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«النصرة» ترضخ للتهديد:
جرود عرسال خالية من االرهابيين اليوم
ّ
لم تفلح مراوغات أبو مالك التلي في تحصيل مكاسب إضافية لتنفيذ صفقة تسليم ثالثة أسرى للمقاومة لدى
واضح من المقاومة بفض
«جبهة النصرة» في الجرود .الشروط التعجيزية المضافة لـ«النصرة» قوبلت بتهديد ّ
التلي للرضوخ والقبول بالحدّ
الصفقة والعودة إلى الخيار العسكري باقتالع التنظيم االرهابي في الميدان ،ما دفع
األدنى من مطالبه ،فنال ّ
حرية تاجر مخدرات ومحكوم أنهى فترة محكوميته!
طـ ـل ــة
ب ـ ـعـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ٍ
ـوم ك ـ ــام ـ ــل مـ ـ ــن املـ ـم ــا ّ
وال ـش ــروط غـيــر الـقــابـلــة لـلـتـحــقــق،
رض ـخ ــت «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» قبيل
مـ ـنـ ـتـ ـص ــف لـ ـ ـي ـ ــل أم ـ ـ ـ ــس لـ ـ ـش ـ ــروط
امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوض ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ب ـت ـن ـف ـي ــذ
الثانية من صفقة «جرود
املرحلة
ّ
عرسال» ،فسلمت ثالثة من ّأسرى
ـاوم ــة لــدي ـهــا ،م ـقــابــل تـســلـمـهــا
امل ـق ـ َ
موقوف ْي من سجن رومية ،وثالث
لدى األمن العام اللبناني ،ما فتح
الـ ـب ــاب أمـ ـ ــام وض ـ ــع ح ــد ل ـلــوجــود
الـعـسـكــري للتنظيم اإلرهــابــي في
لبنان ،إثر العملية التي خاضتها
امل ـق ــاوم ــة ض ــده بـ ــدءًا م ــن ف ـجــر 21
تموز .2017

أعطيت «النصرة» فرصة
حتى منتصف الليل للتنفيذ
وإال الحسم العسكري
ولم يغب التشاؤم عن بال املعنيني
ف ــي امل ـق ــاوم ــة وم ــدي ــر األمـ ــن ال ـعــام
اللواء عباس إبراهيم أمس ،خالل
ساعات بعد الظهر وحتى إلى ما
ق ـبــل مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،إث ــر اق ـتــراب
الصفقة من االنهيار أكثر من مرة،
بـعــد أن أظـهــر «أم ـيــر» الجبهة في
ّ
الـ ـ ّج ــرود امل ــدع ــو أب ــو م ــال ــك الــتـلــي
تعنتًا غير منطقي في رفــع سقف
ً
الـتـفــاوض ،م ـحــاوال قلب الــوقــائــع،
وال ـت ـفــاوض مــن مــوقــع ال ـقــوة رغــم
الخسارة التي ُمني بها ،واالبتزاز
من خلفية وجود أسرى للمقاومة
في حوزته.
ّ
ً
إل أن ك ــام الـ ـل ــواء إب ــراه ـي ــم لـيــا
كـشــف ورق ــة ضـغــط املـقــاومــة التي
دف ـع ــت «ال ـن ـص ــرة» إل ــى ال ــرض ــوخ.
ف ـل ــم ي ـع ــد خ ــاف ـي ــا أن أبـ ـ ــرز أدوات
الضغط التي استخدمها املفاوض
الـلـبـنـًـانــي ،كــانــت مـنــح «ال ـن ـصــرة»
م ـه ـل ــة ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف ل ـي ــل أم ــس
مل ـتــاب ـعـّـة ت ـن ـف ـيــذ م ــراح ــل الـصـفـقــة
والـتـخــلــي عــن املـطــالــب اإلضــافـيــة،

إبراهيم :الرئيس الحريري أول من طلب مني تنفيذ التسوية (هيثم الموسوي)

عون :معركة الجرود ٌ
نصر للبنان
رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،أمس ،حفل تخريج ضباط ّ
الكلية الحربية في العيد السنوي
ّ
متوجهًا إلى املتخرجني بالقول إن «املهمات الصعبة قدركم جميعًا ،واآلمال املعقودة
للجيش اللبناني،
عليكم كبيرة ،وثقة اللبنانيني بكم ال حدود لها».
ورأى عون أن العملية العسكرية التي قامت بها املقاومة ضد إرهابيي «جبهة النصرة» في جرود عرسال
«نصر آخر للبنان ،وهو تحرير منطقة غالية من الحدود الشرقية من براثن التنظيمات الظالمية ،وتثبيت
ّ
الطمأنينة واألمان فيها» .وأكد رئيس الجمهورية «أننا نتطلع اآلن إلى قواتنا املسلحة املتأهبة لتحقيق
أراض استباحها اإلرهاب لسنوات» ،في إشارة إلى العملية العسكرية
نصر جديد ،وتحرير ما بقي من
ٍ
التي ُي ّ
عد لها الجيش لطرد إرهابيي «داعش» مما بقي تحت احتاللهم من السلسلة الشرقية في جرود
القاع ورأس بعلبك.
وأمل عون أن «تسهم هذه التطورات في تسريع الكشف عن مصير رفاقكم املخطوفني منذ ثالث سنوات
ً
وال يزال مصيرهم مجهوال ،وفي تبريد قلوب أهلهم ومؤسستهم واللبنانيني أجمعني».
وأشاد رئيس الجمهورية بجهود املؤسسة العسكرية في «تفكيك الكثير من الشبكات والخاليا اإلرهابية،
وتحقيق ضربات استباقية لإلرهابيني ،واعتقال العشرات منهم».

ّ
وإل تعتبر الصفقة الغية ّأيًا كانت
نتائجها ،ولن يبقى سوى العودة
إلـ ـ ـ ّـى الـ ـخـ ـي ــار الـ ـعـ ـسـ ـك ــري لـسـحــق
مسلحي «النصرة».
هـ ـك ــذا إذًا ،ت ـح ــت ت ـه ــدي ــد ال ـح ـســم
املـيــدانــي ،أع ــادت الـقـ ّـوة العسكرية
قـ ـ ـي ـ ــادة «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة» ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــرود
إلـ ــى «رشـ ــدهـ ــا» بـتـنـفـيــذ الـصـفـقــة
وتسليم املـقــاومــة أســراهــا الثالثة
شادي زحيم وحسام
(حمد حرب،
ّ
فـقـيــه) الــذيــن ضــلــوا ال ـطــريــق بعد
وقـ ــف مـ ـع ــارك األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
ووصلوا إلى املنطقة التي كانت ال
تزال خاضعة ّ لسيطرة «النصرة».
وح ـ ـ ـ ــاول الـ ـت ــل ــي م ـ ـ ـ ــرارًا ت ـح ـص ـيــل
مكاسب إضافية عبر املراوغة في
إضــافــة أس ـمــاء جــديــدة إلرهـ ًـابـيــن
ع ـلــى الئ ـح ــة م ـطــال ـبــه ،فـ ـت ــارة كــان

الهدف مجموعات من عني الحلوة
ع ـل ــى رأسـ ـه ــا اإلرهـ ــابـ ــي امل ـط ـلــوب
ش ـ ـ ـ ـ ــادي امل ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــوي ،واإلرهـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي
املـ ــوق ــوف ف ــي رومـ ـي ــة ع ـل ــي أح ـمــد
ّ
ال ـل ـق ـي ــس امل ــتـ ـه ــم ب ـق ـت ــل ال ـج ـن ــدي
ّ
الشهيد محمد معروف حمية .إل
أن قرار الدولة كان واضحًا برفض
ّ
إط ــاق أي مــوقــوف تـلــطـخــت يــداه
ب ــال ــدم ــاء ،سـ ــواء م ــن ع ــن الـحـلــوة
أو مـ ــن ش ـ ـ ــارك فـ ــي قـ ـت ــل ال ـج ـن ــود
اللبنانيني.
ّ
وم ــن أص ــل  18اسـمــا طلبها الــتـلــي،
اللبنانيون على
واف ــق املـفــاوضــون
َ
ت ـس ـل ـيــم «الـ ـنـ ـص ــرة» م ــوق ــوف ــن مــن
روم ـ ـيـ ــة ه ـم ــا ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي شـ ــروف
(موقوف بجرم االنتماء إلى تنظيم
إره ـ ــاب ـ ــي) واملـ ــدعـ ــو ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
زك ــري ــا ال ـح ـس ــن ،واألخـ ـي ــر مـحـكــوم

ّ
ّ
املخدرات وعليه مذكرة
بجرم تجارة
توقيف الرتباطه بـ«جبهة النصرة»
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وثـ ــالـ ــث هـ ــو الـ ـس ــوري
محمد الصليبي ،الذي انتهى
عدنان
ّ
حـكـمــه وس ــل ــم ف ــي  27ت ـمــوز لــأمــن
ال ـع ــام لـتــرحـيـلــه إل ــى س ــوري ــا ،وهــو
أوقف في تشرين األول  2016بتهمة
«جبهة النصرة» ،لكن
االنتماء إلى ّ
لــم يثبت أنــه نــفــذ أي عمل إرهــابــي،
ف ـنــال حـكـمــا مـخـفـفــا .وب ـعــدمــا أث ــار
أفراد من عائلة الحسن قضية ابنهم
لـجـهــة ال ـق ــول إن ــه يــرفــض االن ـت ـقــال
مـ ــع ج ـب ـهــة الـ ـنـ ـص ــرة إل ـ ــى س ــوري ــا،
خـ ّـيــره األم ــن ال ـعــام بــن ال ــذه ــاب أو
الـبـقــاء فــي لـبـنــان ،فــاخـتــار الــذهــاب
إلى سوريا .والحسن سبق أن قاتل
ف ــي س ــوري ــا ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي منطقة
تلكلخ املحاذية للحدود اللبنانية
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تقرير

في رأس بعلبك والقاع :آن أوان التحرير

من جهة وادي خالد ،وكــان ينتمي
إلـ ــى ج ـمــاعــة «ج ـن ــد ال ـ ـشـ ــام» .وهــو
ك ــان مـتـخـصـصــا بـتـصـنـيــع حـبــوب
الكبتاغون واإلتـجــار بها ،كمصدر
لتمويل املجموعات اإلرهابية التي
ينتمي إليها.
ً
من جهته ،أعلن إبراهيم ليال عودة
ّ
ال ـح ـي ــاة إلـ ــى ال ـص ـف ـقــة ،م ــؤكـ ـدًا أن
الـيــوم األرب ـعــاء ُ
سيستكمل تنفيذ
املرحلة الثالثة منها بخروج نحو
ّ
عرسال
 9آالف مدني ّمن مخيمات ّ
ومـ ـعـ ـه ــم ال ـ ـتـ ــلـ ــي و 120م ـس ــل ـح ــا
آخ ــري ــن ،ف ــي أك ـثــر م ــن  200حــافـلــة
ّ
تجمعت في الجرود ،لتسلك طريق
عــرســال ـ ـ فـلـيـطــا ـ ـ الـنـبــك ـ ـ حمص
ً
ـ ـ ـ ال ـس ـل ـم ـيــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى مـنـطـقــة
الـسـعــن ف ــي ري ــف ح ـمــاه الـشـمــالــي
الـشــرقــي ،ومـنـهــا إلــى إدل ــب وريــف
حلب .وأشار إبراهيم إلى أن َّأسرى
املـ ـق ــاوم ــة ال ـخ ـم ـس ــة ،سـ ُـي ـســل ـمــون
دف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ب ـ ـ ـعـ ـ ــد وص ـ ـ ـ ــول
الـ ـق ــافـ ـل ــة إل ـ ـ ــى وجـ ـهـ ـتـ ـه ــا .وح ـ ــول
ّ
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع «داعـ ـ ـ ـ ــش» ل ـح ــل
قضية العسكريني املختطفني ،قال
إبــراه ـيــم إن «الــوس ـيــط مــع داعــش
موجود ،لكن لم يحن الوقت لفتح
الخطوط» .وبدا الفتًا تأكيد املدير
الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام أن «الــرئ ـيــس
سـعــد الـحــريــري هــو ّأول مــن طلب
م ـن ــي ت ــول ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـف ــاوض»،
ّ
مــؤك ـدًا أن «لـبـنــان بــأكـمـلــه انتصر
ّ
ال ـل ـي ـل ــة» ،م ـت ــوج ـه ــا إلـ ــى املـجـتـمــع
الدولي بالقول« :إننا في الخطوط
األمامية ملحاربة اإلرهاب وعليكم
مساعدتنا».
وك ـ ـ ـ ــان إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ق ـ ــد رع ـ ـ ــى ن ـه ــار
أمــس لـقـ ً
ـاء لفاعليات بـلــدة اللبوة
م ــع رئ ـي ــس ب ـلــديــة ع ــرس ــال بــاســل
ّ
ال ـح ـج ـيــري ،الـ ــذي أكـ ــد أن «أهــالــي
ـرون ب ــارتـ ـي ــاح مــن
عـ ــرسـ ــال يـ ـشـ ـع ـ ّ
تطهير ال ـجــرود ألن ــه عــبء عليهم
ّ
من كل النواحي ،وهذا االنسحاب
املـ ـسـ ـل ــح ي ـن ـع ـك ــس ارت ـ ـيـ ــاحـ ــا عـلــى
أهالي عرسال ولبنان بأكمله».
وفيما باتت نهاية «النصرة» في
ل ـب ـن ــان م ـس ــأل ــة سـ ــاعـ ــات ،يـسـتـمــر
الجيش اللبناني فــي تحضيراته
العسكرية واللوجستية استعدادًا
ملعركة استعادة األراضــي املحتلة
مـ ـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــرود رأس
ّ
بـ ـعـ ـلـ ـب ــك والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع .وأك ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـص ــدر
م ـع ـنــي لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن «ان ـط ــاق
ال ـع ـم ـل ـي ــات ب ـ ــات وش ـي ـك ــا ب ـع ــد أن
أت ـ ّـم الـجـيــش اس ـت ـعــداداتــه األول ـيــة
وبــدأ بالتمهيد املدفعي والـجـ ّـوي
باصطياد أه ــداف للتنظيم خالل
ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أنــه «فــي الــذكــرى السنوية الثالثة
العتداء ات اإلرهابيني على مواقع
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــرس ـ ـ ــال وخـ ـط ــف
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ،سـ ـيـ ـق ــوم ال ـج ـي ــش
بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــادة األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي امل ـح ـت ـل ــة
وم ـح ــاس ـب ــة ك ــل م ــن تـ ـ ّ
ـورطـ ــت ي ــده
ب ــدم ــاء الـعـسـكــريــن واملــدن ـيــن من
أهالي عرسال».

ال هواجس لدى أهالي القاع
ورأس بعلبك من معركة
تحرير جرود البلدتين من
تنظيم «داعش» اإلرهابي،
طالما «الثالثية الذهبية»
موجودة .طبيعية
وهادئة حياة أبناء البلدتين
الحدوديتين اللتين ذاقتا
مرارة اإلرهاب التكفيري
استهدافًا بالقذائف
والصواريخ واالنتحاريين،
ولسان حالهم اليوم «آن
أوان التحرير»

بعلبك .تحضيرات تسير بشكل سريع
لــاحـتـفــال ال ــذي تقيمه الـبـلــديــة وأهــل
الراس« ،تكريمًا لشهداء الجيش الذين
سقطوا فــي أراض ــي رأس بعلبك ذودًا
عــن بلدتنا والـبـقــاع الـشـمــالــي» ،يقول
رئيس البلدية العميد دريد رحال.
ويــوضــح ل ــ»األخ ـب ــار» أن أله ــل ال ــراس
«ق ـصــة» مــع الـجـيــش واإلرهـ ـ ــاب« ،فقد
غدرت املجموعات اإلرهابية بالجيش
في تلة الحمرا في جــرود رأس بعلبك
وسـ ـق ــط لـ ــه ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء ،عـلــى
رأسهم النقيب أحمد طبيخ ،ومنذ ذلك
ال ـتــاريــخ وال ـ ــراس مـتــأهـبــة إل ــى جــانــب
ال ـج ـي ــش لـلـتـخـلــص م ــن آفـ ــة إره ــاب ـي ــة
اسـمـهــا «داع ـ ــش» .ويــؤكــد أن أحـ ـدًا من
أهــل البلدة لم يغادرها إلــى العاصمة
«ألنهم يترقبون ساعة الصفر النطالق
العملية العسكرية بفارغ الصبر».
ف ــي س ـهــل وج ـ ــرود ب ـل ــدة رأس بعلبك
زادت وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش امل ـن ـت ـشــرة من
جاهزيتها للمعركة املرتقبة ،من سرايا

لـ ــم ت ـح ــل درجـ ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ــرارة املــرت ـف ـعــة
دون إكـ ـم ــال م ــا ب ـ ــدأه ش ـب ــان م ــن بـلــدة
رأس ب ـع ـل ـبــك م ـن ــذ أي ـ ـ ــام .الفـ ـت ــات دع ــم
للجيش وأعــام احتلت شرفات املنازل
وال ـ ـشـ ــوارع الــداخ ـل ـيــة وم ــدخ ــل الـبـلــدة
الغربي .ال أثــر في البلدة املترامية في
أقصى البقاع الشمالي ملالمح خوف من
اقتراب موعد تحرير جرود رأس بعلبك
والقاع وما تبقى من جرود عرسال ،من
عـصــابــات تنظيم «داعـ ــش» اإلره ــاب ــي.
ت ـس ـيــر الـ ـحـ ـي ــاة ه ـن ــا ع ـل ــى طـبـيـعـتـهــا.
زح ـم ــة س ـيــر وسـ ــط ال ـب ـل ــدة ،وبــال ـقــرب
م ــن ب ـعــض امل ـن ـ ّـازل وامل ـح ــال الـتـجــاريــة
التي ّ
تجمع مسنون وشبان من البلدة
بالقرب منها ،يتبادلون حديث الساعة،
«مـ ـع ــرك ــة تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرود»« .ن ـح ـنــا
أه ــل ال ــراس داي ـمــا مــرفــوعــي الـ ــراس ،لم
ول ــن تـخـيـفـنــا ال ـع ـصــابــات الـتـكـفـيــريــة،
بــإرهــاب ـهــا وان ـت ـحــاري ـي ـهــا .بـقـيـنــا ورح
نبقى ومتل ما شايف الناس عم تنتظر
انـ ـط ــاق امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة م ــن تـحــريــر
ج ــرود السلسلة الـشــرقـيــة وكـلـنــا سند
لـلـجـيــش واملـ ـق ــاوم ــة» .ه ـك ــذا يختصر
املـشـهــد اب ــن الـبـلــدة املـحــامــي ج ــاد رزق
من أمــام دكــان عتيق في ساحة البلدة.
يـشــارك يوسف نصرالله فــي الحديث:
«راس ب ـع ـل ـبــك ت ـن ـت ـظــر س ــاع ــة الـصـفــر
ك ـم ــا وحـ ـ ـ ــدات ال ـج ـي ــش امل ـن ـت ـش ــرة فــي
السهل والـجــرود ،نترقب اللحظة التي
ستنطلق فيها الـعـمـلـيــات العسكرية،
ألن ـن ــا ت ــواق ــون ل ـل ـحــريــة ول ــدي ـن ــا كــامــل
الثقة بقدرات الجيش من جهة ،وقدرات
املقاومة التي حررت جرود عرسال في
وقت قياسي».
الزحمة نفسها أمام مبنى بلدية رأس

القاع تنتظر التحرير بفارغ الصبر (هيثم الموسوي)

رامح حمية

أهل الراس بكل فئاتهم
وأحزابهم يؤيدون
مساندة حزب الله للجيش

املجوقل واملـغــاويــر إلــى التدخل األول
وف ــوج املدفعية وكتيبة الــدبــابــات .كل
ذلك يدفع الى «التفاؤل والطمأنينة»،
ناهيك عن «الــداعــم األســاســي للجيش
وه ـ ــو امل ـ ـقـ ــاومـ ــة» .وي ــوض ــح رحـ ـ ــال أن
«أخـ ــاق ـ ـيـ ــات املـ ـق ــاوم ــة وص ــدقـ ـه ــا فــي
الــدفــاع عــن املنطقة وأهـلـهــا مــن صلب
امل ــواج ـه ــة امل ــرت ـق ـب ــة» ،الف ـت ــا إلـ ــى فـتــرة
ت ـعــرض رأس بعلبك ألحـ ــداث دمــويــة،

عندما بادر أهل املنطقة ،وفي مقدمهم
حزب الله ،إلى املساندة ،فوضع آلياته
وإمكاناته العسكرية في تصرف أهل
الــراس والجيش .لذلك أهل الــراس بكل
فـئــاتـهــم وأح ــزاب ـه ــم ي ــؤي ــدون مـســانــدة
حزب الله للجيش في معركته لتحرير
ال ـجــرود ،ويـثـ ّـمـنــون تضحياته إلنهاء
الحاالت التكفيرية الشاذة في السلسلة
الشرقية».
ف ــي رأس بـعـلـبــك ال ـت ـح ـض ـيــرات ب ــدأت
إلحياء مهرجانات البلدة في  11و12
و 13آب الـجــاري ،ملناسبة عيد انتقال
السيدة ال ـعــذراء .ويعتبر أبـنــاء الــراس
أن إحياء هذه املهرجانات «ليس سوى
دلـيــل عـلــى أن ال خ ــوف وال خشية من
معركة تحرير الجرود طاملا هناك من
يحمي ويحرر األرض واألعراض».
م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــراس إل ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــاع امل ــوغـ ـل ــة فــي
ات ـج ــاه الـ ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ال ـســوري ــة.
هـنــاك أيـضــا ال يختلف املـشـهــد .الفتة
ضخمة عند مدخل البلدة كتب عليها
«الـثــاثـيــة الــذهـبـيــة الـجـيــش والـشـعــب
واملـ ـق ــاوم ــة ...بـكــم انـتـصــر وسينتصر
ل ـب ـنــان» .قـبــل أي ـ ــام ،ت ـبــرع أب ـن ــاء الـقــاع
ب ــال ــدم ل ـج ــرح ــى املـ ـق ــاوم ــة ،وأض ـ ـ ــاؤوا
ال ـش ـمــوع ورفـ ـع ــوا أعـ ــام امل ـق ــاوم ــة في
ساحة البلدة أمــام كنيسة مار الياس.
فــي امل ـكــان نفسه الف ـتــات دع ــم وتأييد
ل ـل ـج ـيــش «ح ــام ــي الـ ــوطـ ــن» ،ومـجـســم
كـبـيــر ل ـش ـهــداء ال ـب ـلــدة الـخـمـســة الــذيــن
ارتـ ـق ــوا ف ــي ت ـف ـج ـيــرات ان ـت ـح ــاري ــة في
 27ح ــزي ــران  .2016سـمـيــرة ال ـت ــوم ،لم
يحل قــرع طبول املعركة املرتقبة دون
إكمال تحضيراتها وإعــدادهــا للمونة
الـشـتــويــة .ت ـحــرك الـسـيــدة السبعينية
بـمـلـعـقــة ك ـب ـيــرة م ــا أع ــدت ــه م ــن مـ ّ
ـربــى
ال ـ ـب ـ ـنـ ــدورة ،مـ ـش ــددة ع ـل ــى أن «ثـقـتـهــا
بالجيش واملـقــاومــة كبيرة» ،وأنــه «آن
األوان إلنهاء معاناتنا املتواصلة منذ
ستة أع ــوام ،مــن استهدافنا بالقذائف
واالنتحاريني من جرود البلدة .اليوم،
جـ ــاء م ــوع ــد ال ـت ـحــريــر ال ـل ــي نــاطــريـنــه
وال ـلــي بيشبه تـحــريــر ع ــام  2000اللي
دحرت فيه املقاومة العدو اإلسرائيلي».
بدوره ،ابن البلدة الدكتور طوني مطر
اع ـت ـب ــر أن ث ــاث ـي ــة ال ـج ـي ــش وال ـش ـعــب
واملـقــاومــة «ليست مقولة وإنـمــا واقــع
حياتي .وكلنا أمــل أن تنتهي املعركة
بسرعة ،سواء بالعمليات العسكرية أو
املفاوضات لتتحرر أرضنا وأرزاقنا».
ويرى مطر أن القاع كما البقاع بأكمله،
«يتكئ يمينًا على الجيش ويسارًا على
املقاومة والهدف تحرير األرض ،كاشفًا
أن الـ ـق ــاع ق ـ ّـدم ــت م ـب ـن ـيــي امل ــدرس ـت ــن
الرسميتني (املعهد الفني والثانوية)
كمكان إلقامة قوات النخبة في الجيش
م ــع ك ــل م ـت ـط ـل ـبــات ـهــم واح ـت ـيــاجــات ـهــم
الالزمة «كمساهمة بسيطة لجيشنا».

تقرير

طرد مسلحي الجرود ينعش االقتصاد أيضًا!
رامح حمية
قبل خمسة أع ــوام ،أقفل معبر جوسيه
ال ـحــدودي فــي بلدة الـقــاع ،بعد احتالل
املجموعات اإلرهــابـيــة جــرود السلسلة
الشرقية ،واستهدافها القرى البقاعية
واملـعـبــر نفسه بالقذائف الصاروخية.
م ــع امل ـع ـب ــر ،أغ ـل ـق ــت عـ ـش ــرات امل ـصــالــح
االقتصادية عند طرفيه ،من بينها على
الجانب اللبناني مكاتب تأمني ومحال
تـ ـج ــاري ــة وم ـ ـشـ ــاريـ ــع زراع ـ ـ ـيـ ـ ــة .امل ـع ـبــر
بالنسبة إلــى البلدة ،وإلــى قــرى البقاع
الشمالي ،يعد بمثابة «شريان الحياة
االق ـت ـصــاديــة وال ـت ـجــاريــة» .هـجــر أبـنــاء
البلدة مكاتبهم و»دكاكينهم» بالقرب
مـ ــن م ـب ـن ـيــي الـ ـجـ ـم ــارك واألمـ ـ ـ ــن ال ـع ــام

الـلـبـنــانــي بــن الـبـلــدة ومـحـلــة مشاريع
القاع ،وأفلوا إلى زراعات «ال تسمن وال
تغني ،في ظل إهمال الدولة القطاعات
اإلنتاجية التي تشكل مصدر دخل لهم
ولعائالتهم» ،كما يقول القاعي الياس
توما لـ»األخبار».
تعتمد بلدة الـقــاع بشكل رئيسي على
مـعـبــر «األم ـ ــان ـ ــة» ،أو ج ــوس ـي ــه ،لـكــونــه
املعبر الذي يوفر االرتباط االقتصادي
ال ـكــامــل ب ــن ال ـب ـقــاع ومـحــافـظــة حمص
ومنها إلى حلب .مع قرع االستعدادات
لتحرير جرود البلدة ،يتوق أبناء القاع
والبلدات البقاعية املجاورة إلعادة فتح
«املـعـبــر الـحـيــوي» ،لتعود معه الحياة
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاحـيــة ال ــى املنطقة
ب ــاك ـم ـل ـه ــا .ي ــوض ــح ت ــوم ــا أن ت ـحــريــر

ال ـ ـجـ ــرود مـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
سيزيل العقبات أمام إعادة فتح املعبر،
ويـعـيــد األم ــل لـلـمــزارعــن بــالـعــودة الــى
م ـشــاري ـع ـهــم ال ــزراعـ ـي ــة»« .الـ ـي ــوم سعر
كيلو البطيخ بالقاع  100ليرة ،والدراق
 500لـ ـي ــرة ،وش ــرح ــة الـ ـبـ ـن ــدورة 1000
لـيــرة ،كيف ب ـ ّـدو يعيش امل ــزارع ويربي
عياله .إذا فتح املعبر سيعيد ذلك اآلمال
بالتصريف إلى السوق السورية وحتى
الـتـصــديــر إل ــى ال ـعــراق ب ـرًا» كـمــا يشرح
طوني مطر أحد املزارعني لـ»األخبار».
ف ـ ـ ــي رأس بـ ـعـ ـلـ ـب ــك أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،مـ ـص ــال ــح
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــررت م ـ ـ ــن اح ـ ـتـ ــال
الـ ـج ــرود .مـسـلـحــو «داعـ ـ ــش» اس ـتــولــوا
عـلــى امل ـعــدات واآلل ـي ــات ال ـعــائــدة ملقالع
ومـ ـن ــاش ــر ال ـص ـخ ــر ف ــي جـ ـ ــرود ال ـب ـلــدة

ً
وخطفوا عـمــاال مــن أبـنــاء الـبـلــدة .األمــر
نفسه ينطبق عـلــى أص ـحــاب املـشــاريــع
الــزراعـيــة ومــربــي املــاشـيــة الــذيــن فقدوا
قطعانهم ومــراعـيـهــم .ويــوضــح رئيس
ب ـل ــدي ــة رأس ب ـع ـل ـبــك دري ـ ـ ــد رح ـ ـ ــال أن
معركة طــرد مسلحي تنظيم «داع ــش»
م ــن الـ ـج ــرود س ـت ـحــرر امل ـق ــال ــع الـسـبـعــة
والـكـســارتــن التابعتني للبلدة ،وآالف
األم ـت ــار م ــن بـســاتــن األش ـج ــار املـثـمــرة
وامل ــراع ــي الـغـنـيــة ال ـتــي يـعـتـمــد عليها
مربو املاشية».
وال ــاف ــت أن ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة أعـلـنــت
رسـ ـمـ ـي ــا إع ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح م ـع ـب ــر جــوس ـيــه
ال ـحــدودي إب ــان انـطــاق معركة تحرير
ج ـ ـ ــرود ع ـ ــرس ـ ــال ،ب ـع ــد ت ـط ـه ـيــر جـ ــرود
القلمون الغربي بالكامل.
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رسائل
إلى المحرر
عويدات يوضح
ط ــال ـع ـت ـن ــا ج ـ ــري ـ ــدة «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
(الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدد  ،3222األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء
 )2017/7/13بمقال تحت عنوان
«املرحلة األخيرة من التشكيالت
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة :س ـف ـي ــر ل ـب ـنــان
ل ــدى ال ـس ـعــوديــة أمـيـنــا ع ــام ــا؟»،
تتضمن اإلشارة إلى املدير العام
أحمد بسام عويدات بشخصه.
ً
بناء عليه ،يهمنا توضيح االتي:
ـ ـ ـ م ــا ورد ف ــي امل ـق ــال ت ـج ــاه عــدم
ح ـ ـ ـيـ ـ ــازة املـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام أحـ ـم ــد
ع ــوي ــدات إج ــازة فــي الـحـقــوق أو
العلوم السياسية أو ما يعادلها،
ـار مــن الصحة .والــدلـيــل يكمن
عـ ٍ
في املستوى العلمي لهذا األخير
باعتباره املوظف اللبناني الذي
تــم اخـتـيــاره مرشحًا وحـيـدًا عن
اإلدارة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي مـ ـب ــاراة
دورة اإلتقان الدولية لعام 2016
ـ ـ  2017املنظمة مــن قبل املعهد
الوطني لإلدارة في فرنسا ENA
وهــو مــوجــود فــي ال ـخــارج لهذه
الغاية.
ً
إضافة إلى ذلك ،ألحمد عويدات
 8شـ ـه ــادات جــام ـع ـيــة مـخـتـلـفــة،
ب ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ش ـ ـه ـ ــادت ـ ــان فــي
الـعــاقــات الــدولـيــة واملـفــاوضــات
االستراتيجية وهي:
 1ـ دبلوم في الهندسة الكهربائية
ـ اختصاص اتصاالت من املعهد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـه ـنــدســة ف ــي ب ـي ــروت
(.)ESIB
 2ـ ماجستير في تصميم أنظمة
اإلرس ـ ـ ــال م ــن ت ـي ـل ـي ـكــوم بــاريــس
(.)Télécom ParisTech
 3ـ ـ ـ م ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي الـ ـع ــاق ــات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مــن
جامعة بــاريــس  11جــان مونيه
(– Université Paris-Sud XI
.)Faculté Jean Monnet
 4ـ ـ ـ م ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي الـ ـع ــاق ــات
ال ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاوض ـ ـ ـ ـ ــات
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ج ــام ـع ــة
الحكمة.
 5ـ ماجستير في العلوم املالية
مــن املـعـهــد الـعــالــي لــأعـمــال في
بيروت (.)ESA Beyrouth
 6ـ ماجستير في العلوم املالية
واألس ـ ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة مـ ــن امل ـع ـهــد
الـ ـع ــال ــي ل ـل ـت ـج ــارة فـ ــي ب ــاري ــس
أوروبا (.)ESCP Europe
 7ـ ماجستير في اإلدارة واملالية
الـ ـع ــام ــة مـ ــن م ـع ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي س ـت ــراس ـب ــورغ
(Institut d’Etudes Politiques de
.)Strasbourg
 8ـ ـ ش ـه ــادة ف ــي اإلدارة واملــالـيــة
العامة من املعهد الوطني لإلدارة
في فرنسا ( – )ENAدورة دولية
في اإلتقان.
مع اإلشارة إلى أن األستاذ أحمد
عـ ــويـ ــدات ل ــم ي ـت ـق ــدم ب ـ ــأي طـلــب
تــرشــح ألي مـنـصــب ،ونستغرب
ّ
زج اسـمــه فــي حملة التعيينات
ب ـط ــري ـق ــة م ـغ ـل ــوط ــة ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة م ــوج ــودة لــدى
مجلس الخدمة املدنية.
المدير العام
أحمد بسام عويدات

تقرير

زيارة الحريري لواشنطن :حزب اللــ
لن يتمكن الحريري من
استثمار الزيارة ،محليًا
وإقليميًا ،وال سيما أنها
ُ
لم تحقق أهدافها
(داالتي ونهرا)

«بال وال شي» ،عاد رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته
للواليات المتحدة .دفعت الدولة  ٥٠٠مليون ليرة ،حتى يذهب
اللبناني إلى واشنطن ،ويسمع إهانات دونالد ترامب ،من
الوفد ُ
دون أن تحقق الزيارة أهدافها

علم
و خبر
ريفي ال يدفع
ّ
ت ـقــول م ـصــادر طــرابـلـسـيــة إن ال ــوزي ــر الـســابــق أش ــرف ري ـفــي لــم يدفع
ّ
مخصصات موظفيه و«مفاتيحه» االنتخابية في األحياء الطرابلسية
ّ
ُ
منذ أكثر من شهر ،إضافة إلى تراجع في الخدمات التي كان يقدمها.

مرافق أمير الكبتاغون في العناية الفائقة
من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ُ
ّ
الشمري ،مرافق أمير الكبتاغون عبد
نقل املوقوف السعودي يحيى
املحسن بن وليد آل سعود ،في حالة طارئة إلــى املستشفى .وعلمت
«األخبار» أن حالة املوقوف السعودي الصحية استدعت إدخاله إلى
ّ
الشمري كــان قد تراجع عن اعترافاته التي
العناية الفائقة ،علمًا أن
أفاد فيها بأن الكبتاغون املضبوط يعود ألميره ،وأن الكمية املضبوطة
ُ
هرب بعلمه نتيجة ضغوط ّ
ست ّ
تعرض لها ،ليدلي بإفادة جديدة
كانت
يزعم فيها أن صناديق الكبتاغون تعود له وأن أميره بريء منها.

مقتل العقل المدبر لخلية سوليدير
ُ
قتل في مدينة الرقة السورية ،الفلسطيني إبراهيم عبد الرحيم ،امللقب

بــ«أبــو عـمــر» ،العقل املــدبــر لخلية سوليدير التي فككها األمــن العام
اللبناني الـعــام املــاضــي ،الـتــي كــانــت تخطط لنسف مبنى فــي وسط
بيروت واغتيال شخصيات سياسية وأمنية ،وتحديدًا الرئيس نجيب
ميقاتي والوزير الياس بو صعب .أبو عمر هذا لعب دورًا في تجنيد
كــل مــن املــوقــوف اللبناني مصطفى الصفدي واملــوقــوف الفلسطيني
محمود عبد الرحيم .وكــان قــد طلب مــن املــوقــوف مصطفى الصفدي
جمع معلومات أمنية قبل أن يجنده لتنفيذ عملية انتحارية .وذكرت
املــواقــع الـتــي ت ــدور فــي فلك تنظيم «داع ــش» أن عبد الــرحـيــم قتل في
مواجهة األكراد في الرقة.

