـ الـقـســم  10م ــن ال ـع ـقــار  5950امل ـتــن =
 /131580/دوالر أميركي.
املـ ــزايـ ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع
فيه  2017/6/30الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال

فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/912
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـيـ ــدا رق ــم
2007/496
طــالــب الـتـنـفـيــذ :فينيسيا بـنــك ش.م.ل.
وكيلتها االستاذة هناء وهبي
املنفذ عليه :حسن السيد محمد ابراهيم
مبلغ بالطرق االستثنائية
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :حـ ـك ــم صـ ـ ـ ــادر عــن
مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف ال ـج ـنــوب الـثــانـيــة
ت ــاري ــخ  2006/2/23امل ـب ـلــغ املـ ـط ــال بــه
/245000/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2011/12/12 :ـ ـ
تاريخ تسجيله2012/2/29 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار
/1159قسم  B12حارة حريك:
مدخل وثالث غرف ودار وطعام ومطبخ
وحمامني  Bطابق ثاني ـ ـ حق مختلف
خــاضــع ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق ول ــدى
الكشف تبني ان القسم مؤلف من مدخل
ودار وطعام وشرفة وكوريدور ومطبخ
وبيت خالء وشرفة وثالث غرف وشرفة
وح ـمــام بــاشـغــال املـنـفــذ عليه ـ ـ ـ يشترك
فــي ملكية الحقني املختلفني رقــم  1و3
 Bوكــل مــا ورد عليهما ـ ـ مصاب ببراح
حجز احتياطي صادر عن دائــرة تنفيذ
بـعـبــدا رق ــم  96/164طــالــب الـحـجــز بنك
الكويت والعالم العربي ش.م.ل .ـ ـ حجز
احتياطي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
رق ــم  99/316ال ـحــاجــز اجـ ــود سـمـحــات
املـ ـحـ ـج ــوز ع ـل ـيــه ح ـس ــن ال ـس ـي ــد مـحـمــد
اب ــراه ـي ــم ـ ـ ـ مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار رقــم
 2012/912الحاجز فينيسيا بنك ـ ـ حجز
تنفيذي رقم  2012/496صادر عن دائرة
تنفيذ صيدا.
مساحته/120/ :م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/126000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــرح:
/75600/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
ن ـه ــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/7/5
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــأســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه خالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Miton Miah
Nasir uddin
Maruf
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 81/699569
غادر العمال البنغالدشيون
Md Mamun Miah
Md Shaun
Anowar
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 70/113114

للبيع او لإليجار
خانة بعبدا املنت الجنوبي أرض للبيع
الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع
أرض مساحة  605م 2بسعر رائع 2650
 $للمتر املربع Le Simon Real Estate
03/362009
خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الريحانية فياضية أرض مساحة 1450
م 2كــاش ـفــة وال تـحـجــب م ــوق ــع مـمـتــاز
 $ 1550للمتر الواحد Le Simon Real
Estate
03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي شقة للبيع
الحازمية شقة طابق أول فوق االرض
مع تراس كبير ـ ـ  3نوم ـ ـ  3حمام بحالة
ممتازة Hot Deal
Le Simon Real Estate $ 305000
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار ت ـقــا  270م 2ـ ـ ـ  4نــوم
صــالــونــن سـفــرة شــوفــاج  ACمـجــددة
مغر
بالكامل موقف بناء قديم ـ ـ بسعر ٍ
Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مــار تقال فــي أفخم الـشــوارع
شقة مساحة  205م 2ـ ـ  3نــوم صالون
س ـفــرة غــرفــة خ ــادم ــة ش ــوف ــاج مــوقـفــن
مغر  $ 355000تلفون
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي ـــ محل للبيع
مـحــل مـســاحــة  30م 2ـ ـ ـ مـجـهــز ملحمة
 $ 210.000وسـ ــط الـ ـس ــوق ال ـت ـجــاري
والسكني (يصلح ملطعم صغير) Hot
Deal
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي شقق لإليجار
الحازمية مار تقال في أفخم الشوارع ـ ـ
شقة مساحة  210م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ صالون
سـفــرة غــرفــة خــادمــة كاشفة جــزئـيــا .ط
اول فوق األرض مع تراس خلفي بسعر
مغري  $ 1300شهريًا
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية  160م 2ـ ـ  3نــوم مع باركية ـ ـ
صالون ـ ـ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج
ـ ـ ـ ـ مـ ـج ــددة ب ــال ـك ــام ــل م ــوق ـف ــان ـ ـ ـ ـ  ACـ ـ ـ
مغر $ 270000
جفصني .بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
بـعـبــدا بـطـشــاي  108م 2ـ ـ ـ  2ن ــوم كبار
ـ ـ بناء جديد ـ ـ صــالــون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
حمامان ـ ـ موقفان $ 163000
Le Simon Real Estate 03/362009
ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ بــرزي ـل ـيــا طــابــق سـفـلــي أول ـ ـ
كاشف ال يحجب  230م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ غرفة
جلوس ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقفان ـ ـ تراس
 150مLe Simon Real $ 520000 2
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة  205م 2ـ ـ 3
نوم صالون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ  4حمامات موقفان ـ ـ شوفاج ـ ـ بسعر
مغر Le Simon Real Estate $ 350000
ٍ
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  263م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ
باركية صالونان كبار ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
مجددة بالكامل ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقف
بسعر رائــع Le Simon Real $ 460000
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مــار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم كبار

م ــع خ ــزائ ــن حــديـثــة ـ ـ ـ صــالــونــان غــرفــة
سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ  ACـ ـ
بــارك ـيــة مــوقــف Le Simon $ 465000
Real Estate 03/362009
الحازمية مار تقال ـ ـ  235م 2ـ ـ  3نوم كبار
ـ ـ صالونان غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
شــوفــاج ـ ـ موقف كاشفه ال تحجب كل
طابق شقة  $ 410000نهائي Le Simon
Real Estate 03/362009
ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ م ــار ت ـقــا ال ـســاحــة ـ ـ ـ 320
م 2كــاش ـفــة ب ــارك ـي ــه ـ ـ ـ ـ غ ــرف ــة ج ـل ــوس ـ ـ
صالونان ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ  5حمامات ـ ـ
طاقة شمسية ـ ـ غرفة خادمةLe Simon .
Real Estate 03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ـس ـتــودع  450م نــزلــة بيك
اب Le Simon Real Estate $ 450000
03/362009
الحازمية غاردينيا ـ ـ مستودع ـ ـ يصلح
مل ـك ـتــب  215م 2م ــوق ـف ــان ب ـس ـعــر رائ ــع
 $ 200000ن ـه ــائ ــي Le Simon Real
Estate 03/362009

AC- Chemine 24000$ per year
Le Simon Real Estate 03/362009
خ ــان ــة املـ ـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب ــي بـ ـعـ ـب ــدا شـقــق
لإليجار
ال ـحــازم ـيــة ف ــي أف ـخــم الـ ـش ــوارع – شقة
مساحة 285م 4 – 2نوم – بناء جديد –
صالونني – منظر رائع – شوفاج
 $24000 ACسنويا ستة سلف
Le Simon Real Estate 03/362009
م ـس ـتــودعــات لـلـبـيــع – امل ــن الـجـنــوبــي
بعبدا
الـحــازمـيــة – مـسـتــودع للبيع مساحة
210م 2يصلح ملكتب او كوافير او اي
تجارة اخرى$200000 :
Le Simon Real Estate 03/362009
املنت الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الـحــازمـيــة – شـقــة مـســاحــة 160م3 – 2
ن ــوم –  3ح ـم ــام – ص ــال ــون – س ـف ــرة –
بلكون مقفل – مجددة بالكامل – موقف
– بسعر مغر $255000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ طابق سفلي اول
كاشفة ال تحجب ـ ـ مـجــددة بالكامل ـ ـ
 270م 2سند ـ ـ مع تــراس شوفاج ـ ـ AC
ـ ـ ـ مــوقـفــان Le Simon Real $ 390000
Estate 03/362009

خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
Baabda Brazilia – very luxury area
– land 1000m2 – very nice – BLT
40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

شقق لإليجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in– side – top roof – terrace 150 m2
very nice view – 3 bdr – 2 big salon
– 4 toilettes – 16500$ per year – le
simon real estate 03/362009

خانة املنت الجنوبي بعبدا مكتب للبيع
– Hazmieh – main road – office 80m2
1 parking – Brand New Bld
Le Simon Real Estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 m2
– – very good furnished – chauf – AC
chemine – 24000$ per year – 1 year in
adv – le simon real estate 03/362009
Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon
– view – 2 parks – chauf – AC – cave
– 24000$ per year – 1 year in adv – le
simon real estate 03/362009
– Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr
– Brand New – 2 big salon – 2 parking
cave – chauf – Very Nice View 800000$
le simon real estate 03/362009
خانة املنت الجنوبي بعبدا شقق للبيع
Hazmieh – Martakla - 270 m2 + Terrace 120 m2 – Decorated - Very Nice
View - 2 parking – chauf - AC 410000$
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مارتقال شقة 250م 2في أفخم
ال ـشــوارع –  4نــوم – صالونني – غرفة
خادمة –  4حمامات – منظر رائــع وال
يحجب $460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مارتقال – في أفخم الشوارع
– شقة 255م – 2طابق سفلي أول – 3
نــوم  +جـلــوس – صــالــونــن – سـفــرة –
غرفة خادمة – شوفاج
بسعر مغر AC - $500000
Le Simon Real Estate 03/362009
خ ــان ــة املـ ــن ال ـج ـنــوبــي – ب ـع ـبــدا شقق
مفروشة لإليجار
ال ـح ــازم ـي ــة – م ــارت ـق ــا – دوب ـل ـك ــس –
مـفــروشــة – مـســاحــة 300م 2فــي أجمل
الشوارع – فرش رائع – شوفاج

