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Renault DUSTER Automatic
Shockingly affordable

12
رياضة

$14,950
Including VAT

2.99% Interest

Authorized dealers:
City Car
Beirut
01 803313/4

RenaultLebanon
www.renault-liban.com

Sed El Bauchrieh: 01 684 684 - Ain El Mreisseh: 01 360 779

Bejco SARL
Jamhour
05 768800

Fouad Srour
Zahleh
08 800403

Naji Nassar
Chtaura
Highway
08 540 669

Bauchrieh
Car Center
Beirut
01 880213

Tabet & Matar
SAL
Jounieh
09 918402

Tabet & Matar
SAL, Highway
Mastita Jbeil
09 796939

NMI Motors
SARL
Kousba
06 512409

NMI Motors
Tripoli
06 411293/4

Highway
Auto,
Khaldeh
Highway
05 800149

Saida Car
Zone, Saida
07 726888
07 754887

Youssef Trade
Company
Hasbaya Motors
Tyr
Kawkaba
07 351313 07 845160
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َ مطلوب
ودوري
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سياسة

ّ
تفاؤل ال يبدد الخطر على السلسلة
المشهد السياسي

ال تعني اإليجابية التي تحدثت بها األطراف السياسية عن سلسلة الرتب والرواتب أمس أن السلسلة «سلكت طريقها نحو اإلقرار .فاالجتماع
وبناء
الذي عقد في السراي الحكومي شهد تصادمًا بين وجهتي نظر مختلفتين :الموازنة قبل السلسلة أو السلسلة قبل أي شيء آخرً .
عليه ،من غير المعروف كيف ستكون خواتيم الجلسات التشريعية التي ستعقد اليوم وغدًا
ّ
تــتـجــه األن ـظــار ال ـيــوم إل ــى مجلس
الـ ـ ـن ـ ُــواب ،ح ـي ــث مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن
ت ـســلــك سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب
طريقها وسط حقل ألغام سياسي
– م ــال ــي ،ش ـهــد مـ ـح ــاوالت عــديــدة
ل ـ ـتـ ــدويـ ــر ال ـ ـ ــزواي ـ ـ ــا واألرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام فــي
سـبـيــل إرض ــاء أص ـحــاب املـصــارف
وال ـشــركــات املــالـيــة والـعـقــاريــة من
جـ ـه ــة ،وم ـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى إرض ـ ــاء
ّ
األســاتــذة ومــوظـفــي الـقـطــاع العام
وال ـع ـس ـ َك ــري ــن .وهـ ـ ــذه املـ ـح ــاوالت
ل ـ ــم تـ ـس ــل ــم م ـ ــن ضـ ـغ ــط ال ـه ـي ـئ ــات
االقتصادية التي ال تنفك تحارب
ّ
ض ـ ــد سـ ــلـ ــة ال ـ ـضـ ــرائـ ــب امل ـق ـت ــرح ــة
ع ـل ـي ـه ــا .ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـقــد
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـتـ ـص ــدر
بنودها سلسلة الرتب والــرواتــب،
ك ــان ــت م ــوض ــع درس ف ــي اجـتـمــاع
ملمثلي الكتل النيابية مــع رئيس

قد يتم اعتماد مخرج إقرار
السلسلة وربط بدء تنفيذها
بإقرار الموازنة
الوزير علي حسن خليل:
هناك تفاهم شبه كامل
على السلسلة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
ال ـســراي الـحـكــومــي (ح ـضــره وزيــر
املـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،وزي ـ ــر
االتصاالت جمال الجراح ،والنواب
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم كـ ـنـ ـع ــان أكـ ـ ـ ــرم ش ـه ـي ــب،
ج ــورج ع ــدوان وع ـلــي ف ـيــاض) من
أج ــل االت ـف ــاق ع ـلــى ال ـس ـقــف املــالــي
مل ـ ـشـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـخـ ــاص بـهــا
وكيفية تأمني اإلي ــرادات املطلوبة
ل ـت ـمــوي ـل ـهــا ،خ ـصــوصــا أن إع ـطــاء
زي ـ ـ ـ ــادات ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن ودرجـ ـ ــات
إض ــافـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ـل ـم ــن ،رفـ ـ ــع ك ـل ـفــة

قرت السلسلة ُنكمل وإن لم ّ
بري :إن ُأ ّ
تقر فكل شيء سوف يتوقف (مروان طحطح)

ترايسي شمعون سفيرة عون إلى األردن
عدد من أسماء السفراء املقترحة للتعيني في البعثات اللبنانية في الخارج ،من ضمن مشروع التشكيالت
طرأت بعض
التعديالت على ٍ
ّ
الدبلوماسية الذي ُّيتوقع إقراره في جلسة مجلس الوزراء الخميس املقبل .وعلمت «األخبار» ّأن تيار املستقبل سيقترح للتعيني من خارج
املالك سفراء في كل من :السعودية ،أبو ظبي ،بعثة لبنان في األمم ُاملتحدة (نيويورك) ،وبعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو ،إضافة إلى التجديد
ُ
للسفير مصطفى أديب في برلني (خارج املالك) .وبعد أن كان من املقرر أن ُيعني اللواء املتقاعد إبراهيم بصبوص في السعودية ،استبدل اسمه
بفوزي منذر كبارة .وبحسب مصادر وزارة الخارجيةّ ،
فإن األمر يتعلق بحسابات تيار املستقبل االنتخابية ،كون كبارة من مدينة طرابلس.
سي ّ
وفي أبو ظبي ُ
عي فؤاد نبيه دندن ،وآمال مدللي إلى بعثة لبنان في األمم املتحدة ،وسحر بعاصيري في اليونسكو .أما «مسيحيًا» ،فإضافة
إلى تعيني غابي عيسى في واشنطن ،ورامي عدوان في باريس ،اختار رئيس الجمهورية ميشال عون تعيني ترايسي داني شمعون سفيرة
من خارج املالك في األردن.
عي فادي زيادة في األولى ،وسامي النمير في الثانية .ومن املفترض أن ُي ّ
وقد جرى التبديل بني سفارتي أوتاوا واملكسيكُ ،في ّ
عي مدير الشؤون
االدارية في الوزارة سعد زخيا سفيرًا في سوريا ،بعد أن كان االتفاق بني «الخارجية» وحركة أمل قائمًا على أن تبقى فرح نبيه بري قائمة
باألعمال في دمشق .ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستمر داخل الحكومة من دون مشادة سياسية ،أو أنها ستعرقل مشروع
ُ
التشكيالت ،علمًا ّ
بأن مصادر «الخارجية» تشير إلى اتفاق بني رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل على تعيني زخيا
في دمشق .أما على مستوى االدارة ،فمن املتوقع أن يعود القائم باالعمال اللبناني في باريس غدي خوري إلى االدارة بمركز مدير الشؤون
السياسية ،فيما ُي ّ
عي السفير كنج الحجل مديرًا للشؤون االدارية .وتجدر اإلشارة إلى أن األسماء ال تزال عرضة للتغيير.
ّ
ّ
بالنسبة إلى أسماء السفراء الذين ستسميهم حركة أمل ،ال تزال املعلومات متضاربة بشأنهم .ففيما تؤكد مصادر «الخارجية» أن الالئحة
ُس ّلمت من عني التينةُ ،تشير مصادر األخيرة ّأن إلى أن الئحة أسماء السفراء الشيعة لم ُت َ
نجز بعد.
(األخبار)

السلسلة مــن السقف املتفق عليه
وه ــو  1200مـلـيــار ل ـيــرة إل ــى نحو
 1700مليار كحد أدنى ،األمر الذي
ّ
تتذرع به جهات عـ ّـدة ما لم تؤمن
الواردات الكافية.
ال ـ ـغـ ــريـ ــب أن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع يـ ـتـ ـح ـ ّـدث
«ب ـ ــإيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف.
ّ
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري أكـ ـ ـ ـ ــد أن «ال ـس ـل ـس ـل ــة
م ــاشـ ـي ــة» ،وك ــذل ــك الـ ــوزيـ ــر خـلـيــل
الــذي أشــار إلــى أن «هـنــاك تفاهمًا
شـبــه كــامــل عـلـيـهــا» .هــذا الـكــام ال
ينفي الـصــراع الــذي ال يــزال قائمًا
بــن الكتل السياسية حــول أبــواب
ت ـمــويــل ال ـس ـل ـس ـلــة ،وم ـس ــأل ــة ربــط
إقرارها باملوازنة ،أو فصلها عنها.
وقد ظهر ذلك جليًا خالل االجتماع
الــذي ُعقد أمــس ،إذ شهد تصادمًا
ب ـ ــن وجـ ـهـ ـت ــي نـ ـظ ــر م ـخ ـت ـل ـف ـتــن؛
األول ــى عـ ّـبــر عنها الـتـيــار الوطني
ّ
الحر والقوات واملستقبل والحزب
الـ ـتـ ـق ــدم ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي ،وأك ـ ـ ــدت
ضرورة إقرار املوازنة قبل سلسلة
الـ ــرتـ ــب وال ـ ـ ــراوت ـ ـ ــب .أمـ ـ ــا ال ـث ــان ـي ــة

ف ـع ـ ّـب ــر ع ـن ـه ــا ح ـ ــزب الـ ـل ــه وح ــرك ــة
أم ـ ــل ال ـ ـلـ ــذان أكـ ـ ــدا ض ـ ـ ــرورة إق ـ ــرار
الـسـلـسـلــة قـبــل امل ــوازن ــة .وبحسب
مصادر االجتماع ،فإن «املستقبل
والقوات واالشتراكي ال يعارضون
إقـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة قـ ـب ــل امل ـ ــوازن ـ ــة
شـ ـ ــرط االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـس ـق ـ ّـف الـ ـ ـ ـ ــ1200
مـلـيــار ل ـيــرة» ،فيما يـفــضــل التيار
ّ
الحر إقــرار السلسلة بعد
الوطني
املوازنة ،من دون االلتزام بالسقف
ّ
املذكور ،وال مانع لديه من تخطي
هـ ــذا ال ـس ـق ــف ،وفـ ــي حـ ــال االلـ ـت ــزام
ب ــه طــالــب بـتــأجـيـلـهــا إل ــى م ــا بعد
امل ـ ــوازن ـ ــة .أمـ ــا ح ــرك ــة أمـ ــل وح ــزب
ال ـل ــه ف ـطــال ـبــا ب ــإق ــراره ــا ف ـ ــورًا مــع
عــدم االل ـتــزام ب ـ ّ
ـأي سـقــف ،إنصافًا
لـلـمـتـعــاقــديــن .وبـحـســب امل ـصــادر،
ف ـ ــإن ال ـ ـحـ ــزب والـ ـح ــرك ــة «اق ـت ــرح ــا
تـقـسـيــط ح ـقــوق امل ـت ـقــاعــديــن وفــق
اآلت ــي 25 :فــي املـئــة السنة األول ــى،
 25فــي امل ـئــة الـسـنــة ال ـثــان ـيــة ،و35
ف ــي امل ـئ ــة مـطـلــع ال ـس ـنــة ال ـثــال ـثــة»،
معتبرين أن «هــذا االقتراح يحقق
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لبنانيون وسوريون
فراس الشوفي

االلـ ـت ــزام بـمـجـمــوع ال ـ ــ 85ف ــي املـئــة
ك ــزي ــادة ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن» .وأشـ ــارت
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إلـ ـ ـ ــى «ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق خـ ــرق
تـمـثــل بـتــأكـيــد املـسـتـقـبــل وال ـقــوات
واالشـ ـت ــراك ــي ع ـلــى م ـب ــدأ إن ـصــاف
املتقاعدين وإعطائهم حقوقهم»،
شـ ـ ــرط «إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي ن ـظ ــام
التقاعد وضـمــان تــأمــن ال ــواردات
ال ـتــي تـكـفــل تـمــويــل م ــا يــزيـ ُـد على
سقف ال ــ 1200مليار» .ولــم تحسم
الوجهة التي سيتم اعتمادها في
جلسة ال ـيــوم ،مــا يـهـ ّـدد السلسلة،
رغـ ــم اإلي ـج ــاب ـي ــة ال ـت ــي ع ـ ّـب ــر عـنـهــا
الحريري وخليل.
رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه بـ ّـري
أكد أمس أنه «ماشي بالسلسلة».
وأشــار إلى أنها «البند األول على
جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال ،وي ـت ــوق ــف عـلـيــه
م ـص ـيــر س ـُـائ ــر ال ـب ـن ــود األخ ُـ ـ ــرى».
وق ــال «إن أق ـ ـ ّـرت الـسـلـسـلــة نـكـمــل،
وإن ل ـ ــم ت ـ ـقـ ـ ّـر فـ ـك ــل ش ـ ـ ــيء س ــوف
يتوقف .لن أزيد إن أو أن أو لعل أو
لكن» .بدوره ،كشف النائب عدوان

أنــه «سـيـقـ ّـدم طــرحــا للرئيس بري
يقوم على املــادة  20من السلسلة،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـي ــز لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـتــح
اعتماد لتمويلها ،ما يعني إقــرار
ال ـسـل ـسـلــة واملـ ــوازنـ ــة ب ــال ـت ــوازي».
املستقبل
وقالت مصادر في تيار
ُ
لـ ـ «األخ ـبــار» إن مــن املـمـكــن أن تـقـ ّـر
الـسـلـسـلــة ،ل ـكــن ي ـتــم رب ــط تــوقـيــت
ال ـبــدء بـتـنـفـيــذهــا ّب ــإق ــرار امل ــوازن ــة،
وه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر يـ ـم ــث ــل مـ ـخ ــرج ــا مــن
األزمــة .وقالت مصادر في فريق 8
ّ
آذار إن االمور التي لم ُيتفق عليها
ُ
س ــت ـب ـح ــث ال ـ ـيـ ــوم قـ ـب ــل ال ـج ـل ـس ــة،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى ص ـع ــوب ــة أن ي ـجــرؤ
ّ
أي ف ــري ــق س ـي ــاس ــي ع ـل ــى تـطـيـيــر
السلسلة مرة جديدة.
ّ
وكــان «تكتل التغيير واإلص ــاح»
ق ـ ــد اسـ ـتـ ـب ــق ال ـج ـل ـس ــة ب ــاج ـت ـم ــاع
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل .وأكـ ـ ــد أم ـ ــن ســر
ال ـت ـك ـتــل ال ـن ــائ ــب إب ــراه ـي ــم كـنـعــان
أن «السلسلة درســت على مــدى 5
س ـن ــوات وط ــرح ــت إض ــاف ــات منها
بند املتقاعدين و 3درجات إضافية
للمعلمني .واليوم ،هناك وفر ّ
تأمن
بـنـتـيـجــة الــرقــابــة الـبــرملــانـيــة الـتــي
ق ــام ــت ب ـهــا ل ـج ـنــة املـ ــال وامل ــوازن ــة
خ ـ ــال م ـن ــاق ـش ــة مـ ـش ــروع م ــوازن ــة
عـ ـ ــام  ،2017وي ـ ـصـ ــل إلـ ـ ــى حـ ــدود
أل ـ ــف ب ـل ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن
إمكان التوفير من الضرائب قائم،
وال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـت ـق ـش ــف
واإلص ـ ـ ــاح امل ــال ــي ال ـ ــذي ن ـق ــوم بــه
مـمـكــن وي ـح ـتــاج إل ــى ت ـضــامــن كل
الـكـتــل الـنـيــابـيــة» .وأض ــاف« :نحن
عـلــى بـعــد أي ــام مــن إقـ ــرار املــوازنــة
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـش ـم ــل االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد امل ـق ــر
ل ـل ـس ـل ـس ـلــة ،وس ـي ـت ـضــح ف ــي ضــوء
إقــرار املوازنة املشهد املالي العام،
وس ـن ـكــون أمـ ــام أم ــر ج ــدي ــد يمكن
الـبـنــاء عـلـيــه فــي كـيـفـيــة الـتـمــويــل،
للتعويض عن الضرائب».
طرابلسي إلى تلفزيون لبنان
على صعيد آخر ،علمت «األخبار»
أن جلسة الحكومة املقبلة ستشهد
تعيينات إضافية على التشكيالت
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ،أب ـ ــرزه ـ ــا ت ـع ـيــن
م ـج ـلــس إدارة ل ـت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان.
وبحسب املـعـلــومــات ،فــإن «رئيس
م ـج ـل ــس اإلدارة واملـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـع ــام
سـيـكــون واح ـ ـدًا مــن ه ــذه األس ـمــاء
الثالثة :توفيق طرابلسي ،بشارة
شــربــل أو إيـلــي خ ــوري» .وأش ــارت
مصادر وزاريــة إلى أن «طرابلسي
ه ـ ـ ــو األوف ـ ـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـظـ ـ ــا ،ألن رئـ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد مـيـشــال عــون
ّ
يزكيه» .أما أعضاء مجلس اإلدارة
الــذيــن مــن املـفـتــرض أن يقترحهم
وزي ــر اإلع ــام ملحم ريــاشــي فهم:
رامــي الــريــس ،عبد الغني طليس،
فؤاد رفيق خوري ،سمير منصور
(من ّ
حصة تيار املستقبل ،وهناك
ّ
احتمال أن يتم استبداله) ،وجاك
واكـيــم (مــن حـ ّـصــة الـتـيــار الوطني
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـر ،وه ـ ـن ـ ــاك أي ـ ـضـ ــا احـ ـتـ ـم ــال
اسـ ـتـ ـب ــدال ــه ب ــاس ــم آخ ـ ـ ـ ــر) .وف ـي ـمــا
تـ ّ
ـردد أن الجلسة ستشهد تعيني
م ـح ــاف ـظ ــن ،ن ـف ــت مـ ـص ــادر وزارة
«الداخلية» ذلك لـ «األخبار».

ٌ
مصلوب ولـكــن على صــدري.
«يــا أخــي ال ـســوري ،أنــت
ّ
واملسامير التي تثقب كفيك وقدميك تخترق حجاب
قلبي .وغ ـدًا ،إذا ما مـ ّـر عابر طريق بهذه الجلجلة ،لن
يـمـ ّـيــز بــن ق ـطــرات دم ــك وق ـطــرات دم ــي ،بــل يسير في
ً
طريقه قائال :ههنا ُصلب رجــل واحــد» (جبران خليل
ج ـب ــران ـ ـ ن ـصــوص خ ــارج املـجـمــوعــة ـ ـ تـشــريــن األول
.)1920
ّ
لن يجد اللبنانيون «لبنانيًا» أكثر من جبران .ولن يجد
ّ
«سوريًا» أكثر من ابن ّ
بشري الشمالية .ومع
السوريون
ّ
ذلك ،تتمثل شريحة من اللبنانيني والسوريني في لبنان
ّ
«متعصبني» مدفوعي األجر والغرضية ،ملراكمة
بحفنة
ّ ّ
حقد لن يولد إل الحقد.
ٍ
 7أعوام والحرب تنهش سوريا وقبلها العراق .ماليني
ّ
املهجرين السوريني والعراقيني ،حملوا صررًا من
من
الذكريات إلى مغارب األرض ومشارقها .مليون وأكثر
من السوريني ،عبروا الـحــدود ـ الــاحــدود نازحني إلى
لبنان .بعض هؤالء لم تكن الحرب قد طالت مناطقهم
ب ـع ــد .ل ـكــن ف ــي ل ـب ـنــان ،ث ـمــة م ــن شـ ّـجـعـهــم وحـ ّـرض ـهــم
ّ
وأغراهم باسم «إعاشة» األمم املتحدة و«إقامة» و«إعادة
تــوطــن» ،تمامًا كما فعلت االسـتـخـبــارات التركية في
شـمــال ســوريــا واالسـتـخـبــارات األردن ـيــة فــي جنوبها.
ّ
املحرض يستثمر سياسيًا بالضغط على الدولة
كان
الـســوريــة والـجـيــش .انتهى اآلن االسـتـثـمــار السياسي
لـلـنــازحــن فــي ســوريــا ،وصـعــد الـيـمــن األوروبـ ــي على
أك ـتــاف الـلـجــوء وال ـغــربــاء مــن بــولـنــدا إل ــى فــرنـســا إلــى
ّ
البلقان ،واستعرت «العصبيات» املفككة ألوروبــا .فهل
حان أجل لبنان؟
وال ـس ــؤال م ـش ــروع ،مــا دام ال ـطــرف الـبــاقــي فــي النظام
ّ
اللبناني على عناده برفض التنسيق مع سوريا لحل
أزم ــة الـنــازحــن ال ي ـقـ ّـدم أجــوبــة منطقية لـهــذا الــرفــض.
ّ
شرعية لنظام الرئيس بشار األسد؟ من قال إن األسد
ينتظر هــذه الشرعية؟ تـيــار املستقبل وح ــزب الـقــوات
اللبنانية والـحــزب التقدمي االشتراكي أوزن من «األم
الحنون» فرنسا في السياسة الدولية؟ ال قيمة مضافة
ملواقف هذه األحزاب من الدولة السورية ،مع أن رفضها
ّ
بحجة الحرص على النازحني من املصير في سوريا،
ّ
ِق ـشــرة أخــاقـيــة ملــوقــف سـيــاســي ،مــن دون خــطــة وال
مشروع .اللهم إن كان هناك مشروع ،وهو واحد ،إحداث
ّ
ال ـفــرز الــديـمــوغــرافــي ال ــذي يــتـهـمــون بــه الــرئـيــس األســد
وحزب الله في سوريا ،هنا في لبنان .حسنًا ،إذا كان

ثـ ّـمــة م ـشــروع ف ــرز ديـمــوغــرافــي فــي حـمــص والقلمون
وحـلــب تـقــوم بــه الــدولــة الـســوريــة وح ــزب الـلــه ،فليوقفه
الرئيس سعد الحريري وأصدقاؤه ،ويعيدوا النازحني
إلى بيوتهم .يعرفون الطريق إلى ذلك ،وليس عبر األمم
املتحدة .ألم يمتنع الوزير جبران باسيل عن استقبال
ّ
نظر
بــان كــي م ــون ،ألن األخـيــر كــان يعبر عــن وجـهــة ٍ
دولية تفرض على لبنان توطني النازحني السوريني؟ أم
ً
أنه ال ينقص الحريري «زعال» سعوديًا إضافيًا؟
عــدا عــن السفيرين والتنسيق األمـنــي والتنسيق بني
الـ ـ ـ ــوزارات ،يــوجــد ك ـيــان إداري سـيــاســي ق ــائ ــم ،اسـمــه
«املجلس األعلى اللبناني ـ السوري» .إذا لم يستعملوه
اآلن ،فمتى يفعلون؟ قد ّ
يتغير العالم ،لكن جيرة لبنان
لسوريا لن ّ
تتغير.
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن خـمـســة أش ـه ــر ،وص ـف ـحــات ال ـتــواصــل
االجتماعي «اللبنانية» و«السورية» التحريضية تتكاثر
ٌ
فضاء بال ضوابط ،بال أخالق ،يحكمه
كالفطر السام.
ّ
«الـقــال» و«القيل» من «الحقائق» املوجهة و«األكــاذيــب»
امل ـنـ ّـم ـقــة ع ــن س ــوري ــن ول ـب ـنــان ـيــن ي ـت ـب ــادل ــون ال ـخــوف
ّ
بحقد قائم على جهل سياسي
والشتائم والتشفي،
ٍ
واقتصادي واجتماعي وتاريخي وجغرافي .ال يحتاج
ّ
«األعـ ـ ـ ــداء» إل ــى خــطــة لـتـعـمـيــق ال ـش ــرخ ب ــن الـلـبـنــانـيــن
ّ
وال ـســوريــن ،مــع أنـهــم يــدقــون األســافــن .الجهل وحــده
يكفي .بني اللبنانيني إرهابي وبني السوريني إرهابي.
هنا وهناك صالح وطالح .لكن التعميم يقود إلى حرب
من
أهلية لبنانية ـ سورية ،لن تحصل ّ ،ألن بني االثنني ً
ّ
مر على التاريخ والجغرافيا واألخــوة ،فاكتسب حكمة
ًُ
ّ
وعقال مضافني إلى القوة.
ف ـجــأة ،ح ـ ّـول حفنة مــن مــوتــوريــن فــي «مـنـظـمــات غير
حكومية» مدعومني من «يو .أس .إيد» وأخواتها ،على
مواقع التواصل االجتماعي ،الجيش اللبناني ّ
عدوًا لكل
الـســوريــن فــي لـبـنــان .وكــذلــك فعل مــوتــورون آخ ــرون،
ّ
فجأة ّ
«الحمية اللبنانية» ،وصــاروا مدافعني
دبت فيهم
ّ
عن الجيشّ ،
محولني النازحني كلهم إلى أعداء للجيش،
ً
ورف ـع ــوا دعـ ــوة لـلـتـضــامــن م ــع ال ـنــازحــن إل ــى مـصــاف
«بوسطة عني الرمانة» .والحقيقة أن الفرز بني السوريني
ٌ
في لبنان مطابق للفرز بني السوريني في سوريا ،مع
الدولة وضـ ّـد الدولة ،ومع اإلرهــاب وضد اإلرهــاب ،وهو
كذلك بني اللبنانيني أيضًا.
جبران من جديد« :أخي السوري ،أنت أخي ألنك مرآتي،
ّ
فكلما نظرت إلى وجهك ،رأيت ذاتي بكل ما في ذاتي من
العزم والضعف ومن االئتالف والتشويش ،من الهجوع
واليقظة».

تقرير

«قرصان الفتنة» في قبضة األمن العام
ل ــم يـتـمـكــن م ـ ّ
ـؤس ــس صـفـحــة «ات ـح ــاد
الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» ّمــن
ً
االختباء طويال .الشاب الذي استغلت
ت ــدوي ـن ــات ــه ل ــإي ـق ــاع ب ــن الـلـبـنــانـيــن
أنـفـسـهــم م ــن ج ـهــة وب ــن الـلـبـنــانـيــن
وال ـ ـ ـنـ ـ ــازحـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن مـ ـ ــن ج ـهــة
ثانية ،وحـ ّـرض ضد الجيش ،لم يكن
طــابــورًا خامسًا أو جـهــازًا أمنيًا كما
تـ ــردد ،ب ــل ت ـبـ ّـن أن ــه شـ ـ ٌ
ـاب سـ ــوري لم
ي ـت ـج ــاوز ال ـخ ــام ـس ــة وال ـع ـش ــري ــن مــن
عمره ،من مدينة الرقة السورية ويقيم
ف ــي ح ــي ال ـت ـع ـم ـيــر ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة،
إذ ت ـم ـك ـن ــت ش ـع ـب ــة املـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ّــي
األم ــن الـعــام مــن تحديد مـكــان مشغل
صـفـحــة الـفــايـسـبــوك املـشـبــوهــة الـتــي
شـغـلــت الـلـبـنــانـيــن ع ـلــى م ــدى أي ــام،

مــذك ـيــة ال ـع ـن ـصــريــة ب ــن الـلـبـنــانـيــن
ّ
ليتبي أنه يدعى هاني ح.
والسوريني،
ويقيم بالقرب من حاجز للجيش في
دوهم منزل املشتبه فيه حيث
التعمير.
ُ
تــم تــوقـيـفــه ون ـقــل إل ــى ف ــرع التحقيق
فــي املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن ال ـعــام في
بـيــروت .وعلمت «األخـبــار» أنــه عاطل
من العمل وينشط في مجال القرصنة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .وك ـش ـفــت املـ ـص ــادر أنــه
اعـتــرف ب ــإدارة الصفحة الـتــي تتولى
ال ـت ـحــريــض ع ـلــى ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
وال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ـعــد إنـ ـك ــاره ف ــي ب ــادئ
األم ــر .وقــد أق ـ ّـر بــأنــه ينشئ صفحات
يستخدمها لنشر التحريض ،كاشفًا
أنه سبق أن أدار صفحة باسم «اتحاد
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي ل ـب ـن ــان»،

لـيـسـتـخــدمـهــا ل ـل ـت ـحــريــض واإليـ ـق ــاع
ب ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن.
كــذلــك بـ ّـيـنــت التحقيقات أن ــه مـتــورط
ف ــي ع ـم ـل ـيــات اب ـ ـتـ ــزاز ع ـل ــى صـفـحــات
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك ب ـح ـيــث يـ ـق ــوم ب ــاب ـت ــزاز
س ـي ــدات ورجـ ــال بـعــدمــا يـسـتــدرجـهــم
لـتـصــويــرهــم فــي أوض ــاع ُمـحــرجــة ثم
يطلب منهم إرس ــال مبالغ مالية كي
ال يفضحهم .ورغ ــم ت ـ ّ
ـردد معلومات
عــن تواصله مــع مجموعات متشددة
داخـ ــل امل ـخ ـيــم ،ب ــداف ــع كــرهــه للجيش
ال ـل ـب ـنــانــي وال ـل ـب ـنــان ـيــن ،اس ـت ـب ـعــدت
املـصــادر أن يكون مدفوعًا من جهات
مـحــددة للقيام بما قــام بــه ،الفتة إلى
أن «دوافعه شخصية».
(األخبار)
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سياسة
في الواجهة

الحريري إلى واشنطن
بتوقعات قليلة
يذهب الرئيس سعد الحريري الى
واشنطن نهاية االسبوع بتوقعات
قليلة في ملفات معظم ما يدور من
حولها معروف لدى االدارة .بعد الذي
سمعه االميركيون من الوزير جبران
باسيل في آذار ،ماذا تراه يضيف الحريري
عليه او ينقص منه ما خال المساعدات
العسكرية؟
نقوال ناصيف
لـعـلـهــا م ـفــارقــة زي ـ ــارة الــرئ ـيــس سعد
ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ن ـ ـهـ ــايـ ــة هـ ــذا
االس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وهـ ـ ــي االول ـ ـ ـ ــى لـ ــه رئ ـي ـســا
للحكومة في هذا العهد ،انها تأتي في
ظل الرئيس ميشال عون الذي ّ
تسبب
لــه فــي اكـثــر املــواقــف احــراجــا يخبرها
مـ ـس ــؤول ف ــي بـ ـل ــد .ان ي ـق ــاب ــل رئـيـســا
ُ
اميركيًا في اللحظة التي تعلن اطاحة
ح ـكــوم ـتــه م ــن دون ع ـل ـمــه .ح ــدث ذلــك
فــي  12كــانــون الـثــانــي  ،2011فــي املــرة
الوحيدة التي اجتمع بالرئيس باراك
اوبــامــا بعدما كــان استقبله اكـثــر من
مــرة سلفه الــرئـيــس ج ــورج ب ــوش .في
ذلــك الـنـهــار دخــل مــوظــف على رئيس
تـلــك ال ـبــاد يحمل الـيــه ورق ــة مفادها
ان املعارضة اللبنانية اطاحت حكومة
ضـيـفــه الـ ــذي ان ـت ـقــل لـلـتــو م ــن رئـيــس
للحكومة الى زائر عادي .يومذاك ،من
الرابية ،اعلن الــوزيــر جبران باسيل ـ ـ
وهــو سيرافقه فــي الــزيــارة الجديدة ـ ـ
اسـتـقــالــة ال ـ ــوزراء ال ـ ــ 11فــي املـعــارضــة
ايــذانــا بسقوط حكومة الـحــريــريُ .عـ ّـد
ً
ع ــون م ـســؤوال عــن تقويضها وانـهــاء
م ـ ـغـ ــزى زي ـ ـ ـ ــارة رئ ـي ـس ـه ــا ل ــواش ـن ـط ــن
وارباكه امام مستقبلهُ .
م ـثــل ت ـلــك ال ــورق ــة ال ـت ــي أدخـ ـل ــت على
اوباما ،شاءت املفارقة ايضًا ان تحصل
ّ
ً
قبال في  21ايلول  ،1988عندما تسلم
الــرئ ـيــس حــافــظ االسـ ــد وق ــد اسـتـقـبــل
ل ـل ـتــو ال ــرئ ـي ــس امـ ــن ال ـج ـم ـيــل رســالــة
م ــن م ــوظ ــف تـنـبـئــه ب ـح ـصــول ان ـقــاب

مـ ـف ــاج ــىء فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ـطـ ــاه ق ــائ ــد
الـجـيــش ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون وقــائــد
الـقــوات اللبنانية سمير جعجع ،وقد
انهيا بــدورهـمــا مـغــزى زي ــارة دمشق.
كان عون عام  1988كما عام  2011بطل
الورقتني وبطل االنقالبني.
ه ــذه املـ ــرة يــذهــب ال ـح ــري ــري ال ــى تلك
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد وهـ ـ ـ ــو رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـكـ ــومـ ــة فــي
جمهورية اصبح عــون رئيسها .ومع
ان ال ـ ـظـ ــروف م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـم ــام ــا ،وب ــن
ال ــرجـ ـل ــن ت ـح ــال ــف س ـي ــاس ــي وط ـي ــد،
اذ بـفـضــل احــده ـمــا وص ــل اآلخـ ــر الــى
منصبه ،وهو ما ينطبق على كليهما
بالتساوي ،اال ان السابقة وقعت في
اميركيًا
آخر مرة قابل الحريري رئيسًا ُ
قبل اكثر من ست سنوات ،حينما أبعد
مذذاك عن الحكم.
كـ ــل ذل ـ ــك ال ي ـح ـج ــب اه ـم ـي ــة الـ ــزيـ ــارة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدأ نـ ـه ــاي ــة ه ــذا
ُ
االسـبــوع ،وتـتـ ّـوج باستقبال الرئيس
دونالد ترامب الحريري في  25تموز.
منذ آذار سعى الى الحصول على هذا
املوعد ،وكان يجاب بحصر استقباله
بــوزيــر الـخــارجـيــة ري ـكــس تـيـلــرســون،
مع رفض تحديد موعد يستقبله فيه
الرئيس او نائبه مــايــك بـنــس ،الــى ان
نجحت وســاطــة سعودية فــي تحديد
موعد مع ترامب.
يحمل الـحــريــري ال ــى واشـنـطــن ثالثة
م ـل ـف ــات :اولـ ـه ــا اس ـت ـم ــرار امل ـس ــاع ــدات
االميركية للبنان واخصها العسكرية
للجيش ،ثانيها الـعـقــوبــات املتوقعة
ضد حزب الله وتداعياتها على لبنان
بــرمـتــه ،ثالثها الـنــازحــون الـســوريــون
وس ـب ــل امل ـس ــاع ــدة ع ـلــى اع ــادت ـه ــم الــى
بالدهم.
بالنسبة الى االميركيني ليس لديهم
ما يحدثون اللبنانيني به سوى ملفني:
االرهــاب الــذي يمثله تنظيم «داعــش»
وخطره عند الـحــدود الشرقية وعلى
االستقرار الداخلي ،وحــزب الله الذي
يعتبرونه تنظيمًا ارهــابـيــا .يتقاطع
هــذان امللفان مع ما يحمله الحريري
حيال املـســاعــدات العسكرية ملواجهة
االرهـ ــاب والـعـقــوبــات االمـيــركـيــة ضد
الـحــزب املــؤجـلــة الــى مــا بـعــد الصيف
على االقل.

مـ ــا يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا ل ـل ـم ـط ـل ـعــن عـلــى
مـلــف امل ـحــادثــات املــرتـقـبــة اي ــاء ملف
املـ ـس ــاع ــدات وخ ـص ــوص ــا الـعـسـكــريــة
ج ــان ـب ــا م ـه ـمــا م ــع ال ــرئـ ـي ــس ك ـم ــا مــع
م ـســؤولــي االدارة واع ـض ــاء مجلسي
الشيوخ والنواب في ضوء معلومات
م ـت ــواف ــرة ع ــن اح ـت ـمــال خـفـضـهــا بعد
السياسة الجديدة لترامب بتقليص
موازنتي وزارتــي الخارجية والدفاع،
وت ـشــديــده عـلــى تـعــزيــز االن ـف ــاق على
ال ـج ـي ــش االمـ ـي ــرك ــي .ع ـل ـمــا ان زيـ ــارة
الحريري تسبق باقل من شهر زيارة
ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـع ـم ــاد ج ـ ــوزف عــون
لواشنطن في  12آب املقبل .وبحسب
املطلعني انفسهم ،مــن غير املستبعد
ان ي ـع ــود ال ـح ــري ــري ب ـت ـفـ ّـهــم امـيــركــي
ل ـ ـحـ ــاجـ ــات الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد مــن
امل ـســاعــدات الـعـسـكــريــة فــي مواجهته
االرهــاب في الجرود الشرقية ،دونما
تعريضها ألي تخفيض.
على ان مقاربة البندين اآلخرين ،حزب
الله والعقوبات والنازحني السوريني،
قد ال يكونان بمثل السهولة املتوخاة.
وف ــق املـطـلـعــن اي ــاه ــم يـتــركــز املــوقــف
االميركي على املعطيات اآلتية:
 1ـ ـ مــا خــا االره ــاب عند ح ــدوده مع
س ـ ــوري ـ ــا ،ال يـ ـ ــرى االمـ ـي ــركـ ـي ــون ثـمــة
م ـش ــاك ــل اس ــاسـ ـي ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان تـقـلــق
ال ـ ـغـ ــرب ع ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــراره واسـ ـتـ ـم ــرار
ن ـظ ــام ــه وم ــؤس ـس ــات ــه .امـ ــا مـشـكــاتــه
الداخلية املـتــزايــدة ،فقابلة للحل مع
الوقت.
 2ـ ـ ـ ـ ـ ي ـم ـيــل االمـ ـي ــركـ ـي ــون ف ــي ال ــوق ــت

باسيل لالميركيين:
عدم عودة النازحين
يعني تحويل
مخيماتهم «عين
حلوة» جديدة

ما بين اليوم و،2011
حينما دخل البيت
االبيض رئيس حكومة
اسقطتها الرابية
(داالتي ونهرا)

الحاضر الى السكوت عن حزب الله من
غير تخليهم عن عقوباتهم عليه ،وقد
ال تكون بشدة مماثلة لعقوبات السنة
املنصرمة ،ما برر تأخير صدورها .اال
انهم يعرفون ايضًا الدور البارز الذي
يـضـطـلــع ب ــه ح ــزب ال ـلــه ف ــي مــواجـهــة
«داعـ ــش» عـنــد ال ـحــدود الـشــرقـيــة كما
داخـ ــل س ــوري ــا .وال ت ـبــدو محاسبته
ف ــي رأس اولــويــات ـهــم ش ــأن «داعـ ــش»
الذي احال التفكير في مصير الرئيس
السوري بشار االسد مسألة هامشية
في الوقت الحاضر ،على غرار املوقف
االخـيــر للرئيس الفرنسي ايمانويل
م ــاك ــرون .ب ـعــد ال ـق ـضــاء نـهــائـيــا على
«داعــش» لكل حــادث حديث مع حزب
الله.
وكـ ـ ــان ب ــاس ـي ــل ف ــي زيـ ــارتـ ــه االخـ ـي ــرة
لواشنطن فــي آذار املنصرم ابلغ الى
م ـس ــؤول ــي االدارة والـ ـك ــونـ ـغ ــرس ان
حزب الله ّ
مكون رئيسي في املجتمع
الـلـبـنــانــي وال يسعه هــو اال الـتـعــاون
م ـع ــه .وهـ ــو م ــوق ــف ي ـل ـت ـقــي م ـع ــه فـيــه
الحريري بتحفظ ،مع افتراق جوهري
يـ ـتـ ـص ــل بـ ـ ـس ـ ــاح ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب وع ــاقـ ـت ــه
ب ـس ــوري ــا واي ـ ـ ــران نــاه ـيــك بـ ـ ــدوره في
الحرب السورية.
 3ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـب ــدي االمـ ـي ــركـ ـي ــون اع ـجــاب ـهــم
بمقدرة لبنان على استيعاب هذا الكم
من النازحني السوريني على اراضيه
ويشجعون عليها ،اال انهم يرفضون
مــن خــال مساهمتهم فــي املساعدات
الدولية من طريق االمم املتحدة انفاق
اي ق ــرش فــي االراضـ ــي ال ـتــي يسيطر
عليها نظام االسد .حينما اطروا على
اس ـت ـق ـبــال ل ـب ـنــان ال ـن ــازح ــن ،اجــابـهــم
باسيل فــي آذار :عــوض ان تشكرونا
فكروا معنا في ارجاعهم الى بالدهم.
يـ ـ ــومـ ـ ــذاك اقـ ـ ـت ـ ــرح عـ ـل ــى االمـ ـي ــركـ ـي ــن
اآلتـ ــي :ال ـنــازحــون الــذيــن هــم الجـئــون
س ـيــاس ـيــون م ــرح ــب ب ـه ــم ،ال ـنــازحــون
املقيمون فــي مــدن ال تــزال تحت زنــار
ال ـنــار مــرحــب بـهــم ،ال ـنــازحــون اآلت ــون
م ــن مـ ــدن آم ـن ــة ب ـغ ـيــة االسـ ـتـ ـف ــادة من
مـ ـس ــاع ــدات االمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة يـقـتـضــي
ً
ارج ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم .ق ـ ـ ــال ل ـ ـهـ ــم :بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ان
تعطوهم املال للبقاء عندنا ،اعطوهم
اياه كي يرجعوا الى بالدهم.

بيد ان محدثيه االميركيني لم يجاروه
في وجهة النظر هذه ،اال انهم قالوا له
انهم مع عودتهم الى مناطقهم تحت
سلطة النظام لكن بال مال اميركي.
اجابهم :انتم ال تكتفون بخلق اونروا
ثانية للنازحني السوريني بعد اونروا

تقرير

ّ
باق ويتمدد
االعتراض في معاقل «القوات»ٍ ...
زيارة إنمائية قام بها وفد من
األحمر للنائب سليمان فرنجية،
دير ّ
«استفزت» القوات اللبنانية الساعية إلى
كسب ّ
ود زعيم زغرتا .حاولت الضغط
على البلديات لعدم المشاركة ،فانزعج
»قواتيو «الدير

ليا القزي
رقعة الحركة االعتراضية ّ
ضد القوات
اللبنانية في «معاقلها» االنتخابية
والـسـيــاسـيــة ،ت ـت ـمـ ّـدد .ب ـش ـ ّـري كــانــت
الـ ـب ــداي ــة .وامل ـح ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة لـيـســت
ُ
إال ديــر األح ـمــر .قــد يـكــون مــن الظلم
وضع املنطقتني في املستوى نفسه.
فالحركة االعتراضية في ّ
بشري أكثر
تنظيمًا ،وهي بدأت منذ االنتخابات
ّ
«بشري موطن
البلدية مع مجموعة
ُ
قلبي» ،وستستكمل في االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـلــة .ف ــي دي ــر األح ـم ــر،
ثمة تململ من الطريقة التي يجري
ال ـت ـع ــام ــل ف ـي ـهــا مـ ــع ال ـ ـنـ ــاس« ،وإذا
ُ
استكملت السياسة القواتية نفسها،
ّ
فسيكون رد الفعل مفاجئًا أكثر من
ذلــك ال ــذي حصل فــي ب ـشـ ّـري» ،يقول
ّ
على
ش ــاب م ــن دي ــر األح ـم ــر ،م ـص ــرًا ّ
هــويـتــه ال ـقــوات ـيــة .ال يـعـنــي ذل ــك أن ــه

يقول ّرئيس بلدية
الزرازير إن في البلدات
عبودية سياسية

سينقل الـبــارودة من كتف إلــى آخر،
«ف ـمــن املـسـتـحـيــل أن ننتخب الئحة
تضم حزب الله .ولكن هناك خيارات
أخـ ـ ــرى أمـ ــام ـ ـنـ ــا» .االن ـ ــزع ـ ــاج األك ـب ــر
ُيسجل في صفوف آل حبشي ،إحدى
أكـ ـب ــر عـ ــائـ ــات دي ـ ــر األحـ ـ ـم ـ ــر .بـ ــدأت
القصة مــع آل حبشي ،منذ الخالف
ب ــن ال ـنــائــب ال ـســابــق طـ ــارق حبشي

وال ـقــوات اللبنانية فــي االنتخابات
ُ
البلدية عام  .2010واستكمل بإعالن
تـ ــرش ـ ـيـ ــح الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات لـ ــرئ ـ ـيـ ــس جـ ـه ــاز
التنشئة السياسية طــونــي حبشي
إلــى االنتخابات النيابية عــن دائــرة
بعلبك ـ ـ الـهــرمــل ،مــن دون استشارة
العائلة ،وخاصة طارق حبشي الذي
كـ ــان أول م ــن أق ـن ــع الـ ـن ــاس ف ــي ديــر
األحمر باالنتساب إلى القوات.
ال تــزال األم ــور ُ فــي بداياتها فــي دير
األحمر ،ومن املبكر تحميلها أبعادًا
ك ـب ـي ــرة .ولـ ـك ــن ي ــوج ــد ف ــي «الـ ـج ــارة
البقاعية» ملسقط رأس رئيس القوات
الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع والـنــائـبــة
س ـت ــري ــدا ط ـ ــوق مـ ــؤشـ ــرات ال ُي ـمـكــن
إغفالها.
لعدد
والسياسي
الشعبي
االحتكار
ٍ
ُ
من املناطق ،تمارسه معظم األحزاب
والقوى السياسية في لبنان .منطق
«الحزب األوحــد» ُم َع َّمم ،ومحاوالت

إلغاء وجود أي فريق آخر ال تتوقف.
وف ـ ــق ه ـ ــذا املـ ـنـ ـط ــق ،ي ـت ـع ــام ــل ح ــزب
ال ـقــوات اللبنانية مــع قـضــاء بـشـ ّـري
ّ
ودير األحمر ومحيطها .وهو تمكن،
ع ـلــى م ـ ّـر ال ـس ـن ــوات ،م ــن ل ـعــب دوره
كمرجعية وحيدة .ولكن «احتكاره»
للشقني الـسـيــاســي والـخــدمــاتــي في
املـنـطـقـتــن امل ــذك ــورت ــن ،واطـمـئـنــانــه
إل ــى ع ــدم وج ــود خـصــوم سياسيني
ُيـشـكـلــون خـطـرًا حقيقيًا عـلـيــهّ ،أدى
إلـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة الـ ـح ــرم ــان ال ـتــي
ُيـعــانــي منها الـسـكــان ه ـنــاك .وجــود
م ـ ـطـ ــالـ ــب إن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـ ــدي ـ ــر األح ـ ـمـ ــر
وال ـب ـل ــدات املـحـيـطــة ب ـه ــا ،وت ـحــدي ـدًا
إص ـ ـ ــاح الـ ـط ــري ــق ال ـ ـ ــذي ي ــرب ــط بــن
عيناتا وعيون أرغش ،لم يمنع عددًا
مــن الـفـعــالـيــات فــي تـلــك املـنـطـقــة من
زي ـ ــارة رئ ـيــس ت ـيــار امل ـ ــردة سليمان
ف ــرنـ ـجـ ـي ــة ،ل ـ ـكـ ــون وزارة األش ـ ـغـ ــال
تـ ـن ــدرج ض ـمــن ح ـص ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة.
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تقرير

ّ
«التوازن الطائفي» يؤخر التشكيالت القضائية

إما الكفاءة...
لـ«األخبار»:
بري
ّ
ّ
أو «عالسكين يا بطيخ»
ّ
موسم التشكيالت
أطل
ِ
ُ
ثمر
القضائية ،لكنه لم ي ِ
بعد .وثماره َال تزال
مسجونة خلف قضبان
ومعاقل
السياسيين
ِ
النفوذ .يعيش الجسم
القضائي بأكمله هاجس
هذه التشكيالت بعد أن
دخلت رسميًا مرحلة اإلعداد
لمرسومها الذي َ
تعبث به
ُ
ألف يد ّ
مهددة بتطييره
إلى أجل غير ُم ّ
سمى ،أو
في أحسن األحوال صياغة
تشكيالت بعيدة عن أي
قواعد وضوابط
ميسم رزق

الالجئني الفلسطينيني ،بل تتسببون
فــي تـحــويــل مـخـيـمــات ال ـنــازحــن الــى
«عـ ــن حـ ـل ــوة» ج ــدي ــدة ت ـص ـبــح م ــاذًا
ل ــاره ــاب وال ـف ــاري ــن م ــن ال ـع ــدال ــة وال
تــدخــل الـيـهــا ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة على
غرار املخيمات الفلسطينية.