طعن جديد من الهاشم
بعد فــوز القيادي في التيار الوطني الحر ّ
بسام الهاشم بالطعن
الذي كان قد ّ
قدمه بنتائج املرحلة الثانية من االنتخابات الداخلية
لـ «التيار» ،نظرًا إلى كون الفارق بينه وبني القيادي ناجي حايك
يقع ضمن هامش الخطأ ،أعاد «التيار» استطالع الرأي في جبيل
بــن الهاشم وحــايــك ،فأتت نتيجته ملصلحة األخـيــر .عــاد الهاشم
ُلي ّ
قدم دعوى ثانية ،هذه ّ
املرة بحق النائب سيمون أبي رميا ،بحجة
عــدم استيفائه لشروط النظام الداخلي للترشح إلــى االنتخابات
الداخلية.
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ـه بعد «داعش»
ليا القزي
منذ أن عاد الرئيس سعد الحريري
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــراي ـ ــا الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وه ــو
يسعى إلى زيارة واشنطن .فرئيس
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ي ـن ـت ـم ــي إلـ ـ ــى فـئــة
مــن الـسـيــاسـيــن الـلـبـنــانـيــن تعتقد
ّ
أن سـيــرتـهــا ال ــذات ـي ــة ال تـكـتـمــل من
دون بــركــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .ورث
ال ـحــريــري ذل ــك ع ــن وال ـ ــده ،الــرئـيــس
الـ ــراحـ ــل رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري .ف ـت ــح لــه
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـس ــاب ــق ج ــاك
ش ـي ــراك أبـ ــواب واش ـن ـطــن ،م ــا سمح
ل ــه بـلـعــب دور «ن ــاق ــل رس ــائ ــل» بني
إدارة ج ـ ـ ـ ـ ــورج ب ـ ـ ـ ــوش وع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ــزع ـم ــاء الـ ـع ــرب .واس ـت ـغ ــل ص ــوره
ّ
فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض حـ ــتـ ــى ُي ـ ـقـ ـ ّـدم
نفسه سياسيًا على مستوى عاملي،
ُيـسـهــم ف ــي ب ـنــاء ع ــاق ــات لـبـنــان مع
ّ
«امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي» .إال أن ذلـ ــك ال
ّ
يعني أن النظرة الغربية إلى رئيس
الحكومة الحالي ،وعالقته باإلدارة
ُ
األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـش ـب ــه م ــا ك ــان ــت عـلـيــه

دفع الحريري مبلغًا
كبيرًا لمجموعات
ُالضغط األميركية حتى
يستقبل في واشنطن

ّ
أي ـ ــام وال ـ ـ ــده ،وال سـ ّـي ـمــا أن طــريـقــة
التعامل الغربية مع لبنان اختلفت
مع بدء انحسار وهج فريق  ١٤آذار
وأصــدقــاء السفير الـســابــق جيفري
ّ
فيلتمان ،وأن العالقة املباشرة بني
واشـنـطــن وعــواصــم الخليج ليست
بحاجة إلى وسطاء.
فـ ـ ــي آذار امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــيُ ،رفـ ـ ـ ـ ــض ط ـل ــب
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى ال ـب ـي ــت
األب ـي ــض رئـيـســا لـلـحـكــومــة .يــومـهــا
ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» (ال ـ ـعـ ــدد )٣١٧٩
ّ
أن دوائ ــر ال ـقــرار األمـيــركـيــة رفضت
ل ـق ــاء ال ـح ــري ـ ًـري بــالــرئ ـيــس دون ــال ــد
ّ
ترامبُ ،مبلغة ّإيــاه أن بإمكانه لقاء
وزيــر الخارجية األميركي ،أو نائب
الرئيس األميركي .وبحسب مصادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة «ط ـل ـب ــت م ـج ـمــوعــات
الضغط األميركية في حينه مبلغًا
ُ
كبيرًا من املال حتى تقنع املسؤولني
بضرورة استقبال الحريري».
ل ــم ي ـي ـ ّـأس ال ـح ــري ــري وف ــري ــق عـمـلــه
ِم ــن دق األبـ ـ ــواب األم ـي ــرك ـي ــة .لعبت
م ـنــدوبــة ل ـب ـنــان الــدائ ـمــة ل ــدى األم ــم
املـتـحــدة آم ــال مــدلـلــي (كــانــت تشغل
م ـ ـن ـ ـصـ ــب مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري
ل ـل ـش ــؤون األم ـي ــرك ـي ــة) ،دورًا كـبـيـرًا
م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـ ـض ـ ـغـ ــط« ،الـ ـت ــي
نــالــت امل ـب ـلــغ الـ ــذي طـلـبـتــه ســاب ـقــا».
وأس ـ ـه ـ ـمـ ــت ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
لـ ـ ــدى لـ ـبـ ـن ــان إلـ ـي ــزابـ ـي ــث ريـ ـتـ ـش ــارد
ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ــن أه ـم ـيــة اسـت ـق ـبــال
ال ـحــريــري ،عـلـمــا أن ـهــا وق ـفــت بــوجــه
ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل خ ـ ـ ــال ال ـت ـس ــوي ــة
ً ّ
ال ــرئ ــاسـ ـي ــةُ ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن ان ـت ـخ ــاب
م ـي ـشــال عـ ــون رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة
«خيانة يرتكبها املستقبل» .نجحت
املحاولة هذه ّ
املرة ،رغم أن التوقيت
لــم يـكــن صــائـبــا «بـسـبــب التغييرات
الدائمة في اإلدارة األميركية» .ولكن
ُ
في املحصلة ،تكبدت خزينة الدولة
اللبنانية (الجريدة الرسمية ـ عدد
 ٢٧ت ـمــوز  ٥٠٠ )٢٠١٧م ـل ـيــون لـيــرة
نفقات السفر إلى الواليات املتحدة،
ل ـت ـكــون الـ ــزيـ ــارة «ب ــروت ــوك ــول ـي ــة ،ال

نتائج عملية لها» ،بحسب مصادر
عـ ـ ـ ّـدة ش ــارك ــت ف ــي الـ ـلـ ـق ــاء ،وأخـ ــرى
ُمطلعة على أجواء الحريري ،وثالثة
دبـلــومــاسـيــة .ي ـحــاول املستقبليون
ّ
اإليحاء بأن الزيارة كانت «عظيمة»،
ّ
وال سيما أن ترامب رافــق الحريري
إل ــى الـ ـخ ــارج م ــن أج ــل ع ـقــد مــؤتـمــر
ً
صحافي ،وهو عادة ما ال يحصل إال
مع مسؤولي أرفع منصب في الدولة
الـضـيـفــة .ه ــدف تــرامــب مــن خطوته
ّ
«قد يكون إما ألن ذلك يندرج ضمن
االت ـف ــاق ال ــذي قــامــت بــه مجموعات
الضغط .أو ألنه أراد توجيه رسائل
إلى الداخل األميركي».
أراد الـ ـح ــري ــري ال ـت ـس ــوي ــق لـنـفـســه
«وإع ـ ـ ـ ــادة ربـ ــط ح ـكــوم ـتــه ب ـ ـ ــاإلدارة
ّ
ّ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ،ح ــت ــى ل ــو ك ــل ـف ــه ذل ــك،
االسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ــى «إه ـ ــان ـ ــات» ت ــرام ــب
ب ـحــق ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــةُ ،مـتـنــاسـيــا
أنـ ـ ــه وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن رئ ـي ـســا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـخـ ــوض مـ ـك ـ ّـون
أس ــاس ــي فـيـهــا (حـ ــزب ال ـل ــه) مـعــركــة
فــي جــرود عــرســال ضـ ّـد اإلرهــابـيــن.
كــذلــك فــإنــه رئـيــس الـتـيــار ال ــذي كــان
يعقد جوالت حوار مع الحزب ،وكان
شريكًا له في التسوية التي أعادته
إلـ ــى الـ ـس ــراي ــا ال ـح ـك ــوم ـي ــة .بـحـســب
امل ـصــادر« ،لــن يتمكن الـحــريــري من
ّ
استثمار الــزيــارة محليًا ،وال حتى
اإلقـلـيـمــي الــذي
بــن أع ـضــاء امل ـحــور ّ
ُ
ينتمي إلـيــه ،خاصة أنـهــا لــم تحقق
أه ــدافـ ـه ــا» .وأح ـ ــد األدلـ ـ ــة ع ـلــى ذلــك
ال ـب ـيــان الـ ــذي أصـ ــدره رئ ـيــس لجنة
الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي م ـجـلــس
النواب األميركي إد رويس (صاحب
م ـشــروع قــانــون الـعـقــوبــات الـجــديــد
على حزب الله) ،بعد لقائه الحريري،
ّ
الذي ّ
شدد فيه على أن «حزب الله ال
ُي ـصـ ّـدر س ــوى اإلرهـ ــاب… وض ــرورة
تمرير مشروع العقوبات».
امللفات األساسية التي حملها الوفد
ّ
اللبناني معه إلــى واشنطن تتعلق
العقوبات ،وتسليح الجيش
بقانون
ّ
اللبناني ،ومـلــف الـنــازحــن .وكانت
هـنــاك أرب ــع نـقــاط أســاسـيــة« ،الـقــرار
ح ــول ـه ــا ُم ـت ـخ ــذ أم ـي ــرك ـي ــا مـ ــن دون
زيارة الحريري» .فاإلدارة األميركية
ّ
حاسمة في أن املساعدات األميركية
ل ـل ـج ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ــن تـ ـت ــوق ــف؛
املساعدات االقتصادية ستنخفض،
ب ـح ـك ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـت ــي
ي ـن ـت ـه ـج ـه ــا ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب؛ لـ ـ ــن ُي ـ ـسـ ـ َ
ـاعـ ــد
ال ـنــازحــون ال ـســوريــون لـلـعــودة إلــى
ديارهم ما داموا يتلقون املساعدات
من اإلدارة األميركية .فهذه األخيرة
ُ
ُ
ال ت ــري ــد ألم ــوالـ ـه ــا أن تـ ـص ــرف فــي
م ـنــاطــق س ـي ـطــرة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري.
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ــأمـ ـي ــركـ ـي ــن
حــالـيــا ه ــو ال ـق ـضــاء عـلــى «داعـ ــش»،
بعدها يأتي دور حزب الله لبنانيًا.
سي َّ
ُ
ضيق الخناق االقتصادي أكثر
ّ
فأكثر عليه .وبما أن واشنطن ترى
ّ
أن ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـت ـخ ـلــص مــن
نـفــوذ حــزب الـلــه ،سـتــدفــع حلفاء ها
فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل إل ـ ــى م ــواجـ ـه ــة م ـع ــه».
ول ـك ــن ،ه ــل سـيـتـمـكــن ال ـحــريــري من
لعب هــذا الــدور؟ «أكيد صعب عليه
ّ
ذلك ،واألكيد أن لبنان أضعف من أن
يلعب هذا الدور» .وتسخر املصادر
ّ
مــن أن ــه «بـعــد الـقـضــاء عـلــى داع ــش،
ّ
ُ
والتقدم الذي يحققه محور روسيا
ـ إيــران ـ سوريا ،وعــدم وجــود رغبة
أم ـي ــرك ـي ــة ح ــال ـي ــا ب ـت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام
السوري ،يريدون تشديد العقوبات
على حــزب الله والتضييق عليه؟».
تـتــوقــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة تصعيدًا
إق ـل ـي ـم ـيــا وغ ــربـ ـي ــا ض ـ ـ ّـد ح ـ ــزب ال ـلــه
ّ
فـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع املـ ـقـ ـبـ ـل ــة« ،رغـ ـ ـ ــم أن
الوفد اللبناني سمع من ترامب أن
هـنــاك ق ــرارًا أميركيًا بالحفاظ على
االستقرار والحكومة».

أرسلت الوزارة أوراق اعتماد الدبلوماسيين إلى الخارج باستثناء ثالثة (داالتي ونهرا)

تقرير

بعد اإلمارات ...الكويت ترفض
تعيين سفير شيعي؟
الضغوط على لبنان من
قبل دول الخليج ُمستمرة.
وتتردد معلومات عن رفض
الكويت استقبال سفير لبنان
الجديد بسبب انتمائه إلى
الطائفة الشيعية .وزارة
الخارجية استبقت الرفض،
من خالل االمتناع عن إرسال
أوراق السفير ّريان سعيد
ليا القزي
تـسـعــى ال ــدول الخليجية إل ــى «تـطــويــع»
لبنان .تضييق الـخـنــاق ،ال يقتصر على
ّ
امل ـقــاومــة ،بــل أط ــل ه ــذه امل ــرة مــن الـبــوابــة
الــدب ـلــومــاس ـيــة .ف ـقــد أب ـل ـغــت م ـص ــادر في
ّ
وزارة ال ـخــارج ـيــة «األخ ـ ـبـ ــار» أن أوراق
اع ـت ـم ــاد ال ـس ـف ـيــر ّ
ري ـ ـ ــان س ـع ـيــد ل ـت ــرؤس
ُ
بـعـثــة ل ـب ـنــان ف ــي ال ـكــويــت ل ــم ت ــرس ــل إلــى
ّ
عاصمة اإلمارة الخليجية ،رغم أن ملفات
الدبلوماسيني الــذيــن عينتهم الحكومة

ُ
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـف ــائ ــت أرس ـ ـل ـ ــت إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـل ــدان
ّ
الـتــي اخـتـيــروا للعمل فيها .والـسـبــب أن
«املـ ـس ــؤول ــن ال ـكــوي ـت ـيــن ت ــواصـ ـل ــوا مــع
الوزير جبران باسيل ،وأبلغوه بأنهم لن
يقبلوا تعيني سفير من الطائفة الشيعية».
دفـ ـ ــع هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ب ــاسـ ـي ــل إلـ ـ ــى الـ ـت ــري ــث.
«ومنعًا ألي إحــراج ُيمثله رفــض اعتماد
دبلوماسي بعد إرس ــال أوراق اعـتـمــاده،
ّقررنا االمتناع عن ذلــك» ،تقول املصادر.
حجة الكويتيني هي صــدور الحكم بحق
«خلية العبدلي» ،التي تتهمها السلطات
القضائية فــي الكويت بــاالرتـبــاط بحزب
الـلــه وإيـ ــران .وكــانــت الـكــويــت قــد أرسـلــت
ّ
إلــى «الـخــارجـيــة» رســالــة تعتبر فيها أن
ُ
تـصــرفــات ح ــزب ال ـلـ َـه ت ـه ـ ّـدد أم ــن الـكــويــت
واسـتـقــرارهــا ،داعـيــة الحكومة اللبنانية
إلى ممارسة مسؤولياتها تجاهه.
خ ــال امل ـف ــاوض ــات ال ـت ــي سـبـقــت تقسيم
«ك ـع ـكــة» الـتـشـكـيــات الــدبـلــومــاسـيــة بني
رؤس ــاء األح ــزاب وال ـت ـيــارات ،قيل الكثير
عن ضرورة «سحب» البعثة اللبنانية في
ّ
اإلمــارات من يد حركة أمل ،ألن السلطات
هناك لن تقبل تعيني سفير من الطائفة
ال ـش ـي ـع ـيــة .أج ـه ــزة ال ــدع ــاي ــة ال ـقــري ـبــة من
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وت ـي ــار املـسـتـقـبــل
ً
لعبت على هذا الوتر كثيرًا ،وصــوال إلى

انتقل اىل رحمته تعاىل املرحوم

حسني محمد الحاج خليل عبد الله

زوجته :عفاف مرتىض الحر
أبناؤه :عيل ،طارق وأحمد
ابنته :نرسين زوجة الصحايف ابراهيم االمني
أشقاؤه :املرحومون عيل ،حسن وعبد الغني
شقيقاته :سنية زوجة محمد أمني التنوخي ،فضة ،واملرحومات:
زينب ،سعدى ،مريم ،وفية ،عبدة الزهراء وثريا
يوارى الرثى يف جبانة بلدته الخيام بعد صالة ظهر اليوم األربعاء
املوافق يف  ٢آب .٢٠١٧
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يومي األربعاء والخميس يف منزل
شقيقه املرحوم الحاج حسن محمد الحاج خليل عبد الله (ابو
خليل) يف الخيام،
ويومي الجمعة والسبت للرجال والنساء يف منزل الفقيد يف صيدا ـ
الصباغ ،قرب مقربة اإلنكليز ،بناية الجبييل.
ّ
كام تقبل التعازي يف بريوت يوم االثنني يف السابع من آب الجاري،
بني الثالثة والسابعة مساء ،يف مركز جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضا ،قرب مركز أمن الدولة.
اآلسفون :آل عبدالله ،آل الحر ،آل األمني وعموم أهايل الخيام

ّ
ح ـ ّـد الـتــرويــج أن الـسـفــارة اإلمــارات ـيــة في
ب ـي ــروت أب ـل ـغــت وزارة ال ـخــارج ـيــة رفــض
ب ــاده ــا ت ـع ـيــن «ش ـي ـع ــي» ف ــي ال ـس ـف ــارة
ّ
ف ــي أب ــو ظ ـبــي .وفـيـمــا تـ ّـبــن أن م ــا جــرى
ترويجه غير صحيح ،بقي االتفاق قائمًا
بــأن يـجــري الـتـبــادل بــن حــركــة أمــل التي
تأخذ سفارة الكويت ،مقابل التخلي عن

احتمال أن يرفض
الفاتيكان تعيين
إبراهيم بسبب انتمائه
إلى محفل ماسوني

سفارة أبــو ظبي لتيار املستقبل ،ليظهر
ّ
الكويت ال فــي أبــو ظبي،
أن املعضلة فــي ّ
مــع اإلشـ ــارة إل ــى أن ــه رغ ــم األزم ــة الـحــادة
بني الكويت وإيران ،ال يزال سفير األخيرة
موجودًا على رأس عمله.
ولكن ،مقابل تأكيد مصادر «الخارجية»
عــدم إرس ــال أوراق اعـتـمــاد سعيد ،تؤكد
ّ
مصادر أخرى ُمطلعة على امللف أن «األمر
ّ
ال ي ــزال فــي إط ــار الـشــائـعــات الـتــي تـتــردد
بني الدبلوماسيني» .وتجزم املصادر بأن
«أح ــد زم ــاء سـعـيــد ي ـح ـ ّـرض عـلـيــه ،عبر
ّ
البعث بالرسائل إلى لبنان بأن السلطات
الكويتية لــن تقبل تعيني سفير شيعي،
من دون أن يصدر أي موقف رسمي بعد».
ُ
إرسال سعيد إلى
وماذا إذا ح ّسم أمر عدم ّ
ُ
َ
الكويت؟ ترد املصادر بأنها «ستستبدل
بـهــا س ـفــارة أخ ــرى فــي الـخـلـيــج ملصلحة
حركة أمل».
الفضيحة ،فــي مــا ت ـقـ ّـدم ،ليست فقط في
ّ
أن الـكــويــت ق ـ ّـررت ُمسبقًا رف ــض اعتماد
دبـ ـل ــوم ــاس ــي ب ـس ـب ــب ط ــائ ـف ـت ــه مـ ــن دون
وج ــود أي مـلــف مـسـلـكــي ُيــدي ـنــه ،ب ــل في
أن «يـنـصــاع» لبنان لـلـشــروط الكويتية،
ف ـي ــوافــق ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع س ـف ــرائــه من
ُم ـن ـط ـلــق ط ــائ ـف ــي ،ال بــوص ـف ـهــم مـمـثـلــن
للدولة .من الناحية القانونية ،وبحسب
اتـفــاقـيــة فيينا لـلـعــاقــات الدبلوماسية،
ُ
تقتضي األصول أن ترسل طلبات اعتماد
ّ
الرفض،
كــل الدبلوماسيني ،وإذا مــا أتــى
ّ
ُيـبـنــى عـلــى ال ـشــيء مـقـتـضــاه .ف ـبــأي حــق
ت ـم ـت ـنــع «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ع ــن إرس ـ ـ ــال طـلــب
اعتماد سعيد؟
ُ
إضافة إلى سعيد ،لم ترسل أوراق اعتماد
عـبـيــر ط ــه (ب ـع ـثــة ل ـب ـنــان ف ــي كـيـنـشــاســا)
بسبب إرسالها كتابًا إلى وزارة الخارجية
تــرفــض فـيــه املـنـصــب ال ـجــديــد ،م ــا يعني
اإلدارة املركزية .أما السفير
إعادتها ّ إلى ّ
نــويــل فــتــال ،ففضل تقديم استقالته من
الـسـلــك الــدبـلــومــاســي ع ــوض تعيينه في
البعثة في كازاخستان .وتتردد معلومات
تعيني
عــن احتمال أن يــرفــض الفاتيكان ُ
السفير جــونــي إبــراهـيــم ،بسبب مــا نشر
ُعــن انـتـمــائــه إل ــى محفل مــاســونــي ،فيما
ن ـق ــل ع ـنــه «أنـ ــه اس ـت ـق ــال م ــن آخ ــر محفل
انتمى إليه قبل  ٤سنوات».
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مجتمع وإقتصاد
قضية

المصارف والمهن الحرة والمدارس الخاصة تواصل حربها ضد السلسلة والضرائب

هل يرضخ رئيس الجمهورية للضغوط؟
فيفيان عقيقي  -فاتن الحاج
امل ـس ـت ـح ــوذون ع ـل ــى ال ـ ـثـ ــروة واألرب ـ ـ ــاح
واملداخيل العالية واالمتيازات ال يريدون
أي «إصـ ـ ـ ــاح» ،م ـه ـمــا كـ ــان مـتــواضـعــا
وم ـ ـحـ ــدودًا ،ي ــرف ـض ــون م ـب ــدأ تصحيح
األج ــور ويـهـ ّـولــون بعظائم األم ــور كلما
ّ
ـس
جـ ـ ـ ّـرى طـ ـ ــرح تـ ـع ــدي ــل ض ــريـ ـب ــي ي ـم ـ ً
«جنتهم» ،حتى ولــو كــان الطرح مجتزأ
و»حـنــونــا» ...املصيبة أن هــؤالء يثبتون
م ـ ّـرة بـعــد م ـ ّـرة أنـهــم الـسـلـطــة الحقيقية
على الدولة ،وهم الذين يمتلكون قرارها،
وب ــاس ـت ـط ــاع ـت ـه ــم دائ ـ ـمـ ــا أن ي ـف ــرض ــوا

ش ــروط ـه ــم ع ـل ــى ال ـف ـئ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
األخــرى التي ال تحظى بصوت لها وال
بمنبر.
ف ــي األي ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ،الحـ ــت م ــؤش ــرات
ج ــدي ــة ع ـلــى اح ـت ـم ــال أن ي ـق ــدم رئـيــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون عـلــى خطوة
ستعيد األم ــور ال ــى النقطة الـصـفــر ،أو
ال ــى مــا تـحــت الـنـقـطــة ال ـص ـفــر ،وتتمثل
برد قانوني سلسلة الرواتب والتعديالت
الـضــريـبـيــة ال ــى مـجـلــس ال ـن ــواب إلع ــادة
مناقشتهما وتعديل بعض أحكامهما،
وفق مشيئة املعترضني ،وفي مقدمهم
املصارف وأصحاب املهن الحرة ،الذين

ال يريدون أن يسددوا ضرائب إضافية
على أرباحهم ...وكذلك أصحاب املدارس
ّ
ال ـخــاصــة ،ال ــذي ــن ال ي ــري ــدون أن يـقــلـلــوا
ً
أربــاح ـهــم ق ـل ـيــا ،وبــالـتــالــي يـعـتــرضــون
على تصحيح رواتب املعلمني ويهددون
ب ــزي ــادة األق ـس ــاط ب ـم ـعــدالت ك ـبـيــرة إذا
لــم تدفع لهم الــدولــة مــن جيوب املكلفني
كلفة هــذا التصحيح ...وأيـضــا القضاة
وأس ـ ــات ـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ــذي ــن
يخوضون معركة الحفاظ على موقعهم
الوظيفي ومكاسبهم...
ّ
تنص امل ــادة  57مــن الدستور على حق
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي «ط ـل ــب إعـ ــادة

الـنـظــر ف ــي ال ـقــانــون مـ ـ ّـرة واحـ ــدة خــال
ّ
ش ـه ــر ،وي ـص ـبــح ف ــي حـ ــل م ــن إصـ ــدار
ال ـق ــان ــون إل ــى أن ي ــواف ــق عـلـيــه املـجـلــس
بعد مناقشة أخــرى في شأنه ،وإقــراره
بالغالبية املطلقة من مجموع األعضاء
ال ــذي ــن ي ــؤل ـف ــون امل ـج ـلــس ق ــان ــون ــا .وفــي
حال انقضاء املهلة دون إصدار القانون
أو إعــادتــه ،يعتبر الـقــانــون نــافـذًا حكمًا
ووجب نشره».
يـقــول الـنــائــب آالن عــون ل ــ«األخ ـبــار» إن
الــرئ ـيــس ع ــون لــم يـتـخــذ قـ ــرارًا حاسمًا
ف ــي شـ ــأن اس ـت ـع ـمــال هـ ــذه الـصــاحـيــة
ّ
الدستورية« ،لكن األكيد أنه سيستنفد

نقابات المهن الحرة:
ال نريد أن ندفع ضرائب أكثر
يـلـتـقــي وف ــد م ــن ات ـح ــاد ن ـقــابــات املـهــن
الحرة رئيس الجمهورية ،عند العاشرة
من صباح اليوم ،ليشرح اعتراضه على
املـ ــادة  17مــن قــانــون املـ ــواد الضريبية
لـتـمــويــل الـسـلـسـلــة ،املتعلقة بتوسيع
نـطــاق تكليف املـهــن ال ـحــرة ،وامل ــادة 36
من مشروع قانون املــوازنــة لعام 2017
املتصلة بتعديل الفقرة األولى من املادة
 56من القانون  44بتاريخ 2008/11/11
(ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة
وتعديالته) والخاصة بمهل التحصيل.
بـحـســب نـقـيــب امل ـحــامــن ف ــي ب ـيــروت،
أنطونيو الهاشم ،توجب املادة  17على
أصحاب املهن الحرة الخاضعني لنظام
الــربــح امل ـق ـطــوع تـضـمــن تصاريحهم
املهنية األرب ــاح املتأتية مــن اإلي ــرادات
املــالـيــة (ال ـفــوائــد) املقتطعة ضريبتها
أســاســا مــن املـصــارف ،ومــن ثــم تطبيق
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــديـ ــة .وي ـع ـت ـب ــر
الـهــاشــم أن هــذا التدبير ينطوي على
ازدواجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ت ـك ـل ـي ــف ويـ ـخ ــال ــف م ـب ــدأ
املساواة أمام الضريبة ،كونه استثنى
جميع املكلفني بضريبة الباب الثاني
(املوظفني واألجراء) أو الباب الثالث.

وتقضي املادة  17برفع الضريبة على
ال ـفــوائــد مــن  %5إل ــى  ،%7وتـنــص في
الفقرة الثانية على ما يأتي« :إذا كانت
ه ــذه ال ـفــوائــد وال ـع ــائ ــدات واإليـ ـ ــرادات
عائدة إلــى مؤسسات تجارية أو مهن
حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل
على أساس الربح املقطوع ،فإنها تبقى
خاضعة للضريبة املنصوص عليها
ً
ف ــي ال ـف ـقــرة (أوال) ،وت ـض ــاف قيمتها
ال ـص ــاف ـي ــة ،ب ـعــد ح ـســم ق ـي ـمــة ضــريـبــة
الباب الثالث ،إلــى اإلي ــرادات السنوية
لتلك املؤسسات واملهن ،ويطبق عليها
معدل الربح املقطوع الستخراج الربح
الـ ـص ــاف ــي الـ ـخ ــاض ــع ل ـض ــري ـب ــة ال ـب ــاب
األول» .ويعترض اتحاد نقابات املهن
الحرة على املادة  36من مشروع قانون
املــوازنــة الـتــي تـحــدد م ـ ّـدة م ــرور الزمن
ب ـ  4سـنــوات لسقوط جميع الضرائب
غير املسددة الصادرة بموجب جداول
ت ـك ـل ـيــف أو أوام ـ ـ ــر ق ـب ــض أو امل ـص ــرح
عـنـهــا .وق ــال ال ـهــاشــم إن ــه ت ــم الـتــوافــق
ّ
على تمديدها إلى سبع سنوات ،إال أن
وزارة املــال نكثت بالوعود وتراجعت
عن هذا االتفاق.

(هيثم الموسوي)

البطريرك الراعي الناطق باسم أصحاب المدارس
فــي مــوقــف الف ــت ،أع ـطــى الـبـطــريــرك
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـطـ ـ ــاء لـ ـ ــزيـ ـ ــادة
األق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاط امل ـ ــدرسـ ـ ـي ـ ــة أو ص ـ ــرف
املعلمني واملوظفني فــي حــال تنفيذ
ق ــان ــون س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب
فــي امل ــدارس الخاصة غير املجانية
واملـ ـ ـج ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة .ودعـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــي ،فــي
ع ـظ ــة األح ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،إل ـ ــى س ـم ــاع
ص ـ ــوت األمـ ــانـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ــدارس
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة واتـ ـح ــاد املــؤس ـســات
ً
التربوية الخاصة ،قائال« :املطلوب
عدم تطبيق أي زيادة على الرواتب
تصدر بعد األول من تموز املاضي،
ألن تسجيل الطالب للعام الدراسي
امل ـق ـبــل ت ــم وف ـق ــا ل ــأق ـس ــاط املـ ـق ــررة،
وألن الـعـقــود مــع الهيئة التعليمية
ّ
وقعت برواتب محددة تبعًا لذلك».
ّ
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «زي ـ ـ ـ ــادة األقـ ـس ــاط
س ـت ــأت ــي م ـج ـح ـفــة وم ــره ـق ــة ل ــأه ــل،
م ــا ي ـض ـطـ ّـرهــم إل ــى س ـحــب أوالدهـ ــم
مــن ه ــذه امل ـ ــدارس ،وإرغـ ــام األخ ـيــرة

عـلــى اإلق ـف ــال أو ص ــرف ال ـعــديــد من
األساتذة واملوظفني وحرمانهم من
فرص العمل» .الراعي طالب الدولة
بـ ـت ــأم ــن دف ـ ـ ــع ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادات وإي ـ ـجـ ــاد
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات كـ ـم ــا تـ ـفـ ـع ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة
ً
إلـ ــى ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،م ـح ـمــا إيــاهــا
مـســؤولـيــة وح ــدة الـتـشــريــع ب ـ «ربــط
القطاع الـخــاص بالقطاع الـعــام من
غير حق».
وفـ ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،خ ــرج ــت األم ــان ــة
العامة للمدارس الكاثوليكية تدافع
عن موقف الراعي الذي «لم ُ
يدع إلى
ع ــدم زي ـ ــادة الـ ــرواتـ ــب ،ب ــل إل ــى عــدم
فــرض زيــادة غير مــدروســة ،والعمل
عـ ـل ــى إيـ ـ ـج ـ ــاد اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ل ـل ـق ـط ــاع
الـخــاص واح ـتــرام األنظمة واملـهــل».
واسـ ـتـ ـغ ــرب ــت ال ـح ـم ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واإلعالمية التي تطاول رجال الدين
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـخ ــاص ــة ل ـت ـبــريــر مــا
تـضـمـنــه ق ــان ــون ال ـس ـل ـس ـلــة .وقــالــت
إن ـه ــا سـتـسـلــم رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة

ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاد مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــون م ـ ــذك ـ ــرة
بـمـطــالـبـهــا وس ـت ـشــرح مــوق ـف ـهــا في
مؤتمر صحافي تعقده قريبًا.
وبـيـنـمــا اعـتـبــر املـعـلـمــون أن موقف
الراعي ليس مفاجئًا ويشكل صفعة
لقانون السلسلة ،رأى رئيس نقابة
املعلمني رودول ــف عبود أن «الكالم
ي ـت ــرج ــم ب ـب ـس ــاط ــة م ــوق ــف املـ ـ ــدارس
الكاثوليكية» .وقال عبود إن النقابة
طلبت موعدًا من البطريرك للوقوف
على معطياته في هذا امللف ولشرح
الــزيــادات على األقـســاط التي قامت
بـهــا إدارات امل ـ ــدارس ف ــي ال ـس ـنــوات
الـ ـخـ ـم ــس األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ب ـح ـج ــة زيـ ـ ــادة
روات ــب املـعـلـمــن .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى
فصل التشريع وتحرير الرواتب ّمن
القيود القانونية ،فأكد عبود أنها
ّ
واملس بها مرفوض
نقطة مصيرية
ب ــامل ـط ـل ــق ،م ـن ـع ــا ل ـت ـط ـب ـيــق شــري ـعــة
الغاب ووقــوع املعلمني تحت رحمة
أصحاب املدارس.

(مروان بوحيدر)

ّ
الدستورية ّ
ّ
املحددة بشهر قبل
كل الفترة
اتخاذ أي قــرار نهائي ( )...وخصوصًا
أن مــوق ـفــه كـ ــان واضـ ـح ــا م ـنــذ ال ـبــدايــة
لناحية وجوب إقرار املوازنة ّ
العامة قبل
َ
ّ
قانوني السلسلة واإلجراءات الضريبية،
بهدف إعــادة االنتظام إلــى ّ
املالية ّ
العامة
وتحديد املداخيل والنفقات ،قبل تحديد
الحاجات».
لـقــد فـتــح الــرئـيــس ع ــون بــابــه فــي قصر
ب ـع ـبــدا ل ـكــل أولـ ـئ ــك امل ـع ـت ــرض ــن ،الــذيــن
يـضـغـطــون عـلـيــه ل ــرد ال ـقــانــونــن وع ــدم
التوقيع عليهما .وقد أبلغ عون ّزواره أنه
«سيجري تقييمًا للواقع الــذي استجد
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تقرير
ّ
الضريبية
بعد إقرار السلسلة واألحكام
خـ ــال ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ك ــون
املالحظات التي طرحت في أكثر من قطاع
تـسـتــوجــب درس ـهــا بــرويــة ومـســؤولـيــة،
ّ
ألن األمـ ـ ــر ي ـت ـع ــلــق ب ــال ـس ــام ــة ال ـع ـ ّـام ــة
ّ
ملالية الــدولــة ،وبــاالسـتـقــرار االجتماعي
واالق ـت ـص ــادي ،وألن الـتـشــريـعــات الـتــي
ّ
أقرها مجلس النواب على صلة مباشرة
ّ
بحقوق العمال واملوظفني ومكتسباتهم،
واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم».
ّ
وزاري ــة لــ«األخـبــار» إلى
تشير مـصــادر
أن «ه ـن ــاك ض ـغــوطــا ك ـب ـيــرة تـمــارسـهــا
ّ
جمعية املصارف ،وحمالت تهويل ّ
تروج
لـهــا حــول خـطــر السلسلة عـلــى الــوضــع
االقـتـصــادي ،لـ ّ
ّ
الضريبية
ـرد اإلجـ ــراءات
ال ـت ــي ت ـط ــاول ـه ــا ،ب ـم ــا ي ـن ـســف امل ـح ــاول ــة
األول ـ ــى ال ـج ـ ّ
ـدي ــة م ـنــذ ع ــام ( 2007بـعــد
بــاريــس  )3إلصـ ــدار ضــرائــب مـبــاشــرة
ّ
سيؤدي
تطاول الجيوب الكبيرة .وهو ما
إل ــى ط ــرح رئـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة مــوضــوع
السلسلة من خارج جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء ّ
املقررة ،يوم غد الخميس،

وال ـتــي سـيـكــون أب ــرز مـحــاورهــا تعديل
ّ
الضريبية على فوائد املودعني
اإلجراءات
ّ
املصرفية والـ .»TVA
واألرباح
يشير النائب آالن عون الى أن الهدف من
طــرح األمــر مجددًا على مجلس الــوزراء
هــو الـتـ ّ
ـوصــل إل ــى «ات ـفــاق سـيــاســي بني
ُ
ّ
كــل الـقــوى املمثلة فــي مجلس ال ــوزراء»،
وخـصــوصــا أن ّ
«رد مـشــروع السلسلة
ّ
ل ـيــس ب ــاألم ــر ال ـس ـهــل اتـ ـخ ــاذه إل بعد
ّ
السياسية» .ويتابع
الـتــوافــق مــع الـقــوى
ع ــون «ال ق ـ ــرار ن ـهــائ ـيــا ح ـتــى اآلن ،بل
س ـي ـك ـمــل ال ــرئ ـي ــس مـ ـش ــاورات ــه بـعــدمــا
ّ
ت ـح ـ ّـول مـقـصـدًا ل ـكــل املـعـتــرضــن على
ال ـقــانــون ،وذل ــك بــال ـتــوازي مــع مناقشة
ّ
كل االعتراضات والتفاهم حولها خالل
املحددة لـ ّ
الدستورية ّ
ّ
ـرد القانون،
الفترة
علمًا بــأن السلسلة مرتبطة بالضرائب
وال يمكن فصلها وخـلــق أزم ــة جــديــدة
ّ
لتمويلها ،واألرجح أننا سنكون أمام حل
يقضي بتقديم اقتراحات لتعديل قوانني
ّ
ضريبية ً
بناء على مالحظات
وإجراءات
ّ
ّ
السياسية».
كل القوى

اعتكاف القضاة مرهون
باالستجابة للمطالب
ّ
يستمر القضاة
لألسبوع الثاني،
فـ ـ ـ ــي اعـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـه ـ ــم عـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
ّ
القضائية ،احتجاجًا على مواد في
قــانــون سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب،
تطاول مكاسبهم وال سيما خفض
ال ـع ـط ـل ــة ال ـق ـض ــائ ـ ّـي ــة م ــن ش ـهــريــن
إلـ ــى ش ـه ــر ،وت ــوح ـي ــد ال ـص ـنــاديــق
الضامنة للموظفني ،ومن ضمنها
ً
ص ـنــدوق تـعــاضــد الـقـضــاة ،فضال
عن عدم رفع أساس راتب القاضي
األصيل كي يبقى أعلى من سائر
مــوظ ـفــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام .ال ـب ـنــدان
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران ي ـع ـت ـب ــره ـم ــا الـ ـقـ ـض ــاة
ّ
ّ
املالية
باستقاللية الـقــاضــي
مسًا
ّ
عبر ربــط التقديمات االجتماعية
بالحكومة.
وك ــان مـجـلــس الـقـضــاء األع ـلــى قد
ً
اقترح حال يقضي بتقديم اقتراح
ّ
ّ
قانون معجل مكرر بمادة وحيدة
بثالث نقاط وهي:
ـ تعديل سلسلة الــرتــب والــرواتــب
بـ ـحـ ـي ــث يـ ـصـ ـب ــح راتـ ـ ـ ــب الـ ـق ــاض ــي

يساوي راتب موظف فئة أولى.
ـ إسـ ـق ــاط ذك ـ ــر صـ ـن ــدوق ت ـعــاضــد
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاة مـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون
«اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ـض ــري ـب ـي ــة» ال ـتــي
نـ ـص ــت عـ ـل ــى ت ــوحـ ـي ــد صـ ـن ــاد ّي ــق
ال ـت ـعــاضــد ،ألن ه ــذا األمـ ــر يـتـعــلــق
بـ ـش ــؤون س ـل ـطــة ي ـن ـظ ـم ـهــا ق ــان ــون
القضاء العدلي.
وأشـ ـ ـ ــار رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء
األعـ ـل ــى ،ال ـق ــاض ــي جـ ــان ف ـه ــدّ ،فــي
اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ــى أن ـن ــا
«أعددنا اقتراح القانون ووضعناه
ف ـ ــي ع ـ ـهـ ــدة وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــدل س ـل ـيــم
جريصاتي ،الــذي وعــد بمتابعته
مع الجهات املعنية».
وع ـ ـ ــن ل ـ ـقـ ــاء املـ ـجـ ـل ــس م ـ ــع رئ ـي ــس
الجمهورية ميشال عــون ورئيس
الحكومة سعد الحريري ،قال فهد
إننا «ملسنا تفهمًا لخصوصيتنا
ننتظر ترجمته إلى قرارات عملية
مـنـصـفــة ف ــي ال ـقــريــب ال ـع ــاج ــل ،ما
سينعكس على تعليق تحركنا».

أساتذة الجامعة اللبنانية:
تحصين خصوصيتنا
ط ــال ـب ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لــراب ـطــة
األس ـ ــات ـ ــذة امل ـت ـف ــرغ ــن فـ ــي ال ـجــام ـعــة
اللبنانية رئيس الجمهورية بتعديل
قانون سلسلة الرتب والرواتب لجهة
إلـغــاء امل ــادة  31مــن الـقــانــون ،املتعلقة
بـ ـت ــوحـ ـي ــد ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق الـ ـض ــامـ ـن ــة،
ورفضت أي مس بتقديمات صندوق
تعاضد أساتذة الجامعة.
زارت ال ــراب ـط ــة ق ـصــر ب ـع ـب ــدا ،أخ ـي ـرًا،
ونـقـلــت مـصــادرهــا عــن الــرئـيــس قوله
إن ـ ــه «سـ ـيـ ـح ــاول ت ــرم ـي ــم األمـ ـ ـ ــور فــي
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــاع ـت ـب ــار إن ـ ــو مــا
حــدا مبسوط مــن هالسلسلة ال اللي
رح يــدفـعــوا (امل ـص ــارف) وال الـلــي رح
يقبضوا».
أعلنت الــرابـطــة أنـهــا طالبت «بإلغاء
امل ـ ـ ـ ـ ــادة  31الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـطـ ـي ــح أحـ ـ ـ ــد أه ــم
مكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية،
وهــو صـنــدوق التعاضد الــذي يشمل

األس ــات ــذة فــي امل ــاك وال ـت ـفــرغ ،بعدما
ك ــان ــت ت ـع ــاون ـي ــة م ــوظ ـف ــي الـ ــدولـ ــة ال
تشمل املتفرغني ،وشـكــل دوم ــا مظلة
األم ـ ـ ــن ال ـص ـح ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وق ــد
ك ــان حــاف ـزًا لـعــدد كبير مــن األســاتــذة
الجامعيني للتفرغ في الجامعة ،رغم
أن رات ــب األسـتــاذ فيها كــان أدن ــى من
راتب مثيله في الجامعات الخاصة».
ودعت ،في مذكرة ،إلى «إقرار سلسلة
جديدة ألساتذة الجامعة تنصفهم»،
وط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت «بـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــن األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ
الـجــامـعــي مــاديــا ومـعـنــويــا كــي يبقى
راتبه متميزًا ويبقى قادرًا على القيام
بدوره» .وشرحت «أن أستاذ الجامعة
ال ـلـبـنــان ـيــة ه ــو امل ــوظ ــف ال ــوح ـي ــد في
الدولة اللبنانية الــذي ألزمه القانون
( 70/6قانون التفرغ) بالتفرغ الكامل
للتدريس والبحث فــي الجامعة ،وال
َ
يحق له القيام بأي عمل اخر مأجور».

شكوى الجيش واألجهزة األمنية من تخفيض اإلنفاق

صيف وشتاء في مشروع موازنة 2017
تكشف النقاشات الدائرة حاليًا في لجنة المال والموازنة النيابية الغياب الكامل ألي معايير محددة ،أو
سياسة واضحة ،يفترض أن يجرى على أساسها تحديد أرقام االعتمادات المرصودة في مشروع قانون
الموازنة .توجد أدلة كثيرة على ذلك ،أبرزها شكاوى قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي
والمديرية العامة لألمن العام من «قصقصة» اعتمادات بمليارات الليرات ،مخصصة لتمويل احتياجات
أساسية ،بشكل عشوائي وغير مدروس ،في حين أن موازنة وزارة االتصاالت ،على سبيل المثال ال الحصر،
ترصد اعتمادات تصل قيمتها إلى  750مليار ليرة ال يعرف النواب أين وكيف سيتم إنفاقها ،ويرفض الوزير
المعني تقديم أي إيضاحات في شأنها
مليار ليرة للنفقات االجتماعية.

ميسم رزق

اعتمادات سخية لوزارة االتصاالت

منذ فـتــرة ،تقدمت كــل مــن وزارة الــدفــاع
والداخلية بتقارير تطلب وفقها «زيادة
اعتمادات الجيش وقوى األمن الداخلي
واألم ــن الـعــام فــي مـشــروع املــوازنــة لعام
 .»2017ج ــاءت هــذه الـتـقــاريــر بـنـ ً
ـاء على
اجتماعات عقدتها لجنة املــال واملوازنة
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ب ـح ـضــور وزي ـ ـ ـ َـري الــداخ ـل ـيــة
والــدفــاع ،تقرر على أثرها تشكيل لجنة
فرعية ل ــدرس حــاجــات األجـهــزة األمنية
والـعـسـكــريــة ،وال سـيـمــا أن االع ـت ـمــادات
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـت ـم ــوي ــل هـ ـ ــذه الـ ـح ــاج ــات
خفضتها وزارة املال عند إعداد املشروع،
ثم خضعت لتخفيض إضافي عند إقرار
هذا املشروع في مجلس الوزراء.