شقة للبيع في الحازمية  -مارتقال في
أفخم املواقع مساحة 265م - 2جلوس
 3نوم 4 -حمام صالونني  -سفرة -chemine
موقفني  -كاف  -شوفاج  -موتور-
غرفة خادمة  -بناء عمره  13سنة
كاشفة وال تحجب بسعر $580000
03362009 Le Simon Real Estate
شقة لإليجار في الحازمية مساحة
190م - 2مفروشة بالكامل 3 -نوم
 جلوس  -صالون  -سفرة 3 -حمام-موقفني  -كاف  -شوفاج
 - ACشارع هادىء بسعر مغري $1000
شهريآ 6أشهر سلف
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في الحازمية  -ساحة
مارتقال مساحة  260م - 2صالونني
كبار 3 -نوم كبار  -سفرة  4 -حمامات
 موقفني  -شوفاج  -غرفة خادمة -بسعر مغري $ 450000
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في املنصورية الديشونية
 مساحة 82م - 2صالون  -سفرة -2نوم  -حمامني  -موقف  -كاشفة وال
تحجب بسعر 115000$
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في الحازمية  -مارتقال في
أجمل املواقع مساحة 225م - 2جلوس
 3نوم 4 -حمام صالونني  -سفرة -ديكور جفصني  -باركيه في الغرف
موقف  -كاف  -شوفاج
موتور -غرفة خادمة AC
بناء عمره  15سنة كاشفة وال تحجب
بسعر $ 525000
03362009 Le Simon Real Estate
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ألمانيا

انطالقة هجومية و«هاتريك» لتقنية الفيديو
خطفت تقنية اإلعادة عبر الفيديو
األنظار في المباريات الثالث األولى في
انطالق كأس القارات في روسيا ،بعد
أن شهدت  3حاالت ،بينها اثنتان في
مباراة واحدة ،نتج منها إلغاء هدفين
واحتساب هدف
ل ـ ــم يـ ـك ــن الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رونالدو نجم انطالق كأس القارات في
روسيا .كل األنظار كانت على «الدون»
بعد أدائــه الرائع في ختام املوسم مع
ريــال مدريد اإلسباني الــذي قــاده إلى
ال ـت ـت ــوي ــج ب ـث ـنــائ ـيــة ال ـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي
ودوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،لـكــن «س ــي آر
 »7ل ــم يـسـجــل وس ـقــط مـنـتـخــب ب ــاده
في فخ التعادل أمام نظيره املكسيكي
 2-2في املجموعة األولى .ببساطة ،من
كان نجم اليومني األولني في البطولة
هي تقنية الفيديو التي قالت كلمتها
في اليوم الثاني في مباراتي البرتغال
أمام املكسيك وتشيلي أمام الكاميرون،
حيث تم إلغاء هدفني واحتساب هدف
بعد الرجوع إلى هذه التقنية.
ال ـح ــال ــة األولـ ـ ــى ك ــان ــت ل ـل ـبــرت ـغــال عن
ط ـ ــري ـ ــق رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـ ـ ـ ّـدد مــن
مشارف املنطقة كرة بيسراه ارتطمت
بالعارضة لترتد إلــى بيبي فتابعها
داخل الشباك ( .)22لكن الحكم ،وبعد
مراجعة تقنية اإلعــادة بالفيديو ،قرر
ع ــدم احـتـســاب ال ـهــدف لــوجــود تسلل
على أحد العبي البرتغال ،وقد أثبتت
ذلك اإلعادة البطيئة.
أما الحالة الثانية فكانت لتشيلي في
الدقيقة  45عندما مــرر أرت ــورو فيدال

فازت تشيلي على
الكاميرون  0-2وروسيا على
نيوزيلندا  0-2وتعادلت البرتغال
أمام المكسيك 2-2
ك ــرة بـيـنـيــة إلدواردو ف ــارغ ــاس ال ــذي
تــابـعـهــا ف ــي امل ــرم ــى .وب ـعــد أن احتفل
التشيليون بالهدف ،قرر الحكم إلغاءه
بالعودة إلى تقنية الفيديو.
أم ــا ال ـحــالــة ال ـثــال ـثــة ف ـكــانــت لتشيلي
أي ـض ــا ف ــي الــدق ـي ـقــة  90ع ـنــدمــا تسلم
ألـيـكـسـيــس ســانـشـيــز ال ـك ــرة وانـطـلــق
بها وتالعب بالدفاع والحارس وسدد
ّ
ال ـ ـكـ ــرة ،ل ـك ــن أحـ ــد امل ــدافـ ـع ــن أب ـعــدهــا
ل ـت ـصــل ل ـف ــارغ ــاس ال ـ ــذي تــاب ـع ـهــا فــي
الشباك ،لكن الحكم لم يحتسب الهدف
ثم عاد وتراجع عن قراره.

تعادل ثمين للمكسيك
فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت فيه التوقعات
ت ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة ال ـبــرت ـغــال بطلة
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوز أول ،قــدمــت
امل ـك ـس ـي ــك كـ ـ ــرة م ـمـ ـي ــزة واس ـت ـط ــاع ــت
الخروج بتعادل قاتل .2-2
وجـ ــاء ال ـه ــدف االف ـت ـتــاحــي لـلـبــرتـغــال
عندما انفرد رونالدو بالحارس ،لكنه
تعثر قبل أن يسدد باتجاه املرمى ،قبل
أن يلمح ريكاردو كواريسما متربصًا،
فـمــرر الـكــرة باتجاهه ليخدع األخير
الـحــارس ويسدد في الشباك الخالية
(.)34
لكن خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو»
أدرك التعادل إثر خطأ لرافايل غيريرو
الذي فشل في تشتيت الكرة ،فوصلت
إلـ ـ ـ ــى ك ـ ــارل ـ ــوس فـ ـي ــا ال ـ ـ ـ ــذي م ــرره ــا

فرحة العبي تشيلي بهدف فيدال (أ ف ب)

عــرضـيــة ،فتابعها هــرنــانــديــز بــرأســه
داخل الشباك (.)42
ورفــع هرنانديز رصيده إلى  48هدفًا
على الصعيد الدولي ،ليصبح أفضل
ّ
هداف في تاريخ منتخب بالده.
وظلت النتيجة متعادلة حتى الدقائق
األربــع األخيرة ،عندما نجح سيدريك
سـ ــواريـ ــز ف ــي ت ـس ـج ـيــل هـ ــدف ال ـت ـقــدم
لــ»بــرازيــل أوروبـ ــا» ،إثــر معمعة داخــل
املنطقة (.)86
وظ ــن الـجـمـيــع أن الـبــرتـغــال ستخرج
فـ ــائـ ــزة ،ل ـك ــن امل ـك ـس ـي ــك رم ـ ــت بـثـقـلـهــا
ونجحت في إدراك التعادل في الرمق
األخ ـ ـيـ ــر بـ ـك ــرة رأس ـ ـيـ ــة مـ ــن ه ـي ـك ـتــور
مورينو تابعها في الشباك البرتغالية
وسط فرحة مكسيكية هستيرية.
واعتبر امل ــدرب الكولومبي للمكسيك
خــوان ريـكــاردو أوزوري ــو بعد املباراة
«أننا سيطرنا بنسبة  ،%61والنتيجة
مرضية أن تحقق الـتـعــادل أم ــام بطل
أوروبا .لم تسدد البرتغال على مرمانا
إال بعد مرور  17دقيقة ،ولم تسجل إال
بعد  34دقيقة ،وهذا األمر يظهر العمل
ال ـج ـي ــد الـ ـ ــذي ق ـم ـنــا ب ــه ف ــي مــواج ـهــة
مهاجمني مثل كريستيانو رونــالــدو
وريكاردو كواريسما وناني».
أم ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـب ـ ــرت ـ ـغ ـ ــال فـ ــرنـ ــانـ ــدو
س ــان ـت ــوس ،فـ ــرأى أن الـنـتـيـجــة كــانــت
«ع ــادل ــة دون ش ـ ــك» ،م ـض ـي ـفــا« :ع ــرف
املـكـسـيـكـيــون كـيــف ي ـت ـبــادلــون ال ـكــرة،
وق ــام ــوا بــالـكـثـيــر م ــن ال ـت ـمــريــرات إلــى
درجة أنهم لم يسمحوا لنا بالحصول
على الكثير مــن الـفــرص .لــم تعجبني
بدايتنا للشوط الثاني ،ولهذا السبب
قمت بتغييرين بشكل مبكر ،وبعدها
حصلنا على الكرة بشكل أفضل».

روسيا تحقق المطلوب
بالنسبة إلى الروس ،فال شك في أنهم
خ ــرج ــوا ب ــارت ـي ــاح ك ـب ـيــر ف ــي ان ـطــاق
البطولة التي يولون أهمية كبيرة لها،
لـتـكــون اس ـت ـعــدادًا لـلـحــدث األه ــم وهــو

ت ـش ـيــرت ـش ـي ـســوف ه ـ ــدف االط ـم ـئ ـن ــان
عندما انطلق أفضل العب روسي عام
 2016ف ـي ــودور سـمــولــوف بــالـكــرة من
منتصف امللعب ولـعــب إلــى ألكسندر
صامدوف املندفع على الجهة اليمنى،
ل ـي ــرده ــا إل ـي ــه وي ـتــاب ـع ـهــا م ــن مـســافــة
ً
قــريـبــة ،مـسـ ّـجــا هــدفــه الــدولــي الثامن
في الدقيقة .69

فيدال وفارغاس ينهيان
المعاناة التشيلية

بات «تشيتشاريتو» الهداف التاريخي للمكسيك (أ ف ب)

املــونــديــال ال ــذي يستضيفونه صيف
 ،2018إذ إن اليومني ّ
األولني ّ
مرا بهدوء
من دون حصول شغب ،بعد أن نجحوا
في اتباع سلسلة إجراءات كانت كفيلة
بأن تمنع تكرار تلك األحداث الدموية
التي شهدتها كــأس أوروب ــا  2016في
فرنسا ،عندما اصطدموا باإلنكليز.
وبطبيعة الحال ،فإن نتيجة منتخبهم
ف ــي مـ ـب ــارات ــه األول ـ ـ ــى ال ـس ـب ــت ،ضـمــن
امل ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى أمـ ـ ــام ن ـيــوزي ـل ـنــدا
مـمـثـلــة أوق ـيــان ـيــا ،ال ـتــي ح ـق ـقــوا فيها
الـ ـ ـف ـ ــوز  0-2تـ ـح ــت أنـ ـ ـظ ـ ــار رئ ـي ـس ـهــم
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ورئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الدولي لكرة القدم السويسري جياني