ُ
ك ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرض أن ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ُـدر
ال ـت ـش ـك ـي ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة ق ـب ــل ن ـهــايــة
ش ـه ــر ن ـي ـس ــان املـ ــاضـ ــي ،ب ـع ــد تــوقـيــع
مــرســوم تعيني الـقــاضــي بــركــان سعد
لــرئــاســة هـيـئــة الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي،
وانـ ـتـ ـظ ــار اج ـت ـم ــاع م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء
األع ـل ــى إلصـ ــدار م ـس ــودة الـتـشـكـيــات
وإحالتها على وزيــر الـعــدل للتوقيع
القضائي
عليها .غير أن هــذا الجسم
ّ
الــذي تـحـ ّـول إلــى حقل خصب لتدخل
ال ـنــافــذيــن «ج ـ ّـم ــده ــا» .ملـ ــاذا؟ ال ـخــاف
السياسي ـ الطائفي .وكل ما يقال من
عـلــى امل ـنــابــر ع ــن اسـتـقــالـيــة الـقـضــاء
وإبـ ـع ــاده ع ــن امل ــؤث ــرات الـسـيــاسـيــة ال
يـعــدو كــونــه شـعــارات بــا معنى .وقد
خرج في األيام األخيرة كالم كثير عن
عــائــق يـضـعــه رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ن ـب ـيــه بـ ـ ـ ّـري ،وآخ ـ ــر مـ ـ ـ ّ
ـرده إلـ ــى خــاف
ب ــن وزي ـ ــر الـ ـع ــدل س ـل ـيــم جــريـصــاتــي
ومجلس القضاء األعـلــى ،وثــالــث بني
أعضاء املجلس أنفسهم.

ردًا عـلــى ُي ـق ــالُ ،يـجـيــب الــرئـيــس ب ـ ّـري:
«أنــا أكــدت منذ زمن على اعتماد مبدأ
ّ
الـكـفــاءة .وقـلــت إذا أرادوهـ ــا عالسكني
ّ
يـ ــا ب ــطـ ـي ــخ ،ف ـل ـت ـكــن كـ ــذلـ ــك» .وأض ـ ــاف
ً
فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» قــائــا« :هم
يريدونها عالسكني .لــذا كــل مــا أقوله
أن ــه ي ـجــب أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـ ــوازن في
القضاء بــن الـطــوائــف» .وأكــد بـ ّـري أن
«املـشـكـلــة ليست عـنــدنــا كـمــا يـقــولــون،
فــا أحــد ُي ّ
حملنا املسؤولية وحــدنــا»،
مشيرًا إلى أن «املشاكل موجودة أيضًا
ب ــن وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل وم ـج ـل ــس ال ـق ـضــاء
األع ـ ـلـ ــى .وهـ ـن ــاك ت ـب ــاي ــن ح ـت ــى داخ ــل
ّ
مجلس القضاء نفسه يتعلق باملناطق
واملـ ــراكـ ــز .وهـ ـن ــاك م ــن ي ـضــع ف ـي ـتــوات
ع ـلــى امل ـنــاطــق ال ـك ـبــرى ويـمـنـعـهــا عن
اآلخرين باعتبارها من حصته ويريد
إع ـطــاء اآلخ ــري ــن مـلـحـقــات .وه ــذا غير
م ـق ـب ــول» .ول ـفــت إل ــى «أن ـن ــي ل ــم أدخ ــل
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ل ـقــد ت ـح ـ ّـدث ــت بشكل
عام وما زلت أنتظر» ،مؤكدًا أن «طلب
زيــادة بعض املراكز لتحقيق التوازن،
ي ـق ــاب ـل ــه فـ ــي ن ـف ــس الـ ــوقـ ــت م ـطــال ـبــات
بـمــراكــز إضــافـيــة ،وه ــذا يعني أنـنــا لم
ن ـغـ ّـيــر ش ـي ـئ ــا» .وعـ ــن ال ـخ ــاف ــات الـتــي
بري ُ
أشار إليها ،قال ّ
«فليسأل مجلس
القضاء األعلى عنها».
غـ ـي ــر أن ل ــرئـ ـي ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـقـ ـض ــاء
األعـ ـل ــى جـ ــان ف ـه ــد ك ـ ـ ٌ
ـام آخ ـ ــر .يـنـفــي
فهد وجود أي تدخالت سياسية في
الـجـســم الـقـضــائــي «ف ـهــل م ــن يـصــدق
أن ه ـن ــاك ت ــدخ ــات ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــات
الـقـضــائـيــة»؟ يـســأل فـهــد .ليس هناك
ّ
مـ ــن م ـش ـك ـل ــة ،يـ ــؤكـ ــد ال ــرئـ ـي ــس األول
مل ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ،ن ــاف ـي ــا وج ـ ــود أي
خـ ـ ــاف م ـ ــع وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل أو داخ ـ ــل
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء .واخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــر ك ــل
املوضوع «بوجود  22قاضيًا ننتظر
ت ـخ ـ ّـرج ـه ــم ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
إلدارجهم ضمن التشكيالت ،ال سيما
أن هـ ــذا الـ ـع ــدد ي ـح ـقــق ح ــرك ــة كـبـيــرة
داخـ ـ ــل الـ ـع ــدلـ ـي ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ه ـن ــاك
ت ـ ــواف ـ ــق ب ـي ـن ـن ــا وبـ ـ ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ع ـلــى
ّ
املـ ـب ــادئ ال ـت ــي ت ــؤك ــد ع ـلــى األقــدم ـيــة
وامل ــداورة واإلنـتــاجـيــة والـكـفــاء ة .وال
أح ــد ،س ــواء كــان الــرؤســاء الـثــاثــة أو
ال ــوزي ــر أو مـجـلــس ال ـق ـضــاء األع ـل ــى،

ّ
يضحي بقضاة يتمتعون
يقبل بــأن
بالكفاء ة والنزاهة».
التشكيالت القضائية ال يزال صداها
ّ
تضج
يصدح في أروقة العدلية ،التي
ب ـكــام ع ــن ص ـف ـقــات وات ـف ــاق ــات تحت
ال ـ ـطـ ــاولـ ــة ،وب ـ ـكـ ــام آخ ـ ــر عـ ــن «ع ـق ــدة
ُ ّ
ل ــم ت ـح ــل ب ــن وزيـ ــر ال ـع ــدل ومـجـلــس
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى» ،ح ـ ـيـ ــث ُيـ ـس ـ ّـج ــل
ج ــريـ ـص ــات ــي اس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ه مـ ــن «لـ ـج ــوء
ع ــدد م ــن ال ـق ـض ــاة إل ــى مــرجـعـيــاتـهــم
الـسـيــاسـيــة» ،خـصــوصــا أنــه «ك ــان قد
طـلــب قـبــل عـيــد الـفـطــر إن ـجــاز تـصـ ّـور
جديد حيادي لالنطالق منه كركيزة

مصادر مجلس
القضاء :ما زلنا في
مخاض «التوازن»
ولم نبحث في
األسماء بعد

لـ ـص ــدور ال ـت ـش ـك ـي ــات» .وف ـي ـمــا نـفــت
ّ
أوس ــاط سياسية مطلعة على امللف
ُ
«حصر املشكلة بما حكي عن املراكز
ّ
السنية والـشـيـ ّعـيــة» ،أع ــادت مصادر
«املـ ـجـ ـل ــس» ت ــأخ ــر ال ـت ـش ـك ـي ــات إل ــى
«واق ـ ـ ـ ــع أن مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـك ــون
شاملة ،وهــذا يعني أن تراعي جملة
م ــن األسـ ـ ــس أه ـم ـه ــا امل ــؤس ـس ــات ـي ــة»؛
ب ـم ـع ـن ــى «إصـ ـ ـ ـ ــدار تـ ـشـ ـكـ ـي ــات وف ـق ــا
ل ــآل ـي ــة املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ق ــان ــون ــا.
حـ ـي ــث إن صـ ــاحـ ــب ال ـك ـل ـم ــة ال ـف ـص ــل
ف ــي إصـ ــدار الـتـشـكـيــات ه ــو مجلس
ال ـق ـض ــاء األع ـل ــى وف ـق ــا ل ـل ـم ــادة  5مــن
قانون القضاء» .وهذه النقطة متفق
ع ـل ـي ـهــا داخ ـ ــل «امل ـج ـل ــس» وتـقـتـضــي
بأن «يعرف كل طرف دوره وحدوده،
ال سـيـمــا أن ـن ــا ال ـي ــوم ن ـق ـ ّـر تـشـكـيــات
فــي ظــل عـهــد جــديــد يــؤكـ ّـد املـحــافـظــة
عـلــى دول ــة امل ــؤس ـس ــات» .أم ــا النقطة

تنفي القوات أن تكون
قد طلبت من بلديات دير
األحمر عدم زيارة فرنجية
(مروان طحطح)

استفزت هذه الخطوة قيادة القوات،
فـحــاولــت إجـهــاضـهــا .تـقــول مـصــادر
م ّــن دي ــر األح ـم ــر ش ــارك ــت ف ــي الـلـقــاء
إنــه كان من املفترض أن يضم الوفد
«رؤسـ ـ ــاء ب ـلــديــات الـ ــزرازيـ ــر ،ال ـق ــدام،
نبحا ،عيناتا ،رئيس اتحاد بلديات
دي ـ ــر األح ـ ـمـ ــر ،ع ـ ـ ــددًا مـ ــن امل ـخ ــات ـي ــر،
وفـ ـع ــالـ ـي ــات م ـح ـل ـيــة فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء».
الــزيــارة ُح ـ ّـددت يــوم األربـعــاء فـ ّـي 12
ت ـمــوز« ،ل ـكــن ف ــور إعــان ـهــا ،تــدخـلــت
الـقــوات لتمنع رؤس ــاء البلديات من
امل ـشــاركــة» .ونتيجة تـلــك الـضـغــوط،
«اع ـ ـتـ ــذر رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ،ورئ ـي ـســا
ب ـلــدي ـتــي ن ـب ـحــا وع ـي ـن ــات ــا» .بحسب
ّ
املـصــادر ،فــإن طوني حبشي «التقى
ّ
ه ــؤالء ،موضحًا أن هناك لجنة بني
ّ ّ
يمر كل شيء عبرها.
املردة والقوات،
فلماذا تريدون أنتم أن تتخطوها؟».
ّ
لــم تـتـمـكــن ال ـق ــوات مــن الـتــأثـيــر بـكــل
أعـ ـض ــاء الـ ــوفـ ــد ،ال ـ ــذي زار فــرنـجـيــة

األرب ـعــاء املــاضــي ،وك ــان يضم قرابة
 20شخصًا .وشارك في اللقاء الوزير
ال ـس ــاب ــق ي ــوس ــف سـ ـع ــادة وال ـس ـيــدة
ف ـيــرا ي ـمــن« ،وك ـ ــان ال ـل ـقــاء إيـجــابـيــا
جدًا» .الفكرة األساسية التي أزعجت
الـقــواتـيــن امل ـشــاركــن فــي الـلـقــاء مع
فــرن ـج ـيــة «أنـ ـن ــا ق ـ ــوات ل ـب ـنــان ـيــة وال
يــوجــد إال حكيم واح ــد اسـمــه سمير
جعجع ،ولـكــن ذلــك ال يعني أن ّ
يمر
ّ
كل شيء عبر الحزب».
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ي ـقــول
رئيس بلدية الزرازير ّ
طعان حبشي
ّ
إنه «في البلدات اللبنانية ال يوجد
عقل ُمتحرر ،بــل عبودية سياسية.
ي ـ ــري ـ ــدون إمـ ـ ــا أن يـ ـك ــون ال ـش ـخــص
ض ـم ــن ع ـص ــاب ــة أو ي ـن ــزع ـج ــون» .ال
ُيسمي الجهة املتضررة« ،بتعرفيها
ّ
وكــل الـنــاس بتعرفها» .ديــر األحمر
ُ
تـعــانــي مــن «ال ـحــرمــان مـنــذ سـنــوات
طــوي ـلــة .وهـ ــذه ال ـطــريــق ال ـتــي نــريــد

تزفيتها ،طالبت بها أربـعــة أجيال
قـبـلـنــا» .لــذلــك ،ت ـقـ ّـرر زي ــارة فرنجية
«اب ــن البيت الــوطـنــي الـعــريــق .وكنا
نسمع مـنــذ أن ك ــان وزيـ ـرًا للصحة،
أنــه يخدم الناس من دون التصرف
ب ـفــوق ـيــة أو ال ـت ـفــرقــة س ـيــاس ـيــا بــن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن» .ك ـ ـ ــان امل ـت ـح ـم ـس ــون
لإلسراع بتنفيذ الطريق ،املوجودة
منذ أيــام االنتداب الفرنسي وهناك
معلم ُيـعــرف بــاســم مـتــراس يوسف
ُ
سيما أننا ّ
«كثرًا ،وال ّ
قدمنا
بك كرم،
ال ـط ـل ــب ق ـب ــل قـ ــرابـ ــة  4أش ـ ـهـ ــر .بـعــد
ُ
أن ك ـشــف أم ــر ال ــزي ــارة ،أصـبـحـنــا ال
ح ــول وال ق ــوة إال بــال ـلــه .عـلـمــا أنـنــا
قبل ذلــك ،زرنــا الــوزيــر غــازي زعيتر
وغ ــازي العريضي ،فما املشكلة مع
فــرن ـج ـيــة؟» .يــوضــح ط ـ ّـع ــان حبشي
ّ
أن «البلدية يهمها اإلنماء ،هل هي
ُ
جريمة أن يزار فرنجية؟».
م ــن ج ـهــة ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،ينفي

امل ــرش ــح ال ـق ــوات ــي إل ــى االن ـت ـخــابــات
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ط ـ ـ ــون ـ ـ ــي حـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــي ،أن
يـ ـك ــون أحـ ـ ــد مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات قـ ــد طـلــب
م ــن ال ـب ـلــديــات االم ـت ـن ــاع ع ــن زي ــارة
ف ــرن ـج ـي ــة« .ه ـ ــي إشـ ـ ــاعـ ـ ــات» ،ي ـق ــول
لـ «األخبار» .وبالنسبة إليه «لم يكن
وف ـ ـدًا مــؤل ـفــا م ــن رؤسـ ــاء ال ـب ـلــديــات.
طعان حبشي لديه مشروع لتزفيت
ً
الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق ،وزار ف ــرنـ ـجـ ـي ــة ح ــام ــا
طـلـبــا إن ـمــائ ـيــا» .أم ــا ف ــي م ــا يتعلق
باشتراط أن تمر الطلبات اإلنمائية
ع ـبــر الـ ـق ــوات ،ف ـي ـ ّ
ـرد طــونــي حبشي
بــالـســؤال« :هــل الـنــاس مــوجــودة في
نـفــق؟ رئـيــس البلدية ،ضمن اإلطــار
اإلنـمــائــي ،يتصرف بالطريقة التي
يراها مناسبة».
وتجدر اإلشارة إلى أن شقيق طوني
حـبـشــي ،إدمـ ــون حـبـشــي ،ش ــارك في
الوفد« ،لكن مشاركته لم تكن ّ
موجهة
ضد شقيقه» ،بحسب مصادر الوفد.

ال ـ ـتـ ــي ال تـ ـ ـ ــزال م ـ ـسـ ــار بـ ـح ــث داخ ـ ــل
مجلس القضاء األعلى فهي ،بحسب
املـصــادر ،تتعلق بــالـتــوازن الطائفي،
وخ ــاص ــة ل ـج ـهــة م ـطــال ـبــة ح ــرك ــة أمــل
ب ـم ــواق ــع ل ـق ـض ــاة ش ـي ـعــة ت ـ ـ ــوازي فــي
أهـمـ ّيـتـهــا م ــا يـحـصــل عـلـيــه الـقـضــاة
ال ـس ــن ــة وامل ـ ــوارن ـ ــة .ويـ ـق ــول مـعـنـيــون
ـصــل
ب ــال ـت ـش ـك ـي ــات« :بـ ـم ــا أنـ ـن ــا ل ــم نـ ِ
إلــى مــرحـلــة وضــع الـقــاضــي املناسب
فــي امل ـكــان املـنــاســب ،ومــا زلـنــا نسير
ب ـم ـن ـطــق امل ـح ــاص ـص ــة ال ـطــائ ـف ـيــة فــي
هــذا القطاع أســوة بباقي القطاعات،
ال ب ـ ّـد إذًا مــن تحقيق ال ـت ــوازن ،حتى
ال تـشـعــر فـئــة مـعـيـنــة بــأنـهــا مغبونة
ول ـ ـيـ ــس مـ ـت ــاح ــا لـ ـه ــا م ـ ــا ه ـ ــو م ـت ــاح
ل ـغ ـيــرهــا .ن ـحــن نـعـمــل ع ـلــى أن يـكــون
ّ
بالحد األدنــى لتقليص
هناك تــوازن
الـ ـف ــوارق ،ح ـتــى ت ـكــون ه ــذه ال ـف ــوارق
مقبولة».
«ال أسـ ـ ـم ـ ــاء قـ ـي ــد الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور» ت ـق ــول
مصادر مجلس القضاء ،وكل ما يقال
خـ ــاف ذلـ ــك «غ ـي ــر ص ـح ـي ــح» .عـنــدمــا
ننتهي من مخاض «الـتــوازن ،حينئذ
ُ
ّ
تبحث األسـمــاء كــي نطل على الناس
وأص ـحــاب الـحـقــوق بتشكيالت ّ
تلبي
طموحاتهم .وال ّ
شك في أنها ستعطي
ال ـق ـضــاة ال ـنــزي ـهــن م ــا يـسـتـحـقــونــه».
وكشفت هذه املصادر لـ «األخبار» عن
ط ــرح بـعــض األط ـ ــراف «تــأل ـيــف لجنة
لــوضــع ت ـصـ ّـور ّأول ــي لـتــوزيــع املــراكــز،
ً
غير أن اإلصرار أوال على املؤسساتية
أطاح هذا الطرح».
ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـ ـب ـ ــادل االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات «ض ـ ــاع
الـ ـشـ ـنـ ـك ــاش» ،بـ ـي ــد أن الـ ـح ــاج ــة إل ــى
الـتـشـكـيــات الـقـضــائـيــة ت ـبــدو مـلـ ّـحــة،
ال سيما أن تـصـ ّـدع الجسم القضائي
بــات عائقًا أمــام تسيير أمــور الناس،
بسبب اخـتــاط حــابــل الـقـضــاء بنابل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،وال ـ ـ ـشـ ـ ــواهـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى ذلـ ــك
ك ـث ـي ــرة! والـ ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر فــي
ال ـس ـل ــك ال ـق ـض ــائ ــي م ــا ك ــان ــت لـتـظـهــر
بـ ـه ــذا اإللـ ـ ـح ـ ــاح لـ ــو ُح ـ ـصـ ــرت األم ـ ــور
بــأخ ـطــاء وتـ ـج ــاوزات شـخـصـيــة .فهل
س ـي ـك ــون الـ ـع ــدل أس ـ ــاس ال ـت ـش ـك ـيــات
التي ستصدر ليستعيد هــذا الجسم
ّ
سيستمر وفــق منطق
هيبته؟ أم انــه
ّ
«عالسكني يا بطيخ»؟
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مجتمع وإقتصاد
تقرير ّ
قرر المجلس البلدي لمدينة بيروت إعادة افتتاح حرج بيروت بعد إغالقه لنحو ثالثة أشهر ونصف .وذلك بعدما انتهت مدة «عالج» األشجار التي فتكت
بها حشرات الحفار مطلع الربيع الماضي .في هذا الوقت ،ال يزال الحرج يواجه تحديًا جديدًا يتمثل باستكمال مشروع بناء ُ
المستشفى الميداني المصري
ً
على الموقف الخلفي التابع للحرج ،فيما ال يزال مصير مشروع نقل الملعب البلدي و{زرعه» داخل الحرج مجهوال

ّ
إعادة فتح حرج بيروت مجددًا
هديل فرفور
ُ
ـاح حــرج
م ــن امل ـف ـتــرض أن ي ـعــاد اف ـت ـتـ ُ
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت مـ ـطـ ـل ــع األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـ ـق ـ ـبـ ــل.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن املـجـلــس
ال ـب ـلــدي ملــدي ـنــة ب ـي ــروت أصـ ــدر ق ــراره
ب ــإع ــادة اف ـت ـتــاح ال ـح ــرج ب ـعــد انـتـهــاء
فـ ـت ــرة ُم ـع ــال ـج ــة األش ـ ـجـ ــار امل ــري ـض ــة.
وكانت بلدية بيروت قد أقفلت الحرج
فــي الـخــامــس مــن شـهــر آذار املــاضــي،
بعد تـعـ ّـرض عــدد مــن األش ـجــار لنوع
م ــن الـ ـحـ ـش ــرات م ــن ف ـص ـي ـلــة ال ـح ـف ــار.
حينها ،اسـتـنــدت البلدية إلــى تقرير
صـ ــادر ع ــن مــركــز الـبـحــوث
قــالــت إن ــه ّ
العلمية ُيـحــذر فيه األخـيـ ُـر مــن كثافة
اإلص ــاب ــة وخ ـط ــر ت ـفــاقــم امل ـش ـك ـلــة في
الحرج ،موصيًا بـ "إغــاق الحرج أمام
الـ ــزوار ،على األق ــل فــي فـتــرة املعالجة
الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن ت ـم ـت ــد ح ـت ــى ن ـهــايــة
ش ـه ــر ح ـ ــزي ـ ــران ،وذل ـ ــك ح ــرص ــا عـلــى
سالمة الزوار وحمايتهم من املبيدات
ُ ّ
الكيميائية ال ـتــي تـشــكــل خ ـط ـرًا على
الصحة العامة".
وفق املدير التنفيذي لجمعية "نحن"
م ـح ـمــد أي ـ ـ ــوب ،ف ــإن ــه م ــن امل ـن ـت ـظــر أن

ع ـل ــى أن ي ـج ــري اإلعـ ـ ـ ــداد لـلـمـبــاشــرة
باملرحلة الثانية من عالج األشجار.
وب ـح ـســب امل ــرك ــز أيـ ـض ــا ،فـ ــإن املــرح ـلــة
ّ
ال ـثــان ـيــة تـتـعــلــق بـ ـ "امل ـتــاب ـعــة وال ـق ـيــام
بأعمال تهدف إلى الوقاية ،وتتضمن
دراسات معمقة حول الحرج بمختلف
مـ ـك ــون ــات ــه واق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ح ـ ـلـ ــول ب ـي ـئ ـيــة

ُللسيطرة عـلــى الــوضــع فــي الـسـنــوات
املقبلة (.")..
فــي ُه ــذا الــوقــت ،ال ت ــزال أع ـمــال البناء
ف ــي املـسـتـشـفــى امل ـيــدان ــي ع ـلــى مــوقــف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـخ ـل ـف ــي الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـحــرج
ُم ـس ـت ـمــرة بــالــرغــم م ــن ع ــدم الـحـصــول
ع ـل ــى ال ـت ــراخ ـي ــص امل ـط ـل ــوب ــة م ــن قـبــل

وزارة ال ـص ـح ــة .وك ـ ــان وزي ـ ــر الـصـحــة
طلب من املحافظ
غسان حاصباني قد ُ
شبيب وقف األعمال في املستشفى إلى
حني الحصول على التراخيص املرعية
اإلجــراء ،إال أن شبيب لم يمتثل لطلب
حاصباني وبقيت األعمال ُمستمرة.
ف ـ ــي ات ـ ـص ـ ــال م ـ ــع "األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار" ،ت ـن ـفــي

مصادر وزارة الصحة أن يكون الوزير
ُح ــاصـ ـب ــان ــي ق ـ ــد "غ ـ ـ ّـي ـ ــر رأيـ ـ ـ ـ ــه" وم ـن ــح
املستشفى الترخيص املطلوبُ ،مشيرة
إلــى أن هـنــاك مساعي للحصول على
ترخيص من وزارة الدفاع على اعتبار
ُ
ستشفى "سيكون عسكريًا" .حتى
أن امل
ُ
ُ
اآلن ،تفيد املعطيات أن وزارة الدفاع لم

هناك مساع للحصول على ترخيص من وزارة الدفاع على اعتبار أن ُ
المستشفى «سيكون عسكريًا» (مروان طحطح)
ٍ

يبحث مجلس شورى الدولة
القرار البلدي
مراجعة إبطال
ُ
المتعلق ببناء المستشفى
ُيـ ـص ــادق م ـحــافــظ امل ــدي ـن ــة ،ال ـقــاضــي
زياد شبيب ،على القرار ،على أن ُ ُيعاد
األسبوع املقبل.
افتتاح الحرج رسميًا،
ُ
وب ــذل ــك ،يـكــون ال ـحــرج قــد أغ ـلــق نحو
ثــاثــة أش ـهــر ون ـص ــف .تـنـقــل مـصــادر
عــن عــدد مــن أعـضــاء املجلس البلدي
أن ب ـلــديــة بـ ـي ــروت أعـ ـ ــادت ال ـتــواصــل
م ــع مــركــز ال ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة لـ ُـيـجــري
التقييم املطلوب بعد انتهاء املرحلة
األولى من العالج التي كانت تقتضي
إج ـ ـ ــراء "م ـع ــال ـج ــة س ــري ـع ــة لـلـمـشـكـلــة
بــأقــل األض ــرار املمكنة عبر استخدام
م ـب ـيــدات مـعـيـنــة ،عـلــى أن يـتــم الـقـيــام
بـمـســح ك ــام ــل ل ـكــافــة األش ـ ـجـ ــار" ،وأن
املركز أوصــى بإعادة افتتاحه بعدما
اعـتـبــر أن ال خـطــر فعليًا عـلــى ال ــزوار

تقرير

موازنة وزارة االتصاالت :نموذج البقرة الحلوب
لم يتمكن وزير االتصاالت جمال الجراح،
من تقديم أي تبرير لمصاريف بقيمة
 750مليار ليرة مدرجة في موازنة وزارة
االتصاالت ،الملحقة بمشروع موازنة عام
 ،2017ما دفع لجنة المال والموازنة إلى
تعليق هذا المبلغ ،بانتظار اإليضاحات
التفصيلية للمشاريع التي تتطلب هذه
االعتمادات وجدواها ومردودها .األغرب
من ذلك ،أن هذه االعتمادات «المبهمة»
ّ
يتكرر إدراجها في ّمشاريع الموازنات
السابقة ،وهي تصنف ضمن أبواب غير
محددة ،مثل «صيانة أخرى» و«إنشاءات
أخرى» و«تجهيزات»

محمد وهبة
«تنفق وزارة االتـصــاالت  750مليار
ل ـي ــرة ،س ـنــويــا ،أي م ــا ي ـس ــاوي 500
م ـل ـي ــون دوالر .إن ـ ـفـ ــاق هـ ـ ــذا امل ـب ـلــغ
سنويًا ،يدفع إلى االعتقاد بأن البنية
التحتية لقطاع االتصاالت متطورة
ً
وحــدي ـثــة وت ـنــافــس دوال م ـت ـقـ ّـدمــة...
إال أن واق ــع ال ـح ــال ،أن هـنــاك نصف
مليار دوالر تنفقها ال ــوزارة سنويًا
مـ ــن دون أن تـ ـع ــرف وج ـه ـت ـه ــا وال
جــدوى إنفاقها ،وال نعلم شيئًا عن
مردودها سوى أن شبكة االتصاالت
ّ
ّ
متطورة» .هكذا علق
متهالكة وغير
أحــد النواب األعضاء في لجنة املال
وامل ــوازن ــة ع ـلــى امل ـبــالــغ ال ـ ـ ــواردة في
م ـشــروع م ــوازن ــة وزارة االت ـص ــاالت.
ي ـق ــول ه ــذا ال ـن ــائ ــب إن ه ــذا اإلن ـف ــاق
ي ـســاوي  %42مــن حـ ّـصــة الــدولــة من
إي ــرادات االت ـصــاالت الصافية ،وهي
إي ـ ـ ـ ــرادات ال ي ــدخ ــل ف ـي ـهــا م ــا تـنـفـقــه

وزارة االت ـصــاالت بــواسـطــة شركتي
الخلوي من خالل هيئة املالكني التي
تقع تحت سيطرة وزيــر االتصاالت،
أيًا تكن هويته.
هذا الواقع ،دفع لجنة املال واملوازنة
إل ـ ـ ـ ــى تـ ـعـ ـلـ ـي ــق اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادات وزارة
االتصاالت املحددة على النحو اآلتي:
 66مليار ليرة تجهيزات 91 ،مليار
ل ـي ــرة إن ـ ـشـ ــاءات أخـ ـ ــرى 5 ،م ـل ـيــارات
صيانة أبنية 15 ،مليار ليرة دروس
واستشارات 348 ،مليار ليرة صيانة
أخـ ـ ــرى 225 ،م ـل ـيــار ل ـي ــرة إنـ ـش ــاءات
أخرى مدرجة بقانون برنامج.
طلبت اللجنة االطالع على تفاصيل
هذا اإلنفاق .فقد بات ملحًا أن تكشف
وزارة االتـصــاالت عن املشاريع التي
ت ـس ـعــى إل ـ ــى ت ـن ـف ـيــذهــا وإن ـ ـفـ ــاق كــل
هــذه املبالغ عليها .وهــذا اإللحاح ال
يقتصر على هــذا األم ــر فحسب ،بل
مــن ال ـض ــروري مـعــرفــة ال ـهــدف امل ــراد
تـحـقـيـقــه م ــن ه ــذه امل ـش ــاري ــع واألث ــر

الـ ــذي سـتـتــركــه ع ـلــى ال ـس ــوق وعـلــى
امل ـش ـت ــرك ــن وعـ ـل ــى األس ـ ـع ـ ــار ومـ ــدة
التلزيم وسواها من معطيات سوقية
بــاتــت ض ــروري ــة قـبــل ك ــل خ ـطــوة في
ّ
يتطور يوميًا.
قطاع
وبحسب تقديرات وزارة االتصاالت
املــذكــورة فــي مـشــروع مــوازنــة ،2017
فـ ـ ـ ــإن م ـ ـج ـ ـمـ ــوع الـ ـ ــدخـ ـ ــل امل ـ ـ ـقـ ـ ــدر مــن

تنفق وزارة االتصاالت
 750مليار ليرة سنويًا
من دون تدقيق

إيــرادات االتصاالت لعام  2017يبلغ
 2880م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ( 1.910م ـل ـيــار
دوالر) ،وتبلغ ّ
حصة الرسم البلدي
وضريبة القيمة املضافة  264مليار
لـيــرة ،مــا يعني أن الرصيد الصافي
من اإليــرادات يبلغ  2615مليار ليرة.
أمــا ّ
حصة الــدولــة من هــذه اإلي ــرادات
ّ
فتبلغ  1784مليار ليرة ،فيما حصة
روات ــب وأج ــور العاملني فــي ال ــوزارة
تبلغ  81مليار ليرة.
إذًا ،إن ح ـ ّـص ــة ال ـخ ــزي ـن ــة مـ ــن ه ــذه
اإليرادات املقدرة تعادل  1.183مليار
دوالر .في املقابل ،ستصرف الــوزارة
على التجهيز واإلنشاءات والصيانة
مبلغًا يـعــادل  500مليون دوالر ،أي
مــا يـســاوي  %42مــن هــذه اإلي ــرادات،
رغــم أن هــذا املبلغ أو ما يــوازيــه كان
مدرجًا ضمن باب إنفاق الــوزارة في
مشروع املوازنة السابقة وما قبلها
أيـضــا ،مــا يثير الشبهات حــول هذا
اإلنفاق الذي كانت نتائجه معاكسة
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مجتمع وإقتصاد
تمنح أي ترخيص ُ
للمستشفى.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع ،ال يـ ــزال مجلس
ش ـ ــورى ال ــدول ــة ي ـب ـحــث ف ــي املــراج ـعــة
ال ـتــي ت ـقـ ّـدمــت بـهــا جـمـعـيــة "ن ـحــن" في
 ،2017/4/13ضـ ّـد الــدولــة اللبنانية/
وزارة الــداخـلـيــة والـبـلــديــات /محافظ
بيروت ممثلة بهيئة القضايا في وزارة
ال ـع ــدل م ــن جـهــة وض ـ ّـد بـلــديــة بـيــروت
م ـم ـث ـلــة ب ــرئ ـي ـس ـه ــا مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى،
وذل ــك مــن أج ــل إب ـطــال ال ـقــرار رقــم 170
تاريخ  2016/3/23الصادر عن بلدية
بيروت والذي توافق فيه البلدية على
رقم /1925
تخصيص قسم من العقار ُ
املزرعة "إلنشاء ما ُيعرف باملستشفى
امليداني املصري".
تـسـتـنــد املــراج ـعــة إل ــى مـخــالـفــة ال ـقــرار
ّ
املذكور أحكام القانون املتعلق بحماية
املـنــاظــر واملــواقــع الطبيعية فــي لبنان
الصادر بتاريخ  ،1939/7/8ومخالفته
تاليًا أحـكــام املــرســوم رقــم  434تاريخ
 1942/3/28املـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـت ـص ـن ـيــف
وإخـضــاع املــواقــع واملباني الطبيعية.
ُ
تشير الجمعية في هذا الصدد إلى أن
املــادة  12من القانون تحظر إجــراء أي
عـمــل مــن أع ـمــال الـتـحــديــد أو الترميم
أو الـبـنــاء ( )..مــن دون الـحـصــول على
ترخيص من دوائر االقتصاد الوطني،
الف ـتــة إل ــى أن وزيـ ــر الـصـحــة سـبــق أن
ّ
أك ــد على وج ــوب وقــف األع ـمــال "لعدم
االستحصال على أي ترخيص".
ُ
كذلك تشير املراجعة إلى مخالفة القرار
 2003/546الــذي
املــذ ّكــور القانون رقــم ُ
ُي ـحــتــم إخ ـض ــاع إن ـش ــاء املـسـتـشـفـيــات
ُ
الخاصة إلجــازة تعطى بمرسوم بناء
عـلــى اق ـت ــراح وزي ــر الـصـحــة بـنــاء على
ُطلب صــاحــب الـعــاقــة ضمن الـشــروط
امل ّ
حددة (.)..
ول ـف ـت ــت امل ــراجـ ـع ــة إل ـ ــى وجـ ـ ــوب وق ــف
تـنـفـيــذ الـ ـق ــرار امل ـط ـع ــون ف ـيــه ب ـمــا أنــه
ثــابــت أن ال ـع ـقــار مـ ــدرج ض ـمــن قــائـمــة
الجرد العام لألبنية األثــريــة واملناظر
العامة ،وبما أن االعتراضات
الطبيعية ُ
على إنشاء املستشفى املجاورة للحرج
شملت وزير الصحة وعددًا من أعضاء
ً
املـجـلــس الـبـلــدي وال ـس ـكــان ،فـضــا عن
أن الـقــرار املطعون فيه "لــه انعكاسات
ونـتــائــج مـبــاشــرة عـلــى صعيد البيئة
والـتــواصــل االجتماعي بــن املواطنني
(.")..
وعـ ـلـ ـي ــه ط ــالـ ـب ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ـق ـب ــول
ً
ـا وب ــإبـ ـط ــال الـ ـق ــرار
م ــراج ـع ـت ـه ــا شـ ـك ـ ُ
ال ـب ـلــدي وت ــدري ــك امل ـس ـتــدعــى ضدهما
ك ــاف ــة الـ ــرسـ ــوم واملـ ـص ــاري ــف وأت ـع ــاب
املحاماة والعطل والضرر.
الـجــديــر ذك ــره ،أن ثمة مـشــاريــع أخــرى
ّ
املساحة الحرجية داخل الحرج
تتهدد
ّ
أي ـضــا ،وتـتـمــثــل بـمـشــروع نـقــل امللعب
ال ـب ـلــدي مــن طــريــق ال ـجــديــدة و"زرعـ ــه"
داخل الحرج "ضمن مواصفات عاملية"
مــع مــا يــرافــق ه ــذا امل ـش ــروع مــن قضم
إضافي ملساحة الحرج املتضائلة.

تقرير

تقرير

المتقاعدون العسكريون:
الدفاع عن قانون الدفاع

فرض السخرة على
السوريين في غلبون
فيفيان عقيقي

فاتن الحاج
بــدأ ،أمــس ،املتقاعدون العسكريون
من أسالك أمنية مختلفة اعتصامًا
لتثبيت حقوقهم في قانون الدفاع
الوطني .خــرجــوا إلــى الـشــارع أمــام
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ل ـي ـطــال ـبــوا ب ــإق ــرار
اقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـ ـقـ ــانـ ــون امل ـع ـج ــل امل ـك ــرر
ل ـت ـع ــدي ــل امل ـ ـ ـ ــادة  79مـ ــن الـ ـق ــان ــون
(احـتـســاب مـعــاش التقاعد بضرب
آخر راتــب ب ــ )%85قبل إقــرار قانون
سلسلة الــرتــب والــرواتــب .التعديل
امل ـ ـق ـ ـتـ ــرح إضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــص اآلتـ ـ ـ ــي:
«تـ ـتـ ـس ــاوى املـ ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــديــة
ل ـل ـع ـس ـك ــري ــن بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
تــاريــخ احــالـتـهــم إل ــى الـتـقــاعــد قبل
وبـعــد إص ــدار هــذا الـقــانــون ،ويعاد
احـ ـتـ ـس ــاب مـ ـع ــاش ــات امل ـت ـق ــاع ــدي ــن
وامل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن وذوي األوضـ ـ ـ ــاع
وفـقــا ألحـكــام هــذا الـقــانــون ـ ـ الباب
الثالث منه ووفقًا للوضع والرتبة
والدرجة املستحقة لهم عند تاريخ
إحالتهم على التقاعد».
يشرح العميد الركن الطيار أندريه
أبــو معشر ،امل ـســؤول اإلعــامــي في
الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة ل ـقــدامــى ال ـق ــوات
امل ـس ـل ـحــة ،أن «ال ـه ـي ـئــة تـمـثــل آالف
امل ـت ـقــاعــديــن ومـطـلـبـنــا ه ــو تثبيت
مـ ـب ــدأ امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة بـ ــن امل ـت ـق ــاع ــدي ــن
املتماثلني في الرتبة أو الفئة التي
كفلها ال ـقــانــون الــرقــم ،1998/723
فــي قــانــون ال ــدف ــاع ،وإخــراج ـنــا من
السلسلة واملــزايــدات وخـلــق تــوازن
وإجماع وطني على حقوق عوائل
الشهداء واألسرى ومصابي الحرب
ّ
وسائر املتقاعدين ،أي أن معركتنا
ه ــي الـ ــدفـ ــاع ع ــن ق ــان ــون الـ ــدفـ ــاع».
ويقول« :نرفض إعادة إحياء املادة
 18من قانون السلسلة ،وخصوصًا
أن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب نـبـيــه
ب ــري ،أع ـلــن أن ـهــا سـقـطــت إل ــى غير
رجعة» .واملــادة  18تقضي بتجزئة
رواتب املتقاعدين في كل القطاعات
الوظيفية العسكرية واملدنية الذين
سيتقاعدون قبل اإلق ــرار الرسمي
ل ـل ـس ـل ـس ـل ــة ،وإعـ ـط ــائـ ـه ــم زيـ ـ ـ ــادات
بنسبة تــراوح بــن  10و ،%12وفق
ش ـط ــور الـ ــرواتـ ــب ،ف ــي ح ــن أن من
س ـي ـت ـقــاعــد ب ـع ــد ذلـ ــك سـيـتـقــاضــى
زيادة بنسبة .%85
وي ـ ـسـ ــأل أب ـ ــو م ـع ـش ــر« :فـ ـم ــا الـ ــذي

(األخبار)

ي ـم ـنــع م ــن ت ـع ــدي ــل املـ ـ ـ ــادة  79مل ــرة
راب ـع ــة وأخ ـي ــرة بـعــدمــا عــدلــت قبل
ذلك  3مرات ،األولى بواسطة املادة
 4مــن ال ـقــانــون الــرقــم  718بـتــاريــخ
 1998/11/5لضمان نسبة  %85من
روات ــب الـخــدمــة الفعلية ،والثانية
ب ـمــوجــب ال ـق ــان ــون ال ــرق ــم  2تــاريــخ
 1ش ـب ــاط  1999ل ـض ـم ــان ت ـس ــاوي
معاشات املتقاعدين عن األعوام ،96
 97و ،98والثالثة بموجب القانون
الـ ــرقـ ــم  309بـ ـت ــاري ــخ 2001/4/3
إلضـ ــافـ ــة م ـت ـق ــاع ــدي ع ـ ــام .»1995
ويشير إلى أن االعتراف بالحق لن
يغير من التبعات املالية ،موضحًا
أن «كـلـفــة ح ـقــوق  68أل ــف متقاعد
عسكري ال تتجاوز  150مليار ليرة
بـحـســب ح ـســابــات ـهــم» .وي ـس ـتــدرك:
«ال ـق ـض ـيــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـنــا ليست
أرقــامــا أو كلفة ،والتحجج باملالية
العامة مردود».