قوى األمن الداخلي
بـحـســب ال ـج ــداول ال ـ ــواردة فــي الـتـقــاريــر
امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ،ت ـش ـك ــو ق ـ ـيـ ــادة قـ ـ ــوى األمـ ــن
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي مـ ــن ت ـخ ـف ـي ــض االع ـ ـت ـ ـمـ ــادات
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ل ــألـ ـبـ ـس ــة س ـ ـنـ ــويـ ــا ب ـق ـي ـمــة
 4م ـ ـل ـ ـيـ ــارات لـ ـ ـي ـ ــرة ،وك ـ ــذل ـ ــك ت ـخ ـف ـيــض
اعـ ـتـ ـم ــادات ن ـف ـقــات ال ـت ـغــذيــة لـلـعـنــاصــر
املـكـلـفــن بـمـهـمــات حـفــظ األم ــن والـنـظــام
خ ــال الـتـظــاهــرات واألع ـي ــاد بنحو 340
مليون ليرة عــن املبلغ املطلوب .كما ّ
تم
اقتطاع  18مليار ليرة من نفقات خاصة
بــامل ـحــروقــات .ت ـحــذر ه ــذه ال ـت ـقــاريــر من
أن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات سـ ـت ــؤدي ح ـك ـمــا إل ــى
ت ـخ ـف ـي ــض عـ ـ ــدد دوريـ ـ ـ ـ ــات حـ ـف ــظ األمـ ــن
وم ـط ــاردة املـطـلــوبــن وس ــوق املـســاجــن
إلى املحاكم في املواعيد املحددة أو تلبية
نداءات االستغاثة للمواطنني!
التخفيضات بحسب التقارير نفسها
طــاولــت أيضًا نفقات تغذية السجناء.
فبعدما كــان املبلغ املطلوب  7مليارات
ليرة ،وافقت الحكومة على  5مليارات
ون ـص ــف م ـل ـي ــار ل ـي ــرة ف ـق ــط ،م ــا ُيـمـكــن
أن «ي ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ت ـخ ـف ـي ــض ال ـك ـم ـي ــات
ّ
املخصصة للسجناء ،وتوقف املتعهدين
عــن تـقــديــم امل ــواد الـغــذائـيــة والــوجـبــات
الجاهزة ،كذلك قيام املساجني بأعمال
شغب وانتفاضات كبيرة».
وط ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــات الـ ـنـ ـفـ ـق ــات
االستشفائية ،إذ وافـقــت الحكومة على
فيما املبلغ املطلوب
مبلغ  90مليار ليرةُ ،
هــو  95مليارًا .وكــذلــك خفضت النفقات
املدرسية من نحو  95مليار ليرة مطلوبة
الى  63مليار ليرة .ولم تسلم التقديمات
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـخــاصــة ب ـعــوائــل ش ـهــداء
قــوى األم ــن الــداخـلــي ،إذ أق ــرت الحكومة
لها مبلغ مليار و 400مليون ليرة ،فيما
النفقات املـقــدرة لعام  2017تصل إلــى 3
ً
م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة .ف ـض ــا ع ــن تـخـفـيـضــات
ط ــاول ــت اع ـت ـم ــادات ال ـت ـج ـه ـيــزات الفنية
واملعلوماتية واألثاث والنقل واملختبرات
والتقديمات املدرسية.

األمن العام

بحسب التقرير ّ
املقدم من املديرية العامة
لألمن الـعــام ،وافــق مجلس ال ــوزراء على
مبلغ  480مـلـيــون لـيــرة لتغطية نفقات
تغذية املوقوفني بعهدته «رغم االرتفاع
املـلـحــوظ فــي أع ــداده ــم» ،فـيـمــا النفقات
امل ـقــدرة هــي بقيمة  600مـلـيــون .وجــرى
تخفيض اعتمادات األدويــة الــى مبلغ 5
مـلـيــارات ل ـيــرة ،فيما الـنـفـقــات امل ـقــدرة 7
مليارات ليرة .أما اعتمادات تغطية كلفة
اشتراكات املياه والكهرباء واالتصاالت
ل ــزوم املـبــانــي وامل ـق ـ ّـار ،فـقــد خـصــص لها

(مروان بوحيدر)

ً
مبلغ مليار و 200مليون ليرة بــدال من
مليارين و 800مليون (املبلغ املطلوب).
كـ ــذلـ ــك نـ ـفـ ـق ــات الـ ـنـ ـق ــل لـ ـت ــأم ــن آلـ ـي ــات
عسكرية ،إذ وافــق مجلس ال ــوزراء على
مبلغ  270مليونًا مــن أصــل  500مليون
كنفقات م ـقـ ّـدرة .كما ط ــاول التقشف كل
ما هو مرتبط بلوازم مكتبية وقرطاسية
للمكاتب ومـحــروقــات وتـجـهـيــزات فنية
مختلفة وتقديمات لنفقات اجتماعية.

الجيش
أظ ـه ــرت ال ـت ـقــاريــر أن االع ـت ـم ــادات الـتــي
حــذفــت مــن اعـتـمــادات الجيش قــد يكون
لها تأثير سلبي .فمن أصــل  8مليارات
مطلوبة ملالبس العسكر ،تـ ّـم تخصيص
 6مـلـيــارات ونـصــف مليار لـيــرة .وجــرى
ح ــذف مـبـلــغ  16مـلـيــار ل ـيــرة م ــن نفقات
ال ـت ـغــذيــة ،و 12مـلـيــون ل ـيــرة م ــن نـفـقــات
الـقــرطــاسـيــة ل ـل ــدورات الـتــدريـبـيــة .و560
م ـل ـي ــون ل ـي ــرة م ــن ال ـن ـف ـق ــات املـخـصـصــة
للمحروقات وزي ــوت املــولــدات .كــذلــك تم
حذف مبلغ  5مليارات و 200مليون ليرة
مــن الـنـفـقــات امل ـق ــدرة لـلـمـيــاه والـكـهــربــاء
واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت .وإذا مـ ـ ــا ض ـ ـمـ ــت هـ ــذه

تشكو قيادة الجيش
من تخفيض اعتماداتها
المطلوبة بنحو  64مليارًا
و 600مليون ليرة
التخفيضات إلى جانب حذوفات أخرى
لها عالقة بتجهيزات فنية ومعلوماتية
واس ـت ـه ــاك ـي ــة ،ي ـصــل امل ـب ـلــغ اإلج ـمــالــي
امل ـ ـحـ ــذوف إلـ ــى ن ـح ــو  64م ـل ـي ــارًا و600
مـلـيــون ل ـيــرة .وق ــد أرف ـقــت وزارة الــدفــاع
تقريرها ال ـصــادر عــن مــديــريــة القضايا
امل ــال ـي ــة واإلدارة ب ــائ ـح ــة االعـ ـتـ ـم ــادات
املطلوب إضافتها إلى مشروع املوازنة،
وهي كاآلتي 4 :مليارات ليرة العتمادات
تعيني ملحقني عسكريني في الخارج4 .
مليارات العـتـمــادات بــدل أخـطــار وتبرع
ب ــال ــدم وت ـع ــوي ـض ــات 4 .م ـل ـي ــارات ل ـيــرة
العتمادات دورات تدريبية في الخارج7 .
مليارات ليرة لتقديمات املرض واألمومة.
 7مليارات ليرة للتقديمات املدرسية ،و2

فـ ــي ظـ ــل انـ ـهـ ـم ــاك أع ـ ـضـ ــاء ل ـج ـن ــة املـ ــال
واملـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة ب ـم ـط ــال ــب ق ـي ــادة
ال ـج ـيــش واألجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،اكـتـشـفــوا
أن م ــوازن ــة وزارة االت ـص ــاالت تتضمن
اعتمادات تصل قيمتها الى  750مليار
ل ـيــرة ،لــم ي ـحــدد ال ــوزي ــر ج ـمــال ال ـجــراح
وجـهــة إنـفــاقـهــا الحقيقية ،علمًا بأنها
َ
ال تشمل ما يجري إنفاقه عبر شركتي
الـ ـخـ ـل ــوي ،وه ـ ــو يـ ـف ــوق مـ ـئ ــات مــايــن
الدوالرات.
تــم إدراج ه ــذه االع ـت ـم ــادات تـحــت بند
«ص ـي ــان ــة أخ ـ ــرى وإنـ ـ ـش ـ ــاءات أخ ـ ــرى».
يشير أحد النواب األعضاء في اللجنة
إلى أن وزير االتصاالت طلب مبلغ 450
مليار ليرة مقابل برنامج يعمل على
تنفيذه! وقد امتنع الوزير الجراح عن
تقديم إيضاحات حول إنفاق هذا املبلغ،
وعمد إلى «اتهام نواب التيار الوطني
ّ
الحر وحــزب الله وحركة أمــل بإسقاط
ق ــان ــون ال ـب ــرن ــام ــج اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى ق ــرار
سياسي» ،مروجًا لفكرة وجود مؤامرة
ض ـ ّـده حاكتها كتل نيابية ممثلة في
ً
ال ـل ـج ـنــة ،مـ ـح ــاوال س ـحــب ال ـن ـقــاش في
اللجنة وتحويله إلــى نقاش سياسي،
ب ـعــدمــا أك ــد مـعـظــم أع ـضــائ ـهــا أن ــه في
ظــل غـيــاب أي معطيات ودراسـ ــات عن
جدوى إنفاق هذا املبلغ ،فليس ممكنًا
املوافقة عليه في اللجنة باالستناد إلى
«كلمة» وزير االتصاالت عن ضرورته.
إلى جانب قانون البرنامج ،هناك مبلغ
بقيمة  348مليار لـيــرة يــدخــل ضمن ما
ي ـسـ ّـمــى «إن ـ ـشـ ــاءات أخ ـ ــرى» ،مـنـهــا 141
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ل ـت ـغ ـط ـيــة روات ـ ـ ــب مــوظـفــي
أوجيرو ،والباقي يصرف على مشاريع
استثمارية غير ّ
محددة لم يقدم الجراح
أي تفصيل عنها .وفيما سعى الجراح
إلى تهريب إنفاق بال دراسات وال لوائح
م ـشــاريــع مـفـصـلــة ،ع ـبــر تـمـ ّـسـكــه بـفـكــرة
ت ـط ــوي ــر ش ـب ـك ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت مـ ــن خ ــال
مـشــاريــع الـفــايـبــر أوبـتـيــك بمستوياتها
املختلفةّ ،
رد عليه النائب ياسني جابر
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ــه ج ــرى تـلــزيــم مـشــروع
بـ  12مليون دوالر ،وهناك مشروع آخر
ً
وبناء عليه ال داعي
بـ  10ماليني دوالر،
لهذا املبلغ املرصود.

اقتراحات للمعالجة
أمـ ـ ــام ه ــذي ــن املـ ـث ــال ــن ،تـ ـ ــدرس الـلـجـنــة
الفرعية إمكانية نقل املبالغ املرصودة
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت إلـ ـ ــى اعـ ـتـ ـم ــادات
املــؤسـسـتــن األمـنـيــة والـعـسـكــريــة ،غير
أن آلية هــذا النقل لــم تحدد حتى اآلن.
ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر ال ـل ـج ـنــة إلـ ــى إمـكــانـيــة
تقديم اقـتــراح إلــى الهيئة العامة لنقل
االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات ،وال س ـي ـم ــا أن مـجـلــس
النواب غير مخول بزيادة االعتمادات
املـقــررة فــي مـشــروع قــانــون املــوازنــة .إال
أن آراء أخ ــرى تعتبر أن ه ــذا االق ـتــراح
ي ـخــالــف امل ـ ــادة  84م ــن ال ــدس ـت ــور الـتــي
تنص على أنه «ال يجوز للمجلس خالل
مناقشة امليزانية ومشاريع االعتمادات
اإلض ــافـ ـي ــة أو االس ـت ـث ـنــائ ـيــة أن يــزيــد
االعتمادات املقترحة عليه في مشروع
املوازنة أو في بقية املشاريع املذكورة،
س ـ ـ ــواء كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ب ـ ـصـ ــورة تـ ـع ــدي ــل أو
اقتراح .غير أنه يمكنه بعد االنتهاء من
تلك املناقشة تقديم اقتراحات قوانني،
من شأنها إحداث نفقات جديدة».
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عيادة

أورام الثدي ليست كلها «خبيثة»

غالبًا ما يتم التعامل مع األورام على أنها ستتحول مع
ّ
الوقت إلى سرطانية .غير أن ما يقوله الطب يختلف عما يفكر به
المصاب بأي نوع من هذه األورام ،فثمة أنواع تولد وتموت وتبقى
صفتها «حميدة» ،ومن هذه األنواع بعض األورام التي تصيب
الثدي ،والتي تسمى علميًا «الفيبرودينوما»
لـيـســت ك ــل األورام "ه ـي ــداك امل ــرض"،
فثمة أورام "حـمـيــدة" أي ـضــا .تعيش
داخ ــل أع ـضــاء الـجـســد ،وكــأنـهــا غير
مـ ــوجـ ــودة .وفـ ــي غ ــال ــب األح ـ ـيـ ــان ،ال
يـشـعــر ال ـفــرد بــوجــودهــا ،إال عندما
تصبح بـ"السنتمترات".
وه ـنــا ،لسنا فــي وارد س ــرد قصص
األورام ال ـح ـم ـي ــدة ،وإنـ ـم ــا ال ـحــديــث
عــن نـمــوذج واحــد منها ،وهــو الــورم
الـ ـغ ـ ّـدي الـلـيـفــي ( ،)Fibroadenoma
وال ــذي يـعـ ّـد أحــد أكـثــر أن ــواع حــاالت
الثدي املرضية انتشارًا.
ّ
محددًا ،إذ
ال يقتحم هذا الــورم عمرًا
يـمـكــن اإلص ــاب ــة ب ـهــذا ال ـن ــوع ف ــي أي
عمر ،وإن كان غالبًا ما يبدأ بالظهور
ف ــي ف ـتــرة ال ـب ـل ــوغ ،وخ ـصــوصــا لــدى
ال ـف ـت ـيــات ال ـيــاف ـعــات وال ـ ــذي يتجلى
ظهوره على صــورة كتلة واحــدة في
أحد الثديني أو كليهما.
مــع ذلــك ،فــإن "ه ــذا" الــذي ال يسمونه
حـ ـمـ ـيـ ـدًا دونـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ــوارض ،وي ـت ـك ــون
م ــن ع ــدة أنـ ــواع وي ـح ـتــاج ف ــي بعض
األحـيــان إلــى عــاجــات .وفــي ما يلي،
س ـنــورد عــرضــا بسيطًا ل ـهــذا الـنــوع
من خالل اإلجابة على مجموعة من
األسئلة.
¶ ما هي أعراض أورام الثدي الحميدة؟
"ال ـك ـت ـلــة" ،ه ــي ال ـع ــارض األول ال ــذي
ينبئ بوجود شيء ما في الثدي ،إذ
قد يظهر في أحد الثديني كتلة واحدة
أو أكثر ،وغالبًا ما يتراوح قطر هذه
الـكـتــل  1و 2سـنـتــم ،وإن ك ــان ــت ،في
بعض الحاالت ،قابلة للنمو ليصبح
ق ـط ــره ــا أكـ ـث ــر مـ ــن  5س ـن ـت ـي ـم ـتــرات.
ولتلك الكتل خصائص ،لعل أهمها
أربع:
ـ "مطاطية" البنية.

ـ دائرية الشكل وواضحة الحدود.
ـ ق ــاب ـل ــة ل ـل ـحــركــة ت ـحــت ال ـج ـل ــد عـنــد
تحسسها.
ـ غير مؤملة فــي غالب األحـيــان ،إال في
حاالت نادرة تصبح معها لينة ومؤملة
بـعــض ال ـش ــيء ،خـصــوصــا ف ــي الـفـتــرة
التي تسبق "الدورة الشهرية".
¶ ما هي أنواع أورام الثدي الحميدة؟
ت ـق ــع أورام الـ ـث ــدي ف ــي ث ــاث ــة أنـ ـ ــواع:
البسيطة واملعقدة والعمالقة .غير أن
هــذه األن ــواع الثالثة ال تنذر بالخطر،
إذ أنها في غالبية األحوال ال يمكن أن
تتحول إلى ورم سرطاني.
ـ ورم الثدي الحميد البسيط (Simple
:)fibroadenoma
يتراوح حجم الكتل في هذا النوع من
أورام الثدي الحميدة بني  1و 3سنتم.
لكن ،برغم هذا الحجم الكبير نسبيًا ،ال
يجعل ظهور هذا النوع من األورام في
الثدي املرأة املصابة به أكثر عرضة من
غيرها لإلصابة بسرطان الثدي.
ـ ورم الثدي الحميد املعقد (Complex
:)fibroadenoma
على عكس النوع األول ،فإن ورم الثدي
املعقد يزيد من احتمالية إصابة املرأة
بسرطان الثدي ،ولكنه ال يتحول أبدًا
إلى ورم سرطاني.
ـ ورم الثدي الحميد العمالق (Giant or
:)juvenile fibroadenoma
فـ ــي ب ـع ــض األح ـ ـي ـ ــان ،قـ ــد ي ـن ـم ــو ورم
ال ـثــدي الـحـمـيــد لـيــزيــد حجمها عــن 5
سنتيمترات ،وعندها يتحول من ورم
بسيط أو معقد ليصبح ورمــا عمالقًا.
وعلى عكس أورام الثدي السرطانية،
فــإن أورام الـثــدي الحميدة ال تتسبب
بـحــدوث إف ــرازات مــن حلمة ال ـثــدي ،أو

أي نوع من الورم في الثدي واالحمرار
والطفح الجلدي حوله.
¶ من ّ
هناألكثر عرضة لإلصابة به؟
تعتبر أورام ال ـثــدي الـحـمـيــدة شائعة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوث ب ـ ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـنـ ـس ــاء
والـفـتـيــات عـمــومــا ،إذ ت ـصــاب حــوالــى
 %10مــن الـنـســاء ب ـهــذه األورام غالبًا
دون أن يدركن ذلك .ويشيع ظهور هذا
النوع من األورام بني الفتيات والنساء
الـلــواتــي ت ـتــراوح أعـمــارهــن مــا بــن 15
و 35ع ــام ــا ،أو أث ـن ــاء ف ـتــرة ال ـح ـمــل أو
اإلرضاع.
ّ
ثمة عامل آخــر لتخمني من هــن األكثر
ع ـ ــرض ـ ــة ،وه ـ ـ ــو "ال ـ ـس ـ ـجـ ــل الـ ـع ــائـ ـل ــي"،
إذ ت ـش ـيــر ب ـع ــض الـ ـ ــدراسـ ـ ــات إل ـ ــى أن
وجــود ام ــرأة فــي العائلة قــد سبق لها

ال يؤثر استئصال أورام الثدي
الحميدة على شكل ومبنى
الثدي عمومًا
لن تضطر المصابة غالبًا
للخضوع ألي إجراءات طبية
بعد استئصال األورام
إذا اخترت عدم استئصال األورام
نظرًا إلى صغر حجمها ،قد يطلب
منك الطبيب مراقبتها
اإلصــابــة بسرطان الـثــدي قــد يرفع من
فرص اإلصابة بهذا النوع من األورام
الحميدة .وغالبًا ما تنشأ كتلة واحدة
فــي ال ـث ــدي ،إال فــي مــا نسبته  10إلــى
 %15من الحاالت التي يظهر فيها أكثر
من كتلة في ذات الوقت أو في مراحل
عمرية مختلفة.
¶ كيف يتكون الورم؟
ال ي ــوج ــد س ـب ــب مـ ـح ــدد ب ـع ــد لـظـهــور
أورام ال ـث ــدي ال ـح ـم ـيــدة ،ول ـكــن يعتقد
عــدد من األطباء املتخصصني أن هذه

الكتل تنشأ وتتطور نتيجة التغيرات
الـ ـح ــاصـ ـل ــة ف ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوي ــات ه ــرم ــون
األستروجني في الجسم .ويشير هؤالء
ّ
يتكون من "فصيصات"
إلــى أن الثدي
( ،)Lobulesوه ـ ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــدد امل ـن ـت ـجــة
للحليب (،)Milk-producing glands
إض ــاف ــة إلـ ــى قـ ـن ــوات ت ـح ـمــل الـحـلـيــب
وتــوص ـلــه إل ــى حـلـمــة ال ـثــدي (.)Ducts
وعادة ،ما يحيط بهذه الغدد والقنوات
أنـسـجــة دهـنـيــة تـحـمـيـهــا .وي ـب ــدأ ورم
الـ ـث ــدي ال ـح ـم ـيــد بــال ـت ـكــون ف ــي إح ــدى
فـصـيـصــات الـحـلـيــب ،لتكبر األنسجة
وقنوات الحليب املحيطة بالقصيصة
ل ـت ـكــون ف ــي ال ـن ـهــايــة ك ـت ـلــة مـتـمــاسـكــة
ولينة .وهذا ما يسمونه الورم الحميد.
¶ ماذا عن التشخيص والفحوصات؟
عـنــدمــا تشعر امل ــرأة بــوجــود كتلة في
الثدي ،عليها أن تقوم بزيارة الطبيب
وامل ـت ــوق ــع ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ،أن يـقــوم
الطبيب بتحويل املريضة إلــى عيادة
م ـت ـخ ـص ـصــة ب ـم ـشــاكــل ال ـ ـثـ ــدي ،حـيــث
ت ـ ـقـ ــوم مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن امل ـت ـخ ـص ـصــن
بــإخـضــاع املـ ــرأة ل ـعــدة ف ـحــوص يطلق
عـلـيـهــا م ــا يـسـمــى بــالـتـقـيـيــم الـثــاثــي
( ،)Triple assessmentوذلــك للوصول
إلـ ـ ــى ال ـت ـش ـخ ـي ــص الـ ــدق ـ ـيـ ــق .وت ـش ـمــل
الفحوصات:
ـ فحص ثدي يدوي خارجي.
ـ فحص الثدي باألشعة فوق الصوتية
( )Ultrasound scanأو ال ـت ـص ــوي ــر
الشعاعي للثدي (.)Mammography
ـ خــزعــة مــن ال ـثــدي ( )Core biopsyأو
ال ــوخ ــز ب ــإب ــرة رق ـي ـق ــة (Fine needle
.)aspiration - FNA
ك ـل ـم ــا ك ــان ــت املـ ـص ــاب ــة بـ ـ ـ ــورم الـ ـث ــدي
الـ ـحـ ـمـ ـي ــد أص ـ ـغـ ــر سـ ـن ــا كـ ـلـ ـم ــا ك ــان ــت
اإلج ــراءات املتخذة أقــل شــدة ،بــل أنها
قــد ال تضطر للجوء للتقييم الثالثي
بكامل إج ــراءات ــه ،إذ أن مـجــرد فحص
الـ ـث ــدي ال ـ ـيـ ــدوي وال ـف ـح ــص بــاألش ـعــة
فــوق الصوتية قد يكونان كافيني وال
يحتاج األمر إلى أخذ خزعة.
أم ــا إذا كــانــت امل ــرأة فــي عـمــر أكـبــر من
 40س ـنــة ،غــالـبــا سـتـحـتــاج إل ــى إج ــراء
ً
فـحــص بــاألشـعــة ف ــوق الـصــوتـيــة بــدال
من التصوير الشعاعي للثدي.

¶ مــاذا عن العالج والتعامل مع ورم الثدي
الحميد؟
تــوجــد ع ــدة ط ــرق لـلـتـعــامــل م ــع ال ــورم
الحميد والتخلص منه:
ـ مــراقـبــة أورام ال ـثــدي الـحـمـيــدة دون
اس ـت ـئ ـصــال ـهــا ،خ ـص ــوص ــا إذا كــانــت
صـ ـغـ ـي ــرة وال يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا ت ـك ـب ــر مــع
الــوقــت ،فــإن بـقــاء هــا غالبًا لــن يسبب
أي ضرر.
ـ الحل الجراحي ،ويشمل أحد خيارين:
ـ االسـتـئـصــال ال ـخــزاعــي (Excisional
 )biopsyوه ــي عـمـلـيــة جــراح ـيــة يتم
الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـيـ ـه ــا إلزال ـ ـ ـ ــة كـ ـت ــل الـ ـث ــدي
الحميدة املعقدة أو العمالقة.
االسـ ـتـ ـئـ ـص ــال ال ـ ـخـ ــزاعـ ــي ب ـم ـس ــاع ــدة
ض ـغ ــط ال ـ ـهـ ــواء (Vacuum assisted
 ،)excisional biopsyوهـ ــذا اإلجـ ــراء
ال ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى شـ ــق جـ ــراحـ ــي كـبـيــر
فـ ــي ال ـ ـصـ ــدر ك ـم ــا فـ ــي ال ـ ـنـ ــوع األول،
وم ــن املـمـكــن الـقـيــام بــه تـحــت تخدير
مــوضـعــي .وغــالـبــا ،مــا يـجــري اللجوء
لهذا النوع من اإلج ــراءات الطبية في
حــال كــانــت الكتلة أو الكتل الحميدة
فــي الـثــدي صغيرة فــي الحجم .وهنا
ي ـتــم إدخـ ـ ــال أنـ ـب ــوب م ـف ــرغ ع ـبــر شق
صـغـيــر ف ــي ال ـث ــدي لـيـتــم شـفــط ال ــورم
إلــى ال ـخــارج بــالـكــامــل ،مــع مــراقـبــة ما
يـحــدث فــي داخ ــل ال ـثــدي والـتــأكــد من
دخ ــول األن ـبــوب لـلـمــواقــع الصحيحة
ع ـبــر م ــراق ـب ــة ال ـث ــدي داخ ـل ـي ــا بــأشـعــة
فحص الثدي مباشرة على الشاشة.
بعد ذلك ،يتم إرسال الكتل التي جرى
استئصالها إلــى املختبر لفحصها،
ومن الجدير بالذكر أن هذا اإلجراء قد
يسبب بعض التورم واأللم لعدة أيام.
بعيدًا عن اإلجراءات الجراحية ،هناك
إج ـ ـ ــراء غ ـي ــر ج ــراح ــي ي ـس ـمــى بــالـكــي
بــال ـت ـج ـم ـيــد ( ،)Cryoablationوف ـيــه
ي ــراق ــب ال ـط ـب ـيــب ال ـ ـ ــورم ال ـح ـم ـيــد فــي
ال ـث ــدي ع ـبــر األمـ ـ ــواج ف ــوق الـصــوتـيــة
عـلــى شــاشــة جـهــاز مـخـصــص ،بينما
يحمل أداة إلـكـتــرونـيــة يطلق عليها
اس ـ ــم "ال ـ ـكـ ــراي ـ ـبـ ــروب" ()Cryoprobe
يضغط بها بلطف على بشرة الثدي
ل ـت ـقــوم بـتـجـمـيــد األن ـس ـج ــة املـحـيـطــة
ب ــال ــورم مــا ي ــؤدي إل ــى تــدمـيــر الكتلة
الحميدة دون جراحة.
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تصميم عماد خالدي

أخبار متفرقة

«كونكور» و«غلوكوفاج» :بداية اإلنتاج المحلي
دواء «كونكور» وحبوب «الغلوكوفاج» بلمسة لبنانية .هذه ليست
مــزحــة .هــذا مـشــروع بــدأتــه ،منذ نحو عــام ،شركة «مـيــرك» األملانية
املتخصصة في ابتكار «البيوفارما» ،بالتعاون مع شركة «فارماالين»
اللبنانية لصناعة األدوية ،لتصنيع هذين املنتجني محليًا .أي صناعة
لبنانية « ،»%100تقول املــديــرة العامة لشركة "مـيــرك" فــي الشرق
األدنى الدكتورة حال سليمان.
سنة أخرى ،ويصبح هذان املنتجان في األسواق اللبنانية ،كصناعة
محلية «وبالجودة نفسها» ،تقول سليمان .وعندما يقال «بالجودة
ّ
نفسها» ،فـهــذا ي ــدل على أن «كــل شــي مــاشــي على الــزيــح» ،تمامًا
كما «املاكينة األملــانـيــة» .لكن ،دون هــذا املـشــوار الــذي بــات تحقيقه
قاب قوسني أو أدنى درب طويل ،بدأته «ميرك» بتعليم «فارماالين»
أصــول «نقل التقنية» ( ،)technical transfertوهــذا يتطلب مهارة
و«مصاري» أيضًا ،كي تصبح الشركة اللبنانية قادرة على اإلنتاج
املـحـلــي .لـكــن ،مل ــاذا لـبـنــان؟ ومل ــاذا لــم تختر «م ـيــرك» ،شــركــة األدوي ــة
العاملية ،بلدًا آخر؟ عن هذا السؤال ،تجيب سليمان ّ
بأن هدف «ميرك»
األساس هو «ترسيخ التزامنا املستمر بدعم صناعة األدوية محليًا،
ّ
الصحية للمرضى عبر توفير التقنيات والخدمات
وتقديم الرعاية
املـبـتـكــرة» .انطالقًا مــن هـنــا ،كــانــت االلتفاتة إلــى لبنان تحت ثالثة
عناوين «دعم االقتصاد اللبناني من خالل تشغيل معامل التصنيع
املحلي خدمة للمصلحة العامة» ،وثانيًا «تعزيز صحة املريض من
خالل املحافظة على نفس جــودة الــدواء وتأمينه محليًا» .أما ثالثًا،
فهو ما يمكن اعتباره مكافأة للبنان الــذي ّ
يعد أحد أســواق شركة

«ميرك» التي توجد منتجاتها «في األســواق اللبنانية منذ أكثر من
 150عامًا ،ولذلك كان قرارنا بنقل إنتاجنا إلى لبنان بغرض تعزيز
التزامنا تجاه اللبنانيني والسوق اللبنانية».
لكن ،هذه الخطوة لن تكون األخيرة في مسيرة الشراكة بني «ميرك»
األملــانـيــة وشــركــات تصنيع األدويـ ــة اللبنانية ،إذ مــن املـفـتــرض أن
تستتبع بمنتجات أخــرى بعد خــروج هذين املنتجني إلى األســواق.
وفــي هــذا اإلط ــار ،تضرب سليمان موعدًا لخروج دواء «كونكور»،
وهــو الــذي يعالج ضغط الــدم ،إلــى األس ــواق ،مـحـ ّـددة املوعد «بمطلع
العام املقبل» ،على أن تتبعه حبوب «غلوكوفاج» لتنظيم السكر في
الدم .وهنا ،تلفت سليمان إلى نقطة أساس ،وهي أن هذين املنتجني
يتضمنان أكثر من «تراند» (عيار) ،ومن املفترض أن يكون العام
املقبل موعدًا لصدور تلك «األنواع» بالتسلسل ،على أن تكون نهاية
العام املقبل موعد اكتمال «عائلة» كل منتج.

ال تزال الفجوة الجندرية سببًا أساسيًا للفوارق باإلصابات
الصحية أو الهشاشة بني الرجال والنساء .وال يزال الرجل
يترنح تحت ضغوطات السترس اليومي ومخاطر التعرض
للسلوكات الخطرة.
لم يتوقع أحد أن يكون عامل الخصوبة األبرز عند الرجل -
السائل املنوي -الضحية األهم والتي قد يسقط معها كل ما
ُبني من هياكل حول "الذكورة" و"الرجولة" واإلنجاب .ليس
بقليل عدد الرجال الذين يرفضون إجراء تحليل أو فحص
السائل املنوي ملا ّ
"يمس" برجولتهم وغرورهم ،والعتقادهم
دائمًا أن عدم اإلنجاب ينبع من حوض املــرأة ال من حوض
الرجل.
فــي كتابه الشهير "لعنة آدم :مستقبل بــا رج ــال" ،يتنبأ
بــريــان سايكس أسـتــاذ الــوراثـيــات فــي جامعة أوكسفورد
باختفاء موروثة " "Yومعها الحيوانات املنوية بعد حوالى
 110,000عــام لتترك بعدها التناسل واإلنـجــاب في مهب
األلغاز .نبوءة سايكس لم تكن "هلوسة" مع ظهور الدراسة
ال ـتــي ُن ـش ــرت ه ــذا األس ـب ــوع وال ـت ــي تـشـيــر إل ــى ت ـ ٍّ
ـدن مقلق
للحيوانات املنوية بني أعوام  ١٩٧٣وٍّ ،٢٠١١
تدن تبلغ نسبته
٪٦٠  ،مــن  ٩٩إلــى  ٤٧مليون حـيــوان مـنــوي ،فــي البلدان
الغربية خاصة ،وفي أغلب البلدان عامة .يصبح هذا االتجاه
االنحداري خطيرًا إذا ما علمنا أن الحد األدنى املطلوب لعدد
الحيوانات املنوية لخصوبة الرجل هي  ١٥مليونًا بحسب
منظمة الصحة العاملية .هنا أيضًا ما يتعرض له الرجل من
إنهاك وتوتر وسلوك غير صحي (تدخني وإفــراط بشرب
الكحول) ،وطبيعة إنتاج الحيونات املنوية وما يرافقها من
ضرر لنوعية املني ،وزيادة وزن وبدانة ،كلها تؤثر سلبًا في
تدهور خصوبة الرجل وانحدار دوره اإلنجابي.
تنضم االضـطــرابــات املتعلقة بالبدانة إلــى اعتالل الرجال،
فـبــالــرغــم مــن تــراكــم الــدهــون والـكــولـيـسـتــرول عـنــد النساء
والــرجــال ،تشير الــدراســات إلــى أن النساء يتمتعن بنسبة
ّ
يحميهن عمومًا حتى
أعلى من الكوليسترول الصحي الذي
ّ
بينهن بنسبة أعلى من عند الرجل.
لو كانت البدانة منتشرة
هنا يعاني الرجال أكثر من عوارض زيادة الوزن والبدانة.
فبينما تراكم النساء الشحوم على أردافـهـ ّـن بحكم شكل
وخصائصهن اإلنجابية ،تهاجر الشحوم من
حوضهن
ُ
ً
املوائد العامرة الى ُبطون الرجال لتصيب من قلوبهم مقتال
على املدى البعيد.
يـصــح األم ــر أيـضــا عـلــى أم ــراض الـسـكــري وال ــذي يصيب
الرجال ِبن َسب أعلى من عند النساء .تتفوق النساء على
ال ــرج ــال بنسبة ٪٥٠ بـنــوعـيــة الــوج ـبــات وتـنــوعـهــا لجهة
ّ
ّ
يصر الرجال
التزامهن بمقتضيات الغذاء السليم ،في حني
على اللحوم والدهون إصرارهم على اإلسراف في الكحول
والتدخني َومواد أخرى بما يزيد بكثرة عن النساء.
ال يكتفي الق َدر بذلك ْ
القد ِر من إصابات الرجال ،بل يالحقهم
في أعمالهم اليومية املنهكة واملتراكمة بطبيعة تلك األعمال
والـتــي غالبًا مــا تـتــرافــق مــع ع ــادات إحــاطــة سيئة يتبناها
ال ــرج ــال لـيـسـيـطــروا عـلــى أح ــوال ـه ــم .عـ ــادات كــالـتــدخــن أو
الكحول أو قلة الرياضة أو الغضب والعنف والكبت النفسي.
ف ــي دراسـ ــة واف ـي ــة م ــن ه ــارف ــرد ،ال ي ـقــوم ال ــرج ــال بــزيــارة
األطـبــاء أو إجــراء فحوصات التقصي الروتينية إال نــادرًا.
أكـثــر مــن نـصــف الــرجــال ف ــوق عـمــر الخمسني لــم يذهبوا
لفحص البروستات أو الدهون أو السكري وغيره .هنا أيضًا
تتفوق النساء على الرجال بنسبة ثالثة أضعاف في القيام
بالرعاية الصحية والتأمني الصحي.
ال يمكن للرجال أن يغيروا جيناتهم وأقدارهم البيولوجية،
لكن يجب أن يـحــاولــوا التغيير فــي سلوكياتهم الصحية
والـيــومـيــة ،بــدايــة عــن طــريــق "ت ـعــديــل" مـقــاربـتـهــم لحياتهم
وترويض "اإليغو" بما يخدم سالمتهم.
في الستينيات نشرت جريدة وول ستريت قصة معبرة عن
بطل العالم باملالكمة الراحل محمد علي كالي عندما صعد
الطائرة .عند التحضير لإلقالع طلبت املضيفة منه أن يضع
ً
حزام األمان فأجابها قائال" :السوبرمان ال يحتاج إلى حزام
األمان" ،فأجابته املضيفة" :السوبرمان ال يحتاج إلى طائرة،
ضع الحزام" فوضعه بكل هدوء.
ليس هناك مــن خيار للرجال ســوى وضــع أحــزمــة أمانهم
الـصـحــي وال ـس ـلــوكــي قـبــل أن يــأتــي ي ــوم ال ـس ـقــوط امل ــدوي
والعميق.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد
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ّ
محمد جبريل *
َ
ٌ
َ
الكالب ملوك ْوالملوك دمــى ،واألرض
إن
جيوش الروم تنجرف
تحت
ِ
(محمد عفيفي مطر،
احتفاالت المومياء المتوحشة)

بـعــض األف ـك ــار تنتشر مـثــل ال ـشــائ ـعــات ،ال
تستند إلى منطق أو حقائق بقدر ما تعتمد
على البساطة الضحلة في اإلقناع ،ومنها
أف ـك ــار «املـلـكـيــن ال ـج ــدد» ف ــي مـصــر الــذيــن
يحاولون قراء ة التاريخ بناء على نتائجه
فـ ُـيــرج ـعــون م ــا ت ـعــان ـيــه م ـصــر م ــن ان ـح ــدار
شــامــل إلــى ثــورة « 23يــولـيــو» ،مستعينني
ب ـت ــأط ـي ــر لـ ـيـ ـب ــرال ــي خـ ــاطـ ــئ حـ ـ ــول «نـ ـظ ــام
يوليو» الــذي يساوي بني ثورية وتقدمية
جمال عبد الناصر مع تبعية ورجعية عبد
الفتاح السيسي .ويحدوهم األمــل العاجز
ف ــي ع ــودة املـلـكـيــة ال ـتــي يـصـفــون حقبتها
بــالـعـظـمــة ،أو «ال ــزم ــن الـجـمـيــل» ،ول ــم تعد
تلك الرومانسية قاصرة على أبناء الطبقة
العليا بل شقت طريقها إلى أبناء الطبقة
الوسطى بل وحتى أبناء «الفالحني» الذين
استفادوا من التعليم املجاني ،ليجسدوا
جميعًا حالة من الهروب الوهمي من قسوة
الهزيمة الشاملة التي تحياها البالد .حني
يعجز اإلنسان عن تغيير واقعه يلجأ إلى
امل ــاض ــي بــاح ـثــا ع ـمــا ي ـظ ـنــه م ـج ـي ـدًا ،يحن
إلـيــه ويـحـلــم بـعــودتــه ،لـكــن مــوازيــن الـقــوى
بمثل هــذا الهروب
في الواقع وإن سمحت
َ
الـنـفـســي إال أن ـهــا تـقــف كــالــقـ َـدر فــي سبيل
تحقيق أوهــامــه ،كما أن لحقائق التاريخ
رأي ـهــا ال ــذي ال يخضع دائ ـمــا لــإسـقــاطــات
على الواقع.

أسطورة الريادة
ي ـن ـت ـظــم حـ ـج ــاج «امل ـل ـك ـي ــن ال ـ ـجـ ــدد» ح ــول
رؤية بسيطة مفادها أن مصر كانت رائدة
ومـ ـ ــزدهـ ـ ــرة عـ ـل ــى كـ ــل املـ ـسـ ـت ــوي ــات بـفـضــل
امل ـل ـك ـي ــة الـ ـت ــي م ـن ـح ــت ال ـش ـع ــب ال ــدس ـ َت ــور
وال ـح ــري ــة وال ـح ـي ــاة ال ـبــرملــان ـيــة ـ امل ـف ـتــقــدة
اآلن .إلــى أن سـطــا عـلــى الـحـكــم جـمــال عبد
الناصر الذي يوصف على نطاق افتراضي
واســع ب ـ «ابــن الجنايني» الــذي ليس لديه
خبرة في الحرب أو السياسة أو االقتصاد،
بــل فقط فــي الخطابة وبـنــاء الـسـجــون .أما
املـلـكـيــة فـقــد رع ــت الـثـقــافــة والـتـعـلـيــم ،وفــي
ظلها كــانــت أخ ــاق الـنــاس «مـثــالـيــة» ،وأن
املــوضــة فــي حينه كــانــت تـبــدأ فــي القاهرة
الـكــولــونـيــالـيــة قـبــل أن تـظـهــر فــي بــاريــس،
وكانت شوارع وسط القاهرة تغسل باملاء

والـصــابــون حتى تـبــدو كــاملــرآة ،كما أشــاع
ال ــروائ ــي الـلـيـبــرالــي ع ــاء األس ــوان ــي (ال ــذي
أف ـت ــى* أث ـن ــاء ان ـت ـخــابــات  2012ب ــأن يـكــون
صوت املتعلم بثالثة أصوات للفالحني) في
رواي ـتــه «ع ـمــارة يعقوبيان» الـتــي تحولت
إل ـ ــى ف ـي ـل ــم س ـي ـن ـم ــائ ــي ح ـ ــاز ع ـل ــى أض ـخــم
إنـتــاج فــي تــاريــخ السينما املـصــريــة ،وهو
فيلم يرثي حــال «األرستقراطية املجيدة»
ويندد بمدى االنحدار الذي أفرزته الدولة
الوطنية.
ُ
وتـعـقــد دائـمــا املـقــارنــات بــن عـصــر امللكية
وحــاضــرنــا ال ـحــالــي ،ول ـيــس مــع عـهــد عبد
الناصر ،مثلما يفترض أي منطق .ويجري
في هذا السياق «غسل» سمعة امللك فاروق
إلثـ ـب ــات «ع ـظ ـم ـت ــه امل ـ ـغ ـ ــدورة» وت ــواض ـع ــه
الضباط
الالفت و«نبله» حني رفض إعدام
ّ
الثائرين ،وكأنه كان في يده فعل ذلك وترفع
عنه .هذا مع تشويه دائم لعبد الناصر عبر
تحميله مسؤولية كل ما جرى قبل وفاته
وب ـع ــده ــا .وال يـخـلــو ال ـح ــال م ــن بـكــائـيــات
على املـلــك «ال ــذي خــانــه شـعـبــه» ،وهــو اآلن
يدفع من خيانته مضاعفًا ،وال من إشهار
الخيانة وتـحــدي أبسط بديهيات الكرامة
الوطنية من خالل الندم على طرد اإلنجليز
الــذيــن يـنـســب إلـيـهــم الـفـضــل فــي كــل شــيء
جميل في مصر.
وتـ ـ ـح ـ ـ َّـول ف ـل ـي ــم «رد ق ـل ـب ــي» امل ـ ــأخ ـ ــوذ مــن
روايــة ليوسف السباعي بالعنوان نفسه،
وب ـط ــول ــة ش ـك ــري س ــرح ــان «عـ ـل ــي» ومــريــم
فخر الدين «إنجي» إلى ساحة نقاش تعقد
م ــع ك ــل ذكـ ــرى ل ـل ـثــورة أو ل ـنــاصــر .وص ــار
بـطــل الـفـيـلــم ،عـلــي «إب ــن الـجـنــايـنــي» رم ـزًا
لعبد الناصر وإنـجــي حبيبته رم ـزًا ملصر
ّ
املـلـكـيــة ،الـتــي ســلـمــت نفسها ألح ــد «أبـنــاء
ال ــرع ــاع» ،ويـنـتـهــي املـبـتـلــون بــالـحـنــن إلــى
امللكية بأن إنجي لو كانت سمحت ألخيها
األرسـ ـتـ ـق ــراط ــي ب ـق ـتــل «إبـ ـ ــن ال ـج ـن ــاي ـن ــي»،
مل ــا وص ـل ــت م ـص ــر إلـ ــى هـ ــذا امل ـس ـت ــوى مــن
التدهور.

