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سياسة
المشهد السياسي

األسد يأمر بقوة نارية كبيرة من الجانب السوري في معركة تحرير الجرود

حزب الله يعيد الدولة إلى عرسال

ّ
بالقوة وبالتفاوض ،شرع حزب الله في تسليم المواقع في جرود عرسال إلى الجيش اللبناني،
مع انتهاء آخر عمليات تحرير جرود عرسال،
ّ
ّ
في خطوة ّ
تثبت وجود الدولة في البلدة الحدودية المنسية .وبالتوازي مع نهاية تسوية خروج «سرايا أهل الشام» أمس ،ترجح
المعلومات بدء عملية الجيش اللبناني ضد «داعش» خالل  48ساعة (مع تأكيد جميع المصادر أنها ستبدأ األسبوع الجاري) ،بالتزامن مع
صدور قرار من الرئيس السوري بشار األسد إلى الجيش السوري لتأمين قوة نارية كبيرة لضرب «داعش» من الشرق
ّ
إن ـهــا الـلـحـظــات األخ ـي ــرة قـبــل شــروع
الجيش اللبناني فــي معركة تطهير
ج ــرود الـسـلـسـلــة الـشــرقـيــة فــي الـقــاع
ورأس بـعـلـبــك م ــن تـنـظـيــم «داعـ ــش»
ّ
اإلرهـ ــابـ ــي ،م ــع مـ ـغ ــادرة آخـ ــر مـســلــح
مــن «ســرايــا أهــل الـشــام» ،بعض ظهر
أمـ ـ ـ ــس ،جـ ـ ـ ــرود عـ ــر ّسـ ــال إلـ ـ ــى فـلـيـطــا
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة .ك ــل امل ـ ــؤش ـ ــرات امل ـيــدان ـيــة
ّ
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــمـ ـع ــت ي ــوم
ّ
أمــس تؤكد أن املعركة تنتظر إشــارة
ال ـبــدء مــن قـبــل قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جوزف عون :التحضيرات العسكرية
الـلـبـنــانـيــة وح ـش ــود األل ــوي ــة وأفـ ــواج
التدخل اكتملت ،خــروج الـ«السرايا»
وال ـ ـبـ ــدء ب ـت ـف ـك ـيــك الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مــن
مـ ـخ ـ ّـي ــم وادي حـ ـمـ ـي ــد ،ت ـح ـض ـي ــرات
الجيش السوري وحزب الله والحزب
السوري القومي االجتماعي مكتملة،
و ّس ـل ـس ـل ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات ال ـع ـن ـي ـف ــة ال ـت ــي
شنتها الطائرات السورية بعد ظهر

ُ
نقلت رسالة إيجابية من حزب
الله إلى الكويت ورسالة كويتية
إيجابية تجاه الحزب
أمس على مواقع «داعــش» األساسية
في معبر الزمراني ومرطبية وفيخة
ومـ ـي ــرا وم ــرت ـف ــع حـ ــرف الـحـشـيـشــات
والبوحديج وجرود قارة والجراجير.
وف ــي خ ـطــوات م ـتــوازيــة ،ب ــدأ الجيش
ّ
الـلـبـنــانــي أي ـضــا تـســلــم امل ــواق ــع الـتــي
ّأسـ ـسـ ـه ــا حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املــاض ـيــة ف ــي جـ ــرود ال ـق ــاع ،وأب ــرزه ــا
م ــوق ــع «الـ ـسـ ـم ــرم ــر» ،ت ـن ـف ـي ـذًا إلع ــان
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نـ ـص ــرالـ ـل ــه ق ـ ـ ــرار امل ـ ـقـ ــاومـ ــة بـتـسـلـيــم
الـجـيــش الـلـبـنــانــي زم ــام األم ــور على
ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ال ـس ــوري ــة .وفــي
جــرود عــرســال أيـضــا ،ومــا إن غــادرت
ّ
آخـ ــر ح ــاف ـل ــة مل ـســل ـحــي «سـ ــرايـ ــا أه ــل
ال ـش ــام» ،حـتــى دخـلــت ق ــوات مــن فــوج
امل ــدف ـع ـي ــة الـ ـث ــان ــي الـ ـت ــاب ــع لـلـجـيــش
اللبناني وبدأت باالنتشار في منطقة
وادي ح ـم ـيــد وأط ـ ـ ــراف س ـهــل عـجــرم
آتية من جــرود يونني ،وكذلك دخلت
ق ـ ّـوات أخ ــرى مــن حــاجــز وادي حميد
لتكمل انـتـشــارهــا فــي املـنـطـقــة .وفــي
حني ُوضعت الخطط لتسليم الجيش

ّ
وتقدم القوات (أرشيف)
التنسيق بين الجيشين ضروري في المعركة لضبط النيران

شهداء ّ
لبنانيون في اعتداء بوركينا فاسو
في اعتداء إرهابي جديد ،استشهد ثالثة لبنانيني في عاصمة بوركينا فاسو ،بعد أن
أطلق النار ثالثة إرهابيني من تنظيم «القاعدة» في الصحراء املغربية ـ الجزائرية على
زبائن مطعم «عزيز اسطنبول» ،الذي يستقبل سياحًا أجانب ومغتربني في أغادوغو.
ّ
وتمكنت قوات األمن الحقًا من قتل املهاجمني ،إال أن ضحايا الهجوم الدامي بلغ حوالى
ً
 17قتيال وعددًا كبيرًا من الجرحى .وانشغلت الجهات الرسمية اللبنانية أمس في متابعة
مستجدات الهجوم والعمل الستعادة جثامني املواطنني ،وهم أحمد البلي ومحسن فنيش
وزوجته الكندية األصل .ودان رئيس الجمهورية ميشال عون «هذا االعتداء اإلرهابي
الذي استهدف أبرياء» ،معتبرًا أن «هذا العمل اإلجرامي يجب أن يشكل حافزًا إضافيًا
لتوحيد الجهود ملكافحة اإلرهاب ومنع ّ
تمدده».
(وطنية)

اللبناني خالل األسبوع الحالي كامل
املواقع التي سيطر عليها حــزب الله
م ــن إره ــاب ـي ــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» أو
ت ـلــك ال ـت ــي بـنـتـهــا امل ـق ــاوم ــة ملــواجـهــة
ّ
ّ
املسلحني وحماية الحدود ،فكك حزب
الله غالبية مواقعه في جرود عرسال،
وم ـ ــواق ـ ــع «ال ـ ـع ـ ـمـ ــامـ ــة» و«ال ـ ـق ـ ـنـ ــزح»،
وي ـع ـمــل ع ـلــى تـفـكـيــك م ــواق ــع «عـقـبــة
نوح» و«ضهر وادي معروف» املشرف
ع ـل ــى وادي ح ـم ـي ــد .ط ـب ـع ــا ،ع ـل ــى أن
يحتفظ حزب الله بمواقعه املشتركة
م ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ف ــي األراض ـ ــي
السورية املتاخمة للحدود اللبنانية.
ّ
إل أن ت ـف ـك ـي ــك امل ـ ـقـ ــاومـ ــة مل ــواق ـع ـه ــا
وأسـلـحـتـهــا وع ـت ــاده ــا ف ــي األراضـ ــي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وت ـس ـل ـي ـم ـه ــا ل ـل ـج ـي ــش،
ّ
سـيـمــكــن الـجـيــش مــن الـحـصــول على
ّ
مواقع محصنة بشكل كبير وسواتر
ترابية وصخرية عملت املقاومة على

ً
بنائها طويال ،وعلى طرقات عسكرية
ّ
ش ــق ـه ــا املـ ـق ــاوم ــون طـ ـ ــوال ال ـس ـن ــوات
املاضية لنقل اإلمدادات واألعتدة.
وف ـي ـمــا تـحـجــم املـ ـص ــادر الـعـسّـكــريــة
امل ـت ـنـ ّـوعــة ع ــن ال ــدخ ــول ف ــي تــوقـعــات
املـعــركــة واإلط ــار الــزمـنــي امل ـقـ ّـدر لها،
ّ
إل أن غ ــال ـب ـي ــة امل ـع ـن ـي ــن ي ـقـ ّـي ـمــون
امل ـ ـعـ ــركـ ــة م ـ ــع «داع ـ ـ ـ ـ ــش» عـ ـل ــى أن ـه ــا
معركة صعبة ،سيثبت فيها الجيش
جـ ـ ــدارتـ ـ ــه وقـ ـ ــدرتـ ـ ــه عـ ـل ــى م ــواجـ ـه ــة
جرود القاع
اإلرهاب .فالجغرافيا في ً
ورأس بعلبك تزيد صعوبة ووعورة
عــن جغرافيا ج ــرود عــرســال ،وفيها
مرتفعات عالية مثل «حليمات قارة»
ّ
التي تشبه «تلة مــوســى» .كذلك فإن
ّ
دفاعية
التنظيم الــذي بنى منظومة
ف ــي املـنـطـقــة خ ــال س ـن ــوات تـمـهـيـدًا
ملعركة من هذا النوع ،ال يملك أوراق
ّ
القوة للتفاوض التي كانت تملكها

«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن خ ـيــار
ذهابه نحو املواجهة املحسومة مع
ارتباطه بـقــرار مــركــزي فــي املواجهة
وغ ـ ـيـ ــاب األفـ ـ ــق ألي تـ ـس ــوي ــة ،يــدفــع
مسلحيه نـحــو ال ـق ـتــال حـتــى امل ــوت،
م ــا ل ــم ت ـك ــن ه ـن ــاك خ ـط ــوط ت ــواص ــل
ُيعمل على فتحها إليجاد تسوية ما،
ّ
ً
تعطي اإلرهابيني أمــا بخط خروج
خ ـل ـف ــي ،ب ـم ــا ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى تـخـفـيــف
ش ــراسـ ـتـ ـه ــم فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــة .ول ـي ــس
معروفًا بعد إن كان الجانب اللبناني
ّ
معنيني اآلن قبل
والسوري واملقاومة
ب ــدء امل ـعــركــة بــالـبـحــث ع ــن م ـخ ــارج،
يـمـكــن أن ت ـبــدأ مــن تسليم «داع ــش»
أسـيــر لـلـمـقــاومــة أس ــره التنظيم في
البادية السورية ،إضافة إلى جثامني
شـ ـ ـه ـ ــداء ،م ـق ــاب ــل خ ـ ـ ــروج آم ـ ــن نـحــو
البادية.
كذلك علمت «األخـبــار» أنــه حــال بدء
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في الواجهة

بين بيروت ودمشق :شرعية مكتملة المواصفات
املعركة من الجانب اللبناني ،سيكون
هناك زخم عسكري كبير من الجيش
ال ـســوري وحلفائه لتطهير الـجــرود
السورية من «داعــش» وسرعة ّ
تقدم
ك ـب ـيــرة س ـتــدفــع ب ــاإلره ــاب ـي ــن نحو
الـغــرب ،بفعل قــوة الـنـيــران والخبرة
الـتــي امتلكها الـســوريــون واملقاومة
في هذا النوع من القتال .وبالتالي،
سـيـكــون هـنــاك صـعــوبــة فــي متابعة
قـتــال الجيشني مــن الجانبني ،مــا لم
ي ـكــن ه ـنــاك تـنـسـيــق ع ـس ـكــري فعلي
ّ
وتقدم القوات.
لضبط النيران
وفيما خـ ّـص تسوية خ ــروج «ســرايــا
أهل الشام» التي انتهت أمــس ،يمكن
ال ـ ـقـ ــول إن الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ـ ّـبـ ــاس إب ــراه ـي ــم
اللبناني أثبتوا
وضباط األمن العام ّ
قدرتهم على إدارة ملفات تفاوضية
ّ
مـ ُـع ــق ــدة ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـخ ـب ــرة،
وأثـبـتــت كــذلــك فعالية التنسيق بني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن وال ـل ـب ـن ــان ـي ــن مل ـكــاف ـحــة
اإلرهـ ـ ـ ــاب وت ـج ـن ـيــب الـ ـب ــاد مـخــاطــر
أمنية.
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج،
وب ـعــد أن فـشـلــت م ــراوغ ــات «ســرايــا
أه ـ ــل ال ـ ـشـ ــام» ف ــي إح ـ ـ ــراج املـ ـف ــاوض
اللبناني ومحاولة الضغط للخروج
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ف ـ ــي س ــابـ ـق ــة ال ي ـق ـبــل
بـهــا ال ـســوريــون ،ت ـحـ ّـول فـشــل فــرض
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات إل ـ ـ ــى ح ــال ــة
اعتراضية لدى املدنيني املحسوبني
ع ـل ــى س ــراي ــا الـ ـش ــام ض ــد ال ـف ـص ـيــل.
وق ــام البعض ببيع الـسـيــارات التي
يـمـلـكــونـهــا إلـ ــى أبـ ـن ــاء ع ــرس ــال قبل
املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة ،مـ ــا أح ـ ـ ــدث ح ــال ــة إربـ ـ ــاك
وزحمة كبيرة في وادي حميد .وفيما
غ ــادر نـحــو ثــاثــة آالف شـخــص إلــى
الداخل السوري ،بينهم  279غادروا
بسالحهم ال ـفــردي ،دخــل أمــس نحو
ّ
مخيم وادي حميد
ألــف شخص من
إل ــى ع ــرس ــال م ــن ال ــذي ــن ل ــم يــرغـبــون
في املغادرة مع «سرايا أهل الشام»،
بـعـضـهــم ك ــان يـحـمــل ســاحــا فـ ّ
ـرديــا
ّ
سلمه للجيش اللبناني .وبدأ العمل
ّ
عـلــى تفكيك أج ــزاء مــن مـخــيــم وادي
حميد ،فيما بقيت داخـلــه مجموعة
م ــن ال ـنــازحــن م ــن املـحـســوبــن على
املــدعــو أبــو طــه الـعـســالــي ،ينتظرون
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ت ـ ـسـ ــويـ ــة أوضـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــم مــع
الدولة السورية للعودة بسياراتهم
الشرعية إلــى قــرى القلمون الغربي.
ومع ساعات املساء ،كانت الحافالت
قـ ــد وصـ ـل ــت ب ــأك ـم ـل ـه ــا إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
فليطا ،ومنها سينتقل الـخــارجــون
إلـ ــى ب ـل ــدة ال ــرح ـي ـب ــة ،ب ـعــد أن تـقــوم
األج ـه ــزة ال ـســوريــة املـعـنـيــة بالتأكد
من األسماء وتنظيم لوائح الدخول
وعمليات التفتيش.

الحريري و«العبدلي»:
مزايدة وتهويل
وفي سياق آخر ،ال تزال قضية املوقف
مما ّ
الكويتي ّ
سمي «خلية العبدلي»
تتفاعل ،خصوصًا مع زيارة الرئيس
سعد الحريري للكويت أول من أمس.
ّ
ّ
إل أن معلومات «األخـبــار» أكــدت أن
املوقف الكويتي تجاه لبنان كان قد
تبلور قبل زيارة الحريري ،خصوصًا
مع االتصاالت التي أجراها الرئيس
نبيه ّ
بري بالجانب الكويتي ،معربًا
عن وقــوف لبنان إلى جانب الكويت
وتوضيح موقف حــزب الله مــن هذا
األم ـ ــر وح ــرص ــه ع ـلــى أمـ ــن ال ـكــويــت.
ّ
وتـقــول مـصــادر مطلعة إن «األج ــواء
ال ـتــي خـلـقـهــا ال ـحــريــري ومـحـيـطــون
بــه تحمل الكثير مــن التهويل» وإن
«االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي س ـب ـق ــت زيـ ـ ــارة
الـحــريــري عـ ّـدلــت الكثير فــي املــوقــف
الكويتي ،وجرى نقل رسالة إيجابية
مــن ح ــزب الـلــه إل ــى الـكــويــت ورســالــة
كويتية إيجابية تجاه الحزب».

اقتدت حكومة الرئيس سعد
الحريري بتجربة حكومة
الرئيس تمام سالم :ال مكان
للملفات الخالفية على طاولة
مجلس الوزراء وال تطرح،
ويترك الفرقائها المعنيين
مناقشتها خارجه والتفاهم
عليها قبل العودة بها اليه
كي يبارك قراراتها
نقوال ناصيف
فــي مـعـظــم مــا شـهــدتــه حـكــومــة الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،ف ــي االشـ ـه ــر الـتـسـعــة
املـنـقـضـيــة ،ثـمــة مـطـبــخ يـكـبــر او يصغر
خارج مجلس الوزراء ،يدير التوافق على
امللفات الخالفية وينجزها طــال الوقت
او ق ـصــر ،بـغـيــة املـحــافـظــة عـلــى تماسك
الحكومة الحالية .حــدث ذلــك فــي معظم
قــرارات ـهــا الــرئـيـسـيــة :قــانــون االن ـتـخــاب،
ً
الـتـعـيـيـنــات االداري ـ ـ ــة واالم ـن ـي ــة وص ــوال
الى الديبلوماسية ،السياسة الخارجية
حيال الغرب ،املوازنة .لم تنفجر الحكومة
ف ـ ــي اي م ـ ــن امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ه ـ ـ ـ ــذه ،وح ــرص ــت
ورئيسها على تذليل العراقيل تباعًا.
َسـ ـ ُـهـ ــل فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ال ـت ـف ــاه ــم بـسـبــب
ارت ـبــاط ـهــا الــوث ـيــق بـتـقــاســم الـحـصــص
ّ
فــي االدارة وامل ــداراة املتبادلة فــي تــوزع
املكاسب ومــراعــاة مــوازيــن الـقــوى داخــل
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،مــن غـيــر ان ـكــار اي من
افــرقــائــه ان الــوجــه اآلخــر لــه محشو ّ
بكم
ال يـسـتـهــان بــه مــن الـتـنــاقــض والـتـنــافــر
واالنقسام ،كاملوقف من الحرب السورية
وسـبــل معالجة مشكلة الـنــازحــن ،ومن
ن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار االس ـ ــد ،ودخـ ــول
ح ــزب ال ـلــه فــي ال ـحــرب ت ـلــك .كــذلــك االمــر
بالنسبة الى مواجهة الجيش ارهابيي
جــرود عرسال وتقييد دوره بذريعة ان
ه ــؤالء مـعــارضــو الـنـظــام ،م ــرورًا بعالقة
حزب الله بايران واندمامجه في الصراع
االقليمي بينها ودول الخليج ،انتهاء
بالسياسة الخارجية املرتبطة بقطبي
التجاذب االيراني ـ السعودي .ثم كانت
اخ ـي ـرًا ح ــرب ح ــزب ال ـلــه ل ـطــرد ارهــابـيــي
جرود عرسال.
بقيت هذه امللفات في منأى عن مجلس
الوزراء ،اال انها ظلت مثار تراشق يومي
تـقــريـبــا ال ــى ان انـفـجــر اح ــده ــا االرب ـع ــاء
الفائت  9آب ،عند طــرح زيــارة الوزيرين
ح ـس ــن ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن وغ ـ ـ ـ ــازي زع ـي ـتــر

الــى دمـشــق ،امل ـقــررة غ ـدًا .فــي شــق مكمل
لــزيــارة دمـشــق انـقـســام ح ــاد بــن فريقي
الحكومة حيال احتمال التنسيق االمني
بــن الجيش اللبناني ونظيره السوري
وحزب الله في حرب الجرود ــ.2
فــي ضــوء مــا حــدث فــي جلسة االرب ـعــاء،
خ ــرج ــت ح ـك ــوم ــة الـ ـح ــري ــري ب ـخــاصــة
ل ـ ــم ت ـت ـن ـص ــل م ـن ـه ــا م ـ ـ ـ ــرة ،م ـ ـفـ ــادهـ ــا ان
انقساماتها هي التي تحمي استمرارها
وتماسكها اكثر منه تفاهماتها ،بدليل
تمسك كــل طــرف بوجهة نـظــره املناوئة
لآلخر في امللفات الساخنة ،ومقدرته في
الوقت نفسه على ابتالع موساها رغمًا
عـنــه .اكـثــر مــا تـصـ ّـح ه ــذه الـخــاصــة في
الحريري نفسه الــذي أنهى الجدل بــإزاء
انقسام املوقف من زيــارة دمشق بشطب
كل ما دار في الجلسة من املحضر كأنه
لم يحدث .لعل العبرة الرئيسية ان ايًا من
الفريقني ال يريد اطاحة الحكومة في هذا
التوقيت بــالــذات :ال رئيسها الــذي يملك
املفتاح يــوم يعلن استقالته ،وال ثنائي
حزب الله ـ ـ حركة أمل الذي يوازن فرض
خياراته بالحؤول دون انهيار الحكومة.
خرج الحريري من جلسة االربعاء اقرب
مــا ي ـكــون ال ــى شــاهــد ع ـيــان عـلــى املـســار
ّ
تصوره لحكومته ،من دون
الذي يقتضي
ان تـقــع فــي فــخ انـقـســامـهــا عـلــى املـلـفــات
االقليمية .ملفات كـهــذه يتعذر االتـفــاق
عليها داخل مجلس الوزراء ،مقدار تعذر
تــذل ـيــل ال ـت ـنــاقــض ف ــي امل ـط ـبــخ ال ـخــاص
املصغر على هامش السلطة االجرائية.
بالتأكيد يقارب البعض حصيلة الجلسة
ع ـل ــى انـ ـه ــا ه ــزي ـم ــة ل ـل ـح ــري ــري وفــري ـقــه
السياسي ال ــذي يمثل نصف الحكومة،
ولــم يسعه ســوى الــرضــوخ على مضض
ملــا انـتـهــت الـيـهــا فــي نتائجها املـبــاشــرة
وه ــو ان ال ــوزي ــري ــن س ـي ـق ـصــدان دمـشــق

االسد وحده َمن سيقبل
اعتماد السفير اللبناني
الجديد في دمشق

بصفتهما الرسمية وكوزيرين بالتحديد
وليس الشخصية رغــم معارضة رئيس
الحكومة ،ونتائجها غير املباشرة وهو
االق ـ ـ ــرار بـ ــأن الـقـطـيـعــة م ــع ن ـظ ــام االس ــد
لــم تقع فــي االصــل وقــد ال تكون فــي هذا
الوارد.
لعل هــذا الجانب هو االكثر اهمية تبعًا
ملعطيات من بينها:
 1ـ ـ ل ـيــس كــاف ـيــا اي ـ ــراد ال ـب ـيــان ال ـ ــوزاري
النأي بالحكومة الحالية عن الصراعات
االقليمية كي ُيعد ذلك قطيعة مع النظام
ال ـســوري وحـكــومـتــه .لـيــس كــافـيــا ايضًا
ان يــرفــض ال ـحــريــري اسـتـقـبــال السفير
ال ـســوري فــي ب ـيــروت او مصافحته في
احتفال قصر بعبدا في االستقالل كما
ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2016ك ــي يفضي
ال ــى اقـتـنــاعــه بــانـتــزاعــه شــرعـيــة وجــود
الـسـفـيــر ف ــي ل ـب ـنــان .وم ــع ان ال تــواصــل
معلنًا على االقل بني رئيس الجمهورية
ميشال عون واالســد ،اسبوعيًا شأن ما
درج عليه سلفاه الرئيسان اميل لحود
وم ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان ك ــل س ـب ــت ،ب ـي ــد ان
املعلن ان الرئيس اللبناني حليف متني
لــاســد ،وحليف متني لحليف الحليف
وهــو حــزب الـلــه ال ــذي يقاتل الــى جانب
النظام.
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 2ـ ـ ال ي ــزال لـســوريــا فــي لـبـنــان سفيرها
م ـن ــذ ع ـ ــام  2008هـ ــو ع ـل ــي ع ـبــدال ـكــريــم
العلي يمثل رئيس بــاده وال احد سواه
قبل الـحــرب الـســوريــة وإبــانـهــا ،وال يــزال
ُيستقبل رسميًا مــن رئيس الجمهورية
ورئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان وي ـج ــول ع ـلــى ال ـقــوى
السياسية الحليفة لنظام بالده بالصفة
هذه .في املقابل ال يزال السفير اللبناني
ف ــي دم ـشــق يـحـتـفــظ بـمـنـصـبــه واف ـضــت
التشكيالت الديبلوماسية االخـيــرة الى
تعيني سفير جــديــد هــو سعد زخـيــا من
املفترض ان الرئيس السوري هو ـ وحده
ـ َمن سيوافق على تعيينه ويتسلم اوراق
اعتماده كممثل لرئيس لبنان .ال ّ
تطبع
زيـ ــارة الــوزيــريــن عــاقــة لـبـنــان بـجــارتــه،
وال تمثل اعترافًا جديدًا بنظام قديم في
االصل لم يسحبه كي يعيده.
 3ـ ليس خالف افرقاء رئيسيني يمثلهم
الـحــريــري وحـلـفــاؤه مــع ســوريــا اليوم
اسـ ـ ــوأ م ـم ــا كـ ــان م ــا ب ــن ع ــام ــي 2005
و .2009حينذاك امسكت قــوى  14آذار
بالسلطة االجــرائـيــة تمامًا ،ولــم يمنع
ذلــك رئـيــس الحكومة ف ــؤاد السنيورة
مــن زيـ ــارة دم ـشــق ومـقــابـلــة االس ــد في
تموز  ،2005قبل ان يمضي هذا الفريق
ف ــي ع ــدائ ــه ل ـهــا ف ــي ال ـس ـن ــوات الـتــالـيــة
واالتـ ـه ــام امل ـبــاشــر لــرئـيـسـهــا بــاغـتـيــال
الرئيس رفيق الحريري .لم تشأ الغاء
املجلس االعلى بني البلدين وال شطب
االتـفــاقــات الثنائية وال طــردت رئيسه
نصري خوري ،قبل ان تقود التطورات
االق ـل ـي ـم ـيــة امل ـت ـتــال ـيــة الـ ـح ــري ــري ،بعد
اتفاق الدوحة وبعيد ترؤسه الحكومة،
الى مصالحة ذلك النظام عام .2009
 4ـ قد يكون من الصواب القول ان نصف
ل ـب ـن ــان م ـت ـصــالــح م ــع س ــوري ــا ونـصـفــه
مـعــاد لـهــا ،بيد ان االم ــر ال يصح عندما
ي ـت ـع ـلــق ب ـح ـمــايــة ال ـج ـي ــش وم ـصــال ـحــه.
قــد يـكــون مــا حــدث فــي حــرب مخيم نهر
ال ـب ــارد ع ــام  ،2007ف ــي ذروة التصعيد
ضد االسد ونظامه واتهامهما باغتيال
الـ ـح ــري ــري االب وتـحـمـيـلـهـمــا مسلسل
ّ
االغتياالت ،ان الجيش تسلم من سوريا
عبر القنوات التي ال تمر بالسياسيني،
ذخ ــائ ــر ـ ـ ـ ألس ـل ـحــة ك ــان ــت زودتـ ـ ــه ايــاهــا
مطلع التسعينات ـ ملواجهة تنظيم «فتح
االسـ ــام» وتصفيته .لــم يحتج يــومــذاك
ال ــى مــوافـقــة حـكــومــة الـسـنـيــورة عـلــى ما
يفترض انـهــا ال تــوافــق عليه البتة .ذلك
مــا يقتضي ان يعنيه على اب ــواب حرب
الـ ـج ــرود ـ ــ 2الـتـنـسـيــق األم ـن ــي الـحـتـمــي
بني الجيش ونظيره السوري ،وكالهما
فــي مقلب مــن الـجــرود فــي مواجهة عدو
مشترك.

علم
و خبر
ّ
أبو مالك التلي يعتقل رفاقه
ّ
فور وصول أمير جبهة النصرة في القلمون سابقًا أبو مالك التلي
إلــى إدل ــب عـلــى رأس قــافـلــة الـنــازحــن الـســوريــن واملـسـلـحــن الــذيــن
كانوا برفقته ،أصدر أوامــره باعتقال عشرة من رفاقه الذين كانوا
فــي ع ــداد مـجـمــوعـتــه املـقــاتـلــة ،بـتـهـمــة أن ـهــم ع ـمــاء لـتـنـظـيــم داع ــش.
ُ
واح ــت ـج ــز هـ ــؤالء ـ ـ ـ ب ـي ـن ـهــم ل ـب ـنــان ـيــون ـ ـ ـ ف ــي س ـج ــون تــاب ـعــة لـجـبـهــة
النصرة في إدلب.

حواط يخسر الكتائبيين
بـمـجـ ّـرد أن أصـبــح املــرشــح الــرسـمــي لـلـقــوات الـلـبـنــانـيــة ،خـســر رئيس
بلدية جبيل املستقيل زيــاد حــواط مئات األصــوات التي كانت تؤيده،
والعائدة إلى كتائبيي قضاء جبيل .وفيما ُت ّ
قدر املاكينات االنتخابية
عــدد الكتائبيني بنحو  1500ص ــوت ،يــؤكــد مـســؤولــون فــي الـحــزب أن
عدد حاملي البطاقات في قضاء جبيل يصل إلى نحو  3آالف! وسارع
النائب السابق فارس سعيد إلى إجراء كل االتصاالت الالزمة ليضمن
ّ
ود الكتائبيني الذين يفترض أن يكون لديهم مرشح كسرواني على
الئحة سعيد ـ فريد الخازن ـ منصور البون في حال سارت األمور كما
َّ
ّ
تصب أصــوات الكتائبيني الجبيليني عند
يخطط لها األول ،على أن
سعيد.

لور سليمان مقابل تلفزيون لبنان
تؤكد مصادر قواتية أن مشروع تعيني مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان
بــات جــاهـزًا إلق ــراره فــي مجلس ال ــوزراء ،بعدما الـتــزم وزيــر اإلع ــام ملحم
الرياشي بآلية التعيني املـقـ ّـرة في مجلس ال ــوزراء منذ سبع سـنــوات .لكن
ما يحول دون إتمام التعيني أن وزير الخارجية جبران باسيل يطلب إقالة
لــور سليمان من إدارة الوكالة الوطنية لــإعــام ،وتعيني الصحافي زياد
ً
حرفوش بدال منهاُ .يذكر أن سليمان محسوبة على النائب بطرس حرب،
فيما حرفوش قريب من العونيني.

حرج مستقبلي في عكار
حصل اتفاق بني النائب السابق جمال إسماعيل واملرشح محمد سليمان
(أبــو عبدالله) يقضي بــأن يكون سليمان مرشحًا عن منطقة وادي خالد
في دائرة عكار .ويؤكد ّ
املقربون من األخير أنهم أعلموا األمني العام لتيار
املستقبل أحمد الحريري أن أبو عبدالله مرشح بشكل نهائي ولن ينسحب
هــذه املــرة أيــا كــان مستوى التدخالت الحريرية معه .ويـقــول هــؤالء أيضًا
إن الخيارات مفتوحة أمامهم ،خصوصًا أن عالقة سليمان جيدة بجميع
األفرقاء في عكار .وهو ما يضع تيار املستقبل في موقف محرج جدًا في
وادي خالد
عكار نتيجة املنافسة الكبيرة بــن سليمان ومــرشــح آخــر مــن ّ
سيبادر إلى إعالن الحرب االنتخابية ضد املستقبل في حال تبني األخير
ترشيح أبو عبدالله.

4

الثالثاء  15آب  2017العدد 3251

سياسة
مقال

الشيعي اللبناني المحسود على «تعتيره»
محمد نزال
كـ ــان الـ ــراحـ ــل غ ـ ّـس ــان ت ــوي ـن ــي يـصــف
شيعة لبنان بـ«طائفة الشهادة» .كان
ذل ــك ف ــي م ـعــرض املـ ــدح .ك ـ ّـرره ــا أكـثــر
ّ
ِم ــن مـنــاسـبــة ،إال أن أكـثــرهــا رســوخــا
ف ــي ال ــذاك ــرة ك ــان ق ـبــل  20ع ــام ــا ،إثــر
استشهاد هادي حسن نصر الله في
مواجهة االحتالل اإلسرائيلي .لم يكن
وصفًا عابرًا ،والواصف ،أيضًا ،ليس
ع ــاب ـرًاّ ،أم ــا امل ــوص ــوف ــون فـ ُـيـحـ َـســدون
ال ـي ــوم ع ـلــى م ــا أ ُنـ ـج ــزوه بـفـعــل حبل
ّ
اس ـت ـش ـه ــاده ــم املـ ــت ـ ـصـ ــل .هـ ـن ــاك َم ــن
َيحسد الشيعي اللبناني هذه ّ
األيام،
ّ
ّ
العادي ،الفرد ،مع كل إنجاز
الشيعي ّ
حققه حزب اللهّ .
ثمة اختالف
وطني ُي
على توصيف «الوطني» هنا .ال بأس.
الـحــزب ال ــذي أصـبــح ،أراد أم لــم ُيــرد،
رافـعــة الشيعة فــي لـبـنــان ...والـخــارج
(إلى ّ
حد ما)ّ .
ثمة موجة حسد ،أخيرًا،
ّ
بعد تحريره أراضي عرسال اللبنانية
ِمن تنظيم القاعدةُ .يترجم هذا حاليًا
ب ـم ـق ــاالت «الـ ـخ ــوف االس ـتــرات ـي ـجــي»
ّ
تصوير
اللبنانية ،مع
على الصيغة
ّ
ّ
الـشـيـعــة كـجـمــاعــة بـشــريــة عـلــى أنـهــم
ّ
ّ
التصدي
فــزاعــة ،وبالتالي ال بـ ّـد ِمــن
ُ
ل ـه ــم .ف ــي م ــواض ــع أخـ ــرى ي ــرج ــم ذاك
ال ـح ـســد ب ــ«ال ـت ـن ـك ـيــت» ع ـلــى ال ـحــزب
وب ـي ـئ ـتــه ،ب ــل ع ـلــى ال ـش ـي ـعــة ع ـمــومــا،
كـ ـ ـم ـ ــزاح «يـ ـكـ ـش ــف وال ي ـ ـ ـجـ ـ ــرح» .مــا
املـ ـ ـ ــزاح ،غ ــال ـب ــا ،إال وس ـي ـل ــة مـبـتـكــرة

ّ
ل ـقــول «ال ـح ـق ــائ ــق» ،إن ـم ــا ب ـطــرق غير
م ـبــاشــرة .عـلــى م ــدى أك ـثــر ِم ــن ثــاثــة
ع ـق ــود كـ ــان الـ ـف ــرد ال ـش ـي ـعــي ،وإن لم
ّ
ً
ّ
علمانيًا مثال،
يكن متحزبًا ،وإن كان
ّ
ّ
ّ
الشيعية
للحزبية
بــل حــتــى مخالفًا
(حــزب الله وحركة أم ــل)َ ...يشعر بأن
أفـ ــراد ال ـطــوائــف األخ ـ ــرى ،فــي لـبـنــان،
ي ـن ـظ ــرون إل ـي ــه ب ـعــن ال ـح ـس ــد .بـعــن
ال ـغ ـي ــرةَ .ي ـش ـعــر ب ـه ــذا م ــع أصــدقــائــه،
فــي ال ـشــارع ،فــي وســائــل اإلع ــام ،مع
ّ
زمالئه في العمل ،حتى وإن كان عمله
جلي الصحون في فندق يملكه ثري
ِمــن طائفة أخ ــرى .كانت مظاهر هذه
ّ
إنجاز «شيعي».
الحالة تتراكم مع كل ُ
ّ
ُ
َ
أن ت ـق ــاوم اإلســرائ ـي ـلــي امل ـجــمــع ،أقــلــه
فــي ال ـقــانــون ،عـلــى ع ــداوت ــه .أن تفوز
بلقب ُ
«مـحـ ّـرر الـجـنــوب» .أن تقف في
ّ
ّ
وج ــه اآلل ــة الـعـسـكــريــة اإلســرائ ـي ـلــيــة،
وحـ ــدك ،فــا تـنـكـســر ،بــل تنكسر هي
مـعـتــرفــة ،فـتـخــرج أن ــت مـنـتـصـرًا عــام
ُ
 .2006أن ت ـع ـي ــد أس ـ ـ ـ ـ ُـراك و«أس ـ ـ ــرى
اآلخرين» ِمن سجون املحتلّ ،
مرة تلو
أخـ ــرى ،بــاح ـت ـفــاالت «كــابـيـتــولـيـنـ ّـيــة»
ي ــراه ــا ال ـع ــال ــم م ـب ــاش ــرة .أن تـنـطـلــق
وراء «املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ــداع ـ ـشـ ــي» خـ ــارج
َ
ُ
نجز ،تنتصر في
حدودك وداخلها ،فت ِ
مواجهات أعيت جيوش دول ،فتبدو
ّ ُ
وك ــأن ــك ت ـح ــارب ال ـعــالــم .لـيـ ّـس ُمـهـ ّـمــا
كيف تصف نفسك ،أنت ،بأنك «لست
ّ
طائفيًا» .بعض اآلخرين يرونك كذلك.
ّ
العسكرية
بعضهم معك ،في خياراتك

ّ
ّ
كلها ،إال أنــك فــي نهاية األمــر «آخــر»
في عمق وجدانهم .ال يخلو األمر ِمن
استثناءات ،حتمًا ،لكن ما االستثناء
إال دليل ثبوت القاعدة.
ب ـل ـغــة الـ ـط ــوائ ــف ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،كــانــت
ّ
ك ــل طــائ ـفــة ،مـنــذ بــدايــة ال ـحــديــث عن
َ
ك ـيــان لـبـنــانــي ،تـســتـثـمــر إنـجــازاتـهــا

ّ
ربما لم تخرج
الطائفة بعد في
الوعيها الجمعي ِمن
الوصمة
تلك
تاريخيًاّ
ّ
الطبقية
الــداخ ـلـ ّـيــة ،وأح ـيــانــا ال ـخــارجـ ّـيــة ،في
بـنـيــة املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي .املــارونـ ّـيــة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة فـعـلـتـهــا .أن ـت ـجــت حــربــا
ّ
ّ
ّ
السياسية
السنية
أهلية في النهاية.
ّ
فعلتها .أنتجت تصدعًا و«إحباطًا»
ّ
يتحدث
نعيش آث ــاره ال ـيــوم .ال أحــد
ّ
ّ
السياسية ،وهذا ألسباب
الدرزية
عن
ّ
ّ
ديموغرافية ،لكنها حصلت وأنتجت،
ل ـك ــن ع ـل ــى نـ ـط ــاق م ـ ـحـ ــدود .أن ـت ـجــت
ّ
«ف ـ ــائ ـ ــدة» داخ ـ ـ ــل ب ـي ـئ ـت ـه ــا .ك ـ ــل ه ــذه