إنفانتينو أسهمت في أن يكون املشهد
ً
االفتتاحي جميال.
وفي مجريات املباراة ،بسطت روسيا
سـيـطــرتـهــا ف ــي ال ـش ــوط األول ،وج ــاء
الهدف األول من هجمة خاطفة ،حيث
مرر دميتري بولوز الكرة إلى دينيس
غلوشاكوف ،ليضعها بذكاء من فوق
الحارس املتقدم ،فتهادت في الشباك
بـمـســاعــدة مــن الـقــائــم األي ـســر ووســط
مـحــاوالت يائسة مــن مايكل بوكسال
إلبعادها (.)31
أمــا فــي الـشــوط الـثــانــي ،فقد استمرت
ه ـي ـم ـنــة أص ـ ـحـ ــاب األرض ،ل ـي ـسـ ّـجــل
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب س ـ ـتـ ــان ـ ـي ـ ـسـ ــاف

لم ّ
تخيب ثنائية النجمني أليكسيس
س ــانـ ـشـ ـي ــز وأرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـ ـيـ ـ ــدال آمـ ـ ــال
التشيليني لتقود منتخب بالدهم إلى
ف ــوز صـعــب عـلــى الـكــامـيــرون  ،0-2في
املجموعة الثانية.
صـحـيــح أن بـطـلــة أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة
فـ ـ ـ ـ ــازت ،لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذا االن ـ ـت ـ ـصـ ــار ي ـت ــرك
مخاوف إزاء عدم استثمار التشيليني
ال ـس ـي ـط ــرة والـ ـ ـف ـ ــرص ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
الح ـ ــت ل ـه ــم ف ــي الـ ـش ــوط األول ال ــذي
كــانــوا مـسـيـطــريــن عـلـيــه تـمــامــا وســط
تــراجــع أبـطــال أفريقيا إلــى منطقتهم.
ثــم كــانــت املـفــاجــأة فــي الـشــوط الثاني
ّ
بتسلم الكاميرون زمام األمور وتهديد
املنطقة التشيلية.
كــان واضحًا أن الهدف ينتظر بصمة
ث ـنــائــي أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي وب ــاي ــرن
م ـيــون ـيــخ األملـ ــانـ ــي ع ـل ـي ــه ،ك ـم ــا ج ــرت
ال ـ ـعـ ــادة مـ ــع ال ـت ـش ـي ـل ـي ــن ،ل ـ ــذا فــإن ـهــم
انـتـظــروا حـتــى مـشــاركــة سانشيز في
الشوط الثاني ليمرر كرة مميزة عالية
ارتقى لها فيدال وأسكنها برأسه في
الشباك (.)81
وفــي الدقيقة األخـيــرة سجل فارغاس
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ب ـعــد م ـتــاب ـعــة سـهـلــة
داخـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ،ح ـي ــث أل ـغ ــاه
الحكم ثم عاد واحتسبه.
ُ
يبقى أن الجولة األولــى تختتم اليوم
ب ـم ـب ــاراة أملــان ـيــا وأوس ـت ــرال ـي ــا ،ف ـمــاذا
ّ
سيقدم بطل العالم بتشكيلته الثانية
أمام بطل آسيا؟
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رياضة
الكرة اللبنانية

سوق االنتقاالت

كرة النقل التلفزيوني للفوتبول تدور بين ثالثة أطراف
قد يكون األسبوع الحالي،
غد ،حاسمًا
وتحديدًا يوم ٍ
على صعيد اختيار الجهة
التي ستحصل على حقوق
النقل التلفزيوني لمباريات
الدوري اللبناني لكرة القدم،
حيث وضعت ثالثة عروض
على طاولة اتحاد اللعبة
عبد القادر سعد
ث ـ ــاث ج ـ ـهـ ــات تـ ـ ـ ــدور ب ـي ـن ـه ــا ح ـق ــوق
النقل التلفزيوني ملباريات كرة القدم.
واخ ـت ـي ــار عـ ـب ــارة "جـ ـه ــة" ال تـلـفــزيــون
لـ ـي ــس صـ ــدفـ ــة ،ذلـ ـ ــك أن عـ ـل ــى ط ــاول ــة
االتحاد اللبناني للعبة أكثر من عرض
ّ
مقدم من أفراد أو شركات وتلفزيونات
س ـي ـتــم اخ ـت ـي ــار إحـ ــداهـ ــا ل ـك ــي ت ـكــون
الناقل الرسمي للمباريات.
بعد نهاية عـقــده مــع االت ـحــاد ،أصبح
"الـ ـج ــدي ــد" خ ـ ــارج ال ـح ـس ــاب ــات ،س ــواء
بشكل مباشر أو عبر أي جهة مرتبطة
به ،كتلفزيون "هواكم" أو عماد جمعة
أو غـيــره .فاملسألة أصبحت فــي مكان
آخــر ،وتحديدًا بني الثالثي :تلفزيون
" ،"MTVرئ ـيــس ن ــادي األن ـص ــار نبيل
بدر ،والعرض ّ
املقدم من الثنائي بيار
كاخيا ورامي فواز .عرض سابق جرى
تقديمه من قبل فواز وبــودي معلولي
ووض ـ ــاح الـ ـص ــادق ،ح ــن زار الـثــاثــة
رئيس االتحاد هاشم حيدر في مكتبه
وقدموا إليه العرض ،لكن جرى سحبه
بـعــد ذل ــك لـخــاف بــن ال ـشــركــاء ،فعاد
فواز ّ
وقدم عرضًا مع كاخيا.
ويــاحــظ أن بعض ال ـعــروض مقدمة
مــن أش ـخــاص كـبــدر وكــاخـيــا ،لـكــن ال
ش ــك ف ــي أن هـ ــؤالء سـيـقــومــون بنقل
املـ ـب ــاري ــات ع ـبــر ش ــاش ــة م ـع ـي ـنــة ،لــذا
ي ـم ـك ــن ال ـ ـجـ ــزم ب ـ ــأن ف ـ ــوز ن ـب ـي ــل ب ــدر
باملزايدة سيعني نقل املباريات على
ش ــاش ــة امل ـس ـت ـق ـبــل .أمـ ــا فـ ــوز كــاخـيــا
وف ــواز ،فمن الطبيعي أن يـكــون نقل
املباريات على شاشة " ،"LBCIبينما
ّ
قدمت " "MTVالعرض باسمها.
بــالـنـسـبــة ال ــى ب ــدر ،يـتــوقــع أن يصل
عــرضــه الـنـهــائــي ال ــى االت ـح ــاد الـيــوم
ب ـع ــد اج ـت ـم ــاع س ـي ـع ـقــده م ــع رئ ـيــس
ال ـ ـق ـ ـسـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي فـ ـ ــي تـ ـلـ ـف ــزي ــون
امل ـس ـت ـق ـب ــل الـ ــزم ـ ـيـ ــل ح ـ ـسـ ــام زب ـي ـب ــو
لـ ـتـ ـح ــدي ــد الـ ـسـ ـع ــر الـ ـنـ ـه ــائ ــي ال ـ ــذي
س ـي ـقـ ّـدمــه ال ـط ــرف ــان والـ ـ ــذي ق ـيــل إنــه
يـنــاهــز الـ ـ  600أل ــف دوالر ،ه ــذا وفــق

اجتماع سابق ُعقد بني بدر وزبيبو
ورئيس االتحاد هاشم حيدر وجرى
ف ـي ــه طـ ــرح املـ ــوضـ ــوع ع ـل ــى الــرئ ـيــس
وإبالغه باملبلغ.
" "MTVم ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــدم ــت عــرضــا
بقيمة  550أل ــف دوالر ،وه ــو عـبــارة
ع ــن  450أل ــف دوالر م ــن الـتـلـفــزيــون
و 100ألف دوالر من بيع اسم البطولة
ومنح املبلغ الى االتحاد ،كما حصل
سابقًا مع شركة "ألفا".
أما كاخيا ـ فواز فعرضهما بلغ 450
ألف دوالر ،وهو العرض األقل بغض
ال ـن ـظــر ع ــن عـ ــرض "هـ ــواكـ ــم" ال ـ ــذي ال
يـمـكــن أن ي ـكــون عـلــى "هـ ــوا" االت ـحــاد
ألس ـ ـبـ ــاب كـ ـثـ ـي ــرة؛ م ـن ـه ــا مـ ــا يـتـعـلــق
بالتجربة الـســابـقــة مــع "ال ـجــديــد" أو
بمستجدات أخرى.
عرض بدر ـ املستقبل قد يكون األعلى
سعرًا ،لكن هل هو األفضل ملصلحة
كرة القدم؟
ســؤال سيكون برسم املعنيني الذين
ً
سيفكرون طويال قبل منح الحقوق

ـرف أسـ ــاسـ ــي ومـ ـن ــاف ــس فــي
الـ ـ ــى ط ـ ـ ـ ٍ
الدوري اللبناني وهو نادي األنصار
عـبــر رئـيـســه ،وبــالـتــالــي تــرجـيــح كفة
ط ـ ـ ــرف عـ ـل ــى آخ ـ ـ ــر م ـه ـم ــا ك ـ ـ ــان ع ـمــل
ه ـ ــذا ال ـ ـطـ ــرف ش ـف ــاف ــا وم ــوض ــوع ـي ــا،
ّ
فـبــالـنـهــايــة ي ـك ــون االتـ ـح ــاد ق ــد ســلــم
ـاد ال الــى
ال ـن ـقــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي الـ ــى ن ـ ـ ٍ
تلفزيون.
ال ـ ـطـ ــرف الـ ـث ــان ــي أي ك ــاخ ـي ــا ـ ـ ـ فـ ــواز
وارتـبــاطــا أي تلفزيون " "LBCIالــذي
يملك خبرة طويلة بالنقل الرياضي

سيأخذ اإلتحاد مصلحة
اللعبة في اختياره
للعرض الفائز

ينتظر أن يحسم االتحاد ملف النقل التلفزيوني خالل األسبوع الحالي (أرشيف)