أرشيف القهر
مــا يتم إغفاله فــي هــذا الصخب املوسمي،
هــو أن األس ــرة الـعـلــويــة تــورطــت فــي جلب
االحـ ـت ــال إل ــى م ـص ــر ،ف ـفــي  14أغـسـطــس/
آب  ،1882أل ـقــى ال ـخــديــوي تــوفـيــق خطابًا
يــرحــب فـيــه بــاالح ـتــال اإلن ـج ـل ـيــزي ملـصــر،
ً
قائال« :إن قائد األسطول اإلنجليزي وقائد
الـجـيــوش البريطاني الـعــام إنـمــا أتـيــا إلى
مصر إلع ــادة األم ــن والـنـظــام إلـيـهــا» ،وفي
 25سبتمبر /أيـلــول مــن الـعــام نفسه دخل
الخيديوي القاهرة في حماية خمسة آالف

ع ـس ـكــري إن ـج ـل ـي ــزي ،ل ـتــدخــل ال ـب ـلــد عـصــر
االحتالل.
وت ـ ـحـ ــت ظـ ـ ــال املـ ـلـ ـكـ ـي ــة كـ ـ ــان االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار
يهندس االقـتـصــاد املـصــري لتصبح البلد
مزرعة قطن كبيرة تمد مصنع مانشستر
بــال ـق ـطــن ع ــال ــي الـ ـج ــودة رخ ـي ــص ال ـس ـعــر.
ف ـب ـح ـس ــب ت ـي ـم ــوث ــي م ـي ـت ـش ــل ،فـ ــي ك ـتــابــه
«اس ـت ـع ـم ــار مـ ـص ــر» ،إن صـ ـ ـ ــادرات ال ـق ـطــن
كــانــت تمثل  %93مــن ال ـص ــادرات املصرية
عــام  ،1914ويشير الشهيد شهدي عطية،
في كتابه «تطور الحركة الوطنية املصرية
 ،»1956 – 1882إلــى أن مصر ص ـ ّـدرت عام
 1870ن ـح ــو ث ــاث ــة م ــاي ــن وربـ ـ ــع م ـل ـيــون
قنطار من القطن بسعر ثالثة ماليني وربع
م ـل ـيــون ج ـن ـيــه ،بـيـنـمــا صـ ــدرت م ـصــر عــام
 1898ن ـحــو س ـتــة م ــاي ــن ون ـص ــف مـلـيــون
قنطار بسعر ثالثة ماليني ونصف مليون
ج ـن ـي ــه ،أي ض ـع ــف م ـ ـقـ ــدار ال ـق ـط ــن م ـقــابــل
َّ
كمية الـنـقــود نفسها ،ولتحقيق ذلــك ركــز
االستعمار ملكية األرض في يد فئة قليلة
إقطاعية من املتعاونني معه ،باإلضافة إلى
شركات الرهن العقاري التي تخصصت في
ّ
إقراض متوسطي امللك وصغار الفالحني
وتحصيل فوائد فاحشة على الديون كثيرًا
م ــا ك ــان ــت ت ـصــل إلـ ــى مـ ـص ــادرة األراضـ ـ ــي،
وق ــد وص ــل ع ــدد ال ـع ـمــال الــزراع ـيــن الــذيــن
ال يملكون إال قــوة عملهم ،كمأجورين في
َ
الـ ـ ِـعـ ــزب واإلقـ ـط ــاعـ ـي ــات ،إلـ ــى ن ـحــو مـلـيــون
ونصف مليون عامل.
ومع انــدالع الحرب العاملية األولــى ،صادر
اإلن ـج ـل ـي ــز الـ ـح ــاص ــات ال ــزراعـ ـي ــة ودواب
ال ـف ـ ّـاح ــن وب ــالـ ـغ ــوا ف ــي ج ـم ــع ال ـض ــرائ ــب،
وجندوا مليون فالح وعامل لخدمة جنود
اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة والـ ـقـ ـي ــام ب ـح ـفــر ال ـخ ـن ــادق
ً
وبقية األعمال الشاقة بدال منهم ،وبحسب
امل ـ ـ ــؤرخ املـ ـص ــري ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ال ــراف ـع ــي،
فــإن ه ــؤالء «كــانــوا يــربـطــون بالحبال عند
تجنيدهم ،ويـســامــون كــاألنـعــام ،وينقلون
ف ــي مــرك ـبــات ال ـح ـي ــوان» .أع ـل ـنــت الـحـمــايــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ع ـل ــى م ـص ــر وأل ـغ ـي ــت وزارة
الـخــارجـيــة وعـطـلــت الجمعية التشريعية
ووضـ ـع ــت ال ـب ـلــد بــأك ـم ـل ـهــا ت ـحــت األح ـك ــام
العرفية ،وهو ما يكشف ملن كانت السيادة.

هزم قائدهم كانوا يصيحون «الولس خان
عرابي» ،في إشارة إلى األسرة امللكية ،وقد
دخ ـلــوا فــي مــواجـهــة شــامـلــة مــع اإلنجليز،
ح ـت ــى ك ـ ـ ــادت ال ـح ـك ــوم ــة أن ت ـض ــع ال ــوج ــه
البحري بمجمله تحت األحكام العسكرية
كما يقول سليم النقاش في كتابه «مصر
للمصريني».

ملح األرض
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت ف ـي ــه م ـش ــرب ـي ــات
األرستقراطية تصدح بالزغاريد ابتهاجًا
ب ـقــدوم اإلنـجـلـيــز وهــزيـمــة عــرابــي «الـفــاح
امل ـت ـمــرد» ،ك ــان الـفــاحــون كـمــا ي ــروي سيد
عشماوي في كتابه «الفالحون والسلطة»
يـغـنــون «ال ـل ــه يـنـصــرك ي ــا ع ــراب ــي» ،وحــن

حصار قطر :التضحية بوحدتنا قربانًا للواليات المتحدة
عبد العزيز بدر القطان *
مـ ــاذا ي ـحــدث ف ــي الـخـلـيــج ،مـ ــاذا ح ــدث ل ــدول
مجلس التعاون الخليجي؟ ملاذا هذا االنقسام،
ملــاذا كل هذه الحرب اإلعالمية املسعورة من
ق ـبــل ب ـعــض ال ـق ـن ــوات امل ـمــولــة م ــن ق ـبــل CIA
واملــوســاد اإلسرائيلي تجاه دولــة خليجية،
«دولــة قطر» .ولقد شاهدنا ما شاهدناه من
قبل ،حيث كانت حملة مماثلة على سوريا
وال ـع ــراق ولـيـبـيــا .ال ـيــوم انـقـلــب الـسـحــر على
الساحر ،الدولة التي دعمت من قبل بقنواتها
وب ـك ــل ش ـ ــيء ،م ــا ي ـس ـمــى «ال ــرب ـي ــع ال ـعــربــي»
تـعــانــي ال ـيــوم ح ـصــارًا اقـتـصــاديــا وإعــامـيــا
وثقافيًا وسياسيًا وفكريًا .وكل هذه األحداث
حدثت بعد قمة تــرامــب .أنــا ال أريــد أن أتكلم
عن تكهنات سياسية أو تحليالت سياسية
ســاذجــة وسـطـحـيــة .ولـكــن لــم يتخيل العقل
ال ـعــربــي ول ــم يـتـخـيــل ّ
أي إن ـس ــان ف ــي الـعــالــم
هذه االنقسامات في الخليج وهــذه األحــداث
املؤسفة في الخليج .فهؤالء الــدول تجمعهم
أشياء كثيرة %90 ،تقريبًا تطابق في العادات
وال ـت ـقــال ـيــد ،فـمـجـلــس ال ـت ـعــاون يـعـتـبــر دول ــة
واحدة وهذا واقع ،لذلك نستغرب اليوم هذا
التفاوت السياسي وهذا االندفاع السياسي
املـ ـتـ ـه ــور وامل ـس ـت ـه ـت ــر ب ــأم ــن امل ـن ـط ـق ــة وأمـ ــن
الخليج .ونشتم رائـحــة الـكـيــان الصهيوني
ونشتم أيضًا رائحة اإلدارة األميركية.
نشاهد ونراقب قمة ترامب في الرياض ،وال
أريد أن أسميها قمة الرياض بل قمة ترامب.

هذه القمة كانت لالحتفاء واالحتفال الكبير
م ــن ق ـب ــل األن ـظ ـم ــة ال ــوظ ـي ـف ـي ــة .وقـ ــد يـنــزعــج
ال ـب ـع ــض م ـن ــي الس ـت ـع ـمــالــي ك ـل ـمــة األن ـظ ـمــة
الــوظـيـفـيــة .م ــاذا أعـنــي بــاألنـظـمــة الوظيفية،
هذه األنظمة التي جاءت وال تعلم شيئًا عن
هــذه القمة أب ـدًا ســوى أن الــرئـيــس األميركي
دونــالــد تــرامــب سيحضر إلــى قمة الــريــاض.
دائـمــا القمم يكون فيها تحضيرات مــن قبل
وزراء الخارجية واللجان .كل هذا لم يحدث
أبدًا .بل أكثر من ذلك ،إن البيان الختامي أعلن
عنه بعد م ـغــادرة أغـلــب الــزعـمــاء والــرؤســاء.
وك ــل مــا سـمـعـنــاه عـبــر شــاشــات الـتـلـفــزة من
ت ـح ـل ـيــات س ـيــاس ـيــة وك ـل ـم ــات ه ــي ك ـل ـمــات
فارغة.
وب ـعــد م ـغ ــادرة ت ــرام ــب ل ـلــريــاض مـ ــاذا حــدث
فــي الخليج؟ االن ـقــاب الكبير واالنـشـقــاقــات
الكبيرة بني دول مجلس التعاون .الدول التي
كانت الذراع املالية األولى لإلدارة األميركية
ف ــي س ــوري ــا وأي ـض ــا ف ــي ال ـع ــراق م ــن قـبــل في
 .2003هــذه الــدول فتحت أبوابها وقواعدها
األميركية ملحاصرة العراق وقصف العراق،
وأي ـض ــا م ــن ه ــذه ال ـ ــدول وم ــن ه ــذه ال ـقــواعــد
األميركية كانت رعــايــة كاملة وكــان مطبخًا
سياسيًا وعسكريًا واستخباراتيًا لألحداث
في سوريا ولكل ما حدث في العالم العربي،
تحت إشراف الواليات املتحدة وبخدمة هذه
األنظمة الوظيفية.
قمة ترامب وحضور الزعماء العرب والزعماء
اإلسالميني ،كانت لترتيب البيت الخليجي

مـ ــن الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،س ـ ـ ــواء فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية أو بعض الدول الخليجية .أحداث
املنطقة املتسارعة جدًا ،والنصر الذي حققه
الـ ـي ــوم م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ع ـل ــى أرض ال ــواق ــع
فــي ســوريــا وال ـعــراق أرب ــك هــذه ال ــدول ،وهي
الحليف االستراتيجي والداعم اللوجيستي
وامل ـ ــال ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــإدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة .هـ ـ ــذه الـ ـ ــدول
الـخـلـيـجـيــة تـتـعــامــل بـهـسـتـيــريــا ،واإلدارات
ال ـشــابــة ف ــي الـخـلـيــج ت ـنــدفــع ن ـحــو ال ــوالي ــات
املتحدة من دون خبرة حقيقية سياسية ،كل
هــذا االنــدفــاع السـتــرضــاء الــواليــات املتحدة
ل ــذل ــك زي ـ ـ ــارة ت ــرام ــب ك ــان ــت ه ــي عـ ـب ــارة عــن
احتفاء بهذا الحليف االستراتيجي الكبير،
هذا الحليف الذي سرق مقدرات الخليج (450
مليارًا) ،وأنا أتصور أن الرقم أكبر بكثير من
ذلك هذا تبديد ألموال الشعوب من دون األخذ
ب ــرأي ـه ــا .ه ــذه األمـ ـ ــوال ال ـت ــي ص ــرفــت نــاهـيــك
عــن صفقات الـســاح وعــن الـحــروب العبثية.
لــو صــرف ربــع هــذا املبلغ الـيــوم على تعليم
الـشـعــوب الـعــربـيــة ...هــذه الـشـعــوب املنكوبة.
هــي قـمــة اسـتـعــراضـيــة ،وم ــا ح ــدث لقطر هو
تضحية بدولة قربانًا للواليات املتحدة .أنا
ال أتكلم دفــاعــا عــن دولــة قطر ،فهي ساهمت
ب ـش ـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر م ـبــاشــر ف ــي أحـ ــداث
سـ ــوريـ ــا ،وي ـك ـف ــي ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال تـصــريــح
رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم عندما
قال «نعم أخطأنا في سوريا» .سبع سنوات
وهذه األموال تصرف على دعم املسلحني في
سوريا والى العراق .ما هي الجريمة الكبرى

ل ـق ـطــر؟ ق ـطــر ت ــدع ــم اإلرهـ ـ ـ ــاب .ح ــدث ــون ــي عن
دول ــة مالية خليجية لــم تــدعــم اإلره ــاب ،بلد
واحد لم يدخل في األزمة السورية ولم يدعم
اإلرهاب .في الكويت على سبيل املثال ،دكتور
في جامعة الكويت في كلية الشريعة ،وقف
ـاز .بــل أكثر من
وتكلم عــن تجهيز  12ألــف غ ـ ٍ
ذلك ،في الصحف الكويتية إعالنات مدفوعة
الثمن لهذا الغرض .أليس ذلك إرهابًا؟
أي ــن امل ـع ــاه ــدات ال ــدول ـي ــة؟ هـ ــؤالء ال ـن ــاس هم
من األيديولوجيا السلفية الوهابية ،وكلهم
درس ـ ـ ــوا ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ــوه ــاب ـي ــة وك ـل ـهــم
ت ـت ـل ـم ــذوا ع ـل ــى ال ـف ـك ــر ال ــوه ــاب ــي وي ــدي ـن ــون
ويـعـتـقــدون بــاالعـتـقــاد الــوهــابــي .وقضيتهم
قضية ال ــدم واالنـتـقــام مــن األنـظـمــة العربية،
ه ـ ــذه األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـت ــي ي ـع ـت ـب ــرون ـهــا «ع ـم ـي ـلــة
ك ــاف ــرة وم ـل ـح ــدة» إلـ ــى آخـ ــر هـ ــذه املـسـمـيــات
الــوهــاب ـيــة .مــن يستغل ه ــؤالء ال ـس ــذج؟! هي
اإلدارة األميركية بكل خبث ،تستغل الجميع
وتضحي بهذه الدول.
والـســؤال البديهي ملــاذا استهداف قطر اآلن؟
ق ـطــر ُمـس ـت ـهــدفــة لـتـبـنـيـهــا ح ــرك ــة «ح ـم ــاس»
وق ــادت ـه ــا .و«ح ـ ـمـ ــاس» ،اتـفـقـنــا أو اخـتـلـفـنــا
م ـع ـه ــا ،ه ــي ح ــرك ــة مـ ـق ــاوم ــة وح ـل ـي ــف ق ــوي
ملـ ـح ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .وقـ ـط ــر ف ـت ـح ــت الـ ـقـ ـن ــوات
اإلخ ـبــاريــة واسـتـضــافــت مــؤتـمـرًا كـبـيـرًا جـدًا
ل ـل ـحــركــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وه ـ ــذا ت ـح ـ ٍّـد ص ــارخ
ل ـب ـعــض دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
الـحـلـيــف ال ـقــوي واألبـ ــرز ل ـلــواليــات املـتـحــدة.
بعض الــدول الخليجية أحبت أن تستعرض
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َّ
ويــذكــر ميتشل أن االح ـت ــال شــكــل «لـجــان
قـطــع ال ـطــرق» لسحق الـجـمــاعــات املسلحة
في الريف ولجأ إلى شن الغارات العسكرية
واس ـت ـخــدام الـبــولـيــس ال ـســري واملــرشــديــن
والـسـجــن الـجـمــاعــي حـتــى ام ـتــأت سجون
البالد بأربعة أضعاف طاقتها.
وحــن انتقلت قيادة الحركة الوطنية إلى

س ـع ــد زغ ـ ـلـ ــول ،الـ ـ ــذي ع ـ ــرض ع ـل ـي ــه لـيـنــن
أن يـ ـم ــده ب ــال ـس ــاح ف ــرف ــض ،وع ـ ـ ـ ّـول عـلــى
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي وي ـل ـس ــون ال ـ ــذي أعـلــن
فــي يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي « 1919أن لكل
ش ـع ــب الـ ـح ــق ف ــي ت ـق ــري ــر م ـص ـي ــره» وك ــان
ذلــك التصريح بمثابة رد فعل على نجاح
الثورة الشيوعية في روسيا التي تعهدت

عضالتها السياسية ،فراحت وشيطنت قطر
وشـيـطـنــت ك ــل دول ــة تـخــالــف ه ــذه الهيمنة،
هيمنة دول ــة قــويــة كبيرة جغرافيًا تــريــد أن
تهيمن ،وتــريــد أن تعطي إشـ ــارات إيجابية
للواليات املتحدة األميركية بأن هذه الدولة
الكبيرة ،هذه الشقيقة الكبرى لــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـص ـغ ـيــرة تـسـتـطـيــع أن «ت ـ ــؤدب»
شقيقاتها الصغيرات إذا خرجن عن الطوق
أو بيت الطاعة الخليجي .هــذه هي القضية
باختصار.
أنــا ال أري ــد اآلن أن أداف ــع عــن قـطــر .أنــا أتكلم
عن دول مجلس التعاون الخليجي بصورة
عامة وما يعنيني هو ترابط هذه الــدول ،بل
األمة العربية جمعاء .نريد هذه الوحدة ولكن
املشكلة في اإلدارات العربية في الحكومات
العربية والحكومات الخليجية ،التي تفكر
بــالـعـقــل األم ـيــركــي ال بــالـشـعــوب الخليجية.
وه ـ ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــة أول م ـ ــا ضـ ــربـ ــت ال ـن ـس ـي ــج
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـ ــدول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون .م ــاذا
يعني هــذا الـقــرار الــذي يمنع أي تعاطف مع
دولة قطر يسجن خمس سنوات ،هذا كارثة.
كيف أشرع لقانون يدمر النسيج االجتماعي
وأت ـك ـل ــم ب ـع ــد ذلـ ــك ع ــن الـ ــروابـ ــط وال ـق ــواس ــم
املشتركة وعن مجتمع واحد وعن أمة عربية
وأم ـ ـ ــة خ ـل ـي ـج ـيــة وأتـ ـكـ ـل ــم عـ ــن دول مـجـلــس
التعاون الخليجي .ماذا قدم مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي مـنــذ تــأسـيـســه ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات
م ــاذا ق ــدم لــأمــة الـعــربـيــة أك ـثــر مــن  37سنة،
ل ــم ي ـقــدم س ــوى املـ ــرور عـبــر ال ـهــويــة ،الـهــويــة

املــوحــدة بــن أبـنــاء دول مجلس الـتـعــاون .لم
يستطيعوا أن يوحدوا أنفسهم والدليل هذه
األزمة الخطيرة جدًا .وهذه األزمة مع األسف
ّ
ال تبشر بخير ألن من يقودونها هم شباب
مراهقون سياسيًا ،وهم يقودون املنطقة إلى
ال ـهــاويــة .لــم يستمعوا إل ــى ص ــوت الحكماء
في الخليج ،أمثال سمو األمير صباح جابر
األح ـم ــد ال ـص ـبــاح أو ال ـس ـل ـطــان ق ــاب ــوس في
سلطنة عمان .وهــذا سيؤدي مع األســف إلى
منطقة مقسمة .اليوم أميركا تضحي بالكل،
رأي ـنــا كـيــف ضـحــت ب ـشــاه إيـ ــران رأي ـنــا كيف
تضحي بقطر .قطر الحليف االستراتيجي
فــي األزم ــة الـســوريــة .نعم قطر كــانــت حليفة
أولى للواليات املتحدة.
ملــاذا مقاطعة قطر؟ قطر التي تفكر بطريقة
سـ ـي ــادي ــة ،ل ـه ــا أج ـن ــدت ـه ــا ل ـه ــا أفـ ـك ــاره ــا لـهــا
تـحــالـفــاتـهــا لــديـهــا رؤاهـ ــا الـسـيــاسـيــة وه ــذا
أمــر طبيعي ،اختلفنا أو اتفقنا معها .وهذا
األم ـ ــر ل ــم يـ ــرق أب ـ ـدًا ل ـب ـعــض ال ـ ـ ــدول ال ـك ـبــرى
وأرادت أن «ت ــرب ــي» قـطــر أرادت أن تحاصر
مـحــور املـقــاومــة .فــي الثمانينيات ،قــالــوا إن
حركة «الجهاد اإلسالمي» هي حركة إرهابية
وب ــاع ــوه ــا ،الس ـت ــرض ــاء الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة.
جـ ــاؤوا إل ــى ح ــزب ال ـلــه وق ــال ــوا عـنــه إرهــابـيــا
إلرض ــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،قــالــوا عــن حركة
«اإلخ ـ ـ ــوان» إرهــاب ـيــة إلرضـ ــاء أم ـيــركــا الـيــوم
«حماس» .أين «حماس»؟ «حماس» في قطر
تشكل خطرًا على بعض سياسة دول املجلس
الخليجي الحليف أو الظل للواليات املتحدة.

هناك فكرة
أنه في ظل
الملكية
أخالق
الناس كانت
«مثالية»

هناك تشويه دائم
لعبد الناصر عبر
تحميله مسؤولية كل
ما جرى قبل وفاته
وبعدها (األرشيف)

العالقات
الصهيونية
العربية اليوم
على قدم
وساق وأمام
مرأى من
الناس
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بمناصرة كل القوى التحريرية في العالم،
فــأرســل لــه زغ ـلــول تـلـغــراف لـيـعــرض عليه
قضية مصر التي يتسلط عليها اإلنجليز،
لكن الرئيس األميركي أعلن دعمه للحماية
البريطانية على مصر.
ح ـ ــاول س ـع ــد زيـ ـ ــارة ل ـن ــدن ل ـع ــرض قـضـيــة
االس ـت ـق ــال ع ـلــى ال ـ ــرأي ال ـع ــام اإلنـجـلـيــزي
فاعتقلته قــوات االحـتــال ،فلم يجد وراء ه
ســوى الـطــاب والـعـمــال وصـغــار املوظفني
ال ـ ــذي ـ ــن خ ـ ــرج ـ ــوا ف ـ ــي ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ح ــاش ــدة
وانضم إليهم طوفان من الفالحني ،وضع
املتظاهرون املتاريس في الشوارع لعرقلة
سير الـقــوات اإلنجليزية ،حفروا الخنادق
ف ــي ق ـلــب امل ـ ــدن لــاخ ـت ـبــاء ب ـهــا ومـهــاجـمــة
اإلنجليز ،أضــرب عـمــال الفحم واملـقــاوالت
واح ـت ــل ع ـم ــال ال ـن ـس ـيــج امل ـص ــان ــع ورف ـع ــوا
ع ـل ـي ـهــا «راي ـ ـ ــات حـ ـم ــراء» ق ـط ــع ال ـف ــاح ــون
خطوط السكك الحديدية وهاجموا املقرات
الـحـكــومـيــة وأق ـس ــام الـشــرطــة فــي األقــالـيــم،
أقاموا حكومة ذاتية في زفتى ،سقط ثالثة
آالف شهيد ،وعـلــى أكـتــاف ه ــؤالء حصلت
م ـصــر ع ـلــى ال ـحــق ف ــي ال ــدس ـت ــور وال ـح ـيــاة
النيابية ،وهما املكسبان اللذين يحاجج
ب ـه ـم ــا «امل ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــون ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد» عـ ـل ــى ع ـظ ـمــة
العصر امللكي ،رغم أن امللك فؤاد األول كان
معترضًا بشكل مبدئي على الدستور الذي
«جـعــل األم ــة مـصــدر الـسـلـطــات» ،واعـتـبــره
انتقاصًا من «حقوقه امللكية املطلقة».
ولــم يكف فــؤاد األول عن تعطيل الدستور
والـحـيــاة النيابية مــرة تلو األخ ــرى أو عن
ّ
تزييف االنتخابات ،وحــن عطلت حكومة
إس ـم ــاع ـي ــل صـ ــدقـ ــي ،ال ـع ـم ــل ب ــال ــدسـ ـت ــور،
ان ـط ـل ـق ــت الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات فـ ــي املـ ـ ــدن ت ـنــاضــل
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ـ ـ ــه ،وأضـ ـ ـ ــرب
ع ـمــال الـعـنــابــر ف ــي ب ــوالق وع ـم ــال ال ــورش
األميرية ،وخــرج الفالحون (املتهمون أبدًا
بــال ـج ـهــل وال ـ ـبـ ــادة) ي ـت ـظــاهــرون م ــن أجــل
ال ــدسـ ـت ــور ،س ـق ــط م ـئ ــة ش ـه ـيــد ف ــي أن ـح ــاء
البالد ،وتحفظت الحكومة على الجثامني
ورف ـضــت تسليمها ألهـلـهــا ،ودفـنـتـهــا في
أماكن مجهولة بالصحراء.
كــانــت ال ـق ــوة اإلن ـتــاج ـيــة األك ـب ــر ف ــي الـبــاد
هــي «ال ـع ـمــال ال ــزراع ـي ــون» ،وتـشـيــر أمينة
الـشــاكــري فــي كتابها «املـعـمــل االجتماعي
ال ـك ـب ـيــر» إل ــى أن مــواض ـيــع إن ـت ــاج املـعــرفــة
فــي مصر الكولونيالية تكاد تنحصر في
كيفية فهم الفالحني والسيطرة عليهم ،فقد
كــان ينظر لتحركات الفالحني باعتبارها
«بلشفية محتملة» نظرًا إلى اتساع نطاق
ال ـع ـن ــف الـ ـ ــذي ك ــان ــوا ي ــواجـ ـه ــون ب ــه ق ــوى
االحتالل ورجال اإلقطاع ،سند امللكية.

كانت حركة الجيش في « 23يوليو» إيذانًا
ب ــأن نـظــامــا سـيــاسـيــا واق ـت ـصــاديــا لــم يعد
صالحًا للبقاء ،وتتويجًا لنضال طــال من
االجتماعية ،لذا
أجــل االسـتـقــال والـعــدالــة
َ
كــان استقبالها حماسيًا ،ومــن ثـ َـم فالذين
ي ـت ـهـمــون ع ـبــد ال ـنــاصــر «إبـ ــن الـجـنــايـنــي»
باغتصاب السلطة من امللك «إبــن الــذوات»
لـ ــم ي ـس ـم ـع ــوا عـ ــن ه ـ ـتـ ــاف الـ ـف ــاح ــن ضــد
فاروق قبل الثورة بعام ،والذي رواه شهيد
اإلقـطــاع صــاح حسني ،فــي مــذكــراتــه« :إلــى
أنقرة يا ابن املرة».
* كاتب مصري

ع ـن ــدم ــا زار ت ــرام ــب الـ ــريـ ــاض ،جـ ــاء ب ــأوام ــر
يريد االستيالء على ما تبقى لــدول املجلس
التعاون الخليجي مــن مــال وكلنا يعلم بأن
ً
قـطــر والـسـعــوديــة تـشـكــان ثـقــا مــالـيــا كبير
جـ ـدًا .بــاخـتـصــار األزم ــة الـقـطــريــة الخليجية
هــي ألنـهــم يــريــدون سياسة مــن شكل واحــد،
سـيــاســة تـكــون الكلمة الـفـصــل فيها ل ــإدارة
األميركية وأدواتها .ومن يقرأ ورقة الطلبات
من قطر يقرأ شــروط تعجيزية .القصد نزع
السيادة القطرية مــن قطر والــرضــوخ إلدارة
م ــن ن ـمــط واحـ ــد تـسـيـطــر ع ـلــى دول مجلس
التعاون الخليجي.
هذا التوقيت في أزمة قطر ترافق مع تصنيف
ب ـع ــض ال ـج ـم ــاع ــات اإلس ــامـ ـي ــة ك ــإره ــاب ـي ــة،
س ــواء سـنـيــة أو شـيـعـيــة أو حـتــى الـفـصــائــل
املـقــاومــة .فهذه الزوبعة اإلعالمية وكــل هذه
التصريحات والكلمات وال ـع ـبــارات ،القصد
من ورائـهــا التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ال ـعــاقــات الـصـهـيــونـيــة الـعــربـيــة ال ـيــوم على
قــدم وســاق وأمــام مــرأى من الناس ووكــاالت
األنباء ،والقصد هو تهيئة الشارع الخليجي
والعربي لقضية التطبيع .ال يريدون أي شكل
من أشكال املقاومة ال بالسالح وال بالفن وال
ـأت مــن ف ــراغ ،هناك
بالفكر .حصار قطر لــم يـ ِ
أجندة واضحة لتمزيق املنطقة ولسرقة ما
تبقى من أمــوال الشعوب العربية ،محاصرة
قطر هي في واقــع الحال محاصرة للمملكة
العربية السعودية وبـهــدف تقسيمها وهو
استنزاف مالي كبير جدًا .حبذا لو نتعلم من

التاريخ ،الواليات املتحدة لن ترضى بسيادة
دولة على بعض الدول .الواليات املتحدة لن
ترضى بدولة قوية في املنطقة.
كـ ـي ــف واج ـ ـ ـهـ ـ ــت قـ ـط ــر األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة؟ هـ ـ ــي ق ــام ــت
بتحركات سياسية ودبلوماسية ذكية جدًا.
قلبت الـطــاولــة على ال ــدول الـتــي تحاصرها.
تـحــالـفــت م ــع تــركـيــا ال ـتــي دعـتـمـهــا عسكريًا
ولــوجـيـسـتـيــا وإع ــام ـي ــا .وع ـ ــززت ال ـعــاقــات
م ــع الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة اإلي ــران ـي ــة الـتــي
سارعت في إرسال املساعدات الغذائية .قطر
قلبت املعادلة واتجهت نحو تفعيل عالقاتها
الدبلوماسية مع روسيا ومع الصني أيضًا.
هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ األمـ ـ ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
واإلس ــام ـي ــة ت ـح ـتــاج إل ــى ال ـع ـقــل ،إل ــى وعــي
حقيقي من اإلعالميني واملفكرين من الساسة
ومـ ــن اإلدارات م ــن األن ـظ ـم ــة م ــن الـجـمــاهـيــر
العربية واإلسالمية .هــذه املرحلة ال تحتاج
إلى عاطفة بل تحتاج الى عقل .هناك قيادات
شابة في املنطقة ،قيادات تقود األمة بسرعة
جنونية الــى الهاوية وستمزق ما تبقى لنا
من قوة ومن لحمة عربية .إياكم أن تسقطوا
كما سقطت القيادات الشابة التي تقود األمة
بجنون إلــى الهاوية ،نحتاج إلــى الوعي في
ه ــذه املــرحـلــة وع ــي إن ـســانــي .نـحـتــاج إل ــى أن
نتأمل وأن نتكاتف كشعوب خليجية عربية
وأن ال تفرقنا السياسة وال اإلدارة األميركية
وال اللوبي الصهيوني.
* كاتب كويتي

أسطورة الديون
ان ـت ـه ــج ح ـ ــزب «ال ـ ــوف ـ ــد» أث ـ ـنـ ــاء فـ ـت ــرة بــن
ال ـح ــرب ــن س ـي ــاس ــة الـ ــدعـ ــوة إلـ ــى مـقــاطـعــة
الـ ـتـ ـج ــارة األج ـن ـب ـي ــة وت ـش ـج ـيــع امل ـن ـت ـجــات
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ودع ـ ـ ـ ــا امل ـ ـصـ ــريـ ــن إل ـ ـ ــى إي ـ ـ ــداع
أمــوال ـهــم فــي بـنــك مـصــر ال ــذي أنـشــأ بــرأس
م ــال مـتــواضــع (ع ـشــرة مــايــن جـنـيــه) أول
مشروع صناعي مصري عام  1929وأسس
 18شــركــة تـجــاريــة ـ وقــد حــاربـتــه حكومتا
علي ماهر وحسن صبري ،املدعومتان من
امللك فــاروق في األربعينيات ،حتى أوشك
عـلــى اإلف ــاس ،بينما اشـتــرك الــرجــان في
م ــد ام ـت ـي ــاز ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي (اإلن ـج ـل ـي ــزي)
قبل انتهاء مــدة امتيازه بثماني سنوات،
وم ــن دون ط ـلــب م ــن إدارتـ ـ ــه ـ ل ـكــن ل ــم تكن
اسـ ـتـ ـم ــارات ب ـن ــك م ـص ــر املـ ـ ـح ـ ــدودة ق ـ ــادرة
ع ـل ــى دفـ ــع االقـ ـتـ ـص ــاد إلـ ــى األمـ ـ ــام ف ــي ظــل
هيمنة االستعمار واإلقطاع واالحتكارات
األجـنـبـيــة ،ول ــم ي ــزد نـصـيــب الـصـنــاعــة من
ال ــدخ ــل ال ـقــومــي ع ــن  ،%10أم ــا م ــن نــاحـيــة
النوعية فقد كانت تقتصر على صناعات
الـغــزل والنسيج واألغــذيــة ،أي الصناعات
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة .أن ـه ـك ــت ال ـ ـحـ ــرب ال ـعــامل ـيــة
بريطانيا ،وهبطت أموالها املستثمرة في
الخارج ،والتي كانت تدر عليها في السابق
أرباحًا طائلة ،وتراكمت الديون األميركية
على اإلمـبــراطــوريــة الـغــاربــة ،وكــذلــك ديــون
املستعمرات ،بما فيها مصر ،حيث كانت
بريطانيا مدينة ملصر بـ 540مليون جنيه،
ولم يكن ذلك بسبب قوة االقتصاد املصري
ذي الـطــابــع ال ــزراع ــي ،بـقــدر مــا كــان راجـعــا
إل ـ ــى تـ ــدهـ ــور الـ ــوضـ ــع املـ ــالـ ــي ل ـبــري ـطــان ـيــا
إث ــر ال ـحــرب ،وح ــن أم ــم عـبــد الـنــاصــر قناة
السويس التي تحرم مصر مــن  16مليون
جـنـيــه س ـنــويــا ،ج ـمــدت بــريـطــانـيــا أرص ــدة
مصر لديها.
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«اتفاق» لتسليم القاعدة األميركية ...والجيش يجهز لعملية عند المثلث الحدودي

انهيار جيب واشنطن في التنف؟
إيلي حنا
ُ
تـنـســج تـفــاصـيــل االت ـف ــاق األم ـيــركــي ـ
الروسي في سوريا بعيدًا عن اإلعالم
والـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة .جـ ــوالت
م ـت ـع ــددة م ــن ال ـك ـب ــاش الــدب ـلــومــاســي
وال ـتــراشــق الـسـيــاســي لــم تمنع كشف
ّ
مـســار مـسـتـقــل تـخــوضــه العاصمتني
بعيدًا عن طاولة النقاش في «أستانا»
أو أروقة األمم املتحدة.
فـ ـ ــي  8ت ـ ـ ـمـ ـ ــوز ،عـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش ق ـم ــة

«التحالف» يسيطر
على جنوبي الرقة
شنت طائرات «التحالف» غارات مكثفة
على مواقع داخل مدينة الرقة ،دعمًا
لتحرك «قوات سوريا الديموقراطية»
جنوبي املدينة .وأعلنت األخيرة أمس،
أنها تمكنت من السيطرة على كامل
شريط األحياء الجنوبية ،عقب دخولها
إلى حي نزلة شحادة ،حيث التقت
القوات القادمة من حي هشام بن عبد
امللك (شرق) ،مع تلك املتقدمة من
نزلة شحادة (غرب) .ويشير تركيز
«التحالف» جهود قواته البرية في
جنوب املدينة ،بعد توقف للعمليات
وضغط مضاد من التنظيم على
سور املدينة القديمة ،إلى وجود خطط
لدخول أحياء املدينة القديمة من الجهة
الجنوبية ،عوضًا عن الشرق والشمال،
خاصة أن التحرك من تلك املحاور لقي
مقاومة شرسة من قبل التنظيم ،حيث
ال تزال املعارك داخل «الفرقة  »17شمال
املدينة ،وعلى حدود السور القديم من
الشرق.