ال ـت ـجــارب أنـتـجــت «ف ــوائ ــد» (بمعنى
مـ ــا) ل ـب ـي ـئ ـت ـهــا .ب ـع ــض ت ـل ــك ال ـف ــوائ ــد
ّ
دستوريًا ال ُيمكن ّ
املس
أصبح عرفًا
ب ــه .ال ُيـمـكــن الـهـمــس ع ـنــه .مـ ــاذا عن
ّ
ّ
ّ
شيعية
السياسية؟ هل ِمن
الشيعية
ً
ّ
س ـي ــاس ــيــة أص ـ ـ ــا؟ هـ ــذه ال ـت ـه ـمــة ِم ــن
«اآلخــريــن» التي يعتب بعض ّشيعة
ّ
الشيعية ألنها لم
األحزاب
لبنان على ّ
ُ
ّ
تمارسها حقًا .كيف ترجمت كل تلك
ّ
الشيعية» في الداخل؟
«االنتصارات
ً
ف ــي ال ـك ـه ــرب ــاء مـ ـث ــا؟ أسـ ـ ــوأ ت ـغــذيــة
كـهــربــائـ ّـيــة فــي لـبـنــان هــي ِم ــن ّ
حصة
امل ـن ــاط ــق ال ـش ـي ـع ـ ّـي ــة .أسـ ـ ــوأ تــرس ـيــخ
ّ
ل ـ ــ«بـ ــدعـ ــة» املـ ـ ــولـ ـ ــدات ال ـك ـه ــرب ــائ ـ ّـي ــة،
الـ ـب ــديـ ـل ــة م ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ب ـمــاف ـيــات ـهــا
وأوب ـ ــاشـ ـ ـه ـ ــا ،تـ ـج ــده ــا فـ ــي امل ـن ــاط ــق
ّ
الشيعية .فــي قطاعات العمل؟ شهد
الـع ـقــد امل ــاض ــي والدة «ق ـط ــاع عـمــل»
جديد اسمه «الفاليه باركينغ»ِ .م ّمن
يتألف هذا «الجيش» ّ الذي ُيتقن ركن
س ـيــارات األث ــري ــاء؟ إن ـهــم بغالبيتهم
ِم ــن ال ـش ـي ـعــة .ح ـ ـ ّـراس ش ــرك ــات األم ــن
(امل ــدن ـ ّـي ــة) ل ـل ـمــؤس ـســات وال ـش ــرك ــات
و«املـ ــوالت» الـكـبــرى ،ه ــؤالء الـحـ ّـراس
ال ــذي ـ ّـن ي ــرت ــدون ث ـيــابــا أش ـب ــه بـثـيــاب
الـ ـك ــش ــاف ــة ّ ،هـ ـ ــؤالء أص ـ ـحـ ــاب ال ــدخ ــل
ال ــزهـ ـي ــد ،إن ـ ـهـ ــم ،ف ــي ال ـع ــاص ـم ــةِ ،م ــن
ّ
بأكثريتهمَ .من الذي ُيعاني،
الشيعة
أكـ ـث ــر ِمـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــواه ،وفـ ـ ــق ال ـت ـ ّص ـن ـيــف
ّ
املخدرات؟ إنهم ِمن
الطائفيِ ،من آفة
الشيعة .أوراق محاكم الجنايات في

ّ
املناطق تؤكد ذلك .تلك البيئة ليست
ُ
َ
ب ـخ ـيــر ح ـتــى ت ـح ــس ــد ِمـ ــن ق ـبــل أح ــد.
ت ـت ـش ــارك م ــع ك ـث ـيــريــن «ت ـع ـت ـيــرهــم»،
لكن مــع فــارق أن فــردهــا ُي َ
حسد على
«تـ ـعـ ـتـ ـي ــره»َ .ي ـش ـع ـ َـر الـ ـف ــرد الـشـيـعــي
ب ـم ــا ُيـ ُـس ـ ّـم ــى فـ ــائـ ــض الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـوة ...لـكــن
غـيــر املـسـتـثـمــر فــي ال ــداخ ــل .ال مكان
لصرفه ،في املعيشة .في الرخاء (ولو
الـنـسـبــي م ـقــارنــة) .تـغـ ّـيــر الـكـثـيــر عن
ّ
زمن «أبو ذنب» وزمن «عتالة البور»
ّ
و«البويجية» في وسط
و«الشيالني»
بيروت ،ذلك حقبة خمسينيات القرن
املاضي وستينياته وسبعينياته ،إال
ّأن الطائفة لــم تـخــرج بـعــدّ ،
ربـمــا في
الوعيها الجمعيِ ،مــن تلك الوصمة
ّ
ّ
شيعيًا
الطبقية تــاريـخـ ّـيــا .أن تـكــون
ّ
ت ـع ـي ــش فـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة ال ـج ـن ــوب ــي ــة
ل ـب ـي ــروت ،ح ـيــث قـلـعـتــك الـحـصـيـنــة،
ح ـي ــث يـ ـك ــاد ي ـن ـق ـطــع ال ـن ـف ــس ،حـيــث
يـ ـك ــاد ال ـع ـي ــش ُي ـص ـب ــح غ ـي ــر صــالــح
ُ
ُ
ب ـش ـ ّ
ـري ــاُ ،ي ـم ـكــن أن تـ ـض ـ َـرب وت ـكـ ّـســر
عظام وجهك على أيدي «زعــران» ِمن
أبـنــاء هــذه العشيرة أو تـلــك .أن ترى
هـ ـن ــاك ع ـن ــد ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـصـ ـرًا ،ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،ش ـ ّـب ــان ــا ي ـع ـتــدون
ع ـل ــى رجـ ـ ــل أرب ـع ـي ـن ــي أم ـ ـ ــام طـفـلـتــه
الـصـغـيــرة وزوج ـت ــه ال ـحــامــل ،وســط
ال ـ ـشـ ــارع ،قـ ــرب ح ــاج ــز األم ـ ــن ال ـع ــام،
ف ـي ـغــرق ف ــي دم ــائ ــه وال ي ـق ـتــرب أحــد
ّ
لـلـمـســاعــدة .ك ــل مــا ل ــدى رج ــل األم ــن،
عـنــد ال ـحــاجــز ،أن ي ـقــول لـلـمـضــروب:

ُ ّ
ّ
«التيار» لن يرشح أحدًا ضد أسعد حردان
تقرير

«مايسترو» العالقة بين التيار الوطني
الحر والحزب السوري القومي
االجتماعي ،هو حزب الله .وجوده
الشعبي في عدد من الدوائر،
يمنع العونيين ٍمن ترشيح أحد ضدّ
ٍ
«القومي» ،حتى ولو كان األخير
ُ
سيواجه الوزير جبران باسيل في
ُعقر داره
ليا القزي
كـ ــان ج ـب ــران عــري ـجــي رئ ـي ـســا لـلـحــزب
ال ـ ـسـ ــوري ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي حــن
زاره ٌ
وفد من التيار الوطني الحر ،قبل
أشـهــر مــن ع ــودة الـعـمــاد مـيـشــال عــون
مــن منفاه الفرنسي عــام ُ .2005سـ ّـرب
الخبر إلى اإلعالم ،في وقت لم يكن فيه
التيار العوني قد أعلن عن أي لقاء مع
فريق سياسي حليف للنظام السوري.
ومــن حينه ،بــدأت العالقة بني االثنني،
ُ
لــت ـس ـت ـك ـمــل ت ـح ــت عـ ـب ــاءة ح ـ ــزب ال ـل ــه،
وتـفــاهــم ق ــوى  8آذار ،مــع اإلشـ ــارة إلى
ّ
أن الـتـعــاون بــن العونيني والقوميني
يسبق عــام  2005بكثير .فزمن الحرب
بـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ومـيـلـيـشـيــا
الـقــوات اللبنانية ،مـ ّـدت قيادة القومي
ف ــي امل ــن الـشـمــالــي ع ــون بــاملـســاعــدات
ض ـ ـ ـ ّـد خ ـ ـصـ ــومـ ــه .وب ـ ـعـ ــد االنـ ـسـ ـح ــاب
ّ
السوري من لبنان ،اقتنع القوميون بأن
ميشال عون ُج ٌ
زء من «قضية وطنية»،
التحالف معه أساسي ملصلحة الحلف
االستراتيجي .لــم يأبهوا لـكــون نظرة
العونيني إليهم كانت دائمًا بوصفهم
حليفًا من الفئة الثانية .التزمت قيادة
ً
الروشة بخيارها ،وصوال إلى انتخاب
عــون رئيسًا للجمهورية ،على حساب
«الـحـلـيــف ال ـث ــاب ــت» ،ال ـنــائــب سليمان

فرنجية .فهل سينكسر هذا الحلف في
االنـتـخــابــات النيابية فــي أي ــار 2018؟
غالبية األح ــزاب والتيارات السياسية
ّ
حسمت أن التحالفات ستكون «على
الـ ـقـ ـطـ ـع ــة» ،ب ـع ــد أن ان ـت ـف ــى ال ـخ ـط ــاب
ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي ع ـلــى أس ــاس ــه كــانــت
ُ
ت ـخ ــاض االن ـت ـخ ــاب ــات ،وب ــات ــت تـتـقـ ّـدم
امل ـص ـل ـحــة ف ــي ال ـب ـح ــث ع ــن ت ـحــال ـفــات
ّ
تؤمن أكبر عدد ُممكن من النواب لكتلة
ّ
ُنيابية ما ،حتى لو لم يكن بني القوى
املتحالفة ّ
أي رابط سياسي أو برنامج
للمرحلة املقبلة.
خاض التيار العوني والحزب القومي
معارك انتخابية معًا ،وإن كان القوميون
يـتـحــدثــون ع ــن مــاح ـظــات ع ـ ـ ّـدة ،تـبــدأ
ّ
بأن العونيني في املنت الشمالي تركوا
الئحتهم
عام  2005مقعدًا شاغرًا
على ُ
ّ
الجميل ،ثـ ّـم عدم
ملصلحة النائب بيار
ال ـس ـع ــي إلنـ ـج ــاح ال ـن ــائ ــب «ال ـق ــوم ــي»
السابق غسان األشقر عام ( 2009رغم
ُ
أن األرق ــام تظهر غياب أي «تشطيب»
ً
عوني لألشقر) ،وصوال إلى عدم تفعيل
العونيني ماكينتهم االنتخابية دعمًا
لـلـ ُـمــرشــح «ال ـقــومــي» خ ــال انـتـخــابــات
الكورة الفرعية ،عام  .2012الحسابات
ُاالن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وت ـح ــال ـف ــات ال ـعــون ـيــن
املستجدة ،وعالقات «القومي» الثابتة،
ربـمــا سـتـفــرض تـبــاعـدًا انتخابيًا بني
قيادتي الرابية (سابقًا) والروشة .وفي
تـلــك ال ـحــالــة ،الـتـنــافــس سـيـكــون فاقعًا
أكثر من غيره ،في دائرة الشمال الثالثة
(الـ ـبـ ـت ــرون ،ال ـ ـكـ ــورة ،بـ ـش ـ ّـري ،زغ ــرت ــا)؛
فالحزب القومي ،إذا لم تتبدل الوقائع،
س ـي ـت ـحــالــف م ــع تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة وي ــدع ــم
ط ــون ــي س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة ،مــواج ـهــا
رئ ـي ــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ج ـبــران
بــاس ـيــل ف ــي ُع ـق ــر داره .هـ ــذا األم ـ ــر قد
ّ
ُيــوتــر العالقة بني الطرفني ،وينسحب
س ـل ـبــا ع ـل ــى الـ ــدوائـ ــر األخـ ـ ـ ــرى ،كــاملــن
ال ـش ـمــالــي ،وعـ ـك ــار ،وال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي،
وزحـلــة ،وبعلبك ـ ـ الهرمل ،والنبطية ـ
بنت جبيل ـ مرجعيون ـ حاصبيا .في
هــذه الــدائــرة تحديدًا ،ما الــذي سيمنع

ُ ّ
قانصو :سنرشح في الجنوب وبعلبك ــ الهرمل ،المتن الشمالي ،والكورة وعكار وعاليه ــ الشوف (هيثم الموسوي)

وزيــر الخارجية من ّرد الصاع لقيادة
القومي التي حرمته من أصواتها ّ في
الدائرة التي سيترشح عنهاُ ،
ويرشح
التيار العوني شخصًا بوجه النائب
(والــرئـيــس السابق لــ«الـقــومــي» وأحــد
أبرز قياداته) أسعد حردان؟
ّ
ت ـ ـبـ ــدأ مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي تـ ـك ــت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
ّ
واإلصـ ـ ـ ــاح حــدي ـث ـهــا بـ ـ ــأن االح ـت ـك ــاك
ب ــن «الـ ـتـ ـي ــار» والـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي هو
فــي الـكــورة ،وامل ــن ،وبعلبك ـ ـ الهرمل،
والنبطية ـ ـ بنت جبيل ـ ـ مرجعيون ـ
حاصبيا« .قاعدة القوميني األساسية
هي في الكورة واملنت» .في حال تحالف
تـيــار امل ــردة مــع ال ـقــوات اللبنانية في
دائــرة الشمال الثالثة« ،مــن املمكن أن
نـكــون حينها مــع الـقــومــي» .وفــي هذا
اإلط ـ ــار ي ـت ـحـ ّـدث م ـق ـ ّـرب ــون م ــن رئـيــس
تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة عــن
كــون القومي سيكون حتمًا فــي صف

اإلشكالية الحقيقية
بين العونيين
والقوميين هي
في الدوائر حيث
لحزب الله نفوذ

التيار الوطني الحر في دائرة الشمال.
ويلفت هؤالء إلى كون هذا السيناريو
ملـصـلـحــة ال ـق ــوم ــي وامل ـ ـ ــردة م ـع ــا ،ألنــه
سيتيح لهم التنافس على مقعدين في
الكورة بدل التنافس على مقعد واحد

ف ـي ـمــا ل ــو ك ــان ــا م ـع ــا .وت ـل ـفــت م ـصــادر
فــي فــريــق  8آذار إل ــى أن الـتـقــارب بني
املـ ــردة والـ ـق ــوات ،ول ــو لــم يـتـحـ ّـول إلــى
تحالف انتخابي ،سيباعد بني املردة
والقومي.
أما دائرة املنت ،فترى مصادر العونيني
أن ـه ــا «امل ـ ـكـ ــان ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـق ـيــاس قــوة
التحالف مع القومي من عدمه .قد يكون
املخرج ترشيح شخص كفادي عبود،
م ـق ـب ــول م ــن الـ ـق ــاع ــدت ــن» .اإلش ـكــال ـيــة
الحقيقية ،التي تتحدث عنها املصادر
العونية« ،هي في الدوائر حيث لحزب
الله نفوذ قــوي .ال الحزب حسم كيفية
مـقــاربـتــه ملـلــف االن ـت ـخــابــات ،وال نحن
وض ـع ـن ــا ن ـظــرت ـنــا ال ـن ـهــائ ـيــة أيـ ـض ــا».
ولكن مواجهة القوميني في مرجعيون
«تعني االص ـطــدام مــع حــزب الـلــه ،فهل
سـنــأخــذ ه ــذا الـ ـق ــرار؟» ،تـســأل مـصــادر
ً
ّ
عــون ـيــة ن ـيــاب ـيــةُ ،م ـس ـت ـب ـعــدة ذلـ ــك ألن
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ّ
في مديح القوة
«ع ـل ـي ــك أن تـ ـه ــرب ُب ـس ــرع ــة ِم ـ ــن ه ــذا
االت ـج ــاه» .يسأله املـعـتــدى عليه :ألن
ّ
توقفهم؟ أقله سيارتهم الخالية ِمن
لــوحــات التسجيلُ ،
فيجيبه« :اسمع
ّ
مني واهرب» .طائفة يكسر «حزبها»
كإسرائيل ،ويسير الرعب أمامه
عدوًا
َ
مسيرة َسنة في عيون اآلخرين ،هو
أعجز عــن كسر ،ال عشيرة ،بــل أفــراد
ِم ــن ع ـش ـيــرة داخـ ــل طــائ ـف ـتــه .ه ــل ِمــن
داع للحديث عــن ال ـخ ـ ّـوات عـلــى املــاء
ٍ
وال ـك ـهــربــاء واإلن ـتــرنــت والـسـتــااليــت
الـتــي ُيمارسها ه ــؤالء منذ سـنــوات؟
ُحكي كثيرًا عن هذا .السجون مليئة،
وص ـ ــدارة ال ـع ــدد ،ب ــا م ـن ــازع ،ألبـنــاء
ّ
ُه ــذه الـطــائـفــة .ك ــل ه ــذا ،ورغ ــم م ــرارة
امل ـكــابــرة عـنــد ال ـفــرد الـشـيـعــي ،تجده
ّ
األســرع لبذل دمه عند كل استحقاق
ُ
ّ
وطني .إنـجــازات «أحــزابــه» ال تقرش
فـ ــي م ـج ـت ـم ـع ــه ،وإن ح ـ ـصـ ــل ،وهـ ــذا
حـصــل ،فلحفنة ِم ــن «ال ـبــرجـ ّ
ـوازيــات
ّ
الشيعية» الصاعدة حصرًا.
ّ
«املعترون» في لبنان تجدهم داخل
ّ
كــل طائفة ،بفارق عــددي ،نسبي ،إال
ّ
أن «ت ـع ـت ـيــر» الـلـبـنــانــي الـشـيـعــي له
ّ
ـاص« .املعتر» في لساننا
شكله الـخـ ُ
العامي مفردة نشير بها إلى املسكني
ومـ ــا ش ــاك ــل .ه ــي ع ـلـُـى األرج ـ ـ ــح ،في
َ
عتر» (بال ّ
ّ
العربية ّ
شدة
لفظة «امل
األم،
ُ َ
على التاء) .هذا املعتر ،في القاموس،
هــو الــذي َ
«يظهر ِمنه الرغبة فــي أن
ّ
ُيعطى ولكنه ال َيرفع يده وال َيسأل».

ـزب ّالله
«االتـجــاه العام أن نكون مع حـ ُ
على لوائح واحدة .األرجح أن ال نرشح
أحدًا».
الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي أي ـض ــا ل ــم ي ـن ـتــهِ من
تـحــديــد خ ـيــاراتــه االن ـت ـخــاب ـيــة« ،ول ــن
تتضح ال ـصــورة قـبــل نـهــايــة الـسـنــة»،
كما ُيشير رئيس الحزب الوزير علي
ق ــانـ ـص ــو ،م ــؤكـ ـدًا أن «ل ــديـ ـن ــا ح ـل ـفــاء
ثــاب ـتــن ،وبــإم ـكــان ـنــا أن نـلـعــب دورًا،
عـ ـس ــان ــا ن ـت ـم ـك ــن مـ ــن خـ ـل ــق م ـســاحــة
تحاور بني التيار الوطني الحر وتيار
امل ــردة ،فنكون معًا» .القانون الجديد
«ف ــرض تكتيكات مختلفة؛ ُمـمـكــن أن
يـتــوزع الحلفاء على أكثر مــن الئحة،
خــافــا للتحالفات التقليدية» .يقول
ّ
قــان ـصــو إن الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي وغ ـيــره
مــن الـقــوى «ستتحالف على القطعة،
ألن لـكــل دائـ ــرة خـصــوصـيـتـهــا .األم ــر
حوار مع الجميع».
بحاجة إلى
ّ
ّ
تقدم بــأوراق ترشحه إلى االنتخابات
داخـ ّــل ال ـح ــزب ال ـقــومــي «أك ـث ــر م ــن 45
ُم ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــا .سـ ـيـ ـك ــون لـ ـن ــا ُم ــرشـ ـح ــون
ف ــي دوائ ـ ـ ــر ب ـن ــت ج ـب ـيــل ـ ـ ـ ال ـن ـب ـط ـيــة ـ ـ
مرجعيون ـ حاصبيا ،بعلبك ـ الهرمل،
املــن الشمالي ،الـكــورة ،عـكــار ،عاليه ـ
الشوف .ونــدرس ترشيح أحد الرفقاء
أو األص ـ ــدق ـ ــاء فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا» .أم ـ ــا فــي
َ
دائرتي زحلة وراشيا ـ البقاع الغربي،
«فـلــديـنــا كـتـلــة نــاخ ـبــة ،ن ــدرس كيفية
االستفادة منها».
مــاذا عــن التيار الوطني الـحــر؟ «هناك
ث ــواب ــت ُم ـش ـت ــرك ــة :اق ـت ـص ــاد اإلنـ ـت ــاج،
امل ـقــاومــة ،الـعــاقــة مــع س ــوري ــا ،الــدولــة
املــدنـيــة .»...هــذه النقاط ،تعلو فــوق ّ
أي
ّ
ح ــرج قــد ُيـشــكـلــه الـتـبــاعــد االنـتـخــابــي.
وح ـت ــى م ــواج ـه ــة «الـ ـق ــوم ــي» ل ـج ـبــران
باسيل في دائرته األم لن تنعكس سلبًا
ً
على دوائــر أخــرى .أوال ،ألن التحالفات
ستكون بحسب خصوصية كل دائرة.
وثــان ـي ــاّ ،ي ـقــول قــان ـصــو« ،سـمـعـنــا من
ال ـت ـي ــار ،أنـ ــه ت ـ ّقــدي ـرًا لـلـعــاقــة املـمـتــازة
مـعـنــا ،ل ــن ُي ــرش ـح ــوا أحـ ـدًا ض ـ ّـد أسعد
حردان».

عامر محسن
ٌ
فارق كبير بني أن تكون ضعيفًا ّ
متمردًا ،أو أن تتماهى مع الضعيف
يوجد
وتحاول تمكينه ،وبني تحويل الضعف الى قيم ٍة ،أو الى حال ٍة مستحبةّ
ّ
ّ
ورومانسية .بل ّإن واجــب ّ
بشكل
القوة وامتالكها يقع على الضعيف
ٍ
املقاومة في لبنان،
أقسى ،وأكثر الحاحًا ،من ًغيره .في خطابات قــادة
ّ ّ
على مــدى عقود ،تجد الزمــة ّ
يتسلح الضعيف
أن
تتكرر عن ضــرورة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
عالم ظالم ال عبر القوة،
شيئًا ّفي ٍ
بالقوة ،وأنك لن تحرر أرضًا ولن تغير ً
وأن أحدًا لن يستمع اليك أو يلقي اليك باال حتى تثبت نفسك في ميدان
الـصــراع واملهابة .هــذا يعود جزئيًا الــى ّأن هــؤالء قد خرجوا في لبنان
ّ
ـاس ،أقنعهم بأنه ال فائدة من أخذ شعبك
من تجارب صعبة
وتاريخ قـ ٍ
ٍ
فــي طــريـ ٍـق غير م ــدروس ،وال شــرف لقضيتك وال ألهلك فــي أن تكون
الضعيف النبيل الساذج ،الذي ُيهزم ُويسحق ثم ُينصفه ّ
املؤر ٌّخون.
ّ
للناس في لبنان وخارجه ٌ
أعني وهي ترى ،وقد أصبح هناك سجل ًوتاريخ
ٌ
نموذج ّ
حرر لبنان ،وفعل ما كان مستحيال .كان
وتجربة معاشة :أمامنا
ّ
الجيش االسرائيلي يتعامل ّمع جانبنا من الحدود على أنه حقل رماية،
ّ
يتحسب مــن كــل حركة يقوم بها ،فيما الجنوبيون يبنون
وهــو الـيــوم
ّ
ّ
خوف ـ ـ على ّحواف السياج الفاصل .كانت الحرب ضدنا
بيوتهم ـ ـ بال
ٍ
سهلة فأضحت كابوسًا .وملا وقعت الحرب في سورياّ ،أمنت املقاومة
حــدود البلد وحمته مــن األس ــوأ ،كما حصل فــي ال ـعــراق؛ وحــن دخلت
ّ
الحدود هزمتها املقاومة بسهولة وطردتها
واستقرت داخل
«القاعدة»
ّ
من البلد (معارك الجرود لم تكن ال الفصل األخير ،العلني ،في املواجهة.
التنظيم داخــل لبنان كان
ـ«القاعدة» و«داعــش» حني حاولوا
ُ
ما حصل ّ ل ّ
ّ
أدهى وأمر :كل مجموعاتهم تم تفكيكها ،قادتهم قتلوا أو اعتقلوا ،ولم
ّ
تفخيخ واحد في طول البالد وعرضها).
يتمكنوا من حيازة مشغل
ٍ
على مــدى عـقــود ،كــان الـكـيــان الصهيوني ق ــادرًا على ابـقــاء املنطقة
مفرغة ال تنتهي :اسرائيل قــادرةّ ،
العربية بأكملها في دور ٍة ّ
دوريــا،
بلد حولها ومنع حركات املقاومة في مهدها،
على ضرب او اجتياح ّأي
ٍ ّ
وه ــي تـسـتـخــدم ال ــوالي ــات املــت ـحــدة مــع «األع ـ ــداء األب ـع ــد» ،فيضربون
ّ
األنظمة الثورية أو يحاصرونها ويمنعونها من أن تشكل ،يومًا ،خطرًا
فعليًا على الكيان .هذه ّالدورة لن ّ
يتم كسرها عبر املناورات و«الذكاء
السياسي» وتصديق ضمانات اآلخرين ،بل عبر مراكمة ّ
القوة ،حني
ال تعود اسرائيل ق ــادرة على حــربــك ،وال أميركا تستسهل اجتياح
ّ
ألنك تملك ما يقلقها ويردعهاّ .
القوة هنا ،باملناسبة ،هي أساسًا
بالدك
ّ
ّ
ّ
واملعدات :الجيش
في الناس وفي التنظيم ،أكثر بكثير من الصواريخ
الرسمي قد ينكسر ويتراجع ويتفكك؛ وحني يسقط البلد أو ّ
تتغي ًر
ّ
ينقلون والء ّه ــم أو ي ـنــزوونّ .ولـكــن مجموعة
السلطة ،فالضباط قــد
ّ
ّ
يعرفون
عقائدية من عشرات آالف الشبان ،كلهم مدربون ومسلحونّ ،
رتبهم ولن يتوقفوا
بعضهم البعض ويقاتلون معًا؛ هؤالء لن يخلعوا
ّ
عــن القتال مهما حـصــل ،ولــو خـســرت صــواريـخــك وك ــل شــيء آخــر،
معاد باالستقرار في البلد ـ ـ ومطالعة هذه
نظام
ولــن يسمحوا ألي
ٍ
ٍ
ّ
اجتياح جديد هو ،تحديدًا ،ما
السيناريوهات والحدود السياسية ألي
ٍ
يثير كآبة املخططني الصهاينة.
مقاومة اسالمية

ً
ّ
ّ
اسالمية ،وهذا ليس صدفة وال يمكن عزله ،ككل أحداث
املقاومة في لبنان
ّ
ّ
ّ
لبنان ،عن السياق في املحيط األعم .كتب محمد سيد رصاص ،ضمن
دراسات عن األحزاب
عمل عن «األحزاب والحركات اليسارية العربية»،
ٍ
ٍ
ّ
ّ
العربية الشيوعية في الـســودان والـعــراق وســوريــا .القصة التي تتكرر
ـزاب حــازت صعودًا وشعبية هائلة داخــل مجتمعاتها
هنا هي عن أح ـ ٍ
ّ
استبدالها وخالفتها في
فــي الخمسينيات وبــدايــة الستينيات ،ثــم تــم
ّ
املرحلة التالية عبر حركات ّ
واسالمية في ّكل مكان تقريبًاٌ .
جزء
قومية
ٍ
ٍ
اساسي من هذا ّ
ّ
التحول كان سببه ّأن القوميني قد استنسخوا «البرنامج
املرجعية السوفياتية
الشيوعي» ،أو أخــذوا عناصره «الجاذبة» وتركوا ّ
وشبهة االلحاد .لو أردنــا التبسيط واالختصار :الفلح سيتعاطف مع
الشيوعيني ألنهم يعدونه باصالح زراعــي ،وتوزيع األرض ،واشتراكية
الدولة؛ فحني يأتي الناصري أو البعثي ويعرض السياسات ذاتها تمامًا،
مــع ايــديــولــوجـيــا مـسـتـمـ ّـدة مــن ت ــراث الـعــربــي وقــومـ ّـيـتــه ،فـلـمــاذا يختار
املاركسي على القومي؟ ًاخالصًا للمادية الجدلية؟ بل ّإن الناصريني
والبعثيني في الـعــراق مثال ،حتى استالم صـ ّـدام حسني للحكم ،كانوا
يزايدون على عهد عبد الكريم قاسم في االجراءات االشتراكية ،وخطوات
ّ
ّ
في ملفات ٌذات أهمية وطنية كبرى كتأميم النفط.
حصل تبادل مشابه لـ«املهمة التاريخية» بني االسالميني و«الثوريني»
في العقود التالية .املسألة ليست فقط في ّأن أغلب األنظمة الثورية قد
فشلت فــي تحقيق وعــودهــا التنموية ،ونخبها ّامــا ُهــزمــت أو تراجعت
ّ
وانقلبت على تراثها ،وال ألنــه قد ظهر الخميني .األســاس كــان في ّأن
االســامـ ّـي فــي لبنان ،وغـيــره ،أضحى ق ــادرًا على محاججة «الـثــوري»:
ّ
كشعار ومشروع؟ مقاومة الغرب واسرائيل؟ أنا أنفذ
ومــاذا ظل لديك
ٍ
أفضل وأفعل منك ،وســأكــون أكثر حزمًا وجـ ّ
هــذه ّ
ـذريــة،
بشكل
املهمة
وسأوصل الى ّالت ٍحرير ،والى نتائج مادية يلمسها الناس ،ومراكمة فعليةّ
للقوة واملنعة (بعض «اليسار السابق» اللبناني الذي يلوم املقاومة ،بعد

ّ
ّ
ويصر على أنها زاحمته و«حرمته» من القتال
أن حـ ّـررت وانتصرت،
ّ
ّ
ضد الصهاينة يثبت لنا أنــه ال ّ
الذين
يهتم لقضية أو
ٍ
ألرض أو ّللناس ٌ
يعيشون عليها ،وال يرى االنتصار وتحرير الجنوب على أنه استكمال
يأت عبر تنظيمه
لهدفه األسمى ،بل هو يعتبر التحرير «هزيمة» إن لم ِ
وبفضله هو ـ ـ ّ
وكأن من ضعف أمام رفيق الحريري وماله كان سيصمد
في وجه «تساحال»).
الدولة والمقاومة

ّ
في لبنان اليوم (وخارجه) ّ
الحجة الجديدة ألعداء املقاومة هي أنها حركات
ّ ُ
ّ
قومية) وأنـهــا تضعف ال ــدول ومؤسساتها،
دون ـ ـ قومية (أو فــوق ـ ـ
ّ
وتنتهك احتكارها للعنف املسلح ،وتؤسس النقسامات في املجتمع.
ٌ
نفاق على مستوينيّ ،أو ًال ّ
ألن املجتمع لم يخرج بهذه
الخطاب فيه
هذا
ّ
ّ
الحركات ال بسبب عجز ّالدول وغياب املشاريع الوطنية ،وخيانة النخب
ّ
وخذالنها ّلقضاياها وألهلها .ثانيًا ،هــؤالء الناقدون ـ ـ في األغلب ـ ـ ال
ٌ
جيش ق ـ ّ
ـوي ،ودول ــة حقيقية ،ووط ـ ٌـن يقاوم؛
يــريــدون حقًا ان يكون لنا
ّ
ببساطة ـ ـ كاألميركيني
هم يعجبهم الوضع القائم ولكنهم منزعجون ّ
علينا.
يريدونه
ما
كل
والصهاينة ـ ـ ألنهم لم يعودوا قادرين على فرض
ٌ
ٌ
يريدون أن يكون لنا جيوش ال تقاتلُ ،ويقال لنا هذا جيشك ،ودولــة ال
ٌ
ٌ
ٌ
مفقر ضعيف
وشعب
وال تحميُ ،ويقال لك هذه هي «الشرعية»،
تبني ّ
ٌ
واقتصاد استهالكي ُمخترق وينزف
غير منظمُ ،ويقال هذا هو شعبك،
ويقال لنا هذه قواعد السوق فالعب ضمنها .املشكلة في لبنان ليست
املقاومة ،بل ّالدولة ،وسبب مأساة البلد هو ما صنعه رفيق الحريري ،ال
ما صنعه املجاهدون.
أمامنا هنا نموذجان عمل ٌّكل في مجاله ،والنتائج ـ ـ بعد ربع قرن ـ ـ ّ
جلية
ً
سنة من «إعادة اإلعمار» أثمرت طبقة ثرية جديدة،
وساطعة .عشرون ٍ
ودولة مفلسة ،والوحيد الذي نجح واقتنص الفرص في تلك املرحلة لم
يكن من أصحاب األعمال أو مشاريع الصناعة والتكنولوجيا ،بل من
الروشة ومناطق ّ
افتتح باكرًا املقاهي واملطاعم الفخمة في ّ
السهر .هناك
ّ
من بنى نموذجه على أننا ق ــادرون على االستمرار ونحن نستورد
كـ ّـل ش ــيء ،وال ننتج شيئًا تقريبًاّ ،
وأن هــذه املـلـيــارات مــن ال ـ ّـدوالرات
سنحصلها دائمًا عبر ّ
ّ
السياحة ،وعبر تحويالت املغتربني ،واألرصدة
ّ
التي تــودع في مصارفنا لالستفادة من الفوائد على الدين العام (بل
مرحلة نستدرج فيها ّالدين باملليارات للحفاظ على دفق
وصلنا الى
ٍ
ّ
الدوالرات وتغطية االستيراد ـ ـ وهي ممارسة تشبه ما يسمى «استهالك
ّ
النفس»  cannibalizationفي األدبيات العسكرية ،حني تأخذ قطعًا من
ً
طائرة لتصلح طائرة أخرى وستنتهي هكذا ،بالضرورة ،بال طائرات).
هذا هو النموذج الخطر واملكلف والــذي ال يمكن التعايش معه ،وهو ما
ّ
ّ
ّ
يدمر اليوم حياة الــنــاس .حتى باملقياس العسكري واألمـنــي ،اقتصاد
الكباريه وتبييض األموال والعقارات واالغتراب هو آخر ما يمكن أن ينتج
مجتمعًا مقاومًا .ملــاذا تدافع عن األرض وانــت ال تزرعها ،وهــي ليست
ً
دخل لك وال تعني لك رفاهًا وعمال وانتاجًا ال تريد ألحد أن يسلبه
مصدر ٍ
ّ
ّ
منك (بل هي مجرد سلعة عقارية ،تتركز باضطراد في يد األثرياء)؟
كيف تفكر باالستقالل وانت ال تنتج أبسط ما تحتاجه؟ وكيف تغضب
الغرب أو الخليج وهم مصدر الريع الذي تعتاش منه؟ أنا أصبحت على
قناعة ،منذ زمنّ ،
بأن انتظار اإلصالح في لبنان لم يعد مجديًا ،بل من
ٍ
ّ
السياسيون في لبنان مشاريع
يطرح
حني
«االنهيار».
انتظار
ـرب
األقـ
ّ
ّ
ّ
ّ
واقتراحات بكل جدية ،ال أفهم الهدف من كل هذا النقاش ،أو إن كانوا
ٍ
ّ
هل لدى
ذاهبون؟
كم
ان
تعتقدون
اين
الى
االنكار:
من
ة
حال
في
ٍ
ّيعيشون ّ
ّ
أي منكم خطة منطقية ،خريطة طريق ،تشرح لنا كيف سندفع كل هذا
ّ
ّ
ّالدين ،أو ّكيف سينمو االقتصاد حتى يقدر على التحكم بكلفته ،وانت
ونحن
تسحب كل هذه املليارات منه؟ وكيف سنفعل ّأيًا من هذه األمور
ّ
االستثماري وللتنمية؟ باملصادفة والحظ
ال نملك دوالرًا واحدًا لإلنفاق ّ
ّ
الحسن؟ وماذا سيحصل لو توقفت ،لسبب خارجي ال يمكننا التحكم
أو التنبؤ به ،التحويالت املالية التي ّ
تسد عجزنا التجاري ّ
وتمول ّالدين
العام؟
ّ
املفارقة هي ّأن االنهيار املالي قد يكون العامل الوحيد الذي يسمح بعودة
األمور الى نصابها .حني تصير كلفة االستيراد باهظة ،ويتضاعف ثمن
اللحوم والحليب والسيارات التي تشتريها من الخارج ،ستفهم ٌ ّان نمطنا
ّ
يستمر .عندها ،فقط ،ستصبح هناك قيمة وجدوى
الحالي ال يمكن أن
ّ
ّ
لالنتاج وللزراعة ،ولسد حاجات بلدك من الداخل ،وفهم األولويات في
االنفاق واالستهالك (وسيخسر أصحاب العقارات واملصارف وسندات
ّالدين بالعملة اللبنانية كثيرًا ،وهذا وحده ٌ
كاف للتفاؤل) .في العالم
سبب ٍ
الحقيقي ،لألسف ،ال توصل األزمات دائمًا الى بدائل ّ
تقد ّمية أو إصالح،
ّ
بل هي ّ
مشروع وطموح .أزمة
تتحول الى ّبوابة تسمح بدخول كل ذي
ٍ
ّ
 1992في لبنان جاءت برفيق الحريريٌ ،وليس بحكوم ٍة اشتراكية ،وحني
تقع ٌاالزمــة القادمة ،ستكون تلك فرصة إلدخــال ّأي وج ـ ٍه جديد خلفه
ٌ
بلد فيه مقاومة مجيدة
وتنظيم ودعاية .املفارقة هي أن
تمويل
تعيش في ٍ
ّ
ّ
ٌ
حيل
ونظام يحتضر ،ولكن ما
الخوف هو أنك لم تعد ضعيفًا بال ٍ
يدفع ّ
ّ ٌ
األنواء ،بل في شعبك قوة ستظل الى جانبك وتحميك ،ولو انهار من
أمام ّ
حولك كل شيء.
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مجتمع وإقتصاد
ُ
تقرير اللقاء الذي ُعقد أمس في قصر بعبدا ،كان أقرب إلى جلسة استماع منه إلى حوار ،إذ خصص كل مدعو بـ10
دقائق للتعبير عن موقفه من السلسلة والضرائب أمام كبار مسؤولي الدولة :رئيسي الجمهورية والحكومة
ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ونحو عشرة وزراء .لم يناقش ٌ
أحد أحدًا ،ولم تكن هناك أي مفاجآت على
ّ
المدعوين من معارضي السلسلة والضرائب .ولوال موقف
صعيد المواقف المعروفة مسبقًا ،إذ إن غالبية
وزير المال علي حسن خليل ،المدافع عن فرض الضرائب على المصارف ،لما كان هناك أي موقف مغاير
لموقف المصارف وتجار العقارات والمدارس الخاصة

المعترضون كرروا مواقفهم ضد السلسلة والضرائب

لقاء بعبدا :جلسة استماع ال حوار
محمد وهبة
خ ـ ــرج ع ـ ــدد مـ ــن امل ــدع ــوي ــن بــاع ـت ـقــاد
م ـف ــاده «أن ال ــدع ــوة ال ـتــي ّ
وج ـه ــت من
ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري ل ـل ـقــاء ال ـح ــواري
مجرد ّ
كانت ّ
منصة اتكأ عليها رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،لـتـبــريــر
قراره الذي سيعلنه الحقًا» .يقول أحد
املدعوين إن «توقيت الدعوة ونوعية
ّ
الـ ـحـ ـض ــور وم ـ ـسـ ــار الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،تـ ـع ــزز
االعتقاد أن موقف الرئيس عون متخذ
مسبقًا ،وأن إعالنه كان يتطلب حدثًا
أكـبــر مــن بـيــان صـحــافــي ،أو حتى من
مؤتمر صحافي أو رسالة إلى مجلس
الـ ـن ــواب» .فــالـلـقــاء لــم يـحـصــل فـيــه أي
حــوار من أي نوع كــان ،على الرغم من
أن أفـكــارًا عـ ّـدة طــرحــت .مــا حصل كان
تكرارًا ملواقف معلنة منذ البداية.
هذا االعتقاد الذي خرج به املجتمعون
نـ ــاتـ ــج م ـ ــن الـ ـهـ ـم ــس املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ،وه ــو
أن ال ــرئـ ـي ــس ،ب ـع ــدم ــا س ـم ــع م ــواق ــف
املـ ـعـ ـت ــرض ــن أو املـ ـتـ ـض ــرري ــن ال ــذي ــن
ت ــدفـ ـق ــوا إل ـ ـيـ ــه ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة،
يـتـجــه إل ــى تــوقـيــع قــانــونــي السلسلة

وزير المال« :أنتم حققتم أرباحًا
تدفعونه للخزينة
استثنائية ،وما ّ
من ضرائب ليس منة من أحد»
والـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ،عـ ـل ــى أن يـ ـت ــراف ــق ه ــذا
األمـ ــر م ــع اإلي ـع ــاز إل ــى كـتـلــة التغيير
واإلص ــاح بتقديم اقـتــراحــات قوانني
ّ
معجلة ّ
مكررة إلجراء تعديالت تتالءم
مع بعض املطالب ،وأبرزها ما يتعلق
ببعض مطالب القضاة ،وتجارة املواد
الكحولية ،واالزدواج الضريبي للمهن
ال ـحـ ّـرة ،واسـتـثـنــاء أوالد الـشـهــداء من
تقسيط الـسـلـسـلــة .وبـحـســب مـصــادر
مـطـلـعــة ،ف ــإن الـنــائــب ابــراه ـيــم كنعان
ووزيــر املال علي حسن خليل يعكفان
على انهاء اقتراحات القوانني بتكليف
من رئيس الجمهورية وأنه ربما تدرج
ه ــذه االق ـت ــراح ــات فــي جـلـســة املجلس
النيابي غدًا االربعاء.