عبر كرة السلة ،لكن املسألة األخيرة
ق ــد ت ـكــون نـقـطــة الـضـعــف الرئيسية
في امللف نظرًا إلى صعوبة التوفيق
بني لعبتني كبيرتني بشكل عادل ،ما
ّ
سيغلب بالتأكيد كفة السلة على كرة
القدم وتذهب األخيرة الى قناة ""LB2
األرض ـي ــة وال ـت ــي ال يـمـكــن الـتـقــاطـهــا
خ ــارج لـبـنــان ،تـمــامــا كـمــا حـصــل في
نقل مباريات الفوتسال التي لم تأخذ
ً
حقها كامال .أضف الى ذلك أن قيمة
العرض ّ
املقدم أي  450ألف دوالر هو
األضعف ماديًا ،ليكون من الصعوبة
فوز الثنائي باملزايدة ،حتى لو كانت
عــاقــة ح ـيــدر بـكــاخـيــا م ـم ـتــازة .وفــي
النهاية ،فــإن الرئيس يريد مصلحة
اللعبة قبل أي شيء آخر.
تـبـقــى مـحـطــة " "MTVال ـتــي تــريــد أن
ت ــدخ ــل م ـج ــال ال ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة بعد
تجربة ناجحة في مباراة "كالسيكو
ّ
ً
األســاط ـيــر" .وف ــي ح ــال سلمنا جــدال
ب ــأن ع ــرض تـلـفــزيــون "امل ــر" لــن يكون
األعلى ماديًا ،ولو بفارق بسيط ،لكن
ملفه يملك نقاط قــوة؛ أبرزها القدرة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة ل ـل ـق ـنــاة وكـ ــادر
ال ـع ـمــل ال ـك ـب ـيــر الـ ـق ــادر ع ـلــى إخـ ــراج
ّ
ال ـ ـصـ ــورة ب ــأف ـض ــل ح ــل ــة ،ع ـل ــى غ ــرار
معظم أع ـمــال " "MTVعـلــى الصعيد
اإلنـ ـت ــاج ــي .أضـ ــف الـ ــى ذلـ ــك ام ـت ــاك
املحطة قـنــاة ثانية هــي " "ONEالتي
ً
يمكن أن تكون بديال اضطراريًا للنقل
فــي ح ــال ح ـصــول أحـ ــداث طــارئــة في
البلد ،والتي كانت املشكلة الرئيسية
"للجديد" في السابق حيث يتم قطع
امل ـب ــاري ــات أو إف ـس ــاد بـثـهــا ملصلحة
أحداث سياسية أو اجتماعية أخرى.
كما أن " "MTVستحصل على حقوق
ك ــرة ال ـقــدم لـلـمــرة األول ـ ــى ،وبــالـتــالــي
ّ
ستوظف كل إمكاناتها لتقديم عمل
ي ـفــوق م ــا ج ــرى تـقــديـمــه ح ـتــى اآلن،
وتـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــع ت ـل ـف ــزي ــون "الـ ـج ــدي ــد"
ال ــذي أح ــدث نـقـلــة نــوعـيــة فــي بعض
النواحي ،وبالتالي ستكون املحطة
أمـ ـ ـ ــام ت ـ ـحـ ـ ٍـد س ـت ـس ـع ــى ال ـ ـ ــى ك ـس ـب ــه،
لـكــن فــي واق ــع ال ـحــال سـتـكــون الـكــرة
الـلـبـنــانـيــة ه ــي ال ــراب ــح األك ـب ــر ،علمًا
بأن معلومات "األخبار" تفيد بسعي
القناة املذكورة الى توقيع عقد طويل
األمد مع االتحاد اللبناني ،ما يعني
أن ه ـن ــاك ن ـ ّـي ــة لـلـعـمــل ع ـلــى م ـشــروع
كبير ال محدود.
امل ـس ــأل ــة ف ــي ي ــد ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـ ــدرس أعـ ـ ـض ـ ــاؤه ـ ــا املـ ـلـ ـف ــات
وسـ ـيـ ـتـ ـخ ــذون قـ ــرارهـ ــم فـ ــي ال ـق ــري ــب
العاجل حتى يـبــدأ العمل مبكرًا ،إن
كان على صعيد الجهة التي ستفوز
بــالـنـقــل أو االتـ ـح ــاد لـتـقــديــم ص ــورة
تليق بلعبة كرة القدم.

اعتزال

قصاص ال يقول وداعًا بل إلى اللقاء
اخـ ـتـ ـت ــم م ـح ـم ــد ق ـ ـصـ ــاص  25سـنــة
كـ ـ ــاعـ ـ ــب ف ـ ـ ــي مـ ـ ــاعـ ـ ــب ك ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
الـلـبـنــانـيــة ،م ـ ّـر ع ـلــى ع ــدد كـبـيــر من
ـوال ال ــى مـنـتـخــب لـبـنــان.
ال ـف ــرق وصـ ـ ً
من الحكمة الــى شباب الساحل الى
ال ـن ـج ـمــة والـ ـصـ ـف ــاء ،ب ـع ــد ت ـجــربـ َـتــي
احتراف في السعودية واألردن .ترك
ق ـصــاص بـصـمــة م ــع ك ــل فــريــق لعب
م ـعــه ،واس ـت ـحــق لـقــب هـ ــداف لـبـنــان،
صـ ــاحـ ــب ال ـب ـن ـي ــة الـ ـق ــوي ــة والـ ـح ــس
التهديفي العالي.
طــوى قصاص آخــر صفحة عن عمر
ناهز أربعني عامًا في مباراة تكريمية
جمعت نـجــوم الـكــرة اللبنانية على
مـ ـلـ ـع ــب ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور رئـ ـي ــس
االتحاد اللبناني للعبة هاشم حيدر
ورئـيــس نــادي العهد تميم سليمان
صاحب الضيافة والــدعــم ومشاركة
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معنوية مــن رئـيــس ن ــادي الراسينغ
جورج فرح الذي كان حاضرًا أمس.
ن ـجــوم لـبـنــان ســاب ـقــون وح ــاض ــرون
أتـ ـ ـ ــوا الـ ـ ــى م ـل ـع ــب الـ ـعـ ـه ــد ل ـي ـق ــول ــوا
وداعــا لقصاص الالعب وإلــى اللقاء
لقصاص املــدرب .رضــا عنتر حضر،
موسى حجيج أيضًا ،يوسف محمد،
زيــاد الصمد ،محمود طحان ،حسن
معتوق ،عباس عطوي ،ربيع عطايا،
خ ــال ــد ت ـكــه جـ ــي ،وح ـي ــد فـ ـت ــال ،علي
السعدي ،أحمد زريــق ،نور منصور،
م ـح ـم ــد زيـ ـ ــن ط ـ ـحـ ــان ،عـ ـب ــد ال ـف ـت ــاح
عاشور ،أكرم وأحمد مغربي ،مهدي
خ ـل ـي ــل ،ح ـس ــن دق ـي ــق وغ ـي ــره ــم مــن
النجوم .لعبوا مباراة ودية تكريمية
قدم الكثير للكرة اللبنانية.
لشخص ّ
هل هو نادم على مزاولته كرة القدم؟
«قطعًا ال» ،يقول قصاص لـ»األخبار».

«اكـتـسـبــت مـحـبــة ال ـن ــاس وال ـش ـهــرة،
وه ــذا أمــر ليس بقليل .مسيرتي لم
تنته بـعــد .قــد تـكــون انتهت كالعب،
لكنها ب ــدأت ك ـمــدرب .ال أعـلــم تمامًا
من أين سأبدًا ،لكن ال شك في أني لن
أترك كرة القدم».
وع ـ ّـم ــا إذا ك ـ ــان ي ـش ـجــع ولـ ـ ــده عـلــى
م ــزاول ــة ك ــرة ال ـق ــدم ،يـجـيــب قصاص
«طـبـعــا ،لـكــن بـشــرط أن يـحـتــرف في
ال ـ ـخـ ــارج وال ي ـب ـق ــى أسـ ـي ــر امل ــاع ــب
الـلـبـنــانـيــة .وه ــذا أم ــر ينسحب على
ج ـم ـيــع العـ ـب ــي ل ـب ـن ــان ال ــذي ــن يـجــب
أن ي ـ ـس ـ ـعـ ــوا لـ ـ ــاح ـ ـ ـتـ ـ ــراف« ،ف ـن ـح ــن
لــديـنــا طــاقــات ويمكنهم أن يكونوا
محترفني ،بشرط أن يجدوا من يهتم
بهم».
وف ــي آخ ــر س ـ ــؤال ل ـق ـصــاص الــاعــب
عما إذا كانت كرة القدم قد أنصفته،

يجيب سندباد الكرة اللبنانية« :نعم
أنصفتني».
ودع ــت ال ـكــرة اللبنانية
ـد
أم ــس األح ـ ّ
أحــد أبــرز نجومها ،وبعد أسبوعني
ـودع امل ــاع ــب
ونـ ـص ــف أسـ ـب ــوع س ـ ـتـ ـ ّ
ن ـج ـمــا آخ ـ ــر ه ــو ال ـق ــائ ــد ال ـتــاري ـخــي
ملنتخب لبنان وأشهر الالعبني الذين
احترفوا في الخارج ،وهو رضا عنتر،
في مباراة من املفترض أن تبقى في
ال ــذاك ــرة الـلـبـنــانـيــة ،كــونـهــا ستشهد
مشاركة ثالثة مــن نجوم برشلونة،
وه ــم ج ـي ــرارد بيكيه وجـ ــوردي ألبا
وسيرجيو بوسكيتس.
قد تكون ظروف املباراتني مختلفتني،
لـكــن ال شــك فــي أن النتيجة واح ــدة،
وهي اعتزال نجمني تاريخيني ،على
أم ــل أن تـسـتـفـيــد مـنـهـمــا ك ــرة ال ـقــدم
اللبنانية في مجال آخر.