م ـج ـمــوعــة ال ـع ـش ــري ــن ،وفـ ــي أول لـقــاء
ي ـج ـم ــع ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ُدونـ ـ ـ َـالـ ـ ــد ت ــرام ــب
وف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن أع ـ ِـل ــن ــت «مـنـطـقــة
ت ـخ ـف ـي ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد» فـ ــي ال ـج ـن ــوب
ال ـ ـس ـ ــوري .ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـ ــذي حـيــك
فــي هــامـبــورغ بـعــد مـحــادثــات طويلة
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا الـ ـع ــاصـ ـم ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة
عـ ـم ــان ،ظ ـهــر ب ـع ــده أي ـض ــا ت ــوت ــر غير
م ـس ـب ــوق ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن إثـ ــر ع ـقــوبــات
جديدة ّ
أقرها مجلس النواب األميركي
عـ ـل ــى روسـ ـ ـي ـ ــا ،ف ـي ـم ــا ردت األخـ ـي ــرة
ب ـق ــرار تــرحـيــل م ـئــات الــدبـلــومــاسـيــن
األم ـيــرك ـيــن .ه ــذه ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي ال
تـ ـح ــوز م ــوافـ ـق ــة ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،لــم
تـمـنــع اس ـت ـك ـمــال امل ـس ــار ال ـث ـنــائــي مع
موسكو في ســوريــا ،إذ ما زال ترامب
ووزي ـ ــر خــارج ـي ـتــه ري ـك ــس تـيـلــرســون
يـعــارضــان تشريعات العقوبات التي
وافـ ـ ــق ع ـل ـي ـهــا الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،وفـ ـق ــا ملــا
ذكره «ديبلوماسي كبير» أمس ملجلة
 .Washington examinerوف ـ ــي ه ــذا
الـسـيــاق ،قــال تيلرسون خــال مؤتمر
صـحــافــي عـقــده فــي وزارة الـخــارجـيــة
أمـ ـ ــس ،إن ـ ــه «غـ ـي ــر س ـع ـي ــد ،ال ه ــو وال
ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب ،ب ـق ـيــام ال ـكــون ـغــرس
بتطبيق تـلــك الـعـقــوبــات وبــالـطــريـقــة
الـتــي اتبعها للقيام بــذلــك» ،مضيفًا:
«كنا واضحني أننا ال نعتقد أن (قرار
الكونغرس) سيكون مفيدًا لجهودنا،
ولكن هذا هو القرار الذي اتخذوه».
جـ ــديـ ــد هـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ــار الـ ـ ـي ـ ــوم ،ح ـســب
م ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،بـ ـ ــوادر ات ـفــاق
«ض ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــم» بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف ـ ـ ــن ،ي ـق ـض ــي
ب ــانـ ـسـ ـح ــاب ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
قــاعــدة الـتـنــف عـلــى ال ـح ــدود الـعــراقـيــة
وتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـمـ ـه ــا ل ـ ـ ـقـ ـ ــوات روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .هـ ــذا
«االتفاق» تمظهر بما ّ
تسرب أمس عن
انشقاق عناصر من «مغاوير الثورة»
ال ـع ــام ـل ــن مـ ــع األمـ ـي ــركـ ـي ــن .وع ـل ـمــت
ّ
«األخـبــار» أن هــؤالء علموا بما ُيحاك
مل ـنــاطــق «ن ـف ــوذه ــم» وشـ ـع ــروا بــالـغــن
ّ
في ظــل املعلومات املــؤكــدة عن اقتراب
موعد عملية كبرى للجيش السوري

صورة نشرها «مغاوير الثورة» قبل أسابيع لتدريبات عناصرها مع القوات األميركية (أ ف ب)
تـهــدف إلــى تحرير املنطقة الحدودية
شمال محافظة السويداء.
ويعاني «مسلحو واشنطن» في جيب
ال ـت ـن ــف م ــن ع ـج ــز ك ـب ـيــر ج ـ ـ ـ ّـراء ن ـجــاح
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــائ ــه بــإق ـفــال
الـطــريــق شـمــال التنف والــوصــول إلى
ّ
التحول أفضى
الحدود مع العراق .هذا
إلــى «أس ــر» املـجـمــوعــات املـتـعــاونــة مع
واشـنـطــن فــي جيب «ال أفــق عسكريًا»
ل ـل ـخ ــروج مـ ـن ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى فـشــل
واش ـن ـط ــن ف ــي اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى «مـســاحــة
ّ
ّ
أم ـ ـ ـ ــان» واس ـ ـعـ ــة ل ـه ــم فـ ــي ظـ ـ ــل ت ـحــكــم
الجيش السوري في املمرات والحركة
عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــة صـ ـغـ ـي ــرة ـ فـ ــي امل ـع ـنــى

ال ـع ـس ـك ــري ـ عـ ــن م ـن ـط ـقــة ت ـم ــرك ــزه ــم.
كذلك ،كان الهدف املأمول لقيادة هذه
ال ـق ــوات ه ــو مــواص ـلــة «ال ــزح ــف» على

عروض من الجيش
السوري لعناصر «مغاوير
الثورة» لتسليم أنفسهم

ً
ط ـ ــول الـ ـ ـح ـ ــدود ،وصـ ـ ــوال إل ـ ــى مــدي ـنــة
البوكمال في محافظة دير الزور ،وهذا
ما أفشلته القيادة السورية« .مسلحو
ً
واشنطن» ،أيضًا ،أظهروا فشال ذريعًا
ف ــي تـحـقـيــق أي إن ـج ــاز م ــن دون دعــم
جوي أو من قوات خاصة ترافقهم ،فهم
ً
انهاروا ،مثال ،يوم إنزال البوكمال قبل
ـات
أش ـهــر ،إذ لــم يـصـمــدوا س ــوى ســاعـ ٍ
أمـ ـ ــام م ـس ـل ـحــي «داع ـ ـ ـ ــش» ،ح ـي ــث ك ــان
م ــن املـخـطــط حـيـنـهــا تـثـبـيــت الــوجــود
األميركي على طول الحدود من التنف
إلى املدينة الحدودية في دير الزور.
ّ
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن «ع ــروض ــا» من
الجيش السوري جاءت لهؤالء لتسليم

ّ
إسرائيل :اتفاق الجنوب السوري أولي ...ونعمل على تعديله
إسرائيل غير راضية عن االتفاق الروسي
ـ األميركي حول الجنوب السوري.
موقف صدر عن بنيامين نتنياهو،
تبعته مواقف رافضة أيضًا ،لوزير أمنه
أفيغدور ليبرمان ،الذي رأى أن تل أبيب
غير ملزمة ببنوده وهي ليست طرفًا
اإلعالم العبري هذا
فيه ،فيما تناول ً
االتفاق بإسهاب ،ناقال «خيبة أمل» من
الحليف األميركي ومن الصديق الروسي
يحيى دبوق
تريد إسرائيل من الجانبني ،الروسي
واألم ـيــركــي ،تحقيق مصالحها في
سوريا ،وكأنها وحلفاءها انتصروا
ف ــي الـ ـح ــرب .ن ـعــم ه ــي تــراج ـعــت عن
م ـط ـلــب «رحـ ـي ــل األس ـ ـ ــد» ،رب ـط ــا بــأن
ه ـ ـ ــذا املـ ـطـ ـل ــب ت ـ ـجـ ــاوزتـ ــه ال ـح ـق ـي ـقــة
امليدانية وميزان القوة الفعلية على
األرض ،لكنها تريد أن يشمل االتفاق
مـطــالــب أخ ــرى تعطيها ج ــزءًا كبيرًا
مـمــا كــانــت تطمح إلـيــه عـبــر إسـقــاط
الــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد .مـمــا نـقــل عن
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ،يـ ـج ــب أن
يتضمن االت ـفــاق :منع إع ــادة ترميم

ال ـص ـن ــاع ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـس ــوري ــة.
منع الوجود العسكري اإليراني في
س ــوري ــا ،ب ـمــا يـشـمــل حـ ــزب ال ـل ــه .أن
تـكــون الـجـهــة الـضــامـنــة لــاتـفــاق من
خ ــال نـشــر ق ــوات عـسـكــريــة مــراقـبــة،
غ ـيــر روسـ ـي ــة ،م ــع تـفـضـيــل الـجــانــب
األم ـيــركــي بــوصـفــه الـحـلـيــف األوث ــق
واألكثر مراعاة ملصالح تل أبيب ،ما
أمكنه ذلك.
ف ــي مـعــايـنــة امل ـطــالــب اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
الواضح أن الشغل الشاغل لتل أبيب،
كما كــان دائـمــا ،هو حضور وتعزيز
ح ـض ــور أع ــدائ ـه ــا ف ــي س ــوري ــا ،بما
ّ
يمكنهم مــن إيـجــاد «قــوس شمالي»
ب ـح ـس ــب ت ـع ـب ـيــر ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،يـشـكــل
ت ـهــدي ـدًا غ ـيــر م ـس ـبــوق .م ــن جهتها،
ض ــم الـتـهــديــد املـتـشـكــل ف ــي ســوريــا،
فــي أع ـقــاب انـتـصــار امل ـحــور املـعــادي
فيها ،إلى التهديد القائم في لبنان،
قد يؤدي إلى إيجاد ميزان قوة معاد،
يمنع عنها إمكانية تحقيق إرادتها
بــالـقــوة الـعـسـكــريــة فــي الـســاحـتــن...
وه ــي فــرضـيــة سيئة ج ـدًا إلســرائـيــل
ألنـ ـه ــا ت ـع ـن ــي انـ ـتـ ـف ــاء الـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
تحقيق امل ـصــالــح ،ربـطــا بــانـتـفــاء أو
تـعــذر تفعيل ال ـخ ـيــارات العسكرية،
وصدقية التلويح بها ،كعنصر فاعل
في فرض املعادالت.
هــذا التهديد يضغط على إسرائيل
ويدفعها إلــى طلب تعديل االتـفــاق
املـتـبـلــور بــن ال ــروس واألمـيــركـيــن،

تجاه الساحة السورية ،الــذي تقول
إن ــه ل ــم يـ ــراع م ـصــال ـح ـهــا ،ب ــل تــؤكــد
أنــه تجاهلها ،رغــم إع ــام الـطــرفــن،
كـمــا ي ــرد مــن تــل أب ـيــب ،حقيقة هــذه
املصالح والتشديد عليها .لكن في
الــوقــت نـفـســه ،ت ــدرك تــل أب ـيــب أنـهــا
غـيــر قـ ــادرة عـلــى ال ــوق ــوف ف ــي وجــه
الـ ـج ــانـ ـب ــن ،وأق ـ ـصـ ــى مـ ــا ي ـم ـك ــن أن
تطمح إلـيــه هــو أن تطلب تعديالت
على االتفاق ،رغم علمها املسبق بأن
النتيجة ستكون مسقوفة بحقائق
ونـ ـت ــائ ــج املـ ـع ــرك ــة املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،ال ـتــي
باتت واضحة جدًا :انتصار سوريا
وحـلـفــائـهــا ...أم ــا أن تـقــدم هــي على
عــرق ـلــة االتـ ـف ــاق ،ف ـهــي مـهـمــة تـفــوق
قدراتها الذاتية.
مع ذلك ،االتفاق الروسي ـ األميركي
ي ــدخ ــل ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،اب ـ ـتـ ــداء مــن
الجنوب السوري :املراقبون الروس
ينتشرون في املنطقة ،ووقف إطالق
ال ـن ــار ش ـبــه ت ــام ف ـي ـهــا ،فـيـمــا تشير
أنباء متقاطعة ،أميركية وإقليمية،
إل ـ ــى أن «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ،أي
الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،أوعـ ـ ـ ـ ــز إلـ ــى
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة امل ــرت ـب ـط ــة ب ــه،
مـبــاشــرة أو بــالــواسـطــة ،بـمــا يشمل
ً
ج ـن ــوب س ــوري ــا والـ ـب ــادي ــة ،وص ــوال
إلــى الـحــدود الـعــراقـيــة ،منع توجيه
الـ ـ ـس ـ ــاح إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري،
ورف ــع الـغـطــاء عــن أي فصيل يخرج
عــن ه ــذه الـتــوجـهــات ،كـمــا طـلــب من

«هآرتس» :الجهة
الضامنة لالتفاق لم
ُت َ
حسم بعد

الـفـصــائــل تسليم ســاحـهــا الثقيل:
ص ــواري ــخ ض ــد الـ ـ ــدروع ،الــراج ـمــات
ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ،امل ــدفـ ـعـ ـي ــة ال ـث ـق ـي ـلــة
وغيرها.
لكن في موازاة االتفاق وبدء تنفيذه
الـفـعـلــي ،تــؤكــد ت ــل أب ـيــب أن ــه اتـفــاق
أولـ ــي ،ل ــم تـتـبـلــور ب ـن ــوده الـنـهــائـيــة
بـعــد .وأكـثــر مــن ذل ــك ،ورغ ــم انتشار
املـ ــراق ـ ـبـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروس ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب،
تــؤكــد ت ــل أب ـيــب أن هــويــة املــراق ـبــن
وج ـن ـس ـي ـت ـهــم وم ـه ـم ــات ـه ــم ،ال ت ــزال
ضمن دائرة األخذ والرد ،ولم يتقرر
فيها شــيء بصورة نهائية .تفسير
ذلـ ــك ،رب ـم ــا ،ه ــو األمـ ــل اإلســرائ ـي ـلــي
بـ ــإم ـ ـكـ ــان إض ـ ــاف ـ ــة ت ـ ـعـ ــديـ ــات ع ـلــى
ّ
االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ،ع ـ ــل ـ ــه يـ ـلـ ـح ــظ ج ـ ـ ـ ــزءًا مــن
مصالحها التي تطالب بها.
أمـ ـ ــس ،ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس»
أن ال ـق ـلــق م ــن االتـ ـف ــاق امل ـت ـب ـلــور في
سوريا دفع املجلس الوزاري املصغر
ل ـل ـشــؤون األم ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة إلــى
االن ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاد ،فـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة خ ـص ـصــت
مل ـن ــاق ـش ــة بـ ـن ــود االتـ ـ ـف ـ ــاق وأب ـ ـعـ ــاده
وتـ ــداع ـ ـيـ ــاتـ ــه عـ ـل ــى أم ـ ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
ومصالحها.
أهمية االتفاق ،وكونه التطور األكثر
حساسية ويتقدم أي تطور وأحداث
أخرى في إسرائيل ،دفع صانع القرار
ف ــي ت ــل أب ـي ــب إلـ ــى إشـ ـ ــراك األج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
ودوائـ ــر الـتـقــديــر فـيـهــا ،فــي الجلسة
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ّ
دحالن عرابًا لـ«حماس»:
«التشريعي» ساحة لعزل عباس؟
أن ـف ـس ـهــم ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،وطـلــب
الـجــانــب األم ـيــركــي مــن «الـطــالـبــن فك
االرتـبــاط» الذين «شعروا بالخديعة»
ت ـس ـل ـي ــم س ــاحـ ـه ــم ومـ ـع ــداتـ ـه ــم ق ـبــل
ال ــرحـ ـي ــل ،ل ـك ــن ان ـش ـق ــت م ـج ـمــوع ـتــان
بكامل عتادهما األميركي ،األولى قبل
أيام والثانية يوم أمس الثالثاء.
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ،بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ــع ك ـشــف
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ع ــن خ ــاف ــات مع
فصيل «لواء شهداء القريتني» العامل
ف ــي الـ ـب ــادي ــة ،حـ ــول ط ـب ـي ـعــة امل ـه ـمــات
التي يقوم بها األخير ورفضه التزام
محاربة «داعش» فقط .إذ نقلت مواقع
معارضة أن عددًا من مقاتلي «مغاوير
ال ـ ـث ـ ــورة» رف ـ ـضـ ــوا «طـ ـل ــب االنـ ـتـ ـق ــال»
نحو بلدة الشدادي في ريف الحسكة
ال ـج ـن ــوب ــي ،ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي عـمـلـيــات
باتجاه وادي الفرات.
وكان املتحدث باسم «التحالف» راين
دي ـلــون ،قــد أوض ــح الخميس املــاضــي،
أن «الـ ـتـ ـح ــال ــف» لـ ــن ي ــدع ــم ع ـم ـل ـيــات
«شهداء القريتني» مجددًا ،مضيفًا أنه
سيحاول استعادة املعدات العسكرية
ِّ
التي ُسل َمت للمجموعة.
وبالعودة إلى االتفاق ،أشارت مصادر
ّ
«األخـ ـب ــار» إل ــى أن مــوعــد االنـسـحــاب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي غـ ـي ــر م ـ ـحـ ــدد ب ـ ـعـ ــد ،وه ــو
ق ـيــد ال ـت ـن ـس ـيــق امل ـس ـت ـمــر «فـ ــي ال ـق ـنــاة
ال ـخ ــاص ــة» ب ــن واش ـن ـط ــن ومــوس ـكــو.
ه ــذه «ال ـق ـن ــاة» «ت ـق ــوى شــوكـتـهــا» في
ال ـغ ــرف املـغـلـقــة ،خـصــوصــا بـعــد ق ــرار
ترامب إنهاء البرنامج السري لتسليح
وتدريب عناصر املعارضة الذي تديره
وكالة االستخبارات املركزية .صحيفة
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» أف ـ ــادت ،حـيـنـهــا،
ً
نـقــا عــن مسؤولني حاليني وسابقني
ً
ّ
بأن «هذه الخطوة تعد تنازال كبيرًا».
وأض ــاف ــت أن «م ـســؤولــن ك ـبــارًا قــالــوا
إن الـقــرار حصل على دعــم مــن األردن،
وه ـ ــو ج ـ ــزء مـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إدارة
تــرامــب للتركيز على الـتـفــاوض حول
وقف إطالق النار املحدود مع الجانب
الروسي».

ال ـ ـتـ ــي وص ـ ـفـ ــت ب ــأنـ ـه ــا األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
نــوعـهــا :رئـيــس هيئة األرك ــان غــادي
آيــزن ـكــوت ،ورئ ـيــس املــوســاد يوسي
كــوهــن ،ومـســؤولــي أجـهــزة التقدير
ف ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ووزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ووزارة األمن.
م ـســؤول إســرائـيـلــي ّ رف ـيــع املـسـتــوى
قـ ــال لـ ــ«ه ــآرت ــس» إن ـ ــه إلـ ــى االن ،لم
تتوصل األط ــراف إلــى الـتــوافــق على
بنود االتفاق ،في إشارة منها إلى أن
االتفاق تبلور بالفعل ،لكن الجهات
الفرعية ،غير األميركيني وال ــروس،
يـتـحـفـظــون ع ـلــى ب ـن ــود واردة فـيــه،
أو ل ـ ــم ت ـ ـ ــرد ف ـ ـيـ ــه .ول ـ ـفـ ــت امل ـ ـسـ ــؤول
اإلسرائيلي إلى أن تل أبيب تعمل مع
اإلدارة األميركية وكذلك مع الجانب
الروسي« ،من أجل تحسني االتفاق»
والتأكد من أنه لن يضر بمصالحها
األمنية.
الـ ــافـ ــت ،ك ـم ــا ي ـ ــرد فـ ــي ال ـص ـح ـي ـفــة،
ال ـت ــأك ـي ــد خـ ــال ال ـج ـل ـســة أن إح ــدى
املـســائــل األســاس ـيــة ال ـتــي لــم تحسم
بعد ،هي الجهة التي ستكون ضامنة
لالتفاق في مناطق خفض التصعيد
فــي الـجـنــوب ال ـســوري ،وه ــي الجهة
نفسها ال ـتــي سـتــراقــب وق ــف إطــاق
ال ـ ـنـ ــار ،و«كـ ـي ــف يـمـكـنـهــا أن تـتــأكــد
مــن أن ال ق ــوات إيــران ـيــة أو عناصر
مــن حــزب الـلــه ،دخـلــوا إلـيـهــا» ...ذلك
عـلــى الــرغــم مــن أن املــراقـبــن ال ــروس
انتشروا بالفعل في املنطقة.

يعزز محمد دحالن نفوذه
في غزة باستعجال خطى
ّ
حل أزماتها ،في محاولة منه
إلثبات نفسه بأقرب وقت،
وذلك في ظل ّ
تجدد الحديث
اإلسرائيلي عن «تدهور صحة
محمود عباس»
غزة ــ هاني إبراهيم
يـسـعــى ال ـق ـي ــادي امل ـف ـص ــول م ــن حــركــة
«فـتــح» محمد دح ــان ،إلــى حــل أزمــات
قطاع غــزة االجتماعية واالقتصادية،
كما يروج لنفسه دومــا .ووفق مصادر
مقربة مــن «تـيــار دح ــان» ،مــن املتوقع
حصول «عــدد من االنـفــراجــات ،خاصة
ب ـع ــد مـ ـش ــارك ــة دح ـ ـ ــان املـ ـب ــاش ــرة فــي
جـلـســة املـجـلــس الـتـشــريـعــي األخ ـي ــرة»
املعقودة في غــزة .وقالت تلك املصادر
إن «أب ــو ف ــادي» تــوســط ل ــدى إســرائـيــل
لـ ـش ــراء خ ــط ك ـه ــرب ــائ ــي يـ ـ ــزود ال ـق ـطــاع
بـ ــ 50مـيـغــاوات يحتاجها الـقـطــاع ،في
ظل أزمة الكهرباء الخانقة ،مضيفة أن
«شــركــة الـكـهــربــاء اإلســرائـيـلـيــة وافـقــت
ع ـلــى امل ـق ـت ــرح ،ل ـكــن ح ـكــومــة االح ـت ــال
عارضته».
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذل ـ ـ ـ ــك ،أف ـ ـ ـ ـ ــادت املـ ـ ـص ـ ــادر
بـ ــ«وج ــود م ـفــاوضــات يــديــرهــا دح ــان
لربط كهرباء غزة بخط الربط الثماني
(ال ـ ــذي ي ـضــم م ـصــر والـ ـع ــراق واألردن
وسوريا وتركيا وليبيا ولبنان) ،وهو
من شأنه توفير  800ميغاوات».
وي ـح ـتــاج ال ـق ـطــاع إل ــى  650م ـي ـغــاوات
وفق «سلطة الطاقة» في غزة لحل أزمة
الكهرباء كليًا ،فيما يتوافر منها أقل
من  200ميغاوات .وتؤكد تلك املصادر
وج ــود مباحثات مــع الجانب املصري
ل ـتــزويــد غ ــزة بـخــط إض ــاف ــي للكهرباء
ح ـتــى ي ـكــون مـجـمــل م ــا ي ـصــل مـصــريــا

 50ميغاوات يدفع ثمنها مباشرة إلى
القاهرة.
وانـ ـتـ ـش ــر فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـي ـ ــرة ح ــدي ــث
إلعــامـيــن مقربني مــن حــركــة «حـمــاس»
عــن سفينة محملة بالغاز ستصل إلى
غزة قريبًا ،وذلك بعدما أبدت «إسرائيل
مــوافـقــة مبدئية على دخ ــول السفينة».
ووف ــق شــركــة تــوزيــع الـكـهــربــاء فــي غــزة،
فإن «املحطة مصممة في األساس للعمل
على الـغــاز ،ولكن مع التعديالت الفنية
التي طرأت عليها الحقًا (كي تعمل على
الوقود الصناعي) ستكون بحاجة إلى
ب ـعــض اإلجـ ـ ـ ــراءات ق ـبــل تـشـغـيـلـهــا على
الغاز مجددًا».
فــي غـضــون ذل ــك ،كـشــف م ـســؤول التيار
اإلص ــاح ــي ف ــي «ف ـت ــح» ف ــي غ ــزة أســامــة
الـ ـ ـف ـ ــرا ،عـ ــن «ب ـ ـ ــدء ع ـم ــل لـ ـج ــان لـتـنـفـيــذ
امل ـص ــال ـح ــة امل ـج ـت ـم ـع ـيــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع».
وذكــر الفرا أن «الفصائل ستجتمع يوم
األرب ـعــاء املقبل فــي غــزة لتشكيل لجان
(فرعية) في محافظات القطاع الخمس».
وأشــار إلى أن «اللجان ستباشر عملها
فــي الـقـطــاع إلحـصــاء ضحايا االنقسام
 2007وال ـش ــروع فــي تـعــويــض ذوي ـهــم».
وبالعودة إلــى املصادر نفسها ،ستزور
«قـيــادة التيار (اإلصــاحــي) غــزة قريبًا،
بـ ـع ــدم ــا ت ــأجـ ـل ــت مـ ـ ـ ـ ــرارًا زيـ ـ ـ ـ ــارة س ـم ـيــر
املشهراوي (نائب محمد دحــان) ،وذلك
ل ـ ــإش ـ ــراف عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـع ــوي ــض».
وأك ــدت املـصــادر املحسوبة على دحــان
أن «املصالحة املجتمعية ستبدأ بملف
القتلى وتعويض أهاليهم بمبلغ مالي
وفق الدية الشرعية التي تقدر بـ 75ألف
دينار أردني في غزة».
أم ــا ع ـبــد الـحـمـيــد املـ ـص ــري ،امل ـق ــرب من
دحالن ،فقال إن «لجنة التكافل الوطنية
الـتــي يتزعمها مــاجــد أبــو شمالة (أحــد
النواب املحسوبني على دحالن) تقدمت
بـطـلــب مـنــاقـصــات ل ـش ــراء أدوي ـ ــة الـكـلــى
والسرطان التي نفد رصيدها في غزة».
ووف ـ ــق م ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،س ـيــزور
وفـ ـ ــد ط ـب ــي مـ ـص ــري قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة خ ــال
األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،وس ـي ـج ــري ج ــول ــة على

املستشفيات لالطالع على أوضاعها.
في مــوازاة الحلول التي يحاول دحالن
و«ح ـم ــاس» إي ـجــادهــا ،انـتـقـلــت معركة
الـطــرفــن ضــد رئـيــس الـسـلـطــة محمود
ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي
(ال ـ ـبـ ــرملـ ــان) ال ـ ـ ــذي ع ـط ــل ع ـق ــب أح ـ ــداث
 ،2007لكن بقيت كتلة «حـمــاس» تعقد
اج ـت ـمــاعــات ـهــا ف ـي ــه ،خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل ما
نشر إعــامـيــا عــن رغـبــة عـبــاس فــي حل
«الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي» ،وه ـ ــو مـ ــا نـ ـف ــاه عـضــو
املجلس عــن «فـتــح» عبد الله عبد الله،
ال ـ ــذي قـ ــال إن «م ـس ــؤول ــن م ـقــربــن من

عاد التوتر إلى
األقصى ومحيطه في
ذكرى «خراب الهيكل»

الرئيس نفوا رغبته في هذه الخطوة».
ف ــي امل ـقــابــل ،ق ــال ال ـنــائــب ع ــن «ح ـمــاس»
يحيى موسى ،إن «هــذه الخطوة ليست
مستغربة مــن عـبــاس ،لكنها إن حدثت
ل ــن تـغـيــر ف ــي ال ــواق ــع ش ـي ـئــا ،س ـ ــواء في
ال ـض ـف ــة أو غ ـ ـ ــزة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه «ال
سيطرة أو واليــة لعباس على القطاع».
وع ـ ــن رغـ ـب ــة «الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي» فـ ــي سـحــب
صــاحـيــات الــرئـيــس وإع ــان عــزلــه ،قــال
م ــوس ــى« :ال ـق ـض ـيــة أك ـب ــر م ــن أب ــو م ــازن
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـمــد شــرع ـي ـتــه م ــن االحـ ـت ــال
ويعطيه الـصــاحـيــات ،لــذلــك ال يحتاج
ً
عزال ،وهو منتهي الوالية وال شرعية له،
لكن من غير الوارد العمل على عزله من
التشريعي فــي هــذا الــوقــت» .لكنه أشــار
إل ــى «ات ـف ــاق مــع ن ــواب فـتــح املحسوبني
على دحالن باستمرار اللقاءات املشتركة
في املجلس التشريعي في غزة».
ـان ،ع ــاد ال ـتــوتــر إل ــى الـبـلــدة
ف ــي ش ــأن ث ـ ـ ٍ
ال ـق ــدي ـم ــة ف ــي م ــدي ـن ــة الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة،
إذ إن ــه بـعــد رض ــوخ ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي
ملـطــالــب الفلسطينيني بــإزالــة الـبــوابــات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وك ــامـ ـي ــرات امل ــراق ـب ــة بعد
أس ـبــوعــن م ــن امل ــواج ـه ــات الـيــومـيــة مع
شرطة العدو ،عادت استفزازات الشرطة
واملستوطنني للمقدسيني .ويــوم أمــس،
اقتحم أكـثــر مــن  800مستوطن املسجد
األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ،ب ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ذك ـ ـ ـ ــرى «خ ـ ـ ــراب
ال ـه ـي ـك ــل» ،وذل ـ ــك ب ـح ــراس ــة مـ ـش ــددة من
شرطة االحتالل وجنوده.
وكــانــت مـنـظـمــات «الـهـيـكــل» قــد ّ
وجـهــت
في وقت سابق دعوات إلى اإلسرائيليني
تحثهم فيها على املشاركة الواسعة في
االقتحام الــذي تزامن مع ذكــرى «خــراب
ال ـه ـي ـكــل» ،إذ يـمـتـنــع ال ـي ـهــود ع ــن األك ــل
والشرب ملدة  25ساعة متواصلة.
وكان مئات املستوطنني قد نظموا ،أول
من أمــس ،مسيرة جابت شــوارع القدس
ملـنــاسـبــة ال ــذك ــرى نـفـسـهــا ،وخـ ــال ذلــك
اعتدوا على سكان منطقة باب املجلس
والـحــي األفــريـقــي القريبني مــن األقصى
قبل أن يصلوا أخيرًا إلــى حائط البراق
إلقامة شعائر دينية وسط حماية أمنية.

عودة محتملة لجثامين استشهاديين؟
غزة ــ مروة صابر
اثنان وعشرون عامًا ّ
مرت على عملية «بيت ليد»
املزدوجة التي نفذها كل من أنور سكر وصالح
شاكر ،وهما من سكان قطاع غزة .في تلك العملية،
ّ
ثان نفسه بالجنود
تقرر أن يفجر استشهادي ٍ
املقبلني إلسعاف زمالئهم ،فأدى ذلك إلى سقوط
ً
ستة وعشرين قتيال بني جنود العدو وإصابة ما
يزيد على املئة منهم.
ّ
وكان سكر وشاكر قد تمكنا من اجتياز الحواجز
العسكرية حتى وصال إلى مفترق «بيت ليد»،
القريبة من مدينة أم خالد «املسماة إسرائيليًا
نتانيا» ،متنكرين بزي لجيش االحتالل ،فيما
ّ
تخلف استشهادي ثالث لسبب تقني .تمكن سكر
بداية من تفجير نفسه وسط تجمع للجيش ،ولحقه
شاكر بانفجار آخرّ ،
لتغير «بيت ليد» املعادالت
السياسية والعسكرية واألمنية للعدو.
العملية وقعت مطلع  ،1995وجاءت رفضًا التفاقية
أوسلو التي أنهت املقاومة املسلحة التي خاضتها
«منظمة التحرير الفلسطينية» .ووفق ما يروي عبد
الله سكر ،وهو شقيق أنور ،يعود نجاح تلك العملية
إلى كتمان هوية منفذيها وسرية التفاصيل ،إذ لم
تخرج دائرة العمل والتخطيط عن نطاق مهندس
املتفجرات محمود الزطمة (استشهد عام 2003
في االنتفاضة الثانية) ،والقائد العسكري للذراع

العسكرية لحركة «الجهاد اإلسالمي» آنذاك محمود
الخواجا (استشهد بعدها بأشهر) ،إلى جانب
القياديني عمار األعرج وأيمن الرزاينة (قتلتهما
السلطة عام .)1996
واآلن ،تعود هذه العملية إلى الذاكرة من جديد بعد
االتصال الذي تلقته عائلة سكر من مركز حقوقي
في القدس املحتلة يبلغهم بضرورة انتقال َ
والدي
االستشهادي إلى األراضي املحتلة عام 1948
ملطابقة عينات دمهم مع جثمان ابنهم املدفون في
«مقبرة أرقام».
تزامن ذلك مع استدعاء االحتالل عائلة الشهيدة
الضفة
هنادي جرادات (من مدينة جنني شمالي
ّ
املحتلة) إلجراء الفحص نفسه تمهيدًا لتسلم
رفاتها .وبالنسبة إلى جرادات ( 28عامًا) ،وهي من
ّ
«الجهاد اإلسالمي» أيضًا ،فإنها نفذت في تشرين
األول  2003عملية استشهادية في مطعم في مدينة
حيفا (شمالي فلسطني املحتلة) أدت إلى مقتل 19
إسرائيليًا وإصابة العشرات.
ويوجد في فلسطني املحتلة خمسة مقابر أرقام
ـ على األقل ـ تضم جثامني عشرات من الشهداء
الفلسطينيني والعرب بجانب جثث أخرى في
ثالجات املوتى تحمل أرقامًا بال أسماء ،وكلها
لها ملفات تحتفظ بها الجهات األمنية اإلسرائيلية
تشمل معلومات خاصة بهم ،وذلك في جزء
من العقاب الجماعي للفلسطينيني .ومنذ زمن

ً
فضال ّ
عما
تستمر املطالبات بإغالق هذا امللف،
شملته صفقات األسرى ،التي أجرتها املقاومتان
الفلسطينية واللبنانية ،من إخراج عدد من الجثامني.
أما والدة أنور ،التي كان وقع نبأ استشهاد ابنها
عليها كالصاعقة وفق ما تصف ،فتشرح أن
ُ
لق نظرة أخيرة على
األصعب على قلبها أنها لم ت ِ
كذلك ال مكان لقبر تتردد عليه لزيارته
جثمانهّ ،
والدعاء له .وملا تلقت االتصال ،شعرت بأن جرحها
ُ
القديم قد فتح ،لكنها في الوقت نفسه ترى أن ذلك ـ
ُ
إن أرجع الجثمان ـ سيسمح لها بنظرة الحب األخيرة
على خالف الصورة املعلقة في صدر بيتها ،حيث
تمعن النظر فيها كل يوم .وتلك الصورة كما تقول،
كان أنور قد طلب التقاطها مع إخوته ليلة تنفيذ
العملية.
واآلن ،تنتظر عائلة سكر وجرادات بعد أخذ العينة
من عائلة الشهيدين نتائج مطابقتها مع الحمض
َ
املوعد الذي يحدد
النووي الخاص بالشهيدين ،ثم
فيه االحتالل تسليم رفاتهماّ .
لكن ّأيًا من املسؤولني
أو العائلتني لم يربط «االتصال املفاجئ» بتأكيد أن
تأتي هذه الخطوة كمقدمة لصفقة تبادل أسرى
قادمة بني حركة «حماس» واالحتالل ،أو مقابل
الحصول على معلومات عن الجنود اإلسرائيليني
األسرى في غزة ،إذ تشرح عائالت الشهداء أن
هذا اإلجراء أتى بعد التماس قدمه «مركز القدس
للمساعدة القانونية» إلى محكمة إسرائيلية.
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بريطانيا

يضمها إلى َ
تقود دبلن تحالفًا ّ
إقليمي اسكتلندا وويلز البريطانيين بغرض
مواجهة خطط لندن لتنفيذ «البريكست» وفق سياسة متصلبة .نجاح
هذا التحالف في استراتيجيته للتشبيك مع السوق األوروبية الموحدة
والبقاء ضمن االتحاد الجمركي قد يكون بمثابة بنية تحتية النفصال
األقاليم عن المملكة المتحدة ،وربما إعادة توحيد إيرلندا بعد مئة عام
من قيام الجمهورية في الشطر الجنوبي من الجزيرة اإليرلندية

االنفصال يلوح
في أفق «البريكست»:
تيريزا ماي وحيدة في
«المملكة األخيرة»
لندن ــ سعيد محمد
ف ــي م ــا ُعـ ـ َّـد ب ـم ـثــابــة صـفـعــة جــديــدة
لحكومة لندن برئاسة تيريزا ماي،
اإليرلندي ليو
كشف رئيس الــوزراء
ّ
ف ــرادك ــر ،عــن تـنـسـيــق مـكــثــف لـبــاده
مـ ــع نـ ـيـ ـك ــوال س ـ ـتـ ــورجـ ــن ،الـ ــوزيـ ــرة
األول ـ ــى إلق ـل ـيــم اسـكـتـلـنــدا (ال ـطــامــح
إلــى االسـتـقــال عــن اململكة املتحدة
وال ـ ـ ــذي ص ــوت ــت أغ ـل ـب ـي ــة مــواط ـن ـيــه
ل ـل ـب ـق ــاء ض ـم ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
فـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاء الـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــت ف ــي
ح ــزي ــران  .)2016وي ـهــدف التنسيق
إل ـ ــى ال ـت ـص ــدي ل ـت ــوج ـه ــات ح ـكــومــة
املحافظني في لندن في مفاوضاتها
م ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي والـ ـت ــي قــد
تنتهي إلــى خ ــروج اململكة املتحدة
من السوق األوروبـ ّـيــة املــوحــدة ومن
اتحادها الجمركي.
ّ
وأع ـلــن ف ــرادك ــر للصحافيني أن هــذا
الـتـحــالــف ال ــذي يـضــم أي ـضــا الــوزيــر

األول فــي إقليم ويلز ك ــورون جونز،
س ــوف يــدفــع ،عـلــى أعـلــى املستويات
ف ــي بــروك ـســل ،بــات ـجــاه ب ـقــاء اململكة
املـ ـتـ ـح ــدة ض ـم ــن ال ـ ـسـ ــوق امل ـش ـت ــركــة
واالت ـ ـحـ ــاد ال ـج ـم ــرك ــي .وأض ـ ـ ــاف أن ــه
سوف يعمل كذلك على خطط بديلة
إذا ف ـش ـل ــت ت ـل ــك الـ ـجـ ـه ــود وان ـت ـه ــت
ب ــري ـط ــان ـي ــا خـ ـ ــارج ت ـل ــك امل ــؤس ـس ــات
األوروبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ،م ــن ش ــأن ـه ــا اس ـت ـي ـعــاب
أقــال ـيــم اس ـك ـت ـل ـنــدا ووي ـل ــز وإيــرل ـنــدا
الـشـمــالـ ّـيــة كـجــزء مــن هـيــاكــل النظام
االقتصادي األوروبي املوحد.
ّ
وشــن فــرادكــر هجومًا شديد اللهجة
عـلــى ن ـيــات ل ـنــدن ب ـشــأن مـفــاوضــات
«البريكست» ،ما عكس ثقة متزايدة
فـ ــي دبـ ـل ــن ب ــال ـه ــوي ــة «األوروب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة»،
وإحساسًا مرتفعًا في أوساط نخبها
بأفول النفوذ البريطاني على البالد،
ورب ـم ــا ت ـمـ ّـســك اإليــرل ـنــديــن بــوحــدة
بــادهــم .ورفــع فــرادكــر سقوفه ،الفتًا
ّ
ّ
الشمالية
إل ــى أن (ال ـج ــارة) إيــرل ـنــدا

يمثّل تحالف كهذا أسوأ كابوس لتيريزا ماي (أ ف ب)

َ
(التي تخضع لحكم لندن) لم تحظ
بتمثيل يسمح لها بإيصال صوتها
كـبـقـ ّـيــة األم ــم فــي م ـفــاوضــات خــروج
بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي،
مؤكدًا أنــه ال يجد أحـدًا في بلفاست
(ف ــي إي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة) لـلـتــواصــل
معه بشأن مستقبل اإلقليم في أجواء
«البريكست» املضطربة.
ّ
املحلية في
املتحدث باسم الحكومة
أدنبرة في اسكتلندا ،أكد تلك األنباء،
مشيرًا إلى أن مناقشات تمت بالفعل
ّ
املحلية
مع ليو فرادكر ،ومع اإلدارة
ف ـ ــي إقـ ـلـ ـي ــم ويـ ـ ـل ـ ــز ،ب ـ ـهـ ــدف تـنـسـيــق
الـجـهــود فــي مــواجـهــة مــا قــد يترتب

بدأت جمهورية
إيرلندا مفاوضات مع
األقاليم لمواجهة
«البريكست»

ع ـلــى س ـيــاســة ح ـكــومــة ت ـيــريــزا مــاي
ّ
(الكارثية).
وف ـي ـم ــا ل ــزم ــت لـ ـن ــدن الـ ـصـ ـم ــت ،ب ــدا
حــزب «االتحاديني الديموقراطيني»
اإلي ــرل ـن ــدي ال ـش ـمــالــي امل ـت ـحــالــف مع
ّ
البريطانية
املحافظني في الحكومة
ّ
الحالية ،غير راض عن تلك األنباء،
ّ
ُوال س ـي ـمــا ب ـع ــد ت ـق ــاري ــر ص ـحــافــيــة
ّ
نـقـلــت عــن ف ــرادك ــر ،وت ـقــول إن بــاده
ّ
تسعى إلــى رســم الـحــدود الجمركية
مع بريطانيا في خط بحري لتجنب
ّ
ّ
جمهورية
البرية بني
عــودة الحدود
ّ
إي ــرل ـن ــدا وإق ـل ـيــم إي ــرل ـن ــدا الـشـمــالــيــة
ّ
جمركية كما
( 310أميال) إلى نقطة

العراق

الصدر يعود من زيارته «العربية»:
سفير وقنصلية ومنافذ حدودية
لم يرشح الكثير بعدعن
تفاصيل زيارة مقتدى
الصدر للسعودية .وبرغم
محاوالت إلباسهاثوبًا
اقتصاديًا،
إنسانيًا ـ خدميًا ـ ّ ّ
ّ
فإن ثمة إشارات تؤكدأن
المباحثات ذهبت أبعدمن
ذلك ،لتشمل الحديث عن
تثبيت الحضور السعودي
في العراق

أنـ ـه ــى زعـ ـي ــم «ال ـ ـتـ ـ ّـيـ ــار ال ـ ـصـ ــدري»
مـ ـقـ ـت ــدى ال ـ ـص ـ ــدر ،أمـ ـ ـ ــس ،زيـ ــارتـ ــه
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث وصـ ـ ـ ــل إلـ ــى
مدينة النجف قــادمــا مــن الــريــاض.
وقـ ـ ــال امل ـك ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي ال ـخ ــاص
بــالـصــدر إن األخ ـيــر «بـحــث تعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ف ــي شـتــى
املجاالت ،باإلضافة إلى املساعدات
اإلنسانية للمتضررين والنازحني
واملـ ـهـ ـج ــري ــن» ،م ــوض ـح ــا أن امل ـلــك
الـسـعــودي أم ــر بتقديم  10ماليني
دوالر إضافية ملساعدة النازحني،
من طريق الحكومة العراقية.
وأوضح البيان بعضًا من تفاصيل
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،الـ ـت ــي ت ـ ـصـ ـ ّـدرت امل ـش ـهــد
الـعــراقــي طــوال اليومني املاضيني،
وأبرز امللفات التي تناولتهاّ ،
مبينًا
أن الزيارة بحثت «افتتاح قنصلية
ّ
تسهل التواصل
عامة في النجف،
بــن البلدين ،إلــى جــانــب املسارعة

ٍّ
ف ــي إنـ ـش ــاء خ ـ ــط جـ ـ ــوي ،واف ـت ـت ــاح
املنافذ الحدودية ،لتعزيز التبادل
التجاري».
ّ
وفي السياق ،أكد الطرفان ضرورة
افتتاح معبر الجميمة الـحــدودي،
ليكون بــذلــك منفذًا عــراقـيــا جديدًا
م ــع ال ـس ـعــوديــة ،األمـ ــر الـ ــذي يتيح
للرياض الفرصة في إنشاء منطقة
ث ــان ـي ــة ل ـل ـت ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري ال ـب ــري
م ــع بـ ـغ ــداد ،وإنـ ـش ــاء «م ـجـ ّـم ـعــات»
ت ـس ـم ــح ل ـه ــا ب ــالـ ـت ــواص ــل امل ـب ــاش ــر
مــع الـعـشــائــر الـشـيـعـيــة ،عـلــى غــرار
ّ
الحرة الحدودية في مدينة
املنطقة
ع ــرع ــر الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ح ـي ــث تـشـهــد
ً
ت ـل ــك املـ ـن ــاط ــق تـ ــواصـ ــا س ـع ــودي ــا
مـ ــع م ـش ــاي ــخ ال ـع ـش ــائ ــر وال ـق ـب ــائ ــل
الجنوبية العراقية.
ً
وتـ ــابـ ــع ب ـ ـيـ ــان الـ ـ ـص ـ ــدر ،قـ ــائـ ــا إن
«ال ـجــانــب ال ـس ـعــودي أب ــدى رغبته
ف ــي تـعـيــن سـفـيــر جــديــد للمملكة
ال ـس ـعــوديــة ف ــي بـ ـغ ــداد ،لـلـنـهــوض
بـمـسـتــوى الـ ـع ــاق ــات» ،داع ـي ــا إلــى
«تعزيز التعاون في مجال الشباب،
ن ـظ ـرًا إلـ ــى م ــا يـمـثـلــه ال ـش ـب ــاب من
أه ـم ـي ــة ف ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل» .وأوض ـ ــح
أن «الـجــانـبــن بحثا تبني خطاب
دي ـ ـنـ ــي وإعـ ـ ــامـ ـ ــي مـ ـعـ ـت ــدل ي ــدع ــو
إلــى التعايش السلمي ،والـتـعــاون