مطالبة بتعديل
قانون الدفاع قبل
إقرار السلسلة

ال ـه ـي ـئ ــة ت ــرف ــض مـ ـب ــدأ ال ـت ـق ـس ـيــط
ح ـص ـرًا لـلـمـتـقــاعــديــن الـعـسـكــريــن،
وإذا كـ ـ ـ ــان ال بـ ـ ــد مـ ـ ــن ال ـت ـق ـس ـي ــط
فليحصل ذلك لكل املستفيدين من
سـلـسـلــة الـ ــرواتـ ــب .وه ـن ــا ل ـفــت أبــو
ّ
مـعـشــر إل ــى أن الـتـقـسـيــط م ـطــروح
عـلــى  5س ـن ــوات .يــذكــر أن الـقــانــون
وقـ ـ ـع ـ ــه ثـ ـم ــانـ ـي ــة نـ ـ ـ ـ ــواب ي ـم ـث ـل ــون
م ـع ـظــم ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة م ــا ع ــدا
تيار املستقبل والـقــوات اللبنانية.
ال ـنــواب ه ــم :الــولـيــد سـكــريــة ،فــادي
ال ـه ـبــر ،مـ ــروان فـ ــارس ،ع ــاء الــديــن
ت ــرو ،عـبــاس هــاشــم ،قــاســم هــاشــم،
إدغار معلوف ،إميل رحمة.
في املقابل ،لم تمانع رابطة قدامى
الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـل ــواء
عثمان عثمان اللجوء إلى التقسيط
شـ ـ ـ ــرط اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار تـ ـطـ ـبـ ـي ــق مـ ـب ــدأ
املساواة الذي طبق في كل القوانني
ال ـتــي صـ ــدرت بـعــد ع ــام  ،1998وال
س ـي ـمــا ق ــان ــون ال ــرق ــم  63ب ـتــاريــخ
 2008/12/31الـ ـ ـ ــذي رف ـ ــع ال ـح ــد
األدن ـ ـ ــى ل ــأج ــور وأعـ ـط ــى زيـ ـ ــادات
ملوظفي القطاع العام ،وفي القانون
 173بتاريخ ( 2011/8/29تحويل
سالسل رواتب القضاة) ،والقانون
ال ـ ــرق ـ ــم  206ت ـ ــاري ـ ــخ 2012/3/5
(تحويل سلسلة أســاتــذة الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وم ـعــاشــات املـتـقــاعــديــن
ل ــدي ـه ــا) ،وال يـ ــزال سـ ــاري املـفـعــول
على العسكريني واملدنيني على حد
سواء.

الموازنة ال تتضمن ما
تنفقه الوزارة عبر شركتي
الخلوي (أرشيف)

ألوضـ ــاع ال ـق ـطــاع الـتـعـيـســة لناحية
ّ
والتطور ونسب االختراق
التغطية
واألسعار الباهظة...
ّ
واألغرب من ذلك كله ،أن هذا اإلنفاق
ال يتضمن ما تنفقه الوزارة بصورة
مـ ـب ــاش ــرة عـ ـب ــر ش ــركـ ـت ــي الـ ـخـ ـل ــوي.
فـبـحـســب املـعـطـيــات امل ـت ــواف ــرة لــدى
لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية،
ّ
تنفق وزارة االتصاالت ما ال يقل عن
 500م ـل ـيــون دوالر م ــن دون امل ــرور
ب ــأي جـهــة رقــاب ـيــة ،مـنـهــا نـحــو 100
م ـل ـيــون دوالر تـنـفــق ع ـلــى مــوظـفــن
ومستشارين ّ
يعينهم الوزير ويدفع
لهم مباشرة من شركتي الخلوي.
مـ ـح ــاوالت الـ ـج ــراح إلمـ ـ ــرار م ــوازن ــة
الـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ــن ت ــدق ـي ــق لـ ــم ت ـن ـف ــع فــي
وق ـ ــف ت ـص ــري ـح ــات رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
إبــراهـيــم كنعان عــن وج ــود وفــر في
املـ ــوازنـ ــة ،ولـ ــم ي ـت ـم ـكــن الـ ـج ــراح مــن
إقناع النائب ياسني جابر بجدوى
إنـفــاق هــذا املبلغ الــذي ال أحــد لديه

ع ـلــم ع ــن وج ـهــة إن ـف ــاق ــه ،اال الــوزيــر
ومستشاريه.
وفق تقديرات بعض نواب لجنة املال
واملوازنة ،املشكلة ال تقع في اإلنفاق
فقط ،إذ إنه رغم كل هذه املبالغ التي
يفترض أنـهــا صــرفــت على تحسني
البنية التحتية للقطاع ،فــإن وزيــر
االتـ ـص ــاالت وبـشـخـطــة ق ـلــم ،منحت
ش ــرك ــة واحـ ـ ــدة ام ـت ـي ــازًا ي ـح ـقــق لـهــا
أرب ــاح ــا بـمــا ال يـقــل ع ــن  8مـلـيــارات
ً
دوالر ،وب ــال ـت ــال ــي ب ـ ــدال م ــن إن ـش ــاء
ش ــرك ــة «اتـ ـص ــاالت ل ـب ـن ــان» وإجـ ــراء
تقويم ملــوجــودات هــذه الشركة قبل
طــرح جــزء من أسهمها للبيع (على
لتأمني
أن تبقى حصة  %51للدولة) ُ َ
م ـ ـ ــوارد إض ــاف ـي ــة ل ـل ـخ ــزي ـن ــة ،ت ـمــنــح
ش ــرك ــة واحـ ـ ــدة (ش ــرك ــة  )GDSهــذه
امليزة التي كــان يفترض أن تحصل
ع ـل ـي ـهــا الـ ــدولـ ــة ،أي يـ ـج ــري ت ـفــريــغ
أصول الدولة من محتوياتها بقرار
وزير!
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ّ
اللبنانية
تتواصل الشكاوى على البلديات
التي تتجاوز ّ
حد السلطة املمنوحة لها ،عبر
اتخاذها تدابير وقرارات في نطاقها اإلداري
ت ـت ـعــارض م ــع الــدس ـتــور وال ـق ــوان ــن املــرعـيــة
وحقوق اإلنسان ،في تعاملها مع السوريني،
وقـ ـ ــد وص ـ ـلـ ــت هـ ـ ــذه ال ــوصـ ـ ُم ــة إلـ ـ ــى ب ـل ــدي ــة
«غ ـل ـبــون» (ق ـض ــاء جـبـيــل) املـتـهـمــة بـفــرض
أعمال السخرة على املقيمني السوريني ّفي
البلدة ،مقابل السماح لهم بالبقاء فيها ،وإل
فعليهم دف ــع رس ــوم بــديـلــة .يـفـيــد املـحــامــي
نـعـيــم شــاهــن ب ــأن «ال ـب ـلــديــة ،بـمــوجــب قــرار
بـ ـل ــدي ،ت ـف ــرض ع ـل ــى ال ـع ــام ـل ــن ال ـس ــوري ــن
املوجودين في البلدة ،تنفيذ بعض األشغال
الـبـلـ ّ
ـديــة وال ــزرا ّع ـ ّـي ــة مـجــانــا وب ــاإلك ــراه ،وهــو
إجراء ّ
يتكرر كل يوم أحد منذ ثالثة أسابيع،
وذلــك تحت طائلة طردهم من البلدة» ،وهو
ّ
مــا يــؤكــده أيـضــا عــدد مــن أهــالــي الـبـلــدة عن
ّ
البلدية التي
أن هناك «مجموعة من األعمال
ّ
ستمتد لنحو ستة أسابيع ،ومفروض على
السوريني تنفيذها أو دفع  25دوالرًا».
هذه االتهامات يضعها رئيس ّ
بلدية غلبون
إيلي جبرايل ،في إطــار تصفية الحسابات
ّ
االنتخابية ،ألن من «أطلقها هم الخاسرون
فــي االنـتـخــابــات الـســابـقــة ،واملـنــزعـجــون من
اإلنجازات التي نقوم بها» ،ويتابع جبرايل:
ً
«ف ــي الـب ـلــدة ه ـنــاك نـحــو  35عــامــا ســوريــا
يقيمون فيها مع عائالتهم منذ أكثر من 20
ّ
نسيجها
عامًا ،وهم باتوا يشكلون جزءًا من
ّ
ّ
البلدية لديها خطة
االجـتـمــاعــي .كــذلــك فــإن
اسـتــراتـيـجـ ّـيــة ومـسـتــدامــة لتطوير اإلنـســان
والطبيعة ،وهي من البلديات القليلة املجاورة
التي لم تفرض أي ضوابط أو شــروط على
األخ ـ ـ ــوة الـ ـس ــوري ــن امل ـق ـي ـمــن ف ـي ـه ــا ،كـمـنــع
ال ـت ـجــوال وغ ـيــره مــن ال ـق ــرارات الـتـمـيـيـ ّ
ـزيــة».
ويـ ـب ـ ّـرر ج ـب ــراي ــل األعـ ـم ــال ال ـت ــي ي ـق ــوم بها
ال ـس ــوري ــون بــأنـهــا «أع ـم ــال ع ــون ــة ،تـطـ ّـوعــوا
للقيام بها مع مجموعة من شباب البلدة بعد
املهرجانات التي أقيمت أخيرًا ،وهي عبارة
عن بناء بلوكات للورد في إحدى الطرقات،
وتاليًا ال يوجد أي قرار بلدي متخذ في هذا
الشأن ،ألن قراراتنا هي عــدم املـ ّـس بحقوق
أي إنسان».
ال ـت ـن ــاق ــض ف ــي الـ ــرواي ـ ـتـ ــن ،ي ـع ـي ــده شــاهــن
إل ــى «م ـحــاولــة ال ـب ـلـ ّ
ـديــة ضـبـضـبــة املــوضــوع
ب ـع ــد ش ـي ــوع ــه إع ــامـ ـي ــا ،إذ ض ـغ ـطــت عـلــى
السوريني لتغيير أقوالهم ،علمًا أننا بصدد
ّ
ّ
الداخلية
تتحرك وزارة
تقديم دعــوى إن لم
ّ
القضائية إلحــالــة رئـيــس البلديةّ
واألج ـهــزة
على التأديب».
هـ ــذا ال ـت ـن ــاق ــض ه ــو م ــوض ــوع ت ـح ـق ـيــق فــي
وزارة الــداخ ـلـ ّـيــة وال ـب ـلـ ّ
ـديــات ،خـصــوصــا أن
ثبوت الرواية األولــى ينطوي على مخالفات
لقانون العمل اللبناني وقانون العمل الدولي
وشــرعــة حقوق اإلنـســان التي تـحـ ّـرم العمل
اإلك ــراه ــي املـجــانــي .تــرفــض م ـصــادر وزارة
الــداخ ـلـ ّـيــة «ال ـك ـشــف ع ــن س ـيــر الـتـحـقـيـقــات
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ـ ّـري ـت ـه ــا» ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن
التعاطي مع أي تجاوز للقانون في موضوع
الالجئني الـســوريــن ،سيكون منسجمًا مع
قــرار الوزير الــذي ّ
عبر عنه منذ أيــام عندما
ّ
«ح ــذر عــددًا مــن رؤس ــاء البلديات فــي جبل
لبنان من إحالتهم على الهيئة العليا للتأديب
بعد ورود معلومات أكـيــدة عــن إق ــدام عدد
ّ
قانونية من
منهم على استيفاء رسوم غير
ّ
ّ
الثبوتية ،موجهًا
السوريني وحجز أوراقهم
كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتعميم القرار
عـلــى ال ـب ـلــديــات تـحــت طــائـلــة ات ـخ ــاذ تــدابـيــر
وعقوبات بحق رؤساء البلديات أسوة بمن
أحيلوا على الهيئة العليا للتأديب».
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شركات

ُ
شركة تفلس في أميركا وتتأهل في لبنان
ّ
تمر شركة «وال ــر مــاريــن» ( )Waller Marineاألميركية املتخصصة فــي مجال
تصنيع معامل الطاقة العائمة بأزمة مالية حادة قد تؤدي إلى إفالسها بالكامل ،إن
لم تنجح الحلول التي تسعى الشركة إلى اجتراحها بسرعة في ظل تراجع أسعار
النفط عامليًا واملنافسة في أسواق الطاقة.
الغريب في األمر أن هذه الشركة هي واحدة من الشركات الثالث التي كان تأهيلها
مشروطًا لتقديم اإلثباتات واملستندات املطلوبة إلى املرحلة النهائية في مناقصة
استدراج عروض بواخر الطاقة التي أجريت منذ أيام قليلة ،وممثلها في لبنان هو
شركة رودلــف الياس ويمني كونستركشن .فكيف يؤهل تقرير استشاري دولي
استقدمته الوزارة لشفافية املناقصة شركة مفلسة أو مهددة باإلفالس؟
ففي وثــائــق تـقـ ّـدمــت بها «وال ــر مــاريــن» إلــى إح ــدى محاكم اإلف ــاس فــي هيوسنت
ّ
األمـيــركـيــة ،ذك ــرت أنـهــا تــواجــه مـشــاكــل مــالـ ّـيــة بسبب البيئة الــضـعـيـفــة لــأســواق
ّ
ّ
لسنوات على صناعة الغاز والنفط خارجيًا ،وإن هذه
الخارجية ،وهي كانت تعتمد
ٍ
السوق تراجعت خالل ّ
ّ
السنتني املاضيتني ،ما ّأدى إلى تكبدها خسائر مالية كبيرة.
ّ
غير أن  Waller Marineالـتــي أعلنت إفــاسـهــا بموجب الفصل ال ـحـ ّـادي عشر
من قانون اإلفــاس األميركي ،أشــارت إلــى أنها تبذل جهودًا كبيرة ّ لحل أزمتها،
ّ
وأعلنت بدءها التعاقد مع شركات صغيرة تعمل في مجال ّ الغاز الطبيعي املسال
ّ
والتزويد بالوقود وشركات تملك منشآت عائمة لتوليد الطاقة .وأعلنت توقيعها
ّ
ترخيص مع طرف لم تفصح عنه لبيع  10بواخر شركة صغيرة الحجم تعمل
اتفاق ّ
ّ
بالغاز الطبيعي املسال .ووفقًا ملا ورد في اإلعالن الذي نشرته الشركة« ،فهي تعتقد
ّأن هذا ّالنوع من املشاريع سيسمح لها بتسديد موجباتها ّ
املالية في املستقبل» ،فهل
يكون لبنان واحدة من الرافعات املالية التي تسعى الشركة املفلسة إلى الظفر بها؟
(األخبار)

سيارات

«سمارت فورفور» ...قيادة مثالية في المدن
الهدف األساسي لشركة «سمارت» كان إيجاد سيارة مالئمة للمدن وقادرة على مواكبة التطور
ً
املدني والتقني في العالمٍّ .
تحد أثبتت «سمارت» قدرتها على حمله ،ال بل الريادة فيه لتصبح مثاال
ً
وقــدوة لغيرها .مع سيارة «سمارت فورفور» تخطو الشركة خطوة إضافية نحو االبتكار في
عالم السيارات ،لتوفير راحة أكبر للركاب ،في قالب أنيق وعصري يمنح السيارة رونقًا خاصًا
في املدينة.

صغيرة و«مفعول كبير»
ِّ
ومحير للنظر .تناقضات عدة تتكامل وتتآلف لتصنع
الفت هو طــراز «الفورفور» من سمارت
قالبًا متميزًا .السيارة ليست طويلة ،لكنها شرحة ،صغيرة ولكن عالية ،بسيطة ولكن عصرية.
تستمد «الفورفور» تسميتها من كونها مؤلفة من  4أبواب ،ما يجعل منها سيارة عائلية أيضًا
في جو مريح ،دون أن يشعر أي من الركاب بانزعاج في وضعية جلوسه.
بطول  3.49أمتار «الفورفور» مثالية للمدينة .رشيقة في بيئة مزدحمة ،تنسيك «الفورفور» متاعب
ركن السيارة في املدن .إنها سيارة جميع األزقة واألحياء والشوارع ،قابلة للتعامل مع مختلف
املساحات ،وتضفي مرونة خاصة عند القيادة في االزدحامات املرورية.
إضافة إلى ما تقدم ،فإن «سمارت فورفور» تمنح السائق شعورًا باالرتفاع ،ما يعزز من مجال
رؤيته الذي يصبح أشمل وأوسع ويزيد من اإلحساس باألمان لديه وبقدرته على التحكم بالسيارة.
أما أحد أكثر العوامل جمالية في السيارة ،فهو سطحها البانورامي الذي يضفي املزيد من الضوء
ً
في الداخل نهارًا ،أما عند املساء ،فيخلق جوًا هادئًا وجميال يجعل من التنزه مثاليًا.
وال ننسى الدمج في ألــوان السيارة الخارجية ،وتحديدًا األســود واألبيض والبرتقالي واألزرق،
حيث ًتجمع كل سيارة تجانسًا بني لونني من األلوان املذكورة ،األمر الذي يزيدها سحرًا وشبابًا
وحيوية.

توفير أمان وراحة
تتمتع «سمارت فورفور»
بـ ـق ــوة مـ ـح ــرك تـ ـب ــدأ مــن
 71ح ـص ــان ــاُ ،
وجـ ـ ِّـهـ ـ َـزت
َ
ب ـن ــاق ــل ــي حـ ــركـ ــة ،يـ ــدوي
وأوتـ ــومـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــي ،وه ــي
قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـس ــارع
مــن  0إل ــى  100كـلــم في
الـســاعــة فــي  15.3ثانية،
م ــا ي ـت ـجــانــس م ــع هــويــة
ال ـس ـي ــارة ال ـت ــي صـمـمــت
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ــدن
وت ـع ـق ـي ــدات ـه ــا ول ـت ـس ـهــل
حياة سائقها.
ّ
في ما يختص باألمان ،توفر «سمارت فورفور» خصائص عدة لحماية الركاب ،من أبرزها :قدرة
السيارة على تعديل سرعتها عند هبوب الرياح القوية التي قد تؤثر أكثر في السيارات الصغيرة،
وبعد تخطي سرعة  80كلم/ساعة وقبل االنعطافات ،وكذلك نظام التحذير السمعي من االصطدام
األمامي والخلفي ،وبطبيعة الحال الوسائد الهوائية للسائق والراكب األمامي ،وغيرها الكثير...
والسيارة توفر قيادة اقتصادية مميزة ،بفضل استهالكها للوقود الذي يبلغ  4.2ليتر 100/كلم،
ما ّ
يحد من مصاريف الطاقة وكلفتها.
من الناحية التكنولوجية تضم «سمارت فورفور» التقنيات الالزمة لقيادة وتنقل سلسني في
املــديـنــة ،لكن دون صـعــوبــات قــد تـشــوش الـســائــق .على هــذا األس ــاس ،بــإمـكــان الـســائــق تشغيل
املوسيقى بواسطة ال ـ  Bluetoothوال ـ  USBوال ـ  SDوال ـ  ،AUXباإلضافة إلــى إمكانية إجــراء
االتصاالت وتلقي املكاملات باستخدام الـ .Bluetooth
ً
«سمارت فورفور» باملختصر سيارة مريحة ومطمئنة في مدن تزداد صخبًا وزحمة وعشوائية.

تحقيق

زحلة...

الكهرباء لن تعود إلى الوراء

زحلة ــ رضا صوايا

لن نرضى بـ 23

فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـيـ ــوم «كـ ـ ـ ــام كـ ـثـ ـي ــر» عــن
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ومـ ـتـ ـف ــرع ــات ــه
وتداعياته ...لكن ،ال تبدو مدينة زحلة
وبعض قراها املـجــاورة معنية باألمر.
إنـ ـه ــا م ـن ـط ـقــة ت ـت ـم ـتــع ب ـن ـع ـمــة ال ـطــاقــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة  24/24م ـنــذ أواخـ ـ ــر عــام
 .2014تـغـيــرت ح ـيــاة الــزحــاويــن إلــى
حـ ٍّـد كبير خــال ثــاث سـنــوات .مفردات
لــم تـعــد فــي ال ـت ــداول ،وفــواتـيــر انــدثــرت
وحـ ـي ــاة اس ـت ـق ــرت دورتـ ـه ــا اإلن ـتــاج ـيــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة إل ــى
ح ــد ب ـع ـيــد وان ـع ـك ــس ذلـ ــك ع ـل ــى أغ ـلــب
القطاعات في املدينة.
مــع كــل ه ــذا ،لـيـســت ال ـص ــورة «وردي ــة»
ج ـ ـدًا فـ ــي ع ـ ــروس الـ ـبـ ـق ــاع .مـ ــا يـنـتـظــر
الـلـبـنــانـيــون أن يـتـحـقــق ف ــي مناطقهم
يثير الريبة في املدينة والقرى املحيطة
بها ،خصوصًا أن التزام شركة كهرباء
زح ـلــة «ق ــد» ينتهي أواخـ ــر ع ــام ،2018
لـيـظـهــر الـ ـس ــؤال الـكـبـيــر حـيـنـهــا :م ــاذا
بعد؟
األكيد أن في زحلة والجوار قرارًا جازمًا
لــدى األغلبية املطلقة بــأن ال عــودة إلى
الوراء ...مهما يكن الثمن!
كيف تبدو «جارة الوادي» هذا الصيف،
وكيف انعكس موضوع انتظام التيار
الكهربائي وانخفاض أكالفه على حياة
الناس والقطاعات االقتصادية؟ جولة
ف ــي املــدي ـنــة تـكـشــف أن ه ـنــاك «عـجـقــة»
إل ــى ح ـ ٍّـد م ــا ف ــي ش ــوارع ـه ــا وأســواق ـهــا
وم ـط ــاع ـم ـه ــا ،زح ـم ــة ق ــد ال ت ــرق ــى إل ــى
املستوى املرجو ،لكن املدينة في موسم
هذا الصيف تبدو أنها تنبض بالحياة.

مـنــذ أواخ ــر ع ــام  ،2014تعمل «شــركــة
كـهــربــاء زح ـلــة» عـلــى تــوفـيــر الـكـهــربــاء
ملــدي ـنــة زح ـلــة و 17ب ـلــدة مـ ـج ــاورة من
دون انقطاع بفضل الترخيص املمنوح
لها .ثالث سنوات واملدينة ومحيطها
يعيشان تجربة متميزة بعد معاناة

طويلة اختبروها كسائر اللبنانيني.
ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  2018مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن
ينتهي االمتياز املمنوح لشركة كهرباء
ُ
زحلة .أسئلة كثيرة تطرح في املدينة
عن مستقبلها الكهربائي ،لكن الجواب
ّ
واح ــد وحــاســم ،بــأن املــاضــي ول ــى إلى
غير رجعة ،ولن يرضى سكان املدينة
وجوارها بأقل مما هو متوافر اآلن.
يشير نائب رئيس بلدية زحلة أنطوان
أب ــو يــونــس إل ــى أن ــه «ف ــي ح ــال ق ــررت
وزارة ال ـطــاقــة أن تــوقــف االم ـت ـيــاز من
دون أن تــؤمــن لـنــا الـبــديــل والـكـهــربــاء
من دون انقطاع ،فسنكون أمام مشكلة
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ص ـع ـيــد زحـ ـل ــة ال يـمـكــن
التساهل فيها .فنحن لسنا مستعدين
ألن نضع رقابنا تحت سلطة أصحاب
املولدات مجددًا .ولن نرضى حتى بـ 23
ساعة من أصل .»24
مــن جـهـتــه ،يـشــدد رج ــل األع ـمــال إيلي
غ ـ ـطـ ــاس عـ ـل ــى أن «املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ج ــدي ــة
ف ــي زح ـل ــة م ــن أن ن ـع ــود ال ـع ــام املـقـبــل
سـنــن إل ــى ال ـ ــوراء وإل ــى زم ــن التقنني

في موسم ّ
الحر «البردوني» هو المالذ (مروان طحطح)

مصارف

دعم أوروبي للمصارف ...لدعم الــ
مايا سماحة
خ ـ ـ ــط ائـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان جـ ـ ــديـ ـ ــد بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 75
مليون ي ــورو منحه بنك االستثمار
األوروب ـ ـ ـ ـ ّـي ( )EIBال ـت ــاب ــع لـ ُـات ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ّـي لـ ـ «فــرن ـس ـب ـنــك» ،خـصــص
ن ـح ــو  %70م ـن ــه ل ـت ـم ــوي ــل م ـشــاريــع
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ي ـ ـصـ ــل عـ ــدد
مــوظـفـيـهــا إل ــى  250مــوظ ـفــا ،ونـحــو
 %30ل ـت ـم ــوي ــل مـ ـش ــاري ــع ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـب ــرى االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـت ــي ي ــراوح
عدد موظفيها بني  250و.3000
ويـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدرج هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ض ـم ــن
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة م ــؤسـ ـس ــة ال ـت ـم ــوي ــل
األوروبية الهادفة إلى تعزيز التنمية
ّ
االقتصادي وخلق فرص عمل
والنمو
ّ
جديدة .وفي هذا اإلطار ،أكدت سفيرة
ّ
األوروبي في لبنان كريستينا
االتحاد
ّ
السـ ــن ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «امل ــؤس ـس ــات
األوروبية تحاول العمل معًا ملساعدة
لبنان في هذه املرحلة الصعبة التي
ّ
ي ـمـ ّـر بـهــا واملـنـطـقــة ك ـك ــل ،ل ــذا نعطي
أهمية خاصة لدعمه ،ونحاول اليوم
مــن خ ــال بـنــك االسـتـثـمــار األوروب ــي
ّ
الخاص» .إذ يقوم البنك
دعم القطاع
بمساندة البعثة األوروبية في ًعملها
م ــع املـ ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة ،الف ـت ــة إلــى

استفادة مصارف أخرى (إضافة إلى
«فرنسبك») من التمويل املمنوح.
وع ــن امل ـش ــاري ــع املـسـتـقـبـلـيــة ،تشير
إل ــى «أن ـن ــا نـعـمــل بـشـكــل م ـتــواصــل،
ّ
ويتطلع البنك إلى املشاريع الخاصة
بالبنى التحتية والصحة وغيرها.
وق ـ ــد أط ـل ـق ـن ــا م ـن ــذ فـ ـت ــرة بــرنــام ـجــا
م ــع ال ـق ـطــاع الـ ـخ ـ ّ
ـاص تـسـتـفـيــد منه
الشركات الصغيرة واملتوسطة في
م ـي ــدان ال ــزراع ــة وال ـب ـنــاء ع ـلــى وجــه
الـ ـخـ ـص ــوص بـ ـه ــدف املـ ـس ــاع ــدة فــي
زيادة نوعية اإلنتاج».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت رئ ـي ــس مـجـمــوعــة
«ف ــرنـ ـسـ ـب ــك ع ـ ــدن ـ ــان» الـ ـقـ ـص ــار إل ــى
ّ
ّ
أن ال ـخــط االئ ـت ـمــانــي سـيـســاهــم في
ت ـم ــوي ــل ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ـش ــاري ــع فــي
الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة كــافــة ،وهــو
خـطــوة ّ
مكملة لجهود «فرنسبنك»
خــال السنوات املاضية في تطوير
تمويل املشاريع الخضراء ومشاريع
الطاقة املتجددة وكفاء ة الطاقة.
نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ب ـ ـنـ ــك االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
األوروب ـ ّـي داريــو سكانابيكو اعتبر
ّ
ّ
أن ال ـخــط االئـتـمــانــي الـجــديــد يأتي
ّ
«ف ــي إط ــار دعـمـنــا لـلـقـطــاع ال ـخــاص
واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة بـ ـن ــك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي الـ ـ ـه ـ ــادف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز

مناعة االقـتـصــاد اللبناني وقــدرتــه
عـلــى ال ـص ـمــود ملــواج ـهــة الـتـحــديــات
االقـتـصــاديــة امل ـتــزايــدة بـسـبــب أزمــة
الالجئني السوريني في ّاملنطقة».
ّ
الجدير ذكره أن البنك وقع اتفاقيات
ت ـم ــوي ــل ب ـق ـي ـمــة  265م ـل ـي ــون ي ــورو
مــع أرب ـعــة م ـصــارف شــركــاء هــم بنك
«بـيـبـلــوس»« ،فــرنـسـبـنــك»« ،فيرست
ن ــاشـ ـي ــون ــال ب ـ ـنـ ــك» ،و«س ــوس ـي ـت ـي ــه
ج ـ ـنـ ــرال» ل ــدع ــم م ـش ــاري ــع ال ـش ــرك ــات
ال ـص ـغ ـيــرة وامل ـت ــوس ـط ــة وال ـش ــرك ــات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ( )Midcapsول ـت ـح ـق ـيــق
التنمية االجتماعية واالقتصادية،
خصوصًا في قطاعات املياه ،البيئة
ّ
والنقل .وأوضح سكانابيكو أن هذه
ال ـق ــروض ستخلق أك ـثــر مــن 12500
ُ ّ
فــرصــة عـمــل فــي لـبـنــان وه ــي تشكل
ً
اس ـت ـك ـم ــاال ل ــدع ــم ال ـب ـن ــك األوروب ـ ـ ــي
لـلـبـنــان واملـسـتـمــر مـنــذ أك ـثــر مــن 40
عامًا.
وبالنسبة إلــى الشركات املستفيدة
ُ
ّ
م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل ش ــرك ــة
«مـ ـشـ ـم ــوش ــي ل ــألـ ـبـ ـس ــة» ن ـم ــوذج ــا
ي ـظ ـهــر ش ـك ــل اس ـت ـف ــادة امل ــؤس ـس ــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـن ـه ــا ،إذ ي ـع ـت ـبــر أح ــد
ّ
م ــالـ ـكـ ـيـ ـه ــا مـ ـحـ ـم ــد مـ ـشـ ـم ــوش ــي أن
مــؤسـسـتــه «أرادت تـحــديــث املصنع
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الـكـهــربــائــي .مطلبنا واحـ ــد ،وه ــو أنــه
وف ــي ح ــال لــم تـكــن ال ــدول ــة قـ ــادرة على
ت ــأم ــن الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ـش ـك ــل مـ ـت ــواص ــل،
فيجب تجديد الترخيص».

كهرباء فتجارة واستثمارات
مطالب أهــالــي زحـلــة وال ـجــوار ليست
من باب «البريستيج» .فوائد الكهرباء
أكبر بكثير من مجرد توفير «النور»،
خصوصًا من الناحية االقتصادية.

ساعدت الكهرباء
على اجتذاب العديد
من االستثمارات
إلى المدينة

وفـ ـق ــا ل ــرئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـج ــار فــي
زح ـلــة إي ـلــي شـلـهــوب «ك ــان للكهرباء
تــأث ـيــر إي ـجــابــي كـبـيــر عـلـيـنــا كـتـجــار.
حسب املعلومات كان يصرف شهريًا
حــوالــى  11مـلـيــار لـيــرة لبنانية على
م ــول ــدات الـكـهــربــاء فــي زح ـلــة وال ـقــرى
ال ـتــي يـشـمـلـهــا االم ـت ـي ــاز .ول ـك ــن ،منذ
أن تسلمت شركة كهرباء زحلة زمــام
املبادرة ،انخفضت الكلفة إلى حوالى
 5مـلـيــارات لـيــرة فـقــط ،وبــالـتــالــي فــإن
املبلغ الذي تم توفيره أعيد ضخ جزء
كـبـيــر مـنــه فــي األسـ ــواق الـتـجــاريــة ما
أنعش الحركة».
ويوضح شلهوب أن «انقطاع الكهرباء
ً
ليال كان يؤثر على الحركة التجارية
سلبًا إذ كانت األسواق معتمة وتفتقر
إلــى الرهجة .أمــا توفر الكهرباء على
مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ف ـق ــد ش ـج ـع ـنــا كـتـجــار
على فتح متاجرنا ومؤسساتنا حتى
أوقات متأخرة ما اعتدنا عليها سابقًا.
ففي زمن املولدات كنا نغلق باكرًا كون
الـ ـس ــؤال الـ ــذي ك ــان ي ــراودن ــا ه ــو :هل
نحن قادرون على تحقيق أرباح كفيلة
بتعويض فاتورة املولد؟».
وسـ ــاعـ ــدت الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ع ـل ــى اجـ ـت ــذاب
ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارات إل ـ ــى
املــديـنــة ،مــا ســاهــم فــي تحريك ال ــدورة
االق ـت ـص ــادي ــة .وي ـش ـيــر رجـ ــل األع ـم ــال
إيـلــي غـطــاس إل ــى ف ــورة فــي املـشــاريــع
ال ـس ـيــاح ـيــة وال ـص ـنــاع ـيــة وال ـت ـجــاريــة
ف ــي املــدي ـنــة« ،يـشـجـعـهــا ،إض ــاف ــة إلــى
الـكـهــربــاء األوتــوس ـتــراد الـغــربــي الــذي
ي ـقــال إن ــه ال زال يـحـتــاج إل ــى سنتني.
وبــال ـتــالــي ت ـكــون املـنـطـقــة ق ــد شـهــدت
ن ـه ـضــة ف ــي ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة م ــا بني
كـهــربــاء وم ــواص ــات مــا يـعــزز النمو،
خصوصًا أن املسافة مــن بـيــروت إلى
زحلة لن تستغرق حينها أكثر من 25
دقيقة».
ل ـك ــن هـ ـ ــذا ال ي ـخ ـف ــي وج ـ ـ ــود م ـطــالــب
إض ــافـ ـي ــة م ــن ش ــرك ــة كـ ـه ــرب ــاء زح ـل ــة.
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ي ـك ـشــف عـضــو
بلدية زحلة وصاحب «مطعم عرابي»
العريق جان عرابي أن «املنازل شعرت
ب ــال ـف ــارق م ــن ح ـيــث ال ـك ـل ـفــة أك ـث ــر مــن
املؤسسات السياحية بحكم الفرق في
االسـتـهــاك» ،داعـيــا إلــى منح الفنادق
ف ــي املــدي ـنــة ت ـعــرفــة خ ــاص ــة تشجيعًا
للسياحة.

ّ
وقع  EIBاتفاقيات
تمويل بقيمة 265
مليون يورو مع أربعة
مصارف لبنانية

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت
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12982

Nº

BANK NAME

$

Pay to the Order of

Dollars
Date

Authorized Signature

12982

 .1اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
 .2ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ

0000000005

000000526

 .3ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻚ
 .4اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪه

ـــشركات
وتـطــويــر املــاكـيـنــات فـيــه ليستطيع
الـ ـ ـخ ـ ــوض ف ـ ــي املـ ـن ــافـ ـس ــة ال ــدولـ ـي ــة
عـبــر تـقــديــم أفـضــل نــوعـيــة للمنتج،
فـتـعــاونــت مــع فــرنـسـبـنــك ال ــذي قـ ّـدم
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـ ـ ـ ــازم لـ ـ ـش ـ ــراء امل ـ ـعـ ــدات
الجديدة بغية تحسني صناعتها».
وع ــن أهـ ـ ّـم املـعــايـيــر ال ـتــي اشـتــرطـهــا
املصرف للموافقة على الطلبُ ،ت ّ
عدد
نـجــوى صـنــديــد إح ــدى امل ــدي ــرات في
ال ـب ـنــك «نـ ـج ــاح ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـع ـمــل،
ربحيتها واإلي ـ ــرادات فــي املبيعات،
قــدرتـهــا على الـتـصــديــر ،إضــافــة إلى
الـضـمــانــات ال ـتــي تملكها املــؤسـســة

دﻓﺘﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت ...ﻓﻮاﺋﺪه وﻣﺨﺎﻃﺮه

املـعـنـيــة ف ــي ح ــال حـ ــدوث أي ط ــارئ
ف ــي ال ـع ـمــل ،م ــن دون إغ ـف ــال الـلـجــوء
ّ
تتميز
إلــى مـعــدات جــديــدة مـتـطــورة
ّ
ب ـم ـصــروف كـهــربــائــي أق ــل مــوجــودة
ضمن املعمل وال تؤثر بالتالي على
البيئة».
ويـ ــؤكـ ــد «ف ــرنـ ـسـ ـبـ ـن ــك» أنـ ـ ــه يـعـتـمــد
استراتيجية ُت ّ
شجع على االستثمار
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة الـ ـنـ ـظـ ـيـ ـف ــة
واملستدامة عبر الدفع نحو ترشيد
ّ
والحد من تأثيرها
استهالك الطاقة
ّ
السلبي على البيئة .وهو ما شرحه
ّ
املدير طوني ظريفه الذي شدد على
«إمـكــانـيــة رف ــض الـتـمــويــل فــي حــال
تـبـ ّـن ّأن مـشــروعــا خـ ّ
ـاصــا بسيارات
ً
للتوزيع ،مـثــا ،غير صديق للبيئة
ُ
ويـسـ ّـبــب انـبـعــاث كميات كبيرة من
الـ ــدخـ ــان ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن أه ـم ـيــة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع نـ ـفـ ـس ــه .ف ــال ـب ـي ـئ ــة ب ــات ــت
مــوضــوعــا أســاسـيــا بالنسبة إلينا،
ل ــذل ــك نـ ـق ــوم ب ـ ــزي ـ ــارة امل ـص ـن ــع قـبــل
ال ـت ـم ــوي ــل وخـ ـ ــال ال ـت ــرك ـي ــب وب ـعــد
تشغيل املاكينات ونـقـ ّـدم تقاريرنا.
ً
ويـتـ ّ
ـوجــب مـثــا عـلــى اآلل ــة الـجــديــدة
ّ
تــوفـيــر  %15عـلــى األق ــل مــن الـطــاقــة
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة بـ ــامل ـ ـقـ ــارنـ ــة م ـ ــع ت ـلــك
القديمة لتصبح صديقة للبيئة».

 ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪﻓﻊ أﺳﻬﻞ وأﺳﺮع -ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪان اﻣﻮال

ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد رﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻚ
 إدراج اﺳﻤﻚ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
 ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﻤﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف واﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎﻋﻦ ﻣﻨﺤﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼت وﻗﺮوﺿ
 ﻋﺪم إﺻﺪار دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻚ -ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ وﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
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محمد سيد رصاص *

ف ــي أواخـ ـ ــر عـ ــام  1918ظ ـهــر ك ـت ــاب ب ـع ـنــوان:
«تــدهــور الـغــرب» ملؤلف أملــانــي اسمه أوزوال ــد
اشبنغلر .أطلق اشبنغلر نبوءة حصلت بني
عــامــي  1991-1989مــن خــال توقعه «انهيار
ّ
البلشفية» التي هزت العالم عبر ثورة أكتوبر
 1917الروسية وفــق تعبير جــون ريــد .انطلق
اشـبـنـغـلــر فــي ه ــذا مــن مـقــولــة وضـعـهــا تقول
هناك «تشكل تاريخي كــاذب» يغطي كقشرة
في حــاالت معينة البنية العميقة لحضارات
معينة ت ـكــون بنيتها الـحـضــاريــة ـ ـ الثقافية
مكتملة الـتـكــويــن ،ويحصل هــذا التشكل إما
بفعل غــزو عسكري خــارجــي أو إمــا مــن خالل
ت ـق ـل ـيــد حـ ـض ــارة أقـ ـ ــوى ع ـس ـكــريــا وس ـيــاس ـيــا
وتقنيًا واقتصاديًا :يعتبر املؤلف األملاني أن
حــركــة التغريب لــروسـيــا الـتــي بــدأهــا بطرس
األكبر ( )1725-1682هي قشرة رقيقة سطحية
أت ــت ف ــوق البنية العميقة لــروسـيــا الـتــي هي
ذات طــابــع ســافــي ـ أرث ــوذك ـس ــي مـنــذ إنـشــاء
الدولة الروسية األولى في كييف عام  972من
قبل «ال ــدوق فــاديـمـيــر» واعـتـنــاقــه املسيحية
األرثوذكسية البيزنطية عــام  ،988وهــو يرى
أن البلشفية هــي ذروة الـتـغــريــب ال ــذي بــدأه
بطرس األكبر عبر خط يصل إلــى لينني عبر
محطات (الحركة الديسمبرية ـ  )1825واألديب
ليو تولستوي واملاركسية بفرعيها املنشفي
وهو يعتبر أن روسيا خالل قرنني
والبلشفي،
ُ
مــن الــزمــن «قــد أرغـمــت على أن تدخل تاريخًا
اصطناعيًا مزورًا لم تكن نفس روسيا القديمة
قادرة على فهمه» (الطبعة العربية ،دارمكتبة
الحياة ،بيروت  ،1964املجلد الثالث ،ص .)16
لم يحصل مع الشيوعية الصينية بمحطتيها
مــع مــاوتـســي تــونــغ ( )1976-1949ومــع دينغ
سياو بينغ ( )1997-1978وخلفائه ما حصل
مع البلشفية التي انتهت في مجرى استغرق
ثــاثــة أرب ــاع ال ـقــرن .أيـضــا نجحت الشيوعية
الفييتنامية مــع هــو شــي منه منذ عــام 1930
وحتى وفــاتــه عــام  1969ثــم مــع خلفائه حيث
ن ـج ــح ال ـش ـي ــوع ـي ــون ال ـف ـي ـي ـت ـنــام ـيــون فـ ــي أن
يكونوا قادة التحرر الوطني ضد الفرنسيني
واليابانيني واألميركيني ثم أن يكونوا قادة
التوحيد القومي لفييتنام املجزأة عام 1975
ث ــم ب ـع ــد ه ـ ــذا أن ي ـ ـقـ ــودوا ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـحــديــث
ال ــرأس ـم ــال ــي ت ـحــت ق ـي ــادة ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
كما في الصني ما بعد عــام  1987حيث يقود
الشيوعيون الصينيون أكبر ثــورة رأسمالية
ً
لم تشهد البشرية مثيال لحجمها منذ الثورة
الـصـنــاعـيــة اإلنـكـلـيــزيــة بــالـقــرن الـثــامــن عشر.