أربعة كبار وراء
كريستيانو رونالدو
واصل نجم ريال مدريد البرتغالي
كريستيانو رونالدو احتالله عناوين
الصحف ،فبعد قضية التهرب الضريبي،
انتقل الكالم الى رحيله عن النادي امللكي.
أما األندية املرشحة للتعاقد معه ،فهي:
مانشستر يونايتد وتشلسي اإلنكليزيان،
وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن
ميونيخ األملاني .وذكرت صحيفة «آس»
اإلسبانية ّأن مانشستر يونايتد خصص
 200مليون يورو ،الستعادة «سي آر  ،»7إال
ّأن العرض قد يصل إلى  210ماليني يورو،
على أن ينضم إليه زميله ألفارو موراتا،
مقابل رحيل الحارس اإلسباني دافيد دي
خيا ،عن «الشياطني الحمر» للعب مع النادي
امللكي .كما أشارت الصحيفة إلى أن سان
جيرمان قدم عرضًا أقل وقميته  140مليون
يورو ،اضافة الى راتب سنوي يصل إلى
 30مليون يورو .أما مالك تشلسي الروسي
رومان أبراموفيتش فيبدو مستعدًا للتخلي
عن البلجيكي إيدين هازار للحصول على
أفضل العب في العالم.
في املقابل ،حاول مدرب ريال الفرنسي
زين الدين زيدان ،عبر اتصال هاتفي ،إقناع
رونالدو بعدم الرحيل ،بحسب ما ذكرت
صحيفة «ماركا» الرياضية اإلسبانية.
وأضافت الصحيفة ان قائد الفريق
سيرجيو راموس اتصل أيضًا برونالدو من
إجل إقناعه بالعدول عن قراره.
بدوره ،يخطط تشلسي للتعاقد مع مهاجم
ليون الفرنسي ألكسندر الكازيت قبل
مواطنه أرسنال الذي يقترب من حسم
الصفقة .وأفادت معلومات بأن تشلسي
يرغب في التعاقد مع الكازيت بسبب
إصرار إفرتون على مبلغ  90مليون يورو
للموافقة على بيع البلجيكي روميلو لوكاكو.
من جهة أخرى ،يراقب إداريو يوفنتوس
املفاوضات الحاصلة بني برشلونة
واإليطالي ماركو فيراتي ،ففي حال إتمام
الصفقة سيكون هناك فرصة لبطل ايطاليا
للحصول على خدمات الكرواتي إيفان
راكتيتش.

أخبار رياضية

األطفاء يواجه الصداقة
في نهائي كرة اليد

تـنـطـلــق الـ ـي ــوم ع ـنــد ال ـس ــاع ــة  22.30الـسـلـسـلــة
النهائية لبطولة لبنان في كرة اليد ،بني فوج اطفاء
بيروت والصداقة ،في قاعة حاتم عاشور ،حيث
يحرز اللقب الفريق الذي يفوز على منافسه في
مباراتني من أصل ثالث ممكنة.
وكان األطفاء قد بلغ النهائي بفوزه على الليسيه
نــاسـيــونــال  0-2فــي السلسلة املــؤلـفــة مــن ثالث
مباريات فــي نصف النهائي األول ،فيما صعد
ال ـص ــداق ــة لـلـمـنــافـســة ع ـلــى ال ـل ـقــب بـتـغـلـبــه على
الجيش اللبناني  0-2أيضًا في نصف النهائي
الثاني.
ّ
ويعول األطفاء على هدافه حسني شاهني وحارس
مرماه حسني صقر ،فيما سيعتمد الصداقة على
التونسي الياس الزمال وجميل قصير.
مــن جهة ثانية ،يلتقي عند غ ـدًا الساعة 22.30
الـجـيــش الـلـبـنــانــي م ــع الـلـيـسـيــه نــاس ـيــونــال على
املركز الثالث.

األنطوني ّ
يكرم فريقه
لكرة السلة

كـ ّـرم نــادي األنطوني الرياضي الجهازين الفني
واإلداري وفريق كــرة السلة للرجال الــذي تأهل
الى مصاف أندية الدرجة األولى لخوض غمارها
ملــوســم  .2018-2017وج ــرى التكريم فــي كلية
الـعـلــوم الــريــاضـيــة التابعة للجامعة ،حيث ألقى
رئـيــس الجامعة األنطونية ورئـيــس الـنــادي األب
جــرمــانــوس جــرمــانــوس كلمة هنأ فيها الفريق
على تأهله الى الدرجة األولــى بعد موسم مميز،
ونـ ّـوه بالدور الــذي لعبه املــدرب غسان سركيس
والــاعـبــن خ ــال املــوســم لتحقيق ال ـهــدف الــذي
وضعته اللجنة اإلداريــة للنادي ،متمنيًا التوفيق
للفريق في مسيرته.
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ثقافة وناس

كارول منصور في «خيوط السرد» أنساك يا يميني...
بيار أبي صعب
ّ
اإلنسانية،
أفالم كارول منصور طالعة دائمًا من جراح
وتعتمد قبل كــل شــيء على العنصر الـبـشــري .وهي
ّ
عواملهن
تبرع تحديدًا في تصوير النساء .في اختراق
ّ
وجعلهن يستعدن السلطة ،أي أدوات التعبير،
الحميمة،
ّ
ع ــن طــريــق الـ ـس ــرد .أكـ ــان األمـ ــر يـتـعــلــق بــال ـخــادمــات،
بالالجئات السوريات ،أم بنساء الشتات الفلسطيني.
الباقي ،رغم اللغة الفنية املتقنة في أعمالها ،تفاصيل.
ال ـن ــاس ه ــم أف ــام ـه ــا ،أول ـئ ــك ال ــذي ــن تـلـتـقـيـهــم ،وتـسـبــر
ّ
ذاكرتهم ،وتغوص في جراحهم( .عــذرًا على «املذكر»،
ّ
فهو في غير مكانه في هذه السينما املؤنثة بامتياز).
الـكــامـيــرا ،غـيــر مــرئـيــة فــي أفــام ـهــا ،نـكــاد نـكـتــب غير
ّ
م ــوج ــودة :إن ـه ــا عـيـنـهــا ال ـتــي ت ــرى ،وتـجـعـلـنــا ن ــرى…
الباقي في الكلمات ،في الحكايات ،في البوح الذي يشبه
نــزفــا هــادئــا ،فــي تفاصيل الــوجــوه واألمـكـنــة واألي ــدي
واألصوات والشهادات اآلسرة .هذه ّ
املرة ،في شريطها
األخـيــر «خـيــوط ال ـســرد» ال ــذي يـعــاد عــرضــه الليلة في
«مسرح املدينة» ،يجب أن نضيف «الـخــرائــط»… إلى
ّ
البصرية التي تقول الــوجــع الغائر ،والغربة
العناصر
عـلــى أش ـكــال ـهــا ،واالح ـت ـج ــاج امل ـك ـتــوم .لـعـبــة الـتـحــريــك
التي تأخذنا بني البلدان والقارات ،ملحاولة إعــادة رسم
خريطة الشتات الفلسطيني ،وتجسيد ملحمة الترحال

الدائم بحثًا عن وطن مستحيل بقياس العالم (رسوم
ف ــرات ال ـش ـهــال) .تــأخــذنــا كـ ــارول بــن الـحـكــايــات التي
ّ
بصريًا ،وتربط بينها ،يدان أنثويتان تطرزان
توازيها
ّ
بــاإلبــرة والـخـيــوط املـلــونــة .الـســرد كالتطريز ،التطريز
كرسم الخرائط ،الخرائط مسكونة بألبومات حميمة،
بالصور القديمة وامللطقات واألرشيف.
ّ
الـتـطــريــز .تـلــك اللعبة املــركـ ّ
ـزيــة والـحـيــويــة والـعـضــويــة،
والــدرامـيــة بامتياز… حولها تبني لعبة الـســرد ،كمن
يـنـســج خ ـيــوط الـحـكــايــة ،خ ـيــوط ال ـســرد ال ـتــي تفضي
كلها إلــى فلسطني ،بــن حضور م ــادي ،وحـضــور في
الــوجــدان ،وانـتـمــاء كـيــانــي ،ووط ــن افـتــراضــي ال يحييه
إال الـســرد ،إال الـفــن ،إال الثقافة ،إال الــذاكــرة .وكــل هذه
العناصر تلتقي حول عملية التطريز .أخذوا البالد ،لكن
ال أحد يستطع أن يأخذ منا الثوب الفلسطيني .والثوب
نـســائــي بــامـتـيــاز .كــل صـبـيــة تـخـيــط ج ـهــازهــا ،جهاز
ال ـع ــروس ،قطعة قـطـعــة ،وتضعها فــي ال ـص ـنــدوق .كل
واحــدة من النساء االثنتي عشرة اللواتي جلسن أمام
كاميرا كارول منصور ،تحمل ثوبها بني جراحها ،في
الحقيبة ،في الصندوق ،بني األوطان املوقتة واملنافي ،أو
في الداخل حيث البقاء فعل مقاومة ّ
وتمرد .هذا الثوب
هــو املــوضــوع ،عـنــوان االنـتـمــاء .وهــو جــواز السفر بني
ّ
حكايات متقاطعة تلتقي كلها عند فلسطني ،تحمل
تـجــارب االقـتــاع ،وخـيــارات املـقــاومــة ،ومشاعر الزمن

األول ،واألرض ،والـهـ ّ
املـســروق مثل البيت ّ
ـويــة .السرد
ّ
املسبي ،الحقوق
من أجل البقاء ،من أجل إحياء الوطن
والـكـيــان واألرض وال ـكــرامــة .تـقــول سـحــر م ـنــدور في
نصها ال ــذي يــرافــق الـصــور ومـشــاهــد ال ـبــوح ،ويشكل
العمود الفقري للفيلم« :داخــل خريطة فلسطني كانت
القصص كالخيوط تنفصل وتلتقي ،تحكي وتخفي،
تلتقي عند عقدة االحتالل التي أعادت توزيع السياقات
ورم ــت الـخـيــوط فــي كــل ات ـجــاه (…) وجـعـلــت للحياة
الــواحــدة خيطني اثنني :واحــد يجري واقـعــا ،وآخــر كان
ليجري…» .الراديو أيضًا ينقل رسائل املقتلعني« :من
عـمــان إل ــى الـخـلـيــل :لــن نتمكن مــن الـحـضــور ،الــرجــاء
ّ
تتصرفوا بالزيتون» .أو صــوت عبد الحليم:
منكم أن
«ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان»… وصوت ناي
البرغوثي الذي يمسك بالفيلم من خالل أغنية شهيرة
فــي الـفــولـكـلــور الفلسطيني« :يـمــا مــويــل ال ـه ــوىّ /يما
ّ
مويليا /ضرب الخناجر وال /حكم النذل ّفيا»…
ّ
كما أسلفنا ،أفــام كــارول هي نسوية بامتياز .كأنها
تـبـلــغ ذروة فـ ّـنـهــا حــن ت ـنـ ّ
ـدس فــي ه ــذا الـعــالــم املـكـتــوم
غــالـبــا ،امل ـم ـنــوع ،امل ـغـ ّـيــب ،املـنـســي ال ــذي يـخـتــزن أس ــرار
ال ـعــالــم ،عــذابــاتــه وأح ــام ــه .و«خ ـي ــوط ال ـس ــرد» (بـحــث
مـنــى خ ــال ــدي ،إن ـتــاج «ف ـ ــوروود فيلم بــروداك ـشــن» مع
«مؤسسة التعاون ـ لبنان» ،ومؤسسة «إنـعــاش») ،هو
ذروة في هذا السياق ،نضجًا فنيًا ودرامـ ّـيــا ،تصويرًا