الهدف جمع اآلراء ودراستها
بدأ اللقاء عند الحادية عشرة من قبل
ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية،
وحضره رئيس مجلس الــوزراء سعد
الحريري ،وعــدد من الــوزراء املعنيني،
ورئـيــس لجنة امل ــال وامل ــوازن ــة النائب
إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان
ريــاض ســامــة ،وممثلون عــن نقابات
امل ـهــن ال ـح ــرة وال ـه ـي ـئــات االقـتـصــاديــة
واتحاد املؤسسات التربوية وهيئات
صـ ـن ــاعـ ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالت ـ ـح ـ ــاد
ال ـع ـم ــال ــي الـ ـع ــام وأسـ ــاتـ ــذة ال ـجــام ـعــة
الـلـبـنــانـيــة .وبـحـســب بـيــان ص ــادر عن
ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري ،ف ــإن ال ـه ــدف من
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع هـ ــو «الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي أوجـ ــه
ال ـخــاف والـتـنــاقــض واخ ـت ــاف اآلراء
ب ـع ــد ت ـص ــدي ــق م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب عـلــى
ق ــان ــون ــي س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب
فــي الـقـطــاع ال ـعــام واس ـت ـحــداث بعض
الـ ـض ــرائ ــب ل ـغ ــاي ــة ت ـم ــوي ــل الـسـلـسـلــة

تهويل أصحاب المدارس« :كل مدرسة فيها أقل من  600تلميذ ستقفل» (هيثم الموسوي)

امل ــذك ــورة» .وق ــال ع ــون« :س ــوف نجمع
اآلراء ونــدرس ـهــا بــالـتـفـصـيــل التـخــاذ
ـن»،
املـ ــوقـ ــف املـ ـن ــاس ــب مـ ــن الـ ـق ــان ــون ـ ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن «ه ـنــاك مـطــالــب محقة
س ــوف ت ـح ـتــرم ،وم ــا نـسـعــى إل ـيــه هو
تعديل لبعض األخ ـطــاء الـتــي وقعت.
إن اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات م ـ ـح ـ ــدودة ،وال ــوض ــع
االق ـت ـص ــادي دق ـي ــق ،م ــع وجـ ــود عجز
فــي امل ـي ــزان ال ـت ـجــاري ،لــذلــك ال بــد من
م ـعــال ـجــة م ـس ــؤول ــة وش ــامـ ـل ــة ،وإن ـن ــا
جـ ــاهـ ــزون ل ـن ـس ـت ـمــع إل ـي ـك ــم بــان ـف ـتــاح
ونـقـيــم ح ــوارًا حقيقيًا يـبــرز الـقــواســم
املشتركة بني األفرقاء املعنيني».
أم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر
ال ـح ــاض ــري ــن فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ،ف ـق ــد ال ـت ــزم
تقديم مشروع موازنة  2018في املوعد
ال ــدس ـت ــوري ،مـشـيـرًا إل ــى «أن ـنــا نعمل
ّ
على ( Capital Investement Planخطة
ُ
االسـتـثـمــار الــرأسـمــالــي) الـتــي ستقام
لها جولة على بعض الدول إلطالقها».
ّ
وت ـقــول امل ـص ــادر إن ه ــذه ال ـخــطــة هي
ع ـب ــارة ع ـ ّـن مــؤت ـمــر ج ـ ـ ّـوال يـطـلــب فيه
لبنان ضخ استثمارات رأسمالية من
الدول املانحة ،أي إنه أحدث نسخة من
مؤتمرات باريس ،أو بديل من مؤتمر

ب ــاري ــس  .4أم ــا مــوق ـفــه م ــن الـسـلـسـلــة
وال ـضــرائــب ،فـكــان عـلــى الـنـحــو اآلت ــي:
«ص ـح ـي ــح أن هـ ـن ــاك ان ـق ـس ــام ــا ح ـيــال
سلسلة الرتب والرواتب ،لكن هي املرة
األولــى التي تصدر فيها السلسلة مع
إصالحات وعدد من الضرائب».

رياض سالمة
ت ـحــدث ســامــة ع ــن م ــؤش ــرات ارت ـفــاع
أس ـعــار الـفــائــدة فــي ال ـخــارج ،وق ــال إن
مـصــرف لـبـنــان «سـيـتــابــع السياسات
نفسها التي ّأمـنــت االسـتـقــرار سابقًا،
ويـ ـهـ ـمـ ـن ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار سـ ـع ــر الـ ـص ــرف
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ـفـ ــوائـ ــد .ه ـ ـنـ ــاك اتـ ـج ــاه
خارجي لرفع أسعار الفوائد العاملية
وســط منافسة على اجـتــذاب الــودائــع
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط مــن ثالثة
مـصــادر أســاسـيــة ،هــي :تــركـيــا ،مصر،
ق ـطــر» .ول ـفــت إل ــى وج ــود «أث ــر سلبي
الرتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـف ــوائ ــد ع ـلــى قـطــاع
ال ـس ـك ــن ،ف ـي ـمــا ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
العقاري في أدنــى مستوياته النعدام
الـ ـسـ ـي ــول ــة الـ ـن ــاتـ ـج ــة م ـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض
أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
ي ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا ل ـب ـن ــان ـي ــون ،وال سـيـمــا

الخليج وأفريقيا» .وقــال إن «الوضع
االقتصادي دقيق» ،لذلك إن «املقاربة
في موضوع السلسلة هي إلبقاء الثقة
لدى القطاع املصرفي».
موقف املصارف
لـ ــم يـ ـخ ــرج كـ ـ ــام ط ــربـ ـي ــه عـ ــن م ــوق ــف
ّ
تسميه
جمعية امل ـصــارف املعلن مما
«ازدواج ـ ـ ـ ــا ض ــري ـب ـي ــا» .وق ـ ــال طــرب ـيــه:
«ل ـس ـن ــا ض ـ ـ ّـد ال ـس ـل ـس ـلــة .ن ـح ــن ق ـطــاع
م ـ ـصـ ــرفـ ــي خـ ـ ـ ـ ــاص ،ولـ ــدي ـ ـنـ ــا ودائـ ـ ـ ــع
بقيمة  180مليار دوالر ،لكننا ندير
أمــوال القطاع الـعــام» .وأضــاف« :نحن
ض ــد االزدواج ال ـضــري ـبــي الـ ـ ــوارد في
الـ ـض ــرائ ــب ،وض ـ ـ ّـد أن ت ـق ـ ّـر الـضــريـبــة
بمفعول رجـعــي» .مــا يقصده طربيه،
هو تلك العبارة التي وردت في املادة
املتعلقة بزيادة الضريبة على الفوائد
ووقـ ــف حـسـمـهــا م ــن ضــري ـبــة الــدخــل.
امل ـص ــارف ت ــرى أن إخ ـضــاع امل ـصــارف
لضريبة الـفــوائــد وإلـغــاء حسمها من
ضــريـبــة الــدخــل هــو ازدواج ضريبي،
وأنه ال يجب أن تفرض الضريبة على
االل ـت ــزام ــات ال ـســاب ـقــة ل ـل ـم ـصــارف ،بل
على االلتزامات الجديدة.
وتكرر املوقف ّ
ّ
ضد االزدواج الضريبي

عـلــى لـســان نقيب املـحــامــن أنطونيو
الهاشم ،الذي تحدث أيضًا عن موقف
مـعــارض إلبـقــاء مــرور الــزمــن مفتوحًا
لتحصيل الضرائب من الشركات.

المدارس الخاصة

ظـ ـ ـه ـ ــرت الـ ـ ـش ـ ــراس ـ ــة ضـ ـ ـ ـ ّـد ال ـس ـل ـس ـل ــة
عـنــدمــا طــالــب األم ــن ال ـعــام لـلـمــدارس
الكاثوليكية األب بطرس عازار ّ
بردها
ً
ً
وض ــرائ ـب ـه ــا ّ
«ردًا ك ــام ــا وشـ ــامـ ــا»،
مشيرًا إلى وجود تناقض مع القانون
 515ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـح ـ ـ ّـدد تـ ـم ــوي ــل روات ـ ـ ــب
األساتذة من األقساط املدرسية .ولفت
إل ــى أن «الـسـلـسـلــة وضــرائ ـب ـهــا ليس
فيهما أي إصــاح» ،علمًا بــأن تطبيق
السلسلة يعني أن «كــل مــدرســة فيها
أقل من  600تلميذ ستقفل».
طـ ـ ــالـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ــوطـ ـن ــي
ل ــاقـ ـتـ ـص ــادي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ص ــاح
ع ـس ـي ــران ،ب ــوق ــف ال ـت ـه ـ ّـرب الـضــريـبــي
وعـ ـ ــدم ت ـع ـم ـيــم صـ ـ ــورة الـ ـفـ ـس ــاد عـلــى
التجار بسبب اكتشاف تــاجــر فاسد،
وض ــرورة وجــود مركزية في الجباية
ل ــدى ال ــدول ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى ض ــرورة
تنفيذ دراسة اكتوارية عن املتقاعدين
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هيئة التنسيق النقابية
اعتصام باهت ...والسلسلة بـ«الجيبة»
فاتن الحاج

ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام مل ـعــرفــة ق ـ ــدرة هــذا
ال ـن ـظــام عـلــى االح ـت ـمــال واالس ـت ـم ــرار،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة إح ـ ـيـ ــاء لـجـنــة
املؤشر وتفعيلها.
وط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ت ـ ـجـ ــار
بـيــروت نـقــوال شـمــاس ،ب ـ ّ
ـرد السلسلة
وضرائبها ،فيما رفض رئيس جمعية
ت ــراخـ ـي ــص االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز شـ ـ ــارل عــرب ـيــد
زي ـ ــادة ضــري ـبــة ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة إلــى
 ،%11وشاركه في هــذا املوقف رئيس
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر،
ً
الذي أعلن موقفًا مماثال لعربيد .وفي
املـقــابــل ،طــالــب رئـيــس نقابة املعلمني
في امل ــدارس الخاصة رودول ــف عبود،
بتوقيع السلسلة والـضــرائــب ،رافضًا
كــل مــا مــن شــأنــه أن ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى فصل
التشريع بني القطاع الخاص والقطاع
العام.
أمــا ال ــوزراء الـحــاضــرون ،فقد التزموا
مــواقــف سريعة .وزيــر التربية مــروان
ح ـمــادة ،ق ــال« :صـحـيــح أنـنــا تحفظنا
ع ـلــى ال ـس ـل ـس ـلــة ،لـكـنـنــي قـلـبــا وقــالـبــا
م ـع ـه ــا» .وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ــدف ــاع يـعـقــوب
الـ ـص ــراف« :ن ـحــن م ــع الـسـلـسـلــة ،ومــع
ت ـق ـس ـيــط الـ ــديـ ــون ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن ،ألن
الصيغة الحالية مسيئة لالقتصاد».

موقف وزير المال
في املقابل ،كان هناك موقف من وزير
امل ــال علي حسن خليل لـلـ ّ
ـرد على كل
ُ
امل ــواق ــف ال ـتــي أطـلـقــت عـلــى السلسلة
والـ ـض ــرائ ــب امل ـس ـت ـحــدثــة لـتـمــويـلـهــا،
س ـ ــواء ت ـلــك امل ــواق ــف الـ ـح ــادة أو تلك
املــواقــف امل ـك ـ ّـررة .الـحــاضــرون لحظوا
ً
ّ
ّ
بالرد على املصارف ،قائال:
حدة خليل
«أنتم حققتم أرباحًا استثنائية ،وما
تدفعونه للخزينة مــن ضــرائــب ليس
ّ
منة من أحد» .وقال« :لسنا في مواجهة
مع أحد ونحن حريصون على القطاع
الخاص ،رغم أننا نختلف على بعض
ال ـت ـفــاص ـيــل .ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص يشمل
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أل ـفــا ،لكننا مـعـنـيــون بـمــوظـفـيـنــا ،أي
موظفي القطاع العام» .وأوضح خليل
ً
أن ــه ي ــرف ــض «رف ـض ــا ك ــام ــا مــوضــوع
الـ ـحـ ـق ــوق امل ـك ـت ـس ـب ــة ال ـ ـتـ ــي أوصـ ـل ــت
اليونان إلــى اإلف ــاس ،لكن فــي لبنان
لــم يـجـ ِـر أي إص ــاح ضــريـبــي مـنــذ 15
سنة ،والبنك الدولي وصندوق النقد
وافـ ـق ــا ع ـل ــى ال ـس ـل ـس ـلــة واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
الضريبية».

خالصة عون
فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة خـ ـت ــم عـ ـ ــون االجـ ـتـ ـم ــاع
ّ
بالقول« :سنعمل معًا على إقرار خطة
تــؤمــن اس ـت ـق ــرارًا اق ـت ـصــاديــا ب ـم ــوازاة
االس ـت ـق ــرار األم ـن ــي وال ـس ـيــاســي ال ــذي
تـنـعــم بــه ال ـب ــاد .كــذلــك سنسعى معًا
إلـ ــى إنـ ـج ــاز اإلصـ ــاحـ ــات ال ـض ــروري ــة
واملـ ـض ــي ف ــي م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد .على
ه ـي ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع م ـس ــؤول ـي ــة أي ـضــا
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال إلن ـه ــاء واق ــع مــؤســف
جعل من مجتمع الفساد يتغلب على
مجتمع اإلصــاح .القاعدة التي ُيبنى
عليها اإلصالح واالستثمار في لبنان،
هــي تطوير البنى التحتية املناسبة
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ــواص ــات
واالتـ ـص ــاالت وامل ـي ــاه وال ـط ــرق ،وهــذه
كلها تتكامل مع أمــن مستقر وقضاء
نزيه وعادل».

اآلم ـ ــال امل ـع ـق ــودة ع ـلــى هـيـئــة الـتـنـسـيــق
النقابية انــدثــرت كـلـيــا .الـكـثـيــرون ممن
راه ـن ــوا عـلــى الـهـيـئــة خــابــت آمــالـهــم من
إمـ ـك ــان إح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر م ــا ف ــي املـشـهــد
النقابي ،فاالعتصام الذي نفذته ،أمس،
ً
أمام جمعية املصارف ،كان خجوال جدًا
ً
وه ــزي ــا وك ـش ــف ب ــوض ــوح ك ـيــف ب ــردت
جـبـهــة املـعـلـمــن واملــوظ ـفــن ف ــي اإلدارة
الـعــامــة ،وك ــم بــاتــت مهمة إع ــادة تعبئة
الـقــواعــد وض ــخ الـحـمــاســة فــي نفوسهم
وإع ــادة الثقة بالقيادة النقابية صعبة
إن ل ـ ــم تـ ـك ــن م ـس ـت ـع ـص ـي ــة .ب ـ ــدا ب ـعــض
املعتصمني مقتنعني سلفًا بعدم جدوى
أي م ـحــاولــة ج ــدي ــدة لـلـهـيـئـ ّـة .ح ـضــروا
إلــى االعتصام وفــي ذهنهم أنــه سيكون
ً
هزيال حتمًا ،وكانوا سيستغربون لو أن
هيئة التنسيق حشدت أكثر ،في إشارة
إل ــى تــدجــن ال ــرواب ــط وال ـن ـقــابــات الـتــي
لــن تـقــوم مـجــددًا مــن دون تصويب هذا
املـســار الـنـقــابــي .لــم يعد نــافـعــا ،بحسب
هؤالء ،دعوة هيئة التنسيق إلى التخلي
عن تبعيتها واإلعــداد لخطة تصاعدية
مـتــدحــرجــة لتحقيق املـطــالــب املشتركة
بني مكوناتها.
ل ـكــن ث ـمــة م ــن عـ ــزا ه ــزال ــة ال ـت ـح ــرك إلــى
أن إرادة ت ـج ـي ـي ــش ال ـ ـقـ ــواعـ ــد لـ ــم تـكــن
ً
واردة ل ــدى هيئة التنسيق أص ــا ،وإال
لكانت األح ــزاب السياسية في الروابط
ح ـ ّـرك ــت ال ـبــاصــات م ــن امل ـنــاطــق .ه ــذا لم
يـحـصــل أب ـ ـدًا ،ف ـقــد ح ـضــر املـعـتـصـمــون
م ــن امل ـحــاف ـظــات ب ـس ـيــارات ـهــم ال ـخــاصــة،
واقتصرت املشاركة على بعض الرموز

ّ
ال ـن ـقــاب ـيــة ف ــي ك ــل حـ ـ ــزب ،ف ـي ـمــا بـ ــدا أن
الـ ـحـ ـض ــور األك ـ ـبـ ــر ك ـ ــان مـ ــن ال ـن ـقــاب ـيــن
املستقلني.
أمـ ــا ال ـس ـبــب ال ـ ــذي اخ ـت ـبــأ خ ـل ـفــه ق ــادة
الهيئة فهو أن االعتصام مجرد وقفة
ل ـت ــوج ـي ــه رس ـ ــال ـ ــة رمـ ـ ــزيـ ـ ــة .ي ـت ـهــامــس
مشاركون في االعتصام بشأن وجود
ط ـمــأن ـي ـنــة لـ ــدى غــال ـب ـيــة ق ـ ــادة الـهـيـئــة
ّ
ب ــأن ق ــان ــون سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب
«بالجيبة» ويسير على سكة التوقيع،
وك ــل ال ـص ــراع ال ــدائ ــر لـيــس س ــوى شد
ح ـب ــال س ـي ـتــوج ب ـن ـهــايــة س ـع ـي ــدة .بــدا
ّ
ال ـب ـعــض واث ـق ــا م ــن أن رئ ـيــس مجلس

ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري لــن ي ـخــذل املعلمني
واملوظفني ،وفي أسوأ الحاالت سيكون
قـ ــادرًا عـلــى إعـ ــادة إصـ ــدار ال ـقــانــون إذا

الصراع حول السلسلة
ليس سوى ّ
شد حبال
ّ
سيتوج بنهاية سعيدة

ثمة من عزا هزالة التحرك إلى ضعف إرادة تجييش القواعد (مروان طحطح)

رده رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
إلى املجلس النيابي ،مع العلم بأن هذا
األمر يحتاج إلى موافقة  65نائبًا.
إزاء ه ــذا امل ـش ـهــد ،ب ــدا ال ـت ـهــديــد بـعــدم
ّ
ان ـطــاقــة ال ـع ــام ال ــدراس ــي ،وأن جميع
االحـتـمــاالت ستصبح مفتوحة إذا رد
قــانــون السلسلة ،شـعــارًا فــي الـهــواء إن
لم يرتبط بجدية الهيئة بالتحرك على
األرض.
نـقــابــة املـعـلـمــن فــي امل ـ ــدارس الـخــاصــة
ح ـض ــرت إلـ ــى االع ـت ـص ــام ل ـتــؤكــد أنـهــا
ج ـ ــزء ال ي ـت ـج ــزأ مـ ــن ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
«ولـيـلـعـبــوا غـيــر ه ــذه األالعـ ـي ــب» ،كما
أمينها العام وليد جــرادي ،مشيرًا
قال ّ
إلــى أنــه «غير مسموح ألي قــوة بــأن ال
توقع على السلسلة ووح ــدة التشريع
ب ــن ال ـق ـطــاعــن الـتـعـلـيـمـيــن الــرس ـمــي
والخاص خط أحمر».
وبدت الفتة دعوة رابطة أساتذة التعليم
الثانوي الرسمي على لسان أمني اإلعالم
أحـمــد الخير أهــالــي الـطــاب الناجحني
ف ــي ال ـش ـه ــادة امل ـتــوس ـطــة إلـ ــى تسجيل
أوالدهم في الثانويات الرسمية ،توفيرًا
لألقساط التي يفرضها تجار الحرف.
وق ـ ــال ري ـ ــاض الـ ـح ــول ــي ،ب ــاس ــم راب ـط ــة
التعليم األساسي" :ال تصدق ،يا فخامة
ال ــرئ ـي ــس ،م ــن يـ ــذرف دمـ ــوع الـتـمــاسـيــح
عـلــى الـتـعـلـيــم وه ــو ال ــذي يــأخــذ جميع
مــا تقدمه الــدولــة ومؤسساتها املدنية
والعسكرية من منح ،تضاف إليها مئات
املـلـيــارات ملــا يسمى م ــدارس مجانية لم
يـعــد يـحـتــاج إلـيـهــا الـلـبـنــانـيــون بعدما
وجدت املدرسة الرسمية في جميع املدن
والقرى».

متابعة

ّ
العسكريون المتقاعدون يتوعدون
بتصعيد تحركاتهم االحتجاجية
هديل فرفور
قرابة السادسة من صباح أمسّ ،
تجمع
عــدد مــن املتقاعدين العسكريني أمــام
مصرف لبنان .قطعوا الطريق ومنعوا
ووعدوا بتصعيد
املوظفني من الدخول
ُ
ّ
تحركاتهم خــال األي ــام املقبلة .وكــان
قد سبقهم الى مرفأ بيروت زمالء لهم
ّ
تجمعوا هناك للغاية نفسها :املطالبة
بإنصافهم فــي قــانــون سلسلة الــرتــب
والرواتب.
ّأما عن سبب اختيار املكانني (مصرف
ل ـب ـنــان واملـ ــرفـ ــأ) فــأن ـه ـمــا ُي ـ ـعـ ـ ّـدان من
ّ
"امل ــراف ــق ال ـتــي ُيـشــكــل إقـفــالـهــا وسيلة
ض ـغ ــط" ،بـحـســب امل ــؤه ــل املـتـقــاعــد في
قوى األمن الداخلي حسن مرعبي.
يقول العسكري الــذي خــدم فــي السلك
 30عامًا ،حتى اآلن "لــم يفهم معظمنا
آل ـي ــة الـ ــزيـ ــادة ال ـت ــي سـتـحـتـســب ل ـنــا"،
ُمـشـيـرًا الــى أن الــراتــب ال يكفي إلعالة
أهـ ــل ب ـي ـتــهُ .
وي ـض ـي ــف" :م ـن ـق ـبــض ألــف
دوالر وإي ـج ــار الـبـيــت أل ــف دوالر .ما
بيسألو حالن كيف عم نعيش؟".
مرعبي ،كغيره مــن املتظاهرين ،يلوم
وزيـ ـ ــري ال ــدف ــاع وال ــداخ ـل ـي ــة" ،ال ـلــذيــن
لــم يلتفتا إلـيـنــا ول ــم ُي ـظ ـهــرا لـنــا أننا
نستحق االحترام" ،فيما يقول أحدهم:
"ه ــم ي ـح ــاورون ُ الـهـيـئــات االقـتـصــاديــة
فقط ،في حني نترك نحن في الشوارع
لنطالب بحقوقنا املهدورة".
ّ
تتركز مطالب العسكريني املتقاعدين
ع ـل ــى رفـ ـ ــض ت ـج ــزئ ــة الـ ـ ــزيـ ـ ــادات عـلــى
معاشاتهم التقاعدية وفــق مــا نصت
املـ ـ ــادة  18م ــن ال ـق ــان ــون والـ ـت ــي قضت
ب ــزي ــادة  %25م ــن أسـ ــاس مـعــاشــاتـهــم

لماذا ال تفصح السلطة عن زيادة المخصصات ألزالمها؟ (مروان طحطح)

ال ـت ـقــاعــديــة ( %85م ــن أسـ ــاس الــراتــب
ال ــذي ك ــان يـتـقــاضــاه الـعـسـكــري أثـنــاء
خ ــدمـ ـت ــه) فـ ــي ال ـ ـعـ ــام األول مـ ــن ن ـفــاذ
الـ ـق ــان ــون ،وزي ـ ـ ــادة م ـمــاث ـلــة ف ــي ال ـعــام
الثاني ،أما في عام  2019فتنص املادة
على أنه يتم "دفع باقي الزيادات".
يقول رئيس الهيئة الوطنية ملتقاعدي
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــد م ـ ـ ــارون
خــريــش ف ــي ات ـص ــال م ــع "األخـ ـب ــار" إن
ه ــذه ال ـص ـي ـغــة م ــرف ــوض ــة وال تضمن
لـنــا حـقــوقـنــا" ،ل ــذل ــك نـطــالــب بتعديل
املــادة  79مــن قــانــون الــدفــاع الوطني".
وي ـق ـض ــي ال ـت ـع ــدي ــل بـ ــإقـ ــرار ت ـس ــاوي
املـ ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــدي ــة لـلـعـسـكــريــن،

يرفض العسكريون
المتقاعدون
تجزئة الزيادات على
معاشاتهم التقاعدية
على  3سنوات

بغض النظر عن تاريخ إحالتهم الى
ال ـت ـق ــاع ــد ق ـب ــل وبـ ـع ــد صـ ـ ــدور ق ــان ــون
ال ـس ـل ـس ـل ــة ،ع ـل ــى أن يـ ـع ــاد اح ـت ـســاب
م ـع ــاش ــات ـه ــم وفـ ـق ــا ل ـل ــوض ــع وال ــرت ـب ــة
وال ــدرج ــة املـسـتـحـقــة لـهــم عـنــد تــاريــخ
إحالتهم إلى التقاعد.
إضــافــة الــى رفــض التجزئة واملطالبة
بتعديل املادة ُ ،79يطالب العسكريون
بـ ــامل ـ ـف ـ ـعـ ــول ال ـ ــرجـ ـ ـع ـ ــي ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة غـ ــاء
املعيشة مــن تــاريــخ  2012/2/1للذين
ت ـقــاعــدوا بـعــد ذل ــك ال ـتــاريــخ .مــن هنا،
طــالــب الـعـسـكــريــون ب ـ ّ
ـرد ال ـقــانــون الــى
مـجـلــس ال ـن ــواب "ال مــن أج ــل إل ـغــاء ما
تطالب الهيئات االقتصادية بإلغائه،
بــل مــن أجــل إق ــرار التعديالت املتعلقة
بمطالبنا".
يـقــول أحــد العسكريني املتقاعدين إن
"السلطة تقول إننا غير منتجني وإن
ُ
ست ّ
سبب لهم كلفة إضافية،
حقوقنا
ملـ ـ ـ ـ ــاذا ال يـ ـفـ ـصـ ـح ــون ل ـ ـنـ ــا عـ ـ ــن ح ـجــم
املـخـصـصــات الـتــي زادوهـ ــا ألنفسهم؟
وماذا عن إنتاجيتهم؟ أخي شهيد في
ّ
ولدي إعاقة ال تسمح لي بأن
الجيش،
ّ
أع ـمــل ،مــن سـ ُـيـغــطــي تـكــالـيــف مــدرســة
أبنائي الخمسة؟"
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـش ـيــر امل ــؤه ــل امل ـت ـق ــاع ــد فــي
قــوى األم ــن الــداخـلــي صـفــوت حبحاب
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ل ـ ــم يـ ـك ــن م ـس ـم ــوح ــا لـ ـن ــا أن
نتظاهر ونشكو خالل خدمتنا .اليوم،
ّ
ونعلي
نستطيع ألول مرة أن نتظاهر
صوتنا لتحقيق مطالبنا .ومن ُامل ّ
قرر
أن ُي ّ
صعد املتقاعدون تحركاتهم بدءًا
م ــن يـ ــوم غ ــد ع ـبــر ن ـقــل اعـتـصــامــاتـهــم
إلــى مختلف املـنــاطــق اللبنانية حتى
تحقيق مطالبهم.
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استثمار

القطاع الخاص اللبناني واألزمة القطرية

حذر وغياب الحماسة
هل استفاد القطاع الخاص
اللبناني من األزمة الناشئة بين قطر
وجيرانها؟ هل سيستفيد؟ وكيف؟
أسئلة كثيرة مضى عليها وقت من
دون وجود إجابات واضحة .األكيد
أن هناك فرصًا تلوح في األفق،
يقابلها غياب في التنسيق الجدي
وحذر ّ
وتردد وغياب الحماسة من
ِقبل الجانب اللبناني
مايا سماحة
ُ
تـ ـخ ـ ّـي ــم ص ـ ـ ــورة ض ـب ــاب ـي ــة ع ـل ــى م ــدى
اس ـت ـف ــادة ال ـش ــرك ــات ورجـ ـ ــال األع ـم ــال
ّ
واملستثمرين اللبنانيني مــن الفرص
االق ـت ـص ــادي ــة «ال ـك ـب ـي ــرة» ال ـت ــي يمكن
اقتناصها حاليًا في الدوحة .في جولة
على املعنيني باألمر من شركات ورجال
أعـ ـ ـم ـ ــال ّوم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ومـ ـس ــؤول ــن،
ّ
ُيـسـتـشــف غ ـيــاب ل ـل ـم ـبــادرات املـنــظـمــة
ض ـم ــن إط ـ ـ ــار ال ـه ـي ـئ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
الفاعلة ،مـ ّ
ـرده الخوف من االنــزالق في
أت ــون خــافــات سياسية ستسيء إلى
ّ
االقتصاد اللبناني عوضًا عن دعمه.
ّ
ّ
ومــع أن جــودة الصناعة اللبنانية قد
أوصلتها إلى كثير من أســواق العالم،
ّ ّ
إل أن ال ـحــذر هــو سـ ّـيــد املــوقــف الـيــوم.
وتـعــود حساسية الــوضــع وصعوبته
إلـ ــى كـ ــون ال ـت ـصــديــر إلـ ــى ق ـطــر (يـقـيــم
ّ
لبناني) قد يسبب
فيها حوالى  24ألف
م ـش ــاك ــل مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات
ّ
ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،ك ـمــا أن الـتـصــديــر
إل ــى الـسـعــوديــة قــد يغيظ قـطــر .لــذلــك،
ي ـبــدو األهـ ـ ّـم هـنــا ه ــو تــأمــن مصلحة

لـبـنــان .وتـبـقــى امل ـب ــادرات الـفــرديــة هي
ّ
استثمارية
الكفيلة بالولوج إلى سوق
قــد ت ـ ّ
ـدر الـكـثـيــر فــي ح ــال ب ـقــاء املــوقــف
ّ
الـخـلـيـجــي ت ـجــاه «دول ـ ــة الـ ـغ ــاز» على
ّ
التوصل
حاله أو تفاقمهّ .أما في حال
إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــة س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ف ـم ـص ـي ــر
االسـتـثـمــارات اللبنانية الـجــديــدة في
األغ ـل ــب ق ــد ي ـكــون ال ـخ ـســارة والـفـشــل،
ّ
وهو ما ُيحسب له ألف حساب ،ولعله
الكامن وراء غـيــاب ملموس الندفاعة
مرجوة .في هذا السياق ،تقول مصادر
ّ
مطلعة إن دراسات يتم إعدادها حاليًا
مل ـعــرفــة حـقـيـقــة األوضـ ـ ــاع واألص ـن ــاف
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوردة لـ ــوض ـ ـع ـ ـهـ ــا ب ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـرف
املصدرين اللبنانيني املحتملني.
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة ال ـت ـي ـس ـي ــر ال ـتــي
تتصف بطابعها الـعـمــومـ ّـي ،يصعب
عـلــى لـبـنــان الــرس ـمـ ّـي تــوقـيــع اتـفــاقـيــة
تجارية ثنائية في قطاع ّ
محدد مع قطر
ّ
في ظل سياسة الحياد املنتهجة خوفًا
ُ
ّ
من انزالقه في متاهات قد تضيق عليه
الح ـق ــا .وف ــرض ــا ،إن اس ـت ـطــاع الـقـطــاع
ال ـخـ ّ
ـاص لـعــب ال ــدور املـنـشــود فــي هــذا
اإلط ــار ،تبقى كلفة النقل مرتفعة ولن
ّ
يحلها ّإل تأمني الدولة ّ
لعبارات تنقل
املنتجات بحرًا ،وهو ما قد ّ
يتم وضعه
ّ
الرسمي لقطر.
أيضًا في خانة الدعم

ال ّنية لالستثمار

يـسـتـبـعــد وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد وال ـت ـجــارة
رائــد خــوري فــي حديث مــع «األخـبــار»
وج ــود نـ ّـيــة ل ــدى ال ـشــركــات اللبنانية
ّ
لالستثمار في قطر ،إذ أن املشاكل التي
تعاني منها الدوحة «تجعل املستثمر
يحسب ألف حساب قبل توظيف أمواله
بـسـبــب ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة عليها،
وانطالقًا من كــون الشركات املوجودة
حاليًا في قطر تشعر بالضيق ،فكيف
ّ
ب ــال ـش ــرك ــات الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ـخــطــط
للقيام باستثمارات جديدة؟».
وعـ ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ت ـص ــدي ــر امل ـح ــاص ـي ــل

ال ــزراع ـي ــة إل ـي ـهــاُ ،يـ ـش ـ ّـدد خـ ــوري على
استفادة محدودة على عكس قطاعات
أخرى«،فالخضار تفنى ،عــدا عن كون
ّ
الـ ـح ــدود م ـغ ـل ـقــة ،م ــا س ـي ـت ـطــلــب وقـتــا
أطول وكلفة أكبر للتوريد إلى البلدان
العربية» .وبالنسبة إلى البضائع التي
يـمـكــن تـصــديــرهــا ،ينتظر إح ـصــاءات
الـ ـجـ ـم ــارك الـ ـت ــي س ـت ـص ـلــه ق ــري ـب ــا كــي
ّ
ي ُـت ـم ــك ــن مـ ــن امل ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ــن ال ـك ـم ـيــات
ّ
املـ ـص ــدرة قـبــل األزمـ ــة وبـعــدهــا للبناء
عليها وتحديد الزيادة إن ُوجدت.

تحييد لبنان
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ي ــرى الـخـبـيــر في
ـات ال ــدولـ ـي ــة ال ــدكـ ـت ــور خـلـيــل
الـ ـع ــاق ـ ّ
ح ـس ــن أنـ ـ ــه ل ـغ ــاي ــة الـ ـس ــاع ــة« ،ه ـن ــاك
ترتيب في الــدوائــر السياسية املغلقة
لـتـحـيـيــد ل ـب ـن ــان ع ــن أزمـ ـ ــة ال ـع ــاق ـ ّـات
ال ـق ـط ــري ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ــه
«سيبقى بمنأى نسبيًا عــن األخـطــار

ال يوجد ّنية لدى
الشركات اللبنانية
لالستثمار في قطر
ّ
ّ
امل ـبــاشــرة إل إذا ت ــوت ــرت األم ــور أكثر
وطـلـبــت مـنــه قـطــر أخ ــذ مــوقــف مـحـ ّـدد
من األزمة».
ُ
وي ــرج ــع حـســن الـتــأثـيــر االق ـت ـصـ ّ
ـادي
املحتمل على لبنان إلــى يــوم تنقطع
ف ـيــه ال ـت ـحــويــات املــال ـيــة امل ـتــأت ـيــة من
بعض ّاللبنانيني املوجودين في قطر،
إذ يتمثل أسوأ سيناريو بطرد العمال
والخبراء اللبنانيني «فنفقد إمكانية

ُ ّ
ويشكلون عندها
التحويالت املالية
ً
ّ
ضغطًا هائال على الداخل اللبناني».