من خالل التجربتني الصينية والفييتنامية،
وأي ـض ــا تـجــربــة ال ـح ــزب الـشـيــوعــي اإليـطــالــي
الذي تفاعل أيضًا مع التربة املحلية املمزوجة
فيها القومية اإليطالية مــع الهوية الثقافية
ـ الـحـضــاريــة الــرومــان ـيــة الـكــاثــولـيـكـيــة ،هناك
إثبات عملي بأن املاركسية هي منهج معرفي
تحليلي ملكان وزمان معينني وفي إطار تفاعل
املحلي ـ ـ الـخــارجــي حيث ينتج ـ ـ أي املنهج ـ
بــرنــامـجــا سـيــاسـيــا ،ولـيـســت عـقـيــدة صالحة
لـكــل مـكــان وزمـ ــان .ه ــذا الـبــرنــامــج السياسي،
وبـ ـ ــوصـ ـ ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة مـ ـكـ ـثـ ـف ــا ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد
واالجتماع والثقافة ،ال يمكن أن ينجح على
املستوى القريب واملتوسط والبعيد إذا لم يكن
ناتجًا عن تفاعل املنهج املعرفي التحليلي مع
التربة املحلية املتمثلة في البنية الحضارية ـ
الثقافية .مع التجربتني الشيوعيتني الصينية
والفييتنامية جرى تلقيح املاركسية مع البنية
الحضارية ـ الثقافية ،اآلتية من الكونفوشية
والبوذية والتاوية عند الصينيني والبوذية
والتاوية عند الفييتناميني ،إلنتاج ماركسية
مخصوصة تفاعلت مع القومية املحلية وليتم
تـكــريـسـهــا مل ـكــافـحــة امل ـح ـتــل األج ـن ـب ــي ،حيث
نجحت الحقًا في البلدين في مهام «التحرر
الــوطـنــي» و«الـتــوحـيــد الـقــومــي» و«التحديث
وت ـجــاوز ال ـتــأخــر» .نـجــح لينني وسـتــالــن في
ت ـحــديــث روسـ ـي ــا ول ـك ــن ال ـت ـجــربــة الـبـلـشـفـيــة
أنتجت بنية اجتماعية ـ اقتصادية ـ ثقافية،
أص ـب ـحــت مـتـنــاقـضــة م ــع ال ـب ـن ـيــة الـسـيــاسـيــة
ـ الـ ــدوالت ـ ـيـ ــة ،م ــا ج ـع ــل هـ ـن ــاك ت ـنــاق ـضــا مـنــذ
الخمسينيات بني البنيتني حتى تمت إزاحة
الـبـنـيــة الـثــانـيــة مــن قـبــل األولـ ــى بـفـتــرة 1989
ـ  .1991لــم يحصل هــذا فــي الصني وفييتنام،
على األرجح أن ما طرحه أوزوالد اشبنغلر هو
الذي يفسر ذلك.
يتحدث اشبنغلر عن حالة ثانية من «التشكل
ال ـت ــاري ـخ ــي ال ـ ـكـ ــاذب» ح ـصــل م ــع «ال ـح ـض ــارة
الـعــربـيــة» ،الـتــي يسميها أيـضــا بــ«الـحـضــارة
امل ـ ـجـ ــوس ـ ـيـ ــة» ،ب ـف ـع ــل اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدر املـ ـق ــدون ــي
وال ــروم ــان والـبـيــزنـطـيــن ،ولـيـنـتـهــي ه ــذا في
معركة اليرموك عام  636ميالدية ماسحًا ما
بدأ مع املقدونيني عام  331قبل امليالد ثم مع
سيطرة رومــا على الشرق في معركة أكتيوم
 31قبل امليالد من تشكل لثقافة هيلينستية،
وليعيد اإلسالم وصل واستمرار تاريخ الشرق
القديم في فارس وبالد الرافدين والشام وفي
ع ـم ــوم املـنـطـقــة امل ـم ـتــدة م ــن ن ـهــر ال ـس ـنــد إلــى
مراكش مع مــاردوخ ـ يهوه ـ أهــورا مــازدا (إله
ال ـخ ـيــر ع ـنــد ال ــزرادش ـت ـي ــة)« :ام ـت ــص اإلس ــام
ال ـطــوائــف الـفــارسـيــة وال ـي ـهــوديــة واملسيحية

سقط مصطفى
النحاس باشا زعيم أكبر تجربة
ليبرالية عربية في حفرة
التعاون مع األجنبي

م ــن ال ـعــالــم امل ـت ـمــدن واألرقـ ـ ــى ع ـقــان ـيــا» (ص
« ،)100اإلسـ ـ ــام ل ــم ي ـكــن دي ــن ال ـص ـح ــراء ،بل
جاء نتاجًا الكتساح املؤمنني به املتحمسني،
هــذا االكـتـســاح ال ــذي كــان بمثابة انهيار كتل
مــن ال ـث ـلــوج ،حـمــل مـعــه املسيحيني والـيـهــود
وامل ــازادي ــن ...ومعظم الـعــرب الــذيــن هاجموا
القسطنطينية ع ـ ــام 717ألول م ــرة ك ــان ــوا قد
ولـ ــدوا مـسـيـحـيــن ،وق ــراب ــة ع ــام  650اختفت
فجأة تمامًا اآلداب البيزنطية» (ص .)185ذاب
املـسـيـحـيــون الـشــرقـيــون ،وبـخــاصــة اليعاقبة
والنسطوريون ،فــي اإلس ــام .يعزو اشبنغلر
عــدم قــدرة املسيح على فعل مــا قــام بــه محمد
إلـ ــى ب ــول ــس الـ ــرسـ ــول« :ف ـك ـن ـي ـســة ي ـس ــوع قــد
ً
ف ـص ـل ــت ف ـ ـصـ ــا اص ـط ـن ــاع ـي ــا عـ ــن م ـنــاب ـع ـهــا

هل يستطيع الماركسيون العرب تكرار ما فعله ماوتسي تونغ وهو شي منه؟ (أ ف ب)

مؤشرات انتصار سوريا وسقوط المخططات األميركية
حسن حردان *
تؤكد التطورات امليدانية في سوريا سقوط
كــل امل ـحــاوالت األميركية إلعــاقــة الحسم ضد
تنظيم «داعـ ــش» عـبــر مـحــاولــة رس ــم خطوط
ح ـمــراء أمـيــركـيــة عـلــى األرض ال ـســوريــة .فقد
واصـ ــل ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وال ـح ـل ـفــاء الـتـقــدم
ال ـس ــري ــع ع ـلــى ال ـج ـب ـهــات ك ــاف ــة ،ف ــي ال ـبــاديــة
ً
وص ــوال إلــى الـحــدود مــع ال ـعــراق ،متجاوزين
ّ
ومتحدين التهديدات األميركية
ومتجاهلني
إثر إقدام قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا
على قصف وحدات الجيش السوري املتقدمة
ق ــرب الـتـنــف .وج ــاء إص ــرار الـجـيــش الـســوري
ع ـلــى م ــواص ـل ــة ال ـت ـق ــدم ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة بعد
سيطرته على ناحية مسكنة فــي ريــف حلب
الشرقي ،ونجاحه في تحرير مدينة الرصافة
ّ
ليوجه صفعة قوية للخطة
وعشرات البلدات،
األميركية ـ الكردية التي سعت إلى أن تجعل
معركة الرقة عملية محصورة فقط بوحدات
الـحـمــايــة ال ـكــرديــة املــدعــومــة أمـيــركـيــا ،فكسر
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ه ـ ــذه ال ـح ـص ــري ــة ،وق ـطــع
الطريق على الخطة األميركية لتمكني عناصر
«داعــش» من االنسحاب من الجهة الجنوبية
للرقة باتجاه البادية وديــر الــزور ،بما يؤمن
سيطرة القوات الكردية على مدينة الرقة من
دون قتال .ولم ينجح االعتداء األميركي على
إحدى الطائرات الحربية السورية التي كانت
تقصف مواقع «داعش» في ريف الرقة في منع
هذا التقدم للجيش السوري في مشهد مماثل
ملا جرى قرب التنف ،على أن إقــدام الطائرات
األميركية على إسقاط الطائرة السورية دفع

سوريا وحلفاءها إلى التصعيد ضد الواليات
املتحدة وإيـصــال الرسائل العملية والنارية
الـتــي جعلت واشـنـطــن أم ــام تـحـ ٍّـد مـمــاثــل ،إذ
لــم يكن أكـبــر مــن الـتـحــدي ال ــذي أعـقــب قصف
أميركا ملطار الشعيرات في حمص بزعم قيام
الجيش السوري باستخدام السالح الكيماوي
فــي خــان شيخون فــي محافظة إدل ــب ،وجــاء
الرد على االعتداء األميركي الجديد هذه املرة
قــويــا ومـتـعــدد االت ـجــاهــات واألش ـك ــال وحمل
رسائل عملية ونارية في آن:
ـ وزارة الخارجية السورية أعلنت أن اعتداء
طـ ــائـ ــرات ال ـت ـح ــال ــف األمـ ـي ــرك ــي ع ـل ــى ط ــائ ــرة
سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،يـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاك ــا لـ ـ ـق ـ ــرارات م ـج ـلــس
األم ــن املتعلقة بمكافحة اإلرهـ ــاب ولـسـيــادة
واستقالل سوريا وللقانون الدولي ومليثاق
األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ...وأن م ـثــل ه ــذه االعـ ـت ــداءات
ل ــن تـثـنــي س ــوري ــا ع ــن مــواص ـلــة ال ـح ــرب ضد
ت ـن ـظ ـي ـم ــي «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» و«ج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـنـ ـص ــرة»
واملجموعات اإلرهابية املرتبطة بهما.
ـ أما موسكو فجاء موقفها هذه املرة أكثر قوة
وحــزمــا ...فقد أعلنت وزارة الــدفــاع الروسية
ّ
«أنها تعلق التعامل مع الجانب األميركي في
إطار املذكرة الخاصة بمنع الحوادث وضمان
أمن التحليقات في سياق العمليات بسوريا»،
لـكـنـهــا أرف ـق ــت ال ـ ـ ــوزارة ه ــذا الـ ـق ــرار بـتـحــذيــر
ل ـل ـطــائــرات الـحــربـيــة األم ـيــرك ـيــة ،فـقــالــت «فــي
املـنــاطــق بسماء ســوريــا حيث ينفذ الطيران
الحربي الــروســي مهماته القتالية ستواكب
وس ــائ ــل ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ال ــروس ـي ــة األرض ـي ــة
والجوية أي أجسام طائرة بما فيها املقاتالت
ّ
املسيرة التابعة للتحالف الدولي
والطائرات

وسيتم رصدها غربي نهر الفرات باعتبارها
أهدافًا جوية».
ـ ـ ـ فـ ــي حـ ــن ق ــام ــت ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
اإليرانية ،وللمرة األولى ،بقصف مراكز قيادة
وس ـي ـط ــرة تـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ف ــي ديـ ــر الـ ــزور
بصواريخ باليستية متطورة أصابت أهدافها
ب ــدق ــة م ـت ـنــاه ـيــة ،وذل ـ ــك ردًا ع ـلــى الـهـجـمــات
اإلرهابية التي استهدفت العاصمة اإليرانية
ط ـه ــران ،غـيــر أن ه ــذه ال ـضــربــة الـصــاروخـيــة
كانت في توقيتها بمثابة رسالة نارية ناعمة،
(م ـث ـل ـمــا وص ـف ـهــا امل ـس ــاع ــد ال ـخ ــاص لــرئـيــس
مجلس الشورى اإليراني في الشؤون الدولية
حسني أمير عبد اللهيان) للواليات املتحدة
وكيان العدو الصهيوني واألنظمة الرجعية
العربية ،في ظل عــودة الحديث داخــل اإلدارة
األميركية عن الدعوة للقيام بعملية عسكرية
جنوب شــرق ســوريــا .أهــم هــذه الــرســائــل هي
أن الصورايخ اإليرانية قــادرة على ضرب أية
أهداف إسرائيلية أو أميركية في كل املنطقة،

شكلت الردود الحازمة
من ً
ّ
وحلفائها تحوال
قبل سوريا
استراتيجيًا مهمًاّ

وهي تتميز بقدرة فائقة على إصابة أهدافها
وتدميرها ،وهو ما عكس الجاهزية اإليرانية
لـلــوقــوف إلــى جــانــب ســوريــا فــي مــواجـهــة أي
ع ـ ــدوان أم ـي ــرك ــي ،صـهـيــونــي ورج ـع ــي عــربــي
عليها.
ل ـ ـقـ ــد شـ ـكـ ـل ــت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات املـ ـي ــدانـ ـي ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـ ـ ـ ـ ــردود الـ ـح ــازم ــة مـ ــن قـبــل
ســوريــا وحلفائها عـلــى االع ـتــداء األمـيــركــي،
ً
تـحــوال استراتيجيًا هــامــا فــي مـســار الحرب
ضــد الـقــوى اإلرهــابـيــة وال ــدول الــداعـمــة لها.
فمن جهة باتت الـحــرب فــي نهاياتها ،وهي
أصـبـحــت تــرتـكــز فــي أط ــراف ســوريــا بـعــد أن
بات العمق السوري كله تحت سيطرة الدولة
الوطنية السورية ،وأن سوريا أصبحت قاب
قــوســن مــن دح ــر ق ــوى اإلرهـ ــاب عــن أرضـهــا
وإع ــان النصر ،ومــن جهة ثانية تــم إحباط
املخططات واملناورات األميركية التي هدفت
إل ــى إقــامــة مـنـطـقــة عــازلــة عـلــى ال ـح ــدود بني
ســوريــا وال ـعــراق تمنع الـتــواصــل الجغرافي
بني أطــراف حلف املقاومة .ومــن جهة ثالثة،
فـ ــإن ال ـ ــرد ال ــروس ــي اإليـ ــرانـ ــي ال ـع ـم ـلــي على
االعـتــداءات األميركية املتكررة على الجيش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري أظ ـ ـهـ ــر حـ ـج ــم ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـت ــي
ستواجه أميركا في حال فكرت للحظة بشن
ع ــدوان واس ــع على ســوريــا ،أو اسـتـمــرت في
مـحــاوالتـهــا لـعــرقـلــة ت ـقــدم الـجـيــش ال ـســوري
في امليدان ،ما وضع اإلدارة األميركية مجددًا
أمام تحدي أكثر خطورة من ذاك الذي واجه
واش ـن ـط ــن عـ ــام  2013ع ـنــدمــا اض ـط ــر بـ ــاراك
أوباما إلى التراجع عن شن الحرب ألسباب
عــدة ذكرناها سابقًا .وكــان مــن الطبيعي أن
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وأصولها الروحية وشدت إلى جوهر أجنبي
وعلماني» (ص  )63مع ذهاب بولس إلى عالم
أثينا ـ روما.
فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـع ــرب ــي الـ ـح ــدي ــث فـ ــي ال ـق ــرن
العشرين ،يــاحــظ أن الـتـيــارات الـتــي تفاعلت
مع البيئة املحلية بخصائصها االقتصادية
ـ االجتماعية (املشكلة الزراعية) والحضارية
ـ ال ـث ـقــاف ـيــة (ال ـق ــوم ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـت ــي تـمـتــح
م ــن اإلسـ ـ ــام ل ـيــس ب ــوص ــف األخ ـي ــر دي ـن ــا بل
ك ـث ـق ــاف ــة) وال ـس ـي ــاس ـي ــة (مـ ـق ــاوم ــة االحـ ـت ــال
والغزو واالستيطان) هي التي نجحت في أن
تعوم عربيًا :البعث وعبد الناصر واإلســام
السياسي .فشلت الليبرالية التي كان منظرها
األول ،أحـمــد لطفي الـسـيــد ،مــؤيـدًا ومتعاونًا

مع االحتالل البريطاني ،ثم سقط زعيم أكبر
تجربة ليبرالية عربية في حفرة التعاون مع
األجـنـبــي ،أي مصطفى الـنـحــاس بــاشــا زعيم
حزب «الوفد» في مصر ،ملا فرضته الدبابات
الـبــريـطــانـيــة رئـيـســا لـ ـل ــوزراء ف ــي ي ــوم الــرابــع
م ــن شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر  1942ض ــد إرادة املـلــك
ف ـ ــاروق .الـشـيــوعـيــون ال ـعــرب ضــربــوا رأسـهــم
وجسمهم في الحائط بسبب تأييدهم لقيام
دولــة اسرائيل فــي عامي  1947و 1948بحكم
تبعيتهم للسوفيات ،وهــو أمــر قــادهــم أيضًا
في سوريا ملعارضة وحــدة  1958بني سورية
وم ـصــر .لــم تكتمل تـجــربــة ال ـحــزب الشيوعي
السوري ـ املكتب السياسي منذ انشقاق الثالث
كم نيسان  1972عن السوفيات وخالد بكداش
فــي ال ــوص ــول إل ــى تفعيل املــاركـسـيــة كمنهج
م ـعــرفــي ـ تـحـلـيـلــي م ــع «ال ـب ـن ـيــة ال ـح ـضــاريــة ـ
الثقافية» واقتصر مـســار الـحــزب على تبني
«العروبة» و«قضية فلسطني» و«فــك التبعية
للسوفيات» .تم تغليب السياسي على الفكري
من دون املــزج بينهما أو إدراك أن الثاني هو
املفتاح وأن األول هو الباب.
مــع ب ــدء ان ـح ـســار «اإلس ـ ــام الـسـيــاســي» منذ
س ـقــوط ح ـكــم «اإلخـ ـ ـ ــوان» ف ــي م ـصــر ف ــي يــوم
الـ ـث ــال ــث مـ ــن ت ـ ـمـ ــوز /ي ــول ـي ــو  ،2013وت ـب ــوأ
«ال ـس ـل ـف ـيــة ال ـج ـه ــادي ــة» زع ــام ــة اإلس ــام ـي ــن
ً
ب ـ ــدال م ــن «األص ــولـ ـي ــة اإلخ ــوانـ ـي ــة» وهـ ــو من
العالمات الكبرى لتلك العملية االنحسارية،
هناك فــراغ سياسي عربي ،ما دامــت الحركة
الـعــروبـيــة ،بطبعتيها الـنــاصــريــة والبعثية،
في حركة انحسار أيضًا ،وما دام املاركسيون
فــي حــالــة إغـمــاء بفعل صــدمــة انهيار وتفكك
االتـحــاد السوفياتي بني عامي  1989ـ :1991
لن تستطيع الحركات السياسية التي تقطع
مــع الـتــربــة املحلية عـبــر مـحــاولــة جـعــل فترة
 331قبل املـيــاد ـ  636ميالدية هــي «التشكل
ال ـتــاري ـخــي ل ـب ــاد الـ ـش ــام» ،م ـثــل «ال ـقــوم ـيــون
السوريون» الذين بدأوا كتجربة حزبية منذ
عــام  1932وكــانــوا مــن الطائفة األرثوذكسية
أسـ ــاسـ ــا فـ ــي سـ ــوريـ ــا ولـ ـبـ ـن ــان ،أن ي ـع ــوم ــوا
اجتماعيًا ،وال من يريد (مصر أو سوريا أو
ً
العراق أوال) :هل يستطيع املاركسيون العرب
تـ ـك ــرار م ــا ف ـع ـلــه م ــاوت ـس ــي ت ــون ــغ وهـ ــو شــي
منه؟ ...املاركسية والتي أنتجها كارل ماركس
سليل الحاخامات اليهود ألبيه وأمــه ،تشبه
اإلس ــام والـيـهــوديــة ،كفكر تركيبي لعناصر
االقتصاد ـ االجتماع ـ الثقافة ـ السياسة ،في
سلسلة تمتد من ابن رشد ـ موسى بن ميمون
ـ اسبينوزا ـ ماركس.
* كاتب سوري

يدفع التحدي الجديد ،املتمثل بإشهار كل من
روسـيــا وإي ــران أسلحة قوتهما الــردعـيــة في
سوريا في مواجهة القوة األميركية ،والــذي
ـاد أميركي
رســم خطوطًا حـمــراء أم ــام أي تـمـ ٍ
ف ــي الـ ـع ــدوان عـلــى س ــوري ــا ،أن يــدفــع تــرامــب
إل ــى ع ــدم اإلن ـص ــات ل ــأص ــوات الصهيونية
امل ـت ـطــرفــة داخ ـ ــل ال ـب ـيــت األب ـي ــض وبــال ـتــالــي
عــدم االنــدفــاع إلــى تجريب خيار لعبة حافة
الـهــاويــة مــع ســوريــا وحـلـفــائـهــا ،ألن ذل ــك لن
ّ
ي ـقــود إل إل ــى إج ـب ــار أم ـيــركــا عـلــى الـتــراجــع
مجددًا عن التورط في حرب أكثر خطورة من
حرب العراق ،وهو ما ال يريده ترامب.
م ــن هـنــا تـبــن م ـج ــددًا ،أن ع ــرض الـعـضــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـن ــاري ــة
بــاالع ـتــداء عـلــى الـجـيــش ال ـســوري والـحـلـفــاء
ـؤد إل ــى إرهـ ــاب ســوريــا وق ـيــادت ـهــا ،كما
لــم ي ـ ِ
ارت ـف ــع م ـن ـســوب ال ــدع ــم ال ــروس ــي واإلي ــران ــي
ل ـس ــوري ــا ،ف ــي وجـ ــه ال ـع ــدوان ـي ــة األم ـيــرك ـيــة،
وقــد أدى ال ــرد الــروســي واإليــرانــي على هذه
ال ــرس ــائ ــل األم ـيــرك ـيــة إل ــى تـفـجـيــر مـعــارضــة
قوية داخــل أروقــة صنع الـقــرار في واشنطن
ضد أي مغامرة عسكرية في سوريا .لقد أدى
إقدام واشنطن على إسقاط الطائرة الحربية
السورية فوق ريف الرقة إلى مسارعة حلف
امل ـقــاومــة وروس ـي ــا لـتـظـهـيــر أس ـل ـحــة قــوتـهــم
الردعية ورفع مستوى االستنفار والجاهزية
ملــواجـهــة أي ع ــدوان أمـيــركــي عسكري واســع
في سوريا ،ما أعــاد تذكير واشنطن بتوازن
القوى االستراتيجي الــذي أوجــده الحضور
ال ـع ـس ـك ــري الـ ــروسـ ــي ال ـن ــوع ــي ع ـل ــى األرض
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ورف ـ ـ ــع مـ ــن م ـن ـس ــوب ــه امل ـســاه ـمــة

اإليــران ـيــة فــي مـحــاربــة اإلرهـ ــاب فــي ســوريــا،
وكان للتناغم في الرد على االعتداء األميركي
السافر على الطائرة السورية دالالت مهمة
أشـ ــرت إل ــى م ـس ـتــوى الـتـنـسـيــق ال ـعــالــي بني
ح ـل ـف ــاء سـ ــوريـ ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة أي تـصـعـيــد
أم ـيــركــي محتمل حـيــث لــوحــظ ال ـتــزامــن بني
الـضــربــة الـصــاروخـيــة اإليــران ـيــة ضــد مــواقــع
«داعش» في دير الزور وبني اإلنذار الروسي
الشديد اللهجة للواليات املتحدة ،بإعالن أن
طائرات التحالف الدولي باتت محظورة في
نـطــاق العمليات الــروسـيــة ـ ال ـســوريــة ،وهــي
عرضة لإلسقاط في حال تم رصدها من قبل
وسائل الدفاع األرضية والجوية.
هــذا اإلن ــذار الــروســي والــرســالــة الصاروخية
اإليرانية كانا بمثابة قوة دعم إضافية قوية
لقرار القيادة العربية السورية في تصميمها
عـلــى مــواص ـلــة عـمـلـيــة تـطـهـيــر كــامــل األرض
ال ـســوريــة وع ــدم ال ـس ـمــاح لــواشـنـطــن بــإعــاقــة
عمليات الجيش العربي السوري .ولهذا فإن
إق ــرار السفير األمـيــركــي الـســابــق فــي ســوريــا
روبرت فورد (في مقابلة له مع جريدة الشرق
األوس ـ ــط ب ـتــاريــخ  )2017/6/24ب ــأن اللعبة
ان ـت ـهــت ،وأن الــرئ ـيــس ب ـشــار األسـ ــد انـتـصــر،
والرئيس أوباما لم يترك الكثير من الخيارات
للرئيس ترامب كي يغير قواعد اللعبة ،وأن
أميركا ستنسحب مــن ســوريــا كما حــدث في
لبنان والـعــراق ...جاء بمثابة تعبير عن هذه
التطورات التي شهدتها الحرب الوطنية التي
تخوضها سوريا مدعومة من حلفائها ضد
القوى اإلرهابية والدول الداعمة لها.
* صحافي لبناني
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الدبلوماسية المقاومة
بين النظرية والتجربة
غسان ملحم *
من حقنا كلبنانيني ،وهو واجبنا أيضًا ،كمواطنني ننتمي
إلى وطننا ونتبع كلنا للدولة التي تجمعنا ،أو ُيفترض
أنها تجمعنا ،أن تكون لدينا خياراتنا الوطنية املستقلة
فــي السياسة الخارجية وفــي الدبلوماسية ،وأن تعبر
هذه الخيارات عن اتجاهات اإلرادة السياسية الوطنية،
وتصب في خدمة املصلحة الوطنية العليا .هكذا يجب أن
ندرك ،جميعنا ،معنى السياسة الخارجية كاستراتيجية
وكـجــزء مــن السياسة الـعــامــة لـلــدولــة اللبنانية أو لنقل
الحكومة اللبنانية والدبلوماسية ،كُــأداة تنفيذية لهذه
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة املــرســومــة أو املـفـتــرضــة ،واملقصد
منهما.
ف ــي ل ـب ـن ــان هـ ـن ــاك ث ـق ــاف ـت ــان وحـ ـض ــارت ــان وس ـيــاس ـتــان
ومعسكران ..وربما أكثر! هذه هي الحقيقة؛ وهي تحيلنا
على ظاهرة االنفصام في الشخصية الوطنية ،وبالتالي
حــالــة الـتـصــدع فــي الــوعــي السياسي ،كما واق ــع الترهل
ف ــي ال ــذاك ــرة الـجـمــاعـيــة .ه ــذا م ــا يـفـســر ضـعــف الـشـعــور
الــوط ـنــي ب ــوج ــود ال ـق ــواس ــم امل ـش ـتــركــة ،وت ــراج ــع الـعـمــل
املشترك فــي مواجهة التحديات املشتركة والتهديدات
الخارجية .هــذا االزدواج ،وربما التعدد ،في االتجاهات
السياسية يحيلنا على مسألة االرت ـبــاطــات الخارجية
بالقوى الدولية والعربية واإلقليمية ملجمل األطــراف أو
املجموعات السياسية؛ وهو األمر الذي يفسح املجال أمام
التدخالت الخارجية من قبل العديد من الــدول العربية
واإلقليمية والـقــوى الدولية في الـشــؤون الداخلية ،وكل
ذلك على حساب مبدأ السيادة الوطنية وقاعدة املصلحة
الوطنية العليا.
إال أن م ـق ــارب ــة ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـق ـض ــاي ــا الـتــي
تتناولها ،يجب أن تكون مختلفة .األمــر هنا ال يحتمل
املزايدات واملناكفات والسجاالت العقيمة ،بل إن املسألة
تقتضي من الجميع وقفة وطنية ،تكون صادقة وشجاعة،
وعلى أساس الحس أو الشعور باملسؤولية الوطنية التي
ال تحتمل النقاش والتأويل والتحوير .لقد كانت فرنسا،
على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها في العقود
األخيرة ،لناحية تراجع دورهــا وحتى انحسار نفوذها،
وبالتالي تغير طبيعة دورها وحضورها على الساحتني
العاملية واألوروبية ،سباقة في إعادة تكييف سياستها
الخارجية ودبلوماسيتها مــع هــذه الـظــروف واألح ــوال
واألوضــاع املستجدة ،الداخلية والخارجية ،والسياسية
وغـيــر السياسية ،حتى أنـهــا أطلقت أف ـكــارًا وم ـب ــادرات،
واب ـتــدعــت نـظــريــات وط ــروح ــات ،بقصد املـحــافـظــة على
مكانتها وصــورت ـهــا ،وتــأمــن مصالحها ،وإن اقتضى
ذلــك إعــادة صــوغ وتحديد سياستها الخارجية ،ورسم
دبلوماسيتها الجديدة على هذا األساس .فكانت من بني
الــدول أو «القوى املتوسطة» ،وهي من املفاهيم الحديثة
فــي العلوم السياسية ،وال سيما فــي السياسة الدولية
املـعــاصــرة ،كما «ال ـقــوى الناشئة» أو «ال ـصــاعــدة» ،التي
نــادت بالدبلوماسية االقتصادية ،وكذلك الدبلوماسية
اإلنـســانـيــة ،أو دبلوماسية الـتــدخــل اإلنـســانــي ،مــن أجل
تشجيع وتحفيز نموذج وتجربة الديمقراطية ،أو لنقل
التحول أو التطور الديمقراطيني ،وحماية حقوق اإلنسان
وحــريــاتــه الـعــامــة واألســاسـيــة ومـنــع انتهاكهما ،بحيث
يضمن ويـكـفــل لـهــا ه ــذا املـنـهــاج الـجــديــد فــي السياسة
الخارجية دورًا ما ووظيفة ما في إطار السياسة الدولية
والجيوپوليتيك .وقــد نجحت في ذلــك ،وانتصرت إرادة
الـحـيــاة الفرنسية ،بــالــرغــم مــن كــل الـعــراقـيــل واملـحــاذيــر،
في مقابل سيرورة التراجع واالنحطاط ،وربما التقهقر
واالضـمـحــال ،على طريقة أو شاكلة «طبائع العمران»
البن خلدون .فما الذي يمكن قوله بالنسبة إلى السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة؟ وك ــذل ــك ،م ــا ال ـ ــذي ي ـم ـكــن فعله
على هــذا الصعيد؟ مــن املفيد محاولة اإلجــابــة عــن هذا
الـتـســاؤل ،أو أقله محاولة البحث عــن الـجــواب على هذا
السؤال .فنحن أيضًا في لبنان لدينا ما يمكن أن نقدمه
للعالم ،أو لنبدأ بطرحه على طــاولــة الـنـقــاش والبحث
الـسـيــاسـيــن وال ـفـكــريــن ب ــن ال ـن ــاس ،وف ــي الـصــالــونــات
السياسية ،وفي أوساط النخب املثقفة ،وفي الكواليس أو
الدبلوماسية .فكثيرة هي املصطلحات واملفاهيم
األقنية
ُ
والنظريات التي أطلقت من هنا وهناك ،من مثل الحرب
الناعمة ،والحرب بالواسطة ،أو الجيل الرابع من الحروب،
وال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة أو ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـتــدخ ـل ـيــة،
وغيرها ...فلما ال يكون لبنان ،بمعنى السلطة السياسية
ومن خلفها أو تحتها الخارجية اللبنانية ،البلد األول،
وربـمــا الــوحـيــد ،ال ــذي يـبــادر إلــى طــرح وتجسيد نظرية
الدبلوماسية املقاومة في العالقات الدولية املعاصرة وفي
القانون الدولي املعاصر؟ هذا السؤال يفرض نفسه على
الجميع ،من سياسيني ودبلوماسيني وخبراء عسكريني
وباحثني أكاديميني ومثقفني ومواطنني ،وذلك استنادًا
إلى حقنا ،كما كل الشعوب واألمــم ،في مقاومة االحتالل
أو ال ـعــدوان ،أو أي شكل مــن أشـكــال التهديد الخارجي،
وهو ما نص عليه وأشار إليه كل من ميثاق منظمة األمم
املتحدة واإلعــان العاملي لحقوق اإلنسان ،وغيرهما من
مصادر القانون الدولي ومواثيقه ووثائقه ومعاهداته،
وقد أبرزه وكرسه ،قبل كل ذلك ،كل من اإلعالن الفرنسي

لحقوق اإلنسان واملواطن وإعالن االستقالل األميركي.
إن اتخاذ مثل هــذا املوقف قد يحتاج إلــى بعض الجرأة
السياسية والــدبـلــومــاسـيــة ،ولـكـنــه يستلزم الكثير من
ال ــروح واملسؤولية الوطنيتني و«اإلنـســانـيـتــن» .فلماذا
نـعـيــب عـلــى أنـفـسـنــا ،أو بـعـضـنــا يـفـعــل ذلـ ــك ،حـقـنــا في
املـقــاومــة والــدفــاع عــن عزتنا وكرامتنا وبلدنا وأرضـنــا
ومائنا وثرواتنا؟ وملــاذا ال نمتلك القدرة على املجاهرة
واملبادرة؟ وهذه مشكلة ال يمكننا أن نتوانى عن ذكرها،
وحالنا فيها ،هنا بالتحديد ،كحال األعراب ال يملكون وال
يمتلكون! فكفانا مراوغة ومــواربــة ،العتبارات سياسية
وحـ ـس ــاب ــات خ ــاص ــة ،وب ـخ ـل ـف ـيــات غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة ون ـي ــات
مضمرة ،وإن كانت كلها معروفة ومكشوفة للجميع ومن
قبل الجميع.
املقاومة لم تكن بالصدفة ،منذ البداية ،وليست حالة عابرة
في تاريخ هذا البلد ،بل هي اختيار واضح وصريح سلكه
الناس وتمسكوا به ،وذلك على غرار كل الشعوب واألمم
في مواجهة االحتالل األجنبي أو التهديد الخارجي .هو
خـيــار ال لبس فـيــه ،وال رج ــوع عـنــه ،وال مـســاومــة عليه؛
وهو أيضًا واجــب ال يمكن ،وال ينبغي ،التنصل منه ،أو
ال ـتــردد فــي أدائ ــه وتحمله .واملـقــاومــة ليست حـكـرًا على
املسلمني ،وبخاصة الشيعة ،أو لنقل العامليني ،من دون
املسيحيني من بقية اللبنانيني ،في مواجهة اإلسرائيليني
الصهاينة ،ومن معهم ومن خلفهم؛ كما أن املقاومة ،في
املقابل ،ال يمكن أن تكون حكرًا على املسيحيني وحدهم،
حني يتهددهم الخطر ،أو يطالهم العدوان ،وأن يتنصل
منها املسلمون .املقاومة ليست حالة أو فكرة خاصة ،غير
موحدة وفئوية ،بمعنى طائفية أو مذهبية أو مناطقية؛
وإنـمــا هــي ،على العكس مــن ذلــك ،حالة عامة ومشتركة
وف ـكــرة وطـنـيــة وإنـســانـيــة ،ال يمكن أي أح ــد أن يتخلى
عنها أو ينالها بسوء أو أذي ــة .وإن تجرأ أحــد منا على
ذلك ،فاملقاومة الوطنية ،الجامعة واملوحدة واملشتركة ،لن
تتخلى عنه ولن تتنصل منه ولن تتردد أبدًا في الدفاع
والــذود عنه ،والتاريخ الحديث واملعاصر ،والقريب منه
والبعيد ،يشهد على ذلك ،كحتمية طبيعية وقاعدة ثابتة،
ال استثناء عليهما أو خروج عنهما.
املقاومة ليست مجرد أسلحة وذخيرة ،واملقاومة ليست
ميليشيا ،بــل هــي ثـقــافــة وع ـق ـيــدة ،وف ـعــل إرادة وطنية
وشعبية ،وهي تجسيد إلرادة كريمة بالتمسك بالكرامة
اإلنـســانـيــة ،وحـفـظـهــا ،ومـنــع الـنـيــل مـنـهــا ،أو امل ــس بها،
وكذلك العزة الوطنية .من هنا ،املقاومة هي صورة نبيلة
ملرحلة متقدمة من املواطنة امللتزمة بقضية البلد األولى
واملصلحة الوطنية العليا .املـقــاومــة هــي حقنا ال ــذي ال
نتخلى عنه ،وواجبنا الذي ال نتردد حياله ،وفخرنا الذي
ال ينطفئ ،كشعلة مضيئة ،فــي سجل بلدنا ومنطقتنا
وتــاري ـخ ـه ـمــا ،وه ــي م ـجــدنــا الـ ــذي صـنـعـنــاه ب ــدم ــاء كل
شهدائنا وعزنا الــذي صناه بتضحياتنا .املقاومة هي
من أغلى ما لدينا ،وربما هي ما تبقى من شرف أمتنا؛
وه ــي بــاقـيــة ال مـحــالــة ،فــي ذاكــرتـنــا ونـفــوسـنــا وقلوبنا
وعقولنا ال تغيب منا وال نغيب عنها وندين لها كلنا ،وال
تدين ألحد ،أو تتبع له .إنها املقاومة الوطنية اللبنانية،
املستمرة واملتجددة ،ضد إسرائيل ،وضد اإلرهاب الدولي
والتكفيري ،وضد كل من يتربص ببلدنا وشعبنا .ربما لم
تكن مخطئة السيدة فيروز ،أيقونة لبنان ،حني قيل عنها،
إنها تحب السيد نصر الله؛ وهو في حقيقة األمر مجرد
خـيــار سياسي معني يعبر عــن قناعة سياسية معينة،
ويعكس أيضًا خلفية سياسية معينة أو لنقل خلفية أو
رؤية وطنية بكل معنى الكلمة .فاملقاومة ،كما هي فيروز،
حالة وطنية وإنسانية ،راقية ومتقدمة؛ وهما تعكسان
وجه بلدنا الحضاري وتجسدان اإلرادة اللبنانية الواعية
والحقيقية في الحياة ،كما في النجاح واالنتصار فيها
وترفعان الصوت للدفاع عن القضية اللبنانية.
مــا بــن هذين النموذجني الوطنيني والتقدميني ،هناك
الكثير مــن القيم واملفاهيم النبيلة واملـشـتــركــة .ثمة من
يعتقد أو يقول إنهما على طرفي نقيض ،ولكنه مخطئ
بالتأكيد ،ومشتبه ال محالة ،وهــو لــم يفقه بعد حقيقة
وج ــوه ــر وجـ ــود الـتـجــربــة أو الـصـيـغــة الـلـبـنــانـيــة .فـهــذا
البلد الصغير ،مساحته الجغرافية ،وبــوزنــه أو تعداده
الديمغرافي ،يشكل ،بتعدده وتنوعه ،مختبرًا للتفاعل
وم ـل ـت ـقــى ل ـل ـح ــوار ،ب ــن األديـ ـ ـ ــان والـ ـط ــوائ ــف وامل ــذاه ــب
وغيرها؛ كل هذا هو صحيح؛ ولكنه أيضًا بؤرة متفجرة،
أو رب ـمــا ه ــو عــرضــة لـلـسـقــوط وال ـف ـشــل ،بـفـعــل تصاعد
التوتر واالض ـطــراب ،وحتى الـصــدام املحتمل ،واملفتعل
وامل ــرج ــح فــي بـعــض األوق ـ ــات .وم ــا بــن هــذيــن الوجهني
أو املـظـهــريــن املختلفني ،بــل املـتـنــاقـضــن ،للبلد ،وواق ــع
الحال السياسي فيه ،ثمة ما يمكن أن ُيقال .فهو يمكنه
أن يحوي كل هذه التيارات واالتجاهات والخيارات ،أو
االختيارات ،السياسية والثقافية والفكرية ألنــه ،وكذلك
شعبه ،ممزوج و«مجبول» بالحرية التي تبقى املدماك
األسـ ــاسـ ــي ل ـن ـظــام ـنــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي وال ـ ـنـ ــواة الـصـلـبــة
لعقيدتنا السياسية والوطنية .فما بني فيروز ،األيقونة
التي نحب ،ونصر الله ،الرمز والقضية ،الذي نحب أيضًا،
قصة وحكاية لبلد نحبه طبعًا ،وشعب يجب أن يحيا وأن
يحكي هذه الحكاية!
* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية
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العالم

سوريا

ّ
الرقة تخيب خطط «التحالف»

الجيش على أعتاب محافظة دير الزور
ال تشير المعطيات المتوافرة عن
معركة الرقة التي يقودها «التحالف الدولي»
إلى أنها ستلتزم باإلطار الزمني المخطط لها،
بعدما واجهت دفاعًا قويًا من «داعش»
داخل أحياء المدينة ،وتشتت تركيز «الوحدات»
التصعيد التركي في عفرين.
الكردية بعد ّ
في المقابل ،يحث الجيش السوري خطاه
نحو الشرق ،طارقًا أبواب دير الزور من محاور
ثالثة ،عبر الرصافة والسخنة وحميمة في
بادية الدير الجنوبية
أيهم مرعي
ب ـع ــد أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـعـ ــن ي ــوم ــا عـلــى
إطـ ــاق «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ملـعــركــة
م ــديـ ـن ــة ال ـ ــرق ـ ــة ،لـ ــم ت ـت ـم ـك ــن «قـ ـ ــوات
س ـ ــوري ـ ــة الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة» ـ ـ ـ ـ ع ـلــى
الرغم من الدعم البري والـجــوي من
«الـتـحــالــف» ـ ـ مــن تحقيق إن ـجــازات
ميدانية تتناسب مــع املــدة الزمنية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي م ـ ـ ـضـ ـ ــت ،وال م ـ ـ ــع املـ ـس ــاح ــة

لم تشارك الطائرات التركية
في قصف مواقع «الوحدات»
في محيط مطار منغ
الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة ل ـل ـم ــدي ـن ــة ،ال ـص ـغ ـي ــرة
قـ ـي ــاس ــا بـ ـم ــراك ــز مـ ـ ــدن امل ـح ــاف ـظ ــات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى .ول ـ ـ ــم ت ـت ــواف ــق
تخمينات عدد من قادة «قسد» حول
مدة املعركة ّ
املقدرة (قرابة شهرين)
مــع مـجــريــات امل ـيــدان .ويمكن القول
إن التحشيد التركي فــي ريــف حلب
ال ـش ـمــالــي ل ـعــب دورًا سـلـبـيــا كـبـيـرًا
فــي مـجــريــات امل ـعــركــة ،وأج ـبــر عــددًا

من الفصائل ،بينها «جيش الثوار»
و«لـ ـ ـ ــواء الـ ـشـ ـم ــال ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي»،
ع ـل ــى تـ ــرك امل ـع ــرك ــة والـ ـت ــوج ــه نـحــو
عفرين بغرض «الــدفــاع عنها» ضد
األتـ ــراك ،مــا أدى إلــى ان ـحــدار وتـيــرة
ال ـت ـق ــدم ب ـش ـكــل ت ــدري ـج ــي .ورغ ـ ــم أن
«الـتـحــالــف» أراد إعـطــاء زخــم جديد
للعملية عبر التركيز على اجتياز
«قـســد» لسور املدينة القديمة ،بعد
أن فـتـحــت غـ ــارات طــائــراتــه ثـغــرتــن
ب ـط ــول  25م ـت ـرًا ف ــي ال ـس ــور األث ــري
في الرابع من الشهر الجاري ،إال أن
مساحة سيطرتهم لم تتجاوز حتى
اآلن ما يعادل نصف مساحة املدينة
القديمة .وفــي السياق نفسه ،أكــدت
مـ ـص ــادر م ـي ــدان ـي ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
««ال ــوح ــدات» الـكــرديــة تضغط على
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» إلب ـ ــداء مــوقــف
حــازم تجاه الهجمات التركية على
عـفــريــن ،وتـقــديــم ضـمــانــات لحماية
املــدي ـنــة ،حـتــى يـتــركــز جـهــدهــا على
إن ـهــاء مـعــركــة ال ــرق ــة» ،الف ـتــة إل ــى أن
««الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات» ال تـ ـ ــرى ج ـ ـ ــدوى مــن
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ــرق ــة ،إذا سـقـطــت
ع ـفــريــن ب ــأي ــدي األت ـ ـ ـ ــراك» .وأش ـ ــارت
امل ـص ــادر إل ــى أن «خــافــا نـشــب بعد
ط ـل ــب «ق ـ ـسـ ــد» مـ ــن «قـ ـ ـ ــوات ال ـن ـخ ـبــة
ال ـســوريــة» ،التابعة ألحـمــد الجربا،
ت ـغ ـي ـيــر ان ـت ـش ــاره ــا وم ــواق ـع ـه ــا فــي
القسم الشرقي من املدينة ،ما أفضى
إلـ ـ ــى انـ ـسـ ـح ــاب ب ــاتـ ـج ــاه ال ـخ ـط ــوط
الـخـلـفـيــة ،وتـ ــرك أث ـ ـرًا إضــاف ـيــا على
س ـيــر امل ـ ـعـ ــارك» .وف ــي ال ـس ـي ــاق ،قــال
م ـصــدر م ـق ـ ّـرب م ــن «ق ـ ــوات الـنـخـبــة»
لــ«األخـبــار» إن «الخالف مع «قسد»
ه ــو ع ـل ــى ط ــري ـق ــة إدارة ال ــرق ــة بـعــد
تحريرها من «داع ــش»» ،مضيفًا أن
«قـيــادة «قسد» طلبت من «النخبة»
الـ ـخ ــروج م ــن كــامــل ال ــرق ــة» .وكـشــف
امل ـصــدر أن «م ـفــاوضــات ت ـجــري بني
ال ـطــرفــن بــوســاطــة م ــن «الـتـحــالــف»
إلنهاء الخالف» .ويمكن اإلشارة إلى

غارات لقوات «التحالف األميركي» على أحياء الرقة الغربية أمس (أ ف ب)

أن الخالف األول بني الطرفني يعود
إل ــى ه ـجــوم م ـضــاد لـ ــ«داع ــش» على
م ــواق ــع «قـ ــوات الـنـخـبــة» داخ ــل أحــد
أحياء الرقة ،من دون إسناد «قسد»
ل ـهــا ،مــا تـسـ ّـبــب فــي ح ـصــار عـشــرات
من العناصر لساعات داخل الحي.
وت ـ ـ ـ ــداول أم ـ ــس ع ـ ــدد مـ ــن امل ـتــاب ـعــن
مل ـعــركــة ال ــرق ــة م ــا م ـف ــاده أن «ق ـســد»
أوق ـفــت عملية اقـتـحــام الــرقــة بسبب
الـخـســائــر الـكـبـيــرة الـتــي لحقت بهم

جـ ـ ـ ــراء املـ ـفـ ـخـ ـخ ــات واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك ،وأن
«ال ـت ـحــالــف» طـلــب مـنـهــم االس ـت ـمــرار
فــي حـصــار املــديـنــة إلــى حــن إرســال
تعزيزات وإعــادة محاولة اقتحامها
م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد .غـ ـي ــر أن مـ ــركـ ــز إع ـ ــام
«ق ـســد» نـفــى تــوقــف امل ـعــركــة ،مــؤكـدًا
أنها «تسير بشكل طبيعي» .ونشر
أم ــس أن ــه سـيـطــر بـشـكــل كــامــل على
حي اليرموك .بدورها ،عزت مصادر
قيادية في «قسد» سبب بطء املعركة

إل ـ ـ ــى «كـ ـ ـث ـ ــرة األل ـ ـ ـغـ ـ ــام واملـ ـفـ ـخـ ـخ ــات
واألن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرض تـكـتـيـكــا
بطيئًا يضمن حصول أقل الخسائر
فــي صـفــوف ال ـق ــوات املـهــاجـمــة» ،في
وق ـ ــت ن ـف ــى ف ـي ــه امل ـت ـح ــدث الــرس ـمــي
بـ ــاسـ ــم «ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» ،ط ـ ـ ــال س ـ ـلـ ــو ،ع ـبــر
ص ـف ـح ـتــه ع ـل ــى «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» ،خـبــر
انسحاب «قــوات النخبة» من معركة
الرقة.
ويــأتــي مــا سـبــق فــي ض ــوء تصعيد

إسرائيل تضع نفسها على «خط النار الدبلوماسي» مع واشنطن وموسكو
محمد بدير
مــا ال ــذي حـصــل حـتــى انـقـلــب املــوقــف
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ــن االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ
األم ـيــركــي ح ــول الـتـهــدئــة فــي جنوب
ســوريــا رأس ــا عـلــى عـقــب .أي ــام قليلة
فـ ـصـ ـل ــت ب ـ ــن الـ ـت ــرحـ ـي ــب ب ــاالتـ ـف ــاق
وال ـت ــروي ــج ألخ ـب ــار ص ـحــاف ـيــة تـقــول
إن ــه ج ــرى بــالـتـنـسـيــق م ــع ت ــل أب ـيــب،
وبــن إعــان «املعارضة الجارفة» له،