في الصاالت

جيهان شعيب تنكأ جراح الحرب

جولشيفته فراهاني تحمل الفيلم بأداء شفيف ،جميل ،مهيمن

ُ
ولدت في بيروت
وغادرت البالد إبان الحرب،
لتنشأ في المكسيك،
وتدرس الفلسفة والمسرح
في فرنسا .الحقًا ،عادت
ّ
إلى بيت القرية الذي تحول
إلى ّ
مقر عسكري أثناء
َّ
مهدمًا مع
الحرب ،لتجده
رسائل كره على ّ حجارته.
في شريطها «روحي»
الذي يطرح هذا األسبوع
في «متروبوليس أمبير
صوفيل» ،نرى ذاك النبش
الحميمي في الذاكرة،
ّ
ّ
ونشم رائحة الحرب األهلية
من خالل الجيل التالي

علي وجيه
االف ـت ـتــاح فــي ّ
«روح ـ ــي» (100 ،2015
د Go Home ).لـ ـجـ ـيـ ـه ــان ش ـع ـيــب
ب ــال ــغ ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ال ـف ـي ـل ــم ن ـف ـســه،
وماهر التأسيس ملا سيليه« .نــدى»
ّ
تجر حقيبة
(جولشيفته فــراهــانــي)
الـعــودة إلــى بيت العائلة القديم في
ال ـض ـي ـعــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــةً .ت ـم ـ ّـر شــاحـنــة
ً
ً
عتيقة ،مـثـيــرة عــاصـفــة صـغـيــرة من
الـغـبــار أم ــام عينيها .مـســار راقـصــة
الـبــالـيــه اآلت ـي ــة م ــن ب ــاري ــس مـشـ ّـوش
م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة .ال ـن ـظ ــرة األولـ ـ ــى على
ب ـيــت ال ـط ـف ــول ــة ،ل ــن ت ـك ــون واض ـح ــة.
أصــاب ـع ـهــا املـتـشــابـكــة أمـ ــام وجـهـهــا
تـحـيــل ع ـلــى ان ـت ـقــائ ـيــة م ـت ـعـ ّـمــدة في
ال ــرؤي ــة .هــا هــو مـكــان الــذكــريــات مع
ّ
«ج ـ ـ ـ ّـدو» ال ـط ـ ّـي ــب ،وش ـ ـ ــواالت ال ـســكــر
ّ
ّ
ّ
األهلية
الشهي ،التي حو ّلتها الحرب ّ
إلــى دشــم عـسـكــريــة .الـغـبــار معشش
داخ ــل الـحـيـطــان امل ـه ـجــورة بطبيعة
ال ـح ــال .م ـع ــادل نـفـســي – سيميائي
ل ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة وه ـ ـ ـ ّ
س ـ ــاد
ـوي ـ ـ ــة وبـ ـ ـل ـ ــد
وأجـ ـ ـ ّ
ّ
م ـع ـ ّـرض ــة ل ـل ـتــاشــي ع ـنــد أي خــضــة
ّ
أو ان ـب ـعــاث م ــن امل ــاض ــي .ه ــذا «خ ــط
الهجرة العكسي» .يعود السينمائي
ّ
وملبيًا
إلى الديار ،معاينًا األضــرار،
ن ــداء ال ـهـ ّ
ـويــة والـ ـج ــذور .ق ــد يحصل
ّ
ّ
ذلـ ــك م ــن خـ ــال ش ـخ ـصــيــة مـتـخــيـلــة
بالكامل ،أو أنــا أخــرى  ،alter egoأو
مزيج بينهما كما في هــذا الشريط.
ه ـن ــا ،ن ـش ـ ّـم رائـ ـح ــة الـ ـح ــرب األه ـلـ ّـيــة

م ــن خ ــال الـجـيــل ال ـتــالــي ل ـهــا .لعنة
مترسبة فــي قــاع م ـ ّ
ّ
ـادة ً املخ
االقتتال
الــرمـ ّ
ـاديــة« .ن ــدى» تــرجــع بــاحـثــة عن
ّ
ّ
تستقر فــي مـنــزل ،صار
جثة ًجـ ّـدهــا.
خــرابــة باملعنى الــواقـعــي وامل ـجــازي.
ل ـســان حــال ـهــا ي ـق ــول« :ل ــي ق ـبــور في
هــذه األرض» ( 110 ،2014د ـ ـ إخــراج
ريــن مـتــري) .تنظيف الـبــاط باملياه
امل ـع ــدن ـ ّـي ــة ،وحـ ـ ّـك الـ ـج ــدران األظ ـف ــار،
وكشط املاضي عنها ،ستكون بداية
رحـ ـل ــة م ــن االس ـت ـك ـش ــاف وال ـت ـح ـ ّـول
الـنـفـســي .حـضــور  Presenceأشـبــاح
ّ
متجسد في الليالي املقمرة،
الحرب
ّ
ســـــ ٌ
ـواء أكـ ـ ـ ـ ــان «ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدو» أم «نـ ـ ـ ــدى»
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا .أه ـ ـ ــل ال ـض ـي ـع ــة
ي ـحــومــون ح ــول امل ـك ــان .م ــن الـغــريــب
ّ
أال يـ ـك ــن ب ـع ـض ـهــم االحـ ـ ـت ـ ــرام ل ـل ـجـ ّـد
«الشهيد» بنظر حفيدته .يصل األخ
«سـ ـ ــام» (مــاك ـس ـي ـم ـل ـيــان س ــوي ــري ــن)،
بـ ـه ــدف ع ـم ـل ـ ّـي واض ـ ـ ــح :ب ـي ــع امل ـن ــزل
ّ
والـسـفــر بثمنه .ال شـ ّـك فــي أن كثيرًا
مــن جـيـهــان شـعـيــب ،م ـغــروس داخــل
بطلة بــاكــورتـهــا الــروائ ـيــة الطويلة،
بعد وثائقي وبضعة أفــام قصيرة.
ّ
ّ
اللبنانية ( )1976ولدت
السينمائية
في بيروت في العام التالي النــدالع
امل ــأس ــاة .غـ ــادرت ال ـب ــاد ،لـتـنـشــأ في
املكسيك ،وتــدرس الفلسفة واملسرح
ف ــي فــرن ـســا .الح ـق ــا ،ع ــادت إل ــى بيت
ّ
تحول إلى ّ
مقر عسكري
القرية الذي
ّ
أثـ ـن ــاء ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـت ـج ــده م ـه ــدم ــا مــع
رسـ ــائـ ــل كـ ـ ــره عـ ـل ــى ح ـ ـجـ ــارتـ ــه .اس ــم

وتوليفًا ،فكرة ّ
ونصًا وشـهــادات 12 :امــرأة فلسطينية
أمـ ــام ال ـكــام ـيــرا لـلـحــديــث ع ــن حـيــاتـهــن ق ـبــل ال ـش ـتــات،
عــن أحــامـهــن ،وحـيــواتـهــن ،وهــويــاتـهــن ،فيما تترابط
قصصهن بخيوط فن التطريز القديم .سعاد العامري،
وليلى عطشان ،ومالك الحسيني عبد الرحيم ،وهدى
اإلمام ،وأمل كعوش ،وليلى خالد ،وماري نزال بطاينة،
ودينا ناصر ،ونظمية سالم ،ورائدة طه ،وسيما طوقان
غندور ،وسلمى األسير .اثنتا عشرة امرأة من شرائح
ّ
ّ
اجتماعية مختلفة :كادحات
عمرية متعددة ،وطبقات
وأرستقراطيات ،نزيالت الشقق الوثيرة أو ّ
املخيمات،
بـيـنـهـ ّـن امل ـنــاض ـلــة ،وال ـف ـنــانــة ،وامل ـث ـق ـفــةّ ،
ورب ـ ــة امل ـنــزل،
وامل ـع ـم ــارة ،والـنــاشـطــة اجـتـمــاعـيــا وثـقــافـ ّـيــا وحقوقيًا
وس ـيــاس ـيــا .ن ـســاء فـلـسـطـيـنـ ّـيــات س ــاف ــرن ،وت ـش ــردن،
وهاجرن أو بقني في أرض الوطن املحتل ،يتحدثن من
أماكن مختلفة تختزن عبق الوطن وحلم العودة :أماكن
ّ
ت ــراوح بــن املـنــافــي املختلفة وفلسطني املحتلة الـيــوم.
يطرزن محطات ولوحات من تلك امللحمة الكبرى ،تلك
التغريبة باألحرى ،في الطريق املحتومة إلى فلسطني.
ش ـك ـرًا ك ـ ــارول ،ت ـلــك ه ــي امل ـق ــاوم ــة أي ـض ــا .أن ـس ــاك يا
يميني… وال أنسى فلسطني.
«خيوط الـســرد» لـكــارول منصور 19:30 :الليلة
في «مسرح املدينة»

أختها «ن ــدى» أيـضــا ،وهــي راقـصــة.
ّ
شخصيات
يــا لـلـصــدفــة! هــي إح ــدى
املهجر األرب ــع (مــع وج ــدي مـعـ ّـوض،
وكاتيا جــرجــورة ،وباتريك شيحا)،
التي عادت في وثائقي «بلد األحالم»
( 84 – 2011د ،).لـتـصـطــدم ص ــورة
ّ
املتخيلة عن الوطن بالواقع
الطفولة
عـلــى األرض .الـنـبــش الـحـمـيـمــي في
ال ــذاك ــرة ،يـتـحـ ّـول مــن الــوثــائـقــي إلــى
الـ ــروائـ ــي ف ــي ّ
«روح ـ ـ ـ ــي» ،م ــع إط ــاق
س ــراح ال ـخ ـيــال وت ـكــويــن الـشـخــوص
وامل ـ ـح ـ ـيـ ــط .تـ ــوضـ ــع ال ـ ـهـ ـ ّ
ـويـ ــة ت ـحــت
ّ
امل ـي ـكــروس ـكــوب ،لـتـخـضــع لعمليات
ترميم وتصحيح .يغدو بيت العائلة
ســاحــة مــواجـهــة مــع أط ـيــاف األم ــس،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان م ـص ـن ـعــا ل ـل ـخ ــوف مــن
مفاهيم طفولة ومراهقة في الروائي
الـقـصـيــر «ت ـحــت س ــري ــري» (– 2005
 44د – ج ــائ ــزة أف ـض ــل فـيـلــم قصير
مــن ات ـحــاد الـصـحــافـيــن الفرنسيني
ُ ،2005
وعرض في أسبوع النقاد في
«مـهــرجــان ك ــان الـسـيـنـمــائــي») .اآلن،
يصل الشريط إلــى «متروبوليس»،
بعد تجوال دولــي في دبي وبوسان
ودب ـلــن ومـهــرجــان الفيلم اللبناني.
ّ
تتغير فــي ّ
ّ
«روح ــي»،
غير أن األم ــور
ّ
نفسية هادئة ودقيقة.
وفق سيرورة
ّ
ّ
مشوقة ،تــراوح بني
داخلية
مغامرة
الجهل واإلن ـكــار وال ـصــراع والقبول
والخالص .بلوغ املرحلة األخيرة لم
يـمـ ّـر بالتنضيج الـكــافــي .مــا سبقها
تـ ّـم بعناية فائقة (سيناريو جيهان
شعيب) ،تـجــاوزت ال ــازم فــي بعض
األح ـ ـ ـيـ ـ ــان .ال اكـ ـ ـت ـ ــراث مل ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـررات مــن
قبيل :ملاذا العودة اآلن؟ كيف اقتصر