ّ
الخاص ّ
يقرر
القطاع

ب ـ ــدوره ،يــوضــح الـخـبـيــر االق ـت ـصـ ّ
ـادي
ّ
ال ــدك ـت ــور إي ـلــي ي ـشــوعــي أن ل ـب ـنــان لم
ّ
يقاطع الدوحة وظل على الحياد وهذا
ّ
يـعـنــي أن قـطــر وال ـس ـعــوديــة ال ّت ــزاالن
ُ
مفتوحتني أمامه" ،وهــو ما يمثل أمرًا
م ـهـ ّـمــا بــالـنـسـبــة إل ــى ل ـب ـنــان الـ ــذي من
مصلحته أن يكون على مسافة واحدة
ّ
مــن كــل دول الـشــرق األوس ــط بما فيها
ّ
إي ــران ،مــا عــدا إســرائـيــل .انـطــاقــا مما
ّ
س ـبــق ،ل ــن ي ـت ـهـ ّـدد الــل ـب ـنــان ـيــون الــذيــن
ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي ق ـط ــر فـ ــي أع ـم ــال ـه ــم أو
ّ
وظائفهم وهو ما ُيشكل أمرًا إيجابيًا».
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،يـمـكــن للمصدرين
اللبنانيني االستفادة من الوضع ولكن
ّ
الرسمي «فإذا أرادت
على الصعيد غير
الــدولــة اللبنانية عقد اتفاقية ثنائية
أي ت ـب ــادل مل ـ ّ
م ــع ق ـطــر ب ـخ ـصــوص ّ
ـواد
صناعية أو زراعية سيظهر ذلك كتحدٍّ
للدول املقاطعة لقطر».
مــن هنا ،يقترح يشوعي على القطاع
الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
«ت ـش ـك ـيــل وفـ ــد ي ـج ـت ـمــع بــال ـف ـعــال ـيــات
االقتصادية القطرية مــن أجــل البحث
ّ ّ
معها بعمق في إمكانية أن يحل لبنان
ولــو جزئيًا مكان ال ــدول املقاطعة بما
ّ
تصدره لقطر من مختلف السلع
كانت
واملـ ّ
ـواد بهدف تعزيز صادراته إليها"،
ّ
م ـشــددًا عـلــى أن ه ــذا ال ــدور "يـقــع على
ّ
ّ
الخاص وليس العام للحؤول
القطاع
دون تـعــريــض ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة أليّ
انتقادات من ِقبل الدول ّاملقاطعة" .فهل
يمكن لهذه اآللية أن تتحقق؟

إفادة في تصدير المأكوالت

يـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث رئ ـ ـي ـ ــس غ ـ ــرف ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة والزراعة محمد شقير عن
ّ
إمكانية اإلف ــادة فــي التصدير ،مذكرًا

لالبتكار لدى جيل الشباب في  touch Labفي ُوسط بيروت ملدة
أسبوعني من  17الى  28تموز املنصرم ،حيث طلب من املشاركني
تراوحت
الذين توزعوا على  7فرق ووصل عددهم إلى  30مشاركًا ّ
أعمارهم بني  15و 21عامًا تطوير تطبيق خاص بالهاتف النقال لحل
مشكلة النفايات ،املرتبطة بأحد أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
لعام .2030

 nova 2 Plusمن هواوي...
تجربة مميزة وسعر مدروس

¶ إتصاالت

الفائزون بجائزة االبتكار من «تاتش» ّ
أعلنت كل من شركة «تاتش» لخدمات الهاتف النقال في لبنان ،بإدارة
مجموعة زي ــن ،و Riyadaلالبتكار املجتمعي ،أسـمــاء الـفــرق الفائزة
بالبرنامج الصيفي األول لالبتكار لدى جيل الشباب ،خالل حفل توزيع
الجوائز والشهادات تم تنظيمه في السرايا الكبيرة في بيروت.
احـتــل املــرتـبــة األول ــى فــريــق  Zeeال ــذي ط ـ ّـور تطبيقًا هــو بمثابة لعبة
تثقيفية لألطفال هدفها نشر الوعي حــول إدارة النفايات من خالل
والتدوير .وجاء في املركز الثاني
أسئلة عن الفرز وإعــادة االستخدام
ّ ّ
فــريــق  Electro Saveال ــذي ط ـ ّـور تطبيقا يـمــكــن أف ــراد الـعــائــات من
ّ
تتبع استهالك الطاقة الكهربائية ملنازلهم من خالل ربط كل األجهزة
الكهربائية ومراقبتها.
تجدر اإلشارة الى أن تاتش استضافت البرنامج الصيفي األول

أطلقت مجموعة هــواوي ألعمال املستهلكني هاتفها الجديد nova 2
 Plusأحد أفراد أسرة هواتف  novaاملتوسطة واألنيقة وذلك بحفل أقيم
في ملهى  LIVفي جل الديب.
أبرز مزايا الهاتف الذكي الجديد تشمل كاميرا خلفية ثنائية العدسات
وكاميرا أمامية بدقة  20ميغابيكسل .وتتألف الكاميرا الخلفية ثنائية

ّ
بــأن «قطر تستورد من لبنان بحدود
 75مـ ـلـ ـي ــون دوالر سـ ـن ــوي ــا بـحـســب
إحـ ـص ــائـ ـي ــات عـ ـ ـ ّ
ـام  .2016واإلف ـ ـ ـ ــادة
ّ
ال ــوحـ ـي ــدة م ـت ـمــث ـلــة الـ ـي ــوم بــإمـكــانـيــة
تـ ـص ــدي ــر كـ ـمـ ـي ــات أك ـ ـبـ ــر مـ ــن األل ـ ـبـ ــان
ّ
واألج ـ ـبـ ــان والـ ـخـ ـض ــار ،أي إن ق ـطــاع
امل ـ ــأك ـ ــوالت هـ ــو امل ـس ـت ـف ـي ــد وال يـجــب
بــالـتــالــي ان ـت ـظــار إفـ ــادة أك ـبــر ف ــي هــذا
اإلطار».
وي ـشــرح ّأن قـطــر تـ ّ
ـؤمــن امل ــأك ــوالت من
ً
تــركـيــا وم ــن إيـ ــران بـ ــدال م ــن الـخـ ّلـيــج،
ولكن هناك أصنافًا كثيرة ال ُيصنعها
ه ـ ــذان ال ـب ـل ــدان كــامل ـع ـل ـبــات ،فـسـيـ ّـزيــد
عندها الطلب عليها من لبنان لكنها
تدر أكثر من  25إلى  50مليونًا ٍّ
لن ّ
كحد
أق ـصــى ف ــي ال ـس ـنــة« .ووفـ ـق ــا التـفــاقـيــة
ال ـت ـي ـس ـيــر ال ـع ــرب ــي ،سـتـسـتـكـمــل قطر
ّ
استيرادها مــن لبنان ولـكــن الكميات

العدسات من مستشعر بدقة  12ميغابيكسل مع فتحة  F1.8اللتقاط
الصور من زاوية واسعة ،وأخرى بدقة  8ميغابيكسل اللتقاط الصور
عــن قــرب مــع مــزيــد مــن التكبير .وستعيد الـكــامـيــرا األمــامـيــة تعريف
عصر التقاط الصور الذاتية «سيلفي» ،بفضل مستشعرها بدقة 20
ميغابيكسل املـ ّ
ـزود بفالش ذكي لتعبئة ضوء التصوير الفوتوغرافي
في ظروف إضاءة خافتة وإعدادات التجميل لتعزيز صور السيلفي.
ويأتي هاتف  nova 2 Plusبتصميم معدني ،وماسح بصمات األصابع
في الجزء الخلفي ،وشاشة تعمل باللمس بقياس  5.5بوصات بدقة
عالية ،وزجــاج عالي الجودة منحني األطــراف 2.5 Dعلى األعلى .كما
هو ّ
مجهز لحمل شريحتني ّ
ومزود ببطارية بحجم  3340ميلي أمبير
مع ميزة الشحن السريع .ويعتمد الهاتف الجديد أحدث نظام للتشغيل
طراز أندرويد  7.0املعروف باسم «نوغا» ( )Nougatوهو ّ
مزود بمعالج
ثماني النوي «كيرين  »659ويأتي بذاكرة عشوائية سعة  4غيغابايت
وسعة تخزين مدمجة تصل إلى  64غيغابايت.

¶ مشاريع

«أحالم» ...قرية نموذجية في كفرذبيان

أعلنت  ،Ahlam ّ Golf & Mountain Villageوهو مشروع يتضمن
قرية تقع في منطقة كفرذبيان وتتولى تطويرها شركة FFA Real
 Estateاملتخصصة في االستثمارات العقارية ،حيث ستكون الطبيعة
أحد أبرز عناصر املشروع الرئيسة في  %70من مساحته التي تبلغ
 1.1مليون متر مربع ستبقى خضراء.
ّ
تتميز القرية بكونها خالية من السيارات ،ومصممة للمشاة ،كما ّ
يضم
املشروع ناديًا للفروسية والبولو وملعبًا للغولف ونادي غولف والعديد
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ال ـط ـيــران ب ــن ب ـي ــروت وال ــدوح ــة لنقل
بـضــائــع جــاهــزة وم ــدى كلفته ليكون
ً
ّ
ف ـ ّـع ــاال بــالـنـسـبــة إل ــى قـطــر كــي تتمكن
بالتالي من االستفادة منه».

المزارعون متشائمون

ّ
ال يأمل ُاملزارعون اللبنانيون أن يحلوا
م ـكــان امل ـص ـ ّـدري ــن مــن الـ ــدول املقاطعة
إذ يستبعد رئـيــس جمعية املــزارعــن
أنـ ـط ــوان ال ـح ــوي ــك إم ـكــان ـيــة اس ـت ـفــادة
الـقـطــاع الــزراعـ ّـي اللبناني بــاملـبــدأ من
ّ
الـحـصــار على قطر ألن "كلفة الشحن
إليها مرتفعة جدًا ،فعلى سبيل املثال
بلغ ثمن حاوية شحن التفاح حوالى
 ،$8000عــدا عــن كــون حليفتها تركيا
تملك أصنافًا شبيهة بتلك اللبنانية".
ويـ ـضـ ـي ــف "ل ـ ـيـ ــس ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن ع ــاق ــة
ّ
تميز لبنان مــع قطر للقيام باتفاقية
ّ
ثنائية تدعمها الدولة القطرية بهدف
ال ـش ــراء مــن لـبـنــان ،ف ـهــذا األخ ـيــر يقف
على الحياد ،إضافة الــى كــون الوضع
ال ـس ـيــاسـ ّـي ال ــراه ــن ف ـيــه ال يـ ــؤدي الــى
ّ
تفاضلي معها .من هنا أستبعد
وضع
زي ــادة صــادراتـهــا مــن لبنان وبالتالي
زراعيًا ليس هناك من إفادة خاصة لنا
مــن األزم ــة الحاصلة .الشعب القطري
ليس مستهلكًا لكميات ضخمة وسوق
قطر صغيرة خصوصًا إذا انخفضت
الحركة فيها وغادر األجانب منها".

تأشيرة الدخول
من جهة أخــرى ،وبحسب سفارة قطر
ّ
ّ
تخيم صورة ضبابية على مدى استفادة رجال األعمال اللبنانيين من الفرص االقتصادية في الدوحة ل ــدى لـبـنــان ،ب ــات بــاسـتـطــاعــة حاملي
الجنسية اللبنانية دخ ــول األراض ــي
ّ
ً
سـتــزيــد .ف ـبــدال مــن لـجــوئـهــا إل ــى عــدة اعـتـبــر أن «كـلـفــة الـصـنــاعــة اللبنانية
ال ـق ـطــريــة م ــن دون ت ــأش ـي ــرة ال ــدخ ــول
مــاركــات ،ستلجأ الـيــوم إلــى استيراد ال ت ـخ ــدم ـه ــا» .وهـ ــو م ــا ي ـظ ـهــر غـيــاب
امل ـس ـب ـق ــة ،بـ ـش ــرط ت ـق ــدي ــم جـ ـ ــواز سـفــر
ّ
ماركة وحيدة من لبنان» .وعن صعوبة الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاس ل ـ ـ ـ ـ ــدى رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
س ــاري املـفـعــول صالحيته ال تـقــل عن
التصدير ،يلفت إلــى إمكانية اللجوء الـلـبـنــانـيــن ال ــذي ــن ل ــن يـسـتـفـيــدوا من
سـتــة أشـهــر ووج ــود تــذكــرة ع ــودة مع
ّ
إل ــى ال ـش ـحــن الـ ـج ــوي .وم ــع أن الـنـقــل السوق القطرية.
إب ــراز إشـعــار بالحجز فــي أحــد فنادق
ّ
ّ
بواسطة البحر سيتطلب وقتًا أكثر ،ومــع أن لبنان قــد اعـتــاد على الحدود
دولـ ــة قـطــر إض ــاف ــة إل ــى ضـمــانــة تبلغ
ّ ّ
ّ
إل أن ال ـش ـحــن ع ـبــره يـمـكــن برمجته الـ ـب ــري ــة ل ـن ـقــل املـ ـ ـ ـ ــواد ،ي ـ ــرى ال ــدك ـت ــور
( $1500ن ـ ـق ـ ـدًا أو مـ ــن خـ ـ ــال ب ـطــاقــة
تلبية للطلب .ويستبعد شقير تواجد حسني «أنـنــا لــن نستفيد مــن إمكانية
ائ ـ ـت ـ ـمـ ــان) .وس ـي ـت ــم م ـن ــح ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ّ
قـطــاعــات أخ ــرى يمكن للبنان اإلف ــادة
ُالتوريد الى قطر إل بواسطة الطيران
الوافدين سمة دخــول سياحية فورية
م ـن ـه ــا« ،ف ـ ـم ـ ـ ّ
ـواد الـ ـبـ ـن ــاء ال ّـ ـت ــي كــانــت امل ـك ـلــف وغ ـي ــر امل ـنــاســب ع ـلــى األرج ــح
مل ــدة شـهــر عـنــد وصــول ـهــم بــرســم 100
ُ
ُ
ُ
تغطيها السعودية ال ي ّصنعها لبنان لـلــدوحــة فــي وقــت تـقــوم إي ــران بتأمني
ريال قطري يدفع في املطار.
ّ
بل يستوردها بدوره ألنها تستوجب ه ــذا الـجــانــب ،نـظـرًا إل ــى ك ــون الـحــدود
وي ــرى هـنــا الخبير يـشــوعــي أن إلـغــاء
مصانع كبيرة واستثمارات ضخمة» .البرية (خصوصًا السورية اللبنانية)
ت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ــدخـ ـ ــول ي ـ ـسـ ـ ّـهـ ــل ب ـش ـكــل
ّ
عــ ّ
مــوقــف شـبـيــه ج ــاء عـلــى ل ـســان عميد مغلقة الـيــوم إل فــي قـطــاعــات بسيطة
ـام ،ان ـت ـق ــال األش ـ ـخـ ــاص واالتـ ـص ــال
ّ
الـصـنــاعـيــن اللبنانيني ج ــاك صــراف عبر األردن نحو الـسـعــوديــة .وبـمــا أن
امل ـب ــاش ــر ب ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن وال ـت ـج ــار
ّ
الذي أشار الى غياب األمان
الصناعي السعودية مغلقة على قطر ،لن يستفيد
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــن ف ــي ت ـل ــك ال ـ ـ ــدول كـمــا
ّ
ّ
البري وتبقى األنظار
ف ــي ق ـطــر ف ــي ظـ ــل ســوق ـهــا الـصـغـيــرة لبنان من النقل
ُي ـس ـ ّـه ــل ال ـس ـف ــر والـ ـتـ ـف ــاوض وإنـ ـج ــاز
اإلن ـش ــائ ـي ــة وغ ـي ــر ال ـت ـص ــدي ــري ــة .كـمــا معقودة على التقنيات املستعملة في
الصفقات التجارية.

مجموعة من ّ
أهم الـ  ،DJsعلى رأسهم  ،DJ DANNICإلى جانب  9من
أهم الـ  DJsاملحليني ألكثر من  12ساعة متواصلة من السهر ،وذلك من
الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الخامسة صباحًا.

¶ شركات

دورة لشركة الترابة الوطنية

من املرافق األخرى .وبإمكان عشاق رحالت ّ
التنزه على األقدام وتسلق
الجبال االستمتاع بالعديد من املسارات الطبيعية املتاحة.
يذكر أن املشروع الــذي هو في طــور البناء يتيح ملن يرغب أن يختار
ً
بني شــراء أرض وبناء منزله الخاص أو أن يشتري منزال جاهزًا في
القرية املركزية.

¶ مهرجانات

مهرجان «هولي» لأللوان ...مجددًا في لبنان

ضمن جولته العاملية في أكثر من  60مدينة حول العالم ،يعود مهرجان
هولي لأللوان إلى لبنان في دورته الثانية هذا العام في  19آب الجاري
وذلك في الباحة الرملية قرب هوليداي بيتش في منطقة زوق مصبح.
سيتيح املهرجان ّ
ملحبي السهر فرصة التعبير عن فرحهم من خالل
نثر الـبــودرة ّ
امللونة في الـهــواء ،على أنغام املوسيقى التي ستحييها

اختتمت شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع ،للسنة العاشرة
على الـتــوالــي ،دورة "ن ــادي السبع الصيفي" التي تنظمها سنويًا
لألطفال فــي فصل الصيف والـتــي شــارك فيها حــوالــى  300ولد
مــن منطقة شكا وأنـفــه والـبـلــدات امل ـجــاورة وذل ــك وفـقــا لتقاليدها
املؤسساتية الخاصة بأطفال مجتمعها والبلدات املحيطة بها.
في الكلمة التي ألقاهاّ ،
عبر املدير اإلداري للشركة روجيه حداد عن
تمنياته بأن "نكون كشركة ترابة وطنية ساهمنا ولو بجزء بتنمية
حــس الـعـمــل الـجـمــاعــي واسـتـكـشــاف ق ــدرات األط ـف ــال وتنميتها،
باإلضافة الى كسر
الروتني الذي يعيشه
أط ـف ــال ـن ــا ف ــي ق ــران ــا
وب ـل ــدات ـن ــا .هـ ــذا هــو
ّ
هــدفـنــا ب ــأن نـتـجــذر
في مناطقنا ونقف
ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــزوح
بـ ــات ـ ـجـ ــاه املـ ـ ـ ـ ــدن أو
ال ـعــاص ـمــة أو حتى
الهجرة".

مصارف

فرع جديد لـ  FNBفي صور

افتتح مصرف "فرست ناشونال بنك"  FNBفرعه الجديد في مدينة صور
– العباسية – جل البحر الــذي انضم إلى فــروع املصرف األخــرى في منطقة
الجنوب في صيدا والنبطية وميس الجبل .حضر حفل االفتتاح رئيس مجلس
اإلدارة واملدير العام للبنك رامي النمر ،الى جانب عدد من املديرين واملسؤولني
وموظفني وحشد من الشخصيات والفاعليات.
في املناسبة ،ألقى النمر كلمة أشار فيها إلى "أن  FNBيحتل موقعًا متقدمًا
على الئـحــة الـبـنــوك اللبنانية الساعية إلــى تنفيذ سـيــاســات الـشـمــول املــالــي،
وخصوصًا بعدما تحول تباعًا الى مجموعة مالية متكاملة ومنصة للخدمات
املصرفية الشاملة .وسيواصل البنك مساره بجهود مهنية وخبرات تراكمية
بهدف تلبية االحتياجات املالية لألفراد واملؤسسات ،وخدمة االقتصاد الوطني،
واملساهمة في مجاالت التنمية الشاملة وإيالء اهتمام خاص ملبادئ املسؤولية
االجتماعية".

بنك الموارد يدعم «باسيل» في األولمبياد

أعـلــن بنك امل ــوارد خــال مؤتمر صحافي عقد يــوم الجمعة فــي فـنــدق "فــور
سيزنس" أنه سيوفر الدعم الكامل لبطلة الرماية اللبنانية الدولية راي باسيل
وفق برنامج يمتد في مرحلته األولــى على ثالث سنوات ،بهدف مساعدتها
على الفوز بميدالية في أوملبياد طوكيو .2020
وتعليقًا على الدعم ،شدد رئيس مجلس إدارة بنك املوارد مروان خير الدين أن
ً
"هذا الدعم الذي يقدمه املصرف اليوم لراي ،وربما ّلغيرها مستقبال ،ينطلق من
إيمانه باملواهب ّاللبنانية ،وبقدرات اللبنانيني في كل املجاالت ،ومنها الرياضة،
مضيفًا "ف ــي ك ــل الـقـطــاعــات فــي ال ـعــالــم ،نـجــد لبنانيني مـتـفــوقــن ومـبــدعــن،
والسبب أن اإلمكانات توافرت لهم ،ولذلك نحن مقتنعون بشعارنا أكيد فينا
الذي رفعناه" .من جهتها ،شكرت باسيل بنك املوارد لدعمه ورأت أن توقيعها
ّ
يشكل "بداية التأسيس ّ
ميدالية ّ
ّ
أوملبية للبنان
الجدي لصناعة
عقد الرعاية معه
ّ
في أوملبياد طوكيو  ،2020تعيد العز الرياضي للوطن وتضعه مجددًا على
ّ
ّ
العاملية".
منصات التتويج

حسومات على السفر من بنك «لبنان والخليج»

كشف بنك لبنان والخليج أن بإمكان زبائنه الحصول على حسومات بنسبة
 30فــي املـئــة على بـطــاقــات السفر وح ـجــوزات الـفـنــادق فــي كــل أنـحــاء العالم،
باستخدام بطاقتي بنك لبنان والخليج  Platinumأو  Worldمــن "ماستر
كارد" .يتيح عرض  Cleartripمن بنك لبنان والخليج و"ماستر كارد" لحاملي
بطاقة  Platinumاإلفادة من حسم يصل إلى  30في املئة (بحد أقصى 200
دوالر) .أما حاملو بطاقات  Worldفيستفيدون من حسم يصل إلى  10في
املئة (من دون حد أقصى) .ويحصل حامل البطاقة على الحسم باالستناد
إلى عدد املسافرين بالنسبة إلى رحالت الطيران ،وعدد أيام إقامته في الفندق.
لالستفادة مــن الـعــرض ،يجب أن يتم الحجز عبر  www.cleartrip.aeقبل
 31كانون ّ
األول  2017باستخدام هاتني البطاقتني الصادرتني عن بنك لبنان
والخليج.
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رأي

¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
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أثبت الفلسطينيون وحدة مجتمعية وكفاحية أذهلت قادة العدو (أ ف ب)

أس ــاب ـي ــع أرب ـع ــة مـ ـ ّـرت ع ـلــى تـفـجــر انـتـفــاضــة
الـقــدس فــي وجــه حـكــومــة الـعــدو الصهيوني
التي واجهت فيها قــوى الشعب الفلسطيني
املـجـتـمـعـيــة وال ــروح ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،عملية
«أس ــر واع ـت ـقــال» املـسـجــد األق ـصــى مــن خــال
الـتـحـكــم بـمــداخـلــه .هــدفــت حـكــومــة االح ـتــال
إلى ضبط وإخضاع وإذالل جمهور املصلني،
عبر «الـبــوابــات والـكــامـيــرات» الـتــي تــأتــي في
سياق خطتها في تحقيق ما تسعى إليه من
«التقسيم املكاني والــزمــانــي» مــا بــن العرب
املسلمني واليهود الصهاينة لدخول املسجد،
خصوصًا أن الـحــرم بــات اآلن عمليًا ّ
مقسمًا
زم ــان ـي ــا ب ـعــدمــا أص ـب ــح دخ ـ ــول ال ـي ـه ــود إلـيــه
والصالة فيه سلوكًا ال بل «طقسًا» يوميًا ،ما
بني الساعة السابعة صباحًا والحادية عشرة
قبل الظهر.
ف ـ ـ ـجـ ـ ــرت «ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة األقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــى» الـ ـبـ ـط ــولـ ـي ــة
 2017/7/14التي نفذها الشبان الثالثة من
عائلة «الجبارين» اآلتني من مدينة أم الفحم
املحتلة مـنــذ ع ــام  ،1948والــذيــن استشهدوا
ُبعد اشتباك مسلح مع عناصر شرطة العدو
(قتل اثنان منهم) عند باب األسباط ،برميل
ال ـب ــارود ال ــذي ك ــان جــاه ـزًا لــانـفـجــار فــي كل
يوم بسبب سياسة وإجــراءات حكومة الغزاة
املحتلني ضد الشعب الفلسطيني؛ باإلضافة
إل ــى عـمـلـيــات ال ـق ـمــع واالع ـت ـق ــال ،وم ـص ــادرة
ال ـب ـي ــوت وه ــدم ـه ــا (ن ـح ــو  50ألـ ــف م ـن ــزل في
املدينة املقدسة ال يوجد لها تصاريح ويمكن
لسلطات املستعمرين أن تهدم ما تريد منها
في املوعد الذي تحدده) .أما املسجد األقصى،
فقد استمرت عمليات استباحته من قطعان
املستعمرين وعساكر املحتل ،خصوصًا بعد

العملية الـفــدائـيــة الـبـطــولـيــة وقـ ــرار سلطات
العدو إغالق املسجد والعبث بكل محتوياته
التي أكدها وزير األوقاف الفلسطيني بقوله:
«إن املـسـجــد األقـصــى تـعـ ّـرض ألكـثــر مــن 140
اع ـت ـ ً
ـداء عـلــى أي ــدي ق ــوى األم ــن اإلســرائـيـلـيــة،
 116مـنـهــا وق ـعــت مــا بــن  14و 27مــن تـمــوز
املاضي» .وكانت سلطات االحتالل قد أغلقت
األقصى في الرابع عشر من تموز إغالقًا تامًا
التاليني
وحــاصــرتــه ،وعكفت خــال الـيــومــن
ّ ً
تخريب وتفتيش دقيق ألركانه ،محطمة
على ً
وعابثة بمقتنياته وتراثه ومخطوطاته ...كما
قام االحتالل ّ
بقص الشجر واقتالع األحجار
وســرقـتـهــا وتنفيذ عمليات املـســح عـنــد بــاب
القطانني ،وفي باب األسباط.

الكف يقاوم المخرز
واجـ ـ ـ ـ ـ ــه امل ـ ـ ـقـ ـ ــدس ـ ـ ـيـ ـ ــون ،وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم الـ ـشـ ـع ــب
الفلسطيني في مختلف مواقعه ،خصوصًا
الـجــزء املحتل منذ عــام ( 1948مــديـنــة يافا
ً
مـ ـث ــاال) إغ ـ ــاق ب ــواب ــات امل ـس ـجــد ورفـضـهــم
املعمد بــاإلصــرار واإلرادة وال ــدم لدخولهم
وأداء الـ ـ ـص ـ ــاة عـ ـب ــر بـ ـ ــوابـ ـ ــات ال ـت ـف ـت ـيــش
االل ـك ـت ــرون ـي ــة أو ب ــإخ ـض ــاع ـه ــم لـلـتـصــويــر
بــالـكــامـيــرات ،بــوحــدة مجتمعية وكفاحية
فــاجــأت وأذه ـل ــت ق ــادة ال ـعــدو الـعـسـكــريــن،
غــادي أيزنكوت رئيس أركــان جيش الغزاة
امل ـس ـت ـع ـم ــريــن ،قـ ـ ــال« :نـ ـح ــن أمـ ـ ــام تـصـعـيــد
مختلف كـلـيــا عــن هـبــة أكـتــوبــر  .2015اآلن
نتكلم عن دافع إضافي ملا كان عليه الوضع
حينذاك ،وهو الدافع الديني».
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن «ال ــداف ــع ال ــدي ـن ــي» ودوره
ال ـت ـح ــري ـض ــي /الـ ـتـ ـح ــرري /ال ـك ـف ــاح ــي فــي
مــواج ـهــة املـسـتـعـمــر ل ـكــونــه أح ــد ال ـعــوامــل
امل ـش ـك ـلــة ل ـل ـمــوقــف ال ــوط ـن ــي وال ـق ــوم ــي مــن
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احتل السيد مسعود البرزاني زعيم الحزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي فـ ــي إق ـل ـيــم
ك ــردس ـت ــان ،ش ـمــال الـ ـع ــراق( ،أس ـس ــه وال ــده
الراحل مصطفى البرزاني في آب /أغسطس
 )1946ح ـي ـزًا واس ـعــا فــي اإلعـ ــام واملـشـهــد
ال ـس ـي ــاس ــي ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،ب ــإع ــان ــه م ــوع ـدًا
الس ـت ـف ـت ــاء حـ ــول ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر لـلـشـعــب
الكردي في العراق ،وتشكيل لجان وإطالق
أس ـمــاء لـهــا .وي ــدور كــل حــراكــه (أو يفسر)
باالنفصال عن العراق ،تحت اسم استقالل
إقليم كــردسـتــان .وهنا تثار أسئلة كثيرة
ع ــن صــاح ـيــة الـ ـق ــرار وه ــدف ــه وم ـصــداق ـيــة
دعاته وإحراج أنفسهم والشعب في قضية
ال ت ـت ــوف ــر ل ـه ــا ش ــروط ـه ــا وظ ــروفـ ـه ــا ،اآلن
على األق ــل ،فكيف يغامر أو يـجــازف رجل
سـيــاســة ب ـقــرار ك ـهــذا ،خـصــوصــا أن ــه أدرى
بأنه يحكم في جزء من كردستان املعترف
بها ،فيما ليس هناك توافق سياسي بني
ال ـقــوى السياسية ال ـكــرديــة ،وهــو نفسه ال
صــاحـيــة قــانــونـيــة لــه بــإصــدار هـكــذا قــرار
النتهاء مهماته الرئاسية كما أنه ال يحمل
الـصـفــة الـتــي يفرضها هــو وأتـبــاعــه عليه.
ويمكن القول إن هذه القضية وحدها تقدم
نموذجًا للعقلية التي تدير السياسة في
اإلق ـل ـي ــم وف ــي ت ـقــريــر أو ت ـقــديــر ات ـجــاهــات
البوصلة السياسية.
حـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار مـ ـ ــوع ـ ـ ـدًا جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا
لالستفتاء فــي  25أي ـلــول /سبتمبر 2017
م ـ ــع ح ـ ـمـ ــات ع ـ ــاق ـ ــات عـ ــامـ ــة وإع ـ ــان ـ ــات
وزيارات وتخبطات تثير االستغراب حقًا،
وتعكس ال معقولية مــا يــدعــى أو مــا يــراد
ً
اإلقــرار بــه ،ال شكال وال أسلوبًا ،حتى ولو
كانت مجرد بالونات لالختبار أو االبتزاز
والـضـغــط السياسي أو التهديد والوعيد
وبــالـتــوازي مع مشاريع خطيرة مرفوضة
مسبقًا وال تخدم من يرهن مصيره بها ،ال
اليوم وال غدًا.
ف ــإذا كــانــت جهة اإلص ــدار لـقــرار كـهــذا ،هي
الـبــرملــان ،شرعًا وقــانــونــا ،أو تــوافــق القوى
واألحــزاب السياسية في حالة عدم وجود
ب ـ ــرمل ـ ــان لـ ـسـ ـب ــب م ـ ــن األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،ف ــال ــواق ــع

ي ـقــول ب ــأن ال ـبــرملــان م ــوج ــود ول ـكــن معطل
ب ــدون سبب قــانــونــي ،وإنـمــا ب ــإرادة فردية
ومزاجية مغلفة بمفردات انقالب من دون
إي ـض ــاح األس ـب ــاب أو ال ـشــواهــد أو الــدلـيــل
عليها .ومـعــروف أن رئيسه أبـعــد بالقوة،
وش ـم ــل اإلبـ ـع ــاد وزراء ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة مــن
ح ــزب رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان ،الـتـغـيـيــر (ك ـ ــوران)،
وهـ ــو الـ ـق ــوة ال ـثــال ـثــة رس ـم ـيــا ف ــي اإلق ـل ـيــم،
ب ـهــدف تـبــريــر تـلــك ال ــرغ ـب ــات .وه ــذا يفسر
ت ـص ــاع ــد حـ ــدة الـ ـص ــراع ــات واالخـ ـت ــاف ــات
داخــل القوى السياسية الكردية ،وينتهي
أخيرًا إلى أن الجهة الصحيحة للقرار غير
م ــوج ــودة شــرع ـيــا ودس ـت ــوري ــا وسـيــاسـيــا.
ي ـضــاف إلـيـهــا ال ـخــاف عـلــى ان ـت ـهــاء مــركــز
ال ـبــرزانــي نـفـســه ،وانـتـقــاد شــامــل إلص ــراره
عـلـيــه ،مـخــالـفــا الــدس ـتــور ال ــذي وق ــع عليه
حني صــدر وبموجبه حكم رئيسًا لإلقليم
فترتني دستوريتني وحتى فترة التمديد
أيضًا.
ق ــرار ك ـهــذا بــاالنـفـصــال وت ـحــت أي مسمى
آخر يعني قرارًا مصيريًا ومؤثرًا ،ويحسب
بــدقــة ومــوضــوعـيــة ملــا يـتــركــه مــن آث ــار ومــا
يسببه مــن أخـطــار ومــا يقوم بــه مــن إجــراء
أو ما يرسم له من خطط ملا بعده وكيفية
قـيــادة األوض ــاع .هــذه كلها أمــور ليس من
ال ـس ـهــل ال ـن ـق ــاش ف ـي ـهــا م ــن دون أن تـكــون
كلها منتظمة في أطر استراتيجية الحياة
والعمل في موقع ساخن سياسيًا وأمنيًا
وإقليميًا .وهنا ال بد من التفكير بـ:
ً
أوال ،أن القوى السياسية الكردية أساسًا
غ ـي ــر م ـت ـف ـقــة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ،أو تــوق ـي ـتــه أو
إدارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ولـ ـ ـه ـ ــا مـ ــاح ـ ـظـ ــات ج ـ ــدي ـ ــة ع ـلــى
خطط وسـيــاســات مـصـ ّـدر الـقــرار ولــم تنته
ً
خــافــاتـهــا الـبـيـنـيــة ،فـضــا عــن صــراعــاتـهــا
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى م ـص ـيــر
القضية برمتها.
ثانيًا ،لم تحسم تطبيقات املادة الدستورية
 140والتي تحدد املوقف من املناطق التي
ت ـس ـمــى ب ــامل ـت ـن ــازع ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ـ ــذه قـضـيــة
حساسة ،تصرح عن عقلية التحكم املقبلة
وطـ ــرق تـعــامـلـهــا م ــع ال ـس ـك ــان ف ــي اإلق ـل ـيــم
واملـنــاطــق املـخـتـلــف عـلـيـهــا ،ال سيما املــدن
امل ـخ ـت ـل ـط ــة أو ال ــرافـ ـض ــة ل ــان ـض ـم ــام إل ــى

اإلقليم حاليًا ،فكيف بعد ال ـقــرار ،ومــن ثم
ال يمكن التعايش سلميًا بحدود الدم ،كما
صرح مرة.
ثالثًا ،القيادة االتحادية املركزية في العراق
أعلنت موقفًا واضـحــا بــرفــض اإلع ــان عن
القرار رسميًا ودستوريًا ،وذكــرت أن قرارًا
انـ ـف ــرادي ــا ك ـه ــذا غ ـيــر دسـ ـت ــوري وال يـقـبــل
وطـنـيــا ،وأن االدع ـ ــاء ات ال ـتــي ت ــدور حــولــه
تـنــاقــش فــي بـغــداد ويـمـكــن إيـجــاد الحلول
لها ،وتنتهي حينها املبررات التي توضع
س ـب ـبــا ل ـل ـق ــرار .أي إن ع ــدم م ــواف ـق ــة املــركــز
إلج ــراء االقـلـيــم ،واالسـتـمــرار فيه تــدل على
إخ ــال فــي إدارة الـحـكــم واخ ـتــال فــي نهج
العالقات الوطنية ،تستهدف أبعد مما هي
عليه ،أو تدعيه علنًا أو سرًا.
رابعًا ،إقليميًا ،كل ما يحد إقليم كردستان
الـعــراق جغرافيا ،تركيا واي ــران ،وســوريــا،
ال ي ــواف ــق ع ـلــى ال ـف ـك ــرة أس ــاس ــا ،ويــرفــض
الطرح والحديث به ،ملا يتركه من تأثيرات
عليها ،ولــذلــك أعلنت أنـقــرة وطـهــران على
لـ ـس ــان مـ ـص ــادر رس ـم ـي ــة ع ـل ـي ــا ،رف ـض ـه ـمــا
للقرار ودعوتهما إلى احترام وحدة التراب
الـ ـع ــراق ــي .وك ــذل ــك ه ــو امل ــوق ــف الـ ـس ــوري،
وم ـع ــروف ــة اج ـت ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة امل ـش ـتــركــة
بــن ه ــذه ال ــدول وال ـع ــراق بـشــأن املــوضــوع
الكردي فيها سابقًا.
خ ــامـ ـس ــا ،ع ــربـ ـي ــا ،بـ ـ ـ ــادرت ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية بإرسال رسالة إلى البرزاني تحدد
مــوق ـف ـهــا م ــن ق ـ ـ ــراره ،وت ــدع ــوه إلـ ــى إعـ ــادة
التفكير والحوار مع بغداد .ورد البرزاني
عـلـيـهــا بــرســالــة مـطــولــة تـحـمــل الـكـثـيــر من
التناقضات وتعبر عــن صاحبها ولكنها
ال تخفي حقيقة ال ـهــدف عــن أع ــن الـنــاس،
أو ك ـمــا ي ـق ــال ال تـخـفــي ال ـش ـمــس ب ـغــربــال،
كما هــو م ـعــروف ،مهما صيغت الـعـبــارات
وتلونت الكلمات .حتى أنها حملت مناكفة
م ـس ـب ـقــة وأغـ ــاطـ ــا م ــرت ــدة ن ـتــائ ـج ـهــا عـلــى
صاحبها سـلـبــا .بــرغــم أن هـنــاك مــن يقول
عــن بعض دعــم عــربــي مـحــدود وتــأيـيــد من
الـكـيــان الـصـهـيــونــي مـعـلــن لـهــذه الـخـطــوة،
وال يـ ـع ــرف م ـ ــدى ص ــدق ـي ــة ه ـ ــذه األطـ ـ ــراف
بـمــا فيها الـكـيــان وقــدرات ـهــا عـلــى اإلسـنــاد
والــدعــم الــواقـعــي ملثل خـطــوة معلقة كهذه

القرار يقدم بيانًا صريحًا عن
العقلية المرتهنة والمصرة
على االستهانة بالدستور

وفــي خـيــال تـطــرف ال تشجع أو تــدفــع إلــى
خير واضــح للمصالح األســاسـيــة للشعب
الكردي وال العراقي بأجمعه.
ســادســا ،دولـيــا ،قبل طــرح الفكرة ونشرها
ح ـ ــذر مـ ـس ــؤول ــو دول أوروبـ ـ ـي ـ ــة م ـب ــاش ــرة
حكومة إربيل ،من الذهاب إلــى االنفصال،
مهما كــانــت الــذرائــع واألس ـب ــاب ،وخــوطــب
الـبــرزانــي نفسه مباشرة بمثل هــذا الــرأي،
وليس آخر ذلك ما حصل معه في بروكسل
ول ـقــاء اتــه الـتــي لــم تـكــن كـمــا تـصــور وأراد،
حيث أكد له موظفون في البرملان األوروبي
والخارجية البلجيكية ،موقفًا صارمًا من
خططه ومشروعه .وليس آخــر االنتقادات
والرفض ما جاء من قبل حليفته الرئيسية
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شذرات
ال ـغ ــزو االس ـت ـع ـمــاري ل ـلــوطــن ،ال ـنــاتــج عنه
خضوع األرض والشعب لالحتالل بكل ما
يحمله من كــوارث .وقد أثبت الجزء األكبر
من رجال الدين اإلسالمي (املفتي وخطيب
املسجد ،كنموذجني) دورًا بارزًا في الحفاظ
ع ـلــى امل ــوق ــف ال ــراف ــض ل ــإغ ــاق ول ـش ــروط
ال ــدخ ــول ل ـل ـصــاة ،وف ــي تـصـلـيــب وتـثــويــر
ال ـت ــوج ــه ف ــي م ــواجـ ـه ــات ب ـض ـعــة مــوظـفــن
م ــن رجـ ـ ــال ال ــدي ــن (لـ ـ ـ ــأردن دور أس ــاس ــي
ف ــي تــوج ـه ـهــم) ،ح ــاول ــوا ج ــس نـبــض ق ــادة
الهبة الوطنية ،مــن قــادة الـحــراك الشعبي
ووجهاء املدينة وعلماء الدين ،حني دعوا
إلــى «الـتـعــامــل بعقالنية وحكمة وتفويت
الفرصة على املحتل بمنعنا النهائي من
دخــول املسجد» ،قائلني« :يكفي حصولنا
عـ ـل ــى إزال ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــواب ـ ــات ،وإبـ ـ ـق ـ ــاء املـ ـم ــرات
الحديدية والكاميرات ،فيمكننا التفاوض
بشأن إزالتها الحقًا ولكن ال يجوز أن نبقى
خ ــارج م ـس ـجــدنــا!» .لـكــن جـمــاهـيــر الشعب
امل ـن ـت ـفــض م ــن خـ ــال الـ ـقـ ـي ــادات امل ـيــدان ـيــة
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت لـ ـج ــم هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور وإسـ ـق ــاط ــه
وتــوجـيــه رســالــة «واض ـح ــة امل ـض ـمــون» ملن
يروج ملثل هذه التنازالت.