الهجوم على االتفاق لن يدفع
ترامب إلى الخروج منه
بحسب مــا صــدر عــن رئـيــس حكومة
ّ
الـعــدو بنيامني نتنياهو ،ال ــذي علل
مــوقـفــه املـسـتـجــد بــالـقــول إن االتـفــاق
ّ
«يرسخ الوجود اإليراني في سوريا».
صحيفة «ه ــآرت ــس» تـنــاولــت خلفية
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـ ـجـ ــذري الـ ـ ــذي ط ـ ــرأ عـلــى
مـقــاربــة تــل أبـيــب إزاء االت ـف ــاق ،فــرأت
ّ
أن تصريحات نتنياهو تكشف عن
«خالف شديد بني إسرائيل والقوتني
الـ ـعـ ـظـ ـمـ ـي ــن (روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
امل ـت ـح ــدة) ف ــي امل ــوض ــوع الـ ـس ــوري»،
ً
م ـش ـيــرة إل ــى أن ه ــذا ال ـخــاف «جــرى
الحفاظ عليه حتى اآلن في القنوات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــادئـ ــة ولـ ـ ــم يـتــم

ّ
الـتـعـبـيــر ع ـنــه ع ـل ـنــا» .وأوض ـح ــت أن
إســرائـيــل كــانــت قــد أج ــرت محادثات
مـ ـ ــع م ـ ـسـ ــؤولـ ــن كـ ـ ـب ـ ــار فـ ـ ــي اإلدارة
األميركية حول االتفاق ،من ضمنهم
امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي ملـكــافـحــة تنظيم
«داعــش» ،بريت ماكغورك ،واملبعوث
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـشــأن ال ـ ـسـ ــوري ،مــايـكــل
رات ـن ــي ،ال ـل ــذان حـضــرا إل ــى إســرائـيــل
خالل األسابيع املاضية .وفي سياق
هـ ــذه املـ ـح ــادث ــات ،ع ــرض ــت ت ــل أبـيــب
سلسلة من التحفظات بشأن االتفاق،
وطـ ــال ـ ـبـ ــت ب ـ ـ ــأن ي ـ ـجـ ــري «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
املناطق العازلة كوسيلة إلبعاد إيران
وح ــزب ال ـلــه واملـيـلـيـشـيــات الشيعية
ع ــن الـ ـح ــدود م ــع إس ــرائ ـي ــل واألردن
وعـ ـ ــدم الـ ـسـ ـم ــاح ب ـت ــرس ـي ــخ ال ــوج ــود
اإليراني في سوريا» .كذلك تحفظت
إس ــرائ ـي ــل ،بـحـســب «ه ــآرت ــس» ،على
ّ
ت ــول ــي ق ـ ــوات روسـ ـي ــة مـهـمــة مــراقـبــة
وقف إطالق النار في املناطق العازلة.
لكن ما حصل هو أنــه «عندما وصل
نص االتـفــاق إلــى إسرائيل ،تبني أنه
خالفًا لتوقعاتها ،ولم يأخذ الروس
واألمـيــركـيــون مــواقـفـهــا فــي االعـتـبــار
ً
تـقــريـبــا» .وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة ،نقال
عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ك ـب ــار،
«كما هو حاليًا ّ
سيئ جـدًا وال يأخذ
ف ـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار أي م ـص ـل ـح ــة أم ـن ـيــة
إلســرائ ـيــل ،ويـخـلــق واق ـعــا مقلقًا في
جـنــوب س ــوري ــا» .وشـ ـ ّـدد أح ــد هــؤالء
املسؤولني على أن «االتفاق لم يشمل
أي كلمة صريحة عن إيران ،حزب الله

أو امليليشيات الشيعية في سوريا».
ّأيـ ـ ــا ي ـك ــن ،فـ ــإن امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي
املـسـتـجــد اس ـتــدعــى ردًا روس ـي ــا بــدا
ّ
يسجل اعتراضًا على االعتراض
أنــه
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي وآخ ـ ـ ـ ــر أمـ ـي ــركـ ـي ــا ب ــدا
احـتــوائـيــا ل ــه .وق ــال وزي ــر الخارجية
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،س ـ ـيـ ــرغـ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،إن
م ــوس ـك ــو وواشـ ـنـ ـط ــن ف ـع ـل ـتــا م ــا فــي
وسـ ـعـ ـهـ ـم ــا لـ ــأخـ ــذ بـ ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار
امل ـص ــال ــح األم ـن ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة في
إط ــار االت ـفــاق .وش ــدد الف ــروف ،خالل
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى أن

ّ
مـمــثـلــي روس ـي ــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة
ع ـق ــدوا ل ـق ــاءات تـمـهـيــديــة م ــع جميع
األطــراف املعنية ،بما فيها إسرائيل،
في سياق اإلعداد لالتفاق .وفيما ّ
يعد
رفـضــا باللغة الدبلوماسية ملواقف
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،نـ ـف ــى الف ـ ـ ـ ــروف م ـعــرف ـتــه
بمضمون تصريحات رئيس الوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـش ــأن هـ ــذا امل ــوض ــوع،
ً
ق ـ ــائ ـ ـ ــا« :نـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـ ــن أن الـ ـقـ ـي ــادة
اإلسرائيلية على اطــاع تــام على ما
توصلنا إليه».
أم ــا ف ــي واش ـن ـطــن ،فـقــد أك ــد مـســؤول

«هآرتس» :الخالف مع القوتين العظميين ظل في القنوات الدبلوماسية الهادئة (أ ف ب)

في البيت األبيض أن «إدارة الرئيس
دونالد ترامب تشاطر رئيس الوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ـخ ــاوف ــه حـ ــول وج ــود
إيـ ـ ــران ف ــي ج ـنــوبــي س ــوري ــا وتـعـمــل
مــع إســرائ ـيــل ملـنـعــه» .وق ــال املـســؤول
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـص ـح ـي ـف ــة «ج ـ ـيـ ــروزالـ ــم
بــوســت» أم ــس «إن ال ـهــدف الرئيسي
ل ـل ـس ـي ــاس ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــا
ه ــو ض ـمــان ع ــدم وجـ ــود فـ ــراغ يمكن
ّ
أن ت ـمــأه إيـ ـ ــران» ،م ــؤك ـدًا أن اإلدارة
األميركية بقيت على «اتصال وثيق
مع إسرائيل طوال هذا الجهد (بلورة
االتـ ـف ــاق)» .وأضـ ــاف امل ـس ــؤول نفسه
أن وزيــر الخارجية األمـيــركــي ،ريكي
تـ ـيـ ـل ــرس ــون« ،أوض ـ ـ ـ ــح ب ـش ـك ــل كـبـيــر
أنـنــا ملتزمون بالتوصل إلــى اتفاق
يخفف من حدة العنف وينقذ االرواح
ويتعامل أيضًا مع املخاوف االمنية
الحقيقية لجيران ســوريــا ،بما فيها
إســرائ ـيــل ،وسـتـسـتـمــر ه ــذه الـجـهــود
ومشاوراتنا املكثفة مع إسرائيل».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـت ــب م ـع ـل ــق الـ ـش ــؤون
اإلقليمية لصحيفة «هآرتس» ،تسفي
بــارئـيــل ،أن مــا تـحــاول إســرائـيــل فعله
عبر موقفها الرافض لالتفاق األميركي
ـ الروسي هو جعل نفسها شريكًا في
عـمـلـيــة ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي والـعـسـكــري
لـلـحــرب فــي ســوريــا .ورأى الـكــاتــب أن
إســرائ ـيــل «خــافــا لـلـسـيــاســة السابقة
ال ـتــي ح ــاول ــت فـيـهــا أن ت ـقــدم نفسها،
نظريًا ،على أنها غير معنية بالحرب
السورية ،لكنها سعت في الواقع إلى
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بحر غزة محاصر ...بـ«المجاري»!
ت ـ ــرك ـ ــي ش ـ ـه ـ ــده أم ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــي م ـح ـي ــط
بـلــدة عــن دقـنــة ومـحـيــط مـطــار منغ
العسكري فــي ريــف حلب الشمالي،
إذ هــاجـمــت الـفـصــائــل املــدعــومــة من
أنقرة عددًا من املواقع والتحصينات
التابعة لـ«الوحدات» الكردية هناك.
ورغم القصف التركي املدفعي ملواقع
«الوحدات» في املنطقة بالتوازي مع
االشتباكات ،بــدا الفتًا عــدم مشاركة
ســاح الـجــو الـتــركــي فــي املـعــركــة ،ما
قد يشير إلى أن االشتباكات تندرج
فــي إطــار املـنــاوشــات املتقطعة ،أكثر
من كونها منطلقًا ملعركة أوســع في
الوقت الحالي.
وع ـلــى صـعـيــد آخ ــر ،واص ــل الجيش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري تـ ـق ــدم ــه ف ـ ــي ري ـ ـ ــف ال ــرق ــة
ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـغ ــرب ــي ،وس ـي ـط ــر عـلــى
عــدد مــن حقول وآب ــار النفط ،أهمها
بئر الفهد والزملة والديلعة ،ووصل
إلى الحدود اإلدارية ملحافظة حمص
امل ـت ـص ـلــة ب ــري ــف الـ ــرقـ ــة ،إلـ ــى جــانــب
اقتراب القوات من مشارف ريف دير
الزور الشمالي الغربي ،إثر وصولهم
إلى املشارف الغربية لجبل البشري
الــذي يربط ريفي الرقة وديــر الــزور،
وت ـب ـعــد أط ــراف ــه ال ـشــرق ـيــة ق ــراب ــة 50
كيلومترًا عــن املدينة .يأتي ذلــك في
وقــت واص ــل فيه الجيش تقدمه في
محيط بلدة السخنة االستراتيجية
في ريف حمص الشرقي ،ليصل إلى
بعد حوالى  10كيلومترات عن البلدة،
إث ــر الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدد مــن النقاط
ال ـح ــاك ـم ــة فـ ــي م ـح ـي ــط ح ـق ــل ال ـه ـيــل
النفطي .ويسعى الجيش إلى التقدم
إل ــى الـسـخـنــة م ــن م ـح ــور الــرصــافــة،
بـهــدف إجـبــار تنظيم «داع ــش» على
االنسحاب من مساحات واسعة تقدر
بــأكـثــر مــن  10آالف كـلــم 2مــن أري ــاف
حمص وحماة والــرقــة ،ليفضي ذلك
إل ــى حـصــر وج ــود التنظيم فــي ديــر
ال ــزور وريــف الــرقــة الشرقي ،وأجــزاء
من ريف الحسكة الجنوبي.

ال ـع ـمــل وراء ال ـكــوال ـيــس ع ـلــى تنمية
ع ــاق ــات م ــع ج ــزء م ــن امل ـي ـل ـي ـش ـيــات...
وشــاركــت فــي امل ــداوالت التي حصلت
فـ ــي األردن مـ ــع م ـم ـث ـل ــن أم ـي ــرك ـي ــن
وروس بـ ـ ـش ـ ــأن م ـس ـت ـق ـب ــل امل ـن ـط ـق ــة
األمـنـيــة ،تضع نفسها اآلن على خط
ال ـنــار الــدب ـلــومــاســي» .وشـ ّـبــه بــارئـيــل
معركة نتنياهو الحالية حول االتفاق
الـ ــروسـ ــي األمـ ـي ــرك ــي ب ـم ـعــرك ـتــه ضــد
االتفاق النووي مع إيــران ،داعيًا إياه
ّ
التريث قبل صعود جبل مرتفع
إلــى
مـ ــرة أخـ ـ ــرى .وح ـ ــذر م ــن أن إســرائ ـيــل
«بـمـعــارضـتـهــا لــات ـفــاق ،وخـصــوصــا
ٍّ
تقديمها لــه وكــأنــه تـخــل أمـيــركــي عن
تعهدات أعطيت لها أو كفشل أميركي،
تـ ـ ـ ـ ّ
ـزج ب ـن ـف ـس ـه ــا داخـ ـ ـ ــل مـ ـ ـي ـ ــزان ق ــوى
مكانتها فيه دون ـيــة ،تـحــديـدًا بسبب
ال ـس ـي ــاس ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي س ــوري ــا».
وشــرح الكاتب مــا يعنيه بالقول «إن
هــذا االتـفــاق ُيعتبر فــي نظر الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي إن ـ ـجـ ــازًا س ـيــاس ـيــا لـكــونــه
اخـتــرق الطريق املـســدود فــي عالقاته
مع بوتني ...والهجوم اإلسرائيلي على
االتـفــاق لن يدفع ترامب إلــى الخروج
منه ،بل قد يضع إسرائيل على مسار
ت ـص ــادم ــي م ــع اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة».
ورأى أنــه «إذا كانت إسرائيل تبحث
عــن ع ـنــوان لـلـجــرم ،فـهــو مــوجــود في
م ــوسـ ـك ــو الـ ـت ــي الـ ـت ــزم ــت ع ـل ـن ــا أخ ــذ
مصالحها األمنية فــي الحسبان ،بل
ووافقت على مشاركتها في محادثات
األردن حول املناطق األمنية».

العادمة تعوم فوق
المياه
ُ
مياه البحر وتنتج أزمة بيئية
وإنسانية ،كانت بواكيرها قد
أصابت قطاع غزة منذ سنوات،
لكن تراكمها وتأجيل الحلول
ّأديا إلى كارثة بيئية وصلت حتى
الشواطئ الجنوبية لفلسطين
المحتلة ،فيما من المقدر أن
تواصل سيرها نحو شواطئ
مدن أخرى شماال
غزة ــ مروة صابر
لــم تـكــن أزم ــة تـلــوث مـيــاه الـبـحــر ولـيــدة
ال ـيــوم فــي غ ــزة؛ فــالـحــرب األخ ـي ــرة على
الـقـطــاع ع ــام  2014اسـتـهــدفــت محطات
م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة م ـ ـ ـيـ ـ ــاه الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي
وشـبـكــاتـهــا ،مــا ضــاعــف مشكلة العجز
في هذه املحطات وعملها .وخالل ثالث
سنوات تلت سارت فيها عملية اإلعمار
ببطء ،أتت التجاذبات السياسية ،التي
كــانــت إح ــدى نتائجها أزم ــة الـكـهــربــاء،
لتصيب جميع تلك املحطات بالشلل ،ما
أدى إلى ضخ املياه العادمة بال معالجة
إلــى البحر ،فيما يحذر خـبــراء بيئيون
م ـ ــن «زح ـ ـ ـ ــف امل ـ ـ ـجـ ـ ــاري إل ـ ـ ــى الـ ـط ــرق ــات
والشوارع» في وقت الحق.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـت ـ ـقـ ــاذف حـ ــركـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»
والسلطة الفلسطينية االتهامات بشأن
أزمة الكهرباء ،مع غياب إجابة واضحة
عن مصير الوقود املصري الــذي يدخل
غـ ــزة وم ـســاه ـم ـتــه ف ــي ت ـش ـغ ـيــل مـحـطــة
التوليد ،فإن التيار الذي ال يصل البيوت
إال من ساعتني حتى أربع ساعات مقابل
 20ساعة قطع ،ليس له خطوط خاصة
ت ـغــذي مـحـطــات ال ـت ـكــريــر ،م ــا يـعـنــي أن
العمل متوقف في األخيرة.
يـ ـق ــول االسـ ـتـ ـش ــاري ف ــي ق ـض ــاي ــا امل ـي ــاه
والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة أح ـ ـمـ ــد حـ ـل ــس إن م ـ ــا ي ـصــل
القطاع مــن كهرباء ال يتجاوز  %25من
اح ـت ـيــاجــاتــه ،ف ــي ح ــن أن  60مـيـغــاوات
ه ــي ال ـطــاقــة ال ــازم ــة لـلـمـنـشــآت املــائـيــة
وحدها ،مشيرًا إلى أن لكل مرحلة لعالج

املـيــاه الـعــادمــة فــي تلك املـحـطــات حاجة
إلــى كهرباء من أجــل نــزع نــوع من أنــواع
املـ ـل ــوث ــات .وي ـل ـف ــت ح ـل ــس إل ـ ــى مـشـكـلــة
أخرى تتمثل في أن تلك املحطات لم يتم
تطويرها طوال السنوات العشر املاضية
بـسـبــب ال ـح ـصــار والـ ـح ــروب ،م ــع األخ ــذ
باالعتبار عامل ارتفاع الكثافة السكانية
وما يتبعه من زيادة في املياه العادمة.
ت ـقــاذف االت ـهــامــات لـيــس مـحـصــورًا بني
ً
ال ـج ـه ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ب ــل إن م ـس ــؤوال
في «سلطة الطاقة» ،التي تتحكم فيها
«حماس» في غزة ،قال إن على محطات
التصفية أن تتدبر أمر الكهرباء بشراء
وقود لتشغيل املولدات الداخلية لديها،
مـعـلـقــا أزمـ ــة ال ـك ـهــربــاء بـعـمــومـهــا على
السلطة ،وذلــك بالقول« :األزمــة ستبقى
قائمة ما لم تتراجع حكومة رام الله عن
خـطــواتـهــا األخ ـي ــرة بـحــق ال ـق ـطــاع» .في
املـقــابــل ،قــال أحــد املـســؤولــن فــي إحــدى
محطات التكرير إنـهــم ال يتمكنون من
شـ ـ ــراء وقـ ـ ــود بـ ـص ــورة خ ــاص ــة ف ــي ظــل
غيابه تـجــاريــا ،فيما يحتاجون يوميًا
إلـ ـ ــى ن ـح ــو عـ ـش ــرة آالف دوالر ل ـش ــراء
أربعة آالف ليتر من أجل محطة واحدة،
مضيفًا« :املنطق أن تكون هناك كهرباء...
ال بدائل كهرباء».
بالنسبة إلــى الغزيني ،ال يعني كل هذا
س ـ ــوى ح ــرم ــان ـه ــم ف ــرص ــة االص ـط ـي ــاف
ال ـت ــي تـمـثــل ل ـهــم املـتـنـفــس الــوح ـيــد في

ّ
غطى التلوث قرابة
 %73من طول شاطئ
القطاع ( 42كلم)

ب ـق ـعــة ج ـغ ــراف ـي ــة م ـح ـص ــورة وص ـغ ـيــرة
ال يـسـتـطـيـعــون الـسـفــر مـنـهــا .وإن كــان
ً
م ـق ـبــوال لــدي ـهــم ف ــي ال ـس ـن ــوات املــاضـيــة
ً
املـ ـج ــازف ــة ق ـل ـي ــا وال ـس ـب ــاح ــة ف ــي بـحــر
مـلــوث ،فــإن نسبة التلوث الــواضــح ّ
كمًا
ونوعًا للعيان هذا العام تمنعهم حتى
م ــن ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ــذه ــاب إلـ ــى ال ـب ـحــر.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر فـ ــي «س ـل ـط ــة جـ ــودة
البيئة» ،في حديث إلــى «األخـبــار» ،بأن
نتائج تحليل أجــرتــه األسـبــوع املاضي
ف ــي م ـخ ـت ـبــرات وزارة ال ـص ـحــة خلصت
إلى «ارتفاع نسبة طول الشاطئ امللوث
بــدرجــة كبيرة بعدما وصلت إلــى %73
من طول الشاطئ الكلي البالغ  42كلم».
وذكـ ــرت تـلــك امل ـص ــادر أن «أع ـل ــى نسبة
للتلوث كانت في املناطق املتاخمة للمدن
كمدينة غزة ،لكن تتغير تلك النسب مع

ذكرت األمم المتحدة أن أكثر من  %95من المياه في القطاع غير صالحة للشرب (أ ف ب)

املتغيرات الجوية ،ولذلك ندعو املواطن
إل ــى تـجـنــب غــالـبـيــة ال ـش ــواط ــئ» ،وذل ــك
فــي وق ــت ق ــال فـيــه حـلــس إن «ال ـت ـيــارات
فــي ال ـحــوض الـشــرقــي للبحر املتوسط
ت ـكــون عـكــس ع ـقــارب ال ـســاعــة ،مــا يدفع
باملياه امللوثة إلى االتجاه نحو شواطئ
ً
حيفا وعكا وصوال إلى لبنان (في حال
استمر ضخ مياه الصرف الصحي بهذه
الــوتـيــرة) ،كذلك فــإن عملية املـ ّـد والجزر
تجعلها عالية التركيز».
وتزداد األزمة على نحو مليوني مواطن
(يعيشون في أعلى كثافة سكانية على
 365كيلومترًا مــربـعــا) مــع مــوجــة الحر
القائمة ورغبتهم في التوجه إلى البحر.
لكن جولة على بعض الشواطئ تظهر
بوضوح تراجع املصطافني ،رغم وجود
عــدد منهم ال يرغب في السباحة .كذلك
فــإن أطـبــاء واختصاصيني أف ــادوا بأنه
ف ــي ه ــذا امل ــوس ــم ازداد وص ـ ــول ح ــاالت
مــرضـيــة مـعــويــة وج ـلــديــة ،خــاصــة عند
األطفال ،فيما كانت قناديل البحر ،التي
تقتات أنواع منها على الفضالت ،سببًا
آخر لتعكير السباحة.
وع ـم ـل ـي ــاُ ،يـ ـض ــخ ن ـح ــو  115ألـ ــف ك ــوب
يــوم ـيــا م ــن املـ ـج ــاري الـ ـخ ــام ن ـحــو بحر
غزة من جميع محافظاتها ،عدا املنطقة
ال ـش ـم ــال ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـج ـمــع ف ـي ـهــا امل ـي ــاه
ال ـع ــادم ــة ف ــي أح ـ ــواض ت ـتــرســب لـتـلــوث
بــدورهــا مـخــزون املـيــاه الـجــوفـيــة ،وهــذا
وجه آخر للمخاطر التي تهدد مستقبل
الـحـيــاة فــي غ ــزة ،إلــى جــانــب مــا يصيب
الثروة السمكية ومجمل البيئة البحرية
من أضرار مشابهة.
وقبل نحو أسبوع تقريبًا ،حذرت األمم
امل ـت ـح ــدة م ــن أن قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ق ــد ي ـكــون
بــالـفـعــل أص ـبــح «غ ـيــر صــالــح لـلـحـيــاة»،
وذلـ ــك ف ــي ت ـك ــرار لـتـقــريــر م ـشــابــه صــدر
عنها عام ّ 2012
قدر أنه في  2020سيكون
القطاع قد وصل إلى هذا الوصف ،لكن
ّ
األزمات املتتالية قلصت كما يبدو املدة
ّ
ال ــزم ـن ـي ــة .وق ـ ــال م ـنــســق األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
للشؤون اإلنسانية في فلسطني ،روبرت
بــاي ـبــر ،إن «املـ ــؤشـ ــرات كــافــة تـسـيــر في
االتجاه الخطأ ...أكثر من  %95من املياه
فــي الـقـطــاع غير صالحة لـلـشــرب ،فيما
انـخـفـضــت إمـ ـ ــدادات ال ـك ـهــربــاء بـصــورة
خطيرة في األشهر األخيرة».

الصالة ممنوعة في األقصى
ال ت ــزال ردود الـفـعــل الفلسطينية عـلــى وضــع
شــرطــة ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ب ــواب ــات إلكترونية
لكشف الـســاح ،على أبــواب املسجد األقصى،
تتوالى وتتصاعد رفضًا لهذه الخطوة؛ فمنذ
تنفيذ الشهداء محمد أحمد جبارين ،ومحمد
مفضل جبارين ،ومحمد حامد جبارين ،عملية
إطالق النار التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان
فــي ح ــرم املـسـجــد األق ـص ــى ،وإســرائ ـيــل تزيد
إج ــراءاتـ ـه ــا األم ـن ـي ــة ،وقـم ـعـهــا امل ـقــدس ـيــن في
محيط املسجد.
وبـ ـع ــد وض ـ ــع ش ــرط ــة ال ـ ـعـ ــدو ت ـل ــك الـ ـب ــواب ــات،
رفــض املـصـلــون الــدخــول إلــى املسجد عبرها،
واعـ ـتـ ـصـ ـم ــوا أم ـ ـ ــام ب ـ ــاب األس ـ ـب ـ ــاط ،م ـطــال ـبــن
بإزالتها وإع ــادة الوضع إلــى ما كــان عليه قبل
تنفيذ العملية األسبوع املاضية .ولليوم الثالث
عـلــى ال ـتــوالــي ،يــرفــض مــوظـفــو دائـ ــرة األوق ــاف
اإلســامـيــة وح ــراس املسجد األقـصــى الدخول
عبر البوابات املــذكــورة .لكن ،للمرة األولــى بعد
«عـمـلـيــة األقـ ـص ــى» ،اقـتـحـمــت م ـج ـمــوعــات من
املستوطنني باحات األقصى من باب املغاربة،
ف ــي ظ ــل غ ـيــاب ال ـح ــراس ــة ،وخ ــاص ــة م ــع غـيــاب
املصلني.
اإلج ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي محيط
األقـصــى دفعت حركة «فـتــح» إلــى إعــان نهار

غد «يوم غضب» نصرة لألقصى .وبعد اجتماع
لعضو اللجنة املركزية للحركة ومـفــوض عام
التعبئة والتنظيم جمال محيسن بأمناء سر
األق ــال ـي ــم ب ــدع ــوة م ــن «إق ـل ـيــم الـ ـق ــدس» ،أعـلـنــت
ال ـح ــرك ــة «ش ـ ـ ّـد ال ــرح ــال (غ ـ ـ ـدًا) ن ـحــو املـسـجــد
األق ـصــى» .ورفــض بيان صــدر عــن املجتمعني
«وضع بوابات إلكترونية على أبواب األقصى»،

حذرت «حماس»
و«الجهاد» في بيان مشترك
من تبعات إغالق األقصى

مطالبًا بعودة األوضــاع إلى ما كانت عليه قبل
األحداث األخيرة.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد رئ ـي ــس امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
لـ«حركة املقاومة اإلسالمية ـ حماس» إسماعيل
هـنـيــة ،أن «شعبنا الفلسطيني ومـقــاومـتــه لن
ي ـس ـم ـحــا ب ـت ـم ــري ــر م ـخ ـط ـط ــات االح ـ ـتـ ــال فــي
املسجد األقصى املبارك» .وأشــار هنية إلى أنه

«في تطور خطير لخطوات الكيان الصهيوني
مــن أج ــل تقسيم األق ـصــى كمقدمة للسيطرة
الكاملة عليه ،قــامــت حكومة الـكـيــان الغاصب
بإغالق األقصى ومنع أداء صــاة الجمعة فيه
للمرة األولى منذ نحو نصف قرن».
وفـ ــي ب ـي ــان م ـش ـت ــرك ،رأت ح ــرك ـت ــا «ال ـج ـه ــاد
اإلسـ ــامـ ــي» و«ح ـ ـمـ ــاس» أن إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ــدو
«تهدد بإشعال املنطقة بأسرها وتنذر بحالة
من الحرب التي ُت ّ
صر الحكومة املتطرفة على
أن تكون حربًا دينية من خــال ما تتخذه من
س ـي ــاســات ع ـن ـصــريــة ح ــاق ــدة ب ـحــق املـسـلـمــن
ومقدساتهم ٌفي فلسطني» .وقالت الحركتان إن
«األقصى خط أحمر واملساس به أمر ال ُيمكن
السكوت عنه بأي حال من األحوال».
كــذلــك ،دع ــت الـحــركـتــان إل ــى «وق ــف اإلجـ ــراءات
الـصـهـيــونـيــة ورف ــع يــد الـحـكــومــة املـتـطــرفــة عن
األقـ ـص ــى ،وعـ ـ ــودة ال ـس ـي ــادة ع ـل ـيــه إلـ ــى دائـ ــرة
األوقـ ـ ـ ـ ــاف اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ك ـم ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ...ووقـ ــف
اق ـت ـحــامــات امل ـس ـتــوط ـنــن ل ـســاحــاتــه الـشــريـفــة
والكف عن مالحقة املصلني واملرابطني هناك».
وحذر البيان من «عواقب ذلك على العدو ...ومن
أن استمرار عدوانه وعدم كف يده سيؤدي إلى
تصعيد كبير يتحمل االحتالل كامل املسؤولية
عن تداعياته».
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العالم

على الغالف
خرجت بريطانيا مرة أخرى لتثبت أن تجارة األسلحة ومصالحها االقتصادية
والتجارية تفوق بأهميتها ،ليس فقط «حقوق اإلنسان» والقانون الدولي ،بل أيضًا أمن
شعبها وسالمته ،متجاهلة التقارير التي تؤكد ارتكاب السعودية لجرائم حرب في اليمن
ودعمها التطرف في الغرب لندن ،إذًا ،شريكة أساسية في العدوان على الشعب اليمني عبر
ّ
مستمرة للرياض
صفقات تسليح

اليمن

بريطانيا شريكة في المجزرة

رنا حربي
ف ــي آخ ــر حـلـقــة م ــن مـسـلـســل الكشف
شعوب
ادعاءات لندن تجاه
عن زيف
ً
ً
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ع ـ ــام ـ ــة واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة خـ ــاصـ ــة،
قـضــت املـحـكـمــة الـعـلـيــا الـبــريـطــانـيــة
تصدير
مطلع األسـبــوع بـ«شرعية»
ً
األس ـل ـح ــة إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة ،ض ــارب ــة
عـ ــرض ال ـح ــائ ــط ب ـع ـش ــرات ال ـت ـقــاريــر
الصادرة عن األمم املتحدة واملنظمات
الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤكـ ــد ارت ـ ـكـ ــاب
الـ ــريـ ــاض ًج ــرائ ــم ح ـ ــرب ف ــي ال ـي ـمــن،
مستخدمة السالح البريطاني.
ويأتي الحكم املثير للجدل في وقت
ي ـح ـتــدم ف ـيــه ال ـن ـق ــاش ب ـش ــأن تـقــريــر
مــن  12صفحة بـعـنــوان «التمويالت
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـط ــرف اإلس ـ ــام ـ ــي»
أصدرته مؤسسة «هنري جاكسون»
ال ـب ـح ـث ـيــة ال ـب ــري ـطــان ـي ــة ،خ ـل ــص إل ــى
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود صـ ـ ـل ـ ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرف ف ــي
بريطانيا والسعودية ،التي «أنفقت
خالل األعــوام الثالثني املاضية ما ال
يقل عن  67مليار دوالر لدعم التطرف
في الغرب».

حقوق اإلنسان!

«إنه خبر ِّ
مروع بالنسبة إلى املدنيني
ّ
ف ــي الـ ـيـ ـم ــن» .بـ ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارة عــلـقــت
منظمة «هيومن رايتس ووتش» على
رفــض املحكمة العليا طلب ناشطني
بــري ـطــان ـيــن وقـ ــف ص ـف ـقــات ال ـســاح
مــع السعودية بسبب جــرائــم الحرب

الـ ـت ــي ي ــرت ـك ـب ـه ــا ت ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــدوان
الـ ــذي ت ـق ــوده ال ــري ــاض ض ــد الـيـمــن.
ووصفت املنظمة في تقرير بعنوان
«الـيـمــن يعاني على يــد السعودية،
واململكة املـتـحــدة تستفيد» ،الحكم
ّ
ـ«مخيب لــآمــال ب ـشـ ّـدة» ،مشيرة
بال
إل ـ ــى أن ال ـق ـض ـي ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـتــي
رف ـع ـت ـهــا «ح ـم ـل ــة م ـنــاه ـضــة ت ـج ــارة
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة» املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة اخ ـ ـت ـ ـصـ ــارًا
ب ــ( ،)CAATوالتي «تستند إلى أدلة
قدمتها املنظمات الحقوقية» ،كانت
تهدف باملقام األول إلى «الدفع نحو
تعليق الـصـفـقــات مــن أج ــل الضغط
على الرياض إلنهاء هجماتها غير
القانونية في اليمن».
وأثار الحكم موجة انتقادات واسعة
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـص ـ ـحـ ــف الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة
واملـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة والـنــاشـطــن
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،ال ــذي ــن وجـ ــدوا فيه
ً
دليال إضافيًا على «نفاق» الحكومة
البريطانية التي تعطي ّ
(مرة أخرى)
أول ـ ــوي ـ ــة مل ـص ــال ـح ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـ ـتـ ـج ــاري ــة مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـلــى
حقوق اإلنسان.
ّ
إال أن مفهوم «حقوق اإلنسان»« ،لم
يعد في سلم أولــويــات لندن وال في
طليعة ما ُيعرف بالقيم األوروبية»،
وف ــق املـتـحــدث بــاســم  CAATأن ــدرو
سميث ،الــذي يعتبر في حديث إلى
ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «ال ـح ـك ــم الـقـضــائــي
ب ـم ـث ــاب ــة ضـ ـ ــوء أخ ـ ـضـ ــر ل ـل ـح ـكــومــة
لـ ـت ــواص ــل ت ـس ـل ـيــح ال ــدك ـت ــات ــوري ــات

الوحشية ومنتهكي حقوق اإلنسان
ودع ـ ـم ـ ـهـ ــم ،مـ ـث ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي
ً
أظـ ـه ــرت ت ـج ــاه ــا ص ــارخ ــا لـلـقــانــون
الدولي اإلنساني».
ّ
ب ــرغ ــم االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات الـ ــواس ـ ـعـ ــة ،فـ ــإن
ص ـح ـفــا ب ــري ـط ــان ـي ــة ب ـ ـ ــارزة اع ـت ـبــرت
ّ
أن الـ ـق ــرار «غ ـي ــر صـ ـ ــادم» ن ـظ ـرًا إلــى
األه ـم ـي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـعــاقــات
البريطانية ـ السعودية املمتدة منذ
عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات .وهـ ـ ـ ــذه لـيـســت
َّ
امل ـ ـ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ُي ـ ـسـ ــلـ ــط ف ـي ـهــا
ســاح
ال ـض ــوء عـلــى مـلــف صـفـقــات الـ ً
البريطانية ـ ـ السعودية ،خــاصــة مع
انتشار تقارير في العامني املاضيني

أخطر دعاة الكراهية
في بريطانيا جاؤوا من
العباءة الوهابية
وضـ ـ ـع ـ ــت ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــدارة
الــدول األكثر استيرادًا لألسلحة في
الشرق األوسط والعالم ،وفي طليعة
البلدان التي «أنعشت» سوق السالح
البريطاني.
وبالرغم من ذلك ،لم ّ
يسبب ٌّ
أي من هذه
االنتقادات إحراجًا للحكومة ودفعها
نـحــو تـعـلـيــق أي م ــن ه ــذه الـصـفـقــات
(ول ـ ـ ــو م ــؤقـ ـت ــا) مـ ــع ال ـ ــري ـ ــاض ،وذلـ ــك
تـخــوفــا م ــن ال ـتــداع ـيــات االقـتـصــاديــة
والتجارية واألمنية «السلبية».

ُ
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ُّـد الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة أك ـ ـ ـبـ ـ ــر زب ـ ـ ــون
لبريطانيا في ســوق تجارة السالح،
إذ وافقت لندن على تصدير أسلحة
بما يفوق  3مليارات جنيه إسترليني
( 3.87مـ ـلـ ـي ــارات دوالر) ،ب ـم ــا فـيـهــا
طــائــرات مقاتلة وعـمــوديــة وطــائــرات
مـ ــن دون طـ ـي ــار ب ـق ـي ـمــة  2.2م ـل ـيــار
جنيه إسترليني ،وذخائر وصواريخ
وقـ ـن ــاب ــل ب ـق ـي ـمــة  1.1م ـل ـي ــار ج ـن ـيــه،
وعـ ــربـ ــات مـ ــدرعـ ــة ودب ـ ــاب ـ ــات بـقـيـمــة
 430مـلـيــون جـنـيــه ،إل ــى الــريــاض في
العامني املاضيني فقط ،وذلــك تزامنًا
م ــع ب ــدء الـ ـع ــدوان ع ـلــى ال ـي ـمــن ،ال ــذي
ذهـ ــب ضـحـيـتــه ح ـتــى اآلن أك ـث ــر مــن
ع ـشــرة آالف يـمـنــي ،بـيـنـهــم أك ـثــر من
 2,500طفل.
وال ـي ــوم ،وب ـعــد أك ـثــر مــن عــامــن على
العدوان ،يعاني أربعة من كل خمسة
يمنيني انـعــدام األم ــن الـغــذائــي ،فيما
يموت طفل واحد على األقل كل عشر
دق ــائ ــق م ــن أم ـ ـ ــراض ي ـم ـكــن ال ــوق ــاي ــة

م ـن ـهــا ،وف ــق «مـنـظـمــة األمـ ــم املـتـحــدة
للطفولة» (يونيسيف) .ومع استمرار
عـمــل  %45مــن املـنـشــآت الطبية فقط
وت ــدم ـي ــر أن ـظ ـم ــة الـ ـص ــرف ال ـص ـحــي،
أصيب ما ال يقل عن  300ألف شخص
بالكوليرا ،فيما أعلنت األمم املتحدة
أن الـبــاد الــواقـفــة على شفا مجاعة،
تــواجــه «كــارثــة إنـســانـيــة» مــع حاجة
 %80من السكان للمساعدة.
وي ـ ــؤك ـ ــد تـ ـق ــري ــر صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـك ـتــب
األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـت ـن ـس ـيــق الـ ـش ــؤون
ّ
اإلنسانية أن «االنـتـهــاكــات مستمرة
ّ
بــا هـ ــوادة وإل ــى ح ــد كـبـيــر مــن دون
ع ـق ــاب ف ــي ال ـي ـم ــن» ،ف ــي وقـ ــت تثبت
فيه التقارير أن الجهات التي يجب
أن «تـحــاســب» ،وهــي ال ــدول الخمس
الــدائـمــة العضوية فــي مجلس األمــن
الـ ــدولـ ــي ،ه ــي امل ـس ـت ـف ـيــد األكـ ـب ــر مــن
تـجــارة األسلحة وتستأثر مجتمعة
بـنـسـبــة  %88م ــن الـ ـ ـص ـ ــادرات ،الـتــي
ت ـصــل ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ف ــي منطقة

األزمة الخليجية

«رباعي المقاطعة» يعود إلى قائمة الـ 13تنفيذها أو مزيد من العقوبات

قرقاش :ال خطط لعقد اجتماع تحت رعاية الكويت (أ ف ب)

دخ ـ ـلـ ــت األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة أم ــس
ط ــورًا ج ــدي ـدًا ،مــع إع ــان مـســؤولــن
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــن أمـ ـي ــركـ ـي ــن وق ـ ــوف
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات خ ـل ــف «ق ــرصـ ـن ــة» مــوقــع
وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـق ـط ــري ــة الــرس ـم ـيــة
ف ــي أيـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي .إعـ ـ ــان ال ي ـبــدو
ّ
سيغير كثيرًا في مسار األزمــة،
أنــه
باستثناء دفعة إضافية سيمنحها
لــإعــام الـقـطــري لتصعيد هجومه
ع ـلــى أبـ ــو ظ ـب ــي .هـ ــذا م ــا أوح ـ ــت بــه
ردود ف ـعــل رب ــاع ــي امل ـقــاط ـعــة الـتــي
صـ ـ ـ ــدرت عـ ـق ــب حـ ــديـ ــث املـ ـس ــؤول ــن
األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،والـ ـت ــي ظـ ـه ــرت الف ـتــة
إعادة تشديدها على ضرورة تنفيذ
املطالب الـ 13بعدما كانت قالت إنها
بمثابة «الالغية».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»
عــن مـســؤولــن فــي االسـتـخـبــارات أن
«ن ـت ــائ ــج تـحـلـيــل امل ـع ـل ــوم ــات بـ ّـيـنــت
أن مـســؤولــن إمــارات ـيــن عـلــى أعلى
املـسـتــويــات نــاقـشــوا خطة االخـتــراق
في  23أيار املاضي ،وجرى تنفيذها
في اليوم التالي» .وأشار املسؤولون

إلى أنه «من غير الواضح حتى اآلن
ما إذا كانت اإلمارات قامت بعمليات
االخ ـت ــراق بـنـفـسـهــا ،أو تـعــاقــدت مع
فريق من قراصنة املعلومات».
معلومة «واشنطن
ولــم تكد تـســري ّ
ب ـ ــوس ـ ــت» حـ ـت ــى ت ـل ــق ـف ـه ــا الـ ـج ــان ــب
ّ
متوعدًا بـ«إجراءات قانونية
القطري،
ملـقــاضــاة مرتكبي هــذه الجريمة ،أو
ّ
املحرضني عليها ،سواء أمام القضاء
القطري أو الجهات الدولية املختصة
بجرائم اإلرهاب اإللكتروني».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـف ــت اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،عـلــى
لسان سفيرها في واشنطن يوسف
الـعـتـيـبــة ،تــورط ـهــا فــي «االخـ ـت ــراق».
ووص ــف ،فــي بـيــان ،قصة «واشنطن
بـ ــوسـ ــت» ب ــأن ـه ــا «كـ ـ ــاذبـ ـ ــة» ،م ـج ــددًا
هجومه على الدوحة واتهامه إياها
بـ«دعم اإلره ــاب» .وقــال وزيــر الدولة
للشؤون الخارجية اإلمــاراتــي ،أنور
قــرقــاش ،ب ــدوره ،فــي تصريحات في
م ــرك ــز دراس ـ ـ ــات «ت ـش ــات ــام ه ـ ــاوس»،
إن «قصة واشنطن بــوســت ...ليست
حقيقية» .ولفت إلى أن الدول األربع

تـبـحــث ف ــرض امل ــزي ــد م ــن الـعـقــوبــات
ع ـلــى الـ ــدوحـ ــة ،نــاف ـيــا وج ـ ــود خطط
لـعـقــد اج ـت ـمــاع ب ــن الـجــانـبــن تحت
رع ــاي ــة الـ ـك ــوي ــت ،وه ـ ــو م ــا يـنــاقــض
ح ــدي ــث وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
ريـكــس تـيـلــرســون ،قـبــل أي ــام ،عــن أن
الـطــرفــن بــاتــا مـسـتـعـ ّـديــن للجلوس
إلى طاولة واحدة.
ومـ ــا بـ ــرز ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ق ــرق ــاش،
أيضًا ،تشديده على ضــرورة إيجاد
«حل إقليمي ومراقبة دولية» ،وعلى
«(أن ـ ـنـ ــا) ن ــري ــد ال ـت ــأك ــد م ــن أن قـطــر،
الــدولــة الـتــي تملك احتياطيًا نقديًا
ق ـي ـم ـتــه  300م ـل ـي ــار دوالر ،ل ــم تـعــد
راعـيــة بشكل رسـمــي أو غير رسمي
ل ــأفـ ـك ـ ٌـار ال ـج ـه ــادي ــة واإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة».
مطالبة تفتح الباب على فصول أكثر
جــديــة وخ ـط ــورة م ــن عـمـلـيــة تــدويــل
األزم ـ ــة ،وتـنـفــي أي إمـكــانـيــة لحلها
ف ــي إط ـ ــار ال ـب ـي ــت ال ـخ ـل ـي ـجــي .ولـعــل
هــذا مــا تتخوف منه أوس ــاط غربية
عــدة بــدأت بالبحث فــي سيناريوات
وصـ ـ ــول األزم ـ ـ ــة إل ـ ــى م ـج ـلــس األم ــن