صورة نشرها موقع الصدر لـ«الحشود الجماهيرية»
التي أتت الستقباله في مطار النجف

ستفتتح الرياض
قنصلية عامة في
النجف لتسهيل
التواصل بين البلدين

وامل ـصــالــح املـشـتــركـ ًـة ب ــن الـبـلــديــن
والـشـعـبــن» ،إضــافــة إلــى «مناقشة
العالقات الثنائية مع دول الجوار
والتشديد على استقرار املنطقة».
وي ـ ـع ـ ـكـ ــس اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن س ـل ـم ــان
بــال ـش ـبــاب ال ـع ــراق ــي ،ه ــدف ــا تسعى
إليه الرياض ،وهو تقويض النفوذ
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي بـ ــاد ال ــراف ــدي ــن ،مــن
طريق الشريحة االجتماعية األكبر
في هرم األعمار العراقي ،خصوصًا
م ــع قــاب ـل ـيــة ه ـ ــؤالء لـتـغـيـيــر بعض
«قناعاتهم» في ظل حالة التململ
الخطاب الــديـنــي ،وبحثهم عن
مــن
ّ
ب ــدي ـ ٍـل ي ــوف ــر ل ـهــم ف ــرص ــة «تـحـقـيــق
الذات والقناعات الشخصية».
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العالم

كــانــت عليه ال ـحــال لـغــايــة  1992قبل
مــرحـلــة االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي .وه ــو ما
وصـفــه فــرادكــر بــأنــه إن حصل ـ ـ كما
تعهدت مــاي ـ ـ فسوف يكون بمثابة
ضربة هائلة القتصاد بالده ،رافضًا
حتى قبول فكرة تنفيذ حــدود ّ
ذكية
ب ـ ــن طـ ــرفـ ــي إيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة
م ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـعـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
ّ
ال ـحــدي ـثــة .وع ــل ــق عـلــى مــوقــف حــزب
ً
«االتـحــاديــن» ،قائال« :إذا كــان هناك
ً
مستاء ،فذلك هو
من يجب أن يكون
نحن بالتأكيد».
ولـ ـ ـ ــم ي ـس ـت ـب ـع ــد ف ـ ـ ــرادك ـ ـ ــر أن يـ ـب ــذل
التحالف الثالثي جهودًا الستقطاب

«حزب ّ
العمال» البريطاني املعارض،
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة ل ـ ـث ـ ـنـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
الـبــريـطــانـ ّـيــة ع ــن تـنـفـيــذ تــوجـهــاتـهــا
امل ـ ـت ـ ـص ـ ـل ـ ـبـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـ ــوق واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
ال ـج ـمــركــي األوروبـ ـ ـي ـ ــن ع ـلــى األقـ ــل،
األم ــر ال ــذي يـتــوافــق وسـيــاســة زعيم
«ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال» ج ــري ـم ــي كـ ــوربـ ــن ،ت ـجــاه
ّ
«البريكست» .علمًا بــأن مراقبني في
لندن قالوا إنه «عندما تتعلق األمور
ّ
فإن حزب ّ
العمال ال يزال
بالبريكست،
مـمـسـكــا بــالـعـصــى م ــن مـنـتـصـفـهــا»،
ّ
مــوضـحــن فــي سلسلة تعليقات أن
الحزب «يمتنع حتى اآلن عن اتخاذ
أي مواقف حاسمة بهذا الخصوص،
خـ ــوفـ ــا مـ ــن خ ـ ـسـ ــارة ت ــأيـ ـي ــد ال ـك ـت ـلــة
اإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة ذات ال ـب ـش ــرة الـبـيـضــاء
وال ـتــي صــوتــت بأغلبيتها للخروج
من االتحاد األوروبي».
هذا التحالف الثالثي الذي ال بد أنه
يحظى ولــو ّبــدعــم ضمني مــن طرف
بروكسل ،يمثل أسوأ كابوس لتيريزا
ّ
م ــاي ،إذ إن األم ــر لــن يـكــون مقتصرًا
ّ
على مصالح اقتصادية محضة كما
ّ
قد يتبدى من النظرة األولى .وإن أي
ّ
ّ
وجمركية منفصلة
إجرائية
ترتيبات
ّ
لكل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية
وويلز (وبالتأكيد جبل طارق الحقًا)
م ـ ــع االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،س ـت ـك ــون
ّ
تحتية تدفع
بمثابة تأسيس لبنية
ّ
نحو انفصال تلك األقاليم نهائيًا عن
اململكة املـتـحــدة ،فتستقل اسكتلندا
ُ
(ورب ـ ـمـ ــا وي ـ ـلـ ــز) ،وتـ ـسـ ـتـ ـع ــاد وحـ ــدة
إيرلندا ،وتتولى إسبانيا إدارة جبل
ّ
انتقالية.
طارق ولو لفترة
ويعني هــذا السيناريو انـفــراط عقد
اململكة املـتـحــدة بالكامل ،وانحسار
حـ ـك ــم «واي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــول» (م ـ ـقـ ــر ح ـك ــوم ــة
لـنــدن) ضمن مملكة أخـيــرة صغيرة
تـكــون عـلــى نـســق مملكة ألـفــريــد في
ويسيكس في جنوب إنكلترا بحدود
عام  ،871إذ إنها كانت آخر ما تبقى
م ــن م ـم ــال ــك م ـح ـلـ ّـيــة ب ـع ــدم ــا اج ـت ــاح
الجزيرة الغزاة األوروبيون.
وبـيـنـمــا دخ ــل امل ـلــك أل ـفــريــد الـتــاريــخ
لـكــونــه نــاضــل لتوحيد الـجــزيــرة في
ح ـي ـن ــه ،س ـ ــوف تـ ـخ ــرج ت ـي ــري ــزا م ــاي
ّ
بوصفها «ملكة الخراب» التي فتتت
الـ ـج ــزي ــرة وت ـس ـب ـب ــت ب ــإنـ ـه ــاء ن ـفــوذ
إن ـك ـل ـتــرا ع ـلــى ج ـيــران ـهــا امل ـبــاشــريــن
الذين حكمتهم ملئات من السنني.
هــو ربـمــا قصر النظر ال ــذي يصيب
ال ـن ـخ ـبــة ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــة هـ ــذه األيـ ـ ــام،
فـيـعـطــي امل ـت ــآم ــري ــن لــان ـف ـصــال عــن
ل ـن ــدن أف ـض ــل م ـمــا ك ــان ــوا يـتــوقـعــون
مـ ــن ذرائـ ـ ـ ــع إلعـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح ن ـق ــاش ــات
االستقالل من جديد.
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تقرير

«الجيش األحمر» في جيبوتي:
أول قاعدة صينية خارج «األسوار»
ّ
عززت الصين وجودهاعلى
أبواب البحر األحمر بافتتاحها،
أمس ،قاعدة عسكرية في
جيبوتي هي األولى لها ،في
الوقت الذي يشرف فيه رئيسها
على برنامج لتحديث الجيش
يتضمن تطوير إمكاناته
للعمل بعيدًا عن حدودالبالد

افـتـتـحــت ال ـصــن أم ــس ف ــي جـيـبــوتــي أول
ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة ل ـه ــا ف ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،عـلــى
أبواب البحر األحمر ،في حفل حضره قائد
البحرية الصينية ووزي ــر دف ــاع جيبوتي
و 300شـ ـخ ــص ،وفـ ـ ــق مـ ــا ق ــال ــت اإلذاعـ ـ ـ ــة
الصينية الــرسـمـيــة .وتــزامــن االفـتـتــاح مع
الذكرى التسعني لتأسيس الجيش األحمر
الصيني التي احتفل بها في بكني ،وألقى
خــال ـهــا الــرئ ـيــس ش ــي ج ــن بـيـنــغ خطابًا
أكــد فيه ثقة بــاده بقدرتها على التصدي
ألي هجوم ،فيما يشتد التوتر بني الصني
والهند على خلفية نزاع حدودي.
وب ــدأت الصني فــي التخطيط لبناء قاعدة
عسكرية في جيبوتي العام املاضي بهدف
استخدامها في إمداد سفن القوات البحرية
الـ ـت ــي تـ ـش ــارك ف ــي م ـه ـم ــات ح ـف ــظ ال ـس ــام
واإلغــاثــة قبالة سواحل اليمن والصومال،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم ع ـم ـل ـي ــات م ـكــاف ـحــة
القرصنة وإجالء املواطنني في حال نشوب
أزم ـ ــة .وي ـش ــار إل ــى أن ال ـب ـحــريــة الصينية
مـ ــوجـ ــودة م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  2008ق ـبــالــة
الصومال وفي خليج عدن في إطار الجهود
الــدول ـيــة مل ـحــاربــة ال ـقــراص ـنــة ف ــي املـنـطـقــة.
كذلك ،يشرف حاليًا الرئيس الصيني على
برنامج لتحديث الجيش يتضمن تطوير
إمـكــانــات الجيش للعمل بعيدًا عــن حــدود
البالد.
وهذه القاعدة اللوجستية ،التي بدأ بناؤها
مـطـلــع ع ــام  ،2016ه ــي األولـ ــى م ــن نوعها
بالنسبة إلى الصني ،وستستخدم لتعزيز
«املــواك ـبــات البحرية فــي أفريقيا والـشــرق
األوس ــط وعمليات حفظ الـســام (التابعة
لــأمــم املـتـحــدة) وامل ـســاعــدات اإلنـســانـيــة»،

وفـ ــق ب ـي ــان ن ـشــرتــه وزارة ال ــدف ــاع الـشـهــر
امل ــاض ــي ل ــدى إعـ ــان مـ ـغ ــادرة عـنــاصــر من
البحرية باتجاه القرن األفريقي.
وتتمتع جيبوتي الـتــي يعيش فيها 800
ألف نسمة بموقع استراتيجي عند مضيق
ب ـ ــاب املـ ـن ــدب ال ـ ــذي ي ـش ـهــد ح ــرك ــة مــاحــة
كثيفة ،باإلضافة إلى أنها تستقبل قاعدة
«لـيـمــونـيـيــه» الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة وهــي
ال ـقــاعــدة الــوح ـيــدة ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة في
القارة األفريقية ،إلى جانب قواعد عسكرية
فرنسية وإيطالية وإسبانية ويابانية.
وترى الواليات املتحدة أن القاعدة الصينية

ترى واشنطن أن
القاعدة الصينية في
جيبوتي تعكس نفوذ
الصين المتنامي

«ت ـع ـكــس وت ـع ــزز ن ـف ــوذ ال ـص ــن املـتـنــامــي،
ونطاق تحرك قواتها العسكرية» ،وفق ما
قــالــت وزارة الــدفــاع فــي حــزيــران .ورفضت
ال ـصــن ه ــذه االت ـه ــام ــات ،م ــؤك ــدة أن ـهــا «ال
تسعى إلى التوسع عسكريًا».
مــن جـهــة ثــان ـيــة ،يـتــوقــع أن تـثـيــر الـقــاعــدة

الـصـيـنـيــة ف ــي جـيـبــوتــي ق ـلــق ال ـه ـنــد الـتــي
تـخـشــى م ــن ت ـحــركــات ال ـصــن ف ــي املحيط
الـ ـهـ ـن ــدي ،ف ــي ح ــن ت ـش ـهــد الـ ـع ــاق ــات بني
البلدين تــوتـرًا بسبب خــاف ح ــدودي في
الهيماليا.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،أك ــد الــرئ ـيــس الـصـيـنــي،
أم ـ ـ ــس ،أن ب ـ ـ ــاده م ـس ـت ـع ــدة مل ــواجـ ـه ــة أي
اجـتـيــاح قــد تـتـعــرض ل ــه .وق ــال فــي خطاب
ألقاه في الذكرى التسعني لتأسيس الجيش
األحمر إن «الشعب الصيني مولع بالسالم.
لن نسعى أبدًا إلى العدوان وال إلى التوسع،
لكننا واثـقــون مــن أن بمقدورنا االنتصار
على أي اجتياح».
وتــابــع أن بــاده لــن تــدع «إطــاقــا أي شعب
أو منظمة أو حزب سياسي يفصل أي جزء
كــان مــن األراضـ ــي الصينية» ،مضيفا أنـ ًـه
«يجب أال يتوقع أي كــان أن نتجرع كأسًا
م ـ ّـرة تضر بمصالح سيادتنا أو أمننا أو
ّ
نمونا».
يـشــار إل ــى أن الـتــوتــر يـســود مـنــذ أكـثــر من
شـهــر فــي املنطقة ال ـحــدوديــة فــي الهضبة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــن ج ـب ــال دوك ـ ـ ــام ال ـتــي
تسميها الصني دونغالنغ ،والتي تقع في
مثلث الحدود بني الهند والصني وبوتان،
وت ـت ـنــازع ال ـس ـيــادة عـلـيـهــا ال ـ ــدول ال ـثــاث.
وأرسلت نيودلهي قوات إلى املنطقة لوقف
أشغال باشرتها الصني لشق طريق تقول
الهند إنها تتعدى من خالله على أراضيها.
وتعتبر بكني أن املنطقة تابعة لها وتطالب
بــرح ـيــل الـ ـق ــوات ال ـه ـنــديــة ،فـيـمــا س ـبــق أن
تواجه البلدان في نزاع حدودي عام .1962
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

تزامن افتتاح القاعدة مع الذكرى التسعين لتأسيس الجيش األحمر الصيني (أ ف ب)

تقرير
سياسية
فــالــريــاض ،وف ــق م ـصــادر
ً
ـراءة نـ ـق ــدي ــة
عـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أن ـ ـ ـهـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
لسياستها في العراق ،خلصت في
نهايتها ،إلى وجوب انتهاج حزمةٍ
من اإلجراءات التنفيذية ملرحلة «ما
بعد داعش» ،تستطيع فيها الدخول
«ال ـ ـنـ ــاعـ ــم» إل ـ ــى ال ـ ـع ـ ــراق ،وت ـث ـب ـيــت
موقعها العبًا محوريًا في مواجهة
إيران ،وذلك باالبتعاد عن «سياسة
ال ـت ـخــويــن» ،وت ـح ـ ّـول خـطــابـهــا إلــى
ض ـ ــرورة ت ـمـ ّـســك ال ـش ـب ــاب ال ـعــراقــي
باملشروع العربي ـ املدني.
وك ــان الفـتــا مــا رآه «معهد دراس ــات
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط» فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
األم ـيــرك ـيــة واش ـن ـط ــن ،أن اسـتـقـبــال
ابــن سلمان للصدر ،يأتي فــي إطــار
م ـس ـعــاه الحـ ـت ــواء ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي
امل ـتــزايــد ف ــي الـ ـع ــراق ،وإع ــادت ــه إلــى
«امـ ـ ـت ـ ــداده الـ ـع ــرب ــي» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
الزيارة َ
تع ّد «أكثر أهمية من زيارة
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ح ـي ــدر
ّ
خاصة أن «الصدر يمثل
العبادي»،
قطاعًا كبيرًا من الشيعة العراقيني،
وخ ـص ـمــا رئـيـسـيــا لــرئ ـيــس ال ـ ــوزراء
ال ـســابــق نـ ــوري املــال ـكــي الـ ــذي تــرى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة أنـ ـ ــه ي ـم ـث ــل إي ـ ـ ـ ــران فــي
بغداد».
(األخبار)

بريد العتيبة :اإلمارات سعت
إلى استضافة «طالبان» قبل قطر
كشفت تسريبات جــديــدة مــن الرسائل املسربة مــن البريد
اإللكتروني للسفير اإلماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة،
أن اإلم ــارات حاولت افتتاح مكتب تمثيلي لحركة «طالبان»
األفغانية قبل أن تفتتحه قطر في عام .2013
وكشفت صحيفة «نـيــويــورك تــايـمــز» األمـيــركـيــة ،أم ــس ،أنه
«بينما تتهم دولــة اإلمــارات جارتها قطر بدعم اإلسالميني،
وتستند بذلك إلــى افتتاح سـفــارة لحركة طالبان األفغانية
ّ
في الدوحة ،بي تسريب جديد للرسائل اإللكترونية للسفير
ّ
اإلماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ،أن اإلماراتيني أرادوا
فتح السفارة تلك في بالدهم» .وقالت الصحيفة إن العتيبة
تلقى «مكاملة هاتفية غاضبة» من وزير الخارجية اإلماراتي
ّ
ّ
عـبــدالـلــه ب ــن زايـ ــد ،يـشـتـكــي فـيـهــا م ــن أن املـكـتــب التمثيلي
لـ«طالبان» سيفتتح في قطر وليس في اإلمارات.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنها حصلت األسبوع املاضي
على رســالــة إلكترونية بـتــاريــخ  12أيـلــول  2011موجهة إلى
مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ل ـشــؤون ال ـشــرق األدن ــى
جيفري فيلتمان ،آنــذاك ،تساءل فيها الدبلوماسي اإلماراتي
محمد محمود الـخــاجــة ،عــن مــوقــف الــواليــات املـتـحــدة بشأن
مكان افتتاح املكتب التمثيلي .ووفق الرسالة ،كتب الخاجة إلى
قائال« :هناك مقال في صحيفة لندن تايمز يشير إلى
فيلتمان ً

أن الواليات املتحدة تدعم إقامة سفارة لطالبان في الدوحة»،
ّ
مضيفًا «يقول صاحب السمو ّإننا كنا تحت انطباع أن أبو
ظـبــي كــانــت خـيــاركــم األول ،وه ــذا مــا تــم إبــاغـنــا بــه مــن قبل
مبعوث األمم املتحدة إلى أفغانستان».
وفــي رســالــة منفصلة بتاريخ  28كــانــون الثاني  ،2012كتب
العتيبة نفسه إلى مسؤول أميركي آخر بشأن شكاوى مماثلة
من ابن زايد ،مستخدمًا هذه املرة «ع .ب .ز ،».األحرف األولى من
اسم عبدالله بن زايد .وفي رسالته إلى املسؤول األميركي ،الذي
«تلقيت
لم تكشف «نيويورك تايمز» عن اسمه ،قــال العتيبة:
ُ
دعوة غاضبة من ع .ب .ز .تقول كيف لم يتم تبليغنا بالقرار»،
«إن ـهــم (الـقـطــريــن) يــريــدون أن يـكــونــوا فــي وســط كل
متابعًا ّ
شيء ...هؤالء الشبان».
وأشــارت «نيويورك تايمز» إلى أن ممثلي السفارة اإلماراتية
ّ
رفضوا التعليق ،غير أن ثالثة مسؤولني أميركيني سابقني،
فعال في البداية إلى أن يكون
ّأكدوا للصحيفة أن اإلمارات سعت ً
مكتب «طالبان» على أراضيها .وقال املسؤولون األميركيون
إن «ق ـطــر واف ـقــت عـلــى اسـتـضــافــة طــال ـبــان فــي إط ــار جـهــود
أميركية واسعة لتسهيل محادثات السالم في أفغانستان،
وليس بسبب أي دعم للحركة أو أليديولوجيتهم».
(األخبار)
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تجريم زيجة «»308

المغتصب لن
يكون عريسًا
بعد اليوم

ال يرى معارضو
المادة 308
أن تزويج
المعتدى عليها
ُ بمغتصبها
يسقط الحق
العام (األناضول)

تفاوتت مواقف النواب األردنيين من المادة  308من قانون
العقوبات على نحو ّ
سجل فيه بعضهم مواقف متقدمة ،فيما
فاجأ آخرون الجمهور بـ«مواقف رجعية» من نص قانوني كان
ّ
يؤمن للمغتصبين مخرجًا قانونيًا من جريمتهم بمجرد الزواج
بالمعتدى عليها لنحو أربع سنوات!
عمان ــ األخبار

استراحة
2643 sudoku
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أفقيا

ّ
 -1أديب ودبلوماسي فرنسي راحل وناقد أدبي وفني واسع الثقافة له مذكرات رائعة
–  -2من رجــاالت الدولة في إيطاليا ومؤسس الحزب الفاشي –  -3يلبس ثيابه –
أزلي وسرمدي –  -4اآلن باألجنبية – أعطى بدون مقابل – خاصم ّ
أشد الخصومة –
ّ
يصب في البحر األبيض املتوسط
 -5نهر في سويسرا وفرنسا من أغزر أنهر فرنسا
ّ
غربي مرسيليا – يقضي على الشخص –  -6للنفي – ُ مركبة فضائية أميركية – -7
مرفأ هــام في إمــارة دبــي – أرض فيها زرع وخصب تعرف كثيرًا في مصر–  -8ما
ّ
يضم إلى
ارتفع من املاء على سطح البحر – فصيح في الكالم –  -9من أسماء البحر –
الصدر –  -10أغنية للمطرب اللبناني الراحل وديع الصافي

عموديًا

 -1رئيس جمهورية لبناني –  -2ممثلة مصرية معتزلة كانت زوجة الفنان حاتم ذو
قديما –  -3قانون وقاعدة البلد – ّ
ً
ألح عليه في تسوية املسائل
الفقار – عاصمة بنني
العالقة بينهما –  -4ريح ّلينة الهبوب – تقوى وإيمان – ضمن –  -5جنس نبات
تؤكل سوقه مسلوقة – قلب الثمرة –  -6نوتة موسيقية – من أنبياء العهد القديم
ُرفع إلى السماء على مركبة نارية –  -7قساطل النفط – يشرب املاء بال تنفس – -8
نهر في أملانيا من روافد الرين – عائلة أثري فرنسي راحل اكتشف في إيران شريعة
حمورابي –  -9إرشادي الى الطريق – لحم غير مطبوخ –  -10مطرب لبناني خريج
استديو الفن

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

يحشوش – وع –  -3بتر – بركليس –  -4رق – رومانوف – ّ -5الهند – ّأما –
 -1خان الخليلي – -2
ّ
 -6عربية – من – ّ -7
نب – شن – ّأح –  -8أنا – ميكادو –  -9رونالدو – ني –  -10دل – هيتشكوك
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مشاهير 2643

حلول الشبكة السابقة

 -1خيبر – عطارد –  -2إحتقار – نول –  -3نشر – لبنان –  -4أو – رهيب – آه –  -5لشبونة –
َمل ّي –  -6رمد – ّ
شيدت –  -7لوكا – منكوش –  -8يعلنان –  -9يوم – أدنو –  -10يوسف الحويك
ِ

حل الشبكة 2642

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل كوميدي أميركي ( )1957-1892في السينما الصامتة والناطقة
شكل مع ستان لوريل فريقًا كوميديًا إشتهر منذ اواخر العشرينات الى
نهاية األربعينات من القرن املاضي
 = 4+1+10+8+6+1+5مكتشف البنزين ■  = 3+2+9+7أسرع في مشيه ■
 = 3+11+5حيوان ضخم

حل الشبكة الماضية :يوهان شتراوس

عاصفة في مجلس النواب
بعد جلسة
ُ
األردن ـ ـ ــي ،أمـ ــس ،أس ـق ـطــت امل ـ ــادة 308
م ــن ق ــان ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،الـ ـت ــي كــانــت
تـ ـن ــص عـ ـل ــى إسـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـعـ ـق ــوب ــة عــن
مرتكب الجنحة أو الجناية الجنسية
ال ــواردة في نص القانون ،إذا تم عقد
زواج صحيح بني املعتدي واملعتدى
عليها ،مشروطًا بحد أدنى الستمرار
ه ــذا ال ـ ــزواج ( 3س ـنــوات للجنحة و5
سنوات للجناية) .ووفق القانون ،بعد
أن ُي ـ ـ ّ
ـزوج املـغـتـصــب بـضـحـيـتــه لتلك
املــدة (يمكنه الـطــاق بعدها) ،تسقط
املالحقة القضائية عنه.
ومن املقرر أن تعرض هذه املادة على
مجلس األعيان املقرب من امللك ،علمًا
بأن مشروع القانون قدمته الحكومة
إلــى مجلس ال ـنــواب .وك ــان املدافعون
ع ــن إب ـقــائ ـهــا ي ـم ـي ـلــون إلـ ــى تـعــديـلـهــا
بإتمام الزواج إذا كان هناك رضى من
املعتدى عليها (إذا كان عمرها ما بني
 15و 18عامًا) ،ويرجعون ذلك إلى أن
املجتمع األردن ــي ال ي ــزال يغلب عليه
ال ـب ـعــد ال ـع ـشــائــري ،الـ ــذي رأى بعض
النواب أنهم يمثلونه ،وأن األفضل هو
«الستر على املعتدى عليها وعائلتها
وت ـغ ـل ـيــب امل ـص ـل ـح ــة» .ك ـمــا ي ـش ـيــرون
إلى أن املادة  308فيها مخرج إلثبات
نسب الطفل وتفادي ظاهرة األمهات
ال ـ ـعـ ــازبـ ــات ،وف ـ ــق مـ ــا رص ـ ــد م ـن ــدوب
«األخبار» خالل جلسة البرملان.
على الجهة املقابلة ،تضافرت جهود
م ـن ـظ ـم ــات امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي وقـ ــوى
سياسية وحزبية تقدمية للمناداة
بــإلـغــاء ه ــذه امل ــادة الـتــي ي ــرون فيها
مـخــرجــا لـلـمـعـتــديــن ،وظـلـمــا للفتاة
التي تعرضت لجريمة ،ثم قد تصير
مطلقة في وقت الحــق .حتى إنهم ال
يرون في إتمام الزواج سببًا إلسقاط
ال ـح ــق الـ ـع ــام لـلـمـجـتـمــع م ــع أنـ ــه قد
ً
يكون في بعض الحاالت قدم حلوال
شخصية.
كــذلــك يــؤكــدون أن ال ــزواج املــزعــوم ال
يكون بالرضى الحقيقي ألنه شكلي،
ويــأتــي فــي حــالــة إذع ــان واستجابة
الب ـ ـتـ ــزاز امل ـع ـت ــدي وأهـ ـل ــه لـلـضـحـيــة
وعائلتها ،علمًا بــأن املعتدى عليها
ت ــوق ــف فـ ــي مـ ــراكـ ــز إيـ ـ ـ ــواء إن كــانــت
قــاصـرًا ،وفــي مراكز إصــاح وتأهيل
(س ـج ــن) إن كــانــت ف ــوق ال ـ ـ  18حتى
ب ـ ّـت ال ـق ـض ـيــة! أم ــا امل ـع ـت ــدي ،فيطلق
سراحه بكفالة ويمنح حرية إلتمام
ت ـج ـه ـي ــزات ال ـ ـ ـ ــزواج الـ ـ ــذي سـيـنـقــذه
مــن العقوبة ،وهــذا بحد ذاتــه يشكل
ضغطًا على أهــل الفتاة لقبول عقد
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◄ مبوب ►

◄ وفيات ►
الزواج بسرعة.
وعلى أرض الواقع ،غالبًا ما تتعرض
املـ ـعـ ـت ــدى ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي حـ ــالـ ــة إتـ ـم ــام
الـ ـ ـ ــزواج إلس ـ ـ ــاءة ن ـف ـس ـيــة وج ـســديــة
مــن «ال ــزوج» املعتدي ،مــا يــؤدي إلى
أن تطلب الطالق قبل املــدة املحددة،
وف ــق ح ــاالت كـثـيــرة .وب ــذل ــك ،تسقط
أي مالحقة قضائية للمعتدي الذي
يستطيع ت ـكــرار فـعـلـتــه ،كـمــا أن من
الصعب إثبات نسب الطفل في حال
ح ــدوث ح ـمــل ،وه ــذا مــا جـعــل امل ــادة
املـسـقـطــة تــؤجــل املـشـكـلــة وتفاقمها
ّ
ً
بدال من حلها.
وامل ـ ـ ــادة  308م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات
ل ـي ـســت جـ ــديـ ــدة ،ب ــل مـ ــوجـ ــودة مـنــذ
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،وهـ ــي م ـشــاب ـهــة مل ــواد
م ــوج ــودة فــي دول عــربـيــة وأجنبية
ألغيت في بعضها أخيرًا ،مثل املغرب،
حيث أقدمت فتاة على االنتحار حني
تم تزويجها باملغتصب.
ورغم أن االغتصاب ال يشكل ظاهرة
في األردن ،ال تصل القضايا املتعلقة
ب ــه إل ــى امل ـحــاكــم بـسـبــب ه ــذا الـنــص
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي .كـ ــذلـ ــك ت ــرتـ ـب ــط «»308
بـ ـقـ ـض ــاي ــا أخـ ـ ـ ــرى م ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــاملـ ــرأة
ه ــي أي ـضــا مـحــط ج ــدل ف ــي الـســاحــة
األردنـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـن ـهــا م ــوض ــوع إث ـب ــات
ال ـن ـس ــب ،إذ ال ي ــوج ــد ق ــان ــون م ـلــزم
إلج ـ ـ ــراء ف ـح ــص ال ـح ـم ــض الـ ـن ــووي.
وحتى إن وجد ،يجب أن يكون هناك
«إقــرار بالوطء مرافقًا لــه» .كما تثير
هذه املادة تساؤالت حول اإلجهاض
الـ ــذي ي ـعــاقــب عـلـيــه ال ـق ــان ــون ،علمًا
بــأن هناك انتشارًا لحاالت إجهاض

جلسة
شهدت ً
البرلمان جدال حاميًا
استند فيه نواب إلى
بعدهم العشائري

بعيدًا عن الرعاية الطبية املناسبة.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ه ـ ـ ــذه ل ـي ـس ــت املـ ـ ـ ــرة األول ـ ـ ــى
الـتــي يعلو فيها ال ـجــدل فــي قضايا
ت ـ ـمـ ــس واقـ ـ ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة فـ ـ ــي املـ ـمـ ـلـ ـك ــة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي ق ـ ــان ـ ــون األحـ ـ ـ ــوال
الشخصية والجنسية ،وهو متصل
بـ ـقـ ـض ــاي ــا ذات أبـ ـ ـع ـ ــاد س ـي ــاس ـي ــة
متصلة بــالــديـمــوغــرافـيــا وتجنيس
الفلسطينيني .فعام  ،2011مع بداية
ال ـحــراك األردنـ ــي ،دع ــا املـلــك عبدالله
ال ـثــانــي إل ــى تـشـكـيــل لـجـنــة لتعديل
دس ـتــور املـمـلـكــة ،وشـكــل ذل ــك فرصة
ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــات الـ ـنـ ـس ــوي ــة واألح ـ ـ ـ ــزاب
وال ـق ــوى الـتـقــدمـيــة لـتـحـقـيــق إنـجــاز
دس ـت ــوري بــإضــافــة كلمة «الـجـنــس»
ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــول
الفقرة األولى منها« :األردنيون أمام
ال ـقــانــون س ــواء ال تمييز بينهم في
ال ـح ـقــوق وال ــواج ـب ــات وإن اخـتـلـفــوا
ف ــي ال ـع ــرق أو الـلـغــة أو ال ــدي ــن» .مع
ذلـ ـ ــك ،ل ــم ي ـت ــم ت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا املـطـلــب
واسـتـعـيــض عـنــه بــإضــافــة الـفـقــرة 4
إل ــى املـ ــادة نـفـسـهــا« :األس ـ ــرة أســاس
امل ـج ـت ـمــع ق ــوام ـه ــا ال ــدي ــن واألخ ـ ــاق
وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانها
الـشــرعــي ويـقــوي أواصــرهــا وقيمها
ويحمي في ظلها األمومة والطفولة
ويرعى النشء وذوي اإلعاقات.»...
ووف ــق مـتــابـعــن ،ف ــإن الـعـقـلـيــة الـتــي
ّ
أحلت األسرة مكان «الجنس» للمرأة
في الدستور هي نفسها التي دعمت
املادة  ،308وهي نفسها التي لم تجد
ً
حـ ــا ل ـل ـجــرائــم ال ـت ــي ت ـح ــدث لـلـمــرأة
باسم «الشرف» ،ومن ثم هي العائق
أمــام منح املــرأة جنسيتها ألبنائها.
لكن ألن جــزءًا مــن الــداعــن إلــى إلغاء
« »308كــانــوا مــن منظمات املجتمع
املــدنــي ،حملت القضية فــي طياتها
أب ـعــاد ات ـهــامــات طــاولــت «املـنـظـمــات
ذات الـتـمــويــل األجـنـبــي» باستغالل
مثل هــذه املــداخــل ل ــ«فــرض أجـنــدات
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـح ـ ـلـ ــول مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ــوردة ال
تتناسب مع قيم املجتمع وأخالقه».

سفارة جمهورية السنغال لدى لبنان
السلك القنصلي الفخري في لبنان
نقابة املحامني في بيروت
بعميق الحزن واألسى ينعون إليكم
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر
القنصل العام الفخري للسنغال في
لبنان
انتقل الى رحمته تعالى يوم االثنني
الواقع فيه  31تموز  2017م

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة
الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور له
بإذن الله تعالى
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر

املركز الطبي ميد تاون
وساركو للسياحة والسفر
إدارة وموظفني
يتقدمون بأحر التعازي من آل مخدر
وعموم أهالي البابلية
ب ـ ــوف ـ ــاة الـ ـقـ ـنـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــام الـ ـفـ ـخ ــري
للسنغال في لبنان
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر
نـســأل الـلــه تـعــالــى أن يسكنه فسيح
جنانه

القنصل الـعــام الـفـخــري للسنغال في
لبنان
الحائز وسام األسد الذهبي السنغالي
برتبة ضابط
زوجته :الحاجة زهرة محمد فاضل
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة زهــرة علي
عواضة
أوالده :األس ـت ــاذ عـلــي زوج ـتــه يسرى
ال ــرزق ــي وامل ـحــامــي زاه ــر وت ــاال زوجــة
سامي حطيط
أش ـق ــاؤه :األس ـت ــاذ مـحـمــود واألس ـتــاذ
ابراهيم وحسن واملرحوم محمد مخدر
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ف ــاطـ ـم ــة حـ ـ ــرم املـ ــرحـ ــوم
ابراهيم يحيى وهدية حرم املرحوم
مـحـمــد جـعـفــر وه ـب ــي وف ــوزي ــة حــرم
املـ ــرحـ ــوم م ـح ـمــود سـبـلـيـنــي ورق ـيــة
زوجـ ــة أس ـع ــد ع ـبــدال ـلــه وم ــري ــم حــرم
املرحوم أحمد فاضل وحليمة زوجة
الدكتور حسن نعيم وصباح زوجة
عدنان حطيط
أشقاء زوجته :الدكتور علي فاضل
وابـ ــراه ـ ـيـ ــم ف ــاض ــل ورائـ ـ ـ ــف فــاضــل
واملرحوم املهندس مصطفى فاضل
تقبل التعازي للرجال والنساء طيلة
أيــام األسبوع في منزل الفقيد الكائن
في بلدته البابلية
كـمــا تقبل الـتـعــازي فــي ب ـيــروت الـيــوم
األربعاء وغـدًا الخميس في  9و 10آب
 2017م لـلــرجــال والـنـســاء مــن الساعة
ً
مساء
الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
ف ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي ـ ـ الرملة البيضاء ـ ـ قــرب مركز
أمن الدولة.
وي ـص ــادف ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع فـيــه 6
آب  2017م ذك ــرى األس ـب ــوع .وبـهــذه
امل ـن ــاس ـب ــة ،سـتـتـلــى آي ـ ــات م ــن الــذكــر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ع ــن روح ــه
ال ـطــاهــرة ل ـلــرجــال ف ــي ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا في حسينية بلدته
ّالبابليةّ ،وللنساء في قاعة أهل البيت
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـفــون :آل مخدر وفــاضــل وعواضة
والرزقي وحطيط وعموم أهالي بلدة
البابلية.

زوجــة الفقيد السفيرة ميرا مسعود
ضاهر
ابناؤه اندرياس ومارك فيوليدس
والدته كلير عقاد
شقيقه اندريه فيوليدس
ح ـ ـمـ ــواه ال ــدكـ ـت ــور م ـس ـع ــود ضــاهــر
والدكتورة سونيا الدبس
بنات حمويه نادين ضاهر وعائلتها
ف ــرح ضــاهــر زوجـ ــة مـ ــارك اب ــي هيال
وعائلتهما
وعموم عائالت  :فيوليدس  ،ضاهر
 ،ع ـق ــاد  ،ال ــدب ــس  ،أش ـق ــر  ،حمصي
 ،ك ــاب ــري ـل ـي ــان  ،أبـ ـ ــي ه ـي ــا  ،كــركــي
وانـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فـ ــي الـ ــوطـ ــن وامل ـه ـجــر
ينعون اليكم فقيدهم الغالي املأسوف
على شبابه املرحوم
الدكتور جان كلود فيوليدس
املنتقل الى رحمته تعالى في املهجر
( لندن ) يــوم األربـعــاء الواقع فيه 26
تموز  2017متممًا واجباته الدينية.
يصل جثمان الفقيد الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر يوم االربعاء  2آب
 2017إلى كنيسة القديس نيقوالوس
لـ ـل ــروم االرث ـ ــوذك ـ ــس ( م ــارن ـق ــوال ) ،
األش ــرفـ ـي ــة ح ـي ــث ي ـح ـت ـفــل بــال ـصــاة
لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد
الـظـهــر ث ــم ي ـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي مــدافــن
العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن ويــومــي
الخميس والجمعة  3و  4آب  2017في
صــالــون كنيسة القديس نيقوالوس
ل ـل ــروم االرثـ ــوذكـ ــس ( م ــار ن ـق ــوال ) ،
ً
ابتداء من الساعة الحادية
األشرفية
عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ـ ــرج ـ ــاء اب ـ ـ ـ ــدال االكـ ــال ـ ـيـ ــل ب ــال ـت ـب ــرع
للكنيسة وإعتبار هذه النشرة اشعارًا
خاصًا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا ()AUST
زوجــة الفقيد :هيام زهــدي ملحس
رئيسة الجامعة
أبناؤه :عامر وعائلته
د .رياض وعائلته
د .مجد وعائلته
إبنتاه :غــادة زوجــة مارسيل حنني
وعائلتهما
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوى زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـمـ ــاس
وعائلتهما
أشقاؤه :اميل وعائلته
اتيان وعائلته
جوزيف وعائلته
عائلة املرحوم انطوان
عائلة املرحوم جان
عائلة املرحوم مارون
املرحوم األخ نويل
شقيقتاه  :انطوانيت ارمـلــة نقوال
فلوطي واوالدها وعائالتهم
روز ارملة رينالدو بركات وبناتها
وعائالتهن
عائلة املرحومة اوديت قيصر صقر
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :ص ـق ــر ،مـلـحــس،
بركات دياب ،نعمان ،زيادة ،حنني،
شـمــاس ،دم ــوس ،مـغـيــزل ،فلوطي،
أشـ ـق ــر ،ي ــاغ ــي ،اس ـت ـي ـت ـيــه ،عـ ــوري،
ق ـعــوار ،عـبــدالـبــاقــي وع ـمــوم أهــالــي
ع ــن إب ــل وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر يـنـعــون الـيـكــم بـمــزيــد من
الـ ـح ــزن واالس ـ ــى ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املأسوف عليه املرحوم
فؤاد قيصر صقر
املنتقل إلــى رحمته تعالى صباح
يـ ــوم األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه  30تـمــوز
 2017متممًا واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم األرب ـ ـع ــاء 2
آب م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر
فــي صــالــون كنيسة الـسـيــدة  ،عني
إبل.
وي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة  3و
 4آب ف ــي ص ــال ــون كــاتــدرائ ـيــة مــار
ج ــرج ــس امل ـ ــارونـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـيـ ــروت مــن
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية السادسة
الـ ــرجـ ــاء اب ـ ـ ــدال االك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
لـلـكـنـيـســة واعـ ـتـ ـب ــار هـ ــذه ال ـن ـشــرة
اشعارًا خاصًا

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD ASADUZZAMAN
RAZZAK GOLDAR
NURUL AMIN SARKER
AMAN MIAH
MD MONIR HOSSAIN
SONAHAR
MOHAMMAD ABDUR RAB MELON
MOHAMMAD MASUM MIAH
ALI HOSSAIN
SOFIKUL ISLAM
HASAN
MD JAMAL HOSSAIN
MOHAMMED RABBIL
MD ROBIUL ISLAM
SOHAG SIKDER
MOHAMMAD MONJURUL ISLAM
AMRAN
SAIFUL BHUIYAN
MOHAMMAD SHAJAHAN
MOHAMMAD SADA MIAH
ABU TALEB
ABDUL HAI TARIQUL
MD RASHED
 PALMERSمن شركة
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شيئًا
االتصال على الرقم 03/527447
غادر العمال البنغالدشيون
ANWAR CHOWDHURY
JUYEL BHUIYAN
SABUJ HOWLADER
SOHAG MADBOR
MD ABDUL MUTTLIB
MD KAMAL KHAN
BILLAL HOSSAIN
ABDUL AWAL MIAH
MD SAKIL AHMAD
AMIR HOSSAIN
 WORKERSمن املحل التجاري
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شيئًا
االتصال على الرقم 03/445563
غادرت العاملة اإلثيوبية
Adanech Getachew Eshete
مــن مـنــزل مخدومها عـصــام أحمد
امل ــول ــى ،ملــن يـجــدهــا االت ـص ــال على
رقم 03/802048
غادرت العاملة األثيوبية
BETELHEM PAWULO DOGSO
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/290282

◄ مطلوب ►
صندوق التعاضد الموحد للفنانين
اعـالن

يعلن مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين عن استدراج
عروض عقود تأمين لكافة المنتسبين إليه وخالفهم.

يمكن لمن يرغب اإلشتراك من شركات التأمين درجة  Aاإلطالع على
دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية بعد سحبه من إدارة الصندوق ودفع بدل
إشتراك قدره مليونا ليرة لبنانية بموجب إيصالي قبض إواستالم خالل فترة
تنتهي بتاريخ الثامن من شهر أب الساعة الثانية عشرة ظه اًر.
على أن يتم إيداع طلب اإلشتراك مرفقاً بالمستندات المطلوبة خالل فترة
تنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اإلثنين الواقع فيه الرابع
عشر من شهر أب لسنة .2017

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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يتم فض العروض أمام اللجنة المختصة ومن يرغب من المشاركين في
تمام الساعة الثانية عشرة من نهار األربعاء الواقع فيه السادس عشر من
شهر أب سنة  2017وذلك في مقر الصندوق الكائن في بدارو  -شارع
سامي الصلح  -الطابق األول.