جيل جديد يؤمن
ّ
بأن التطهير يكون
بالمواجهة ال بالتجاهل
وترحيل المشاكل
ّ
التميز فــي العالقة مــع «ج ـ ّـدو» على
الحفيدة دون أخيها ،رغم تقاربهما
ال ــواض ــح؟ ه ــذا ال ـ ـ «جـ ـ ّـدو» لـيــس ذاك
املالك النوستالجي .ال أحد ينجو من
ّ
الـحــرب نظيف الـكــف .يتفك ّك غباش
الذاكرة .يزول االلتباس .يبشر البيت
ب ـم ـع ـنــاه ال ـح ـق ـي ـقــي ك ــوط ــن وم ـل ـجــأ.
تشترك «ندى» مع «ربيع» ( 2016ـ 105
د ).لفاتشي بولغورجيان في البحث

ع ــن ال ـه ـ ّ
ـوي ــة ،وال ـن ـجــاة م ــن مستنقع
 ،)2016/12/14إال
الويالت (األخبار
ً
ّ
أن ماضيها أكثر قتامة ،مع مشاركة
مـلـعــونــة ص ـغ ـيــرة .يـصـبــح الـشــريــط
ً
ّ
دع ــوة إل ــى الـحــب والـتـســامــح .يــركــب
ّ
إكسيرًا ضد الكره والــدم واالغتراب.
يضع ثقته في جيل جديد ،ال ذنب له
في كبائر اآلباء .شباب متصالح مع
نفسه .ال يجد حرجًا في نكء الجرح،
ّ
الجماعية (لنذكر
والبحث عن املقابر
«ليال بال نوم» إلليان الراهب) .يؤمن
ّ ٍ
ب ـ ــأن الـتـطـهـيــر ي ـك ــون ب ــامل ــواج ـه ــة ال
بــالـتـجــاهــل وتــرحـيــل امل ـشــاكــل .نعم،
م ــن ش ـه ــد ل ـي ــس ك ـم ــن سـ ـم ــع .رج ــال
رجال الحل ،وإن كان ال
األزمة ليسوا ْ
يقصيهم من َجني ثماره.
ِّ
مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ش ـع ـي ــب ت ـق ـ ّـص ــدت
اس ـت ـب ـعــاد تـيـمــة «ف ـي ـلــم ط ــري ــق» ،بعد
ت ـكــرارهــا فــي وصـفــة ع ــدد مــن أشــرطــة
ّ
ّ
شخصية
والهوية» .أبقت على
«الحرب
ّ
واحــدة كمحور يــدور البقية في فلكه،
تطوره .هنا ،ال ّ
ويفعلون لخدمة ّ
بد من
اإلشادة بجولشيفته فراهاني (.)1983
الـشـ ّـابــة اإليــرانـ ّـيــة تحمل الفيلم بــأداء
ش ـف ـيــف ،ج ـم ـيــل ،م ـه ـي ـمــن ،م ـ ــازج بــن
ال ـب ــراءة وال ـق ـ ّـوة والـضـعــف والـشـجــن،
ّ
مــع قـلـيــل مــن املـ ــرح .ت ـحــل الشخصية
ّ
بالال تحضير ،وعــدم االطــاع املسبق
على بلد ال تعرفه تمامًا كما «نــدى».
هـ ــي ت ـس ـت ـك ـش ــف ،وتـ ـتـ ـف ــاع ــل م ـث ـل ـهــا.
ّ
ّ
جعل
الجاهزة،
املرجعيات
التحرر من
ّ ً
ّ ً
ّ
انفعاالتها وتقلباتها حقيقية ومؤثرة
وقابلة للتصديق والتأثير .فراهاني
ّ
مـمــثـلــة عــابــرة ل ـل ـقـ ّـارات والـجـنـسـ ّـيــات.
وق ـفــت أم ــام عــدســات ك ـبــار فــي إي ــران،
م ـثــل داري ـ ـ ــوش م ـه ــرج ــوئ ــي ،وع ـبــاس
كيارستمي ،وبهمن ق ـبــادي ،وأصغر
ف ـ ــره ـ ــادي ،وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــا ،م ـن ـه ــم ج ـيــم
جـ ــارمـ ــوش ،وريـ ــدلـ ــي سـ ـك ــوت ،وه ـنــر
سليمً ،ولوي غاريل ،ورشيد بوشارب،
إض ــاف ــة إل ــى تـجــربــة ج ــون سـتـيــوارت
ّ
ّ
السينمائية «مــاء ال ــورد» ( .)2014كل
م ــن ف ــرن ـس ــوا ن ـ ــور ،ومـ ـي ــرال م ـع ـلــوف،
وجوليا ّ
قصار ،يمنحون أداءات الفتة.
اإلخراج على القياس تمامًا .مضبوط
عـلــى إي ـقــاع املـنـعــرجــات الـنـفـسـ ّـيــة ،فال
اس ـت ـعــراض أو تـقـنــن (تــول ـيــف :لــودو
ت ـ ـ ـ ــروش) .ي ـن ـط ـبــق ذل ـ ــك ع ـل ــى صـ ــورة
توماسو فيوريلي ،التي تصبح أكثر
وض ــوح ــا م ــع تـ ـق ـ ّـدم الـ ـس ــرد ،املـنـقـســم
بني حاضر وفالش باك .سينوغرافيا
الفتة داخــل البيت ،الــذي يشهد قسمًا
صادقًا من ّأيام الولدنة« :لبنان ّ
نحبك
إلى األبد» ،مع توقيع بالدم.
 :Go Homeبـ ــدءًا م ــن الـخـمـيــس امل ـق ـبــل ـ ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل»
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ثقافة وناس
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سينما

بونويل وألمودوفار يطبعان اإلنتاجات الحديثة

«أسبوع الفيلم اإلسباني» :أضواء وجنون وسريالية
الـلـيـلــة ،ينطلق «أس ـب ــوع الـفـيـلــم اإلس ـبــانــي» فــي «مـتــروبــولـيــس أمبير
صوفيل» الذي تنظمه ،سنويًا ،الجمعية اللبنانية بالتعاون مع «معهد
سرفانتس في بيروت» ،والسفارة اإلسبانية في لبنان .يلقي املوعد
السينمائية اإلسـبــانـيــة الـتــيُ ستعرض
نـظــرة عـلــى أح ــدث ال ـت ـجــارب
َّ
حتى  23حــزيــران (يونيو) .اختار املنظمون أربعة أفــام أنتجت بني
عامي  2014و .2015سنشاهد فيها انشغاالت مخرجيها باألزمة
االقتصادية فــي إسبانيا ،واألح ــداث التاريخية والـعــاقــات البشرية،
وعالم الشهرة ،فيما تنهل من تجارب املعلمني اإلسبانيني مثل لوي

بونويل وبيدرو أملــودوفــار .االفتتاح عند الثامنة والنصف من مساء
الـيــوم مــع شريط «ليلتي الكبيرة» ( )2015أللكس دي ال إيغليسيا.
بسخريته السوداء الذي ّ
طعم بها معظم أفالمه ،يدخل املخرج اإلسباني
عالم التلفزيون ،والعوالم الشخصية لنجومه على خلفية أزمة البطالة
في إسبانيا .لويس مينيارو يعود إلــى حقبة من التاريخ اإلسباني،
لكنه ّ
يحول جمود األحــداث التاريخية إلى مقاربات سردية تجريبية
وجمالية .في تجربتهما األولى «طريق حسن» ،يشتغل فران أراوخو
وإرنـسـتــو دي نــوفــا على قضية الـهـجــرة غير الشرعية إلــى أوروب ــا،

وتــأثــرهــا بنفاد فــرص العمل فــي إسبانيا مــن خــال قصة املهاجر
املغربي حسن .الختام مع املخرجة غراسيا كراخيتا وفيلمها Happy
 ،140الذي تكتشف فيه املخبأ من العالقات البشرية تجاه املال ،خالل
سهرة عيد ميالد البطلة إليا.
ً
ابتداء من اليوم حتى  23حزيران
* «أسبوع الفيلم اإلسباني»:
(يونيو) ـ «متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية ـ بيروت) ـ ـ
لالستعالم01/204080 :

«ليلتي الكبيرة» أللكس دي ال إيغليسيا

«طريق حسن» لفران أراوخو وإرنستو دي نوفا

 20:30مساء اليوم ـــ  100د

 21/6ــ  86د

االفتتاح مع أحد آخر أعمال ألكس دي ال إيغليسيا «ليلتي الكبيرة» ( 100د) .الفيلم الهزلي الذي عرض
للمرة األولــى في «مهرجان تورونتو الدولي لألفالم» عام  ،2015يحتفظ بتلك السخرية السوداء التي
شاهدناها في أفالمه مثل «السيرك األخير» و«مــوت من الضحك» و«البار» .على خلفية أزمة البطالة،
يدخل «ليلتي الكبيرة» إلى عالم التلفاز .في شهر تشرين ّ
األول (أكتوبر) ،يقرر القائمون على التلفزيون
ّ
ّ
تصوير حلقة رأس السنة .أعداد كبيرة من الراقصني بأشكال غريبة وثياب ملونة تعتلي املسرح ،لتقدم
عروضًا استعراضية صاخبة .يجري الشريط في ليلة واحدة ما بني املسرح واالستوديوهات الداخلية
أيضًا .ما إن يبدأ العرض حتى تنهال املصائب ،واحدة تلو األخرى ،ما يجعل من إكمال تصوير الحفلة
ً
أمرًا مستحيال ،ومن النجاة أمرًا أكثر استحالة .تتدفق الحركة واأللوان بسرعة هائلة ،في أجواء سريالية
ّ
تذكر باملعلم اإلسباني بيدرو أملودوفار.