الدولي ،مع ما يعنيه ذلك من احتمال
جـ ـن ــوح إضـ ــافـ ــي لـ ـل ــدوح ــة ب ــات ـج ــاه
روس ـ ـيـ ــا وإي ـ ـ ـ ـ ــران ،ال ـل ـت ــن ت ـ ـبـ ــدوان،
بـحـســب تـلــك األوسـ ـ ــاط ،مستعدتني
لالستفادة من الخالف.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــف ربـ ــاعـ ــي
املقاطعة ،فقد أكدت السعودية ،أمس،
«اسـتـمــرار إجــراءاتـهــا الحالية (ضد
الـ ــدوحـ ــة) ،إل ــى أن ت ـل ـتــزم الـسـلـطــات
ال ـق ـطــريــة بـتـنـفـيــذ امل ـط ــال ــب ال ـعــادلــة
كـ ــام ـ ـلـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـض ـم ــن ال ـت ـص ــدي
لإلرهاب وتحقيق االستقرار واألمن
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» ،ب ـح ـســب م ــا جـ ــاء في
ت ـص ــري ــح ل ــوزي ــر اإلعـ ـ ـ ــام ،ع ـ ــواد بــن
صـ ــالـ ــح الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــواد ،عـ ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع
األسبوعي ملجلس الوزراء.
أم ــا مـصــر ال ـتــي اسـتـقـبـلــت ،اإلث ـنــن،
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـكــوي ـتــي صـبــاح
ال ـخ ــال ــد ال ـص ـب ــاح ،ف ـقــد ب ــدت األك ـثــر
ت ـ ـشـ ــددًا ،ب ــإص ــراره ــا ع ـل ــى ض ـ ــرورة
تنفيذ قـطــر املـطــالــب الـ ــ« 13كــامـلــة»،
كـشــرط السـتـئـنــاف الـعــاقــات معها.
ّ
وثمن وزير الخارجية سامح شكري
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ل ــأس ـل ـح ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وهـ ـ ــي ال ـتــي
تـعــاقــدت مــع الـسـعــوديــة فــي صفقتي
«ال ـي ـم ــام ــة» و«ال ـ ـسـ ــام» الـشـهـيــرتــن
الـ ـلـ ـت ــن ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت ق ـي ـم ـت ـه ـم ــا امل ـئ ــة
مـلـيــار جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي ،وخضعتا
لـتـحـقـيـقــات ع ـقــب ات ـه ــام ــات بــوجــود
ً
رشى وفساد.
وفـ ـ ـ ــي آب امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،عـ ـ ـ ـ ــادت ص ـف ـقــة
«ال ـي ـم ــام ــة» ،ال ـت ــي ب ــاع ــت بـمــوجـبـهــا
بريطانيا طائرات مقاتلة للسعودية
ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،إلــى
ال ــواج ـه ــة مـ ـج ــددًا ،ب ـعــد رف ــع الـســريــة
ع ــن وث ــائ ــق م ـح ـفــوظــة ف ــي األرش ـي ــف
ُ
ال ــوط ـن ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي ت ـظ ـه ــر الـ ــدور
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـعـ ـبـ ـت ــه رئ ـي ـس ــة
ال ــوزراء البريطانية آن ــذاك مارغريت
تــات ـشــر ،ف ــي تــأمــن «ال ـص ـف ـقــة األك ـبــر
واألك ـث ــر إث ـ ــارة ل ـل ـجــدل» .أهـمـيــة ذلــك
ّ
أن دور تــات ـشــر ،يـشـبــه ك ـث ـي ـرًا ال ــدور
الـ ــذي تـلـعـبــه ت ـيــريــزا م ــاي الـ ـي ــوم ،إذ
ً
ف ـض ــا ع ــن زي ــارتـ ـه ــا الـ ــريـ ــاض عـقــب
تـسـلـمـهــا مـنـصـبـهــا ق ـب ــل ن ـح ــو ع ــام،
ودفاعها الـحــاد عــن صفقات السالح
ّ
ال ـس ـعــوديــة ـ ـ الـبــريـطــانـيــة بـحـجــة أن
«العالقة التاريخية مع اململكة مهمة
ّ
لــأمــن وال ـت ـج ــارة واالق ـت ـص ــاد» ،ف ــإن
األي ــام املاضية كشفت أنها «تخفي»
الصالت بني السعودية والجماعات
اإلرهابية في بريطانيا.
(تصميم سنان عيسى)
الشرق األوسط إلى السعودية.
وفي هذا السياق ،يقول نائب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي مـنـظـمــة «أوك ـس ـف ــام»
بيني لــورنــس ،إنــه «فــي الــوقــت الــذي
ّ
تمد فيه بريطانيا يد العون اإلنسانية
لليمنيني من طريق املساعدات الطبية
ُ
والـغــذائـيــة ،فــإنـهــا تـسـهــم فــي املقابل
بتأجيج القتال العنيف من خالل بيع
األسلحة للتحالف العربي ،مــا يزيد

من إمكانية ارتكاب جرائم حرب».
وت ـق ــول  CAATإن بــريـطــانـيــا بــاعــت
خ ــال الـعـقــود املــاضـيــة أسـلـحــة تقدر
ق ـي ـم ـت ـه ــا ب ـ ـع ـ ـشـ ــرات امل ـ ـل ـ ـي ـ ــارات مــن
الجنيهات اإلسترلينية للسعودية،
وإن أك ـث ــر م ــن  80ش ــرك ــة بــريـطــانـيــة
حـصـلــت ع ـلــى رخ ــص ل ـت ـصــديــر هــذا
ال ـس ــاح ،وعـلــى رأس ـهــا شــركــة ،BAE
وه ـ ـ ــي ثـ ــالـ ــث أك ـ ـبـ ــر شـ ــركـ ــة م ـن ـت ـجــة

وافقت لندن على تصدير أسلحة بقيمة  3مليارات جنيه للرياض (أ ف ب)

ٌ
تستر ...على السعودية

ت ـت ـه ــم صـ ـح ــف ب ــري ـط ــان ـي ــة وزعـ ـم ــاء
أحـ ـ ـ ــزاب مـ ـع ــارض ــة رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ــوزراء
بـ ــ«الـ ـتـ ـسـ ـت ــر» ع ـل ــى ت ـق ــري ــر ح ـكــومــي
مـنـجــز م ـنــذ س ـتــة أش ـه ــر ع ـلــى األق ــل،
بشأن تمويل التطرف واإلره ــاب في
ّ
بريطانيا ،ذلــك «ألن ــه يشكل إحــراجــا
للسعودية».
ونـقـلــت صحيفة «ذي غ ــاردي ــان» عن
زع ـي ـم ــة «ح ـ ـ ــزب الـ ـخـ ـض ــر» ك ــارول ــن
لــوكــاس ،قــولـهــا إن م ــاي «سـعــت منذ
بــدايــة رئاستها إلــى تعميق عالقات
ّ
اململكة املتحدة مع دول الخليج ...وإن
التأخير املــدهــش فــي نشر تحقيقات
وزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة يـ ـ ـت ـ ــرك عـ ــامـ ــات
استفهام حول ما إذا كان قرار النشر
يـتــأثــر بـعــاقــاتـنــا الــدبـلــومــاسـيــة مع
ه ــذه ال ـ ــدول ،وال سـيـمــا الـسـعــوديــة».
وك ــان م ــن امل ـق ــرر أن ي ـصــدر الـتـقــريــر،
الذي طلبه رئيس الوزراء البريطاني
السابق ديفيد كــامـيــرون ،فــي كانون
ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،إال أن ــه
وف ـ ــق ال ـص ـح ـي ـفــة «مـ ـ ــاي ت ـح ـت ـفــظ بــه

ل ـكــون الـسـعــوديــة أح ــد أه ــم الـشــركــاء
الـتـجــاريــن وامل ـس ـتــورديــن لألسلحة
املصنعة فــي بريطانيا» .فباإلضافة
إلــى الـســاح ،أوضــح تقرير صــدر من
املوقع الرسمي للحكومة البريطانية
ُ
أن ال ــري ــاض ت ـ َـع ـ ّـد ال ـشــريــك الـتـجــاري
األول لبريطانيا فــي منطقة الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط ،إذ ي ـ ـقـ ـ ّـدر ح ـج ــم ال ـت ـج ــارة
السنوية بـ  8.2مليارات دوالر ،فيما
تستثمر الرياض في أكثر من نحو 75
مليار دوالر في االقتصاد البريطاني.
ويـ ـت ــزام ــن قـ ـ ــرار امل ـح ـك ـمــة وال ـح ــدي ــث
ع ــن ال ـت ـق ــري ــر ال ـح ـك ــوم ــي م ــع ت ـقــريــر
«هـ ـن ــري ج ــاكـ ـس ــون» ،الـ ـ ــذي يــوضــح
وجود «صلة واضحة ومتنامية بني
مـنـظـمــات إســامـيــة تتلقى دعـمــا من
ال ـخ ــارج ومـنـظـمــات ت ــروج للكراهية
وت ـ ـ ـ ــروج لـ ـلـ ـعـ ـن ــف» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن
الـسـعــوديــة ،الـتــي ذكــرهــا الـتـقــريــر 83
م ــرة« ،تتصدر الئـحــة ال ــدول الداعمة
للتطرف حيث قامت منذ ستينيات
الـقــرن املــاضــي بــرعــايــة جـهــود بقيمة
م ـل ـيــارات ال ـ ـ ــدوالرات لـتـصــديــر الفكر
الــوهــابــي عبر العالم اإلســامــي ،بما
ف ــي ذل ــك املـجـتـمـعــات اإلس ــام ـي ــة في
ال ـ ـغـ ــرب» .وأضـ ـ ــاف أن هـ ــذا الـتـمــويــل
ات ـخ ــذ ف ــي املـ ـق ــام األول ش ـكــل ِه ـ َـب ــات
وأوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف لـ ـلـ ـمـ ـس ــاج ــد وم ــؤسـ ـس ــات
تعليمية إسالمية ،مشيرًا إلى وجود
 24مدرسة «سعودية» في بريطانيا.
ووفـ ـ ـ ـ ــق امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـبـ ـحـ ـثـ ـي ــة ،فـ ــإن
الـسـعــوديــة «أن ـف ـقــت نـحــو  1.5مليار
جنيه إسترليني عـلــى األق ــل سنويًا
بـ ـه ــدف نـ ـش ــر الـ ـتـ ـي ــار الـ ــوهـ ــابـ ــي فــي
العالم ...وأن حجم التمويل تضاعف
في  ،2015ما ّ
يفسر ذلــك بــزيــادة عدد
امل ـس ــاج ــد امل ـن ـس ــوب ــة إل ـ ــى الــوهــاب ـيــة
ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا م ــن  67م ـس ـج ـدًا فــي
 ،2007إلــى  ،»101داعـيــة إلــى «إج ــراء
تـحـقـيــق ع ــام ف ــي ال ـ ــدور الـ ــذي تلعبه
السعودية ودول خليجية أخــرى في
هذا الخصوص ،ومطالبة املؤسسات
الــديـنـيــة ،وال سـيـمــا امل ـســاجــد ،داخــل
بريطانيا بالكشف عن جميع مصادر
التمويل الخارجي» .وقال التقرير إن
«أخطر دعــاة الكراهية في بريطانيا
جاؤوا من داخل عباءة األيديولوجية
الـسـلـفـيــة الــوهــاب ـيــة ،ولــدي ـهــم رواب ــط
ب ـت ـمــويــل اإلره ـ ـ ــاب ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،من
خ ـ ــال ال ـ ــدراس ـ ــة ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أو
ألنهم جزء من برامج املنح الدراسية،
أو لتلقيهم أدب ـي ــات ال ـت ـطــرف داخ ــل
بريطانيا».
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ّ
ماي ال يهمها إل الصفقات
اعـتـبــرت صحيفة «ذي غ ــاردي ــان» البريطانية أن
«األسلحة البريطانية والعسكريني الذين ُي ِّ
قدمون
دعمًا فنيًا للسعودية فــي اليمن سيسهمون في
إطالة أمد الحرب ،وبالتالي زيادة معاناة املدنيني»،
مشيرة إلى أن «ما يهم رئيسة الــوزراء تريزا ماي
هــو مــا ي ـ ّ
ـدره بـيــع األسـلـحــة لـلـسـعــوديــة مــن أم ــوال
للخزانة البريطانية والشركات في اململكة املتحدة،
وليس أي شيء آخر».
وأش ـ ــارت إل ــى أن بـيــع ال ـس ــاح لـلـسـعــوديــة «لـيــس
املشكلة في حد ذاتها ،بل األزمة هي أين تستخدم
السعودية هذا السالح ...واألمر واضح بعد إشعال
وأضافت «ذي
السعودية لفتيل الحرب في اليمن».
غارديان» أن «الحكومات البريطانية ُامل ِّ
تورطة في
مثل هــذه الصفقات حــاولــت تشويش الحقائق...
ولكن في الشتاء املاضي ،أقر مجلس الوزراء أخيرًا
ّ
بأن عددًا محدودًا من القنابل العنقودية البريطانية
ُ
خدمت
املحظورة بموجب القانون الدولي قد است ِ
فــي الـحــرب الــدائــرة .وبعد ضغط أكـبــرّ ،اتـضــح أنّ
 500مــن تلك القنابل قــد بيعت فــي الثمانينيات
للسعودية».

العراق

ٌ
حراك إيراني الستيعاب «استفتاء اإلقليم»
جهود الوساطة الكويتية ،لكنه قال
«إن حل األزمة يتأتي عبر تلبية قطر
للمطالب الـتــي قــدمــت ل ـهــا» ،جــازمــا
بــ«اسـتـمــرار العمل بحزمة التدابير
واإلجراءات املتخذة ضدها».
على خط مواز ،بدأ الرئيس السوداني
عمر البشير جولة خليجية تقوده،
بعد اإلمــارات ،إلى كل من السعودية
والكويت .وقد التقى أمس ّ
ولي عهد
أبــو ظبي محمد بــن زاي ــد آل نهيان.
وذك ـ ـ ــرت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء اإلم ــاراتـ ـي ــة
الرسمية أن الجانبني ناقشا «أنجع
سبل مكافحة التنظيمات اإلرهابية
وتـجـفـيــف مـنــابــع تـمــويـلـهــا ومـنــابــر
دع ـ ـم ـ ـهـ ــا» .وي ـس ـع ــى ال ـب ـش ـي ــر ،عـلــى
م ــا ي ـب ــدو ،إل ــى تـحـصــن نـفـســه إزاء
الضغوط السعودية واإلماراتية على
بالده لالنضمام إلى حلف املقاطعة،
ّ
بتلبس لبوس الوسيط والساعي في
ّ
لم الشمل ،على الرغم من عدم مقدرته
على ذلــك فــي ظــل األزم ــات املتعاقبة
التي تالحقه.
(األخبار)

بني أربيل وطهران وأنقرة ،حضر أمس
ـردسـتــان
اس ّـتـحـقــاق اسـتـفـتـ ّـاء إقـلـيــم كـ ّ
على
ج
التشن
وقت يخيم فيه
بقوة ،في
ٍ
ّ ً
ـاص ــة
ال ـع ــاق ــة ب ــن ب ـغ ــداد وأربـ ـي ــل ،خ ـ
مــع ّ
تمسك األخـيــرة بــإجــراء االستفتاء
ّ
ف ــي  25أيـ ـل ــول امل ـق ـب ــل ،واملـ ـض ــي قــدمــا
ّ
ـدد من
«ل ــو كلفنا الـتـضـحـيــة» ،وف ــق ّع ـ ٍ
املسؤولني األكــراد .وشهد خط طهران
ـ ـ ـ أربـ ـي ــل ح ــراك ــا دب ـلــومــاس ـيــا ،ف ــي ظل
املـسـعــى اإلي ــران ــي الح ـتــواء األزم ــة بني
ال ـح ـكــومــة امل ــرك ــزي ــة واإلقـ ـلـ ـي ــم ،ولـعــب
ّ
باقتناع يرفض
يتمسك
دور «وسيط»
ّ
إجـ ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ،ويـ ـ ـح ـ ــذر ب ــ«ل ـغ ــةٍ
نــاع ـمــة» م ــن ع ــواق ــب ق ــد ت ـق ــع ،وت ـطــال
ّ
وحط ٌ
ٌّ
حكومي
وفد
العراق ودول طوقه.
إيراني برئاسة سفير طهران في بغداد،
إي ــرج مسجدي وقنصلها فــي اإلقليم
س ـع ــد الـ ـل ــه مـ ـسـ ـع ــودي ــان ،فـ ــي أربـ ـي ــل،
لـبـحــث جـمـلــةٍ مــن امل ـل ـفــات الـعــالـقــة مع
«كردستان» ،وعلى رأسها االستفتاء،
ً
مسعى لــ«إقـنــاع األح ــزاب الكردية
فــي
بالتراجع عن قرار إجرائه».
وق ـ ــال م ـس ـج ــدي ،خـ ــال ل ـقــائــه رئـيــس

حـكــومــة اإلقـلـيــم نيجيرفان الـبــرزانــي،
إن «ط ـه ــران قـ ّـدمــت الــدعــم لــإقـلـيــم في
ال ـظ ــروف ال ـص ـع ـبــة» ،مـتـمـ ّـسـكــا ب ــدوره
املساهم في معالجة املشاكل بني بغداد
وأرب ـيــل «عـبــر ال ـح ــوار» .أمــا الـبــرزانــي،
ّ
فقد أكد أن «معالجة املشاكل بني بغداد
وأربيل بحاجة إلى حوار ّ
جدي» ،الفتًا
إلـ ــى ال ـ ـ ــدور «اإليـ ـج ــاب ــي لـلـجـمـهــوريــة
اإلسالمية في هذا الصدد».
خبر عن لقاء مسجدي
ولــم يرشح أي
ٍ
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة ح ـ ـ ـ ــزب «االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
الكردستاني» في مكتبهم السياسي،
لألمن
غـيــر أن أم ــن «امل ـج ـلــس األع ـلــى
ّ
القومي اإليراني» ،علي شمخاني ،حذر
من طهران من «إجــراء االستفتاء ،ألنه
سيؤدي إلى عزل اإلقليم وإضعافه».
وجاء تحذير شمخاني خالل استقباله
ّ
لقيادة «االت ـحــاد الــوطـنــي» ،حيث أكــد
أمامهم أن «متابعات تنفيذ االستفتاء
ّ
تــرمــي إل ــى ّف ـصــل ه ــذه امل ـن ـط ـقــة ،وب ــث
الـفــرقــة وش ــق الـصــف ال ـعــراقــي» ،الفتًا
إلى أن هذه «الخطوة لن ّ
تلبي املطالب
الحقيقية للشعب العراقي ،وتتعارض

دعوة ّ
أممية
لبغداد وأربيل
للدخول في حوار
بشأن مصير اإلقليم

م ـ ــع س ـ ـيـ ــاسـ ــات وخ ـ ـطـ ــط املـ ـس ــؤول ــن
ال ـعــراق ـيــن» .بـ ــدورهّ ،
رد الـنــائــب ّ
األول
ل ــأم ــن الـ ـع ــام ل ـ ــ«االت ـ ـحـ ــاد» ك ــوس ــرت
رس ــول علي بــأن «الـعــاقــات بــن إقليم
كـ ــردس ـ ـتـ ــان ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وإي ـ ـ ـ ـ ــران ع ــري ـق ــة
وت ــاري ـخ ـي ــة» ،م ـش ـي ـدًا ب ـت ـع ــاون إيـ ــران
«االس ـتــرات ـي ـجــي م ــع االق ـل ـيــم ف ــي إط ــار
مكافحة االرهاب».
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع م ــوق ــف ش ـم ـخــانــي،
رأى رئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـ ـق ــوات املـسـلـحــة

اإليرانية محمد باقري أن «االستفتاء
ّ
ع ـلــى اس ـت ـق ــال اإلق ـل ـي ــم ي ـشــكــل بــدايــة
ّ
ألزمات جديدة في املنطقة» ،مؤكدًا أن
«البلدان املجاورة للعراق ترفض ذلك
باملطلق».
وتـقــاطــع املــوقــف اإلي ــران ــي مــع املــوقــف
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،أم ـ ـ ــس ،إذ اع ـت ـب ــر «م ـج ـلــس
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـت ــرك ــي» عـ ــزم امل ـك ـ ّـو ًن
ال ـكــردي على إج ــراء االسـتـفـتــاء «خطأ
ّ
جـسـيـمــا ،وم ــن شــأنــه أن ي ــول ــد نتائج
ّ
غير منتظرة» ،مؤكدًا في بيانه ،عقب
اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب
أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،أن «الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى وح ــدة
األراض ـ ــي الـعــراقـيــة مــرتـبــط بتأسيس
الرخاء والسالم واألمن في املنطقة».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،دع ـ ــا امل ـم ـث ــل ال ـخ ــاص
ل ــأم ــن الـ ـع ــام ل ـ ــ«األمـ ــم امل ـت ـح ــدة» في
ُ ًّ
ال ـع ــراق ،ي ــان كــوبـيــش ،كـ ــا مــن بـغــداد
وأربـيــل إلــى «الــدخــول في حــوار بشأن
م ـص ـي ــر اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم» ،م ـط ــال ـب ــا «ب ـ ـغـ ــداد
وحـكــومــة اإلقـلـيــم بتطبيق امل ــادة 140
ّ
الخاصة باملناطق املتنازع عليها».
(األخبار)
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تقرير

تركيا :تمديد حالة الطوارئ واستمرار االعتقاالت
غداة ّ
تعهد الرئيس
أردوغان بـ «قطع
رؤوس الخونة» ،ألقت
السلطات أمس القبض
على  115شخصًا لالشتباه
في «صلتهم بمحاولة
االنقالب» ،في وقت جرى
فيه تمديد حالة الطوارئ
ثالثة أشهر إضافية
مـ ـ ـ ّـددت ت ــرك ـي ــا ،أم ـ ــس ،ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
ثالثة أشهر إضافية ،بعد مرور حوالى
ع ـ ـ ــام عـ ـل ــى إع ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا ،عـ ـق ــب مـ ـح ــاول ــة
االنقالب الفاشلة في  15تموز املاضي.
وتــأتــي مــوافـقــة ال ـبــرملــان عـلــى التمديد
فـيـمــا طـلـبــت ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة إل ـقــاء
القبض على  127شخصًا لالشتباه في
صلتهم بمحاولة االنقالب .ووفق وكالة
«األن ـ ــاض ـ ــول» ال ــرس ـم ـي ــة ،ف ـق ــد تـمـكـنــت
السلطات مــن اعـتـقــال  115مــن املشتبه
فيهم ،بينهم رجال أعمال وصحافيون،

نتائج اللوتو اللبناني
29 39 35 28 27 25 7
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  1527وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 7 :ـ ـ  25ـ ـ  27ـ ـ  28ـ ـ  35ـ ـ 39
الرقم اإلضافي29 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 641,489,199ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 137,941,608ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة137,941,608 :ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 46,948,770ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,934,298 :ل.ل.

فــي عمليات فــي إقليم تـكـيــرداغ شمال
غرب البالد.
في األثناء ،ما زالت الشرطة تبحث عن
املشتبه فيهم الباقنيُ .
ويعتقد أن هؤالء
ـون تطبيق «بــايـلــوك»
كــانــوا يـسـتـخــدمـ ّ
ل ـ ـلـ ــرسـ ــائـ ــل امل ـ ـ ـشـ ـ ــفـ ـ ــرة ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــول
الحكومة إن أتباع رجل الدين فتح الله
غولن كانوا يستخدمونه.
في الوقت نفسه ،أدلى عشرة ناشطني
مــدافـعــن عــن ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،بينهم
مديرة مكتب «منظمة العفو الدولية»
فــي تــرك ـيــا ،بـشـهــاداتـهــم أم ــام محكمة
في اسطنبول ،في قضية رأت املنظمة
الحقوقية أنـهــا «اسـتـهــزاء بــالـعــدالــة».
وهـ ــي امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ــدل ــي فـيـهــا
الـنــاشـطــون بـشـهــاداتـهــم أم ــام االدع ــاء
منذ اعتقالهم قبل أسبوعني ،من دون
أن ت ـب ــدأ م ـحــاك ـم ـت ـهــم ب ـع ــد .واع ـت ـق ـلــت
م ــدي ــرة «مـنـظـمــة ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة» في
تــركـيــا ،إيــديــل إي ـســر ،فــي  5ت ـمــوز ،مع
ّ
ومدربني اثنني
سبعة ناشطني آخرين
أج ــان ــب خـ ــال ورش ـ ــة ع ـمــل ع ــن األم ــن
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وإدارة امل ـع ـل ــوم ــات فــي
جــزيــرة بــويــوكــادا ج ـنــوب اسـطـنـبــول.
وأثار اعتقالهم قلقًا دوليًا كما ضاعف
املخاوف من تدهور حرية التعبير في
ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ــان.

من تظاهرة مناوئة لمنظمة فتح الله غولن في اسطنبول أمس (أ ف ب)

وامل ـج ـمــوعــة مـتـهـمــة بــاالن ـض ـمــام إلــى
«منظمة إرهابية مسلحة» ،وهو اتهام
ّ
تصر «منظمة العفو» ،التي تتخذ من
لندن مقرًا لها ،أن «ال أساس له».
وف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،ق ـ ــال أردوغـ ـ ـ ـ ــان إن
الناشطني اعتقلوا على خلفية بالغ عن
ّ
مشبهًا
أن ـهــم يـعـمـلــون ضــد الـحـكــومــة،
إي ــاه ــم بــاملـخـطـطــن مل ـحــاولــة االن ـق ــاب
الـ ـف ــاشـ ـل ــة .كـ ــذلـ ــك ،تـ ــم ت ــوقـ ـي ــف رئ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارة فـ ـ ــرع «م ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـفــو
ال ــدولـ ـي ــة» ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ت ــان ــر كـيـلـيـتــش،

أدلى  10مدافعين
عن حقوق اإلنسان
بشهاداتهم أمام
المحكمة

استراحة
2630 sudoku
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 124,648,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,581 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 764,729,720 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1527
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح83174 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 42,234,753 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم3174 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 174 :ل.ل.
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب"يومية" رقم 380
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة288 :
• يومية أربعة6365 :
• يومية خمسة92728 :
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أفقيا
 -1جهاز املخابرات زمــن الشاه في إيــران – من الخضر –  -2بلدة لبنانية بقضاء
ّ
الضب أعظم منه طويل الذنب – بحر
الشوف –  -3ثواب ومكافأة – دابة على خلقة
ّ
ّ
املنبهات –  -5العلم باألحكام الشرعية
يصوت الضفدع – من
–  -4إسم موصول –
ّ
التفصيلية – بلدة لبنانية بقضاء عكار –  -6مدينة فرنسية
العلمية من أدلتها
ُ
تشتهر بمزار للعذراء – تقال على الهاتف –  -7أترك املكان وانتقل الى مكان آخر –
أرشف املاء برفق –  -8مدينة لبنانية – من األدوات الزراعية التراثية ُيستعمل في
الحصاد –  -9للتأفف – أحــرف متشابهة – من ال أخمص لقدميه –  -10العاصمة
السابقة لتنزانيا على املحيط الهندي

عموديًا

 -1من أوائــل أعمال ومسرحيات األخوين رحباني عــام  -2 – 1957واحــة في ليبيا
بمحافظة الخليج – وكالة أنباء عربية –  -3ثمن البضاعة املنوي بيعها – هروب من
ّ
الفنية
السجن –  -4للتفسير – يستطيع فعل اي شيء – عكسها والدة –  -5أعماله
ُوتطبيقه ملعارفه – ُح ْبلى بتوأم –  -6من األلــوان – من الحواس الخمس –  -7مادة
تستعمل لتجميل العيون – شركة نفط عاملية – ُمضجر ّ–  -8جزيرة مصرية في
البحر األحمر عند مدخل خليج السويس –  -9الرجل املسن باللغة العامية – صفة
من حاول إرتكاب جريمة –  -10رئيس حكومة لبناني راحل تولى عدة وزارات قبل
االستقالل وبعده

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم74 :

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 46,948,770ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 942 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49,839 :ل.ل.

الـشـهــر املــاضــي ،عـلــى خلفية اتـهــامــات
بأنه مرتبط بفتح الله غولن.
وفــي سياق متصل ،احتجزت السلطات
الـتــركـيــة لـفـتــرة وج ـي ــزة رئـيـســة تـحــريــر
ص ـح ـي ـفــة م ـح ـل ـيــة ب ـس ـبــب مـ ـق ــال كـتـبـتــه
ينتقد الحكومة ملبالغتها فــي تصوير
خ ـ ـطـ ــورة مـ ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب ال ـف ــاش ـل ــة.
وذك ـ ــرت صـحـيـفــة «كــوج ـي ـلــي كـ ــوز» في
إقليم أزميد شمال غرب البالد أن رئيسة
ت ـح ــري ــره ــا ي ـل ـيــز ك ـ ـ ــوراي ق ـب ــض عـلـيـهــا
فــي مـنــزلـهــا فــي وق ــت مـتــأخــر مــن مساء
ال ـس ـبــت .وق ــال ــت ك ـ ــوراي ع ـبــر «تــوي ـتــر»،
أول من أمس ،إن السلطات أفرجت عنها
ب ـشــرط ال ـخ ـضــوع لـلـمــراقـبــة الـقـضــائـيــة،
وهو ما يعني أنها ملزمة بالتواصل مع
السلطات بانتظام .وفي مقالها ،انتقدت
كوراي الحكومة بسبب ما وصفته بأنه
تــرك ـيــز م ـبــالــغ ف ـيــه ع ـلــى األحـ ـ ــداث الـتــي
وقعت في  15تموز  ،2016معتبرة أنها
ال ت ـق ــارن ب ــأح ــداث ج ـس ــام م ـثــل ال ـحــرب
الـ ـع ــاملـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى ومـ ـ ـع ـ ــارك ك ـ ـبـ ــرى فــي
الـتــاريــخ الـتــركــي .ورأت أن الـحـكــومــة لم
تفعل ما يكفي لكشف مالبسات ما وقع
فــي تـلــك الـلـيـلــة عـنــدمــا اس ـت ـخــدم جنود
منشقون دبابات وطــائــرات في محاولة
إلطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان.
(رويترز ،أ ف ب)

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.

1

ّ
فيات –  -5جحيم – دكا – -6
 -1الجماجم – آب –  -2درارفور – زهو –  -3مد – ُ ُ
ترشده –  -4واحات – ّ
آخر – غبرة –  -7لن – ا ا ا ا – لب –  -8نشاف – غرغور –  -9بارقات – نسن –  -10يرقان – خميس

عموديًا
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مشاهير 2630

حلول الشبكة السابقة

 -1ادمون آلنبي –  -2الدا – خنشار –  -3جر – حجر – أرق –  -4مفتاح – افقا –  -5اورتيغا – ان –
 -6جرش – ُمباغت –  -7دف – رار –  -8زهيدة – غنم –  -9آه – أك – لوسي –  -10بورت او برنس

حل الشبكة 2629

إعداد
نعوم
مسعود
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3

4

5

6

7
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10

11

ّ
جاهلي بحراني من شعراء املعلقات .إشترك في حرب البسوس
شاعر
التي وقعت في نجد بني قبيلتي تغلب وبكر وكان معاصرًا مللك الحيرة
عمرو بن هند
 = 4+2+5+9+8+7الــدمـعــة ■  = 6+3+11وارى امل ـيــت ■  = 10+1مهنة
انسانية

حل الشبكة الماضية :جرترود شتاين

الثالثاء  18تموز  2017العدد 3227

إعالنات
◄ مبوب ►

◄ وفيات ►
إنتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
السيد حسن علي الحسيني
زوجته :زهرة حسن الحاج
أوالده  :السيد الدكتور علي والسيد
املهندس محمد
ب ـن ــات ــه :ال ـشــري ـفــة ل ـي ــال وال ـشــري ـفــة
االستاذة ندى
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :ال ـس ـي ــد ح ـس ــن وال ـس ـيــد
سليمان والسيد محمد
شقيقاته :املــرحــومــة الـشــريـفــة ورد
واملرحومة الشريفة فاطمة
صهره :السيد بالل علي الحسيني
يـ ـ ـق ـ ــام مـ ـجـ ـل ــس عـ ـ ـ ـ ــزاء عـ ـ ــن روحـ ـ ــه
ال ـطــاهــرة ال ـيــوم ال ـثــاثــاء  18تموز
 2017من الساعة التاسعة صباحا
حـ ـت ــى الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة ظ ـ ـه ـ ـرًا فــي
حسينية بلدته مقنه.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
االربـ ـع ــاء  19ت ـم ــوز  2017لـلــرجــال
والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء مـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـث ــال ـث ــة
حـتــى الـســادســة مـســاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،قـ ــرب مــركــزامــن
الدولة.
ويـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس  20تـ ـم ــوز 2017
لـلــرجــال والـنـســاء فــي مـنــزل الفقيد
ال ـكــائــن ف ــي ح ــي االم ـي ــرك ــان بـنــايــة
االمير 6الطابق االول.
اآلسفون آل الحسيني ،آل الحاج ،آل
املــوســوي ،آل شميس ،وال الــرمــوز
وعموم أهالي بعلبك الهرمل هاتف
.70/142740–05/461343

◄ذكرى ثالث ►
يـصــادف نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 18ت ـمــوز  2017امل ــواف ــق  24ش ــوال
 1438ه ـ
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
ف ـق ـي ــدن ــا الـ ـغ ــال ــي املـ ــرحـ ــوم امل ــرب ــي
الفاضل االستاذ
الحاج محي الدين عبد املنعم كوثراني
زوجـ ـت ــه :ال ـح ــاج ــة س ــوري ــا تــوفـيــق
عبدالله
اوالده :د .وســام ـ ـ املهندس الحاج
أنـيــس ـ ـ ـ د .أم ــن ـ ـ ـ الـحــاجــة س ــوزان
(مديرة تكميلية زهرة العلوم)
أشـ ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم ــون ال ـح ــاج عبد
الرؤوف ـ ـ الحاج عبد املطلب ـ ـ الحاج
محمد علي ـ ـ الـحــاج عبداللطيف ـ ـ
الحاج حسن والحاج قاسم.
ص ـ ـهـ ــره :االس ـ ـت ـ ــاذ م ـح ـم ــد وه ـب ــي
(نائب رئيس بلدية املروانية)
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
الـ ـ ــذكـ ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم وم ـ ـج ـ ـلـ ــس عـ ـ ــزاء
حسيني عــن روحــه الـطــاهــرة وذلــك
في تمام الساعة الخامسة من بعد
الظهر في النادي الحسيني لبلدته
املروانية.
كـ ـم ــا سـ ـيـ ـق ــام م ـج ـل ــس ع ـ ـ ــزاء ن ـهــار
الـجـمـعــة  21تـمــوز  2017ـ ـ ـ الـســاعــة
الـســادســة عـصـرًا فــي مــدرســة زهــرة
العلوم.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـفــون :آل كوثراني ـ ـ آل عبدالله
وعـ ـم ــوم أه ــال ــي ب ـل ــدت ــي امل ــروان ـي ــة
وبنت جبيل

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إنتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج نجيب توفيق فرحات
(ابوسليم)
زوج ـت ــه املــرحــومــة ال ـحــاجــة بديعة
بلطجي
أوالده س ـل ـي ــم وسـ ـلـ ـم ــى وس ــام ــي
والحاج سهيل
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ال ـ ـحـ ــاج اسـ ـع ــد والـ ـح ــاج
سعدالله والحاج سعد الدين
شـقـي ـقــاتــه ال ـح ــاج ــة نـجـيـبــة زوج ــة
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج عـ ـب ــاس ف ــرح ــات
والحاجة الهام زوجة الحاج محمد
شمص
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
األربـ ـع ــاء  19ت ـم ــوز  2017لـلــرجــال
وال ـن ـســاء مــن الـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـســاب ـعــة مـ ـس ـ ً
ـاء في
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء ،قرب امن
الدولة.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون آل ف ـ ــرح ـ ــات وب ـل ـط ـجــي
وأنسباؤهم.

انا لله وانا اليه راجعون
ان ـت ـق ــل ال ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ال ــواس ـع ــة
املغفور له
الحاج دياب حسني مهدي
(ابو غسان)
شقيقاه الشهيد الـحــاج ديــب (ابــو
غازي) ,والحاج مسلم (ابو عدنان)
اوالده امل ـه ـن ــدس غ ـس ــان وال ـح ــاج
سامي والحاج محمد (ابو عامر)
ابنتاه الصيدالنية ريما والسيدة
زينة مهدي
صهراه السيد فادي صفي الدين
االستاذ حسن دياب
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء في
 18تموز في مجمع البرجاوي في
بـ ـي ــروت – ب ـئــر ح ـســن م ــن ال ـســاعــة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـ ـصـ ــرا الـ ـ ـ ــى الـ ـس ــاع ــة
السابعة.
اآلسفون آل مهدي وهاشم وصفي
ال ــدي ــن وخ ـن ـســا وديـ ـ ــاب والـضـيـقــة
والنابلسي ورمالوي وعموم اهالي
الغسانية وشمع

ادارة وموظفي شركة اميركان اليف
ان ـش ــورن ــس كــوم ـبــانــي، MetLife -
لبنان
مدراء الوحدات والوكاالت
ينعون بمزيد مــن األس ــى واللوعة
فقيدهم
change – not corporate
مدير الوحدة السابقzahle /
جوزف طانوس شمعون
وي ـت ـقــدمــون م ــن أه ــل الـفـقـيــد بــأحــر
ال ـت ـع ــازي ســائ ـلــن ال ـل ــه أن يسكنه
فسيح جناته

ي ـص ــادف ي ــوم الـخـمـيــس  ٢٠تـمــوز
مـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع ع ـل ــى وفـ ـ ــاة ال ـقــائــد
الوطني والقومي نائب االمني العام
ل ـحــزب الـبـعــث ال ـعــربــي االش ـتــراكــي
رئيس حــزب طليعة لبنان العربي
االشتراكي
الدكتور عبد املجيد طيب الرافعي
ولـلـمـنــاسـبــة تتقبل عــائـلــة الفقيد
الـكـبـيــر وقـ ـي ــادة الـ ـح ــزب ال ـت ـعــازي
ف ــي ب ـي ــروت م ــن ال ـســاعــة الـخــامـســة
بعد الظهر حتى الثامنة .في فندق
البريستول .فردان
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للبيع او لإليجار
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ جنب السفارة
املصرية سابقًا ـ ـ دوبلكس ـ ـ مفروش
بالكامل ـ ـ سوبر دولوكس ـ ـ  4نوم ـ ـ
شومينه ـ ـ صالونان ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ موقفان ـ ـ كاشف ـ ـ  ACـ ـ شوفاج ـ ـ
فرش رائع
سنويًا وستة أشهر سلفًا 24000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مستودع ـ ـ 450م 2ـ ـ نزلة
بيك أب
أو لإليجار  18000$سنويًا 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ  3نوم
مع خزائن فخمة وباركيه ـ ـ صالونان
 ACـ ـ غ سفرة ـ ـ غ .خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ كاشفة على بيروت ـ ـ وال تحجب ـ ـ
موقف ـ ـ جفصني ـ ـ مجددة ـ ـ نهائي
460000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب ـ ـ غاردينيا ـ ـ  70م2
ـ ـ بناء جديد ـ ـ موقع فخم ـ ـ باركيه
ـ ـ ـ  900$شـهــريــا وس ـتــة أشهر  ACـ ـ ـ
سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية الطريق العام ـ ـ مساحات
م ـخ ـت ـل ـفــة ـ ـ ـ ـ م ــوق ــع م ـم ـيــز ـ ـ ـ ـ تـصـلــح
للمصارف والـشــركــات مــع صــاالت ـ ـ
طابق ارضي باسعار سوبر مغرية
مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة ـ ـ شقة
مساحة  320م ـ ـ كاشفة ـ ـ  3ماستر
باركيه ـ ـ جلوسني ـ ـ صالونان ـ ـ سفرة
ـ ـ  5حمامات ـ ـ كــاف ـ ـ موتور ـ ـ طاقة
شمسية ـ ـ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الـ ـح ــازمـ ـي ــة مـ ـح ــل مـ ـس ــاح ــة  30م2
ـ ـ ـ ـ م ـج ـهــز م ـل ـح ـمــة ـ ـ ـ ـ وس ـ ــط ال ـس ــوق
الـتـجــاري والسكني (يصلح ملطعم
صغير) 800$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة غـ ــاردي ـ ـن ـ ـيـ ــا ف ـ ــي اف ـخ ــم
الـ ـش ــوارع ـ ـ ـ ارض م ـســاحــة  605م ـ ـ
نسبة العمار  165/50ـ ـ بسعر مغر
 2600$للمتر املربع
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة مــار تقال الـســاحــة ـ ـ شقة
 205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ح ــازمـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي اف ـخــم
الـشــوارع ـ ـ 400م 2ـ ـ كل طابق شقة ـ ـ
مـفــرزة ـ ـ سند اخـضــر ـ ـ بحاجة الى
تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ غــاردي ـن ـيــا ـ ـ ـ مـسـتــودع
يـصـلــح ملـكـتــب  215م 2ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

قريب من الطريق العام ـ ـ بناء جديد
ـ ـ ـ مـصـعــدان ـ ـ ـ مــوقــف تـحــت االرض ـ ـ
بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــار ت ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي افـ ـخ ــم
الـشــوارع ـ ـ شقة مساحة  210م 2ـ ـ 3
نوم ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ كاشفة جزئيًا ـ ـ طــابــق أول ـ ـ فوق
االرض ـ ـ ـ مــع ت ــراس خـلـفــي ـ ـ ـ بسعر
مغر  1300$شهريًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  240م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كبار ـ ـ صالونان ـ ـ غ .سفرة ـ ـ غ.
خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ موقف ـ ـ كاشفة ال
تحجب ـ ـ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ موقع مميز جدًا ـ ـ مكتب
.مساحة  1000م 2ـ ـ بسعر مغر جدًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
الحازمية مــار تقال شقة  270م 2ـ ـ 4
 ACنوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ موقف بناء قديم ـ ـ
بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  190م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ صــالــون ـ ـ غــرفــة سـفــرة ـ ـ شــوفــاج ـ ـ
ت ــراس ـ ـ بـنــاء عمر  12سنة ـ ـ شــارع
ه ـ ــادئ ـ ـ ـ ـ م ـف ــروش ــة  1100$شـهــريــا
وأربع أشهر سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم
كبار ـ ـ مع خزائن حديثة ـ ـ صالونان ـ ـ
غرفة سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

املـنـصــوريــة ـ ـ ـ الــديـشــونـيــة ـ ـ ـ  82م 2ـ ـ
 2نوم ـ ـ حمامان ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ
كاشفة وال تحجب ـ ـ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اف ـخــم
الشوارع ـ ـ  255م 2ـ ـ طابق سفلي اول ـ ـ
 3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالونني ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ سعر مغري AC 500000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  225م 2ـ ـ أجمل
املواقع ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ  3نوم
ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ
جلوس ـ ـ خادمة ـ ـ ديكور جفصني ـ ـ
باركية في الغرف ـ ـ شوفاج ـ ـ مكيف
ـ ـ كــاف ـ ـ موقف ـ ـ سعر مغري ـ ـ بناء
عمره  10سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  260م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كـبــار ـ ـ صــالــونــان كـبــار ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ
موقفان ـ ـ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ شارع هادئ ـ ـ مفروشة ـ ـ
 190م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالون ـ ـ
سفرة ـ ـ  3حمامات ـ ـ موقفان ـ ـ كاف
ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ مـكـيــف ـ ـ ـ سـعــر م ـغــري ـ ـ
 1000$شهريًا ـ ـ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي افـخــم
املــواقــع ـ ـ ـ  265م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ جلوس
ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ
ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفان cheminee
ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ خادمة ـ ـ بناء
عمره  13سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الحازمية مار تقال في افخم الشوارع
ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ غــرفــة خــادمــة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  3نوم ـ ـ  4حمام ـ ـ موقفني ـ ـ
مغر 350.000$
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب طابقان ـ ـ  85م 2ـ ـ

سن الفيل ـ ـ طريق العام الدولي ـ ـ ط
 1صــالــة طابقني ـ ـ  515م 2ـ ـ مجهزة
باحدث الديكورات ـ ـ تصلح ملصرف
ـ ـ او شــركــة تـجــاريــة ـ ـ كصالة عرض
3400000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا ـ ـ ـ شـقــة  212م2
كاشفة كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل
ـ ـ ـ  3ن ــوم ك ـب ــار م ــع خ ــزائ ــن حــدي ـثــة ـ ـ
صالونان ـ ـ سفرة ـ ـ جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ في افخم الـشــوارع ـ ـ 285
م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ بناء جديد ـ ـ صالونني ـ ـ
منظر رائع ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفني
ـ ـ  24000$سنويًا ـ ـ سنة سلف  ACـ ـ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  260م 2ـ ـ داخلي
ـ ـ  3نوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ خادمة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  150م 2تــراس ـ ـ كاشفة وال
تحجب  15000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اج ـمــل
الـشــوارع ـ ـ دوبلكس ـ ـ 330م 2ـ ـ فرش
ـ ـ  chemineeـ ـ ـ  ACرائ ــع ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ
 24000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ الـطــريــق الــدولــي ـ ـ مبنى
 4000م 2ـ ـ مع مواقف عدد  60ـ ـ بسعر
مدروس
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

قرار :رقم 2017/5
باسم الشعب اللبناني
ان القاضي العقاري في الجنوب،
بعد االطالع،
تبني فقدان الصحائف العينية العائدة للعقارات
الواقعة في منطقة سلعا العقارية ،قضاء صور
والتي تحمل ربطًا جدول بأرقام العقارات.
يقرر:
* إعـ ــادة تـكــويــن الـصـحــائــف العينية لـلـعـقــارات
املذكورة اعاله بالصورة القضائية.
ـ ـ تكليف الخبيرين حسني زيــن وسعيد للكشف
على هذه العقارات ووصفها وبيان محتوياتها
كافة ،على ان يرافقه املوظف في املحكمة العقارية
في الجنوب محمد جمعه لتدوين طلبات القيد
واالعتراضات املراد تقديمها من ذوي العالقة.
ـ ـ ـ تـعـيــن ي ــوم ال ـثــاثــاء ف ــي  2017/5/16مــوعـدًا
الجراء الكشف الحسي على العقار موضوع هذه
املعاملة من قبل الخبير املذكور اعاله.
ـ ـ تعيني يوم الثالثاء الواقع في  2017/6/6موعدًا
ام ـ ــام هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة الع ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن والعـ ــان
محتويات العقار املطلوب اعادة تكوين صحيفته
راه ـ ـنـ ــا ،واس ـ ـمـ ــاء امل ــال ـك ــن والـ ـقـ ـي ــود وال ـط ـل ـبــات
املتعلقة بها:
ً
ـ ـ دع ــوة الجهة طالبة اع ــادة التكوين فـضــا عن
دعــوة كل من له عالقة بالعنصر املفقود لتقديم
الـطـلـبــات حـســب االصـ ــول م ـع ــززة بـمــا تــوفــر من
املستندات املــؤيــدة ،لغاية موعد الجلسة املزمع
انـعـقــاده ام ــام ه ــذه املحكمة بـتــاريــخ 2017/6/6
عـلــى ان ُيـنـظــم تـحـقـيــق اداري ُيـسـتـمــع فـيــه الي
كان ،لتحديد الجهة املالكة للعقارات قبل تلف او
فقدان صحائفها العينية ،على ان يقدم التقرير
خالل مهلة اسبوعني من انقضاء املهلة املحددة
الج ــراء الكشف ،وتسديد النفقات واالتـعــاب من
قبل الجهة طالبة اعادة التكوين النهائي.
ـ ـ ابالغ القرار الحالي الى املراجع االتية:
مديرية الشؤون العقارية لتمكينها من نشر هذا
القرار بواسطتها في جميع املراكز التابعة لها
ـ ـ السلطات االداري ــة لنشر الـقــرار بواسطتها في
مركز املحافظة والقائمقامية والبلدية واملختار
وفقًا لالختصاص املكاني ـ ـ في الجريدة الرسمية
وفي الجرائد املحلية التالية :االخبار والبلد.
صيدا في 2017/4/4
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
رقم العقار