ال أنصاف حلول
أدى قـ ــرار ال ـق ـي ــادات ال ــروح ـي ــة (اإلســام ـيــة
واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة) ،والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
املدعومة واملنطلقة من وضع شعبي متحد،
إلــى رفــض الـخـضــوع لكل املـســاومــات التي
لعبت فيها قيادات سلطة املقاطعة في رام
الله املستباحة ،والنظام األردني بالتنسيق
وال ـت ـف ــاه ــم م ــع نـ ـظ ــام آل سـ ـع ــود وال ـك ـي ــان
الصهيوني ،التي حاولت جميعها تجيير
النصر لــدورهــا املتواضع حينًا واملتواطئ

ال ـتــي يـبـنــي عليها خ ـيــاراتــه ،حـيــث اتصل
بـ ــه وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ري ـك ــس
ت ـي ـل ــرس ــون وأوضـ ـ ـ ــح لـ ــه رف ـ ــض واش ـن ـط ــن
لـقــراره ،ونصحه بتأجيله اآلن واالنشغال
بما هو بعد االنتصار العراقي على تنظيم
اإلره ــاب املـسـمــى إعــامـيــا «داعـ ــش» .وهنا
وقـ ــع أمـ ــر م ـض ـح ــك ،أربـ ـي ــل ت ـن ـفــي امل ـكــاملــة،
وال ـق ـن ـصــل األم ـي ــرك ــي يـنـشــر خ ـبــرهــا على
املـ ــوقـ ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـق ـن ـص ـل ـي ــة ،وت ـن ـق ـل ـهــا
وســائــل إع ــام مـقــربــة مــن الـطــرفــن عاكسة
طبيعة التناقضات املزاجية وكأنها تسلية
إضافية لواقع الحال ،املربك واملرتبك.
سابعًا ،الهروب إلى األمام في ظرف صعب
ال يـنـتــج م ــا ي ــؤم ــل م ـن ــه .وال ـن ـت ـي ـجــة بــانــت
أكثر كشفًا ،خصوصًا فــي أن الــدخــول إلى
قرار كهذا وإعالنه من دون دراية واستناد
كــامـلــن إل ــى مـهـمــات املــرحـلــة ومستقبلها
وال ـتــوج ـهــات ال ـض ــروري ــة لـقـضـيــة الـشـعــب
الكردي ووقائع الحال على األرض تكشف
ضياع البوصلة فيها وتقديم بيان صريح
ع ــن الـعـقـلـيــة الـسـيــاسـيــة املــرتـهـنــة بــالـقــرار
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــرة عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــان ــة ب ــال ــدسـ ـت ــور
والوحدة الكردية ومن ثم الوحدة الوطنية
في العراق.
طـ ـ ـ ــرح اس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء يـ ـ ـ ـ ــراد م ـ ـنـ ــه االن ـ ـف ـ ـصـ ــال
والتقسيم والتفتيت تحت مــا يسمى حق
استقالل ومصير أقلية في بلد لم تضطهد
أو ت ـحــارب فـيــه ،وي ـشــارك سـيــاسـيــوهــا في
رســم سـيــاســاتــه وتستثمر أو «تستنزف»
اقتصاده ،يفضح ليس نيات وحسب وإنما
خططًا ومشاريع عدائية للعراق ،والشعب
ال ـعــراقــي بـكــل ق ــواه وأل ــوان ــه .ول ـيــس هناك
أكـثــر وضــوحــا مــن اإلصـ ــرار عـلــى األخـطــاء
واالس ـت ـم ــرار فــي االسـتـفـتــاء وال ـح ـيــرة بما
تؤول إليه النتائج وفي كل االحتماالت .ما
يدل ويؤكد على أن البوصلة مفقودة وأن
اإلغراء ات التي دفعت بمثله خطيرة وغير
س ـل ـي ـمــة ل ـل ـم ـصــالــح ال ـش ـع ـب ـيــة والــوط ـن ـيــة
واسـ ـتـ ـق ــرار امل ـن ـط ـقــة وت ـ ـطـ ــورات املـسـتـقـبــل
السياسي للعراق وجيرانه ،ويبقى سؤال
بـ ـع ــد ك ـ ــل م ـ ــا ذكـ ـ ـ ــر ،م ـ ــن ت ـ ـخـ ــدم مـ ـث ــل ه ــذه
التخبطات؟!
*كاتب عراقي

مــع الـعــدو أحـيــانــا كـثـيــرة .إن اإلص ــرار على
إقامة الصالة في الطرقات املؤدية للمسجد
وع ـل ــى ب ــواب ــات ــه ،أس ـق ــط م ــن ي ــد املـسـتـعـمــر
وأدوات ال ـض ـغــط املـحـلـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ما
يـمـكــن أن يـضــع الـشـعــب الفلسطيني على
طريق الـتـنــازالت ،ألن تلك القوى الشعبية،
غ ـيــر ال ـخــاض ـعــة ألدوات الـتـنـسـيــق األم ـنــي

أكد الفلسطينيون أن
منع تهويد األقصى بند
أساسي في جدول األعمال
الكفاحية

القمعية ـ ـ مدينة الـقــدس خ ــارج سيطرتها
وس ـل ـط ـت ـهــا ال ــذات ـي ــة امل ـ ـحـ ــدودة ـ ـ ـ وامل ـص ــرة
ع ـلــى تـحـقـيــق هــدف ـهــا ،م ــن دون ت ـقــديــم أيــة
تـ ـن ــازالت ،حـقـقــت عـلــى األرض ،انـتـصــارهــا
فــي ه ــذه الـجــولــة مــن ال ـحــرب املـفـتــوحــة مع
ال ـ ـعـ ــدو .ل ـق ــد اس ـت ـط ــاع ــت ه ـ ــذه ال ـج ـمــاه ـيــر
وقياداتها الوطنية والروحية املنبثقة من
امل ـع ــارك الـشـعـبـيــة املـتـتــالـيــة وال ـت ــي راكـمــت
عـبــر تـجــاربـهــا وتضحياتها ،خــاصــة ،منذ
تشرين األول /أكتوبر  2015وإلى اآلن ،وعيًا
مـعــرفـيــا ،حـ ّـصـنـهــا كــي ال يـحـقــق املستعمر
مايعمل ألجـلــه :الــذهــاب إلــى ص ــراع /حرب

دينية .لقد أب ــدع املقدسيون فــي معركتهم
بــالــدفــاع عــن املسجد األقـصــى ،الــذي تحول
مــن خــال املدافعني عنه ،مــن مكان للصالة
ومـ ـم ــارس ــة ال ـش ـع ــائ ــر ال ــدي ـن ـي ــة فـ ـق ــط ،إل ــى
رمـ ــز وط ـن ــي ك ـج ــزء م ــن ال ــوط ــن املـسـتـعـمــر
والخاضع لظلم وفاشية املحتل ،أكدوا بأن
منع تهويده بند أساسي في جدول األعمال
الكفاحية لتحرير الوطن املحتل من الغزاة
املستعمرين .ولهذا ،إن الصفة الدينية تأخذ
أهميتها مــن خــال وجــودهــا الطبيعي في
ً
املعركة الوطنية /القومية أوال ،والسياسية
ثانيًا ،من أجل تحرر الوطن وكرامة املواطن.

خاتمة
إن ما تحقق بفعل صمود وإرادة وتضحيات
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس وع ـم ــوم
نـ ـق ــاط االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو عـ ـل ــى امـ ـت ــداد
الــوطــن املـحـتــل تـحــت ع ـنــوان ومـهـمــة مـحــددة
وه ــي «حــريــة ال ــدخ ــول وال ـص ــاة فــي املسجد
األقـصــى» ،يجب أال يغيب عن عقلنا للحظة،
ونـحــن نـعـيــش فــرحــة االن ـت ـصــار فــي «مـعــركــة
ال ـ ـبـ ــوابـ ــات والـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات» .إنـ ـن ــا فـ ــي ح ــرب
مفتوحة مــع املستعمر الـفــاشــي ال ــذي يحتل
األرض الفلسطينية .لهذا ،فإن دروس املعركة
الكفاحية الـتــي شـهــدهــا الـنـصــف الـثــانــي من
شهر تـمــوز /يوليو الـفــائــت ،يجب أن تشكل
وع ـ َـب ـرًا لـلـجــوالت اآلتـيــة،
لـنــا جميعًا ،إلـهــامــا ِ
وف ــي امل ـقــدمــة م ـن ـهــا :وحـ ــدة ال ـش ـعــب ووح ــدة
ال ـهــدف تـحــت ق ـيــادة وطـنـيــة ،صـلـبــة ،منبثقة
مــن صـفــوف الجماهير ،تستند إلــى برنامج
كفاحي مقاوم ،وتمتلك املصداقية والشفافية
واالستقاللية والـصــابــة فــي مواجهة العدو
وأدواته.
*كاتب فلسطيني

السياسة األرثوذكسية
ّ
ْ
َ
 ...المس ِبية
أنطونيو فرح *

ً
األرث ــوذك ـس ـي ــة ف ــي لـبـنــان تـعـنــي م ـمــارســة،
ُ ْ َ َ
ط ــائ ـف ــة ت ــغ ــت ــن ـ ُـم ح ـ ّـص ـت ـه ــا فـ ــي ال ـس ـيــاســة
والـقـضــاء والدبلوماسية واإلدارة وغيرها.
شئنا أن تكون أرثوذكسيتنا خرقًا ملفهوم
ُ
الطائفية لتصبح نهجًا معتمدًا ضمن كل
ومنصب وغيرها...
ودين
ومذهب
طائفة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
نحن نلتزم االستقامة وبعد،
َطـ ْـا َلـ َـعـ َـنــا فــي اآلون ــة األخـيــرة بعض ّ
الساسة
ّ
الــذيــن يـمــثـلــون «الـ ـ ـ ّـروم وتــواب ـع ـهــا» معلنني
تعيينات من هنا
حربًا كالمية بخصوص
ٍ
وهـنــاك .الغريب العجيب ّأن البعض الكثير
مــن ســاســة ال ــروم فــي لـبـنــان اق ـتــرعــوا على
ل ـبــاس ّاألرث ــوذك ـس ـي ــة «وركـ ـب ــوا» الـكــراســي
امل ـخ ـمــل ـيــة ـ ـ ـ بـ ـن ـ ًـاء ع ـل ــى ه ــدره ــم ـ ـ ـ لـحـقــوق
األرث ــوذك ـس ـي ــة« ،بــامل ـع ـنــى ال ـط ــائ ـف ــي» ،وهــم
ّ
ّ
تمثيلية
يتبجحون اليوم ًويلعبون ًأدوارًا في
ّ
أضحت مكشوفة ...متعرية إال من الباطنية
ّ
والزيف!
ّ
البيزنطي الذي
لن ينحدر قلمي إلى الجدل
رومـ َّـي ـت ـكــم ،ك ــي ال أق ــع في
ورث ـت ـم ــوه ...م ــن ِ
العثرات ،لكني أسأل بوضوح ّ
تام:
َ
منصب ْي نيابة رئاسة مجلس
ما رأيكم في
الرجاالت
كل
فعلت
ـاذا
ـ
م
و
ـوزراء،
الـنــواب وال ـ
ّ
«الـ ــرومـ ـ ّـيـ ــة» امل ـت ـعــاق ـبــة م ـنــذ ال ـط ــائ ــف ،أقــلــه
حتى ال ـيــوم ،النـتـشــال هــذيــن املنصبني من
ّ
كرامة...
«وهميتهما» إلى الحفاظ على بعض
ٍ
ّ
تقريرية؟
م ــاذا عــن املـنــاصــب «الــرومـ ّـيــة» األمـنـ ّ
التي
ـة
ـ
ـي
ِ
ٌ
ٌ
ْ
ـدرتـ ـه ــا س ـي ــاس ـ ٌ
ـات م ـت ـن ــازل ــة ُمـسـتـغـنـيــة
أه ـ ٌ
ّ ً
ُ
َ
متوارية بني دهاليز أمـ ٍـم تدعى متحدة إلى
متعاقبة تهميشًا
وعهود
سلطات
زواري ـ ِـب
ٍ
ٍ
ٍ
ـاالت...
على
وصفقات
ـازارات
وبـ
أنقاض رجـ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ّ
الروم وتوابعها! ماذا عن املناصب واملراكز
ّ
ّ
ّ
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ّوال ـق ـض ــائ ــي ــة
والصالحيات املناطة بها التي وقعتم بأيديكم
وكراس
بتسليمها رخصًا
اآلثمة
ٍ
ًٍ
وصفقات ً
ّ
خة استسالمًا وسلطوية فارغة
جبانة َمتلط ٍ
ٍ
الهيبات والصالحيات؟
منزوعة...
ِ
وبكاء ...على
وإدانات
بتصريحات
ويأتوننا
ٍ
ٍ
ٍُ
أطالل تطاولوا على ق ُصورها حتى أضحت...
ٍ

ّ
وأنانيتهم.
ركامًا لثرواتهم وجشعهم
ك ــا ،ال ت ـل ــوم ــوا «ال ـج ــزم ــة ال ـس ــوري ــة» الـتــي
ّقبلتموها أو عهد رفـيــق الـحــريــري أو عهد
إميل لحود أو سلطة سهيل البوجي أو فؤاد
ّ
الـسـنـيــورة أو نـجـيــب مـيـقــاتــي ،وال تتهموا
«طـ ّـبــاخ الـعـهــد» جـبــران بــاسـيــل ،بــل صـ ّـوبــوا
الـ ّـس ـهــام نـحــو ص ــدورك ــم ي ــا رجـ ــال «الـ ــروم
وتوابعها» الذين تعاقبتم منذ الطائف حتى
ّ
شرفي ٍة...
سلطات
تنازالت
اليوم على مدوار ِة
ٍ
ِ
القتناصات بحق
وخنوعكم
ال مــأوى لها،
ِ
ٍ
ُ
أغلبية ًمــراكـ َـز َ ْأبـ ـ َـد َع أســافـكــم مــن خاللها،
ِ
طائفية...
غابات
وصل بني
صلة
ٍ
ممارسة َو ِ
ٍ
ٍ
ال ي ـج ـم ـع ـهــا إال املـ ـم ــاحـ ـك ــات وامل ـس ــاك ـن ــة
ّ
القسرية!
إلى هؤالء أصرخ معلنًا انتمائي ألرثوذكسي ٍة
ُ
م ــدف ــونـ ـ ٍة م ـ ــرذولـ ـ ـ ٍة ب ــن روم ـ ـ ّـي ـ ــات ت ـس ـت ـنــزف
ُ
وتـنــاحــر بعضها ،ويتقاسمون ضعفها في
سـبـيــل ...وه ـ ٍـم قــاتــل .عـنــدكــم روم الـسـفــارات،
أمــا أرثوذكسيتي فهي من السماوات .بينكم
روم حـيـتــان األم ــوال وهــدرهــا وفـســادهــا ،أمــا
ْ ُ
أرثوذكسيتي فهي فلس األرمـلــةِ .مــنــكـ ْـم روم
الطائفة واملغانم ،أمــا أرثوذكسيتي فهي نهج
االستقامة.
ت ـبـغــون ال ـ ــروم وتــواب ـع ـهــا ،أم ــا أرثــوذكـس ُـيـتــي
فمسيحية شـيـعـ ّـيــة ُسـنـ ّـيــة ّ
درزي ـ ـ ــة ....ال لـبـ َـس
فيها.
أؤم ــن برئيس واح ــد مـسـيـحـ ّـي ...والــرئــاســات.
أؤمـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك واحـ ـ ـ ـ ــد أرث ـ ــوذكـ ـ ـس ـ ــي...
بعداء واحد أرثوذكسي
والبطريركيات .أؤمن
ٍ
ـش» بيزنطية ،إلى
ـان صهيوني مــن «داع ـ ٍ
لـكـيـ ٍ
ـش» صليبية ...إلــى «دواع ــش» إسالمية.
«داع ـ ِ
أؤمـ ــن ب ـص ــداق ـ ٍة أرث ــوذك ـس ـي ــة مل ـح ـيـ ٍـط عــربـ ٍّـي
ّ
لحضارات تمتزج
وإقليمي ودول ـ ّـي
بشعوبه،
ٍ
ً
وليدة لإليمان ...واإلنسان.
حــان الوقت لتعتمدوا أرثوذكسيتي وتخلعوا
عن كاهل االستقامة رداء ّالقباحة واألنانية.
نحن لسنا أقلية ،بل نحن قلة أرثوذكسية في
ّ
ّ
ّ
املسيحية ُ
والدرزية ...وكل
والشيعية
والس ّنية
ُ
لبنان .لكم نقول :لن ت ْس َب ْى األرثوذكسية بعد
اليوم وسالحنا الكلمة ...الــذي في البدء كان،
وسيبقى يكون ،وبه سنكون ،والسالم.
* أستاذ جامعي

كيف نقرأ التاريخ!
زياد منى
في هذا الوقت الــذي تتصاعد فيه حـ ّـدة الخطابات بني الواليات
املـتـحــدة وكــوريــا الشمالية ،وتـهــديــدات واشـنـطــن بمسح الــدولــة
الشيوعية عــن الـخــريـطــة ،ورد بيونغيانغ بتهديد مـضــاد ،من
املفيد العودة إلى التاريخ وقراءة نتائج استعمال واشنطن القنبلة
الذرية ضد اليابان ،حيث يسود رأي بأن تلك الخطوة قادت إلى
النتيجة ،أي استسالم طوكيو غير املشروط لواشنطن.
عدد من أهل االختصاص قرأوا األحداث السابقة إللقاء القنبلتني
الذريتني على مدينتي هيروشيما وناغازاكي يومي  6و 9من
شهر آب  ،1945وتوصلوا إلى استنتاجات مخالفة للرأي السائد
وعزوا قرار طوكيو باالستسالم غير املشروط لواشنطن لسبب
آخر سنعرضه الحقًا.
بالنظر في مسار الحرب األميركية على اليابان ،من الضروري
التذكير بــأن مــدن األخـيــرة كانت تشهد غــارات جوية غاية في
العنف على مدنها ،إذ ّدمــرت نحو  68منها إما جزئيًا أو على
نحو كامل ،ما أدى إلى مقتل نحو  300000مدني وجرح نحو
 750000وتشريد نحو مليوني نفس .املقصود هنا أن تدمير
املدينتني بالقنابل الــذريــة لــم يــأت بـجــديــد ،مــن منظور القيادة
الـيــابــانـيــة .فعلى سبيل امل ـثــال ،فــي األســاب ـيــع القليلة السابقة
لجريمة هيروشيما وناغازاكي ،هاجم سالح الجو األميركي 26
مدينة ّدمر خاللها نحو ثلثها.
إضــافــة إلــى مــا سـبــق ،كــان الجيش الـيــابــانــي ال ي ــزال فــي حالة
جيدة بتوافر نحو أربعة ماليني جندي تحت السالحّ ،
وأي غزو
أميركي ألراضيه سيكلف الغزاة أعدادًا ال تحصى من الخسائر،
حيث كان أكثر من مليون جندي ينتظرهم على شواطئ الجزر
اليابانية الرئيسة .كما كــانــت الـيــابــان ال ت ــزال تحتفظ بمعظم
مستعمراتها في منشوريا وكوريا وتايوان والهند الصينية وما
كان يسمى آسيا الهولندية ،إضافة إلى مدن الصني الرئيسة.
ّ
مــن امل ـعــروف وامل ــوثــق تــاريـخـيــا أن «املـجـلــس األع ـلــى» الياباني
ّ
آب وات ـخ ــذ قـ ــرارًا بــاالسـتـســام
اجـتـمــع فــي ال ـتــاســع مــن شـهــر ّ
غير املشروط لواشنطن قبل تسلمه تقريرًا عن نتيجة قصف
ناغازاكي ،أي إن قصف هيروشيما بالقنبلة الذرية في  6آب لم
يؤثر في القيادة اليابانية ،بل حتى أن املجلس األعلى في اليابان
الذي كان يقود البالد لم يجتمع حتى التاسع من آب قبل قصف
ُّ
ناغازاكي ،واتخذ القرار باالستسالم غير املشروط .هذا يعني
ِّ
أن قصف املدينتني لم يؤد إلى مراجعة القيادة اليابانية موقفها
الرافض ملطالب واشنطن باالستسالم غير املشروط ،وقصف
هيروشيما لــم تنظر القيادة اليابانية إليه على أنــه أمــر طــارئ
يستدعي اجتماعًا فوريًا للمجلس األعلى.
هنا نــود التنويه إلــى حقيقة أن االتـحــاد السوفياتي كــان حتى
الرابع من آب  1945محايدًا ملتزمًا باتفاقية الحياد مع طوكيو
الـتــي وقـعــاهــا ع ــام  ،1941ول ــم يعلن ال ـحــرب حـتــى الـتــاســع من
الشهر ذاته.
أهل االختصاص الذين درسوا تلك التطورات عن قرب وصلوا
إلى نتيجة أن القيادة اليابانية كانت تحاول التوصل إلى إنهاء
ال ـحــرب بــاتـفــاق مــع واشـنـطــن ،يسمح لـهــا االحـتـفــاظ بنظامها
اإلمبراطوري ،وبمستعمراتها آنفة الذكر ،أو بقسم منها .وهي
كانت تأمل أن تتمكن من إقناع موسكو بممارسة دور الوسيط
مع واشنطن لهذا السبب .لكن دخول االتحاد السوفياتي الحرب
على اليابان في التاسع من آب ،وكان قد أعلم القيادة اليابانية
بإنهائه اتفاقية الـحـيــاد ،واقـتـحــام قــواتــه منشوريا وسخالني،
التزامًا بتعهد ستالني لروزفلت ،قضى على آمــال طوكيو في
نهاية دبلوماسية للحرب ،وأقنع املجلس األعلى بضرورة قبول
شرط واشنطن إلنهائها.
تحليالت االسـتـخـبــارات اليابانية كما نعرفها اآلن بينت أنها
كــانــت على قناعة بــأن ال ـقــوات السوفياتية ستدخل األراض ــي
اليابانية خالل عشرة أيام من شنها الحرب ،مقارنة بمدة أشهر
تحتاج إليها القوات األميركية .و«املجلس األعلى» املجتمع في
حزيران  1945وصل إلى نتيجة أن دخول االتحاد السوفياتي
ال ـح ــرب عـلــى ال ـيــابــان سـيـعـنــي نـهــايــة اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـيــابــانـيــة
ونظامها املقدس.
هذه حقائق معروفة للقيادات األميركية واليابانية ،لكن ما سبب
تمسكهما بــروايــة أن استعمال الـســاح ال ــذري هــو ال ــذي أجبر
اليابان على االستسالم غير املشروط!
ثمة أسباب عديدة يذكرها البحاثة ،منها على سبيل املثال رغبة
اليابان الحفاظ على نظامها اإلمبراطوري املقدس حيث سيقال
وقتها إن سبب إذاللـهــا ليس قــرار إمبراطورها الـبــدء بحروب
عدوانية انتهت بخسارة فادحة ،وإنما القنابل الذرية.
وفي الوقت نفسه ،لطوكيو مصلحة في الرواية السائدة حيث
تظهر وكأنها ضحية ،مع أنها شنت حروبًا عدوانية وحشية
وهمجية على جيرانها مارست فيها مختلف الجرائم والفظائع.
كـمــا وج ــدت أس ـبــاب لــواشـنـطــن فــي الـتــرويــج لـفـكــرة أن القنبلة
التي جلبت استسالم طوكيو غير املشروط ،ما يبرر
الذرية هي ُ
املليارات التي أنفقت لتطويرها .كذلك ،إن واشنطن لم تكن لديها
رغـبــة فــي االع ـت ــراف ب ــأن االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي هــو ال ــذي حسم
الـحــرب فــي أوروب ــا وشــرقــي آسـيــا ،وك ــان الـعــامــل األس ــاس في
هزيمة دول املحور.
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العالم

على الغالف

«الجيش الحر»:
بنتاغون ال !CIA
إيلي حنا
منذ سنوات ،ساد اعتقاد ّأن «الجيش الحر»
يسير نحو حتفه .رغم النقاوة التي رسمت
مالمحها أجهزة الدعاية العربية والغربية ،لم يكن
«الرعاة» معنيني بانتفاضة حريات وديموقراطية
ّ
في سوريا .من يستل السيف األعتى في
ّ
وجه دمشق يتسلم جواد «الفتح» االعالمي
والعسكري .وقع الرهان على حصان االسالميني
وأبناء «القاعدة» :ببساطة كانوا األكفأ واألقوى
ّ
حضورًا وتنظيمًا .شكلوا الورقة الرابحة في
ُ
امليدان ،وعلى أكتافهم ب َ
ني رهان إسقاط قلب
العاصمة بعد دخول حلب وإدلب والشرق ومعظم
األرياف والجنوب .لكن إلى جانب هؤالء ،لم يكن
مجرد عابثني ّ
قادة «الجيش الحر» ّ
متفرقني .لم
ّ
تنطفئ الشعلة .معظمهم أدى دوره على أكمل
وجه في حلبة القتال ...كتابعني ،رغم إرادة دولية
وإقليمية لتشبيههم بـ«صفحة بيضاء» في
«ثورة فقه الدم».
ُ ّ
تشكل الفصائل املسلحة في «الجبهة الجنوبية»
وبادية دمشق وريف حماة والغوطة ،آخر معاقل
«الجيش الحر» .هذه املجموعات ـ كما كانت في
السابق ـ على اختالف نفوذها الجغرافي ،أظهرت
على الدوام ّأنها امتداد ّ
ملمول وضابط إيقاع.
ُ
قبل أكثر من عامني ،كشف عن التسريب
األبرز (الذي أصبح علنيًا الحقًا) في عالم «ثوار
الديمقراطية» :برنامج لوكالة االستخبارات
املركزية (سي آي إيه) ِكلفته مليار دوالر يتولى
تدريب وتسليح آالف السوريني .مناطق هؤالء،
يرسم حراكها األميركي حسب أجندته .كان
لهم دور صريح :صواريخ «تاو» خلف خطوط
«النصرة» في حماة وحلب وإدلب ،جبهات
ُ
تفتح في خاصرة دمشق الجنوبية ...واألهم ما
ّ
وصي :نحن ندعم
ُيذكر في بداية تصريح كل
املعارضة املعتدلة.
حاليًا ،تشهد البالد اتفاق «خفض تصعيد» مع
الجانب الروسي ،إذًا
ً
في الجنوب مثال ،تستريح البنادق ويتابع
«العسكر» حياته في األردن أو عالجه في
إسرائيل.
ّ
وفي «أمر اليوم» تريد واشنطن مقاتلني محليني،
فهي تفتقر إلى «العدد» في حساباتها الجديدة،
فال تجد سوى من َ
بقي أمامها محاصرًا في
التنف .هؤالء («مغاوير الثورة») الذين دأبوا على
فتح الجبهات في مناطقهم ،لديهم وظيفة أخرى،
إذ يحتاج إليهم األميركي في مهمة سينقلهم
ّ ً
إليها ّ
جوًا أو تسلال .احترقت ورقة التنف وحان
أوان رهان آخر ...السيطرة على ريف الحسكة
ً
الجنوبي وصوال إلى دير الزور.
لم يمت «الجيش الحر»َ .يلزم في ترتيب بنود
«التسوية األخيرة» .سقطت املشاريع الكبرى رغم
بقاء التخادم مع تنظيم «القاعدة» وإخوانه في
السد األساس أمام ّ
املنهج ما داموا ّ
تمدد الجيش
ُ
السوري وحلفائه (يشير تقرير نشر لوكالة
استخبارات الدفاع األميركية صدر صيف عام
 2012إلى ّأن القوى األساسية التي تقود ّ
التمرد
في سوريا هي السلفيون واإلخوان ،والقاعدة
القادم من العراق ،وأن الغرب ودول الخليج وتركيا
تدعم هذه املعارضة).
ال كوميدية بروح االرتزاق أسطع من تصريح
ملسؤول في «جيش أسود الشرقية» حني قال ّإن
«البادية تضم مشروعني ،األول ّ
يخص البنتاغون
ويدعم (مغاوير الثورة) ...والثاني يخص (غرفة
املوك) التي تدعم (جيش أسود الشرقية) التابع
للجبهة الجنوبية في الجيش الحر).
ّ
هذه ّقمة القرار الحر الذي يتمتع به هؤالء ،أو
على نحو أوضح :نحن نتبع أجهزة أميركية
ثانية وأخرى تابعة لدول الخليج واألردن ،وليس
«االستخبارات املركزية».
ّ
ّ
حدان بفالق ضخم يتنقل بينهما آخر أبطال
«الجيش الحر» ...بني «البنتاغون» و«السي آي
إيه».

واشنطن تحشد لعملــ
أيهم مرعي
مـ ـن ــذ اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـج ـي ــش
الـ ـ ـس ـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــائ ــه مـ ــن ض ـف ــاف
الـ ـف ــرات ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـش ــرق ــي،
انــدفــع «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» لقطع
الـ ـط ــري ــق أمـ ــامـ ــه فـ ــي ريـ ـ ــف ال ــرق ــة
ال ـج ـنــوبــي ع ـنــد ال ـط ـب ـقــة ،إلب ـع ــاده
عـ ــن سـ ـ ّـدهـ ــا االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي وع ــن
حدود مدينة الرقة التي اعتبرتها
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ض ـ ـمـ ــن ح ـ ّـصـ ـتـ ـه ــا مــن
الـحــرب عـلــى اإلره ــاب فــي ســوريــا.
ووص ــل الـتــوتــر عـلــى تـلــك الجبهة
املـشـتــركــة إل ــى أشـ ـ ّـده ي ــوم إسـقــاط
ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ف ـ ــي م ـح ـيــط
الــرصــافــة ،قـبــل أن يـهــدأ بــالـتــوازي
مع حديث ِّأميركي عن اتفاق «منع
تصادم» ُوقع مع الجانب الروسي،
ملنع تكرار تلك الحوادث.
ومـ ــع وص ـ ــول ال ـج ـيــش إلـ ــى ثــاثــة
أط ـ ــراف م ــن م ـحــاف ـظــة دي ــر الـ ــزور،
م ـع ـل ـنــا ه ــدف ــه ب ـف ــك الـ ـحـ ـص ــار عــن
املدينة ،والوصول بعدها إلى مدن
وادي الفرات وبلداته ،كانت العني
على األمـيــركــي ،صــاحــب املصلحة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة هـ ـن ــاك .وخ ــرج ــت
تــأك ـيــدات مـتـقــاطـعــة مــن قـبـلــه ،أنــه
سيتحرك «بعد عملية الرقة» إلى
أي منطقة يسيطر عليها تنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك مـنـطـقــة
وادي ال ـف ــرات األوسـ ــط ،بــن الــرقــة
والبوكمال.
غ ـيــر أن ان ــدف ــاع ال ـج ـيــش الـســريــع
وكسره دفاعات «داعــش» البعيدة
عــن عــاصـمــة ال ـشــرق ،قــد يـفــرضــان
على األمـيــركــي الـتـحــرك أس ــرع من
امل ـخ ـط ــط ،ع ـب ــر تـ ـح ــرك ي ـض ـمــن لــه

ح ـص ـتــه هـ ـن ــاك ،قـ ــرب الـ ـح ــدود مع
ال ـع ــراق .ول ـكــن مـعـضـلــة األمـيــركــي
تبقى واحدة ،وهي نقص العناصر
املحلية العاملة تحت لوائه ،أو قلة
كـفــاء تـهــا ،ولــه تـجــارب مــع «جيش
س ــوري ــا ال ـج ــدي ــد» ف ــي ال ـبــوك ـمــال،
وم ــع نـسـخـتــه ال ـج ــدي ــدة (م ـغــاويــر
الـثــورة) املعزولة حاليًا في قاعدة
التنف ومحيطها.