رئيس مجلس اإلدارة
جان القسيس

A registered
pharmaceutical company
is approaching serious
investors in the pharma
trading business as local
agents for different type
of medicines.
Minimum budget $500 K.
pharma2017invest@gmail.com
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األربعاء  2آب  2017العدد 3240

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
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

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد ل ـ ـش ـ ــراء مـ ـف ــروش ــات
وت ـج ـه ـيــزات مـكـتـبـيــة لـ ــزوم دائ ـ ــرة املـنـيــة،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــاء االس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار رق ـ ــم
ث4د 7080/تــاريــخ  ،2017/7/4قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2017/8/4عند نهاية
الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخ ــة مـ ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  27تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1457
املوضوع :تبليغ مجهول محل اإلقامة
املرجع :محكمة جباع الشرعية الجعفرية
تــدعــو محكمة جـبــاع الشرعيه الجعفريه
مجهولة محل االقامة ليديا لني فيليبس
للحضور الى قلم هذه املحكمة لتبلغ أوراق
الدعوى املقامه من عباس محسن سلمان
بمادة اثبات طالق واملسجله برقم اساس
 2017/25واملـعــن مــوعـدًا للنظر بها يوم
السبت في  2017/09/02واذا لم تحضري
او ترسلي من يمثلك قانونًا خالل عشرين
يومًا تلي النشر ُيعتبر كل تبليغ لك على
ل ــوح ــة االع ــان ــات ف ــي املـحـكـمــه صحيحًا
وبما فيه الحكم النهائي القطعي.
جباع في 2017/07/29
رئيس قلم محكمة جباع
الشرعية الجعفرية
أحمد فرحات
دعوة صادرة عن دائرة تنفيذ
املنت ـ ـ القلم األول باملعاملة
التنفيذية رقم 2017/428
الـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا :ب ـي ــرل إب ــراهـ ـي ــم املـ ـ ّـر:
ّ
مجهولة محل اإلقامة.
بتاريخ  2017/5/11تقدم طالبا التنفيذ
ناجي ومشهور صليبا وكيلهما املحامي
فيليب مكنا باستدعاء يطلبان بموجبه
تنفيذ حكم الغرفة االبتدائية التاسعة في
جديدة املنت الناظرة في القضايا العقارية
ق ـ ـ ـ ــرار  2017/56ت ـ ــاري ـ ــخ 2017/2/16
القاضي باعتبار العقار  /816/بتغرين
غـيــر قــابــل للقسمة العينية بــن الـشــركــاء
فــي املـلــك وبــإزالــة الـشـيــوع فيه عــن طريق
طــرحــه لـلـبـيــع ف ــي املـ ــزاد الـعـلـنــي للعموم
أمـ ــام دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ املـخـتـصــة وع ـلــى ان
يعتمد أساسًا للطرح في املــزايــدة األولــى
مبلغ /31950/د.أ .أو مــا يعادله بالليرة
الـلـبـنــانـيــة ب ـتــاريــخ ال ـبـيــع وت ــوزي ــع نــاتــج
الثمن بني الشركاء بنسبة ملكية كل منهم
بحسب قيود الصحيفة العينية وشطب
اش ـ ــارة ال ــدع ــوى ع ــن الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
للعقار امل ـشــار الـيــه اع ــاه ف ــور ان ـفــاذ هــذا
الحكم وتضمني الـفــرقــاء النفقات بنسبة
ملكية كــل منهم بحسب قـيــود الصحيفة
العينية.
لذلك
تدعوك هــذه الــدائــرة للحضور الــى قلمها
ب ــال ــذات او بــواس ـطــة وك ـيــل قــانــونــي عنك
لتبلغ االنــذار وطلب التنفيذ ومربوطاته
خالل مهلة عشرين يومًا على النشر وإال
اعتبرت مبلغة وقلم الدائرة مقامًا مختارًا
ً
لك ليصار الى متابعة التنفيذ أصوال.
مأمور التنفيذ
بوال أبي نادر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب سعد عدنان الحوراني وكيل ماجي
حنا حكيم ملورثها حنا جــاد حكيم سند
ملكية بدل ضائع للعقار  4929عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب م ـي ـش ــال س ــام ــه س ـع ــد وك ـي ــل وداد

خليل أبــو سعد وحـنــا وس ـعــاده والـيــاس
وهيلدا فارس الخوري سندات ملكية بدل
ضائع لحصصهم في العقار  126رمحاال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب هشام حسني ابــو حمدان احــد ورثة
آمـ ــال عـلــي اسـمــاعـيــل س ـنــدي مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقارين  2687 ،2686غريفة.
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب نزيه نجم الحداد سندي ملكية بدل
ضائع للعقارين  510 ،1069بطمه.
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب نـ ـق ــوال ق ـس ـط ـن ـطــن غ ـ ـ ــزال م ـش ـتــري
القسم  /12/من العقار  /1989/البوشرية
سـنــدات تمليك بــدل عــن ضــائــع بحصص
املــال ـكــن ال ـيــاس وسـيـنـتـيــا وب ــدر ان ـطــوان
شديد.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب هادي نعيم سليم بوكالته عن نديم
الـ ـقـ ـص ــار ب ـص ـف ـتــه م ــدي ــر ع ـ ــام فــرنـسـبـنــك
ش.م.ل شهادة تأمني بدل عن ضائع باسم
املصرف للقسم  /19/من العقار /2623/
املنصورية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طانيوس ريشا الخوري حنا وكيل
ريـشــا طــانـيــوس ال ـخ ــوري حـنــا املــالــك في
العقار  /2958/بسكتنا سند تمليك بدل
عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حبيب ميشال سليمان وكيل هاني
ري ـ ـمـ ــون ه ـي ـكــل م ــال ــك ال ـع ـق ــاري ــن /629/
و /630/بصاليم سـنــدي تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت ليلى الياس القاضي مالكة القسم
 /D 10/من العقار  /69/العطشانة سند
تمليك بدل عن ضائع باسمها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب منير خيرالله سرور احد ورثة افلني
اسكندر كرياكوس سعد املالكة في العقار
 /268/ب ـيــت م ــري س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع بحصة املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ويكان بــدروس وانليان مالك القسم
 /52/من العقار  /2265/سن الفيل سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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إعالنات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جوزيف ميشال يونس بوكالته عن
ج ــورج يــوســف الـحــولــي وكـيــل انطوانيت
يــوســف ال ـحــولــي مــال ـكــة ال ـع ـقــار /3163/
رومية سند تمليك بــدل عن ضائع باسم
املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب رال ـ ــف ش ــرب ــل م ـعــوشــي وك ـي ــل الـبــر
غطاس عــون املالك في العقار  /774/مار
شعيا واملزكة سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب وجيه احمد الشبير بصفته وريــث
احمد ابراهيم الشبير مالك العقار /744/
ب ــرج ح ـمــود سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـل ــب امـ ـي ــل الوي زي ـ ـ ـ ــادي وكـ ـي ــل ارسـ ــن
ان ـت ــران ـي ــك م ــان ــوك ـي ــان اح ـ ــد ورثـ ـ ــة ال ـيــس
هيكازون جنتامور مالكة القسم  /19/من
العقار  /2784/عــن سـعــادة سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب بـ ـش ــار ديـ ـ ــاب حـ ـم ــزه وكـ ـي ــل حـســن
محمود الخطيب مشتري حصة محمود
حـيــدر الخطيب املــالــك فــي الـعـقــار /838/
الـ ـج ــدي ــدة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نبيل ديب نصر مالك القسم /A 16/
مــن الـعـقــار  /97/مــزرعــة الـحـضـيــرة سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت طــرفـنــده ك ـفــورك خــاجـكـيــان احــدى
ورثــة كفورك بارسيخ خاتشيكيان املالك
في العقار  /897/برج حمود سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب رالـ ــف شــربــل مـعــوشــي وك ـيــل ادوار
غطاس عــون املالك في العقار  /775/مار
شعيا واملزكة سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مــوسـيــس هــاكــوب ص ـقــاريــان املــالــك
ف ــي ال ـق ـســم  /I 21/م ــن ال ـع ـق ــار /5158/
ب ــرج ح ـمــود سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
بحصته.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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شـركة التأميـن العربيـة ش.م.ل.
امليزانيــة العموميــة املوحــدة
(آالف) لرية لبنانية
2015
2016
800،941
1،170،376
305،138،169
310،357،138
6،421،817
5،700،266
123،062
114،688
24،049،215
27،715،980
76،864،920
56،817،235
8،120،877
3،006،975
82،393،661
80،521،603
106،038،480
134،986،854
20،789،364
35،751،923
9،424،083
9،802،797
75،825،033
89،432،134
1،126،137
1،493،537

املوجودات

أصول غري مادية
التوظيفات
أرايض وعقارات
رشكات تابعة وشقيقة
قروض عىل البوالص
قروض أخرى
إستثامرات يف األدوات املالية ذات املردود الثابت
إستثامرات يف األدوات املالية ذات املردود املتغري (أسهم ومشاركات)
صناديق إستثامر
إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمني
النقد وما شابهه
الحسابات املجمدة والودائع ألجل (أكرث من  3أشهر)
الودائع ألجل (أكرث من  3أشهر)
حسابات مجمدة لقاء كفاالت لوزارة اإلقتصاد والتجارة
حسابات مجمدة لصالح جهات أخرى
ايرادات مستحقة عىل التوظيفات
التوظيفات املرتبطة بعقود وحدات اإلستثامر
توظيفات عقارية
إستثامرات يف األدوات املالية ذات املردود الثابت
إستثامرات يف األدوات املالية ذات املردود املتغري (أسهم ومشاركات)
صناديق إستثامر
نقد وتوظيفات مشابهة

48،011،488
5،004،798
43،006،690
-

39،572،922
4،938،556
34،634،366
-

حصة معيدي الضامن من اإلحتياطيات الفنية (حياة)
حصة معيدي الضامن من إحتياطيات األقساط
حصة معيدي الضامن من إحتياطيات الحوادث
حصة معيدي الضامن من اإلحتياطي الحسايب

6،553،436
5،869،479
683،957

3،344،182
2،797،106
547،076

حصة معيدي الضامن من اإلحتياطيات الفنية (غريالحياة)
حصة معيدي الضامن من إحتياطيات األقساط
حصة معيدي الضامن من إحتياطيات الحوادث
حصة معيدي الضامن من إحتياطي العجز يف األقساط

88،420،038
24،524،853
63،884،641
10،544

80،260،282
17،245،132
63،015،150
-

ذمم مدينة عائدة لعمليات الضامن
أقساط مستحقة عىل العمليات املبارشة
ذمم مدينة عىل وسطاء الضامن
حسابات رشكات الضامن املدينة

74،480،437
46،601،416
27،879،021
-

70،089،919
48،994،764
21،095،155
-

ذمم مدينة عائدة لعمليات إعادة الضامن
مبالغ برسم اإلسرتداد من معيدي الضامن
عموالت وبدالت من معيدي الضامن
ذمم مدينة أخرى عائدة لعمليات إعادة الضامن
موجودات أخرى
أرايض وعقارات غري معدة لإلستثامر
األصول الثابتة التشغيلية
أصول أخرى
ذمم مدينة أخرى
ذمم املستخدمني
رضائب ورسوم برسم اإلسرتداد
الذمم املدينة من األطراف املقربة
حسابات مدينة أخرى
حسابات املساهمني
حسابات التسوية
تكاليف نفقات البوالص مؤجلة
أقساط مكتسبة قيد اإلصدار
أعباء مدفوعة مسبقاً
حسابات التسوية املختلفة
إجاميل املوجودات

10،732،094
10،732،094
15،985،586
10،937،187
3،250،589
1،797،810
1،151،424
543،958
607،466
25،827،379
12،009،019
2،055،691
11،762،670
582،689،396

7،750،702
7،750،702
18،182،959
12،221،777
3،532،068
2،429،114
1،323،290
482،744
840،546
28،624،396
11،658،260
1،813،743
15،152،393
555،087،762

مجلس اإلدارة كام يف 2016/12/31

السيد وهبه عبدالله متاري
السيد هاين عطا الله فريج
البنك العريب ش.م.ع( .ممثالً بالسيد رياض برهان كامل)
السيد نديـم بـارودي
د .كرمة الفاهوم الحسن
السيد نديـم غنطـوس
السيد مارون كريللس

رئيس
نائب رئيس
عضــو
عضــو
عضــو
عضــو
عضــو

لبنــان
دولة االمارات العربية املتحدة
الكويـت
قطــــر
مملكة البحرين
سلطنة عامن

عني املريسة  -الزلقا  -طرابلس  -صيدا  -شتورة
ديب  -الشارقة  -أبو ظبي  -العـني
مدينة الكويـت
الدوحــة
املنامة
مسقط  -صاللة

فـــروع الشـــركة

An International School in Muscat, Oman is looking for the
following positions:
• Mathematics Teachers
• Physics Teachers
• Biology Teachers
With 4 to 5 years of experience and good command of
English Language. To apply, please send your CV to:
a.sibai@alshomoukh.com
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املطلوبات والرساميل الخاصة
الرساميل الخاصة
رأس املال املدفوع
رأس املال املكتتب
ينزل :رأس املال غري املدفوع
اإلحتياطي القانوين
اإلحتياطيات العامة
نتائج سابقة مدورة
نتيجة السنة الحالية
اإلحتياطيات األخرى
إحتياطي تقييم األدوات املالية ذات املردود الثابت
إحتياطي تقييم األدوات املالية ذات املردود املتغري (أسهم ومشاركات)
إحتياطي تقييم صناديق اإلستثامر
إحتياطي إعادة تخمني األصول الثابتة
إحتياطيات أخرى
ديون غري ذات أولوية
ديون ثانوية
حسابات املساهمني
اإلحتياطي الفني لفرع الحياة
اإلحتياطي الحسايب
إحتياطي األقساط غري املكتسبة
إحتياطي الحوادث تحت التسوية
إحتياطي الحوادث الواقعة وغري املرصح عنها IBNR -
إحتياطي مصاريف إدارة الحوادث
إحتياطي أنصبة أرباح حاميل البوالص
إحتياطيات فنية أخرى
اإلحتياطي الفني لعقود الضامن املرتبطة بوحدات اإلستثامر
إحتياطي حوادث تحت التسوية
اإلحتياطي الحسايب
إحتياطيات فنية إضافية
اإلحتياطي الفني لغري فرع الحياة
إحتياطي االقساط غري املكتسبة
إحتياطي املطالبات تحت التسوية
إحتياطي املطالبات الواقعة وغري املرصح عنها IBNR-
إحتياطي مصاريف إدارة املطالبات
إحتياطي أنصبة أرباح حاميل البوالص
إحتياطي العجز يف األقساط

إحتياطي املطالبات الواقعة واملرصح عنها لكن غري املرصودة بشكل كافIBNER-

إحتياطيات فنية أخرى
مؤونات ملواجهة األخطار واألعباء
إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمني
ذمم دائنة عائدة لعمليات الضامن
ذمم دائنة عن العمليات املبارشة
ذمم دائنة عن العمليات الغري مبارشة
حسابات رشكات التأمني الدائنة
ذمم دائنة عائدة لعمليات إعادة التأمني
عموالت إعادة التأمني غري املحققة
ديون
أموال مستدانة
ديون مرصفية
ديون أخرى
مطلوبات أخرى
ذمم املستخدمني
رضائب ورسوم متوجبة
الذمم الدائنة لألطراف مقربة
ذمم دائنة أخرى
حسابات التسوية
اإليرادات غري املكتسبة
املصاريف املستحقة وغري املدفوعة
حسابات التسوية األخرى
إجاميل املطلوبات والرساميل الخاصة

(آالف) لرية لبنانية
2015
2016
134،925،382 135،858،806
51،000،000
51،000،000
51،000،000
51،000،000
23،905،628
24،180،765
19،613،572
19،613،572
39،353،129
38،764،585
1،045،383
()1،962،581
7،670
4،262،465
()3،656،635( )10،744،225
()98،924
7،173،023
7،173،023
()3،409،794
7،833،667
605،938
581،717
605،938
581،717
34،104،160
37،138،407
28،876،724
29،081،821
5،214،167
7،930،510
13،269
126،076
39،572،922
48،011،488
39،572،922
48،011،488
247،288،917 250،982،970
93،411،247
96،162،799
131،312،938 128،572،740
16،412،396
18،609،228
1،274،671
2،078،320
3،557،984
3،716،094
1،319،681
1،843،789
9،850،194
8،880،025
25،761،336
24،391،365
9،874،128
12،255،427
15،887،208
12،135،938
14،988،121
25،733،416
2،941،070
2،614،740
10،950،261
15،018،176
10،950،261
15،018،176
16،306،809
18،438،034
6،628،362
6،676،334
9،678،447
11،761،700
17،792،652
15،040،252
2،640،259
3،277،582
15،152،393
11،762،670
555،087،762 582،689،396

الشـركات التابعة والشقيقة

العربية ش.م.ل( .رشكة قابضة)
رشكة العربية العاملية ش.م.ب( .مقفلة)
العربية لوساطة التأمني ش.م.م.
رشكة املرشق لالستثامر املايل ش.م.ل.

بريوت  /لبنان
املنامة  /مملكة البحرين
بريوت  /لبنان
بريوت  /لبنان

رشكة التأمني العربية التعاونية (رشكة شقيقة)

الرياض  /اململكة العربية السعودية  -فروع :جدة (فرعني) /
مكة  /الطائف  /خميس مشيط  /الدمام  /الهفوف

رشكة التأمني العربية  -سورية ش.م.م.
رشكة التأمني العربية  -األردن م.ع.م
UPI )Services( Limited
Lawrence )Holding( s.a.l.

دمشق  /سورية  -فروع :دمشق  /الالذقية  /حلب  /حمص /
طرطوس  /حامة /سويداء
عامن  /اململكة األردنية الهاشمية
ليامسوس  -قبـرص
بــريوت  /لبنــان
ديلويت آند توش
مدققو الحسابات

إعـــالن

رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل
دعوة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية العادية السنوية
يترشف مجلس اإلدارة يف رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل .بدعوة حرضات السادة
املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف مركز الرشكة يف متام
الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه الثاين والعرشون من شهر آب عام
 ،2017للنظر يف جدول األعامل التايل:
 .1االستامع إىل تقارير مجلس اإلدارة و أمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة
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رياضة

نيمار في حال انتقاله سيستجيب لنداء المال على حساب الوفاء (أ ف ب)

الكرة اإلسبانية

برشلونة أكبر من نيمار

ينتظر الموقف الحاسم من البرازيلي نيمار بشأن رحيله عن
الجميع ّ
برشلونة متجهًا إلى باريس سان جيرمان .كفة االنتقال تبدو أرجح
حتى اآلن ما لم تطرأ تطورات مفاجئة .صحيح أن نيمار نجم كبير لكن
في حال رحيله سيطوي «البرسا» ببساطة صفحته ويكمل المشوار
الكاتالوني ّ
يرد على طريقته
قرر برشلونة اإلسباني تجميد دفع مكافأة لنجمه البرازيلي نيمار بقيمة
 26مليون يورو ( 31مليون دوالر) ،في انتظار تبيان ما إذا كان سينتقل
إلــى بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي أم ال ،بحسب مــا أفــاد مصدر في
النادي الكاتالوني لوكالة "فرانس برس".
من جهته ،نشر نيمار شريطًا مصورًا عبر مواقع التواصل االجتماعي،
يظهر تواجده في مطار دبي الدولي ،في طريق عودته من مدينة شنغهاي
الصينية حيث وجــد االثـنــن للمشاركة فــي نـشــاطــات تــرويـجـيــة ،إال أن
وجهته بعد دبي لم تتضح.
ُ
وقال املصدر الذي طلب عدم كشف اسمه" :أودع مبلغ الـ 26مليون يورو
ل ــدى كــاتــب ال ـعــدل فــي انـتـظــار مـعــرفــة مــا إذا كــان
الالعب سيبقى".
ولحظت هذه املكافأة قبل عام ،عندما مدد املهاجم
الدولي البرازيلي عقده مع النادي اإلسباني حتى
سنة .2021
وكــان مــن املـقــرر أن يتم دفــع هــذه املكافأة لنيمار
بعد مضي السنة األولى من عقده الجديد ،على أن
يتم في الوقت نفسه رفع قيمة البند الجزائي لفسخ
هذا العقد من  200مليون يورو إلى  222مليونًا.
وي ـع ــاود بــرشـلــونــة تــدريـبــاتــه اس ـت ـعــدادًا للموسم
املـقـبــل صـبــاح ال ـيــوم ،إال أن الـصـحــافــة اإلسبانية
ّ
رجحت عدم حضور نيمار التمارين.

حسن زين الدين
ال ش ــك ف ــي أن ال ـج ـم ـيــع بـ ــات يشعر
بـ ــامل ـ ـلـ ــل ،ب ـ ــل حـ ـت ــى ب ــالـ ـغـ ـض ــب ،مــن
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل صـ ـفـ ـق ــة انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ال ـن ـج ــم
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي نـ ـيـ ـم ــار م ـ ــن ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني إلى باريس سان جيرمان
الفرنسي ،ويقينًا لو تم إحصاء عدد
التقارير واملقاالت والتعليقات على
وسائل التواصل التي ورد فيها اسم
نيمار في األيام األخيرة لوقعنا على
رقم مهول.
إذًا الـجـمـيــع ب ــات بــان ـت ـظــار الـحـلـقــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن هـ ـ ــذا امل ـس ـل ـس ــل الـ ــذي
اعتبرته صحيفة "ليكيب" الرياضية
ال ـفــرن ـس ـيـ َـة أ َم ـ ــس م ـش ــوق ــا ل ـك ـنــه فــي
ال ـح ـق ـي ـقــة فـ ــقـ ـ َـد هـ ــذه ال ـص ـف ــة ب ـطــول
حلقاته وبــات الكل يترقبون خروج
"ال ـب ـط ــل" ال ـ ُـه ـم ــام ل ـ ـ "ي ـب ــق الـبـحـصــة"
ويعلن موقفه.
ّ
األمور على ما يبدو أنها تتجه حتى
اآلن نحو انـتـقــال الــاعــب البرازيلي
إل ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــان ،وف ـ ـ ـ ــي آخـ ــر
التطورات أن تقديمه سيكون االثنني
املقبل فــي بــاريــس بحسب "ليكيب".
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،ف ــإن ح ـصــول هــذا
األم ــر (أي االنـتـقــال) سيضعنا أمــام
مسلسل آخ ــر بــاريـســي اإلخـ ــراج من
خ ـ ــال االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـ ـ ــذي سـيـحـظــى
بــه الــاعــب ال ـقــادم عـلــى صـهــوة 222
ُ
ً
مليون يورو لم تدفع قبال في العب.
م ــوض ــوع ان ـت ـق ــال ن ـي ـمــار إل ــى ن ــادي
الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة ي ـفــرض جملة
مالحظات يجدر التوقف عندها.
أواله ــا أن الــاعــب الـبــرازيّـلــي ونظرًا
إل ـ ــى ن ـجــوم ـي ـتــه وم ـ ــا ي ـمــث ـلــه لـبـقـيــة
الالعبني فإنه من خالل مماطلته في
اتخاذ موقفه و"غنجه" وعدم اكتراثه

ميسي قرر البقاء مع
«البرسا» وتمديد عقده
رغم اإلغراءات الكبيرة

لنداءات ناديه وزمالئه ،مثل ما تردد
أن ال ـن ـج ـمــن األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
مـ ـيـ ـس ــي واألوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ل ــوي ــس
ســواريــز زاراه في غرفته في الفندق
في الجولة األميركية إلقناعه بالبقاء
وق ـي ــام ج ـي ــرار بـيـكـيــه بـنـشــر ص ــورة
تجمعهما سويًا مع عبارة "سيبقى"،
فإنه لم يحترم ناديًا بحجم برشلونة
ال ــذي فتح الـبــاب لــه أم ــام النجومية
ف ـ ــي مـ ــاعـ ــب أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـع ــد ق ــدوم ــه
مـ ــن صـ ـف ــوف س ــانـ ـت ــوس ،وه ـ ـ ــذا مــا
ذهـبــت إلـيــه الجماهير فــي تصويت
لـص ـحـي ـفــة "س ـ ـبـ ــورت" ال ـكــاتــالــون ـيــة
حيث أن  %91من مشجعي "البرسا"
رأوا أن نيمار يتصرف بعدم احترام
مع النادي الكاتالوني.
ثانيها أن نيمار في حال انتقاله إلى
سان جيرمان فإنه سيستجيب لنداء
املــال على حساب الــوفــاء لبرشلونة
وج ـمــاه ـيــره ال ـت ــي عـشـقـتــه ليلتحق
بــذلــك بفئة الـنـجــوم الــذيــن يبحثون
ع ــن مـصـلـحـتـهــم وي ـض ـعــون ـهــا فــوق
أي اعـ ـتـ ـب ــار عـ ـل ــى عـ ـك ــس ال ــاع ـب ــن
املـضـ ّـحــن واألوف ـي ــاء لـفــرقـهــم .ولكي
ال نذهب بعيدًا يكفي القول إن زميل
نـيـمــار مـيـســي رف ــض ك ــل اإلغ ـ ــراءات

والـتــي تتخطى مــا يمكن أن يحصل
ع ـل ـيــه الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ورف ـ ــض ال ــرح ـي ــل
ع ــن "ال ـب ــاوغ ــران ــا" م ـم ــددًا ع ـقــده في
صفوفه حتى  2021أي حتى انتهاء
مشواره.
ثــالـثـهــا أن مـبـلــغ  222مـلـيــون ي ــورو
ال ــذي سـيــدفـعــه س ــان جـيــرمــان لضم
ً
نيمار فضال عن الراتب الفلكي الذي
سـيـحـصــل ع ـل ـيــه ال ـب ــرازي ـل ــي مـبــالــغ
وغ ـيــر مستحق ب ـتــاتــا ،وه ــو تدمير
ملفاهيم الكرة وكونها لعبة الفقراء،
وه ـن ــا ي ـج ــدر ط ــرح الـ ـس ــؤال ال ـتــالــي:
مــاذا لو كــان األسطورتان البرازيلي
بيليه واألرجنتيني دييغو مارادونا
فــي يومنا هــذا فكم هــو املبلغ الــذي
ستدفعه األندية لضمهما؟
رابـعـهــا واأله ـ ــم ،أن بــرشـلــونــة ،ومــن
ال ـن ـه ــاي ــة ،أك ـب ــر م ــن ن ـي ـمــار ومـ ــن أي
الع ــب يــرتــدي قميصه ،وه ــذا الـحــال
مــع األنــديــة الـكـبــرى األخ ــرى الـتــي ال
تقف على نجم مهما بلغ حجمه بل
إن تاريخها هــو األس ــاس ومسارها
ال يـ ـت ــوق ــف ف ـ ــي م ـ ــا ل ـ ــو ق ـ ـ ــرر الع ــب
االنـسـحــاب .إذ إن أســاطـيــر ونجومًا
ّ
كثرًا ارتدوا قميص "البرسا" وشكلوا
عالمة فارقة فيه وصنعوا أمجادًا ثم
رحلوا لسبب أو آلخر من الهولندي
يـ ــوهـ ــان كـ ــرويـ ــف إل ـ ــى ال ـب ــرازي ـل ـي ــن
روم ـ ـ ــاري ـ ـ ــو ورونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو وري ـ ـفـ ــالـ ــدو
ورونــالــدي ـن ـيــو وال ـبــرت ـغــالــي لــويــس
فيغو وغـيــرهــم ،لكن برشلونة بقي
يحصد األلـقــاب ويصنع اإلنـجــازات
ويـ ـنـ ـج ــب نـ ـج ــوم ــا ج ـ ـ ـ ــددًا ي ـك ـم ـل ــون
املشوار.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ل ــو ت ـ ّـم ــت ص ـف ـقــة ان ـت ـقــال
نيمار إلى سان جيرمان فإن العنوان
الذي يليق بهذا املسلسل :رحل نيمار
ويبقى برشلونة.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

هل يرتدي غريزمان قميص «البرسا»؟
ف ــي خـ ـط ــوة م ـف ــاج ـئ ــة ،ك ـش ـفــت بـعــض
وســائــل اإلع ــام فــي إسـبــانـيــا أن نجم
أتلتيكو مــدريــد اإلس ـبــانــي الفرنسي
أنطوان غريزمان بــات أحــد املرشحني
الرت ــداء قميص برشلونة فــي املوسم
الجديد.
وعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون ـ ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ّـورت"
الكاتالونية" :غــريــزمــان هــو املـفــضــل"،
ً
ق ـ ـ ــاص ـ ـ ــدة س ـ ـعـ ــي بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة خ ـل ـف ــه،
ل ـت ـعــويــض رح ـي ــل ال ـب ــرازي ـل ــي نـيـمــار
امل ــرت ـق ــب إلـ ــى ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
الفرنسي.
ورغ ــم ذل ــك ،ك ــان غــريــزمــان قــد أك ــد في
وق ــت س ــاب ــق اس ـت ـم ــراره م ــع أتـلـتـيـكــو
املوسم املقبل،
مدريد خالل منافسات ّ
خصوصًا مع العقوبة املوقعة على الـ
"روخيبالنكوس" بمنع التعاقد مع أي
العب ،حتى موسم االنتقاالت الشتوية
املقبلة في كانون الثاني.
من جهتها ،أكدت صحيفة «إل موندو
ديبورتيفو» الكاتالونية أن برشلونة
يـصـ ّـب تــركـيــزه فــي الـتـعــاقــد مــع العــب
ليفربول اإلنكليزي البرازيلي فليبي
كوتينيو ،رغم الصعوبات التي تحيط
بمحاوالت إتمام هذه الصفقة.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن ل ـي ـفــربــول
يطلب  100مليون يورو مقابل التخلي
ع ــن العـ ـب ــه ف ــي ح ــال ــة م ــواف ـق ـت ــه عـلــى
التفاوض حول هذه الصفقة.

م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ض ـ ـ ـ َّـم إش ـب ـي ـل ـيــة
اإلس ـبــانــي الع ــب مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ـي ـســوس
نافاس بعد انتهاء عقده مع األخير،
عــائـدًا إلــى نــاديــه األول الــذي خاض
فيه مباراته األولــى كالعب محترف
ع ــام  2003وشـ ــارك فــي  393م ـبــاراة
ق ـب ــل ان ـض ـم ــام ــه ل ـس ـي ـتــي ف ــي 2013

مقابل  19.7مليون دوالر.
أمــا مــع الـنــادي اإلنكليزي فـشــارك في
 183مـ ـب ــاراة وس ـج ــل ثـمــانـيــة أه ــداف
لـ ـيـ ـش ــارك فـ ــي الـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ـل ـق ـب ــن فــي
ال ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز ومـثـلـهـمــا ف ــي كــأس
رابطة األندية اإلنكليزية.
وأع ـلــن إشـبـيـلـيــة فــي ب ـيــان ل ــه" :يـعــود
خيسوس نــافــاس إلــى دي ــاره بنية أن

عاد نافاس إلى صفوف إشبيلية (أرشيف)

يـصـبــح أك ـثــر الع ــب خــوضــا ملـبــاريــات
رسمية مع النادي األندلسي".
ويـ ـحـ ـم ــل الـ ــرقـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي فـ ــي ع ــدد
املـ ـب ــاري ــات خ ـ ــوان أرزا إن ـي ـج ــو ال ــذي
شـ ـ ــارك ف ــي  419م ـ ـبـ ــاراة م ــع الـ ـن ــادي
األندلسي وهو ثاني هداف إلشبيلية
عبر تاريخه برصيد  204أهداف.
وفي إسبانيا أيضًا ،تعاقد أالفيس مع
قلب دفــاع ميالن اإليطالي البرازيلي
رودريغو إيلي.
وأوضح النادي الباسكي أن إيلي (23
عامًا) سينضم إلى صفوفه للمواسم
األرب ـع ــة املـقـبـلــة ،بـعــدمــا ك ــان قــد لعب
معه منذ كانون الثاني املاضي كمعار
وخــال تلك الفترة حظي بثقة املــدرب
ماوريسيو بيليغرينو.
وخـ ــاض إي ـل ــي ع ـشــر م ـب ــاري ــات ف ــي ال ـ
"لـيـغــا" سـجــل فـيـهــا هــدفــا إضــافــة إلــى
نهائي كأس امللك أمام برشلونة.
وفــي إيطاليا ،تجاوز األوروغــوايــانــي
ماتياس فيتشينو الفحوصات الطبية
قبل التوقيع على عقد انضمامه إلى
صفوف إنتر ميالنو.
ونـ ـ ـش ـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي صـ ـ ــورًا
لفيتشينو ( 25ع ــام ــا) ،وه ــو يخضع
لـلـفـحــوصــات ،وم ــن املـنـتـظــر أن يــوقــع
ع ـلــى ع ـقــد م ــع ال ـ ـ "نـ ـي ــرات ــزوري" يمتد
ح ـت ــى  ،2021وب ـ ــرات ـ ــب ي ـص ــل إل ـ ــى 3
ماليني يورو في املوسم.

األلعاب األولمبية

أولمبياد  2024لباريس و 2028للوس أنجلس
وافقت مدينة لوس أنجلس األميركية
ع ـل ــى اس ـت ـض ــاف ــة األل ـ ـعـ ــاب األومل ـب ـي ــة
الصيفية في  ،2028ما يمهد الطريق
عمليًا أمــام بــاريــس الستضافة دورة
 ،2024في اتفاق رابح للمدينتني.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت املـ ـ ــدي ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــان املـ ــرش ـ ـح ـ ـتـ ــن
الوحيدتني الستضافة أوملبياد ،2024
وال ـ ــذي م ــن امل ـق ــرر أن ت ـخ ـتــار اللجنة
األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة مــديـنـتــه املـضـيـفــة
خــال اجـتـمــاع لجمعيتها العمومية
فــي أي ـلــول املـقـبــل .لـكــن ل ــوس أنجلس
اخـ ـتـ ـص ــرت الـ ـط ــري ــق وأعـ ـلـ ـن ــت أن ـه ــا
سـتـطـلــب اسـتـضــافــة دورة  ،2028ما
يجعل من باريس املرشحة الوحيدة
لـ  ،2024في خطوة لقيت ترحيبًا من
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وتنويهًا من رئيس اللجنة األوملبية
األملاني توماس باخ.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ق ـصــر
ً
اإلل ـي ــزي ــه أن م ــاك ــرون أجـ ــرى ات ـص ــاال
ب ـب ــاخ .كـمــا ورد ف ـيــه" :فــرن ـســا أخ ــذت
ع ـل ـمــا بـ ـق ــرار لـ ــوس أن ـج ـل ــس بـتـقــديــم
ترشحها لــدورة  2028والتوصل الى
ات ـفــاق م ــع الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدولـيــة
وباريس".
بدورها ،رأت رئيسة بلدية العاصمة
ال ـفــرن ـس ـيــة آن ه ـيــدال ـغــو أن "أع ـض ــاء
ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ف ـت ـحــوا
مطلع تـمــوز الـبــاب أمــام منح مــزدوج
الستضافة ألـعــاب  2024و 2028منذ
ذلــك الـحــن .نعمل جميعنا معًا على
ب ـنــاء ات ـفــاق م ـجــدد وإي ـجــابــي يسمح

بجعل األطراف الثالثة رابحة :العائلة
األوملبية ،باريس ولــوس أنجلس .أنا
سعيدة أن صديقي إيريك غارسيتي
عـ ـم ــدة لـ ـ ــوس أن ـج ـل ــس قـ ـ ــام ب ـخ ـطــوة
جديدة مهمة".
من جهته ،أبدى باخ ثقته بأن االتفاق
ً
لن تعترضه أي معوقات ،قائال" :نحن
واثقون جـدًا من أنــه يمكننا التوصل
إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ث ــاث ــي بـ ـقـ ـي ــادة ال ـل ـج ـنــة
األوملـبـيــة الــدول ـيــة ،مــع ل ــوس أنجلس
وب ــاري ــس ف ــي آب ب ـمــا يـخـلــق وضـعــا
ي ـكــون جـمـيــع ال ـشــركــاء فــائــزيــن فـيــه"،
وأضـ ــاف ":هــذا االت ـفــاق سيعرض في
اج ـت ـم ــاع أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة
الدولية في ليما في أيلول للمصادقة
عليه".

وكــانــت املــديـنــة األمـيــركـيــة قــد أش ــارت
في ملف ترشحها لدورة  ،2024الى أن
ميزانية األلعاب ستبلغ  5.3مليارات
دوالر أم ـي ــرك ــي ،غ ـيــر أن رئ ـيــس ملف
املــدي ـنــة كــايـســي فــاســرمــان أش ــار إلــى
أن اللجنة الدولية وافـقــت على إعفاء
لــوس أنجلس مــن رس ــوم ومــدفــوعــات
مـخـتـلـفــة ،مــا يـجـعــل االن ـت ـظــار ألربـعــة
أعوام إضافية أمرًا ممكنًا من الناحية
املالية.
وس ـت ـق ــدم ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة الــدول ـيــة
إلــى لــوس أنجلس أيضًا دفعة قدرها
 180مليون دوالر للتخفيف من تأثير
طول الفترة الزمنية ،وهو مبلغ عادة
مــا ي ـقــدم ال ــى املـنـظـمــن قـبـيــل انـطــاق
األلعاب.

الكرة اللبنانية

ّ
سمير أياس مفاجأة العهد قبل النخبة
عبد القادر سعد
ّ
اس ـت ـمــر "سـ ـب ــاق ال ـت ـس ــل ــح" ب ــن أنــديــة
الدرجة األولى لكرة القدم ،حيث يعمل
ناد على تدعيم صفوفه قبل انطالق
كل ٍ
الــدوري في  15أيلول .وستكون كأسا
النخبة والـتـحــدي ســاحـتــي الـتـجــارب
لعدد من الالعبني األجانب.
أم ـ ــس ،كـ ــان يـ ــوم ال ـع ـه ــد م ــع م ـفــاجــأة
لبنانية بتسجيل العب منتخب لبنان
وامل ـح ـتــرف فــي بـلـغــاريــا سـمـيــر أيــاس
كي يكون مع الفريق في كأس النخبة.
ويــأتــي تسجيل أي ــاس كـخـطــوة أولــى
ق ـبــل ال ـت ـعــاقــد م ـعــه م ــع داللـ ــة بــوجــود
نـيــة إيـجــابـيــة ل ــدى ال ـطــرفــن .ويعتبر
التعاقد مع أياس في حال حصوله من
التعاقدات الثقيلة بعد خطوة النجمة
بضم حسن معتوق ،في وقت كان فيه
األن ـص ــار يـضــم أجـنـبـ ّـيــه الـثــانــي وهــو
العب الصفاء السابق تاال نــداي الذي
ّ
وقع أمس مع "األخضر" .األخير يسعى
إلى ملء الثغرات بهدف املنافسة على
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ال ـل ـق ــب ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ــذي ق ــد ي ـكــون
األصـ ـع ــب ف ــي املـ ــواسـ ــم األخ ـ ـيـ ــرة ،مــع
ارتفاع ّ
حمى التعاقدات بني الفرق.
فـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،س ـي ـك ــون ك ـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة
فرصة لتجربة البرازيلي إيفو جورج
ســان ـتــوس دا كــوسـتــا وإع ـ ــادة تقييم

السنغالي مــامــادو درامــي الــذي سبق
أن لعب مع الفريق قبل موسمني.
اتـ ـح ــادي ــا ،ك ــان ــت ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
ت ـع ـق ــد أولـ ـ ـ ــى ج ـل ـس ــات ـه ــا فـ ــي ال ـع ـهــد
الـجــديــد ،حيث جــرى انـتـخــاب ريمون
سمعان نائبًا أول للرئيس وأحمد قمر

الــديــن نــائـبــا ثــانـيــا .وج ــاء فــي تعميم
االتـحــاد أن االنـتـخــاب كــان باإلجماع،
عضو
وه ــو مــا حـصــل بـعــد انـسـحــاب ّ
اللجنة سمعان الدويهي من الترشح
للمنصب النائب األول .ولم يكن أمام
ال ــدويـ ـه ــي سـ ــوى االنـ ـسـ ـح ــاب بـعــدمــا
وج ــد شـبــه إج ـمــاع ح ــول سـ ّمـعــان كي
يتم التجديد له ،علمًا بأن ترشح ممثل
ال ـســام زغــرتــا ج ــاء انـطــاقــا مــن كــام
حكي خــال الجمعية العمومية التي
ش ـهــدت ان ـت ـخــاب الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة.
إذ قـيــل حينها إن ج ــزءًا مــن التسوية
ال ـتــي حـصـلــت ول ـعــب زم ـيــل الــدويـهــي
فــي الـلـجـنــة م ــازن قبيسي دورًا فيها
كـ ــان ي ـق ـضــي ب ــوص ــول ال ــدوي ـه ــي الــى
ن ـيــابــة ال ــرئ ـي ــس .ل ـكــن أك ـث ــر م ــن طــرف
ّأكد أن قبيسي لم ّ
يقدم أي وعود ،ولم
يكن هناك التزام من أي طرف بتقديم
ن ـي ــاب ــة ال ــرئـ ـي ــس لـ ـل ــدويـ ـه ــي .وع ـل ـي ــه،
كانت الجلسة األولى التي جرى فيها
ان ـت ـخ ــاب س ـم ـع ــان وق ـم ــر ال ــدي ــن بـعــد
انسحاب الدويهي.