أسم املالك املؤقت

5

زينب علي ايوب

33

علي ابراهيم نعيم

2400

38

ثناء درويش سكيكي

2400

39

هبه محمد ايوب

2400

92

بتول علي نعيم
عباس احمد نعيم

1762
638

93

بتول علي نعيم
عباس احمد نعيم

1018
1382

99

بتول علي نعيم

2400

102

عباس احمد نعيم

2400

105

علي ابراهيم نعيم

2400

تيسير مصطفى ايوب
محمد مصطفى ايوب
مريم محمد بعلبكي
سوميه محمد الياس
يعقوب
حسن محمد بعلبكي
محمد محمود بعلبكي
محمد مصطفى ايوب

243
244
382
382
382
382
382

126

محمد خليل نعيم

2400

139

حسني حسن بعلبكي
نعيم سعيد نعيم
عبد الباري حسن
بعلبكي
محمد حسن بعلبكي
قاسم حسن بعلبكي
حسني حسن بعلبكي
رهام احمد بعلبكي

600
1800

140

زينب عبد ايوب
فاطمه عبد ايوب
عليه عبد ايوب
فايزة عبد ايوب

600
600
600
600

162

صادق يحي أيوب
علي يحي ايوب

1200
1200

170

علي رضا نعيم

2400

172

محمد احمد ايوب
ايوب احمد ايوب
درويش احمد ايوب
ابراهيم احمد ايوب

805
600
600
395

محمد حسن بعلبكي
حسن محمد بعلبكي
حسن سليم ايوب
زاهي سليم ايوب

300
300
347
1453

203

حسني علي محمود
علي حسني محمود

1969
431

231

علي احمد خلف
علي حسني خلف
حسني علي ايوب
محمد حسني ايوب
فوزيه حسني ايوب

1200
1200
800
800
800

261

فضل علي ايوب

2400

عبد الرحمان يحيى
ايوب
سامر يحي ايوب
ساره يحي ايوب
خالد يحي ايوب
خليل محمد حماده
ورثة محمود ايوب
ندى غضبان خير الدين
محمد شبلي نعيم
محمد عبد ايوب
فوزية عبد ايوب
خليل احمد نعيم
الن احمد ايوب
محمد علي نعيم
زينب خليل نعيم
خليل احمد نعيم
الن احمد أيوب
محمد علي نعيم
زينب خليل نعيم
مصطفى حسن عسيلي
حسن محمود نعيم
ناجي مرتضى نعيم
قاسم ابراهيم نعيم
حسني محمد نعيم
حسني يوسف نعيم
بلدية سلعا
ابراهيم قاسم نعيم
احمد عبد ايوب
محمد حسن ايوب
علي حسن ايوب
يوسف حسن ايوب
علي يوسف ايوب
علي حسني ايوب

319

145

156

189

233

االسهم
2400

121

حسن نعيم نعيم
شريف اسماعيل نعيم
وفيق محمد نعيم
حسن محمد نعيم
عماد محمد نعيم
عباس محمد نعيم
حسني محمد نعيم
جهاد محمد نعيم

600
600
200
200
200
200
200
200

268

275
277

283

284

313
335

336

579
500
500
500
321

347

203
122
305
611
600
240
2400
1200
1200
1200
698
268
234
1200
698
268
234

زهري علي ايوب
محمد حسني ايوب
علي مصطفى ايوب
بلدية سلعا
حافظ احمد ايوب
ندى غضان خير الدين
مصطفى احمد ايوب
نهاد حسن ايوب
اديبة خليل نعيم
محمد مصطفى ايوب
حسني حسن دعبول
هنية حسني عوالي

1025
334
292
148
198
56
198
140

وفيق محمد ايوب

2400

سمر يحي ايوب
انعام حسن بعلبكي

600
600
1200

388

منيف سعيد ايوب

2400

389

منيف سعيد ايوب

2400

390

منيف سعيد ايوب

2400

منيف سعيد ايوب
مهدي سعيد ايوب

1200
1200

401

منيف سعيد ايوب

2400

402

مهدي سعيد ايوب

2400

405

مهدي سعيد ايوب

2400

352
361

373

383
384

394

علي كامل ايوب
409

509
221
184
164
671
651

محمد حسن رحال
حسني حسن رحال
احمد حسن رحال

1819
581

600
600
600
600

535

حسني شفيق ايوب

2400

محمد علي نعيم
محمد حسني ايوب
547

552

عبد الباري حسن بعلبكي

553

محمد حيدر ايوب

1200
1200

حسني حيدر ايوب
نجاح راتب ابو قعود

1919
481

خديجة محمد نعيم

844
1556

595

حسني محمد نعيم

2400

599

ايمان محمد رمال

2400

منير شحادي نعيم
علي موسى نعيم
فيصل شحادي نعيم
منيرة شحادي نعيم
محمد كمال نعيم
علي كمال نعيم
كمال شحادي نعيم
منير شحادي نعيم
علي موسى نعيم
فيصل شحادي نعيم
منيرة شحادي نعيم
محمد كمال نعيم
محمود حسني بعلبكي
محمود حسني بعلبكي
فاطمه محمد املولى
بالل محمد بعلبكي
يوسف حسني بعلبكي
علي حسني بعلبكي
علي يوسف بعلبكي
مصطفى حسني
بعلبكي
جمال يوسف نعيم
محمد حسن بعلبكي
ناجي مرتضى نعيم
حسن حسني نعيم
سميرة مرتضى نعيم
منيف سعيد ايوب
سعدى ابراهيم نعيم
حسني حيدر ايوب
محمد حسني بعلبكي
نجيب حسني بعلبكي
عباس علي بعلبكي
اديب حسني بعلبكي
حسن حسني بعلبكي
ليلى عبدالله نعيم
منيف سعيد ايوب
محمد حسني بعلبكي
نجيب حسني بعلبكي
احمد علي بعلبكي
حسني علي بعلبكي
اديب حسني بعلبكي

622
857
75
75
75
137
559

558
563

609

610

434

عبد الباري حسن بعلبكي

2400

437

علي خليل نعيم

2400

445

نهاد اسماعيل نعيم

2400

451

حسني رضا نعيم

2400

وائل شريف خلف
هيثم شريف خلف

800
1600

454

علي حسني ايوب

2400

455

فاطمه يوسف ايوب

2400

647

محمد احمد نعيم

1200
1200

654

470

628
629

639

علي محمد نعيم
حسني محمد نعيم
عدنان محمد نعيم
473

حسن محمد نعيم
نعمت محمد نعيم
نضار محمد نعيم
ابراهيم حسني نعيم

441
118
149
149
38
229
476
800

رياض حسني نعيم
484

علي احمد خلف
شريفة حسني خلف
علي محمود نعيم

491

فرج ابراهيم ايوب
منال حسني غدار
فهد ابراهيم ايوب

1200
1200
1269
540
344
247

495

سعاد حسن نعيم

2400

509

عباس حسن بعلبكي

2400

709
486
305
462
219
219
2400

423

نجاح حسني نعيم

ياسمني علي بعلبكي
سماح محمد ايوب

ياسني حبيب ايوب

452

احمد طالب بعلبكي
احمد محمود بعلبكي

2400

294
2106
2400
560
1026
310
359
145

سامر يحي ايوب

1200
1200

516

حسني علي نعيم

2400

658

662

665
666

671

بلدية سلعا
علي محمد بعلبكي

473
609
609
276
433
2400
2400
225
225
404
806
337
403
1200
1200
1045
813
542
1765
221
414
645
360
373
490
532
2400
2400
693
721
192
192
602

التكليف 1378

REPUBLIC OF LEBANON
)ELECTRICITE DU LIBAN (EDL
)INVITATION FOR BID (IFB
FOR THE "SUPERVISION AND MANAGE-
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إعالنات

MENT OF THE OPERATION AND
MAINTENANCE OF THE RECIPROCATION ENGINES POWER
"PLANTS IN ZOUK AND JIEH
PROJECT
The electricite du Liban (EDL) wishes to engage firms through competitive bidding process for the "SUPERVISION AND MANAGEMENT OF
THE OPERATION AND MAINTENANCE OF THE RECIPROCATION ENGINES POWER PLANTS
IN ZOUK AND JIEH" PROJECT
The cost of the services will be financed by EDL.
Tender documents will be available
for collection during official working hours, upon payment of a non-refundable fee of 500,000 LBP (FIVE
HUNDRED THOUSAND LEBANESE POUNDS), FROM EDL offices at the following address:
ELECTRICITE DU LIBAN
TWELFTH FLOOR
22, RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion
in the tender process, firms should return the documents to EDL offices at
the above mentioned address before
the end of the official working hours
of the last day set for the submission
of offers on 11/8/2017 at the latest,
duly completed and accompanied by
the required supporting material.
Date:
*To be assigned later.
التكليف 1366
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد لالشراف على تشغيل
وصيانة املعملني الجديدين للمولدات
العكسية في الذوق والجية ملدة خمس
سنوات ،موضوع اسـتــدراج العروض
رقم ث4د 4860/تاريخ  ،8/5/2017قد
مددت لغاية يوم الجمعة 11/8/2017
.عند نهاية الدوام الرسمي
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
/500 000/.ل.ل
علمًا بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
.للمؤسسة
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
 "12".ـ ـ املبنى املركزي
بيروت في  13تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1366
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الن ـش ــاء خ ــط جــديــد
وادي ج ـي ـلــو ـ ـ ـ ـ ال ـس ـطــان ـيــة  66ك.ف،
مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د 7530/ت ــاري ــخ  ،2016/8/6قــد
مــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/8/4
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان

ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
/500 000/ل.ل.
علمًا بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  12تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1352
إعالن
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـهـ ــول امل ـ ـ ـقـ ـ ــام ع ـ ـبـ ــد الـ ـك ــري ــم
شيخموس علي
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة ب ـع ـبــدا الـشــرعـيــة
السنية
ت ـ ــدع ـ ــوك م ـح ـك ـم ــة بـ ـعـ ـب ــدا ال ـش ــرع ـي ــة
الـسـنـيــة ل ـح ـضــور جـلـســة 8/8/2017
الساعة العاشرة صباحًا في الدعويني
امل ـقــام ـتــن بــوج ـهــك م ــن ق ـبــل سـ ــوزدل
سعيد عثمان بمادة حضانة واملسجلة
برقم االساس  26/2017وبمادة اثبات
طالق املسجلة برقم االساس 17/2017
واس ـتــام االوراق الـعــائــدة لــك واذا لم
ت ـح ـض ــر فـ ــي الـ ــوقـ ــت املـ ـع ــن ت ـع ـت ـبــرك
ً
املحكمة مبلغًا اصــوال ويجري بحقك
االي ـج ــاب الـشــرعــي وال ـقــانــونــي وكتب
.في 11/7/2017
قاضي بعبدا الشرعي
الشيخ محمد هاني الجوزو
إعالن
إل ــى مـجـهــول امل ـقــام عـبــد الـ ــرزاق عبده
عثمان
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة ب ـع ـبــدا الـشــرعـيــة
السنية
ت ـ ــدع ـ ــوك م ـح ـك ـم ــة بـ ـعـ ـب ــدا ال ـش ــرع ـي ــة
الـسـنـيــة ل ـح ـضــور جـلـســة 8/8/2017
الساعة العاشرة صباحًا في الدعوى
امل ـقــامــة بــوج ـهــك م ــن ق ـبــل ه ــال ــه ولـيــد
حمدان بمادة تفريق للغيبة املنقطعة
واملـسـجـلــة بــرقــم االسـ ــاس 568/2017
واس ـتــام االوراق الـعــائــدة لــك واذا لم
ت ـح ـض ــر فـ ــي الـ ــوقـ ــت املـ ـع ــن ت ـع ـت ـبــرك
ً
املحكمة مبلغًا اصــوال ويجري بحقك
االي ـج ــاب الـشــرعــي وال ـقــانــونــي وكتب
.في 11/7/2017
قاضي بعبدا الشرعي
الشيخ محمد هاني الجوزو
إعالن
إلــى مجهول املـقــام ســائــر محمد زكي
املصطفى
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة ب ـع ـبــدا الـشــرعـيــة
السنية
تدعوك محكمة بعبدا الشرعية السنية
ل ـح ـضــور جـلـســة  8/8/2017الـســاعــة
الـعــاشــرة صباحًا فــي الــدعــوى املقامة
ب ــوج ـه ــك مـ ــن ق ـب ــل ع ــائ ـش ــة مـصـطـفــى
العبيد بمادة تفريق للغيبة املنقطعة
واملـسـجـلــة بــرقــم االسـ ــاس 398/2017
واس ـتــام االوراق الـعــائــدة لــك واذا لم
ت ـح ـض ــر فـ ــي الـ ــوقـ ــت املـ ـع ــن ت ـع ـت ـبــرك
ً
املحكمة مبلغًا اصــوال ويجري بحقك
االي ـج ــاب الـشــرعــي وال ـقــانــونــي وكتب
.في 11/7/2017
قاضي بعبدا الشرعي
الشيخ محمد هاني الجوزو
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة ثــانـيــة)
فــي تـمــام الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة من
يوم الثالثاء الواقع فيه ،08/08/2017
وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
الـعــامــة لــأمــن الـعــام – املبنى املــركــزي
رقـ ـ ــم  /3/الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،ل ـت ـلــزيــم
تـجـهـيــزات تــدفـئــة وتـبــريــد لـعــام 2017
(املجموعة االولى واملجموعة الثالثة)
موضوع دفتر الشروط رقم /147م ل

،تاريخ 22/05/2017
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
وي ــرف ــض كــل عــرض
.يصل بعد هذا التاريخ
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
.التلزيم
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1379
إنذار
تدعو دائــرة تنفيذ بعلبك املنفذ عليه
ع ــاء ال ــدي ــن مـحـمــد غ ـ ــزاوي املـجـهــول
محل االقامة للحضور الى قلم الدائرة
أو إرســال وكيل قانوني لتبلغ االنذار
وطـ ـل ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ والـ ـحـ ـك ــم وذل ـ ـ ــك فــي
امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 94/2017
التي تنفذها سميرة احمد مرتضى.
واملتضمنة تنفيذ الحكم الصادر عن
مـحـكـمــة ب ـع ـبــدا ال ـشــرع ـيــة وال ـقــاضــي
بــالــزام املنفذ عليه بدفع نفقة شهرية
لـلـمـنـفــذة وق ــدره ــا مــايـتــان وخـمـســون
دوالر أمـيــركــي نـفـقــة للمنفذة ومبلغ
مــاي ـتــا دوالر أم ـي ــرك ــي ن ـف ـقــة لـ ــأوالد
.اعتبارًا من تاريخ 1/11/2016
فـ ـ ــإن هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ت ـ ـنـ ــذرك ب ــوج ــوب
ح ـضــورك الس ـتــام االن ـ ــذار التنفيذي
ومــربــوطــاتــه ضمن مهلة خمسة ايــام
مضافًا اليها مهلة املساقة والنشر واال
.يصار النفاذه بوجهكم جبرًا
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية
في الشمال
بالدعوى رقم 341/2015
موجه الى املستدعى ضدهم :جرجس
ومـ ـقـ ـب ــل وراجـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا يـ ــوسـ ــف انـ ـط ــون
امل ـع ــروف ــن ب ـش ـهــرة "رزق" وهـ ــم بـلــدة
متريت سابقًا ومجهولي محل االقامة
.حاليًا
بالدعوى املقدمة ضدكم من املستدعي
يــوســف حـنــا ان ـطــون بــوكــالــة املحامي
نـبـيــه ح ـم ــود ،تــدعــوكــم ه ــذه املحكمة
الس ـت ــام الـحـكــم ال ـص ــادر عـنـهــا بــرقــم
 57بتاريخ  6/7/2017املتضمن ازالــة
الشيوع فــي العقار رقــم  1066منطقة
مـتــريــت ال ـع ـقــاريــة ،وف ـقــا ل ـق ــرار اج ــازة
االف ـ ـ ــراز رقـ ــم  11ت ــاري ــخ 18/4/2017
ولخريطة االف ــراز املرفقة بــه ،واخــراج
املقسم ـ ـ  2ـ ـ بنصيب املستدعي واملقسم
ـ ـ ـ ـ ـ  1ـ ـ ـ ـ ـ ب ـن ـص ـيــب امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم،
واملقسمني  5و 6أمالك عامة ،املقسمني
 3و 4غ ـيــر صــال ـحــن ل ـل ـب ـنــاء ،وال ـ ــزام
امل ـس ـتــدعــي ب ــدف ــع مـبـلــغ /9982/د أم
للمستدعى ضدهم ،وتوزيع النفقات
وامل ـصــاريــف بــن الـشــركــاء كــل بنسبة
حصته فــي امللكية ،وذل ــك خــال مهلة
ث ــاث ــن ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ــذا
.االعالن
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن القاضي العقاري االضافي
في النبطية
بتاريخ  ،14/1/2017تقدم املستدعي
محمد سميح ف ــواز ،بــوكــالــة املحامي
علي سرحان ،باستدعاء سجل بالرقم
 ،66/2017ط ـلــب ب ـمــوج ـبــه تصحيح
إســم صاحب العقار رقــم /534تـبـنــن،
واس ــم املنطقة الـعـقــاريــة الــواقــع فيها
الـ ـعـ ـق ــار ،املـ ــدونـ ــة خ ـط ــأ أثـ ـن ــاء أع ـم ــال
التحديد والتحرير ،واعتبارها محمد
ً
ع ـل ــي خ ــزع ــل فـ ـ ـ ــواز ،ب ـ ــدال مـ ــن مـحـمــد

عـ ـل ــي م ـص ـط ـف ــى خـ ــزعـ ــل ،و"ع ــريـ ـض ــة
ً
ال ـخ ــروب" ب ــدال مــن "ال ـحــي الـغــربــي أو
الـحـمــى ال ـغــربــي" ،فـمــن لــديــه اعـتــراض
أو م ـص ـل ـحــة ال ـت ـق ــدم ب ــاع ـت ــراض ــه فــي
القلم خالل مهلة عشرة ايام من تاريخ
.النشر
رئيس القلم
علي إبراهيم
إعالن تلزيم للمرة الثانية
ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم الخميس
املوافق في  17من شهر آب 2017
تـ ـج ــري وزارة االعـ ـ ـ ــام فـ ــي م ــرك ــزه ــا
الكائن في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج
عروض لتلزيم تقديم صيانة مكيفات
.مبنى االذاعة اللبنانية
.التأمني املؤقت :مليونا ليرة لبنانية
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـعـ ــارض الـ ـ ــذي ي ـح ــق ل ــه االش ـ ـتـ ــراك:
االش ـخ ــاص الـحـقـيـقـيــون واملـعـنــويــون
ال ــذي ــن ي ـت ـع ــاط ــون تـ ـج ــارة االصـ ـن ــاف
.املطلوبة
ت ـق ــدم الـ ـع ــروض وف ــق ن ـص ــوص دفـتــر
ال ـش ــروط ال ــذي يمكن الـحـصــول عليه
من قسم الـلــوازم في ال ــوزارة .يجب ان
تصل العروض الى ديوان الوزارة قبل
الساعة الثانية عشرة من يوم االربعاء
.املوافق في  16من شهر آب 2017
بيروت في 15 :تموز 2017
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 1387
تبليغ قضائي
مــن محكمة بــدايــة جبل لبنان الثالثة
ف ــي ب ـع ـبــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي محمد
وس ــام املــرتـضــى تـقـ ّـدم املستأنف عبد
الــرح ـيــم اب ــراه ـي ــم اس ـمــاع ـيــل م ـعــروف
باالستئناف  7598/2017يطلب فيه
تسليمه سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
.للعقار /3862القبة
لكل ذي مصلحة مهلة  15يومًا البداء
.مالحظته أمام قلم هذه املحكمة
رئيس القلم جمانة املصري عويدات
إعالن عن فقدان سند تمليك بحري
طلب املستدعي السيد عبد الحميد عبد
الحليم دب ــاغ ـ ـ مــوالـيــد 25/11/1942
املـيـنــاء ـ ـ ـ سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
رق ــم  163/2015ت ــاري ــخ 15/7/2015
ل ــزورق الصيد املسمى "عبد الحميد"
رقم ط  3673املزود بمحرك ينمار قوة
 24.حصان رقم 40101
ل ـل ـم ـع ـت ــرض م ــراجـ ـع ــة رئـ ــاسـ ــة م ــرف ــأ
طرابلس خــال خمسة عشر يومًا من
.تاريخ نشر هذا االعالن
رئيس مرفأ طرابلس
عامر بيضا
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـلــي ه ــان ــي نـعـمــة ملــوكـلـتــه هال
عـبــد الـحـمـيــد نعمه سـنــد تمليك بــدل
عــن ضــائــع للقسم  5مــن الـعـقــار 2177
.برج الشمالي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب جهاد احمد خليل ملوكلته فوزية
محمد بشير سكيكي سند تمليك بدل
.ضائع العقار  546حنويه
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد سلمان مازح بوكالته عن
جعفر السيد احمد مكي ملوكليه ثريا
وعلي عقيل دهيني سندي تمليك بدل
.ضائع العقار  566باريش
للمعترض  15يومًا للمراجعة
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أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب سمير توفيق كردي بوكالته عن
عبد ال ــرؤوف مـعــروف فــرحــات ملوكله
جـهــاد عبد ال ــرؤوف فــرحــات .وملوكله
سـمـيــر ع ـبــد الـ ـ ــرؤوف ف ــرح ــات سـنــدي
.تمليك بدل ضائع العقار  327بتوليه
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلبت االس ـتــاذة مهى مصطفى نجم
ملوكلها مصطفى اسـعــد اسـعــد وكيل
وسيم ونسرين اسعد شهادة قيد بدل
.ضائع للعقار رقم  631شمع
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية
في الشمال
بالدعوى رقم 744/2015
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهــم :بولس
مخائيل جبور وسليم ونالي وســارة
وماري بولس مخائيل جبور ،من بلدة
ً
بطرام اصــا ،ومجهولي محل االقامة
.حاليًا
بالدعوى املقدمة ضدكم من املستدعي
م ـنــذر ال ـي ــاس يــزبــك بــوكــالــة املـحــامــي
الياس ساسني ،تدعوكم هذه املحكمة
الس ـت ــام الـحـكــم ال ـص ــادر عـنـهــا بــرقــم
 123بـتــاريــخ  10/10/2016املتضمن
اع ـت ـبــار ال ـع ـق ــارات رق ــم  1466ـ ـ ـ 1534
ـ ـ ـ  1553منطقة ب ـطــرام الـعـقــاريــة غير
قابلة للقسمة عينًا بني الشركاء وازالة
الشيوع فيها عن طريق بيعها باملزاد
العلني للعموم لصالحهم امــام دائرة
التنفيذ املختصة ،وتوزيع ناتج الثمن
وال ـن ـف ـقــات ع ـلــى ال ـش ــرك ــاء ك ــل بنسبة
حصته فــي امللكية ،وذل ــك خــال مهلة
ث ــاث ــن ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ــذا
.االعالن
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب مذيعني
ومذيعات للعمل يف راديو
يف اإلمارات العربية املتحدة
عىل ان يكونوا ايضاً ملمني
بالعمل عىل شبكات التواصل
االجتامعي .ملن يهمه األمر
الرجاء إرسال السرية الذاتية مع
منوذج مسجل عىل:
program@ajmantv.com

مطلوب موظفة
محاسبة ملؤسسة تجارية
بدوام كامل
مطلوب سكرترية
تجيد العمل عىل الكمبيوتر
بدوام كامل
للتواصل03/099094:
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الثالثاء  18تموز  2017العدد 3227

رياضة
حصل العهد على
نسبة أعلى من
األنصار والنجمة
في االستفتاء حول
هوية المرشحين
إلحراز اللقب في
الموسم المقبل
(أرشيف)

تحقيق

«الرأي العام» يقول كلمته

تغيير اتحادي مطلوب ودوري ناري مرتقب
حدثان أساسيان يترقبهما جمهور كرة القدم اللبنانية
والناشطون فيها :األول هو انتخابات اللجنة التنفيذية
لالتحاد اللبناني لكرة القدم ،والثاني هو انطالق بطولة
ّ
الدوري العام ألندية الدرجة األولى« .األخبار» استطلعت عينة
من ّالمتابعين للحدثين المرتقبين حول عناوين أساسية
يتوقع أن تطبع الفترة المقبلة والموسم الجديد

لبنان االولمبي خارج تصفيات كأس آسيا
فقد منتخب لبنان االوملبي امله في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لالعبني دون
 23سنة ،بخسارته أمام منتخب االمارات  ،1-0في مباراتهما ضمن املجموعة
الرابعة من التصفيات املقامة في مدينة العني االماراتية.
وجاء الهدف اليتيم من ركلة جزاء مشكوك بصحتها ترجمها أحمد العطاس
بنجاح في الدقيقة .83
وفي لقاء آخر ضمن املجموعة ذاتها ،فاز منتخب اوزبكستان على النيبال .0-2
ويحتل لبنان املركز الثالث في املجموعة من
دون رصيد ،مثله مثل النيبال صاحبة املركز
األخير ،بينما يتصدر منتخب االمارات
املجموعة بست نقاط ،وتأتي أوزبكستان
في املركز الثاني بنفس الرصيد ،متأخرة
عن املتصدر بفارق األهداف.
ويلعب لبنان مع النيبال غدًا الساعة 20.15
بتوقيت بيروت ،في مباراة هامشية
للمنتخبني.

شربل ّ
كريم
ال يمكن أبـدًا الفصل بني االنتخابات
االت ـح ــادي ــة املـقـبـلــة وامل ــوس ــم ال ـكــروي
املقبل .كذلك ال يمكن عدم التوقف عند
جـمـهــور ك ــرة ال ـقــدم ال ــذي ب ــدا ازدي ــاد
عدده أوضح في املوسمني األخيرين،
وب ــدا تــأثـيــر رأي ــه جـلـ ّـيــا عـنــد االتـحــاد
واألنـ ــديـ ــة واإلع ـ ـ ــام ع ـلــى حـ ـ ٍّـد سـ ــواء.
فــالــرأي ال ـعــام ال ـكــروي لــم يـعــد مجرد
شــريـحــة مـتــابـعــة ال أك ـثــر ،بــل ب ــات له
حـضــور ق ــوي بحكم ارت ـفــاع مستوى
الثقافة الكروية لدى قسم غير بسيط
مـ ـن ــه .ل ـ ــذا ،أصـ ـب ــح س ـ ــؤال ال ـج ـم ـهــور
وال ـتــواصــل مـعــه وال ــوق ــوف عـنــد رأيــه
أمرًا أساسيًا.
مــن هـنــا ،ك ــان ل ـ «األخ ـب ــار» استطالع
لـ ـل ــرأي ف ــي م ـن ــاس ـب ــات ك ــروي ــة ج ــرت
أخيرًا ،وفي ميادين تشهد استعدادات
املــوســم الـجــديــد ،حيث كــان باإلمكان
أخ ــذ عـ ّـي ـنــة م ــن أش ـخ ــاص بـ ــدوا أنـهــم
لم ّ
ّ
يخص املرحلة
يفوتوا أي تفصيل
امل ــاض ـي ــة وت ـل ــك ال ـحــال ـيــة ونـظـيــرتـهــا
امل ــرت ـق ـب ــة .وهـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة مـعـتـمــدة
ّ
املتقدمة كرويًا عند
عامليًا في البلدان
كل حدث مرتقب أو مناسبة خاصة أو
قضية ّ
معينة...
ّ
اسـ ـئـ ـل ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،لـ ـك ــن ت ـ ـصـ ــب فــي
ُ
ن ـف ــس اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،طـ ــرحـ ــت ع ـل ــى ال ــذي ــن
شـمـلـهــم االسـ ـتـ ـط ــاع ،ول ـع ــل أب ــرزه ــا
ع ــن تــوق ـعــات ـهــم ل ـل ــوالي ــة االت ـح ــادي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وع ـ ــن ن ـظ ــرت ـه ــم ل ـل ـمــوســم

الجديد من زوايا مختلفة.
ّ
في الشق األول ،بدا الفتًا أن االنتخابات
ال ـخ ــاص ــة ب ــات ـح ــاد ال ـف ــوت ـب ــول بــاتــت
ق ـض ـي ــة رأي ع ـ ــام ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،وي ـه ـتــم
تفاصيلها،
الجمهور بمتابعتها بكل
ّ ً
ً
سائال عن أسماء املرشحني ،ومفضال
هــذا املــرشــح أو ذاك .أمــا السبب ،فهو
بــرأي األكـثــريــة الساحقة كاملثل الــذي
ردده العديد منهم «املكتوب ُيقرأ من
عنوانه».
 %68مــن الــذيــن سـئـلــوا عــن مــوضــوع
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ت ـم ـن ــوا لـ ــو أن ت ـغ ـي ـي ـرًا
ً
ش ــام ــا ح ـصــل ع ـلــى ص ـع ـيــد الـلـجـنــة
ّ
التنفيذية ،بينما أيد  %81منهم بقاء
املهندس هاشم حيدر رئيسًا لالتحاد
ال ـل ـب ـنــانــي .أم ــا ال ـس ـبــب ،ف ـقــد أشـ ــاروا
إلـيــه «ب ــأن «ال ـسـ ّـيــد» هــو األس ــاس في
نـقــل الـلـعـبــة إل ــى مــرحـلــة أف ـضــل ،عبر
اه ـت ـمــامــه ال ـش ـخ ـصــي ب ـكــافــة امل ـل ـفــات

أصبح الرأي العام
الكروي شاهدًا
وحاكمًا ومحاسبًا

الحساسة ،وعلى رأسها امللفات الفنية
ّ
الخاصة باملنتخبات ،وتلك التي تعزز
حضور لبنان قاريًا وعامليًا (املنصب
اآلسـيــوي الـخــاص برئيس االتـحــاد)،
ً
وصوال إلى امللفات اإلعالمية».
وعــي الجمهور اللبناني بــدا واضحًا
مــن خ ــال إجــابــاتــه عــن األسـئـلــة التي
تخص هذا امللف ،إذ رأى  %73منه أن
ّ
يتغير في الوالية االتحادية
شيئًا لن
ال ـج ــدي ــدة «ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن شخصًا
واحدًا ال يستطيع أن ّ
يطور اللعبة من
دون التعاون التام من الجميع ودون
اسـتـثـنــاء .كــذلــك ،إن تغيير اسـمــن ال
أكـثــر لــن ي ـبـ ّـدل مــن ال ـصــورة الـعــامــة».
لــذا ،فقد رأوا أن التغيير يفترض أن
ً
يكون شامال.
ّ
أم ــا فــي مــا خ ــص ال ـشــق ال ـثــانــي ،فقد
وصلت نسبة املتوقعني لــدوري أكثر
إثـ ـ ـ ــارة وم ـن ــاف ـس ــة مـ ـق ــارن ــة ب ــامل ــوس ــم
امل ـ ــاض ـ ــي إل ـ ـ ــى  ،%91حـ ـي ــث ش ـ ـ ـ ّـددت
األكـثــريــة على أن النشاط الــذي يقوم
ٌّ
بــه كــل مــن العهد واألنـصــار والنجمة
عـ ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص فـ ــي س ــاح ــة
االنتقاالت ،يعكس صــورة مبكرة عن
شـكــل املـنــافـســة ،حـيــث ّ
رج ـحــت نسبة
 %58احـ ـتـ ـف ــاظ الـ ـعـ ـه ــد ب ـل ـق ـب ــه أمـ ــام
ٌ
األن ـصــار والنجمة الـلــذيــن حصل كل
منهما على نسبة .%21
فــي املقابل ،بــدا  %77مــن الــذيــن جرى
اس ـت ـف ـتــاؤهــم ب ـخ ـصــوص امل ـشــاركــات
الخارجية لألندية واملنتخب الوطني،
مـقـتـنـعــن بـ ــأن ال ـع ـهــد ل ــن ي ـع ـبــر دور
املجموعات في بطولة األندية العربية،
لكن نسبة بلغت ّ %83
رجحت وصول
العهد ،أقله إلى الدور ربع النهائي في
كأس االتحاد اآلسيوي ،بينما حصل
األنصار على  %64في هذا املجال.
كـ ــذلـ ــك رش ـ ـ ــح  %58م ـ ــن امل ـس ـت ـف ـت ــن
ال ـع ـه ــد إلحـ ـ ـ ــراز ل ـق ــب ك ـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة،
لكونه بــدأ تحضيراته قبل الجميع،
إضــافــة إل ــى خــوضــه م ـبــاريــات جدية
فــي البطولة الـعــربـيــة .وأعـطــت نسبة
 %50ال ــراس ـي ـن ــغ ،وم ـث ـل ـهــا طــراب ـلــس
أفضلية ال ـفــوز بلقب ك ــأس الـتـحــدي،
حيث انطلق أصحاب هذه الرؤية من
التأثير املرتقب للمدربني رضا عنتر
و«عرابه الروحي» األملاني ثيو بوكير
على التوالي في الفريقني املذكورين،
وه ـمــا ال ـل ــذان ي ــرى فـيـهـمــا الـكـثـيــرون
أبـ ـن ـ ً
ـاء ل ـل ـمــدرســة األمل ــان ـي ــة م ــن حيث
التعامل مــع الالعبني وإخ ــراج أفضل
ما عندهم.
وب ــدت الـثـقــة كـبـيــرة باملنتخب ،حيث
وص ـل ــت ن ـس ـبــة امل ـق ـت ـن ـعــن بــإمـكــانـيــة
ت ــأهـ ـل ــه إل ـ ــى نـ ـه ــائـ ـي ــات ك ـ ــأس آس ـي ــا
 2019فــي اإلم ـ ــارات إل ــى  ،%89بينما
حصل املــدرب املونتينغري مـيــودراغ
رادول ــوف ـي ـت ــش ع ـلــى نـسـبــة  %72من
املــؤيــديــن لـبـقــائــه عـلــى رأس الـجـهــاز
الـفـنــي للمنتخب ،مــا يـعـكــس ازدي ــاد
الثقة باملنتخب ومدربه عقب النتائج
املقبولة التي حققها أخيرًا.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـق ـســم اآلخ ـ ــر من
ج ـ ــدول الـ ـ ـ ــدوري ،ف ـقــد وجـ ــد  %76أن
ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى الـ ـهـ ـب ــوط سـيـنـحـصــر
بــن ثــاثــة أن ــدي ــة ،هــي اإلصـ ــاح بــرج
الشمالي والــوافــد الـجــديــد اآلخ ــر إلى
دوري األضـ ـ ـ ـ ــواء ،ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي،
إضــافــة إل ــى الـتـضــامــن ص ــور والنبي
شيت.
ومهما كــانــت الـتــوقـعــات ،فــإن مرحلة
م ـث ـيــرة تـنـتـظــر ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة
ت ـح ـ ّـم ــل ال ـق ـ ّـي ـم ــن ع ـل ـي ـهــا م ـســؤول ـيــة
ك ـب ـيــرة مل ـحــو مــآســي امل ــوس ــم املــاضــي
الــذي ُعـ ّـد األســوأ على اإلطــاق من كل
ال ـجــوانــب ،وتـحـ ّـمــل األن ــدي ــة واإلع ــام
أي ـضــا مـســؤولـيــة أك ـبــر ،ل ـكــون األول ــى
هي الصورة ،والثاني هو من ُي ّ
ظهرها
إلى رأي عام سيكون شاهدًا وحاكمًا
آن واحد.
ومحاسبًا في ٍ
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رياضة
سوق االنتقاالت

اخبار رياضية

ميالن :الدور اآلن على موراتا؟
ال كلمة حاليًا في االنتقاالت الصيفية
إال مليالن اإليطالي الذي يجتاح السوق
على نحو غير مسبوق بإبرامه تسعة
تعاقدات ،كان آخرها مع األرجنتيني
لوكاس بيليا من التسيو بعقد لثالثة
أعوام مقابل  18مليون يورو.
وإذا ك ــان ــت أغـ ـل ــى ال ـص ـف ـق ــات قـيـمــة
ل ـ ـ «الـ ــروسـ ــون ـ ـيـ ــري» ق ــد وصـ ـل ــت إل ــى
 42م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،مـتـمـثـلــة بــاملــدافــع
لـ ـ ـي ـ ــون ـ ــاردو ب ــون ــوتـ ـش ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم مــن
ي ــوف ـن ـت ــوس ،فـ ــإن ال ـ ـنـ ــادي ال ـ ــذي ب ــات
مـم ـلــوكــا م ــن الـصـيـنـيــن ي ــوش ــك على
إب ــرام الـصـفـقــة األض ـخــم بـضــم ألـفــارو
موراتا مهاجم ريال مدريد اإلسباني.
فقد ذكــرت صحيفة «ال غازيتا ديللو
سبورت» أن النادي اإليطالي ونظيره
اإلسـبــانــي تــوصــا إل ــى ات ـفــاق يقضي
بــان ـت ـقــال امل ـه ــاج ــم الـ ـش ــاب م ـقــابــل 70
مليون يــورو ،على أن يحصل موراتا
ع ـل ــى أج ـ ــر سـ ـن ــوي م ــرت ـف ــع ي ـب ـل ــغ 10
ماليني يورو.
وي ـبــدو اس ــم م ــورات ــا م ـطــروحــا بـقــوة
ملغادرة البيت امللكي لعدم االعتماد
الكافي للمدرب الفرنسي زين الدين
زيدان عليه وتفضيله الدائم ملواطنه
كريم بنزيما.

من جهة أخرى ،وكما كان متوقعًا ،أكد
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـبــايــرن ميونيخ،
كــارل  -هاينتس رومينيغيه ،أن بطل
ال ــدوري األملــانــي لــم يعد مهتمًا بضم
الجناح الدولي التشيلياني أليكسيس
سانشيز من أرسنال اإلنكليزي.
وع ـ ــدل ب ــاي ــرن ع ــن ف ـك ــرة ال ـت ـعــاقــد مع
ال ـن ـج ــم ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ب ـع ــدم ــا حـصــل

مدربه اإليطالي كارلو أنشيلوتي على
مبتغاه بضم العب الوسط الكولومبي
خاميس رودريـغـيــز بــاإلعــارة لعامني
من ريال مدريد مع بند يتيح شراءه.
وقـ ـ ـ ــال روم ـي ـن ـي ـغ ـي ــه مل ـج ـل ــة «ك ـي ـك ــر»
األملانية« :لم تعد لنا عالقة (بموضوع
سانشيز) .اتفقنا مع مدربنا على أننا
ال نــريــد إضــافــة (أي العــب جــديــد) في

تحدثت «ال غازيتا ديللو سبورت» عن اتفاق بين ميالن وريال مدريد بخصوص موراتا (أرشيف)

ّ
نورفيل بيل مجنس منتخب السلة
خط املقدمة .لن يكون األمر منطقيًا».
وف ــي إنـكـلـتــرا ،ذك ــرت وســائــل اإلع ــام
أن ح ــارس مانشستر سيتي الــدولــي
ج ــو ه ـ ــارت سـيـخـضــع ل ـف ـحــص طـبــي
لدى وست هــام ،تمهيدًا لالنتقال إلى
ص ـف ــوف ــه ع ـل ــى س ـب ـيــل اإلعـ ـ ـ ــارة خ ــال
املوسم املقبلّ .
ُ
وي ـت ــوق ــع أن ي ــوق ــع ه ـ ــارت ( 30عــامــا
و 71مـبــاراة دولـيــة) عقد إعــارة ملوسم
واح ـ ــدة م ــع إمـكــانـيــة ش ــرائ ــه ،بحسب
وســائــل اإلعـ ــام نفسها الـتــي أش ــارت
إلى أن ناديه الحالي ُ
سيسهم في دفع
جزء من راتبه للموسم املقبل.
كما استعار وست بروميتش البيون
امل ــداف ــع املـ ـص ــري أح ـم ــد حـ ـج ــازي من
األهلي ،وهو الذي يملك خبرة اوروبية
ســابـقــة حـيــث داف ــع عــن أل ــوان نــاديــي
فيورنتينا وبيروجيا اإليطاليني.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ت ـخ ـل ــى نـ ــادي
طــوكـيــو ف ــردي ال ــذي يلعب فــي دوري
الــدرجــة الثانية الـيــابــانــي ،عــن سعيه
إلـ ـ ـ ــى ضـ ـ ــم ال ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـ ـسـ ــابـ ــق لـ ــرومـ ــا
اإليـطــالــي فرانشيسكو تــوتــي بسبب
عــدم رغـبــة زوج ــة األخـيــر فــي االنتقال
إلى الشرق األقصى ،بحسب ما كشفت
أمس وسائل اإلعالم اليابانية.

ً
فيديرر يتقدم ثمال في التصنيف العالمي!
كرة المضرب

ل ـ ـيـ ــس مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا اح ـ ـت ـ ـف ـ ــال ن ـج ــم
كـ ــرة املـ ـض ــرب ال ـس ــوي ـس ــري روج ـي ــه
ف ـ ـيـ ــديـ ــرر حـ ـت ــى الـ ـثـ ـم ــال ــة ب ـ ــإح ـ ــرازه
بطولة ويمبلدون اإلنكليزية ،ثالثة
ال ـب ـط ــوالت األربـ ـ ــع ال ـك ـب ــرى ،محققًا
لقبه الـثــامــن فـيـهــا ،ومـنـفــردًا بالرقم
الـ ـقـ ـي ــاس ــي ،إذ إن ـ ــه بـ ـه ــذا ال ـت ـتــويــج
اصطاد عدة عصافير بحجر واحد.
ف ـي ــدي ــرر بـ ــات أك ـب ــر العـ ــب ي ـح ــرز لقب
البطولة منذ تطبيق نظام االحـتــراف،
وأول العب منذ عام  1976يفوز بها من
دون خ ـســارة أي مجموعة ،علمًا بأنه
عزز أيضًا رقمه القياسي في عدد ألقاب
البطوالت الكبرى ،الذي بات  19حاليًا.
وأقـ ـي ــم مـ ـس ــاء أول م ــن أم ـ ــس ال ـح ـفــل
التقليدي ال ــذي يلي الـبـطــولــة ،وأبــرز
ضيوفه كانا بطل فردي الرجال وبطلة
ف ـ ــردي ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،وه ـ ــي اإلس ـب ــان ـي ــة
غــاربـيـنــي مــوغــوروتـســا الـتــي تفوقت

على األميركية فينوس وليامس.
وق ــال ف ـيــديــرر« :ال أع ــرف مــا قـمــت به
ليلة أمــس .أعتقد انني شربت أنواعًا
مختلفة من املشروبات الكحولية .لكن
بعد الحفل ذهبت إلى حانة ،وعندما
استيقظت لم يكن شعوري جيدًا».
ب ـه ــذا ال ـف ــوز ت ـق ــدم ف ـي ــدي ــرر مــركــزيــن،
ً
وأصـ ـ ـب ـ ــح ث ــالـ ـث ــا بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن م ــواط ـن ــه
ستانيسالس فافرينكا ،في تصنيف
الالعبني ،وهو رفع رصيده من 5265
نقطة قبل أسـبــوعــن إلــى  ،6545بعد
تتويجه على املالعب العشبية لنادي
عموم إنكلترا.
وت ـقــدم فـيــديــرر مــن املــركــز الخامس
إلى الثالث ،بينما تراجع فافرينكا
م ــن ال ـثــالــث إل ــى ال ـخــامــس ،وحــافــظ
الـ ـك ــروات ــي م ــاري ــن س ـي ـل ـي ـتــش عـلــى
مركزه السادس ،مضيفًا  840نقطة
إلى رصيده.