قائد «المنطقة
الشرقية» لـ«األخبار»:
«داعش» لم يعد قادرًا
على مقاومة خطواتنا
المتسارعة

وتـشـيــر املـعـلــومــات امل ـتــوافــرة إلــى
أن أول م ــرح ـل ــة مـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
ل ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن ج ـ ـب ـ ـهـ ــة م ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة ب ــن
«املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاوي ـ ـ ــر» و«ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» إلط ــاق عمليات
بـ ــات ـ ـجـ ــاه مـ ـن ــاط ــق ش ـ ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات
ان ـطــاقــا م ــن نــاحـيــة الـ ـش ــدادي في
ريــف الحسكة الجنوبي ،قد باء ت
بالفشل .ويعود السبب إلى رفض
«امل ـغ ــاوي ــر» ال ـع ـمــل بــال ـت ـعــاون مع
«قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» ،ورغ ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي ح ـصــر
«معركة الدير» بقواتهم والفصائل
املتحالفة معهم .غير أن األميركي

محاولة تكوين جبهة ّ
موحدة بين «المغاوير» و«قسد» باءت بالفشل (أ ف ب)

ي ــراه ــن عـلــى حـلـحـلــة ال ـخ ــاف بني
الطرفني ،بنحو يتيح له االستفادة
من أبناء العشائر الذين يقاتلون
داخــل صفوف «قـســد» ،الــذي دخل
ف ــي س ـبــاق م ــع دم ـشــق وحـلـفــائـهــا

لكسب والئهم خالل معارك الشرق.
وت ـ ـف ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ــر امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات بـ ـه ــذا
الـ ـخـ ـص ــوص ،بـ ــأن ريـ ــف الـحـسـكــة
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ي ـش ـه ــد مـ ـن ــذ أسـ ـب ــوع
ت ـحــركــات م ـتــواتــرة آلل ـي ــات تــابـعــة

فلسطين

مرضى غزة رهائن الصراع الداخلي :الموت قبل
ّ
أن تصل متأخرًا خير من أل
تصل .قد ال ّ
يصح هذا المثل
على حال مرضى غزة الذين
تصل الموافقة على سفر
بعضهم ...بعد موتهم،
فيما يعاني كثيرون على
ّ
أسرة المرض ،في انتظار
الموافقة المالية من رام
الله ،أو األمنية من إسرائيل،
للحصول على فرصة عالج
غزة ــ مروة صابر

فتح معبر رفح جزئيًا أمس لخروج الحجاج ثم لعودة العالقين (أ ف ب)

ع ـن ــد ال ـث ــام ـن ــة مـ ـس ـ ً
ـاء اس ـت ـق ـب ـلــت أم
حسن األغ ــا نبأ وف ــاة ابنها يوسف
ال ــذي لــم يكمل األع ــوام الـثــاثــة .أيــام
م ـ ـعـ ــدودة م ـ ــرت ع ـل ــى وفـ ــاتـ ــه ،تـلـقــت
ً
بعدها العائلة اتصاال من مستشفى
ت ــل ش ــوم ـي ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي يـخـبــرهــا
بموافقة املستشفى على عالج الطفل
الـ ــذي ل ــم يـحـتـمـلــه ج ـســده الـصـغـيــر.
م ــواف ـق ــة جـ ــاءت م ـت ــأخ ــرة ب ـعــد طلب
تقدمت بــه وال ــدة الطفل إلــى «دائ ــرة
الـعــاج بــالـخــارج» فــي رام الـلــه ،لكن
خـ ــال س ـب ـعــة ع ـشــر ي ــوم ــا ،ه ــي مــدة
ّ
الرد ،كان الطفل قد فارق الحياة.
«ك ـ ــل مـ ــا ي ـص ــل مـ ــن ط ـل ـب ــات عــاج ـلــة

يـ ـن ــاش ــد بـ ـه ــا مـ ــرضـ ــى غـ ـ ــزة ن ــواف ــق
عـلـيـهــا» ،هـكــذا ي ــرد عـلــى اتصاالتنا
املسؤولون في رام الله ممن يمثلون
ال ـج ـهــة امل ـخــولــة امل ــواف ـق ــة ع ـلــى سفر
املـ ــرضـ ــى ل ـل ـع ــاج فـ ــي مـسـتـشـفـيــات
الـ ـضـ ـف ــة امل ـح ـت ـل ــة أو امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن مـسـتـشـفـيــات ف ــي األردن
ومصر ،التي تدفع فواتيرها السلطة.
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــرد يـ ـخ ــال ــف م ـ ــا ت ـ ـصـ ــرح بــه
وزارة الـ ـصـ ـح ــة ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة ومـ ــراكـ ــز
حقوق اإلنسان أيضًا .فبينما أكدت
«منظمة الصحة العاملية» فــي بيان
قبل أي ــام« ،تــراجــع املــوافـقــات املالية
للسفر لتلقي ال ـعــاج مـنــذ حــزيــران
املاضي بنسبة  %80مقارنة بالعام
امل ـن ـصــرم» ،ك ـ ّـرر «مــركــز امل ـي ــزان» في
غ ــزة (غـيــر حـكــومــي) فـحــوى الـبـيــان.
وق ـ ــال م ــدي ــر امل ــرك ــز ع ـص ــام يــون ــس،
إنـ ـ ـه ـ ــم لـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــوا الـ ـحـ ـص ــول
ع ـلــى أرق ـ ــام دق ـي ـقــة ب ــأع ــداد املــرضــى
عمومًا أو املحتاجني إلــى سفر ،لكن
ف ــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي وح ـ ــده بلغت
ن ـس ـب ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـط ـب ـي ــة ،%64
ث ــم ان ـخ ـف ـضــت إلـ ــى  %28ف ــي ت ـمــوز
املــاضــي ،األم ــر ال ــذي «ضــاعــف تــردي
الوضع الصحي».
وشدد يونس على أن «أي سلطة ملزمة
بـتــوفـيــر خ ــدم ــات ال ـص ـحــة األســاس ـيــة
لـلـمــرضــى ،خــاصــة مــرضــى الـســرطــان
الــذيــن هــم بحاجة إلــى جلسات يمثل
ً
فيها الزمن عامال في غاية األهمية»،
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ـيات شرق الفرات

لـ ـ ـ «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي» ،ب ـمــا
فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ن ـ ـقـ ــل آل ـ ـ ـيـ ـ ــات ع ـس ـك ــري ــة
وغ ـ ــرف مـسـبـقــة ال ـص ـنــع وم ـع ــدات
ل ــوج ـس ـت ـي ــة ،مـ ــن م ـن ـط ـقــة رم ـي ــان
باتجاه ال ـشــدادي .وهــو مــا يوحي

ب ـقــرب ان ـط ــاق عـمـلـيــات عـلــى تلك
الجبهة باتجاه الحدود الشمالية
ملحافظة دير الزور.
وت ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ت ــأكـ ـي ــدات نـقـلـتـهــا

م ـ ـصـ ــادر م ـي ــدان ـي ــة م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة ،عــن
وص ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ــدف ـ ـ ـعـ ـ ــات األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــن
«املـ ـغ ــاوي ــر» إلـ ــى ال ـ ـشـ ــدادي ،الـتــي
ت ـع ـت ـبــر بـ ــاكـ ــورة دفـ ـع ــات ج ــدي ــدة،
ينتظر أن تخلي مــواقـعـهــا بنحو
تام في التنف ،وال سيما مع تقدم
الـ ـجـ ـي ــش نـ ـح ــوه ــا عـ ـل ــى ال ـش ــري ــط
الـ ـ ـح ـ ــدودي م ــع األردن .وت ـت ــوات ــر
امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن بـ ــدء «ال ـت ـح ــال ــف»
مـنــذ يــومــن نـقــل الــدف ـعــات األول ــى
عـ ـب ــر امل ـ ــروح ـ ـي ـ ــات ،م ـ ــع ت ــوق ـع ــات
أول ـي ــة بـتـحـضـيــر م ـئــات الـعـنــاصــر
من «املـغــاويــر» ،وعــدد ممن يجري
ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـج ـن ـيــدهــم ضـمـنـهــا،
وخـ ــاصـ ــة الـ ـف ــاري ــن مـ ــن ال ـت ـج ـن ـيــد
اإلج ـ ـبـ ــاري ،م ــع إغ ـ ـ ــراء ات ب ــروات ــب
تصل إلى  200دوالر أميركي.
وي ـ ـبـ ــدو أن «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ي ـس ـعــى
إل ـ ــى إطـ ـ ــاق املـ ـع ــرك ــة ع ـل ــى ع ـجــل،
ب ـمــا يـسـتـطـيــع ت ــوف ـيــره م ــن ق ــوات
مـ ـحـ ـلـ ـي ــة مـ ـ ــن أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء املـ ـح ــافـ ـظـ ــة،
ليعززها الحقًا بعدد مــن مقاتلي
عـ ـشـ ـي ــرة ال ـش ـع ـي ـط ــات و«م ـج ـل ــس
ديــر الــزور العسكري» ،املنخرطني
مـ ــع «ق ـ ـسـ ــد» فـ ــي قـ ـت ــال «داعـ ـ ـ ــش»،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «ق ـ ـ ـ ــوات ال ـن ـخ ـبــة
ال ـس ــوري ــة» املـنـسـحـبــة م ــن مـعــركــة
الرقة باتجاه بلدة املالحة بالقرب
م ــن ال ـ ـحـ ــدود اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـش ـمــال ـيــة
ل ــدي ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،والـ ـت ــابـ ـع ــة لــرئ ـيــس
«ت ـيــار ال ـغــد» أحـمــد الـجــربــا ،الــذي
يـلـعــب دورًا وسـيـطــا ف ــي اتـفــاقــات
«تخفيف الـتـصـعـيــد» ،بالتنسيق
م ــع م ــوس ـك ــو .وي ــرج ــح أن يـسـعــى
«ال ـت ـح ــال ــف» إلـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
بلدة مــركــدة ،وعلى كامل الحدود
اإلداري ـ ــة للحسكة مــع دي ــر ال ــزور،

العالج!
ع ـل ـمــا بـ ــأن إح ـ ـصـ ــاءات ش ـب ــه رسـمـيــة
ت ـس ـجــل ش ـهــريــا اك ـت ـش ــاف  130حــالــة
إصابة بالسرطان في القطاع.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـن ـف ــي امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول عــن
مـلـفــات الـتـحــويــات الـطـبـيــة ملرضى
غزة في «دائــرة العالج في الخارج»،
الـ ــدك ـ ـتـ ــور عـ ـب ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر دراغـ ـ ـم ـ ــة،
حدوث تغيير في النسب عن األعوام
ً
امل ــاض ـي ــة ،ق ــائ ــا« :ك ــل م ــا ي ـصــل إلــى
دائ ــرة ش ــراء الخدمة مــن غــزة يجري
التعامل معه دون استثناء ،وجــرت
تغطيته ماديًا دون أي تأخير ،وفي
الـيــوم نفسه ال ــذي قــدم فيه الطلب».
وبـيـنـمــا يـنـفــي م ـســؤولــو «الـصـحــة»
ف ــي غ ــزة ه ــذا ال ـحــديــث أي ـض ــا ،يـقــول
دراغ ـ ـمـ ــة« :ال ـ ـحـ ــاالت ال ـط ــارئ ــة تـمــرد
عـلـيـهــا م ـب ــاش ــرة ال ـج ـهــة املـسـتـقـبـلــة
(املستشفى) ...حاالت التأخير يكون
السبب فيها االحتالل».
وفـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم ت ـف ـل ــح مـ ـح ــاوالتـ ـن ــا فــي
االتـ ـ ـص ـ ــال ب ــامل ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـل ــدائ ــرة
نفسها ،أم ـيــرة الـهـنــديّ ،
رد دراغـمــة
ب ــالـ ـق ــول إن قـ ـ ــرار ت ـح ــوي ــل امل ــري ــض
ً
متعلق أوال بموافقة لـجــان داخلية
ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ،ال ـت ــي
تـقــرر بــدورهــا هــل يستحق املــريــض
ال ـت ـح ــوي ــل أم ال ،ثـ ــم ي ــأت ــي دورن ـ ـ ــا،
مضيفًا« :نستقبل ما يقارب سبعني
إلى مئة طلب تحويل َطبي من قطاع
غزة (شهريًا) كلها ُيوافق عليها».
ل ـ ـكـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ب ــاس ــم
«ال ـص ـحــة» ف ــي غ ــزة ،أش ــرف ال ـق ــدرة،

ً
وص ــوال إلــى بـلــدة الـصــور وسرير
نهر الفرات الشرقي.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا ن ـفــي
ال ـنــاطــق بــاســم «ق ـســد» ط ــال سـلــو،
في حديث إلى «األخبار» األنباء عن
وص ــول «امل ـغ ــاوي ــر» إل ــى ال ـش ــدادي،
مـشــددًا عـلــى أنــه «لــم يـجـ ِـر التوصل
إلى اتفاق مع (التحالف) بخصوص
ذلـ ـ ــك» .وأك ـ ــد أن أي م ـع ــرك ــة تـطـلــق
بــاتـجــاه دي ــر ال ــزور سـتـكــون حصرًا
بقيادة قواتهم ،وبمشاركة «مجلس
ديــر ال ــزور الـعـسـكــري» الــذي «يمثل

يراهن الجيش على
تحقيق تقدم سريع على
طريق السخنة ــ دير الزور
أبناء املحافظة» .وعلى املقلب اآلخر،
ّ
حقق الجيش الـســوري أمــس تقدمًا
مـيــدانـيــا مـهـمــا ،مــن خــال السيطرة
على مــوقــع الـكــوم الـتــاريـخــي وعلى
عــدة مــواقــع مـجــاورة لــه ،فــي أقصى
ري ـ ــف ح ـم ــص ال ـش ـم ــال ــي ال ـش ــرق ــي.
ويأتي ذلك تعزيزًا ملساعيه بفرض
ح ـص ــار ع ـلــى تـنـظـيــم «داع ـ ــش» فــي
ريـ ـف ــي ح ـم ــص وحـ ـم ــاه ال ـشــرق ـيــن،
وت ـ ـقـ ــدر مـ ـس ــاح ــة س ـي ـط ــرت ــه ه ـن ــاك
بــأكـثــر مــن  8آالف كيلو مـتــر مــربــع.
ّويكتسب هذه التقدم أهميته لكونه
قلص املسافة بني القوات املوجودة
شـمــال السخنة وبــن تـلــك املتقدمة
في الكوم ،إلى أقل من  25كيلومترًا،
وهــو مــا قــد يدفع التنظيم فــي حال
ت ـقـ ُّـدم الـجـيــش نـحــو جـبــل الضاحك

ومنشار وجيونة ،إلى انسحاب تام
من أرياف حماه وحمص ،نحو دير
الزور.
وف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك سـيـطــر الجيش
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــة ت ـ ـ ــزي ـ ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى 10
كيلومترات في محيط طريق إثريا
فـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاه الـ ـش ــرق ــي .كــذلــك
وصــل إلــى أط ــراف منطقة حميمة
فــي عـمــق بــاديــة حـمــص الـشــرقـيــة،
بعد سيطرته على تلة أبــو فارس
ش ـ ـمـ ــال غـ ـ ــرب امل ـن ـط ـق ــة امل ــاص ـق ــة
لحدود دير الزور.
وع ـ ـلـ ــى م ـ ـحـ ــور الـ ـسـ ـخـ ـن ــة ،واصـ ــل
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة،
للسيطرة على مساحات إضافية
ت ــؤم ـن ـه ــا م ــن ه ـج ـم ــات ال ـت ـن ـظ ـيــم.
وأكـ ــد قــائــد الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة
في السخنة ،وقائد قــوات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـش ــرق ـي ــة،
اللواء محمد خضور ،في تصريح
إل ـ ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن «ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
سيتابع خالل أيام قليلة عملياته
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــاتـ ـج ــاه ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
لـفــك ال ـطــوق عـنـهــا» .ولـفــت إل ــى أن
«ال ـج ـيــش ي ـح ــاول االس ـت ـف ــادة من
ال ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــراويـ ــة ل ـطــريــق
ال ـس ـخ ـن ــة ـ ـ ـ دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،لـتـحـقـيــق
ت ـ ـقـ ــدم سـ ــريـ ــع بـ ــات ـ ـجـ ــاه امل ــديـ ـن ــة،
وإعـ ــادة رب ــط ال ـشــرق بالجغرافية
الـ ـس ــوري ــة» .وأضـ ـ ــاف أن «تـنـظـيــم
(داع ـ ـ ـ ــش) ي ـع ــان ــي مـ ــن انـ ـهـ ـي ــارات
ك ـب ـي ــرة ،وه ــو ل ــم ي ـعــد ق ـ ــادرًا عـلــى
مـ ـق ــاوم ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات امل ـت ـس ــارع ــة
للجيش ،الذي سيفك الحصار عن
دير الزور ،وينهي وجود (داعش)
في كامل جغرافية املحافظة».

تقرير

يــؤكــد أن «ال ــوض ــع املـنـطـقــي يتطلب
املــوافـقــة على تحويل املــريــض خالل
 24ساعة للحاالت الطارئة و 3أيــام
إلـ ـ ــى أس ـ ـبـ ــوع لـ ـلـ ـح ــاالت ال ـ ـعـ ــاديـ ــة...
وه ــو مــا ال تفعله رام ال ـل ــه» ،مشيرًا
إلــى حــالــة الطفل يــوســف األغ ــا الــذي
قدمت عائلته طلبًا في الثالثني من
أيار املاضي ،ثم جددت الطلب حتى
ّ
توفي الطفل.

ُ
تسجل نحو  130حالة
جديدة بالسرطان
شهريًا في مستشفيات
القطاع
ووفـ ــق «مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة»،
فـ ــإن  477غ ــزي ــا ف ـقــط ح ـص ـلــوا على
مــوافـقــة مالية للسفر لتلقي العالج
خــال الشهر املاضي مقارنة بــ1883
شخصًا حصلوا عليها في حزيران
من العام املاضي .وجراء ذلك ،بلغت
حصيلة الــوف ـيــات مـنــذ مطلع الـعــام
الجاري  24مريضًا وفقًا إلحصاءات
رسمية من وزارة الصحة في غزة.
وأب ـ ـ ـ ــرز م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ــي «ال ـص ـح ــة»

تـ ـق ــريـ ـرًا ص ـ ـ ـ ــادرًا مـ ــن رام الـ ـل ــه ع ــام
 2016ي ــؤك ــد ف ـيــه أن ح ـصــة الـضـفــة
في التحويالت كانت ( %73الحصة
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـه ــا فـ ــي األص ـ ـ ــل يـجــب
أن ت ـكــون  ،)%60فـيـمــا بـلـغــت حصة
ً
القطاع ( %27بدال من  ،)%40وتقول
الـ ـ ـ ــوزارة أي ـض ــا إن م ـخــازن ـهــا بــاتــت
تفتقد  184صنفًا من األدوية.
وب ـج ــان ــب ره ــن مـصـيــر م ــرض ــى غــزة
بالخالف السياسي الدائر بني حركة
«حـ ـم ــاس» وال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وكذلك تواصل إغالق معبر رفح على
الـ ـح ــدود م ــع م ـص ــر ،تـسـتـمــر الـقـيــود
ال ـتــي وضـعـتـهــا إســرائ ـيــل عـلــى سفر
امل ــرض ــى ع ـبــر مـعـبــر «ب ـيــت ح ــان ــون ـ
إيــريــز» ،شـمــال الـقـطــاع .فمن يحصل
َع ـلــى ق ـ ــرار بــال ـت ـحــويــل ال ي ـع ـنــي أنــه
ض ِمن عبور «إيــريــز» ،حيث يتعرض
فلسطينيون كـثــر ل ــاب ـت ــزاز ،ومنهم
خــالــديــة ق ــدي ــح ال ـت ــي ت ــرق ــد ف ــي قسم
األورام فــي املستشفى األوروبـ ــي في
خــان ـيــونــس م ـنــذ مـنـتـصــف رم ـضــان
املاضي.
تقول قديح إن املخابرات اإلسرائيلية
طلبت مقابلتها عند املعبر ،وهناك
ـدواع
أبلغت بمنعها مــن الــدخــول «ل ـ ٍ
أم ـن ـيــة» رغ ــم أن ـهــا كــانــت ق ــد ج ــددت
طلب السفر نحو ثــاث م ــرات ،فيما
روى آخ ـ ـ ـ ـ ــرون اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ـ ـهـ ــم ق ـبــل
حـصــولـهــم عـلــى مــوافـقــة ال ــدخ ــول أو
ح ـت ــى ابـ ـت ــزازه ــم وال ـض ـغ ــط عـلـيـهــم
برهن دخولهم بالتعاون األمني.

حفتر يلتقي الفروف
 ...وينعى «اتفاق باريس»
نعى قائد قوات «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر ،أثناء وجوده في موسكو أمس،
«اتفاق باريس» الذي جرى التوصل إليه بينه وبني رئيس «حكومة الوفاق» فايز السراج،
نهاية الشهر املاضي ،برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون،
في العاصمة الفرنسية في ّ
ُّ
وذلك عبر إعالنه ّأن السراج «أخل بالكثير» مما اتفق عليه.
حفتر الذي سبق له أن زار موسكو مرتني ،أعرب أثناء لقائه وزير الخارجية سيرغي
الفروف ،عن «الثقة» حيال أن روسيا «ستبقى صديقًا جيدًا لنا ولن ترفض املساعدة»،
داعيًا إياها إلى لعب دور في املحادثات الليبية «وسنكون سعداء جدًا إذا شاركت في
إيجاد الحلول لألزمة الليبية».
وأعلن حفتر الذي كان من املتوقع أن يلتقي أيضًا وزير الدفاع سيرغي شويغو ،أنه لم
ُي َ
بحث «الدور امللموس لروسيا ،لكننا نؤيد ان تلعب دورًا في هذه العملية ،أيًا كان هذا
ً
الــدور» .وتوجه إلى الفــروف قائال« :ال بد أنكم تتابعون التطورات ســواء على الصعيد
السياسي أو العسكري ،وال يخفى عليكم حجم التضحيات التي قدمها الجيش الليبي
في سبيل القضاء على اإلرهــاب ،في معارك طاحنة استمرت أكثر من  3سنوات دون
توقف الحظر الظالم على التسليح» .وشدد على «التصميم على مواصلة الكفاح حتى
يبسط الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي».
وفي سياق حديثه عن املسارات السياسية لألزمة الليبية ،قال حفتر ّإن انخراطه «في
تسويات سياسية ،جــاء ً
بناء على طلب دول شقيقة ،وقــد بــدأت ّبلقاء رئيس املجلس
ّ
الرئاسي فايز السراج في أبوظبي ثم في باريس ،لكن (األخير) أخل بالكثير من املبادئ
والشروط املتفق عليها».
وسبق إعالن حفتر ،أن استهل الفروف اللقاء ،بالقول إنه «لألسف ،الوضع في ليبيا ال
يزال معقدًا ،ولم ُي َ
تجاوز خطر التطرف» ،مشيرًا إلى ّأن «العملية السياسية ال ينبغي أن
تهدف إلى إعطاء حلول جاهزة ،بل يجب أن تساعد على خلق ظروف مالئمة إلجراء
حــوار بني القوى الرئيسة» .وأضــاف الفــروف ّأن موقف موسكو «الثابت هو أن تتفق
األطــراف الليبية بشأن مستقبل بالدها» ،الفتًا إلى ّأن بالده «على علم بشأن الجهود
املشتركة (بني حفتر) وفايز السراج ،التي تهدف إلى إيجاد توافقات تناسب الجميع
وتنفيذ اتفاق الصخيرات» ،مشددًا في الوقت نفسه على «تركيز كافة مبادرات الوساطة
في إطار عمل األمم املتحدة».
(األخبار ،أ ف ب)
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الصدر و«عرعر» ...جسرا الخليجيين إلى بغداد
خطت السعودية خطوة
إضافية على طريق
مشروعها المرسوم لعراق
ما بعد «داعش»ُ ،م ِق ّرة
تشكيل مجلس تنسيق
ُ
علنة
مع بغداد ،وم ِ
قرب افتتاح منفذ عرعر
الحدودي .بالتوازي مع
ذلك ،دخلت اإلماراتّ ،
ومعها البحرين ،على خط
المشروع السعوديّ ،
لتؤديا
دوريهما في جوقة إعادة
بالد الرافدين إلى «الحاضنة
العربية»
ت ـ ـم ـ ـضـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة ،ومـ ـعـ ـه ــا
حـلـفــاؤهــا مــن دول الـخـلـيــج ،قدمًا
فـ ــي مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا إخـ ـ ـ ــراج الـ ـع ــراق
ـاوئ ل ـه ــا،
م ـ ــن فـ ـل ــك املـ ـ ـح ـ ــور املـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ِ
وإدخـ ــالـ ــه ف ــي ح ـظ ـيــرة «االعـ ـت ــدال
ال ـعــربــي» ،وإن تـلـ ّـبـســت جـهــودهــا،
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة ،ل ـ ـبـ ــوس الـ ـسـ ـع ــي فــي
وس ــاط ــة م ــع الـخـصــم اإلي ــران ــي ،ال
ّ
ت ــزال غـيــر واض ـحــة امل ـعــالــم .ولـعــل
الـتـطــورات الـتــي شـهــدهــا الـيــومــان
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــان تـ ـنـ ـب ــئ ب ـ ـ ــأن امل ـخ ـط ــط
الـسـعــودي يسير وفــق مــا ُح ـ ّـدد له
م ــن خ ـط ــوات وم ـح ـطــات ،ت ـبــدأ من
الجانب السياسي وال تنتهي على
امل ـس ـت ــوي ــن ال ــدع ــوي واإلع ــام ــي.
ومــع انـضـمــام اإلمـ ــارات ،بوجهها
األكـثــر ب ــروزًا أخ ـي ـرًا ،وزي ــر الــدولــة
للشؤون الخارجية أنــور قرقاش،
إل ــى ج ــوق ــة الـتـهـلـيــل ل ـع ــودة بــاد
الرافدين إلى «الحاضنة العربية»،
يدخل مشروع الرياض وحلفائها،
إزاء ب ـغــداد ،ط ــورًا جــدي ـدًا فـيــه من
الـ ـص ــراح ــة م ــا ي ـك ـفــي الس ـت ـش ــراف
املرحلة املقبلة.
وب ـع ــدم ــا اس ـت ـق ـبــل ول ـ ـ ّـي ع ـهــد أبــو
ظبي محمد بن زايد آل نهيان ،أول

ـدري
م ــن أم ــس ،زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـصـ ّ
مقتدى الصدر ،معربًا له عن تطلع
اإلم ــارات إلــى أن «يلعب (ال ـعــراق)
دوره ال ـط ـب ـي ـع ــي عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
العربية بما يـعــزز أمــن واستقرار
العالم الـعــربــي» ،أطــل قــرقــاش ،من
على حسابه على موقع «تويتر»،
ّ
مبشرًا ب ـ «(أنـنــا) بدأنا كمجموعة
م ــرح ـل ــة بـ ـن ــاء الـ ـجـ ـس ــور وال ـع ـم ــل
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي املـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــص» ،واص ـ ـفـ ــا
ال ـت ـحــرك ال ــذي ي ـقــوده ول ــي العهد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـم ــان،
تـجــاه ال ـعــراق ،بـ ـ «الــواعــد» .وأشــار
إلــى أن استقبال ابــن زايــد للصدر
«جــزء مــن الـتــواصــل الخليجي مع
الـعــراق» ،مضيفًا أن «طموحنا أن
نرى عراقًا عربيًا مزدهرًا مستقرًا.
ال ـت ـحــدي كـبـيــر وال ـج ــائ ــزة أك ـب ــر».
ُ
ولـ ـ ــم ت ـ ـخـ ــل تـ ـص ــريـ ـح ــات ق ــرق ــاش
مــن غـمــز مــن قـنــاة قـطــر ،إذ قــال إن
هــذا التحرك السعودي ،بمشاركة
اإلم ـ ــارات وال ـب ـحــريــن« ،م ـثــال على
تـ ــأث ـ ـيـ ــر دول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج م ـ ـتـ ــى م ــا
توحدت الرؤية واألهداف».
وب ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ،األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،زي ـ ـ ـ ــارة
لإلمارات ،تلبية لدعوة رسمية من
سلطات أبو ظبي ،التي أرسلت إليه
طائرة خاصة لنقله ذهابًا وإيابًا.
والـتـقــى زعـيــم «الـتـيــار ال ـصــدري»،
أمس ،رجل الدين اإلماراتي أحمد
الـكـبـيـســي ،امل ـن ـحــدر م ــن مـحــافـظــة
األنبار غربي العراق .ولفت مكتب
الصدر ،في بيان ،إلى أن الجانبني
ش ــددا ،خــال الـلـقــاء ،عـلــى «أهمية
العمل بالروح اإلسالمية األصيلة
ونـ ـب ــذ ال ـع ـن ــف والـ ـفـ ـك ــر امل ـت ـش ــدد،
وأن ي ـ ـ ـحـ ـ ــوز صـ ـ ـ ـ ــوت االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدال
ع ـل ــى امل ـس ــاح ــة األكـ ـب ــر ف ــي خـضــم
التوترات الطائفية التي تشهدها
امل ـن ـط ـق ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم» .ويـ ـش ــي ل ـقــاء
الصدر ـ الكبيسي ،والتصريحات
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ع ـ ـنـ ــه ،بـ ـ ــأن م ـ ــن ض ـمــن
املخطط السعودي الخليجي إزاء
بــاد الرافدين نفض أيــدي املمالك
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ــن لـ ــوثـ ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب
التكفيريّ ،وامتطاء صهوة رجال
الــديــن ،السنة والشيعة ،املؤيدين
لـ ـل ــري ــاض وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ،ل ـل ــدخ ــول

ف ــي م ـض ـمــار جــديــد ع ـنــوانــه «نـبــذ
الطائفية واستعادة العروبة».
وت ــزام ـن ــت زي ـ ــارة ال ـص ــدر إل ــى أبــو
ظـبــي مــع زيـ ــارة لــوزيــر الـخــارجـيــة
البحريني خالد بن أحمد آل خليفة،
إل ــى ب ـغ ــداد ،حـيــث الـتـقــى الــرئـيــس
ال ـع ــراق ــي فـ ــؤاد م ـع ـصــوم ،ورئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،ووزيـ ــر
الخارجية إبراهيم الجعفري .وأكد
آل خليفة ،خالل لقاءاته باملسؤولني
العراقيني ،رغبة بالده في «توسيع
العالقات السياسية واالقتصادية
والتجارية والثقافية بني البلدين».
وث ـمــة اع ـت ـقــاد ب ــأن امل ـنــامــة تـحــاول
اس ـت ـغــال ال ـت ـحــرك ال ـس ـعــودي إزاء
السلطات العراقية ،لحمل األخيرة
على اإلسهام في إخماد االنتفاضة
الشعبية في البحرين.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ،خ ـطــت
الرياض أمس خطوة إضافية على

ط ــري ــق اس ـت ـمــالــة بـ ــاد ال ــراف ــدي ــن،
إذ أعـلــن مجلس وزرائ ـهــا املوافقة
ع ـلــى إنـ ـش ــاء م ـج ـلــس تـنـسـيــق مــع
الـ ـ ـع ـ ــراق .وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء

ُ
أغلق منفذ عرعر
قبل  30عامًا ويتم فتحه
سنويًا أمام الحجاج
ال ـس ـع ــودي ــة الــرس ـم ـيــة أن مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ـ ـ ـ ّـوض ،خـ ـ ــال ج ـل ـس ـتــه
األسـبــوعـيــة بــرئــاســة ول ــي الـعـهــد،
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار،
رئيس الجانب السعودي ملجلس
ال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـع ــراق ــي،
بــال ـتــوق ـيــع ع ـلــى صـيـغــة املـحـضــر،
مــن دون إي ــراد تفاصيل إضــافـيــة.
وكــان مجلس ال ــوزراء الـعــراقــي قد

جاءت زيارة الصدر إلى اإلمارات تلبية لدعوة أبو ظبي التي أرسلت إليه طائرة خاصة (أ ف ب)

أق ـ ّـر ،فــي  4تـمــوز املــاضـ ُـي ،تشكيل
املـجـلــس ال ــذي سـبــق أن أع ـلــن عنه
خ ــال زي ــارة ال ـع ـبــادي للسعودية
نهاية حــزيــران الـفــائــتُ .
ويفترض
أن يـتــولــى املـجـلــس اإلش ــراف على
م ـخ ـت ـلــف م ـ ـجـ ــاالت الـ ـتـ ـع ــاون بــن
الـبـلــديــن ،بـمــا فيها مـجــال الطاقة
وعملية إعادة اإلعمار.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،أع ـلــن مجلس
محافظة األنبار أنه سيتم ،قريبًا،
افـ ـتـ ـت ــاح م ـن ـف ــذ ع ــرع ــر ال ـ ـحـ ــدودي
م ــع ال ـس ـعــوديــة ( 430ك ـلــم جـنــوب
غ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــادي) ،بـ ـشـ ـك ــل دائ ـ ـ ــم،
ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري بــن
ب ـ ـغـ ــداد والـ ـ ــريـ ـ ــاض .وأف ـ ـ ــاد عـضــو
امل ـج ـل ــس ،ف ــال ــح ال ـع ـي ـس ــاوي ،ب ــأن
عـمـلـيــة االف ـت ـتــاح سـتـتــم بـعــد عيد
األضـ ـح ــى (م ـط ـلــع أيـ ـل ــول امل ـق ـبــل).
وأش ـ ــار ال ـع ـي ـس ــاوي ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ،إل ــى أن ال ـقــائــم بــأعـمــال
ال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة ف ــي ال ـع ــراق،
عبد الـعــزيــز الـشـمــري ،زار اإلثنني
م ـن ـط ـق ــة عـ ــرعـ ــر ،ب ــرفـ ـق ــة عـ ـ ــدد مــن
املـســؤولــن فــي الـحـكــومــة املحلية،
ل ـ ـ ــاط ـ ـ ــاع عـ ـ ـل ـ ــى االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات
النهائية الفـتـتــاح املـنـفــذ .وأك ــد أن
«امل ـن ـف ــذ سـيـبـقــى م ـف ـتــوحــا بـشـكــل
دائ ـ ــم ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ال س ـي ـمــا مــع
ّ
تحسن العالقات بينهما» ،متابعًا
أن «ال ـ ـعـ ــراق ي ـس ـعــى ل ـل ـع ــودة إلــى
مـحـيـطــه ال ـع ــرب ــي لـتـحـقـيــق األم ــن
واالستقرار» .وأشار إلى أن «املنفذ
ُي ـعـ ّـد حـيــويــا ملـحــافـظــة األن ـب ــار من
خ ــال ال ـضــرائــب وال ـج ـم ــارك الـتــي
سـتــذهــب إلع ـم ــار ال ـب ـنــى التحتية
للمحافظة ،واملـســاهـمــة فــي إعــادة
الـ ـبـ ـن ــاء» .وم ـن ـفــذ ع ــرع ـ ُـر ،الــوح ـيــد
الـ ـب ــري ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،أغـ ـل ــق قـبــل
ح ـ ــوال ـ ــى  30ع ـ ــام ـ ــا ،وي ـ ـتـ ــم ف ـت ـحــه
سـنــويــا أم ــام الـحـجــاج الـعــراقـيــن،
وي ـ ـعـ ــاود اإلغ ـ ـ ــاق ب ـع ــد إع ــادت ـه ــم
إلـ ــى الـ ـب ــاد .وت ـس ـعــى ال ـس ـعــوديــة
إلــى إقــامــة منطقة تـجــارة حــرة في
م ــدي ـن ــة عـ ــرعـ ــر ،بـ ـه ــدف ات ـخ ــاذه ــا
غ ـطـ ً
ـاء لـتـحــركــات سياسية بعيدة
مـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــدات الـ ـت ــي ي ـفــرض ـهــا
العمل داخل بغداد.
(األخبار)

تقرير

الصين تنضم إلى منفذي العقوبات :ال حديد ورصاص من كوريا الشمالية
في الوقت الذي تتصاعد
فيه ّ
حدة التوترات بين
واشنطن وبيونغ يانغ ،أعلنت
بكين أمس أنها بدأت بتطبيق
العقوبات التي ّ
قررتها األمم
المتحدة على حليفتها
اآلسيوية
أعلنت الصني ،أمس ،تعليق استيراد
ال ـح ــدي ــد والـ ــرصـ ــاص وخ ـ ــام هــاتــن
املادتني ومنتجات البحر من كوريا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ط ـب ـقــا ل ـل ـع ـقــوبــات ال ـتــي
على بيونغ
فرضتها األمــم املتحدة ُ
يــانــغ .ويــأتــي ق ــرار بكني املـعـلــن بعد
أيام من التراشق الكالمي الحاد بني
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
واملسؤولني في كوريا الشمالية ،ما
أثار قلقًا دوليًا بشأن ما ستؤول إليه
األزمة.
وتـعـ ّـهــدت الـصــن بالتطبيق الكامل
للعقوبات األخـيــرة ،بعدما اتهمتها

الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة بـ ـ ـع ـ ــدم «كـ ـب ــح
جماح» كوريا الشمالية التي تعتمد
بشدة على العمالق اآلسـيــوي لدعم
اقتصادها .وقالت وزارة التجارة ،في
ُ
بيان ،إنه اعتبارًا من اليوم «ستحظر
ك ــل واردات الـفـحــم وال ـحــديــد وخ ــام
الحديد والرصاص وخام الرصاص
وال ـح ـي ــوان ــات ال ـب ـحــريــة ومـنـتـجــات
البحر» .وأوضحت أن اإلجــراء يأتي
«تطبيقًا ل ـقــرار األم ــم املـتـحــدة الــرقــم
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وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أع ـل ـنــت وزارة
الخارجية الصينية تعيني مبعوث
خ ـ ـ ــاص جـ ــديـ ــد ل ـ ــأزم ـ ــة م ـ ــع ك ــوري ــا
الشمالية ،وسط تفاقم القلق الدولي
حيال جــارة الصني املسلحة نوويًا.
وانتقل املنصب إلى كونغ شوان يو
( 58ع ــام ــا) ،وه ــو دبـلــومــاســي بعيد
عــن األض ــواء وم ـســؤول عــن الـشــؤون
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ف ـ ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الصينية حاليًا .إال أن املتحدثة باسم
الخارجية الصينية هوا تشون ينغ
أشارت إلى أن سياسة بالدها تجاه
ّ
تتغير مع
شبه الجزيرة الكورية لن
تعيني املبعوث الخاص الجديد.

أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر وكـ ـ ــالـ ـ ــة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة «س ـ ــي آي
إي ـ ـ ـ ــه» ،مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،إن ك ــوري ــا
ّ
الـشـمــالـيــة ت ـطـ ّـور قــدرات ـهــا عـلــى شــن
هجوم نووي على الواليات املتحدة
«بــوتـيــرة مقلقة» ،لكنه حــرص على
الـتـقـلـيــل م ــن خـطــر حـ ــدوث مــواجـهــة
عـسـكــريــة وشـيـكــة م ــع بـيــونــغ يــانــغ.
وردًا عـلــى س ــؤال ع ــن م ــدى احـتـمــال
سقوط صاروخ نووي كوري شمالي
عـ ـل ــى األراضـ ـ ـ ـ ــي األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،خ ــال
م ـقــاب ـلــة م ــع قـ ـن ــاة «ف ــوك ــس نـ ـي ــوز»،
قــال بومبيو« :كــل مــرة يجرون فيها
تجارب صاروخية ،ي ــزدادون خبرة،
واألم ـ ــر س ـ ّـي ــان إن ج ـ ّـرب ــوا صــاروخــا
نوويًا ،ويمكننا القول إنهم يتقدمون
بــوتـيــرة مقلقة» .وعـنــدمــا سئل ّ
عما
إذا ك ــان لألميركيني أن يقلقوا إزاء
اش ـت ــداد الـتــوتــر مــع الـنـظــام الـكــوري
ّ
الشمالي ،رأى بومبيو أن «ما من أمر
وشيك اليوم ،لكن ال ّ
بد من التنبه إلى
أن ازديــاد إمكان استهداف الواليات
املتحدة بـصــاروخ نــووي هو تهديد
خطر جـ ـدًا» .واسـتـطــرد« :مــا أقصده
هــو أنـنــي سمعت الكثير مــن الـكــام

ال ــذي يـفـيــد بــأنـنــا عـلــى شـفـيــر حــرب
نـ ـ ـ ــوويـ ـ ـ ــة .لـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـ ــا م ـ ـ ــن مـ ـعـ ـطـ ـي ــات
استخبارية تفيد بأن الوضع وصل
إل ــى ه ــذا الـ ـح ــد» .ورأى بــومـبـيــو أن
االستخبارات األميركية «لديها فكرة
واضحة بما فيه الكفاية» ّ
عما يجري
في كوريا الشمالية.
وانعكست وجهة النظر هــذه أيضًا
فــي تصريحات أدل ــى بها مستشار

دانفورد :الخيارات
العسكرية مطروحة في حال
فشل العقوبات
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ل ــأم ــن الـقــومــي
ه ــرب ــرت ري ـم ــون ــد م ــاك ـم ــاس ـت ــر ،فــي
م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع قـ ـن ــاة «اي ـ ـ ــه بـ ــي سـ ــي».
وقـ ـ ـ ــال األخ ـ ـي ـ ــر إن الـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـ ــذي
ت ـش ـك ـلــه ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة «ي ـق ــارب
نقطة مفصلية» ،لكنه حــرص على
التشديد على «أننا لسنا أقرب إلى
الـحــرب مما كــانــت عليه الـحــال قبل
ّ
«نرد بالقول إننا
أسبوع» .وأضاف:

م ـس ـت ـعــدون ل ـل ـت ـعــامــل ع ـس ـكــريــا مــع
املـســألــة إن دع ــت الـحــاجــة إل ــى ذلــك،
ونـحــن ال نــوفــر جـهـدًا خ ــارج اإلطــار
ال ـع ـس ـك ــري مل ــواج ـه ــة هـ ــذا ال ـت ـهــديــد
الخطر ج ـدًا على الــواليــات املتحدة
والعالم بأسره».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـك ـت ــب
ً
ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي ،ن ـقــا
عــن رئـيــس هيئة األرك ــان األميركية
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ج ـ ــوزي ـ ــف دانـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد ،أن
الـ ـخـ ـي ــارات ال ـع ـس ـكــريــة ض ــد ك ــوري ــا
ال ـش ـمــال ـيــة س ـت ـك ــون مـ ـط ــروح ــة ،فــي
ح ــال فـشــل الـعـقــوبــات الدبلوماسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة .وق ـ ـ ــال ب ـ ـ ــارك سـ ــو ـ ـ
هيون ،املتحدث باسم مكتب الرئيس
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي ،فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي ،إن دانفورد أدلى بتعليقاته
خالل مقابلة مع الرئيس مون جيه ـ
إن ،استمرت  50دقيقة ،ناقشا خاللها
عـ ّـدة أم ــور« ،مــن بينها االسـتـفــزازات
الكورية الشمالية» .ووصل دانفورد
إلـ ــى س ـي ــول لــاج ـت ـمــاع بـمـســؤولــن
عـسـكــريــن ،مــن بينهم وزي ــر الــدفــاع
سونج يونج ـ مو.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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«كروت» السيسي للفوز بوالية ثانية
القاهرة ــ أحمد فوزي
ُ
إن لم تطرح التعديالت الدستورية
لزيادة مدة الرئاسة إلى ستة أعوام
في دورة االنعقاد الثالثة للبرملان،
فسيكون على الرئيس عبد الفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،أن يـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي دورة
االنتخابات الرئاسية املقبلة ،بكل
م ــا ي ـلــزم ـهــا م ــن اسـ ـتـ ـع ــدادات ،عـلــى
الرغم من أنه ال يختلف اثنان على
فوزه بوالية ثانية.
وعلى الــرغــم مــن أن هــذا األمــر شبه
ّ
مـ ـحـ ـس ــوم ،لـ ـك ــن األنـ ـ ـظ ـ ــار س ـت ـت ـجــه
إل ـ ــى ن ـس ـب ــة املـ ـص ــوت ــن ل ـل ـس ـي ـســي،
وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــم م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرًا ع ـل ــى
خيارات املصريني الذين من املتوقع
أن تـكــون خـيــاراتـهــم الـسـيــاسـيــة قد
ت ـغ ـ ّـي ــرت م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات املــاض ـيــة
(ح ـصــل فـيـهــا الـسـيـســي عـلــى أعـلــى
من  %96من نسبة األصوات) ،تبعًا
للتدهور الذي تشهده البالد.
بـ ــذلـ ــك ،عـ ـل ــى ال ـس ـي ـس ــي أن ي ـج ـ ّـذب
الناخبني إليه ،مثله مثل أي مرشح
آخـ ــر .وق ــد ت ـك ــون ه ــذه ال ـف ـك ــرة هــي
امل ـع ــرك ــة األس ــاس ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
الرئيس املصري حاليًا :كيف يأتي

الـنــاخـبــون إلــى صـنــاديــق االقـتــراع؟
وهــو األمــر الــذي بــدأ أســاســا العمل
عليه تحسبًا لرفض مقترح تعديل
ال ــدس ـت ــور ال ـ ــذي ،إن ح ـص ــل ،يـعـنــي
ح ـك ــم ال ـس ـي ـســي ل ــوالي ــة ث ــان ـي ــة مــن
دون انتخابات.
وي ـ ـبـ ــدو أن ال ـس ـي ـس ــي وم ـ ــن ح ــول ــه
اخ ـتــاروا االق ـت ـصــاد ،بــرغــم مــآسـيــه،
ك ــي ي ـك ــون ال ـح ــل ل ـج ــذب الـنــاخـبــن
بــاتـجــاه الــرئـيــس مــرة أخ ــرى .فعلى
قــدم وس ــاق ،تـسـ ّـوق اآللــة اإلعالمية
املؤيدة للرئيس لعدد من املشاريع
دون غ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،لـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــع ص ـ ـ ــورة
الرئيس.