لقد حسم األمر .لم يعد هناك ما يمكن القيام به هنا بعد اآلن .بعد  13عامًا قضاها في إسبانيا ،خسر
حسن عمله ،ومعه الفرصة في العثور على وظيفة أخــرى ،بسبب األزمــة االقتصادية اإلسبانية .يقرر
املهاجر املغربي الـعــودة إلــى ب ــاده .لكنه لــن يعود فــارغ اليدين كما أتــى .سيقود ج ــرارًا زراعـيــا قديمًا
بعد شرائه من إسبانيا .هكذا يبدأ «طريق حسن» ( 86د) ،الفيلم األول للثنائي اإلسباني فران أراوخو
وإرنستو دي نوفا .من خالل السيرة الذاتية لحسن ،يتوقف الشريط ( )2015عند األزمــات السياسية
الكبرى املتعلقة بالالجئني واملهاجرين غير الشرعيني في الــدول األوروبـيــة ،وظروفهم املعيشية .من
ناحية أخرى ّ
يظهر تبعات األزمة االقتصادية اإلسبانية على املواطنني واملهاجرين على السواء .الكاميرا
تتنقل مع حسن على الطرقات التي تصل إسبانيا إلى املغرب .في تلك املسافات الطويلة التي يقطعها
في جراره ،سيصدم بعوائق عدة أبرزها رجال الشرطة.

«سقوط نجم» للويس مينيارو

 Happy 140لغراسيا كراجيتا

 20/6ــ  110د

 23/6ــ  98د

يعود لويس مينيارو إلــى القرن التاسع عشر في فيلمه «سقوط نجم» ( ،)2014وتحديدًا إلــى الفترة
القصيرة لحكم امللك أمــاديــو األول إسبانيا بني عامي  1870حتى  .1873لكن ما يبدو فيلمًا تاريخيًا
ّ
سيتحول إلــى مقاربة ســرديــة تجريبية لتلك الحقبة مــن تاريخ
تقليديًا مــع بــدايــة الشريط ( 110د)،
إسبانيا ،ضمن مناخات سوريالية ممزوجة بالتهكم والسخرية .يضفي مينيارو على شريطه ملسات
معاصرة ،وإحــاالت فنية مختلفة من األغنية الفرنسية ،ومــن أشعار شــارل بودلير ولوحات لوسيان
فرويد وكارافاجيو وغويا وغيرهم .وبينما تتهاوى البالد خارج جــدران القصر ،بعد اغتيال مساعد
ّ
يتهرب أماديو من الحكم ،ومن مهماته امللكية .ينطوي على نفسه ،مع مساعديه وخــدم القصر.
امللك،
ً
يدخلون في رحــات واكتشافات مجنونة .يتخذ الفيلم منحى عبثيًا ،حني يتحول القصر إلى مسرح
للحب واألكل ،والشراب واملتع وامللذات األخرى التي تصبح مهربًا للملك.

تزامنًا مع عيد ميالدها األربعنيّ ،
تقرر إليا إقامة حفلة في جزر الكاناري في فيلم  140 Happyللمخرجة
غراسيا كراجيتا .تدعو الطبيبة البيطرية أصدقاءها وأقاربها إلى الحفلة؛ زوجها خوان ،وأختها كاتي،
ورامــون وزوجته ،ورجل األعمال بولو .أما الزائر األ ّهــم ،فهو حبيبها السابق ماريو الذي يأتي ،لسوء
الحظ ،بصحبة خطيبته الشابة .بعدها ،يمكننا توقع ما قد يحدثه اجتماع هــذه الشخصيات على
مائدة واحــدة .تنذرنا الكاميرا بذلك .حالة الترقب تترجمها مشاهد طاولة العشاء ،والطعام الفاخر،
واملشروبات ،ووجوه املدعوين ،وأثاث املنزل الفاخر الذي لم تنتقه إليا إلقامة حفلة عيد امليالد فحسب.
ّ
ستسر به إليا ألصدقائها ،وهو خبر فوزها بجائزة اللوتو التي تبلغ  149مليون يورو .الخبر،
هناك ما
ّ
ّ
كما يخرج من فم إيليا على غفلة خالل السهرة ،سيغير مجرى الفيلم ( 98د ـ  ،)2015إلى أجواء متوترة
وصدامية تكشف الخبايا النفسية ألصدقاء إليا املقربني.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
… وانتهى األمر

ُ
واسيت نفسي بالقول:
لطاملا
َ
َ
ُ
نحن ال نصلح للعيش في هذا العالم.
ً
ّ
َ
َ
والكوابيس واملآتم)
الخيبات
حصر له من
اآلن (متأخرًا سبعني سنة ،وما ال
ِ
ِ
ً
ُ َ
ُ
أكتشف ما كان ُ
والكوابيس واملآتم:
الخيبات
يجب أن أقوله قبل سبعني سنة من
ِ
ِ
َ
هذا العال ْم...
ُ َ ََُ
َ
أرباب ُه ,و َنـ َّخ ُ
العال ُم الذي أنتم ُ
ومعابده..
مواخيره
اسوه ,وأولياؤه ,وسـدنـة
هذا
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ـهائمنا.
عال ب ِ
ال يصلح ّ ألن يكون حتى مداسًا ِل ِـن ِ
ْ
ُ
لطاملا تمنيت أن/..
ُ
حسنًا؛ ها قد قلتها...
ُ
قلتها وانتهى األمر
ْ
أنتظ ُر الطلقة.
وها أنا ِ

ُّ
سر األسرار

2016/10/2

ُ
ُ
املوشك على الهالك/
الشيخ
أنا
ُ
الشيخ الها ِلك/
أنا
ُ
الشيخ الذي« :...هذا الشيخ»؛
أنا
ُأنظروا ّ
وسامحوني!
إلي
ُِ
ُ
ُ
سامحوا!).
(أو أقول لكم؟ :...أنظروا وال ت ِ
ّ
ْ
َ
أعراس ،وال
نش َد
ثأر ،وال ُم ِ
ٍ
ما عاد ُبوسعي أن أكون عاشقًاَ ،وال َنديمًا ،وال حطابًا ،وال طالب ٍ
َّ َ ُ
الت ورد.
ليل...؛ وال حتى ...زارع َبـت ِ
جواب طر ِق ٍ
ُّ
ْ
َ
َ
كل ما أستطيعه اآلن أن أحلم (أحلم بما ال أستطيع)
ُّ
ُ
ُ
(أحلمه وال أستطيعه):
أستطيعه
كل ما
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
أمام املوسيقى ،وأقول :ما َ
وأشهق َ
ْأن أ ّ
أكرم
حب الشجرة ،وأواسي املرأة ،وأشفق على الورد ِة،
ْ
الجمال!
ُّ
ّ
َ
ُ
الشيخ الذي ليس إال ما صار إليه)...
أستطيعه (أنا
كل ما
ُّ
َ
ُ
الشيخ الشيخ...
أستطيع ُه أنا
كل ما
ُّ
ُ
أستطيعه:
كل ما
َ
ْ ُّ
ْأن َأ َّ
َ
ّ
يمة نهد)
بأجفان
الهواء
عض
عيني ( كمن َيعض ,في أحالم ِه ،على ُحل ِ
ِ
َ
وأقول ملن ال ُ
أراه وال يراني:
ُ َ
حلمت وض َّـيعت!
«آه على ما
ٍ
ْ
َ
يعة الحياة!».
ٍآه على ..ض ِ
2016/10/3

عازار حبيب
ّ
منور الـ«مترو»

عمار عبد ربه
الصورة في زمن الحرب

ضمن مشروعها الفني في استحضار
ّ
املنسي ،وأرشيف
التاريخ الغنائي اللبناني
اإلذاعة اللبنانيةّ ،
قدم «متروفون» سلسلة
حفالت غنائية ،بدأت مع املطربة وداد،
ّ
ومرت بالراحل سمير يزبك ومنى مرعشلي،
ً
ونور الهدى ونجاح سالم ،وصوال إلى حليم
الرومي وفريال كريم .يوم األربعاء املقبل
( 21حزيران/يونيو) ،يضرب لنا «مترو
املدينة» موعدًا مع املطرب عازار حبيب
( 1945ـ  )2007على مدى  3أسابيع ( 21و28
حزيران و 4تموز) .سيؤدي أغنياته إيلي
رزق الله يرافقه سماح بو املنى (أكورديون
وكيبورد) ،فرح ّ
قدور (بزق) ،خالد عمران
(باص) ،وأحمد الخطيب (إيقاع).

تحت عنوان «أهمية االلتزام باألخالقيات في
َّ
املصور» ،ينظم «املعهد الفرنسي»
التقرير
في لبنان ،بالتعاون مع «مركز التصوير
الفوتوغرافي في بيروت» ،ندوة نقاشية مع
ِّ
املصور السوري عمار عبد ربه (الصورة) في
قاعة «املؤتمرات» في املعهد .الندوة التي تقام
يوم  23حزيران (يونيو) ،تتناول إشكالية
مهنة التصوير ،وال سيما في مناطق النزاع.
ّ
يعد عبد ربه ( )1966من املصورين البارزين
الذين غطوا أحداثًا عربية مهمة في املنطقة
من العراق ( ،)2003إلى لبنان (حرب تموز
 ،)2006إضافة إلى األزمة السورية بني 2013
و .2014تصدرت أعماله أغلفة أهم املجالت
والصحف أمثال «دير شبيغل» ،و«باري
ماتش» ،و«لو بوان»..

عازار حبيب في «متروفون» األربعاء القادم 21
حزيران/يونيو  -في «مترو املدينة»  -عند الساعة
 - 21:30لالستعالم76/309363:

ِّ
املصور عمار عبد ربه 19:00 :مساء 23
لقاء مع
حزيران  -قاعة «املؤتمرات» في «املعهد الفرنسي»
في لبنان 01/420200 -