راموس يريد اللحاق بمواجهة
يونايتد

يحاول قائد ريال مدريد اإلسباني سيرجيو
راموس أن يلحق بمواجهة كأس السوبر األوروبية
أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي في  8آب
الجاري ،بعدما تعرض خالل الفترة املاضية
إلصابة في األذن اليمنى .وكان راموس يمارس
ّ
رياضة الغطس أثناء عطلته ،وأثر الضغط تحت
ّ
املاء على أذنه ،ما تسبب له بمشاكل سمعية أثرت
على تركيزه ،ومنعته من املشاركة في املباريات
املاضية .ويسير راموس ،وفق خطة ُمحددة من
أجل أن يلحق باملواجهة ،فهو ّ
يؤدي تدريبات
إضافية في الصالة الرياضية ،من أجل الوصول
إلى أفضل جاهزية على املستوى البدني ،بحسب
ما أفادت صحيفة "ماركا".

شجار بين َ
العبي دورتموند

وقع شجار بني َ
العبي بوروسيا دورتموند
األملاني ،الفرنسي عثمان ديمبيلي والحارس
السويسري رومان بوركي خالل حصة تدريبية
للفريق في معسكره في سويسرا.
ّ
الالعبني ّ
َ
لفض االشتباك بينهما
وتدخل زمالء
بعد محاوالت متكررة من جانب ديمبيلي تحديدًا
ملواصلة الشجار.

ملعب كرة من القش!

أقدم مزارعون روس على إنشاء ملعب كرة قدم
من القش في منطقة "ستافروبول" للتعبير عن
استنكارهم للميزانية املخصصة ملونديال 2018
الذي تستضيفه بالدهم الصيف املقبل بطريقة
فريدة من نوعها.
ولهذه الغاية ،استخدم املزارعون ُ 450حزمة قش
خالل  5أيام إلنشاء امللعب الذي أطلق عليه "زينيت
أرينا" وقد بلغت تكلفته  40ألف روبل أي ما
ّ
يعادل  565يورو فقط ويتسع لـ  300متفرج.
ويأتي هذا امللعب الفريد من نوعه ردًا على
ملعب زينيت سان بطرسبورغ الذي سيحتضن
مباريات في املونديال بسبب تكلفته العالية.

أخبار رياضية

ّ
الئحتا النخبة في السلة
أصدر االتحاد اللبناني في جلسته األخيرة الئحة
النخبة لبطولة لبنان للرجال والسيدات ملوسم
ً
 .2018-2017عند الرجالّ ،
ضمت الالئحة كال
من :علي حيدر ،دانيال فارس ،رودريغ عقل ،علي
مزهر ،وائل عرقجي ،جاد خليل ،نديم سعيد،
جان عبد النور ،باتريك بو عبود ،أمير سعود،
إيلي إسطفان ،أحمد إبراهيم ،عمر األيوبي ،إيلي
رستم ،ميغيل مارتينيز ،شارل تابت ،باسل بوجي،
علي كنعان ،إيلي رستم ،هايك غيوقجيان ،جو
أبي خرس وجوليان خزوع .أما الئحة السيدات،
ّ
فضمت :ريبيكا عقل ،ليلى فارس ،غابرييال سعد،
فرح الحركة ،نور شقير ،شيرين الشريف ،نارينه
غيوقجيان ،ليلى عاصي ،ساندرا نجم ،ميرامار
مقداد ،مغالي جميل ،نانسي معلوف ،عايدة
باخوس ،ليا أبي غصن ،ملا مقدم ،دانياال فياض،
كارن ناجي ،جينيفير عموري ،ميغري طوروسيان،
لبنى عبدالله ،تقال كامل وكارن شماس.

افتتاح الدوري اللبناني
للميني فوتبول
ّ
نظم االتحاد اللبناني للميني فوتبول وبلدية
العديسة ،حفل افتتاح البطولة التجريبية األولى
للدوري اللبناني للميني فوتبول في ملعب العديسة
البلدي ،برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش .وفاز االتحاد العديسة على الشهابية
الرياضي ( )1 – 4على ملعب العديسة ،كما فاز
املجد الرياضي – الغازية على املجد – شحيم (6
–  )1على ملعب الغازية .وفاز أتلتيكو جبيل على
شقرا ودوبيه ( )1 – 2على ملعب أتلتيكو جبيل،
كما فاز على امللعب ذاته شباب بقاعصفرين على
املجد – بئر حسن ( ،)1 – 4والقرية الرياضي – املنت
األعلى على اف سي يونايتد (.)2 – 6
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رحيل

ّ
سام شيبارد« ...مخرب» الحلم األميركي

كتب أكثر من  40مسرحية جاءت تنويعًا على العبث بالمثل األميركية
العليا ،ومؤسسات العائلة والدين والوطن ...أنتيغون وأوديب وأبطال
مسرحيات سوفوكل ،تحولوا على يده إلى العبي «أميريكان فوتبول»،
أو سارقين في أميركا الحديثة!

روان عز الدين
بــدم بــارد ،كــان ســام شيبارد (1964
ـ ـ ـ  )2017يـقـتـطــع األحـ ـ ــام م ــن درب
أبطاله ،وال يتردد في طرد املستقبل
ب ــرك ـل ــة دامـ ـي ــة ي ـ ّ
ـوج ـه ـه ــا زوج إل ــى
ّ
زوج ـ ـتـ ــه .حـ ــواراتـ ــه ال ـس ــي ــال ــة ،ال ـتــي
ت ـخ ــرج ثـخـيـنــة وأص ـي ـل ــة ك ــأص ــوات
ال ـكــاوبــويــز ،ستبقى شــديــدة الــوقــع
ع ـلــى امل ـس ــرح األم ـي ــرك ــي .ق ـبــل أي ــام،
رحـ ـ ــل الـ ـك ــات ــب املـ ـس ــرح ــي وامل ـم ـث ــل
األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـ ــذي كـ ــان واح ـ ـ ـدًا مـ ّـمــن
واجهوا حلم البالد مثل آرثر ميلر،
وتينيسي ويليامز ،وإدوارد ألبي.
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ت ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـيـ ـ ــل أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا مـ ـطـ ـل ــع
الـسـتـيـنـيــات بــالـنـسـبــة إل ــى مــراهــق
ه ــارب مــن ال ــزراع ــة فــي كاليفورنيا
رأس ــا إل ــى ن ـيــويــورك .يـعـمــل كـنــادل،
ّ
وف ــي ال ــوق ــت املـتـبـقــي كـمـتـســكــع في
ش ـ ـ ــوارع امل ــديـ ـن ــة .تـ ـج ــاوز ش ـي ـبــارد
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارح «ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرودواي» أم أنـ ـه ــا
تـجــاوزتــه؟ ال ه ـ ّـم ،ألنــه وجــد صوته
أخيرًا مع حركة Off-Off-Broadway
الـتـجــريـبـيــة ،وق ــد ج ــاء ت ك ــردة فعل

األميركية
احتفظ بالمناخات ً
كعنصر متأصل ،مثقال
مساحاتها الواسعة
بالقنوط والخيبة
على املسرح التجاري والجماهيري
ل ـ ـ «ب ـ ـ ـ ــرودواي» ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت .لــم
ي ـس ـت ـط ــع شـ ـيـ ـب ــارد الـ ـتـ ـغ ــاض ــي عــن
ال ـتــاريــخ األم ـيــركــي املـثـقــل بــالـحــرب
ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة ،ال ـتــي قــاتــل فيها
والـ ــده ،وح ــرب الـفـيـتـنــام ،وال اتـســع
رأسه للتفاؤل الساذج يومًا.
هكذا كتب أكثر من  40مسرحية (إلى
ج ــان ــب ق ـصــص ق ـص ـيــرة وق ـصــائــد)
تبدو تنويعًا على التخريب والعبث
باملثل األميركية العليا ،ومؤسسات
ال ـعــائ ـلــة وال ــدي ــن وال ــوط ــن .ف ــي «فــم
الكاوبوي» ،و«انتحار في الشقة ب»،
و«س ــن الـجــريـمــة» و«أل ـســن» ،تنهال
األح ـ ــداث ع ـلــى أب ـطــالــه ف ــي بـيــوتـهــم
وغرفهم بمرح ُمـ ّـر .محاوالت حصر
مـهـمـتــه ،س ـتــرســو ع ـلــى كـتــابـتــه عن
العطب ال ــذي منه تــولــد األس ــرة ،أي
ً
أسـ ــرة ،م ـح ــاوال تفكيكها بوصفها
أحد كيتشات الحلم األميركي .رغم
ّ
أن الـعــاقــات العائلية املشحونة ال
ّ
ت ـك ــاد تـغـيــب أع ـم ــال ــه ،إال أن ــه ك ــرس
لها ثالثية كاملة هي« :لعنة الطبقة
الجائعة» ( ،)1976و«الطفل املدفون»
( ،)1979و«الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ال ـح ـق ـي ـق ــي»
( .)1980حــافــظ الــرجــل فــي حــواراتــه
عـلــى إي ـقــاع خـفــي بـفـضــل انـغـمــاســه

املوسيقي ،أكان عبر كتابته لبعض
األغ ـن ـيــات م ـثــل Brownsville Girl
لبوب ديالن ،أم كعازف على الدرامز
مــع فــرقــة روك فــي الـثـمــانـيـنـيــات .لم
ً
ّ
يفوت مثاال أعلى أو قيمة متوارثة
ً
وال مستقبال من دون التنكيل بها،
مع استعداده الدائم ملقايضة أحالم
األبطال الفردية بأي شيء رخيص؛
بساق خشبية ،أو بزجاجة ويسكي
وبـ ــرح ـ ـلـ ــة أب ـ ــدي ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء.
اح ـ ـت ـ ـف ـ ــظ ش ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــارد ب ـ ــاملـ ـ ـن ـ ــاخ ـ ــات
ً
األمـيــركـيــة كعنصر مـتــأصــل ،مثقال
مـ ـس ــاح ــاتـ ـه ــا الـ ــواس ـ ـعـ ــة ب ــال ـق ـن ــوط
والخيبة .أنتيغون وأوديب وأبطال
م ـس ــرح ـي ــات س ــوف ــوك ــل ،ي ـت ـحــولــون
إل ــى الع ـب ــي «أم ـي ــري ـك ــان ف ــوت ـب ــول»،
أو س ــارق ــن ف ــي أم ـي ــرك ــا ال ـحــدي ـثــة.
ب ـل ـغ ـت ــه وأف ـ ـ ـكـ ـ ــاره ال ـط ـل ـي ـع ـي ــة ،لـجــأ
إل ــى ال ـســوريــال ـيــة وال ـتــرم ـيــز لصقل
اس ـت ـع ــارات ــه ع ــن امل ـج ـت ـمــع بــأك ـم ـلــه،
تـحــديـدًا فــي «الـطـفــل املــدفــون» التي
نال عنها جائزة «بولتيزر للدراما»
ف ــي ع ــام  .1979ف ــي ال ـع ـمــل ،يكشف
املـطــر املنهمر م ــآزق الـعــائـلــة ،ضمن
أجـ ـ ــواء م ـش ـب ـعــة ب ـت ــأث ـي ــرات امل ـســرح
ّ
اإلغـ ــري ـ ـقـ ــي .كـ ــل ي ـم ـل ــك ع ــلـ ـت ــه :األب
الـسـكـيــر ،واألم املـتــديـنــة ،وال ــول ــدان،
واح ـ ــد ت ــائ ــه وآخ ـ ــر أع ـ ـ ــرج ،وال ـج ـثــة
املدفونة في الحديقة الخلفية للبيت.
ت ـل ـت ـبــس الـ ـه ــوي ــة ف ــي م ـســرح ـيــاتــه؛
الهوية الجينية والفردية ،والهوية
الــوطـنـيــة األش ـمــل .يـجــري ذل ــك على
م ـس ــرح ع ـن ـيــف ت ـص ــاع ــدي ،ك ـمــا في
«الـ ـغ ــرب ال ـح ـق ـي ـقــي» ال ـت ــي ت ـتــداخــل
فـيـهــا شخصيتا الـشـقـيـقــن أوســن
ولـ ـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــذان لـ ـ ــم يـ ـتـ ـخـ ـلـ ـص ــا م ــن
والــديـهـمــا بـعــد .الـعــاقــات الــزوجـيــة
وال ـغ ــرامـ ـي ــة ،ت ـق ــوده ــا ال ـش ـك ــوك فــي
«ك ــذب ــة ال ـع ـق ــل» ( )1985ال ـت ــي تـبــدأ
بمشهد ضــرب مبرح بــن الــزوجــن،
فيما يــرمــي الـعــاشـقــان مــاي وإيــدي
ف ــي ن ــزل رخ ـيــص وس ــط ال ـص ـحــراء،
في أجواء تجريدية تعري عالقتهما
املستحيلة في  Fool For Loveسنة
 .1983ب ـعــد ع ــام ــن ع ـلــى كـتــابـتـهــا،
أخ ـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
روبـ ـ ـ ــرت ألـ ـتـ ـم ــان امل ـس ــرح ـي ــة وأدى
فـيـهــا ش ـي ـبــارد دور ال ـب ـطــولــة .على
ال ـش ــاش ــة ال ـك ـب ـي ــرة ،رأي ـ ـنـ ــاه م ـج ــددًا
مــن خ ــال كـتــابــة الـسـيـنــاريــو ألفــام
مـثــل  Zabriskie Pointمليكالنجلو
أنطونيويني عام  ،1970و«باريس،
تكساس» ( )1984لفيم فـنــدرز .كما
أدى أكـثــر مــن  50دورًا فــي السينما
أبرزها مشاركته في فيلم تيرينس
ماليك «أيام الجنة» ،وفي فيلم The
 Right Stuffلفيليب كــوفـمــان .دور
َّ
رشح شيبارد إلى جائزة «أوسكار»
أفضل ممثل ثان.

فالش
¶ فــي تــاريــخ الفنون الجميلة فــي الصني القرن
ّ
العشرين ،تشكل حقبة ماو تسي تونغ ( 1942ـ ـ
 )1976مرحلة منفصلة وقائمة بحد ذاتها ،نظرًا
ّ
إلــى النمط والشكل الفريد الــذي تمتعت بــه ،إلى
جانب أهميتها التاريخية واألكاديمية الفريدة.
هيمنت «املحادثات في منتدى يهنان حول اآلداب
وال ـف ـنــون» ال ـتــي أطـلـقـهــا زعـيــم ال ـث ــورة الصينية
ومؤسس جمهورية الصني الشعبية على ّ
تقدم
الفنون الصينية وتطورها في تلك املرحلة ،فاتبع
الفنانون آنذاك املفاهيم التي طرحتها املحادثات
االيديولوجية الشيوعية واالشتراكية التي وجهت
مـســار الـصــن ال ـجــديــدة أث ـنــاء حقبة م ــاو تسي
تونغ .كتاب «الفنون الجميلة في حقبة ماو
تسي تونغ» ( )2011الذي أنجزه تشو يويه
جــن أس ـتــاذ ونــائــب مــديــر قـســم تــاريــخ الفنون
الجميلة فــي «أكاديمية الصني املركزية للفنون

الجميلة» ،انتقل أخيرًا إلى لغة الضاد عن «الدار
الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون» (تــرجـمــة رامــي
ّ
يضم الكتاب مجموعة مــن أكثر من
طــوقــان).
 900عمل فني ،تعكس طبيعة الفنون في حقبة
ماو تسي تونغ ،إلى جانب تطورها .وقد اندرجت
هذه األعمال تحت ثماني ثيمات هي :صور ماو
تـســي تــونــغ ،تجسيد ال ـتــاريــخ ال ـث ــوري ،الـصــور
االشـتــراكـيــة ،صــور العمل والـفــاحــن والجنود،
الصراع الطبقي ،ومجموعات األقليات ،والصور
األنثوية والشباب.
¶ عـبــر الــوســائــط الـفـنـيــة امل ـت ـنـ ّـوعــة م ــن ع ــروض
ّ
بـصـ ّ
ـريــة وتـجـهـيــزيــة ،وث ــق ولـيــد رع ــد ( 1967ـ
ّ
الـصــورة) الحرب األهلية اللبنانية في مشاريعه
املختلفة على رأسها «أطلس غروب» الذي استند
ّ
إلى ما سماه «وثائق هستيرية» ،بمعنى أنها ال

تعود إلى ذكريات فعلية ،بل إلى أوهام نبعت من
مــواد الــذاكــرة الجماعية .رعــد الــذي ّ
يعد أحــد أهم
الفنانني اللبنانيني املعاصرين الــذي تعاطى مع
تاريخ لبنان الحديث ،املمتد من فترة الحرب األهلية
ّ
حتى اليوم ،يحل على «غاليري صفير زملر»
بدءًا من  21آب (أغسطس) الحالي .معرضه «من
األفضل مشاهدة الغيوم» الذي يستمر حتى
 31كانون األول (ديسمبر) ،يشتمل على أعمال

ومشاريع أنجزها طــوال مسيرته الفنية .أضف
إليها تعاونًا جديدًا مع املعماري اللبناني املعروف
برنار خوري .لالستعالم01/566550 :
¶ بـعــدمــا أقـيـمــت دورتـ ــه الـتــاسـعــة ف ــي حــزيــران
(يونيو) املاضي على درج مار نقوال في الجميزة
كـعــادة كــل سـنــة ،يشد «مـهــرجــان كابريوليه
لــأفــام الـقـصـيــرة» رحــالــه إلــى مدينة جبيل،
وت ـحــدي ـدًا إل ــى الـطــريــق الــرومــانــي األث ـ ــري .تحت
شـ ـع ــار «امل ـ ـسـ ــافـ ــر» ،س ـن ـشــاهــد ي ــوم ــي  9و10
ّ
ً
أعماال تدور حول ثيمة التنقل في املكان والزمن.
مــواضـيــع األف ــام ال تقتصر فـقــط عـلــى الـنــزوح
والهجرة بسبب الظروف السياسية واألمنية ،بل
ح ــول الـسـفــر أيـضــا كـخـيــار وشـغــف ورغ ـبــة في
االكتشاف.
www.cabrioletfilmfestival.com
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عملية صرف تطال  50موظفًا هزة في تلفزيون المرّ
ّ
قرار بدأت مفاعيله أول
من أمس مع إبالغ حسين
خريس ،وأمجد اسكندر،
وعدد من الموظفين
خدماتهم
باإلستغناء عن ّ
«ألسباب مالية» .إال أن
رمزية بعض المصروفين،
والتحول المفاجئ في
أداء القناة ،يدفعان إلى
التساؤل عن عملية إعادة
تموضع سياسي في
كواليس المحطة
زكية الديراني
«ش ــو  mbcأح ـل ــى م ــن »mtv؟ بـهــذه
الـ ـعـ ـب ــارة ت ـش ـ ّـب ــه مـ ـص ــادر م ــن ق ـنــاة
 mtvما يحصل داخــل أروقــة محطة
املـ ـ ـ ّـر م ــن ع ـم ـل ـيــة صـ ــرف عـ ــدد كـبـيــر
مــن املــوظـفــن والـعــامـلــن .مــع العلم
أن ال ـش ـب ـك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة اس ـت ـغ ـنــت
أخـيـرًا عــن عــدد مــن العاملني لديها
فــي مكتبي بـيــروت ودب ــي (األخـبــار
 )2017/7/27ن ـت ـي ـجــة «ع ــاص ـف ــة»
مــالـيــة ضــربـتـهــا لـلـمـ ّـرة األول ــى منذ
إنطالقتها عام .1991
ق ـ ــرار  mtvب ـ ــدأت م ـفــاع ـي ـلــه ّأول مــن
أم ـ ـ ــس م ـ ــع إب ـ ـ ـ ــاغ املـ ـ ــراسـ ـ ــل ح ـســن
خـ ــريـ ــس ،ومـ ــديـ ــر ت ـح ــري ــر االخـ ـب ــار
ف ــي ال ـق ـن ــاة أم ـج ــد اسـ ـكـ ـن ــدر ،وع ــدد
مـ ـ ــن امل ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن بـ ــاإلس ـ ـت ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ع ــن
خدماتهم «ألسباب مالية» .تكشف
ّ
ت ـل ــك امل ـ ـصـ ــادر أن ع ـم ـل ـيــة ال ـص ــرف
سـ ـتـ ـت ـ ّ
ـوس ــع خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة،
وستطال وجوهًا معروفة (مذيعات)
وبعض العاملني في القسم التقني
والـ ـف ــوت ــوغ ــراف ــي .أسـ ـب ــاب ال ـص ـ ّـرف
واحــدة ،تعود إلى سياسة التقشف
التي تتبعها  ،mtvنتيجة الضائقة

ّ
ّ
صرح حسين خريس أنه طوال عمله ،إلتزم بسياسة  mtvونهجها

املالية التي تعيشها وسائل اإلعالم.
ق ـ ـ ـ ّـرر الـ ـق ــائـ ـم ــون ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــة أن
ّ
يتبعوا معادلة املـيــزانّ ،
أي اإلنفاق
ّ
ع ـلــى قـ ــدر امل ــدخ ــول االعـ ــانـ ــي .أول
خطوة قامت بها هي التخفيف من
تـحــريـضـهــا ال ـس ـيــاســي ف ــي ن ـشــرات
أخـبــارهــا أقـلــه فــي هــذه املــرحـلــة ،في
م ـحــاولــة الس ـت ـق ـطــاب م ـ ــوارد مــالـيــة
ّ
ّ
متنوعة .ولعل
من جهات سياسية
كثيرين ّ
تنبهوا إلى هذه االستدارة
الـسـيــاسـيــة «ال ـخ ـجــولــة» ،خصوصًا
خالل تغطيتها معركة عرسال .لكن
املـحـطــة لــم يـكــن أمــامـهــا خـيــار هنا،

ســوى املـشــي مــع مــوجــة «الــوطـنـيــة»
التي ضربت املحطات املحلية لدعم
الـجـيــش و«ح ــزب ال ـلــه» فــي ّ
مهمته.
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق ،كـ ـ ـ ــان خ ــري ــس
ّ
ي ـغ ــط ــي األحـ ـ ـ ــداث هـ ـن ــاك م ــع ب ــداي ــة
الـتـحـضـيــرات للمعركة .لـكــن الحـقــا،
ُ
طلب منه ترك عرسال (ومحيطها)،
ّ
ل ـت ـتــولــى ن ـ ــوال بـ ــري م ـهــمــة تـغـطـيــة
امل ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ــان أداؤهـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـل ـت ــزم ــا
وموضوعيًا (نوعًا ما).
ّ
تـكـشــف ل ـنــا م ـص ــادر م ــن ال ـق ـنــاة أن
عـمـلـيــة ال ـص ــرف ق ــد ت ـطــال أك ـثــر من
 50مــوظ ـفــا م ــن مـخـتـلــف املـ ـج ــاالت،

َّ
وستنفذ على مــراحــل عــدة .فــي هذا
ال ـس ـي ــاق ،ي ــرف ــض خ ــري ــس ال ـحــديــث
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» م ـت ـه ـمــا إي ــاه ــا بــأنـهــا
«دم ــرت ــه مـعـنــويــا» ،لـكـنــه فــي الــوقــت

استغناء عن مدير تحرير األخبار في
القناة أمجد اسكندر
ّ
نـ ـفـ ـس ــه ي ـ ـ ـ ـ ــوزع تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه ع ـلــى
مـخـتـلــف امل ــواق ــع االل ـك ـتــرون ـيــة .فقد
ك ـشــف ف ــي إتـ ـص ــال مل ــوق ــع lebanon
 24االلـكـتــرونــي أنــه ال يعلم أسباب

ً
الـطــرد ،قــائــا «طــوال عملي مــع mtv
إلتزمت بسياسة املحطة ونهجها،
ول ــم أق ـ ّـم ب ـ ّ
ـأي عـمــل غـيــر مـنـ ّـســق مع
املعنيني في قسم األخبار واملحطة».
لم ينس املراسل أن يوصل عتبه إلى
القائمني على  ،mtvمعتبرًا أن «هناك
مرارة خصوصًا أنني لم ّ أجد مبررًا
للقرار ولم أخطئ في حق املحطة».
وكان خريس قد إنتقل من «الجديد»
إلى قناة ّ
املر قبل نحو أربع سنوات.
ّ
ل ـك ــن أداء ه االع ـ ُـام ــي أث ـ ــار الـكـثـيــر
م ــن الـ ـ ّج ــدل ،إذ أخـ ــذ ع ـلــى ت ـقــاريــره
ت ـض ـم ــن ـه ــا ب ــروب ــاغـ ـن ــدا م ـ ـ ّ
ـروج ـ ــة ل ـ
«داع ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» خ ـصــوصــا
حـ ــن ُمـ ـنـ ــح قـ ـب ــل عـ ــامـ ــن ،ح ـصــريــة
ت ـغ ـط ـيــة زيـ ـ ــارة أه ــال ــي الـعـسـكــريــن
املـ ـخـ ـط ــوف ــن إلـ ـ ــى ج ـ ـ ــرود ال ـق ـل ـم ــون
حـيــث تــواجــد أوالدهـ ــم املـحـتـجــزون
ع ـل ــى ي ــد ج ـب ـهــة «الـ ـنـ ـص ــرة» .ل ــذل ــك،
يـ ـج ــري ال ـح ــدي ــث الـ ـي ــوم ف ــي أروقـ ــة
ّ
 mtvعــن أن ن ــوال ســوف تـحــل مكان
خريس في تغطيتها ألخبار جبهة
«ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة» و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» وبـ ـع ــض
األحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـح ــاصـ ـل ــة فـ ــي ضــاح ـيــة
بـ ـي ــروت ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،م ــع االع ـت ـم ــاد
ّ
ع ـلــى س ـيــاســة «الـ ـح ــل ال ــوس ــط» في
تـصــريـحــاتـهــا ،كــي «تـخـلــع» املحطة
ثوب اإلنتماء إلى سياسة «داعش»
وأخواتها التي رافقتها مع إطالالت
خــريــس .ه ــذه الـخـطــوة قــد ّ
يفسرها
ب ـع ـض ـه ــم ب ــأنـ ـه ــا أش ـ ـبـ ــه ب ـ ـ ـ «غـ ـ ــزل»
ل ـب ـعــض ال ـج ـه ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
ّ
ق ــد تـ ـق ـ ّـدم دع ـم ــا مــال ـيــا ل ـهــا ف ــي ظــل
ال ـ ـظـ ــروف ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي ي ّـم ـ ّـر بـهــا
االعـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي .ل ــم ت ـتــوقــف mtv
عـ ـن ــد صـ ـ ــرف خـ ــريـ ــس فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
اس ـت ـغ ـنــت أي ـض ــا ع ــن م ــدي ــر تـحــريــر
االخ ـب ــار ف ــي ال ـق ـنــاة أم ـجــد اسـكـنــدر
الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي إل ـ ــى ح ـ ــزب «الـ ـق ــوات
الـلـبـنــانـيــة» .ه ــذه الـخـطــوة مفاجئة
أيضًا ،وقد ّ
يفسرها بعضهم بأنها
نـتـيـجــة خـ ــاف ح ــاص ــل ب ــن آل امل ــرّ
و«القوات» ،على إعتبار أن الشاشة
امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـعـ ـتـ ـب ــر صـ ـ ـ ــوت الـ ـيـ ـم ــن
املسيحي املتشدد.

عجبي!

 otvعن  Tomorrowlandومن السذاجة ما أخذنا إلى إسرائيل!
زينب حاوي
ب ـح ـم ــاس ــة ع ــالـ ـي ــة ،ق ـ ـ ــرأت م ــراس ـل ــة
 otvالرا ه ــاش ــم ،ت ـقــريــرهــا أول من
أمـ ـ ــس ،ع ــن ح ـف ـلــة Tomorrowland
(أرض الـ ـ ـغ ـ ــد) ،الـ ـت ــي أقـ ـيـ ـم ــت ي ــوم
الثالثاء املاضي في جبيل .حماسة
اصطحبت معها زخمًا في العنوان
«مهرجان عاملي حقق نجاحًا عاليًا
على كل املستويات» .تقرير (،)3.30
ال يـمـكــن إدارج ـ ــه إال ضـمــن ســذاجــة
واض ـ ـحـ ــة فـ ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــم والـ ـسـ ـي ــاق،
وال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــج ع ـ ـلـ ــى قـ ـضـ ـي ــة ب ـح ـجــم
الـتـطـبـيــع م ــع ال ـك ـي ــان اإلســرائ ـي ـلــي.
ت ـ ـقـ ــريـ ــر أتـ ـ ـ ــى مـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــورًا وعـ ــرض ـ ـيـ ــا،
مـقــابــل إع ـطــاء املـســاحــة الترويجية
األكـ ـب ــر الـ ــى م ـن ـظ ـمــي هـ ــذه ال ـح ـف ـلــة،
ّ
و«أه ـم ـي ـت ـه ــا» .ع ـل ـمــا أن امل ـه ــرج ــان
تـ ـ ــرافـ ـ ــق مـ ـ ــع حـ ـ ـم ـ ــات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مــن
«حملة مقاطعة داعـمــي إســرائـيــل»،
فــي لـبـنــان ،ونــاشـطــن عـلــى شبكات
التواصل االجتماعي ،ملا يحمله هذا
الـحــدث مــن مفاهيم تبدأ «باتحاد»
هذه الشعوب املتوزعة على  7بلدان
(اإلمارات وأملانيا وإسبانيا ولبنان
وتايوان ومالطا وكوريا الجنوبية،
والـكـيــان املحتل) عبر املوسيقى ،ال
سـيـمــا اإلل ـك ـتــرون ـيــة مـنـهــا ،عـلــى أن
ي ـك ــون امل ـن ـط ـلــق م ــن بـلـجـيـكــا وعـبــر
الـبــث الـحـ ّـي املـبــاشــر إلــى املـشــاركــن
فــي الـحـفـلــة .ورغ ــم تــأكـيــد املنظمني

ّ
على أن البث سينحصر بـ 3ساعات
فقط بني بلجيكا ولبنان والعكس،
ّ
ولن يكون البث من األراضي املحتلة
مـتــاحــا فــي لـبـنــان ،إال أنـنــا ال يمكن
س ـل ـخــه ع ــن ال ـس ـي ــاق امل ـب ـن ــي عـلـيــه،
وعـ ـل ــى «أي ــدي ــول ــوج ـي ـت ــه» املـتـمـثـلــة
ف ــي اتـ ـح ــاد شـ ـع ــوب األرض .وه ــذا
األم ــر يـعـ ّـد كــافـيــا بــالـتــأكـيــد عـلــى أن
الـحـفـلــة ت ـنــدرج ضـمــن الـتـطـبـيــع مع
«إسرائيل».
وف ــي ال ـع ــودة ال ــى ال ـت ـقــريــر املــذكــور
الـ ـ ـ ـ ــذي اح ـ ـت ـ ـفـ ــى بـ ـ ـه ـ ــذا املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان،

احتفى التقرير بالمهرجان الذي
وضع لبنان على «الخارطة
ّ
و«جدد الثقة به»
السياحية»
ال ــذي وض ــع لـبـنــان عـلــى «ال ـخــارطــة
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة» و«جـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدد الـ ـثـ ـق ــة بـ ــه»،
ّ
وتسبب بـ «إقفال بــاب الحجوزات»
فـ ــي ف ـ ـنـ ــادق ج ـب ـي ــل ،ع ـل ــى حـ ــد ق ــول
هــاشــم ،فقد غــابــت عنه املوضوعية
واإلملـ ـ ـ ــام بــال ـق ـض ـيــة األس ــاسـ ـي ــة .إذ
ّ
ســطــح الـتـقــريــر امل ـهــرجــان وحـصــره
ب ــال ـن ــاح ـي ــة امل ــوس ـي ـق ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
وتـنـشـيــط الـسـيــاحــة فــي لـبـنــان (30
 %من األجانب حضروا املهرجان)،
وانتقد حملة املقاطعة والناشطني
عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــوشـ ــال مـ ـي ــدي ــا ،وح ـص ــر
اع ـ ـتـ ــراض ـ ـهـ ــم ب ـ ـ ـ «الـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــم» .ك ـمــا

م ـن ــح ال ـع ـض ــو امل ــؤس ــس ف ــي حــركــة
املـقــاطـعــة فــي لـبـنــان سـمــاح أدري ــس
وقتًا قصيرًا (بضع ثــوان) للتعبير
عــن رأي الـحـمـلــة واع ـتــراض ـهــا على
الـ ـحـ ـفـ ـل ــة ،مـ ـق ــاب ــل إعـ ـ ـط ـ ــاء م ـس ــاح ــة
أك ـبــر لـلـمـنـظـمــن ال ــذي ــن أكـ ــدوا على
«قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة» ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا وع ـ ـلـ ــى أن
«ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة» ص ــاح ـب ــة
ال ـف ـكــرة ،تـعـتـبــر «غ ـيــر سـيــاسـيــة بل
املراسلة
علمانية» .وانـتـهــى تقرير ُ
الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة بـ ـ ـ ــأن امل ـ ـه ـ ــرج ـ ــان «فـ ـ ـه ـ ــم»
مـ ـن ــه «اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـشـ ـع ــوب فـ ــي أرض

امليعاد» ،وربطته بمنع فيلم «املرأة
ال ـ ـخـ ــارقـ ــة» فـ ــي ل ـب ـن ــان فـ ــي تـشـبـيــك
س ــاذج بــالـطـبــع .وخـتـمــت بـســؤالــن
اثنني يختصران السياق الذي بنت
عليه التقرير« :مـتــى تبقى مفاتيح
الـخـيــانــة وال ـع ـمــالــة خ ــارج ــة ع ــن أي
قـيــد قــانــونــي؟ م ــن يــرعــاهــا ويـحــدد
أط ـ ــره ـ ــا؟» و«هـ ـ ــل ك ــل م ـ ــرة سـتـطـلــع
أصوات هؤالء فوق الدولة؟».
فـ ــي كـ ــل مـ ــا سـ ـب ــق ،ال ي ـم ـك ــن وض ــع
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـروج ملـ ـه ــرج ــان
«ت ــوم ــوروالن ــد» ،وامل ـهـ ّـمــش لقضية

بحجم التطبيع مع «إســرائـيــل» ،إال
ّ
متعمد يخدم أصحاب
ضمن سياق
املصالح االقتصادية واملنظمني في
ج ـب ـي ــل ،ويـ ـض ــرب ب ـع ــرض ال ـحــائــط
أي م ـه ـن ـيــة ت ـق ـت ـضــي ال ـ ـتـ ــوازي بــن
اآلراء ،بــل إب ــراز أس ـبــاب االع ـتــراض
على هــذا املـهــرجــان ،كــون املــوضــوع
يتعلق بالكيان الغاصب .موضوع
ّ
سطح ب ــدوره تحت شـعــارات فارغة
«تـ ـنـ ـشـ ـي ــط الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــة» ،و«ف ـ ـصـ ــل
السياسة عن املوسيقى».
هذا في ما يخص القناة البرتقالية،
أمــا قـنــاة  ،lbciالـتــي رعــت املهرجان
إع ــانـ ـي ــا ّ
وروجـ ـ ـ ـ ــت لـ ــه م ـ ـ ـ ــرارًا ع ـلــى
ش ــاشـ ـتـ ـه ــا ،فـ ـق ــد ات ـ ـسـ ــم ت ـق ــري ــره ــا
(إعــداد نيكول الحجل) الــذي عرض
الـثــاثــاء املــاضــي بخبث أكـبــر ،كــون
ّ
املعدة ّ
غيبت تمامًا حمالت املقاطعة
وأسبابها ،واكتفت بوصف ما حدث
بأن املنظمني استطاعوا «أن يعيدوا
لبنان الــى الخارطة السياحية رغم
كــل ال ـعــوائــق ال ـتــي واج ـه ـت ـهــم» .إذًا،
اكتفت بعبارة «العوائق» لتشير الى
حـمـلــة امل ـقــاط ـعــة وب ــاق ــي الـنــاشـطــن
م ــن دون أن تــذكــر أي تـفـصـيــل ،في
بتر واضــح للسياق العام للقضية،
ّ
متعمد لها ،مقابل تبشير
وتغييب
«عـ ـش ــاق امل ــوس ـي ـق ــى» بــأن ـهــم بــاتــوا
اليوم على موعد مع هــذا املهرجان
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـجـ ــذب أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  8م ــاي ــن
شخص من ضمنهم لبنان!
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نزيه أبو عفش

صورة
وخبر

يوميات ناقصة

ُ َ َ ُّ
لعنة التذكر...

في  5آب (أغسطس)
الحاليُ ،يصبح
معرض «ماتيس
في االستديو» جاهزًا
ّ
الستقبال الزوار في
«األكاديمية الملكية
للفنون» في وسط
لندن .الحدث الثقافي
المستمر حتى 12
تشرين الثاني (نوفمبر)
 2017يضم لوحات
ومنحوتات وغيرهما
من القطع الفنية
التي تحمل توقيع
الفنان الفرنسي هنري
ماتيس ( 1869ــ
 .)1954تؤكد صحيفة
ّالـ «غارديان» البريطانية
ً
أنه بدال من إبراز «نظرة
ثاقبة في داخل عقل
الفنان» ،تسهم هذه
المعروضات في
تسليط الضوء على
أسلوبه «المحافظ»
في العمل( .دانيال ليل
أوليفاس ــ أ ف ب)

ّ
إيلي رزق الله يستخفه
الطرب في «دار النمر»
تحتضن «دار النمر للفن والثقافة»
(كليمنصو ـ بيروت) ،في  10آب (أغسطس)
الحالي سهرة طرب بصوت إيلي رزق
الله (الصورة) ،يرافقه على البيانو جون
فياض .هذا املوعد ،سيرجعنا إلى العصر
الذهبي للموسيقى العربية .فبعدما
أمتع رزق الله جمهور «دار النمر» بسهرة
الوهابيات ،يستعيد في هذه األمسية جزءًا
من روائع ملحني هذه الحقبة من محمد
عبد الوهاب ،ومحمد سلطان ،وفريد ّ
األطرش ،واألخوين رحباني ،والتي غناها
كبار املطربني أمثال نجاة الضغيرة ،وعبد
الحليم حافظ ،وفيروز.
سهرة طرب مع إيلي رزق الله وجون فياض:
ً
مساء ـ «دار
الخميس  10آب ـ الساعة الثامنة
النمر للفن والثقافة» (شارع أميركا ـ كليمنصو ـ
بيروت /ط .)3لالستعالم01/367013 :

ورشة الحيا ِة الصارمة،
في
ِ
ْ
ّ
ّ َ َ ُّ
َ
ما َ
علي «تذك ُرها» في كل لحظة
األشياء التي ينبغي
أكثر
كي ال َ
أقع في املحظور،
َ
َّ
ُوأ َ
«املؤسسة»!
طر َد خارج َح َر ِم
َ
لدوام وظيفتي فيها،
لكأنني ،ضمانًا ِ
ْ
ُمل َز ٌم على الدوام
َ َ ُّ
بنسيان ما ال ّبد ِمن تذك ِره:
ِ
ْ
«وظيفة الحياة».
ِ
2016/11/13

ُّ
حق ّ
األبدية

َ
أصحابي الغ ُيورون
ُ ُ
ّ
الذي ال تغيظهم إال حياتي
ّ
وال ُيسع ُدهم إال ُ
نفاد ذخيرتها:
ِ
ِ ّ
ّ
صادقون)
هم
(ولعل
مناسبة
كل
في
لي
َي ْدعون
َ
ّ
ُ
ُ
َّ
ْ
«ط َول ِة العمر» ،وأن َيمدني الله بالعافية ...وأ َ
قطع الـ «مائة».
ِبـ
للمبغضني األشرار!
يا
َ َ
َ
َ ِ َ
ستك ِثرون ّ
علي أبسط حقوقي وأ ْع َدلها:
ي
إنهم
ْ
َ
«إدراك األبدية»...

األبدية ...ال أكثر.
ََّ
ِّ
َ َ
وليهنؤوا «هم» بكل ما تـبـقى!

رومانسية وسحر
إهدن تستقبل كاظم
بعد بيت الدين (الشوف) ،ينتقل الفنان
العراقي كاظم الساهر إلى إهدن (شمال
لبنان) .للسنة الخامسة على التوالي،
يحيي «قيصر الغناء العربي» ،في  4و 5آب
َ
(أغسطس) الحالي حفلتني رومانسيتني
ضمن فعاليات «مهرجان إهدنيات الدولي».
في أحضان الطبيعة الساحرة والطقس
الجميل ،سيؤدي «أبو وسام» باقة من
أجمل أغانيه القديمة والجديدة ،وستغلب
عليها كالعادة كلمات الشاعر السوري
الراحل نزار ّقباني .وفي  11آب ،يحني موعد
الفنان الفرنسي ميشال ساردو ،تتبعه في
اليوم التالي فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية
في الليلة الختامية.
حفلتان لكاظم الساهر :يومي الجمعة والسبت
ً
مساء ـ إهدن
املقبلني ـ الساعة الثامنة والنصف
(شمال لبنان) .لالستعالم01/999666 :

2016/11/14