ّ
«فيلت» العاصمة اإلدارية

«املشاريع الكبرى» التي يرى فيها
الـسـيـســي خـطــة النـتـشــال مـصــر من
ّ
عثراتها االقتصادية ،سلمت وزارة
اإلسـكــان أخـيــرًا الــوحــدات السكنية
الـتــي تـطــرحـهــا الــدولــة لــأشـخــاص
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا ح ـ ـ ـجـ ـ ــزوهـ ـ ــا ،وإن
طــاول ـت ـهــا زي ـ ــادة ف ــي األسـ ـع ــار هــي
األخرى لكنها تبقى أرخص بكثير
م ــن ت ـلــك ال ـت ــي ي ـش ـتــري ـهــا ا َمل ــواط ــن.
وبعد التسليم األخير ،لم يبق سوى
دفـ ـع ــة وحـ ـي ــدة ل ــم ت ـت ـس ـلــم شـقـقـهــا
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ف ـي ـمــا ط ــرح ــت ال ـ ـ ــوزارة،
ب ـ ــدءًا م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،أراضـ ــي
ك ـث ـي ــرة ل ـل ـب ـيــع ف ــي م ـع ـظ ــم م ـنــاطــق
ّ
وخصت املصريني في
الجمهورية
الـ ـخ ــارج ب ـع ــدد م ـن ـهــا( ،ف ـه ــم أيـضــا
لهم نصيب من االنتخاب ،إذ شارك
أكثر من  300ألف ناخب من الخارج
في انتخابات  2014الرئاسية).

على خريطة اإلعــام في مصر منذ
ش ـهــر ت ـقــري ـبــا ،ول ــم ي ـكــن ه ـن ــاك مــن
يتحدث عنها ،لكنها قد تكون أحد
األشـيــاء الـتــي يــريــد منها السيسي
أن تـ ــرف ـ ـعـ ــه إل ـ ـ ــى ضـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ــوالي ـ ــة
ال ـث ــان ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا أنـ ــه يـ ــرد بـهــا
على مهاجميه والــذيــن يقللون من
«إن ـج ــازات ــه» .عـلـمــا ب ــأن «الـعــاصـمــة
اإلداريـ ـ ـ ــة» ت ـح ــدي ــدًا ه ــي أحـ ــد أك ـثــر
املـ ـش ــاري ــع ال ـت ــي القـ ــت ه ـج ــوم ــا مــن

ُي ّ
سوق اإلعالم المؤيد
لعدد من المشاريع بغية
تلميع صورة الرئيس

ظ ـهــرت خ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة على
الـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة فـ ـ ــي م ـصــر
إع ــان ــات ح ــول ال ـعــاص ـمــة اإلداريـ ــة
ّ
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ـ ـ ـ ـ «فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات»
العاصمة ،وإعالن آخر ملبنى وزارة
الـ ــدفـ ــاع الـ ـج ــدي ــد ف ـي ـه ــا (ي ـس ـمــونــه
األوك ـت ــاغ ــون) .كــذلــك ب ــدأت إذاع ــات
ّ
التبرع ملسجد
الراديو ببث إعالنات
العاصمة الجديدة وكنيستها.
العاصمة نفسها لــم تكن موجودة

ق ـب ــل امل ـص ــري ــن ال ــذي ــن ق ــال ــوا حــن
بـ ـ ــدأت األن ـ ـبـ ــاء ح ــول ـه ــا ب ــال ـظ ـه ــور:
ً
«ن ـظ ـفــوا الـعــاصـمــة الـقــديـمــة أوال».
ّ
ّ
لكن األهــم من هذا كله ،السؤال عن
ً
جمهور هذه اإلعالنات ،فمن أصال
م ــن ال ـنــاخ ـبــن يـسـتـطـيــع أن يسكن
ّ
ف ـيــات الـعــاصـمــة اإلداري ــة أو حتى
في مدينة قريبة منها؟
وتــزام ـنــا مــع ح ـمــات الـتـشـكـيــك في

تسليح الجيش...
ومشاريع الطرق
وال ت ـ ـتـ ــوقـ ــف ال ـ ـف ـ ـي ـ ــدي ـ ــوات الـ ـت ــي
تـ ــروج ل ـل ـم ـشــروع ال ـقــومــي لـلـطــرق،
وق ـب ــل ك ــل ذل ــك ُيـ ـ ـ َّ
ـروج ب ـن ـحــو كـبـيــر
رسميًا وبطريقة غير رسمية عبر

نتائج اللوتو اللبناني
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ص ـف ـح ــات ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي لـ ـتـ ـق ــوي ــة ال ـس ـي ـس ــي
لـلـجـيــش امل ـص ــري وت ـس ـل ـي ـحــه .آخــر
م ـ ــا ح ـ ـ ــدث ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ك ــان
تـسـلــم مـصــر لـغــواصـتــن حــربـيـتــن
م ــن أمل ــان ـي ــا ض ـم ــن ص ـف ـقــة تـحـصــل
القاهرة من خاللها على غواصتني
أخريني .وبعيدًا عن نيران اإلرهاب
الـ ـت ــي ال ت ـ ـ ــزال م ـش ـت ـع ـل ــة فـ ــي ش ـبــه
ج ـ ــزي ـ ــرة س ـ ـي ـ ـنـ ــاء ،يـ ــأتـ ــي الـ ـح ــدي ــث
الـ ــدائـ ــم ح ـ ــول ح ــام ـل ـت ــي الـ ـط ــائ ــرات
«م ـي ـس ـتــرال» ال ـتــي اش ـتــرت ـهــا مصر
مــن فرنسا ،باإلضافة إلــى عــدد من
الطائرات «الرافال» ،وقاعدة محمد
ن ـج ـيــب ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي افـتـتـحـهــا
السيسي أخيرًا بصحبة ولــي عهد
أبـ ــو ظ ـب ــي م ـح ـمــد ب ــن زاي ـ ــد وأم ـي ــر
منطقة مكة في السعودية ،و«قائد
ال ـج ـيــش الــوط ـنــي ال ـل ـي ـبــي» خـلـيـفــة
حفتر .وي ــزداد الحديث فــي اإلعــام
وصـحــف تــابـعــة لـلــدولــة عــن أهمية
تـسـلـيــح الـجـيــش امل ـص ــري ف ــي عهد
الـسـيـســي ،وه ــذا املــوضــوع تحديدًا
يــؤثــر كـثـيــرًا فــي نـفـسـيــة املـصــريــن،
مل ــا ل ـل ـج ـيــش م ــن أه ـم ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة
إليهم.

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1535وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة38 - 35 - 33 - 21 - 14 - 5 :
الرقم اإلضافي17 :
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 890,502,087ل .ل.
 0عدد الشبكات الرابحة:
 0الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

2

1

3

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
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4
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4

5

6

3

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 146,054,845ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة146,054,845 :ل.ل.

9

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 48,081,240ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لكل شبكة2.404,062 :ل.ل.

2

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
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8

2
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8
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7

5

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

9

7

10

4

9

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 48,081,240ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 916 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,490 :ل.ل.

3

أفقيا

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 -1والي ــة أميركية –  -2إســم مــوصــول – نــوع غ ــذاء مخصص لــاطـفــال –  -3يبكي
امليت ويعدد محاسنه – سعي وراء شخص –  -4أكــل الطعام – إزالــة أثــر العدوان
– مصائب وويــات –  -5نــوع من األشجار الحرجية الصنوبرية – جــرى وانساب
املاء – للندبة –  -6حب اللؤلؤ – عكسها احدث الضفدع صوتًا –  -7أحد أوالد سام
كما جاء في كتاب التوراة – لباس الهنديات –  -8من الطيور – خالف صعب – -9
نطلب من الشخص أن ينجز العمل قبل نهاية األسبوع أو نكلفه بأمر ما – ظالم
وغاصب –  -10حفر البئر – خالف القتيل في معركة أو من أصيب برصاصة خالل
املعركة ونجا من املوت

عموديًا

 -1رئيس جمهورية لبناني راحل –  -2عاصمة أوروبية – يحدث األسد صوتًا مرعبًا
في الغابة –  -3من الطيور – جنون –  -4جميل وحسن الطلعة – صفة من يتقن عمله
ببراعة ويتفوق فيه –  -5سقي النبات – سيفي وفيصلي –  -6صبغ أحمر قاتم كان
األقدمون وخاصة الفينيقيون يستخرجونه من صدفة املوركس – حيوان هجني
من ساللة الخيول يستخدم للركوب وحمل املتاع وينتج عن تزاوج الحصان وأنثى
ّ
وتلهب –  -8إسم أربعة ملوك
الحمار ُيعرف بالجحش –  -7مسكن الرهبان – اضطرم
إنكليز أشهرهم الفاتح – عائلة رئيسة وزراء بريطانية راحلة –  -9حديث يجري بني
شخصني – نوتة موسيقية –  -10فنان لبناني راحل من عمالقة الفن

حل الشبكة 2653

شروط اللعبة

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

 قيمة الجوائز اإلجمالية 43,169,203 :ل.ل.: 1عدد األوراق الرابحة:
: 43,169,203الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8914 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

مشاهير 2654
1

2

3

4

5

6

7

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.14 :
8

9

10

11

أفقيا

 -1ايرتون سينا –  -2رومانيا – قن –  -3سن – تشرين –  -4طاهر – فك – نو –  -5ون –
األوتار –  -6يم – ان – رنا –  -7عتبات –  -8عرزال – مي –  -9ابو – املنفذ –  -10فولكسفاغن

عموديًا

نتائج زيد

ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1535
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح98914 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.914 :

حلول الشبكة السابقة

 -1ارسطو – رعاف –  -2يوناني – ربو –  -3رم – معزول –  -4تاترا – تا –  -5ونش – البالس
–  -6نيرفانا – لف –  -7سايكو – تيما –  -8تر – منغ –  -9نق – نانت – فن –  -10اندورا – فذ

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 114,464,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,308 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,016,715,342 :ل.ل.

إعداد
نعوم
مسعود

شاعر مصري ( .)1953 -1898كان طبيبًا من عائلة ثقافية المعة مما ساعده
على النجاح في عالم الشعر واألدب .كتب قصيدة األطالل ألم كلثوم
 = 8+4+7+11+1تقوى وورع ■ ّ = 2+3+5+6
يفر من السجن ■ = 8+10+9
أفقد عقلي

حل الشبكة الماضية :فيليب هاموند

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

جــرى مـســاء أمــس سحب «يــومـيــة» رقــم 400
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة807 :
• يومية أربعة4729 :
• يومية خمسة53199 :

16
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إعالنات
◄ وفيات ►

ب ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ــرضـ ـ ــا وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الـلــه وقـ ــدره نـنـعــى إليكم
وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
ليلى عبدو سماحة
زوجة د .عماد سماحة
ول ــداه ــا :أح ـم ــد ب ـي ــرق ــدار ،نـســريــن
بيرقدار
شقيقاها :املــرحــوم نبيه عـبــدو ،د.
محمد عبدو
شقيقتاها :فاطمة ،املحامية نهال
عبدو
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء
يومي الثالثاء واألربعاء في نادي
خ ــريـ ـج ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ال ــوردي ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة إلــى
السابعة.
ّالساعة ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره :آل
ع ـب ــدو ،ب ـي ــرق ــدار ،س ـمــاحــة ،قــاســم،
مرادّ ،
شيا ،الفقيه وأنسباؤهم

◄ شكر على تعزية ►
عائلة املرحوم
القنصل واملحامي أحمد علي مخدر
ت ـش ـكــر ج ـم ـيــع األهـ ـ ــل واألصـ ــدقـ ــاء
ال ــذي ــن ش ــارك ــوه ــا بـحــزنـهــا األل ـيــم
وت ـخ ــص بــال ـش ـكــر ف ـخ ــام ــة رئ ـيــس
ج ـم ـهــوريــة دول ـ ــة ال ـس ـن ـغــال مــاكــي
ســال ،دولــة رئيس مجلس النواب
األستاذ نبيه بري ،السادة الوزراء
وال ـ ـنـ ــواب ال ـح ــال ـي ــن وال ـس ــاب ـق ــن،
وزي ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة دول ـ ـ ــة ال ـس ـن ـغ ــال
مانكير نــديــاي ،السفراء الحاليني
والسابقني ،سعادة سفير السنغال
عبد االحد مباكي ،رئيس وأعضاء
السلك القنصلي ،القضاة الحاليني
والسابقني ،نقيب وأعضاء مجلس
نقابة املحامني في بيروت الحاليني
وال ـســاب ـقــن وامل ـح ــام ــن ،الـهـيـئــات
الــدي ـن ـيــة وال ـن ـقــاب ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة
واالقتصادية والسياسية والطبية
والـتــربــويــة والـبـلــديــات واملـخــاتـيــر
والجمعيات والجالية السنغالية
في لبنان وعموم أهالي البابلية،
سائلة الله أال يريهم أي مكروه.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ مبوب ►
للبيع او لإليجار

◄ ذكرى ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بمناسبة مــرور أسبوع على وفاة
املأسوف على شبابه
ناصر علي سقسوق
والده املرحوم علي سقسوق
والدته املرحومة فهيمة حسن
أشـ ـق ــاؤه ال ــدك ـت ــور فـيـصــل زوج ـتــه
رجاء رضا
امل ـه ـن ــدس أحـ ـم ــد زوجـ ـت ــه ســام ـيــة
سقسوق
القنصل فؤاد زوجته نسب بدوي
املهندس أكرم زوجته ريم خازم
املهندس نبيل زوجته تانيا جوهر
شـقـيـقــاتــه لـبـنــى زوجـ ــة س ـعــد الـلــه
خليل
سلطانة زوجة شوقي جعفر
هيفاء
املهندسة عبير زوجة أحمد خجا
تقبل التعازي فــي بـيــروت للرجال
والـنـســاء يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 16آب  2017م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
ً
مساء
عصرًا حتى الساعة السابعة
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي – الــرمـلــة البيضاء – قرب
مركز أمن الدولة.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ول ـ ـك ـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلسفون :آل سقسوق ،حسن ،حالل،
أحـ ـم ــد ،رومـ ـي ــة ,س ـم ـح ــات ,خـلـيــل،
جعفر ،خجا ،عبد الرضا ،خضراء،
رضا ،بدوي ،خازم ،جوهر ,حالوي
وعموم أهالي حناوي

بمناسبة مــرور أسبوع على وفاة
املربي
األستاذ علي حسني عبدالله
زوج ـت ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـس ـي ــدة راق ـيــة
الحاج مصطفى عبدالله
أب ـ ـنـ ــاؤه :األسـ ـت ــاذ ح ـس ــن ،الـشــاعــر
الــراحــل املــرحــوم محمد عـبــد الـلــه،
الدكتور مصطفى ،األستاذ ناصر.
املهندس حسني
بـ ـن ــات ــه :ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة نـ ـ ـ ــازك عـقـيـلــة
ال ــدكـ ـت ــور ع ـل ــي ع ـ ــواض ـ ــة ،امل ــرب ـي ــة
السيدة أحالم عقيلة رجل األعمال
امل ـغ ـتــرب ال ـح ــاج حـســن عـبــد الـلــه،
امل ــرب ـي ــة زهـ ـ ــرة ع ـق ـي ـلــة ال ـص ـحــافــي
ال ــراح ــل امل ــرح ــوم ط ــال ــب عـبــدالـلــه،
املــرب ـيــة ن ـج ــاء عـقـيـلــة الـصـحــافــي
األس ـتــاذ عـمــاد عـبــدالـلــه ،املرحومة
هيفاء
شقيقاه :املرحوم عاطف واملرحوم
خليل
شقيقتاه :املرحومة فتحية عقيلة
امل ــرح ــوم حـســن عـبــد املـجـيــد عبد
الله والحاجة سهام عقيلة املرحوم
محمد عبد اللطيف عبدالله
 ...تـتـلــى آي ــات م ــن ال ــذك ــر الحكيم
وت ـ ـق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
الـ ـتـ ـخـ ـص ــص الـ ـعـ ـلـ ـم ــي  -بـ ـي ــروت
وذلـ ــك ن ـه ــار الـخـمـيــس ال ــواق ــع في
 17/8/2017بــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
والسادسة.
اآلس ـ ـفـ ــون آل ع ـب ــدال ـل ــه وع ــواض ــة
والتنوخي وأبــو عباس وعسيران
وعموم أهالي بلدة الخيام

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ جنب السفارة
املصرية سابقًا ـ ـ دوبلكس ـ ـ مفروش
بالكامل ـ ـ سوبر دولوكس ـ ـ  4نوم ـ ـ
شومينه ـ ـ صالونان ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ موقفان ـ ـ كاشف ـ ـ  ACـ ـ شوفاج ـ ـ
فرش رائع
سنويًا وستة أشهر سلفًا 24000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مستودع ـ ـ 450م 2ـ ـ نزلة
بيك أب
أو لإليجار  18000$سنويًا 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ  3نوم
مع خزائن فخمة وباركيه ـ ـ صالونان
 ACـ ـ غ سفرة ـ ـ غ .خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ كاشفة على بيروت ـ ـ وال تحجب ـ ـ
موقف ـ ـ جفصني ـ ـ مجددة ـ ـ نهائي
460000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب ـ ـ غاردينيا ـ ـ  70م2
ـ ـ بناء جديد ـ ـ موقع فخم ـ ـ باركيه
ـ ـ ـ  900$شـهــريــا وس ـتــة أشهر  ACـ ـ ـ
سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية الطريق العام ـ ـ مساحات
م ـخ ـت ـل ـفــة ـ ـ ـ ـ م ــوق ــع م ـم ـيــز ـ ـ ـ ـ تـصـلــح
للمصارف والـشــركــات مــع صــاالت ـ ـ
طابق ارضي باسعار سوبر مغرية
مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة ـ ـ شقة
مساحة  320م ـ ـ كاشفة ـ ـ  3ماستر
باركيه ـ ـ جلوسني ـ ـ صالونان ـ ـ سفرة
ـ ـ  5حمامات ـ ـ كــاف ـ ـ موتور ـ ـ طاقة
شمسية ـ ـ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الـ ـح ــازمـ ـي ــة مـ ـح ــل مـ ـس ــاح ــة  30م2
ـ ـ ـ ـ م ـج ـهــز م ـل ـح ـمــة ـ ـ ـ ـ وس ـ ــط ال ـس ــوق
الـتـجــاري والسكني (يصلح ملطعم
صغير) 800$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة غـ ــاردي ـ ـن ـ ـيـ ــا ف ـ ــي اف ـخ ــم
الـ ـش ــوارع ـ ـ ـ ارض م ـســاحــة  605م ـ ـ
نسبة العمار  165/50ـ ـ بسعر مغر
 2600$للمتر املربع
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة مــار تقال الـســاحــة ـ ـ شقة
 205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ح ــازمـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي اف ـخــم
الـشــوارع ـ ـ 400م 2ـ ـ كل طابق شقة ـ ـ
مـفــرزة ـ ـ سند اخـضــر ـ ـ بحاجة الى
تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سن الفيل ـ ـ طريق العام الدولي ـ ـ ط
 1صــالــة طابقني ـ ـ  515م 2ـ ـ مجهزة
باحدث الديكورات ـ ـ تصلح ملصرف
ـ ـ او شــركــة تـجــاريــة ـ ـ كصالة عرض
3400000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا ـ ـ ـ شـقــة  212م2
كاشفة كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل
ـ ـ ـ  3ن ــوم ك ـب ــار م ــع خ ــزائ ــن حــدي ـثــة ـ ـ
صالونان ـ ـ سفرة ـ ـ جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ في افخم الـشــوارع ـ ـ 285
م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ بناء جديد ـ ـ صالونني ـ ـ
منظر رائع ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفني
ـ ـ  24000$سنويًا ـ ـ سنة سلف  ACـ ـ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  260م 2ـ ـ داخلي
ـ ـ  3نوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ خادمة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  150م 2تــراس ـ ـ كاشفة وال
تحجب  15000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اج ـمــل
الـشــوارع ـ ـ دوبلكس ـ ـ 330م 2ـ ـ فرش
ـ ـ  chemineeـ ـ ـ  ACرائ ــع ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ
 24000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ الـطــريــق الــدولــي ـ ـ مبنى
 4000م 2ـ ـ مع مواقف عدد  60ـ ـ بسعر
مدروس
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
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◄ إعالنات رسمية ►
دعوة
صادرة عن محكمة ايجارات كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
م ــوجـ ـه ــة ل ـل ـم ـط ـل ــوب ادخـ ــال ـ ـهـ ــا ش ــرك ــة
Mid East trading and investing group
ش.م.ل .بالدعوى رقم  2017/103املقامة
مــن املــدعـيــة شــركــة E.P.P. group s.a.r.l
بوجه املدعى عليها Balcony cafe resto
تدعو املحكمة من يمثل الشركة املطلوب
ادخــال ـهــا الـحـضــور ال ــى املحكمة لتبلغ
االس ـت ـح ـض ــار امل ـت ـض ـمــن ال ـ ـ ــزام امل ــدع ــى
عـلـيـهــا وامل ـط ـل ــوب ادخ ــال ـه ــا بــالـتـكــافــل
والـ ـتـ ـض ــام ــن ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـه ـمــا ب ـت ـســديــد
ب ــدالت االي ـج ــار املـسـتـحـقــة عــن الـعــامــن
 2012و 2013الـبــالـغــة  /23400/دوالر
أميركي وبتسديد غرامة اكراهية قدرها
خـمـسـمــايــة دوالر ام ـيــركــي ع ــن ك ــل يــوم
بـعــد تـقــريــر صــرفـهــا وذلـ ــك مـنــذ تــاريــخ
 2010/1/1ولـ ـغ ــاي ــة االخـ ـ ـ ــاء الـفـعـلــي
والــزامـكـمــا بــدفــع مبلغ  /50000/دوالر
اميركي قيمة البند الجزائي وتدريككما
الرسوم واملصاريف والالئحة الجوابية
املقدمة من املدعى عليها املتضمنة طلب
اخراجها من املحاكمة ورد كافة الطلبات
ع ـن ـه ــا وق ـ ـبـ ــول ط ـل ــب ادخـ ـ ـ ــال امل ـط ـل ــوب
ادخــالـهــا لـيـصــار ال ــى سـمــاع الـحـكــم في
وجهها والحكم عليها بطلبات متالزمة
وتضمني املدعية الرسوم .عليك الجواب
ض ـمــن مـهـلــة ش ـهــر م ــن ت ــاري ــخ التبليغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق املحكمة
واال عــد قلمها مقامًا مختارًا لــك لتبلغ
كافة االوراق باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
دعوة
صادرة عن محكمة ايجارات كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
م ــوجـ ـه ــة ل ـل ـم ـط ـل ــوب ادخـ ــال ـ ـهـ ــا ش ــرك ــة
Mid East trading and investing group
ش.م.ل .بالدعوى رقم  2017/102املقامة
مــن املــدعـيــة شــركــة E.P.P. group s.a.r.l
بوجه املــدعــى عليها شركة Beethoven
تدعو املحكمة من يمثل الشركة املطلوب
ادخــال ـهــا الـحـضــور ال ــى املحكمة لتبلغ
االس ـت ـح ـض ــار امل ـت ـض ـمــن ال ـ ـ ــزام امل ــدع ــى
عـلـيـهــا وامل ـط ـل ــوب ادخ ــال ـه ــا بــالـتـكــافــل
والـ ـتـ ـض ــام ــن ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـه ـمــا ب ـت ـســديــد
ب ــدالت االي ـج ــار املـسـتـحـقــة عــن الـعــامــن
 2012و 2013الـبــالـغــة  /46600/دوالر
أميركي وبتسديد غرامة اكراهية قدرها
خمسماية دوالر اميركي عن كل يوم بعد
تـقــريــر صــرفـهــا وذل ــك مـنــذ تــاريــخ فسخ
ال ـع ـقــد أي  2010/1/1ول ـغــايــة االخ ــاء
الفعلي والزامكما بدفع مبلغ /50000/
دوالر ام ـي ــرك ــي ق ـي ـمــة ال ـب ـن ــد ال ـج ــزائ ــي
وتدريككما الــرســوم واملـصــاريــف .عليك
الـ ـج ــواب ض ـمــن مـهـلــة ش ـهــر م ــن تــاريــخ
التبليغ واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
املحكمة واال عــد قلمها مـقــامــا مختارًا
لك لتبلغ كافة االوراق باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
دعوة
صادرة عن محكمة ايجارات كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليه اسادور شابويان
ً
املقيم اصــا في غادير وحاليًا مجهول
امل ـقــام وذل ــك بــالــدعــوى رق ــم 2017/283
املقامة من املدعي ريشار الياس صفير
بوجهك .تدعوك املحكمة للحضور اليها
بالذات او بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االستحضار ومرفقاته املتضمن اسقاط
حقك من التمديد القانوني والزامك مع
املـطـلــوب ادخ ــال ــه ج ــورج بـيـبــا بــاخــاء
امل ــأج ــور ال ـكــائــن ف ــي الـقـســم رق ــم  11من
العقار رقم  60غادير وتسليمه للمدعي
شاغرًا من دون شاغل لعلة الترك سندًا
ل ـل ـمــادة  40مـعـطــوفــة ع ـلــى ال ـف ـقــرتــن ج
وهـ ـ مــن امل ــادة  34مــن قــانــون االيـجــارات
وتضمني املدعى عليه واملطلوب ادخاله
الرسوم واملصاريف كافة .عليك الجواب
ضمن مهلة شهر من تاريخ النشر تحت
طــائـلــة رد اي ج ــواب خ ــارج ه ــذه املهلة

واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــك ض ـمــن نـطــاق
املحكمة واال عــد قلمها مـقــامــا مختارًا
لك لتبلغ كافة االوراق باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
إعالن بيع باملعاملة 2014/1242
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
 2017/8/29الـســاعــة  3:30بـعــد الظهر
س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا نـ ـيـ ـك ــول سـلـيــم
الهاروني ماركة فولكسفاكن  GTiموديل
 2004رق ــم /247944/ج الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لــديــن طالبة التنفيذ الشركة
الـجــديــدة لبنك ســوريــا ولـبـنــان ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي إي ـل ــي م ـل ـكــان ال ـبــالــغ
 $/8700/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2100/واملطروحة بسعر  $/1500/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
املـيـكــانـيــك قــد بلغت /1.205.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد ال ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
ي ـع ـل ــن م ــدي ــر عـ ـ ــام الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـع ـق ــاري ــة
عــن اعـ ــادة تـكــويــن الـصـحـيـفــة الـعـقــاريــة
امل ـف ـق ــودة لـلـعـقــار رق ــم  449م ــن منطقة
مـغــدوشــة الـعـقــاريــة بــالـطــريـقــة االداري ــة
وفقًا الحكام املــادة الثانية الجديدة من
املرسوم االشتراعي رقم  77/37واملعدلة
بالقانون رقم .1996/509
لكل صاحب مصلحة أو حق ان يعترض
على قرار اعادة التكوين باستدعاء يقدم
ال ــى ح ـضــرة أم ــن الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
صيدا خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ
نشر هذا االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج ّ
املعراوي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب دانــي كميل بوزيد مشتري القسم
 /11/من العقار  /214/عني علق العائد
للمالك ميشال جــرجــس املعلولي سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب رياض ابراهيم قليط وكيل يوسف
احمد الجاروش الوكيل عن محمد احمد
عبدوني احد ورثة احمد حامد عبدوني
مــالــك الـعـقــار  /3984/بــرج حـمــود سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب يوسف حسني روفايل وكيل منى
مـجـيــد ال ـخ ــوري مــالـكــة الـقـســم  /5/من
العقار  /2497/قرنة شهوان سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب شــربــل خـلـيــل ت ـن ــوري وك ـيــل جــاك
وارطانيك ايراديان احد ورثة ليئون قره
بت يراديان مالك القسم  /14/من العقار
 /351/ال ـجــديــدة سـنــد تمليك ب ــدل عن
ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم

أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب كـيــورك ليون برجكيان احــد ورثــة
ليون كيورك برجكيان املالك في القسم
 /8/من العقار  /310/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
ط ـل ــب ايـ ـل ــي انـ ـط ــون ص ـق ــر وكـ ـي ــل اي ـلــي
جــورج صليبا وجورجيت رشيد كريم
بـصـفـتـهـمــا مــال ـكــن وبـصـفـتـهـمــا ورث ــة
ه ــدى جـ ــورج صـلـيـبــا املــال ـكــة اي ـضــا في
القسم  /20/من العقار  /1214/الجديدة
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
املالكني واملورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ريمون عيد داغر وكيل جكلني عيد
داغر احدى ورثة عيد يوسف داغر املالك
في العقار  /420/جل الديب سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ربـ ـي ــع ع ــدن ــان عـ ـب ــاره وكـ ـي ــل ام ــل
عـبــد الـكــريــم ع ـبــاره مــالـكــة الـقـســم /13/
مــن العقار  /358/مــزرعــة يــاشــوع سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نقوال جرجس الـحــداد وكيل زياد
خليل بصيبص مــالــك القسم  /21/من
العقار  /2044/ســن الفيل سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت اي ـ ــان ج ـ ــورج زيـ ـ ــادة بــوكــالـتـهــا
عـ ــن نـ ــورمـ ــا ج ـ ـ ــورج ك ــوك ـج ـي ــان وك ـي ـلــة
بـيــار سيريكان ج ــورج كوكجيان مالك
القسمني  10/و /11مــن الـعـقــار /159/
جل الديب سندي تمليك بدل عن ضائع
باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ج ــورج ال ـيــاس لـيـلــو وك ـيــل ميالد
حـ ـن ــا ب ــونـ ـص ــار امل ـ ــال ـ ــك ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــارات
 /6/و /53/و/54/و/126/و/332/
و  /1 3 5 /و  /1 4 1 /و  /1 5 7 /و /1 6 3 /
و  /1 7 2 /و  /1 7 8 /و  /2 8 2 /و /3 1 2 /
و  /3 1 3 /و  /3 1 6 /و  /3 2 4 /و /3 7 0 /
و  /3 8 5 /و  /3 6 4 /و  /1 9 1 /و /1 9 8 /
و  /2 0 1 /و  /2 0 4 /و  /2 1 3 /و /2 1 8 /
و  /2 2 2 /و  /2 2 6 /و  /3 1 4 /و /3 1 9 /
و/326/و /378/و /379/ال ـق ـن ــاب ــة
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب غ ـبــريــال طــونــي م ــراد وك ـيــل رافــي
قره بت ابليان مالك القسم  /A 13/من
العقار  /69/العطشانة سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نقوال جرجس الحداد وكيل شوقي
خليل بصيبص مــالــك القسم  /14/من
العقار  /2044/ســن الفيل سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ولـ ـي ــد ي ــوس ــف ع ـي ــد وكـ ـي ــل س ــرج
بوغوص جالليان مالك القسم /A 7 /
م ــن ال ـع ـقــار  /5159/ب ــرج ح ـم ــود سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـلــي ج ـم ــال ك ـ ــردي بــوكــال ـتــه عن
اكرام كامل بيطار ملورثتها خديجة علي
ســامــة سند تمليك بــدل ضــائــع العقار
 486صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت ســام احـمــد سعيد ملوكلها زيد
عـبــدالـلــه صـفــي الــديــن سـنــد تمليك بــدل
ضائع للقسم  19من العقار  2086صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب احـمــد يــوســف ق ــدادو سند تمليك
بدل ضائع العقار  1043عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب سليم خليل عــزالــديــن اصــالــة عن
نـفـســه وملــوك ـلــه مـحـمــد خـلـيــل عــزالــديــن
س ـن ــدي تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ال ـع ـق ــار 95
العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب الياس ملحم نعمان تادي بوكالته
عــن نجم ناجي نجم ملــورثــه ناجي حنا
سـمـعــان نـجــم ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع
العقار  182مراح الحباس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب م ـح ـمــد هـ ــال م ـح ـمــود قـبــرصـلــي
ملــورثــه محمود ابراهيم قبرصلي سند
تمليك بدل ضائع للقسم  72من العقار
 573الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن

◄ مبوب ►

عقار للبيع

يف منطقة برج حمود،
مؤلف من طبقتني،
مساحة  396م2
لالتصال70/842628 :
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة بعلبك  -الهرمل
 دائرة التحصيل املكلفيت الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضورالى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس  -مبنى مستشفى دار األمل
سابقا هاتف  371025/08 - 370879/08لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعــاه ,علما انه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص
بوزارة املالية:

254146

محسن علي املوسوي

RR137687143LB

529846

علي محمد زعيتر

RR137691576LB

259187

اسعد جعفر املوسوي

RR137691925LB

529862

زين علي معاوية

RR137685791LB

260214

علي محمد الحجيري

RR137687846LB

529871

محمد علي شكر

RR137691562LB

260217

محمود حسني عودي

RR137687832LB

532193

اياد لبيب كفوري

RR137691545LB

260303

احمد علي كرنبي

RR137687829LB

532641

مصطفى محمد شمص

RR137688665LB

260502

محمد محمود اللقيس

RR137692231LB

535269

علي عبد الله سلمان

RR137686576LB

260905

حسن عبد علي االحمر

RR137690085LB

535352

وفيق احمد الحسيني

RR137685788LB

261270

عصام عباس شداد

RR137685709LB

535424

عدنان محمد العزير

RR137685774LB

261821

حاتم فؤاد عبدالله

RR137687165LB

539602

حسني عبد الكريم عساف

RR137693943LB

261831

يوسف مخايل ليشع

RR137687815LB

541591

محمد هاني عبد الرؤؤف خزعل RR137691528LB

264677

محمد مهدي البرجي

RR137687188LB

542390

شوقي نايف الجباوي

RR137686580LB

268433

ورثة محمد اسامة عبد الرحمن
الرفاعي

RR137686987LB

542416

محمد مصطفى سكرية

RR137688648LB

272814

احمد صالح مظلوم

RR137687007LB

542559

خالد عبد املجيد الرفاعي

RR137691749LB

283861

نوفل مجيد حبشي

RR137691222LB

542699

اديب صبحي الحجيري

RR137688872LB

288942

محمد حسن ابو حمدان

RR137686899LB

542787

نضال علي كبار

RR137691735LB

291327

حسني حسن شكر

RR137686939LB

543066

فوزي غسان ملحم

RR137685995LB

291702

جهجاه محمد جعفر

RR137692302LB

545396

زيد عدنان الرفاعي

RR137688869LB

292775

فادي محمود حويجي

RR137686942LB

545571

احمد ناصر حسني حيدر

RR137691718LB

294008

احمد موسى محيسن

RR137686956LB

547914

هاني محمد املسلماني

RR137688855LB

297452

فرحان رفيق اسماعيل

RR137686355LB

547964

حسن حسني املوسوي

RR137686372LB

301024

صالح سامي زغيب

RR137688625LB

303694

عبد املنعم محمد الحجيري

RR137688617LB

303989

سامية احمد علي سليم

RR137686125LB

308977

هارون حسني شلحة

RR137692355LB

311406

الياس انطوان الكالس

RR137688594LB

320265

جهاد توفيق سلمان

RR137685876LB

330984

أنا ماريا خوان فرنسيسكو
بيريز

RR137691324LB

347384

علي حسني نزها

RR137688546LB

361947

علي ابراهيم مرتضى

RR137686770LB

363020

عليا علي صابر

RR137686783LB

363030

محمد حمد صابر

RR137686797LB

363040

شركة صابر وعليا التجارية

RR137686806LB

363053

حاتم فؤاد عبد الله

RR137686810LB

367008

علي سليمان شكر

RR137686837LB

367845

حسني محمد مراد

RR137686602LB

367897

طالل حسن املنذر

RR137686616LB

367952

حسن سعود شريف

RR137686620LB

369648

عماد علي ياغي

RR137691284LB

370073

دانيال حسني شقير

RR137691514LB

397202

علي ملحم دلول

RR137685862LB

417834

جوزف اسعد قرعة

RR137691505LB

418764

ابراهيم صالح املولى

RR137688532LB

421083

كميل اسعد قرعة

RR137691465LB

421192

علي مصطفى صلح

RR137691457LB

421520

زكي حسن عساف

RR137691443LB

423890

ناصر محمد علي الهق

RR137693926LB

435303

فاطمه محمد حوري

RR137688529LB

442236

حسن صالح عثمان

RR137691633LB

442258

علي ديب عواضه(ورثة)