أم ــا املــركــز األول فـبـقــي للبريطاني
أن ــدي م ــوراي بـ ـ  7750نـقـطــة ،إال أن
الفارق بينه وبني الثاني اإلسباني
رافايل نادال تقلص من  2105نقطة
إلى  285نقطة فقط .وبقي الصربي
ن ـ ــوف ـ ــاك دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش ف ـ ــي امل ــرك ــز
الرابع بزيادة في رصيده بلغت 520
نقطة.
أم ـ ــا ع ـن ــد الـ ـسـ ـي ــدات ،ف ـق ــد ت ـص ــدرت
التشيكية كارولينا بليسكوفا للمرة
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي م ـس ـي ــرت ـه ــا ال ـت ـص ـن ـيــف
العاملي على حساب األملانية أنجليك
كـيــربــر ،بينما دخ ـلــت مــوغــوروتـســا
نادي العشر األوليات.
وانـ ـتـ ـقـ ـل ــت ب ـل ـي ـس ـك ــوف ــا ( 25ع ــام ــا)
إلـ ــى ال ـ ـصـ ــدارة ب ـ ـ  6855ن ـق ـطــة أم ــام
الــرومــانـيــة سيمونا هاليب ب ـ 6670
ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا تــراج ـعــت ك ـيــربــر إلــى
املركز الثالث بـ .5975

حقق فيديرر عدة إنجازات في
ويمبلدون (أ ف ب)

فيراري يخاف على فيتيل من مرسيدس

يحلم رئيس مرسيدس برؤية فيتيل في فريقه (أندريه إيزاكوفيتش ــ أ ف ب)

لثالث سنوات مقابل مبلغ يراوح بني
 75و 120مليون يورو.
وت ـش ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات إل ـ ــى أن فـيـتـيــل
يريد استمرار زميله الفنلندي كيمي

رايكونن إلــى جانبه لعام على األقــل،
وق ــد حـصــل عـلــى مــوافـقــة مــاركـيــونــي
في ذلــك ،لكن مع خفض راتــب األخير
بنسبة  %50دون معرفة رأي الفنلندي

تأكد ما تردد وكان متوقعًا ،انضمام العب
االرتكاز األميركي نورفيل بيل إلى معسكر
منتخب لبنان لكرة السلة في صربيا ،ليكون
ّ
الالعب املجنس ضمن صفوفه في كأس آسيا
املقررة بني  8و 20آب املقبل.
ونشط بيل أخيرًا مع فريق فاريسي اإليطالي،
الذي انتقل إليه بعدما لعب في املوسم قبل
املاضي مع هومنتمن (بلغ معدله  11.8نقطة
و 12.7متابعات و 2.9بلوك شوت في املباراة
الواحدة) .كذلك لعب مع فريق ميامي هيت في
الدوري الصيفي الخاص ُبالدوري األميركي
الشمالي للمحترفني الذي أقيم في الس فيغاس.

ثان لروجيه فغالي
لقب ٍ
ّفي أسبوع

نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
السباق الثاني لتسلق الهضبة في بعبدات
بمشاركة  32سيارة ،وهو الجولة الثانية من
بطولة لبنان.
ّ
وبعد أسبوع على إحرازه لقب رالي األرز ،توج
البطل املحلي روجيه فغالي بلقب السباق الثاني
لتسلق الهضبة ،تاله غارو هاروتنيان ،بينما
ّ
حل بول قصيفي في املركز الثالث.

أصداء عالمية

كوستا يرتدي قميص
أتلتيكو ويسخر من كونتي!
ال ينتهي اإلسباني دييغو كوستا ،مهاجم
تشلسي اإلنكليزي ،من إثارة الجدل بتصرفاته
داخل امللعب وخارجه ،والجديد فيديو بثه
مباشرة على صفحته في «إنستاغرام».
وتقاسم كوستا من خالل هذا الفيديو مع
متابعيه أجواء حفل خاص حضره في
البرازيل ،حيث ظهر مرتديًا قميص فريقه
السابق أتلتيكو مدريد اإلسباني ،وساخرًا من
مدربه اإليطالي أنطونيو كونتي.
ّ
وعلق اإلسباني فرانسيسك فابريغاكس
زميل كوستا في تشلسي على الفيديو بوضع
«إيموجي» ضاحكّ ،
ليرد عليه األخير بسخرية
كاتبًا« :من أجلي ،احضن كونتي».

عقد ربع نهائي الكأس
الذهبية يكتمل

الفورموال 1

ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا أن لـ ـق ــب بـ ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم
لـسـبــاقــات س ـيــارات ال ـفــورمــوال  1هــذا
املــوســم يشغل فــريــق ف ـيــراري ،فــإن ما
يوازيه هو تمديد عقد سائقه األملاني
سيباستيان فيتيل ،متصدر الترتيب
الحالي.
الــرغـبــة املـلـ ّـحــة لــ«سـكــوديــريــا» إلبقاء
فيتيل في صفوفه ألطول فترةّ ،
مردها
إلــى سعيه إلبعاد مرسيدس عنه ،إذ
ب ـح ـســب كــري ـس ـت ـيــان ه ــورن ــر ،رئـيــس
«ريــد ُبــل» ،إن رئيس مرسيدس توتو
وولف ،نصح فيتيل بتمديد عقده ملدة
عام فقط حتى انتهاء عقود السائقني،
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي ل ـ ــوي ـ ــس ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون،
والـفـنـلـنــدي فــالـتـيــري ب ــوت ــاس ،وهــذا
مــا سيسمح لــأملــانــي بــاالنـتـقــال إلــى
مــرس ـيــدس «إذا أراد ذلـ ــك» ،عـلــى حد
قول هورنر ،الذي أشار إلى أن وولف
فريقه.
يحلم برؤية فيتيل مع ّ
غير أن فيراري يبدو متيقظًا ملخطط
خصمه ،وقد عرض رئيسه سيرجيو
مــاركـيــونــي عـلــى فيتيل تـمــديــد عقده
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في هذه الخطوة.
ً
ويخلص هــورنــر قــائــا« :اآلن األمــور
واض ـح ــة :وضـعـيــة س ــوق االن ـت ـقــاالت
تـتــوقــف عـلــى الـخـيــار ال ــذي سيتخذه
ف ـي ـت ـي ــل .إذا ك ـ ــان ال ـت ـم ــدي ــد لـ ـع ــام أو
لثالثة».
من جهة أخرى ،رأى وولف أن الهجوم
الـ ـ ــذي تـ ـع ـ ّـرض ل ــه ه ــام ـي ـل ـت ــون دف ـعــه
إل ـ ــى ال ـ ــرد ع ـل ــى م ـن ـت ـقــديــه وت ـح ـق ـيــق
انتصاره الرابع على التوالي في حلبة
سيلفرستون ،والخامس عمومًا.
وقال وولف للصحافيني ،بعد احتالل
م ــرس ـي ــدس أول م ــرك ــزي ــن ،بـحـصــول
الفنلندي فالتيري بوتاس على املركز
الثاني« :أعتقد أنه أحيانًا تحتاج فقط
للحافز املـنــاســب لتقديم أفـضــل أداء.
أعتقد أنه ربما رد على االنتقادات».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :ال أف ـ ـهـ ــم حـ ـت ــى اآلن مل ـ ــاذا
يتعرض بطل بريطانيا لهجوم قبل
سـبــاق الـجــائــزة الـكـبــرى؟ ربـمــا جعله
ّ
ليبي للجماهير
هــذا أكـثــر تصميمًا
مدى براعته».

حجزت املكسيك وجامايكا والسلفادور
آخر ثالث بطاقات في الدور ربع النهائي من
مسابقة الكأس الذهبية لكرة القدم.
ففي الجولة الثالثة األخيرة من منافسات
املجموعة الثالثة ،فازت املكسيك حاملة اللقب
على كوراساو التي تشارك ألول مرة،0-2 ،
فيما تعادلت جامايكا مع السلفادور .1-1
ورفعت املكسيك رصيدها إلى  7نقاط مقابل 5
لجامايكا و 4للسلفادور ،وبقيت كوراساو من
دون نقاط .وفي ربع النهائي ،تلعب الخميس
الواليات املتحدة مع السلفادور وكوستاريكا
مع بنما ،والجمعة املكسيك مع هندوراس
وجامايكا مع كندا.

إيقاف فريديريكس
بتهمة الفساد
فرض االتحاد الدولي أللعاب القوى اإليقاف
املؤقت على العداء الناميبي السابق فرانكي
ُ
فريديريكس ،الذي فتح تحقيق بشأن تهم
ُ
فساد موجهة إليه في أعقاب تقرير نشر في
وسائل إعالم فرنسية .وأعلن االتحاد في بيان
أن مجلسه التأديبي قرر إيقاف فريديريكس
موقتًا «وإعفاءه من وظيفته عضوًا في مجلس
االتحاد الدولي وأي وظيفة أخرى لها عالقة
بألعاب القوى»ً ،
بناء على طلب مقدم من وحدة
النزاهة في االتحاد ،في انتظار نتائج التحقيق
املفتوح بحقه.
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ثقافة وناس

ميديا

أوقفوا هذه المهزلة

عبر مجاهل النيو ميديا
تدحرجت كرة الحقد

َ
من يلعب بنار الفتنة

خطاب غوغائي يبعث أشباح الماضي اإلعالم التقليدي مضخمًا موجة الذعر
خالل اليومين الماضيين ،بلغ الجو المشحون الذروة.
معركة داحس والغبراء اشتعلت على السوشال ميديا.
َّ
هم سوريون ولبنانيون باستدعاء مخزونهم من األفكار
والصور النمطية والعنصرية عن بعضهم بعضًا ،وراحوا
يتقاذفونه حممًا على صفحاتهم .وإذا بهذه المعركة
ّ
تتحول مرآة عن الحضيض الذي نقبع به .طائفية،
ذكورية ،شعبوية وسخرية مبتذلة أبطالها شعبان يحمالن
على ظهرهما قواسم حضارية وثقافية وتاريخية
مشتركة .لكن من يريد سماع صوت العقل؟
زينب حاوي
ال نبالغ إن قلنا بأن ما ّ
يمر به لبنان
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة أزم ـ ـ ــة ال ـل ـج ــوء
ال ـ ـس ـ ــوري ،يـ ـع ـ ّـد مـ ــن أخـ ـط ــر امل ــراح ــل
وأكـثــرهــا حساسية وحــراجــة .مرحلة
مر بها هذا البلد ،مع ّ
لم يسبق أن ّ
كم
الـتـحــريــض والـتــألـيــب عـلــى الـنــازحــن
السوريني من جهة ،تحت شعار «دعم
الـجـيــش» ،والـتـضــامــن مــع الـنــازحــن،
والفصل بينهم وبــن اإلرهــابـيــن من
جهة أخرى.
الـقـصــة ب ــدأت أواخ ــر الـشـهــر املــاضــي،
مع دخول الجيش إلى منطقة عرسال،
وتفتيشه عددًا من مخيمات الالجئني
ال ـس ــوري ــن ه ـن ــاك ،وإص ــاب ــة ع ــدد من
أف ـ ـ ـ ــراده ن ـت ـي ـجــة ت ـف ـج ـيــر ان ـت ـحــاريــن
ألنـفـسـهــم هـ ـن ــاك ...تـفــاعـلــت ال ـحــادثــة

«سكاي نيوز»:
بوق جديد
فضائيًا ،برزت قناة «سكاي
نيوز» اإلماراتية التي تتخذ من
إمارة أبو ظبي مقرًا لها ،كبوق
ّ
محرض أيضًا ،لكن بسياق
مختلف ،يتخذ من التضامن
مع الالجئني السوريني ،منصة
لإلنقضاض السياسي ،وبث
السموم التحريضية البغيضة.
على سبيل املثال ،تعاملت
الشبكة أول من أمس ،مع
إنتشار فيديو يتوعد الالجئني
في حال نزولهم الى التظاهرة
املزعومة في وسط بيروت،
بإلصاق هذا الفيديو الذي يعود
الى ما ّ
سمي بـ «حماة الديار»
بأن هؤالء «موالون ملليشيات
حزب الله» .في سياق الخبر
عينه ،اتهمت «سكاي نيوز»
الحزب بوقوفه خلف التحريض
على الالجئني ،وبـ «تهجير
السوريني من بالدهم»ّ .
وادعت
أن الهدف من حمالت التحريض
«وضع خارطة جديدة لسيطرة
حزب الله الطائفية» .في سياق
متصل ،استضافت القناة
في خضم جوقات التحريض
والحرب اإلفتراضية املشتعلة،
اللواء السابق أشرف ريفي ،أول
من أمس ،ليؤكد أن «السوريني
لم يغادروا بالدهم طوعًا ،بل
هربوا من القتل املمارس بحقهم
من النظام السوري وميليشيا
حزب الله».

أكثر مع وفاة أربعة موقوفني سوريني
اع ـت ـق ـل ـهــم ال ـج ـي ــش م ــن هـ ـن ــاك ،وق ــال
ّ
إن سـبــب وفــات ـهــم ت ـعــود إل ــى أسـبــاب
ّ
ّ
صحية ،فيما روج اإلعــام املقرب من
ّ
املـعــارضــة الـســوريــة ،ب ــأن وف ــاة هــؤالء
كانت نتيجة التعذيب الذي تعرضوا
ل ــه .وجـ ــاءت صـفـحــة «ات ـح ــاد الشعب
ال ـ ـسـ ــوري فّ ــي ل ـب ـن ــان» ل ـت ــزي ــد ال ـطــن
بلة .علمًا أنــه ألقي القبض أمس على
صاحبها ،وهو شاب في مقتبل العمر
( 24ع ــام ــا) ،ي ـق ـطــن ف ــي م ـخ ـيــم «عــن
الـحـلــوة» (ج ـنــوب لـبـنــان) ،ول ــه خبرة
في مجال اإلنترنت.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ال ـف ــاي ـس ـب ــوك ـي ــة
«الـطــارئــة» (أنـشـئــت يــوم  26نيسان/
أب ــري ــل) ال ـتــي تـجـمــع ح ــوال ــى  14ألــف
مـ ـت ــاب ــع/ة ،ق ــد دعـ ـ ــت ،إل ـ ــى ال ـت ـظــاهــر
ف ــي س ــاح ــة «س ـم ـي ــر ق ـص ـي ــر» (وس ــط
ب ـيــروت) ال ـيــوم ال ـثــاثــاء تـحــت شعار
ّ
«كلنا ضد العنصرية» .وهنا انطلقت
الحمالت اإلعالمية واالفتراضية التي
راح ــت ت ـ ّ
ـروج بــأن هــذه الـتـظــاهــرة (إن
ص ـح ــت تـسـمـيـتـهــا هـ ـك ــذا) ،سـتـهـتــف
ضـ ــد ال ـج ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ...ووق ـع ــت
الـ ــواق ـ ـعـ ــة! ه ـ ّـب ــت ج ـم ــاه ـي ــر مـ ـض ــادة،
ودعت إلى التظاهر في املكان والزمان
ع ـي ـن ــه ،دعـ ـم ــا ل ـل ـج ـيــش .ف ــي ك ــل ه ــذه
امل ـش ـهــديــة ال ـت ــي ت ـقــف وراء هـ ـ ــا حتمًا
أوركسترا واح ــدة ،تدير هــذه الجوقة
التحريضية ،خلقت أجــواء مشحونة
عــالـيــة ،وصـلــت إلــى حـ ّـد كبير مــن بث
الكراهية .طبعًا ،أسهم بعض اإلعالم
الـلـبـنــانــي ،وصـفـحــات املـشــاهـيــر على
ال ـســوشــال مـيــديــا ،وجـمـيــع املـنـصــات
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة واالتـ ـص ــالـ ـي ــة (رس ــائ ــل
الواتساب على سبيل املثال) في رفع
منسوب هذا التحريض املتبادل .بدا
أن ق ـ ــرارًا م ـت ـخ ـذًا مـسـبـقــا ي ـه ــدف إلــى
خلق حالة من الفوضى والهستيريا،
والـكــراهـيــة الـشــديــدة عـلــى الـنــازحــن،
األم ــر ال ــذي ك ــان م ــوج ــودًا ســابـقــا في
جـعـبــة اإلع ـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي ،ل ـكــن ليس
بهذا القدر من التجييش والتحريض.
س ـبــق هـ ــذه األجـ ـ ـ ــواء ،خ ـط ــاب مـ ّ
ـوحــد
أيضًا في اإلعالم اللبناني ،يدعو إلى
ع ــودة فــوريــة لـلـنــازحــن إل ــى ســوريــا،
وس ـ ـ ـ ــط انـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام س ـ ـيـ ــاسـ ــي واض ـ ـ ــح
ب ــن األف ــرق ــاء امل ـت ـصــارعــن ،ال سيما
املناهضني للحكومة السورية ،الذين
يرفضون التعامل معها ،والتفاوض
على هــذا امللف األســاســي .وقــد أفــادت
مــن هــذه األج ــواء جــوقــات التحريض
ع ـلــى الـ ـن ــازح ــن ،وف ـ ّـع ــل هـ ــذا املـطـلــب
بشكل أكـبــر .لـ ّـعــل األخـطــر بمكان ،في
م ــا ي ـخــص ب ـعــض اإلع ـ ــام الـلـبـنــانــي،
اسـتـحـضــاره خـطــاب الـحــرب األهلية،
وتـ ـع ـ ّـم ــد ت ـش ـب ـيــه أوضـ ـ ـ ــاع ال ــاج ـئ ــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ال ـ ـي ـ ــوم ،بـ ـم ــا كـ ـ ــان عـلـيــه
الفلسطينيون في لبنان عشية اندالع
ال ـح ــرب ف ــي مـنـتـصــف الـسـبـعـيـنـيــات.
خـ ـط ــاب خـ ـط ــر جـ ـ ـ ـدًا ،ي ـ ـ ـ ـ ّ
ـروج لـ ــه عـبــر
ه ــذه امل ـن ـص ــات ،وي ـع ـيــد إل ــى ال ــذاك ــرة

اللبنانية ،هذه األجواء السوداء ،التي
ما زالت تطبع عالقة بعض اللبنانيني
بالالجئني الفلسطينيني ،ويتم اليوم
إسقاطها على عامل اللجوء السوري.
ومن أبرز هذه املنصات ،قناة  .mtvمنذ
بــدايــة األزم ــة الـســوريــة ،ال تنفك قناة
ّ
ّ
تصوب على الالجئني السوريني،
املر

جويس عقيقي ّ
تعمدت
إقحام التقاطع بين الملفين
الفلسطيني والسوري
ّ
وت ـح ــرض عليهم بـطــريـقــة ممنهجة.
آخر فصولها ،تقرير لجويس عقيقي،
تتعمد فيه إقحام التقاطع بني امللفني
الفلسطيني والسوري ،فتقول« :أوجه
ش ـب ــه بـ ــن امل ـخ ـي ـم ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
وال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،يـ ـتـ ـخـ ـف ــون مـ ـ ــن تـ ـك ــرار
التجربة الفلسطينية مع السوريني».
أمس،
في هذا التقرير الذي بث أول من ّ
يخرج علينا النائب آالن عون ليحذر
الالجئني« :ما يطلعو ع اكتافنا».

إلى جانب قناة املـ ّـر ،برزت أيضًا (عن
سـ ــذاجـ ــة) ،م ـح ـطــة  ،otvال ـت ــي لـطــاملــا
رف ـع ــت ل ـ ــواء ال ــدف ــاع ع ــن ال ـج ـيــش (ال
يحتاج طبعًا إلى حمالت دفــاع) .كما
زميلتها ،ربطت القناة امللف السوري
بــالـفـلـسـطـيـنــي ،ك ـمــا ورد ف ــي مـقــدمــة
أخـ ـب ــاره ــا امل ـس ــائ ـي ــة أول مـ ــن أمـ ــس:
«ال ـت ــاري ــخ يـعـيــد نـفـســه م ــن الــاجـئــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن تـ ـح ـ ّـول ــوا إل ــى
مـسـلـحــن وجـهـتـهــم جــون ـيــه وع ـيــون
السيمان وزغرتا ودير عشاش وشكا
( )...وتــل الزعتر» .وفــي فقرة «جريدة
الـيــوم» الصباحية ،أعــاد إلينا عبدو
الـحـلــو مـصـطـلـحــا كـنــا اعـتـقــدنــا أنـنــا
نسيناه .في معرض ترحيبه بضيفته
جـمــانــة شـقـيـقــة الـشـهـيــد ف ــي الجيش
ّ
الـلـبـنــانــي جـ ــورج ب ــو ص ـعــب ،ق ــال إن
«الــوقـفــة مــع الـجـيــش ال ـيــوم» ستكون
«ضــد الغريب على أرضـنــا» .فــي هذه
الفقرة أيـضــا ،كانت مداخلة ملــا أطلق
على نفسه «رئيس جمعية دعم لبنان
القوي» ،فؤاد شهاب ،الذي قال أيضًا
ّ
إن «وجود أكثر من  %40من النازحني
بــات يشكل خطرًا وجــوديــا» أكثر من

«الخطر االجتماعي».
إذًا ،أوركـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرا م ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة أفـ ـلـ ـت ــت
أبــواقـهــا فــي األي ــام األخ ـي ــرة ،وأف ــرزت
خطابًا مشحونًا بـكـ ّـم مــن التحريض
وال ـك ــراه ـي ــة ،وبـ ــث ال ـش ــائ ـع ــات ،بغية
توليد شحنات سلبية ،تــدفــع البالد
ال ــى حــافــة ال ـه ــاوي ــة ،والـ ــى اس ـت ـجــداء
ح ـ ـ ــرب أه ـ ـل ـ ـيـ ــة ،أو صـ ـ ـ ــراع سـ ـ ـ ــوري -
لبناني .وليس استحضار سيناريو
 1957إال ج ـ ـ ـ ــزءًا مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـح ــرب
اإلع ــامـ ـي ــة الـ ـشـ ـع ــواء ،ال ـت ــي تــديــرهــا
غ ـ ــرف س ـ ـ ـ ـ ــوداء ،ويـ ـ ـ ـ ــردد م ـ ــن خـل ـف ـهــا
ويـســاعــد فــي تــوسـيــع رقعتها بعض
اإلعالم اللبناني عن دراية أو سذاجة.
نخرج اليوم ،بجزء ال يستهان به من
الـشـعــب الـلـبـنــانــي ،وق ــد ب ــات مقتنعًا
بأن الالجئني ّ
يحرضون على الجيش،
ووجب محاربتهم وتصفيتهم ،وجزء
آخ ــر (ضـئـيــل رب ـمــا) ،مــا زال متمسكًا
بـصــوت الـعـقــل ،واإلن ـســان ـيــة ،وإع ــادة
تثبيت خطاب وحــدوي يعزز أواصــر
ال ـش ـع ـبــن ،وال ي ــزي ــد الـ ـه ــوة ات ـســاعــا
ويـشـعــل بــركــانــا يـقــذف حـ ّـمـمــه بشكل
عشوائي أينما كان.
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السورية ـ اللبنانية؟
«حرب األشقاء» على السوشال ميديا ...يا زمان االنحطاط!
وسام كنعان
مفتي الجمهورية العربية السورية
ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد ب ـ ــدر ال ــدي ــن ح ـ ّـس ــون
ي ـص ــدر ب ـي ــان ــا حـ ــول م ـن ــع االح ـت ــال
الصهيوني رف ــع األذان مــن املسجد
األق ـص ــى .سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب
على رأس جدول األعمال في مجلس
النواب اللبناني اليوم في بيروت...
ك ــل هـ ــذه األح ـ ـ ــداث ل ــم ت ـغ ـ ِـر جـمـهــور
«بـ ــاب الـ ـح ــارة» ف ــي س ــوري ــا ولـبـنــان
امل ـت ــأث ــر ب ـث ـقــافــة س ـح ــب ال ـش ـبــريــات
وص ــرخ ــات اس ـت ـن ـهــاض «ال ـف ــزع ــة يا
ع ــرب» .هــو مـشـغــول حــالـيــا بخوض
ح ــرب ض ـ ــروس ،تـ ــدور رح ــاه ــا على
السوشال ميديا ،فيما نجمة امليدان
ب ــا م ـن ــازع ن ــادي ــن ال ــراس ــي! املمثلة

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ص ـ ـ ــارت تـ ـع ــرف ب ـب ــراع ــة
الف ـتــة كـيـفـيــة رك ــوب امل ــوج ــة بجرعة
تـمـنـحـهــا ش ـه ــرة إض ــافـ ـي ــة ،عـســاهــا
تـغـطــي م ــا يـمـكــن م ــوارات ــه م ــن فشل
أدائي عميق ،منذ بدء شهرتها على
يد الدراما السورية في «الــوالدة من
الخاصرة ( »3سامر رضوان وسيف
ال ــدي ــن ال ـس ـب ـي ـعــي) و«س ـن ـع ــود بعد
قـلـيــل» (راف ــي وهـبــي والـلـيــث حجو)
و«اإلخــوة» (سيف السبيعي وسيف
الشيخ نجيب وحسام الرنتيسي).
هـكــذا ،بعد شائعة أطلقتها صفحة
م ـش ـبــوهــة ت ـس ـ ّـم ــي ن ـف ـس ـهــا «اتـ ـح ــاد
ال ـش ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» عــن
ان ـ ـطـ ــاق مـ ـظ ــاه ــرة ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
وصل عدد املتحمسني إليها حوالى
 8آالف ،ان ـت ـفــض «شـ ـ ــرش» امل ــراج ــل

عـنــد ال ــراس ــي ،فــأطـلـقــت تـصــريـحــات
تــوغــل ف ــي الـشـتــائـمـيــة والـعـنـصــريــة
والـشـعـبــويــة ،وت ـحـ ّـرض على العنف
ب ـج ـه ــل مـ ـف ــرط (اضـ ـ ـط ـ ــرت ل ـحــذف ـهــا
أمـ ـ ـ ــس) .انـ ــدلـ ــع ف ـت ـي ــل م ـع ــرك ــة حـقــد
ش ــرس ــة ،ت ـع ـلــن اك ـت ـم ــال انـحـطــاطـنــا

لم يبق أي مصطلح ّ
ينم عن
رجعيتنا ،إال وتم استخدامه
كشعوب عربية متناحرة ،متناسية
ال ـلــوبــي الـ ــذي يـنـهــش بـخــاصــرتـهــا،
ولــم يحلم بأكثر مما يحصل اليوم
ف ــي ب ـلــديــن م ـت ـجــاوريــن تــربـطـهـمــا ـ
رغـمــا عــن كــل شــيء ـ ـ أواب ــد تاريخية
مشتركة ،ومصير مستقبلي واحــد.

إذ ال ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـقــرار
في أحــد البلدين بــدون تعميم حالة
األمان في البلد الثاني .أيضًا لم يكن
أي مـنــاصــر لــاح ـتــال اإلســرائ ـي ـلــي،
ي ـط ـمــح بــأك ـثــر م ــن ال ـت ـحــريــض على
الــاجـئــن ال ـســوريــن ،وات ـهــام شعب
شقيق مكلوم بأكمله باإلرهاب ،ولم
يتمن أشــد مــؤيــدي اليمني املتطرف
في العالم أن يكون الرد السوري بتلك
الغوغائية ،والـســذاجــة ،والــذكــوريــة،
وال ـس ـخ ــري ــة امل ـب ـت ــذل ــة ،وت ـج ــاه ــل ما
ق ــد يـفـعـلــه ه ــذا ال ـت ـحــريــض بمصير
أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ـلـ ـي ــون ونـ ـص ــف م ـل ـيــون
س ـ ـ ــوري م ـب ـع ـث ــري ــن عـ ـل ــى األراض ـ ـ ــي
اللبنانية.
الغريب أن هذه العنتريات واملراجل
و«ال ـغ ـي ــرة الــوط ـن ـيــة» ال ـجــوفــاء (فــي

العميق) الـتــي ّ
يعبر عنها الغوغاء
م ــن الـشـعـبــن الـ ـس ــوري والـلـبـنــانــي،
ال تـ ـظـ ـه ــر ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة أي خ ـطــر
ي ـحـ ّـدق بالقضايا الـجــوهــريــة لألمة
ال ـعــرب ـيــة .مـ ـ ّـرت ال ـس ــاع ــات وامل ـع ــارك
مفتوحة على مصراعيها ،وما زالت
م ـس ـت ـمــرة ح ـت ــى ل ـح ـظــة ك ـت ــاب ــة ه ــذه
السطور.
ل ـ ـ ــم ي ـ ـبـ ــق أي مـ ـصـ ـطـ ـل ــح ي ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـم ع ــن
رجعيتنا ،إال وتــم استخدامه ،فيما
لم يجد رد النجمة السورية شكران
مرتجى على زميلتها الــراســي نفعًا
رغم تنظيره ،وحرصه على التهذيب
وال ـ ـت ـ ـهـ ــدئـ ــة ،وإظ ـ ـ ـهـ ـ ــار الـ ـ ـ ــود وع ـ ــدم
االنجرار نحو أي انحدار ،ألن عجلة
ّ
استمرت بالدوران
التحريض املقيتة
بسرعة خرافية من قبل الطرفني.

قالوا لـ «األخبار»
◄ شكران مرتجى

ً
ُأيعقل أن نشتم ونهني شعبًا كامال بسبب أفــراد؟ ملاذا هذا
التعامل بفوقية مع السوريني دائمًا؟ أهــل سوريا ،كما كل
ّ
شعوب األرض ،فيهم من ّ
والسيئني ...من واجبنا
الخيرين
ّ
جميعًا ،وخصوصًا الفنانني مــنــا ،أن نــؤدي دورًا توفيقيًا
ّ
جــام ـعــا .صـحـيــح أن ـن ــا ب ـشــر ،لـكــن يـجــب أال ن ــدع عــواطـفـنــا
ّ
ّ
وانفعاالتنا تتحكم بنا .ألن صوتنا مسموع أكثر من غيرنا.
ّ
ال ّبد من أن نكون صوت العقل وأن نحسب كلماتنا جيدًا.
ّ
مؤثرة وخطيرة في آن معًا ،ويا ّ
حبذا
السوشال ميديا أداة
لو ّ
نحولها إلى قلم رصاص ننشر من خالله الوعي ،ال إلى
ّ
سكني نــؤذي ونجرح به اآلخــريــن ،سيما إذا كانوا يعانون
من ّويــات الحرب منذ سـنــوات .االحـتــرام والــوعــي هما األس ــاس! أنــا فلسطينية األصــل،
ّ
ّ
وأتكلم باسم السوريني ألنني لم أشعر يومًا بالغربة على هذه األرض .ال أحد يمنني بهذه
االستضافة ...نحن أبناء وطن واحد ،والعدو واحد والهواجس واحدة.

◄ رابعة الزيات
عـلــى الـنــاشـطــن عـلــى صـفـحــات ال ـســوشــال مـيــديــا االل ـتــزام
بالخطاب العقالني واالبـتـعــاد عــن الـكــام الغوغائي خالل
الحرب االفتراضية التي تقام حاليًا بني الفنانني السوريني
واللبنانيني .كــذلــك على املــؤثــريــن فــي املجتمع س ــواء كانوا
ّ
ّ
فـنــانــن أو إعــامـيــن أو كــتــابــا ،تـجــنــب الـحـمــاس الــزائــد في
التعليقات التي تدافع عن وجهة نظرهم ،وعــدم املبالغة في
ّ
التهجم عليه بشكل عدائي .نعم يجب
الدفاع عن الجيش أو
الــدفــاع عن بالدنا وجيشنا ،لكن من دون املساس بكرامة
اآلخر أو اإلساءة إلى الشعب السوري .هناك تاريخ وجغرافيا
تربط لبنان وسوريا معًا ،والتعميم مرفوض في هذه الحرب
االفتراضية .في الحملة التي تقام للقضاء على اإلره ــاب حاليًا ،هناك اعتبارات كبيرة
وخطوط عريضة ال يمكن التنازل عنها ،لكني عمومًا ّ
ضد فكرة التأليه ّ
ألي أمر ما .الالفت
أن بعض اللبنانيني ّ
يتحمسون بشكل مبالغ .هذه الحرب االفتراضية بني الفنانني تخدم
ّ
املتطرفني في الجهتني .الغوغائية تسيء إلى الفنانني وباملختصر «بدنا نروق شوي».

◄ ريان الهبر
\

حاملا وصلت إلــى بـيــروت عــائـدًا مــن تــونــسُ ،صــدمــت بكمية
التعليقات العنصرية والتخوينية التي تغزو مواقع التواصل
االجتماعي .هناك من يريد إجبارنا على حسم موقفناّ :إما
أن نكون فــي صــف الجيش اللبناني أو فــي صــف الالجئني
ال ـســوريــن! ك ـ ّ
ـأن املـتـعــاطــف مــع الـهــاربــن مــن ن ـيــران الـحــرب
السورية يوضع تلقائيًا في خانة «اإلرهابيني» ،فيما ّ
مؤيد
ّ
الجيش في معاركه ضد مجموعات إرهابية مسلحة يصبح
ّ
يتحدث بها بعض األصدقاء
«عنصريًا» فــورًا .اللجهة التي
اللبنانيني والسوريني مخيفة حقًا ...إلى أين نحن ذاهبون؟
املوضوع يشبه ما حدث بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ّ
ّ
املتطرفةَ .من أنتم لتصنفوا الناس وتلبسونها ألوانًا
في  ،2005حني انتشرت التصنيفات
معينة؟ ارحموا الناس بالقليل من الوعي والحكمة ،فالحقد الذي تزرعونه سيؤتي نتائج
ً
وذال وأذيــة .ويــا ليت لو ّ
يتنبه الفنانون الذين ّ
يحرضون
سلبية جـدًا ،وسندفع ثمنه دمــا
ّ
ّ
ويجيشون على السوشال ميديا ،ألن لكالمهم تأثيرًا كبيرًا على متابعيهم االفتراضيني.
ّ
من األفضل أن يعطوا صورة متزنة وحكيمة ويسهموا في تهدئة النفوس!

األخوة األعداء

عدي رعد
فجأة من دون سابق إنــذار وبسبب تغريدة أو
تعليق ألحد قد يكون ّ
ممددًا أو جالسًا في مقهى
يحتسي القهوة ويمسك بـيــده هاتفه ،أو ربما
اسـمــه «دايـفـيــد» مــن وح ــدة الـحــرب اإللكترونية
في املوساد اإلسرائيلي ،تندلع حرب ال تبقي وال
تذر بني من كانوا شعبًا واحدًا في بلدين ،فتطيح
بالتاريخ املشترك وبالجغرافيا وبكل عالقات
ال ـق ــرب ــة .ه ـك ــذا ،تــذهــب «فـ ـي ــروز» إل ــى الـجـحـيــم،
وترتفع الحدود فتصبح مقولة «إن ما سهرنا
ببيروت منسهر بــالـشــام» أضـغــاث أح ــام .كل
ذلــك يتبخر وي ــدور «الـ ــردح» وال ـع ـبــارات النابية
والشتم في هذه املعركة االفتراضية .تغرد نجمة
تمثيل من هنا بشوفينية مرضية ،لترد عليها
نجمة من هناك باصطناع كبير لكمية من الحب
املـبــالــغ فيه فــي مـحــاولــة إلحــراجـهــا .قــد تساعد
في تأجيج هــذه املشاعر أزمــة الـنــزوح السوري
التي أرهقت اللبنانيني وال بد لها من حل سريع،
يتدلل باجتراحه صاحب السلطة بأمر سعودي
أم ـيــركــي ل ــإف ــادة م ـنــه ف ــي م ـثــل ه ــذه ال ـح ــروب
االفـتــراضـيــة ل ــزرع الـشـقــاق بــن الشعب الــواحــد
خدمة ملشروع التقسيم.
األخ ــوة األع ــداء على مــواقــع التقاتل االجتماعي
فــي الــواقــع االف ـتــراضــي لـهــم حــربـهــم .أم ــا نحن،
فلنا شهداؤنا الذين سقطوا في حلب والقصير
وف ــي ص ـح ــراء تــدمــر وف ــي ك ــل أرج ـ ــاء ســوريــا
دفــاعــا عنها .ولنا الشهداء الـطـيــارون والجنود
من الجيش العربي السوري الذين سقطوا في
السلطان يعقوب وبحمدون وفــي سماء لبنان
دفاعًا عنه إبان االجتياح اإلسرائيلي .ولنا فيروز
وص ـبــاح ف ـخــري ،وك ــل اإلب ـ ــداع الـفـنــي اللبناني
وال ـس ــوري ،ولـنــا لبنان وســوريــا ومساجدهما
وكنائسهما وأســواقـهـمــا العتيقة وتاريخهما
املـشـتــرك ،وسيبقيان إل ــى أب ــد اآلب ــدي ــن .اذهـبــوا
يا صغار والعبوا بهواتفكم ،واكتبوا ما شئتم
من عبارات الشتم والتفرقة التي تنبع من خواء
ال ـع ـقــول ال ـفــارغــة .ودعـ ــوا ال ـك ـبــار يستشهدون
بسالم دفاعًا عن لبنان وسوريا.

◄ رفيق علي أحمد
العنصرية آفة منبوذة إنسانيًا .في ظل األزمة العصيبة التي
ّ
تمر بها املنطقة ،ال شك في ّأن السوريني يعانون من ظروف
عصيبة وقاهرة ترخي بظاللها على اللبنانيني أيضًا ،لكن
ّ
حــلـهــا ال يـتــم بــالـشـعــارات وال ـش ـعــارات امل ـض ــادة .مــن شــأن
التعليقات العشوائية أن تسهم في إشعال نار يسعى إلى
تأجيجها أع ــداء اللبنانيني وال ـســوريــن .عـلــى السياسيني
العمل في سبيل إيجاد الحلول املناسبة ،سواء تلك املتعلقة
باملشكالت الداخلية ،أو تلك التي تحول دون عودة الالجئني
إلى بالدهم .األكيد ّأن الغالبية تريد العودة ،فـ «حتى النملة
تعشق ثقب األرض» .هـكــذا ،يكون كــل مــن يسهم فــي هذا
الـشــرخ بــن الشعبني ،يعمل ضــد مصلحة لبنان وســوريــاّ ،
ّ
سيدمر كل
ألن هــذا بــركــان
ّ
شيء في حال ثورانه .ال بد ألصحاب العقول واملؤمنني بالوطن من أن يحكموا لغة العقل
والحكمةّ ،
ألن هناك َمن يعمل على إرساء عدم االستقرار لغايات فئوية وحزبية وسياسية.
االنقسام سياسي بني الكبار وليس بني الجماهير!

◄ بديع أبو شقرا
هي لعبة مخابراتية واضحة ،أسهمت البروباغندا اإلعالمية
في إنتشارها ،وأيضًا غياب الدولة التام .كان يجب عليها
إيضاح ما حصل في عرسال من تحقيقات ،وحقيقة وفاة
السوريني األربعة .هل هناك أناس ماتوا تحت التعذيب؟ ال
أحد يعرف شيئًا .كان يجب على الجيش عدم نشر الصور
ّ
مقصرة في ملف اللجوء ،وفي
عندما دخل الى هناك .الدولة
تنظيم املخيمات ونظام العمالة .لكن ،ما يحصل اليوم ،هو
تحضير للمرحلة القادمة :إما لصدام داخلي أو إقليمي في
ملف الـنــزوح ...وكــل مسؤول في الدولة يلتزم الصمت ،وال
يوضح شيئًا.

◄ فادي صبيح
قــال الحكماء قديمًا إذا خالطت ّ
الجهال فانصت لهم ،وإذا
خالطت العلماء فأنصت لهمّ ،
فإن في اإلصغاء للجهل زيادة
في الحلم ،وفي سماع العلماء تكريسًا للعلم .ربما على جميع
األشقاء سوريني ولبنانيني اليوم أن يعودوا إلى هذه القاعدة
ّ
ويطبقوها ،عساها تسهم في
التاريخية املسبوكة بالذهب،
ّ
وأد الفتنة التي اندلعت بأيد خفية همها حرف بوصلة العداء
عن الكيان الصهيوني الغاصب ،وخلق عــداوة بني شعبني
مـتـجــاوريــن وبـلــديــن يـشـتــركــان بــوحــدة الـتــاريــخ واملـصـيــر.
ّ
وهذا الكالم بعيدًا عن الشعارات الرنانة واللغة املحنطة ،ألن
التداخل بني سوريا ولبنان واقعي بدرجة عميقة ال يمكن
ّ
تأطيرها بخطابات جوفاء .فليكن شعار املرحلة أن نتخطى كل انفعالية ونتجاوز هنات
التحريض ،على اعتبار أن الجو العام مشحون ،قد يدفع بعضهم لالنفعال
بعضهم في ّ ّ
ّ
ونجرب دفع الخطاب اإلعالمي
نتسلح بما تبقى في أرواحنا من حب وسالم،
الزائد .دعونا
خاصة عبر السوشال ميديا ،نحو تضميد الجراح ،واحترام دمــاء الشهداء التي دفعت
ّ
للذود عنا وعن أهلنا وأبنائنا في سوريا ولبنان معًا.
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ّ
 Vieilles Charruesالفرنسـي الـذي اختتـم أول مـن أمـس ،أحيـا الفنان الفرنسـي جان ــ ميشـال جـار ( )1948حفلة
ضمـن فعاليـات مهرجـان
ّ
ضخمـة جمعـت عـددًا كبيـرًا مـن عشـاق الموسـيقى اإللكترونيـة .منذ عـام  ،1992تنطلق فعاليـات هذا الحـدث في منتصف تمـوز (يوليو)
مـن كل عـام فـي مدينـة ( Carhaixشـمال غربـي فرنسـا) ،ويعتبـر المهرجـان الموسـيقي األكبر في البلاد ،جامعًا سـنويًا أكثر مـن  200ألف
زائـر( .فريد تانـو ــ أ ف ب)

الخط العربي...
من باكستان إلى طرابلس
ينشط «مركز الصفدي الثقافي»
(طرابلس ـ شمال لبنان) منذ
فترة في استضافة وتنظيم
األنشطة الثقافية والفنية
والترفيهية ّ
املنوعة .غدًا
األربعاء ،يدعو املركز بالتعاون
مع السفارة الباكستانية في
ّ
لبنان إلى افتتاح معرض «الخط
العربي في باكستان» عند
الساعة الخامسة بعد الظهر.
املعرض الذي ُيفتتح بحضور
ومشاركة خمسة خطاطني
باكستانيني ،تستمر أعماله في
اليوم التالي بني الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر والثامنة
ّ
معرض «الخط العربي في باكستان»:
 19و 20تموز (يوليو) الحالي ـ حتى
ً
مساء ـ «مركز الصفدي
الثامنة
الثقافي» (شارع املعرض ـ طرابلس
ـ شمال لبنان) .الدخول مجاني.
لالستعالم06/410014 :
ّ
(مقسم)416 :

ّ
المقدسة»
«الكارثة
بتوقيع زينة الخليل
على مدى  40يومًا ،يستضيف
«بيت بيروت» (السوديكو)
في أيلول (سبتمبر) املقبل
معرضًا يتمحور حول السالم
واملصالحة بعنوان Sacred
Catastrophe: Healing Lebanon
للفنانة اللبنانية زينة الخليل
التي اختارت هذا املبنى نظرًا
إلى أهميته الرمزية والجغرافية
خالل الحرب األهلية .في
الحدث الذي أعلنت عنه Merz
و ،Libanartتعرض الخليل
ً
لوحات ومنحوتات وأعماال
سمعية وبصرية تتوزع على
الطوابق األربعة ،على أن تصل
املوسيقى بني األعمال ّ
املنوعة.
وفي الطابقني الثاني والثالث،
منحوتة كبيرة بعنوان «غابة»،
ّ
تشكل تحية لـ  17,000ألف
ُ
وسينشر
مفقود في الحربّ .
في نهاية املشروع مجلد يجمع
الوثائق الفوتوغرافية للمعرض
واألنشطة مع مساهمات من
كتاب وشعراء ونقاد.

عبد الحليم حمود
سيخبر الله بكل شيء
ُيطلق الفنان اللبناني عبد
الحليم حمود (الصورة) ،بعد
غد الخميس ،كتابه الجديد
ٍ
بعنوان «سأخبر الله بكل شيء»
(توزيع دار املؤلف) ،في «بيت
حواس» .اإلصدار عبارة عن
حوار ّ
مطول مع ّ
حمود أجرته
رنا حيدر ،مقسم إلى ثالثة
فصول :ناسوت ،والهوت،
وميثوسيمياّ ،
وقدمه الزميل
ّ ّ
بيار أبي صعب الذي أكد أن
روحية الكتاب تهدف إلى
تلخيص مئات املعلومات واآلراء
في قالب فكري فلسفي يعتمد
الجرأة أسلوبًا إلى درجة تسمية
األشياء بأسمائها.
إطالق كتاب «سأخبر الله بكل
شيء» :الخميس  20تموز (يوليو)
ً
مساء ـ
الحالي ـ الساعة السادسة
«بيت حواس» (حارة حريك ـ شارع
السيد عباس املوسوي ـ سنتر
«الضاحية» (ط /)2ضاحية بيروت
الجنوبية) .لالستعالم03/975033 :