RR137690690LB

456513

حسني خليل اللقيس

RR137691620LB

459882

حسني علي الديراني

RR137685902LB

497829

صبرية مصطفى خير الدين

RR137685859LB

498245

محمد محمود الحجيري

RR137688740LB

احمد ابراهيم نزها

RR137688736LB
RR137685845LB

رقم املكلف

اسم املكلف

رقم املستند

3463

البنك اللبناني الكندي ش.م.ل

RR160372109LB

13619

محمد علي ايوب

RR137687506LB

14400

احمد عباس منذر

RR150029849LB

14481

حسن علي عبدالله

RR137687510LB

14573

عامر احمد مرتضى

RR160372041LB

14674

ماريا سالفوف بوبوفا

RR137687660LB

14684

يحيى عبد الله جبلي

RR137687673LB

14851

نبيل محمد الحاج سليمان

RR137687449LB

45407

شركة االزدهار التجارية
(تضامن)

RR137687452LB

45417

محمد ابراهيم املوسوي

RR137687466LB

45431

مريم محمد ابراهيم

RR137687483LB

46231

علي محمد اللقيس

RR137681826LB

46344

فيصل حمد فرحات

RR137687608LB

73485

عادل عبد الله مرتضى

RR137687789LB

96701

حسني علي الزين

RR137690730LB

125872

كرم علي ايوب

RR137687792LB

125889

علي ابراهيم عساف

RR137690726LB

126217

نصري محمد امهز

RR137691151LB

126220

يوسف محمد امهز

RR137691148LB

140775

جمعية مؤسسات الشيخ
محمود فرحات التربوية

RR150027998LB

149655

عدنان علي مدلج

RR137690006LB

176753

حمد عباس شكر

RR137687404LB

191353

محسن جعفر املوسوي

RR137690814LB

206452

حسني محمد الفليطي

RR137688210LB

209281

حسن علي حعفر

RR137690828LB

209641

حسن صالح الطفيلي

RR137687214LB

210834

عماد محمد كنعان

RR137690845LB

211297

محمد عبد املجيد الحجيري

RR137688461LB

211371

علي حسن ناصر

RR137687259LB

211739

يوسف محمد كسر

RR137690859LB

218127

مهدي نايف الحالني

RR137687293LB

223035

جمال احمد عرفات

RR137690876LB

231487

محمد حمد قيس

RR137690893LB

233158

ماركريت طوروس ايفازيان

RR137685624LB

233307

صادق حويشان الدبس

RR137690916LB

242341

عباس غازي مرتضى

RR137690686LB

243266

مهدي علي شداد

RR137685522LB

244469

غسان غالب حمادة

RR137693651LB

244519

خالد ابراهيم الفليطي

RR137687948LB

244937

قاسم محمد طبيخ

RR137687090LB

245077

قاسم محمد الجمال

RR137692072LB

245196

محمد نجيب الديراني

RR137687109LB

245424

احمد حسن اللقيس

RR137688020LB

246154

نافذ علي جعفر

RR137694056LB

247695

محمد عبد العزيز مصطفى

RR137687112LB

248884

خليل متري حبشي

RR137692112LB

498356

249351

عماد حسني الحاج حسن

RR137685757LB

498368

قاسم علي عبد الساتر

249372

عدنان محمد محمد

RR137687695LB

498379

قاسم علي طي

RR137688722LB

249811

رضى علي نون

RR137694060LB

503364

جهاد منير محفوظ

RR137693930LB

250242

حسن يوسف شكر

RR137687700LB

503853

محمد خليل الحجيري

RR137688705LB

250310

ماهر حسن رعد

RR137687713LB

503861

عبد الوهاب محمد الحجيري

RR137688002LB

555052

حسن ابراهيم دبوس

RR137688841LB

565606

عدنان محمد يحي

RR137689538LB

568978

رائد عباس البرزاوي

RR137690301LB

576764

جهاد خالد الرفاعي

RR137686386LB

581413

وليد محمد االحمد

RR137686390LB

591757

منير علي موسوي

610778

يوسف محمد نصار

RR137686412LB

610955

حسني احمد القنطار

RR137686426LB

693471

طارق عبد الرحمان الشاطر

RR137690139LB

705314

يوسف موسى الخوري

RR160372130LB

717423

علي موسى جمال

723996

مصطفى علي قصير

RR137690156LB

769677

فاطمة حسني الغز

RR150030405LB

841286

محمود محمد البعريني

RR137693965LB

854097

ياسر محمد دلول

RR137685978LB

878001

وليد حسن منذر

RR137686443LB

879281

عادل مهدي جانبية

880478

محمد قاسم قانصوة الغوري

880538

غازي محمد حمود

RR160372143LB

884745

ابراهيم محمد علي مرتضى

RR160372056LB

885600

غسان احمد املرتضى

RR150030422LB

888023

مطانس يوسف موسى الخوري

888633

علي عبدو بكر

RR137689833LB

890828

سمير علي اللقيس

RR137690187LB

892073

سليمان حسني غصن

RR137693974LB

898496

حبيب محمد الجوهري

RR160372065LB

944541

ماريو علي طه

RR137686457LB

958932

متعب حسن حمزة

RR137689970LB

994086

اسكندر يوسف روفايل

RR137689714LB

1083352

حماده علي شريف

RR137689983LB

1093022

سلطان محمد علي يحفوفي

RR160372038LB

1098177

احمد محمد ابو الغول

RR137689997LB

1113690

علي محمد ديب عثمان

RR137690567LB

1127149

يوسف طانيوس كرم

RR137686474LB

1138607

علي حسني مسره

RR137686240LB

1172884

محمد هاشم مصطفى
الحسيني

RR137690598LB

1184395

حسني محمد الطقش

RR137685964LB

1184736

خالد عبد القادر الرفاعي

RR137690607LB

1192304

محمد نواف يزبك

RR137690624LB

250820

محمد حسني شلحة

RR137691885LB

503883

شركة عرسال للتعمير

RR137688682LB

1192306

حسنية ابراهيم يزبك

RR137690638LB

251711

رحاب فرحان مظلوم

RR137687727LB

520024

غسان حسني زين

RR137685916LB

1199915

وقف ايتام طائفة الروم
الكاثوليك

251864

يوسف حسني شكر

RR137687735LB

520350

دريد محمد شريف

RR137685920LB

1201993

احمد حسني القعفراني

RR137685465LB

252467

علي حسن منذر

RR137687744LB

529752

فهمي فرحان دبس

RR137691580LB

1204716

سهيل علي الدبس

RR160372024LB

252664

حسني محمود حلوم

RR137687982LB

529795

علي خليل سبالني

RR137685805LB

1205686

عادل مهدي مظلوم

RR137686267LB
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1211354

شاكر محفوظ اسعد

RR137686275LB

1430379

عجاج علي جعفر

RR137693872LB

1801967

نادية نظام صقر

RR137685638LB

1214670

هاني مسعود حبشي

RR150030453LB

1430480

1218725

شركة جنى غروب محمد يزبك
وشركاه

RR137690669LB

عبد الناصر فخر الدين فخر
الدين

RR137693890LB

1810488

بالل عباس العفي

RR137687364LB

1431387

محمد ديب غدادي

RR137689060LB

1816223

عباس حسني قاسم

RR137687378LB

1222461

سامي حسن وهبي

RR137690672LB

1431819

محمود محمد كرنبي

RR137689073LB

1817235

رقية صبحي ايوب

RR150029353LB

1223036

غالب رفيق اسماعيل

RR137686284LB

1431838

محمد عبد الرحيم الحجيري

RR137689087LB

1825493

جواد علي حمزه

RR137687395LB

1234873

زياد محمد الرشعيني

RR137693988LB

1431885

فياض محمد الحجيري

RR137689232LB

1829741

YOUNES TRADING
ENTERPRISE S.A.R.L

RR137693722LB

1240815

حسام مظهر الرفاعي

RR150030467LB

1431896

محمد خير محمود الحجيري

RR137689008LB

1855112

انطوانيت هيكل افرام

RR137693529LB

1251999

محمود حسني عز الدين

RR137689643LB

1431920

ربيع صالح الحجيري

RR137689011LB

1856855

1273561

سمير عبدو الطفيلي

RR137685451LB

1431927

خالد عبد الرحمن الحجيري

RR137689025LB

شركة بيان لتجارة السيارات
ش.م.م

RR137689382LB

1275998

محمد خليل اللقيس

RR137690451LB

1431931

حسني علي رايد

RR137689039LB

1914138

علي عدنان املوسوي

RR150030039LB

1283279

شحادة محمد الفليطي

RR137689820LB

1431955

حسني علي الحجيري

RR137689042LB

1925083

موفق ادريس عواضة

RR137686633LB

1292074

سامية عثمان مكية

RR137690479LB

1432687

محمد ديب مرعي نوح

RR137689056LB

1956784

1306930

حسن علي سيف الدين

RR137688815LB

1432702

محمد نور الدين الحجيري

RR137689229LB

الجمعية التعاونية لاللبسة
واالحذية في بعلبك وجوارها

RR137690981LB

1307525

حسني احمد الفليطي

RR137688824LB

1432758

محمد صالح الحجيري

RR137689215LB

1957692

محمد احمد نزهه

RR137689379LB

1310483

عصام رياض الطفيلي

1432769

محمود قاسم الحجيري

RR137689201LB

1965680

قاسم عبد شكر

RR137686647LB

1312065

حمد فياض اسماعيل

RR137686307LB

1432781

عبد الكريم محمد غدادي

RR137689192LB

1977418

عبدالله كامل ناصر الدين

RR137693736LB

1315450

حسنني حسني كنعان

RR137688838LB

1432795

محمود محمد العويني

RR137689189LB

1996611

1317521

علي محمود شقير

RR137690350LB

1432805

علي محمود الحجيري

RR137689175LB

شركة ناشيونال لالطارات
والبطاريات

RR150030113LB

1318169

حسني عباس قعفراني

RR137685448LB

1432829

خالد محمد ديب الحجيري

RR137689161LB

2024626

حسني احمد يحي

RR137686514LB

1329915

علي حسني مطر

RR137690385LB

1434053

ممدوح محمد الحجيري

RR137689158LB

2069068

حسني محمد عاصي

RR137686528LB

1337456

خليل سعد الله شعبان

RR137688991LB

1434327

عبد اللطيف احمد علولة

RR137689144LB

2175257

علي حسن الحاج حسن

RR150030816LB

1350383

هزاع جميل عباس

RR137690403LB

1435645

علي مصطفى رايد

RR137689135LB

2213098

شركة فارم فيلدج ش ش م م

RR137689569LB

1357087

حسني علي عساف

RR137690417LB

1435653

عبد الكريم محمد الحجيري

RR137689127LB

2248409

سعدالله ديب قيس

RR137693413LB

1364499

محمد حسني املوسوي

RR137686338LB

1437020

صالح علي البريدي

RR137689351LB

2303999

زاهي علي شحيتلي

RR160371995LB

1364725

عبد الحسن حسن املوسوي

RR137686179LB

1437042

محمد عبد الرحيم البريدي

RR137689348LB

2391818

محمد حسني الديراني

RR137685584LB

1366430

عباس مصطفى الطفيلي

RR137690425LB

1437265

نعمة محمد جعفر

RR137693909LB

2427806

شركة الثريا العالية ش.م.م.

RR137686664LB

1367597

عادلة عيسى واكد

RR137686182LB

1438138

رشيدة رشدي جعفر

RR137693682LB

2434462

ليلى نقوال حداد

RR137693435LB

1369993

محمد حسني مشيك

RR137690434LB

1438156

جمال علي جعفر

RR137693696LB

2464409

محمد حسني الديراني

RR137685575LB

1370317

ديبو حسني مشيك

RR137685434LB

1441198

محمد محمود الحجيري

RR137689325LB

2478444

حسني قاسم عوده

RR137686681LB

1370336

يونس محمود الحجيري

RR137688767LB

1441207

محمود محمد الحجيري

RR137689317LB

2479994

سليمان سمير شحاده

RR137686695LB

1370349

نظير ضاهر مشيك

RR137686165LB

1441227

توفيق نصر الحجيري

RR137689303LB

2511908

رشيد علي عيسى

RR137689935LB

1370357

ميالد جرجس عون

RR137690213LB

1441231

جمال يونس الحجيري

RR137689294LB

2520654

محمد احمد مسلماني

RR150030691LB

1371147

نقوال عبد الله طانيوس ابو
حيدر

RR137686117LB

1443486

حسني علي لقيس

RR137689285LB

2575907

شركة بدرية النمر و شريكها

RR137686704LB

1381713

علي فرحان اسماعيل

RR137686205LB

1449065

محمد علي الحجيري

RR137689277LB

2613196

شركة شاهني فارما التجارية

RR137693767LB

1383504

منى علي حجيج

RR137686222LB

1458613

الياس مطانس عبود

RR150030087LB

2615915

سكنة سعدالله امهز

RR137693223LB

1386609

علي رفيق اسماعيل

RR137686236LB

1470231

ابراهيم صالح املوسوي

RR137686050LB

2639306

حسني احمد شقير

RR137689878LB

1387035

شركة اسماعيل التجارية

RR137686001LB

1486021

مرعي محمد ناصر

RR137686063LB

2642370

اكرم علي اسماعيل

RR137689864LB

1400419

احمد حسني البريدي

RR137688798LB

1487523

شركة سمير اللقيس واخوانه
للتجارة والصناعة

RR137690258LB

2642796

علي قاسم القاق

RR137686718LB

2665674

1401046

علي قاسم بصل

RR137690227LB

1487686

محمد علي لقيس

RR137690261LB

الجمعية التعاونية النتاج
و تصريف الكرز و الفواكه
العرسالية م م

RR137685726LB

1409362

علي محمد الحجيري

RR137688965LB

1498670

هند صالح الرفاعي

RR137693078LB

2680808

محمد عبد الكريم اللقيس

RR137689855LB

1409380

عبد الرحمن محمد عز الدين

RR137688974LB

1504198

حسني ضياء علي طليس

RR137686077LB

2680830

محمد عبد الكريم اللقيس

RR137690071LB

1409578

مصطفى حسني الفليطي

RR137688988LB

1505202

حسني علي عبد الساتر

RR137687126LB

2687710

فاطمة نور الدين املوسوي

RR137686491LB

1411197

عباس علي اسماعيل

RR137686015LB

1519226

عباس محمد معاويه

RR137687523LB

2690218

عدنان حسني مصطفى

RR137693149LB

1414937

مهدي محمد سليمان جعفر

RR137694025LB

1550833

هبة محمد اسامه الرفاعي

RR137692863LB

2709248

علي حسن كنعان

RR137690068LB

1415760

محمد شهاب علوه

RR137694039LB

1554621

شربل انطون الخوري

RR137689246LB

2709248

علي حسن كنعان

RR150030612LB

1419054

ناصيف الياس عون

RR137688930LB

1560361

احمد احمد الحجيري

RR137689475LB

2772459

مدرسة الهادي

RR150030586LB

1419070

احمد اسماعيل الحجيري

RR137688926LB

1587258

حسن علي شحيتلي

RR160372055LB

2774462

عباس تقي عساف

RR137693245LB

1419172

حسني علي (محمد) حمية

RR137686094LB

1618764

اسعد عباس العزير

RR137685417LB

2774482

خضرة مصطفى املصري

RR137693254LB

1419227

مصطفى محمد الحجيري

RR137688912LB

1637456

عصام محمد الكردي

RR137689453LB

2780829

رابطة املرأة البعلبكية

RR137690045LB

1419259

ابراهيم احمد الفليطي

RR137688886LB

1653776

محمد عثمان الرفاعي

RR137689440LB

2787444

علي حسن ناصر الدين

RR137693798LB

1421310

عبد الوهاب محمد (يوسف)
الحجيري

RR137688890LB

1672910

محمد حسني رايد

RR137689436LB

2803312

1421321

عبد الكريم محمد (يوسف)
الحجيري

RR137688909LB

1679986

شركة يوني بالست غروب
 UNIPLAST GROUPمحمد
رضا الجوهري وشركاه

RR137690933LB

الجمعية التعاونية للزراعات
العلفية في يونني م م

RR137690037LB

2857274

احمد حسني اللقيس

RR137690010LB

1421532

جميل محمد عز الدين

RR137689095LB

1686180

مريم يعقوب كفوري

RR137692917LB

2878809

فريزة ابراهيم الرفاعي

RR137693081LB

1429023

حسني احمد شعيب

RR137693807LB

1700945

غسان محمد الحاج احمد

RR137685403LB

2878812

نسرين محمد الرفاعي

RR137693095LB

1429085

مهدي محمد جعفر

RR137693815LB

1733337

حسني محمود صالح

RR137687320LB

2883171

حسنني حاتم رعد

RR137686505LB

1429104

خالد محمد علي شقير

RR137689100LB

1766025

احمد حمزة املوسوي

RR137687347LB

2895219

كفاح حسن رعد

RR137693104LB

1429132

مهدي محمد سليمان جعفر

RR137693824LB

1766321

1429153

حسني موسى الفليطي

RR137689113LB

ماركو ستيل RR137687660LB MARGO STEELS
االحمدية غسان الحاج احمد
وشركاؤه

2896384

محمد عبدو درة

RR137688807LB

1430004

فوزات محمد جعفر

RR137693838LB

1773718

احمد عبد الغني الحجيري

RR137689419LB

1430014

يوسف سليم جعفر

RR137693841LB

1778143

طارق بسام سليمان

RR137687355LB

1430222

حسن علي جعفر

RR137693855LB

1788564

مصطفى علي عبده

RR137690955LB
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ّ
لبنان يتخطى تايوان نحو إيران
كأس آسيا

السلة مهمته األولى
أنجز منتخب لبنان لكرة ّ
في الدور اإلقصائي وتخطى المنتخب
التايواني ضمن الدور الثاني لبطولة آسيا،
لينتقل الى مهمة أصعب بكثير حين
يواجه العمالق اإليراني في ربع النهائي
غدًا .هي ليست مهمة مستحيلة ،لكنها
صعبة جدًا تحتاج الى جميع
مهمة
ّ
«األسلحة» ،وأولها الجمهور الذي سيكون
السالح الثقيل األهم في اللقاء المصيري

عبد القادر سعد
ّ
السلوي ّ
أي
لم يواجه منتخب األرز
صعوبة في التأهل الــى ربــع نهائي
بطولة آسيا لكرة السلة املقامة في
ل ـب ـنــان ع ـلــى مـلـعــب ن ـه ــاد ن ــوف ــل في
ذوق مكايل حــن حقق ف ــوزًا مريحًا
على خصمه التايواني - 24( 77 - 90
.)77 - 90 ،59 - 74 ،37 - 54 ،20
مـبــاراة كــانــت مهمة إلكـمــال الطريق
ن ـح ــو ال ـن ـه ــائ ــي ،ل ـك ـن ـهــا ف ــي ال ــوق ــت
عينه كــانــت تمهيدًا لـلـمـبــاراة األهــم
أمام إيران غدًا األربعاء عند الساعة
 .21.00مباراة مصيرية للمنتخبني
ومواجهة لبنانية  -إيرانية متجددة.
آخ ــر م ــرة كــانــت ف ــي غ ــرب آس ـيــا في
األردن ،وكــان الفوز فيها للبنانيني.
لكن حسابات مـبــاراة الـغــد مختلفة
ك ـل ـيــا .ف ـهــي ت ـع ـنــي خ ـ ــروج ال ـخــاســر
مــن الـبـطــولــة .وهــي تـقــام عـلــى أرض
لـبـنــانـيــة ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،وبــال ـتــالــي
فهي فرصة لكل مشجع لبناني كي
ي ـقــوم بــواج ـبــه الــوط ـنــي والـحـضــور
الى ملعب نوفل كي يكون الحضور
الجماهيري الـســاح األول ملنتخب
ّ
محب
لبنان .هي فرصة ذهبية لكل
ل ـك ــرة ال ـس ـلــة ك ــي ي ـح ـضــر وي ـشــاهــد
مـنـتـخــب إيـ ـ ــران ي ـل ـعــب م ــع منتخب
لبنان على أرضنا.
ال ي ـم ـك ــن االسـ ـتـ ـه ــان ــة ب ــأه ـم ـي ــة أن
يـ ـك ــون م ـل ـع ــب ذوق مـ ـك ــاي ــل «Full
 »Houseوأن يـغـلــب ال ـل ــون األح ـمــر
على املقاعد الزرقاء؛ فمنتخب لبنان
والعـبــوه يحتاجون إلــى كــل مشجع
كــي يدعمهم فــي مهمتهم الصعبة،
فــالـضـيــف اإلي ــران ــي غــالـبــا مــا يكون
ً
ثقيال فنيًا فــي ال ـظــروف الطبيعية،
ف ـك ـي ــف ال ـ ـحـ ــال إذا ك ــان ــت امل ـ ـبـ ــاراة
مصيرية للتأهل الى نصف النهائي.

كان سعود «أمير» الثالثيات في اللقاء مع تايوان (اللجنة اإلعالمية)

وع ـل ـي ــه ،ف ـقــد ال يـكـفــي ال ـح ــدي ــث عن
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري
ل ــرف ــع م ـع ـنــويــات ال ــاع ـب ــن ووض ــع
ال ـض ـغــط ع ـلــى اإلي ــرانـ ـي ــن .صحيح
أنـهــم محترفون ومـعــروفــون بهدوء
جـ ـلـ ـي ــدي لـ ــأع ـ ـصـ ــاب ،لـ ـك ــن ال شــك
فـ ـ ــي أن حـ ـ ـض ـ ــور  8آالف م ـش ـجــع
يهتفون للبنان سيزعزع من عزيمة
اإليــران ـيــن ،وفــي الــوقــت عينه يعزز
من إصرار اللبنانيني على الفوز.
امل ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــام ت ــاي ــوان أمـ ــس قــدمــت
ص ــورة ج ـيــدة للمنتخب الـلـبـنــانــي،
خـصــوصــا عـلــى الصعيد الجماعي
م ــن ج ـه ــة ،وب ـ ــروز وج ـ ــوه ل ــم تــأخــذ
حقها فــي املـبــاريــات الـثــاث األول ــى.
واملـ ـقـ ـص ــود ه ـن ــا «أمـ ـ ـي ـ ــر» مـنـتـخــب
لـبـنــان ،أمـيــر س ـعــود ،بـطــل الــرمـيــات
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ـي ـ ــة ،مـ ـ ــع تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه خ ـمــس
ثالثيات حاسمة ،وفي الوقت «ملك»
الروح القتالية العالية.

سيكون الحضور
الجماهيري السالح
األول للبنان أمام إيران

امل ــري ــح ف ــي مـ ـب ــاراة أمـ ــس ،ق ـبــل لـقــاء
ّ
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاق اإليـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي ،ه ـ ــو ت ـ ـ ـ ــوزع
ال ـت ـس ـج ـي ــل عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن الع ـ ــب.
صـحـيــح أن ال ـقــائــد فـ ــادي الخطيب
ّ
سجل ثلث النقاط بالتمام والكمال
م ـ ــع  30نـ ـقـ ـط ــة و 7مـ ـت ــابـ ـع ــات و4
تـمــريــرات حــاسـمــة ،لـكــن ك ــان سعود
حاضرًا مع نقاطه الـ 15وكذلك األمر
بالنسبة إلى علي حيدر الذي حافظ

ّ
وسجل 16
على مستواه في البطولة
نـقـطــة ،كـمــا سـ ّـجــل وائ ــل عــرقـجــي 14
وجان عبد النور .9
ول ــم ي ـتــأثــر ّمـنـتـخــب ل ـب ـنــان بـغـيــاب
الع ـب ــه امل ـجــنــس نــورف ـيــل ب ـيــل ال ــذي
كـ ـ ــان الـ ـشـ ـغ ــل الـ ـش ــاغ ــل أمـ ـ ـ ــس ،وم ــا
إذا ك ــان س ـي ـشــارك ف ــي املـ ـب ــاراة بعد
ّ
التسمم التي ضربت صفوف
حالة
امل ـن ـت ـخــب وط ــال ــت ب ـي ــل ال ـ ــى جــانــب
بـ ــاسـ ــل بـ ــوجـ ــي وع ـ ـلـ ــي مـ ــزهـ ــر ل ـكــن
بنسبة أقــل .فبوجي ومــزهــر شاركا
في اللقاء حيث سجل األول  4نقاط
و 6مـ ـت ــابـ ـع ــات وكـ ـ ــان األف ـ ـضـ ــل فــي
ال ـص ـف ــوف ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى صـعـيــد
ّ ً
مسجال  5تمريرات
التمرير الحاسم
في  24دقيقة شارك فيها.
أم ـ ــا ن ــورفـ ـي ــل ب ـي ــل فـ ـك ــان ال ــاع ــب
الوحيد ّالذي لم يشارك في اللقاء
ح ـي ــث ف ــض ــل املـ ـ ـ ــدرب ال ـل ـي ـت ــوان ــي
راموناس بوتاوتاس عدم إجهاده

قبل لقاء إيران غدًا.
يوم أمس شهد أيضًا تأهل املنتخب
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الـيــابــانــي بـعــد ف ــوزه عليه ،68 - 81
لـ ـي ــواج ــه م ـن ـت ـخ ــب ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن غـ ـدًا
عـنــد ال ـســاعــة  18.30فــي الـ ــدور ربــع
ال ـن ـه ــائ ــي .وت ـع ـت ـبــر املـ ـ ـب ـ ــاراة مـهـمــة
لـلـبـنــان ك ــون ال ـفــائــز فـيـهــا سـيــواجــه
في الدور نصف النهائي يوم السبت
الفائز من لقاء لبنان وإيران.
وي ـس ـت ـك ـم ــل ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي
بمباراتني ،فتقام املباراة االولى بني
الصني وسوريا عند الساعة ،18.30
والثانية بني العراق واالردن الساعة
 .21.00وال ـفــائــز مــن امل ـب ــاراة االول ــى
يواجه أوستراليا في ربــع النهائي،
ب ـي ـن ـمــا ي ــواج ــه ال ـف ــائ ــز ف ــي املـ ـب ــاراة
ال ـث ــان ـي ــة امل ـن ـت ـخ ــب ال ـن ـي ــوزي ـل ـن ــدي،
الخميس املقبل ،فيما سيكون يوم
الجمعة يوم راحة.

سوق االنتقاالت

ّ
نيمار يمول صفقة انتقال باولينيو إلى برشلونة
ّ
كلفت صفقة
باولينيو 40
مليون يورو
(أرشيف)

ب ـع ــد م ـ ـحـ ــاوالت ف ــاش ـل ــة عـ ـ ــدة ،نـجــح
برشلونة أمــس في إبــرام صفقة ضم
الع ـ ــب الـ ــوسـ ــط ال ـ ــدول ـ ــي ال ـب ــرازي ـل ــي
بــاولـيـنـيــو ،مـقــابــل  40مـلـيــون ي ــورو،
ف ــي أول ت ـعــاقــد ي ـجــريــه م ـنــذ انـتـقــال
الـبــرازيـلــي اآلخ ــر نيمار إلــى باريس
س ــان ج ـيــرمــان الـفــرنـســي ف ــي صفقة
قياسية.
وأعـلــن ال ـنــادي الكاتالوني فــي بيان
أنــه توصل إلــى اتـفــاق مــع غوانغجو
إي ـف ــرغ ــران ــد ال ـص ـي ـنــي «ع ـل ــى انـتـقــال
الــاعــب باولينيو مـقــابــل  40مليون
يــورو» ،مشيرًا إلــى أن الالعب البالغ
من العمر  29عامًا ،سيخضع لفحص
طـبــي الـخـمـيــس ،يـلـيــه تــوقـيــع العقد
وتقديمه رسميًا.
وكشف برشلونة أن قيمة فسخ عقد

باولينيو ُحددت بـ  120مليون يورو.
وقـبــل انـتـقــال نـيـمــار ،ضــم «الـبــرســا»
ال ـبــرت ـغــالــي ن ـي ـل ـســون س ـي ـم ـيــدو من
ب ـن ـف ـي ـكــا ،واسـ ـتـ ـع ــاد الع ـب ــه ال ـســابــق
ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرار ديـ ـ ـل ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــو مـ ـ ـ ــن إفـ ـ ــرتـ ـ ــون
اإلنكليزي.
وكان باولينيو قد انضم إلى النادي
الصيني في صيف  ،2015قادمًا من
توتنهام هوتسبر اإلنكليزي مقابل
 14مليون يورو.
وب ـ ـ ــرز أم ـ ــس م ــؤش ــر ع ـل ــى إم ـكــان ـيــة
انتقال كوتينيو إلى «البرسا» ،حيث
إنه سيغيب عن مواجهة فريقه أمام
هوفنهايم األملاني ،الليلة ،في ذهاب
امللحق املــؤهــل لــدور املجموعات في
دوري أبطال أوروبا.
وفي إيطاليا ،أكد مدرب إنتر ميالنو

ل ــوتـ ـشـ ـي ــان ــو سـ ـب ــالـ ـيـ ـت ــي ،أن الع ــب
الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش،
سيبقى في صفوفه بعد أن كان اسمه
ً
متداوال بقوة لالنتقال إلى مانشستر
يونايتد اإلنكليزي.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة «ال غــازي ـتــا ديـلـلــو
سـ ـب ــورت» اإلي ـطــال ـيــة ع ــن سـبــالـيـتــي
قوله« :بيريسيتش سيبقى».
ّ
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ــت ـج ــه اإلس ـب ــان ــي
خ ـي ـســي رودريـ ـغـ ـي ــز ل ــان ـت ـق ــال عـلــى
س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ــن ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جيرمان الفرنسي إلى ستوك سيتي
اإلنـكـلـيــزي مل ــدة ع ــام ،بـحـســب شبكة
«س ـك ــاي س ـب ــورت ــس» .وكـ ــان ال ـنــادي
الباريسي قد أعار العب ريال مدريد
اإلسـبــانــي الـســابــق إلــى الس باملاس
في الشتاء املاضي.
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رياضة
الكرة اإلسبانية

أصداء عالمية

رونالدو يدفع ثمن طرده غاليًا
أوق ـ ـ ـ ـ ــف االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي لـ ـك ــرة
ال ـق ــدم ن ـجــم ريـ ــال م ــدري ــد الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو خمس مباريات،
بعد طرده ببطاقة صفراء ثانية ودفعه
ال ـح ـك ــم خـ ــال م ـ ـبـ ــاراة ذه ـ ــاب ال ـك ــأس
ال ـس ــوب ــر اإلس ـب ــان ـي ــة ض ــد بــرش ـلــونــة،
التي انتهت بفوز النادي امللكي .1-3
وأوضـ ــح االت ـح ــاد أن رون ــال ــدو أوق ــف
مـ ـب ــاراة ب ـس ـبــب ن ـي ـلــه ب ـطــاقــة ص ـفــراء
ثــانـيــة ،وأرب ــع مـبــاريــات لدفعه الحكم
ريـكــاردو دي بــورغــوس بنغويتكسيا
تعبيرًا «عن استنكار» لقراره رفع هذه
البطاقة بوجهه بعدما اعتبرها الحكم
محاولة تحايل لنيل ركلة جزاء.
ودفع رونالدو ثمن الحركة التي أقدم
عليها وأدت إلى طرده للمرة العاشرة
فــي مسيرته؛ كــذلــك ،غــرم  3805يــورو،
وأمـ ــامـ ــه عـ ـش ــرة أيـ ـ ــام ل ـي ـت ـقــدم بـطـلــب
استئناف.
وإذا لم يستأنف ريال ورونالدو أو لم
ينجحا في طلب االستئناف ،سيغيب
«س ــي آر  »7عــن لـقــاء اإلي ــاب األرب ـعــاء
ع ـلــى مـلـعــب «ســان ـت ـيــاغــو بــرنــاب ـيــو»،
وع ـ ــن امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األربـ ـ ـ ــع األولـ ـ ـ ــى مــن
الدوري.
ل ـكــن س ـبــق ل ــري ــال أن أعـ ــرب ع ــن نيته
اسـتـئـنــاف الـبـطــاقــة ال ـص ـفــراء الثانية

كوستا يواصل حربه
على تشلسي وكونتي

تجددت انتقادات مهاجم تشلسي اإلسباني
دييغو كوستا لطريقة تعامل ناديه ومدربه
اإليطالي أنطونيو كونتي معه ،مشددًا على أنه
ليس «مجرمًا».
وكان كونتي قد أبلغ كوستا ( 28عامًا) في
نهاية املوسم املاضي عبر رسالة نصية أنه لن
يكون ضمن مخططاته للموسم الجديد .وبعد
استبعاده عن الفريق األولّ ،
توجه كوستا إلى
البرازيل .لكن في تصريحات نشرتها صحيفة
«ذا دايلي مايل» اإلنكليزية ،كشف كوستا أن
تشلسي «يريد بيعي إلى الصني» ،غير أنه أبدى
رغبته في العودة إلى صفوف فريقه السابق
أتلتيكو مدريد ،املمنوع حتى كانون الثاني
املقبل من إبرام تعاقدات جديدة.
وقال« :لم أكن أريد الرحيل ،كنت سعيدًا .لكن
عندما ال يريدك املدرب ،عليك الرحيل».

على لسان مدربه الفرنسي زين الدين
زيـ ــدان ال ــذي ق ــال بـعــد املـ ـب ــاراة« :طــرد
رونــالــدو يزعجني ،ألنــه حتى وإن لم
تـكــن ه ـنــاك رك ـلــة جـ ــزاء ،ف ــإن الـبـطــاقــة
ق ــاس ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا« :سـ ـن ــرى إذا كــان
بــإمـكــانـنــا فـعــل ش ــيء لـكــي يتمكن من
اللعب األربعاء».
لكن الحظ سيساعد ريــال مدريد إلى
ح ــد م ــا ،ألن اخ ـت ـب ــاره ال ـص ـعــب األول
فعليًا في الــدوري سيكون في املرحلة
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ،ع ـلــى أرض أتلتيكو
مدريد ،فيما سيكون ريال سوسييداد
سـ ـ ـ ــادس امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي األصـ ـع ــب
لـ ـلـ ـن ــادي امل ـل ـك ــي خ ـ ــال فـ ـت ــرة إي ـق ــاف
رونالدو في املرحلة الرابعة.
وبـحـســب ق ــوان ــن االت ـح ــاد اإلسـبــانــي
للعبة ،تعاقب مخالفة من هــذا النوع
ب ــاإليـ ـق ــاف ب ــن أربـ ـ ــع مـ ـب ــاري ــات و12
مـ ـب ــاراة ،عـلـمــا أن الـ ـح ــاالت املـشــابـهــة
غ ــال ـب ــا مـ ــا أدت إل ـ ــى اإليـ ـ ـق ـ ــاف ألربـ ــع
مباريات فقط.

حصة صينية في ساوثمبتون

ُ
أوقف رونالدو  5مباريات
(جوسيب الغو ــ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

هوفنهايم عقبة ليفربول نحو «التشامبيونز ليغ»
ي ــدخ ــل ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي مـبـكـرًا
معترك مسابقة دوري أبطال أوروبا
فــي كــرة ال ـقــدم ،بعد خــوضــه املـبــاراة
األولى في ّالدوري اإلنكليزي املمتاز
الـ ـت ــي تـ ـع ــث ــر ف ـي ـه ــا أمـ ـ ـ ــام وات ـ ـفـ ــورد
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــادل  3-3ع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـخ ــوض
اختبارًا صعبًا على أرض هوفنهايم
األملـ ــانـ ــي ،ال ـل ـي ـل ــة ،ف ــي ذه ـ ــاب الـ ــدور
الفاصل املؤهل لدور املجموعات.
ويعود األملاني يورغن كلوب مدرب
ً
لـيـفــربــول إل ــى مــوطـنــه ،آم ــا تحقيق
نتيجة جيدة قبل مباراة اإلياب على
ملعب «أنفيلد» ،في سعيه إلى إعادة
الفريق إلى البطولة.
ل ـكــن ت ـ ُع ـ ُـادل ل ـي ـفــربــول م ــع وات ـف ــورد
ك ـش ــف ثـ ــغ ـ ـرًا واضـ ـح ــة ف ــي ال ـف ــري ــق،

الـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـف ـت ـق ــد فـ ـ ــي رح ـ ـل ـ ـتـ ــه إلـ ــى
ه ــوف ـن ـه ــاي ــم آدم الالنـ ـ ــا ون ــاث ــان ـي ــال
كالين والبرازيلي فيليبي كوتينيو،
لكن العبه البرازيلي اآلخر فيرمينو،
يـبــدو جــاه ـزًا للمشاركة ضــد فريقه
السابق.
ويـ ـسـ ـع ــى نـ ــابـ ــولـ ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي إل ــى
َ
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن ع ـ ــام ـ ــل ـ ــي األرض
وال ـج ـم ـهــور لتحقيق نـتـيـجــة جـيــدة
ذه ــاب ــا عـلــى ضـيـفــه نـيــس الـفــرنـســي
الذي بدأ املوسم بنحو سيئ جدًا.
ويخوض إشبيلية اختبارًا غامضًا
ضد إسطنبول باشاك شهر التركي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم ف ـ ــي صـ ـف ــوف ــه ث ـن ــائ ــي
أرسنال اإلنكليزي سابقًا التوغولي
إيمانويل أديبايور والفرنسي غايل

كليشي.
وت ـقــام مـبــاريــات اإلي ــاب فــي  22و23
آب ،عـلــى أن تنضم األنــديــة العشرة
املـ ـت ــأهـ ـل ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــ 22ال ـ ـتـ ــي تــأه ـلــت
مباشرة إلى دور املجموعات نتيجة
ترتيبها فــي بـطــوالت بــادهــا ،فيما
تنتقل الـفــرق العشرة الـخــاســرة إلى
«يوروبا ليغ».
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـي ــوم
(بتوقيت بيروت):
 الثالثاء:قـ ـ ـ ــره بـ ـ ـ ــاخ األذري × ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن
الدانماركي ()19,00
س ـبــورت ـي ـنــغ ال ـب ــرت ـغ ــال ــي × شـتـيــوا
بوخارست الروماني ()21,45
ه ــوفـ ـنـ ـه ــاي ــم األملـ ـ ــانـ ـ ــي × ل ـي ـف ــرب ــول

اإلنكليزي ()21,45
ي ــون ــغ ب ــوي ــز ال ـس ــوي ـس ــري × سسكا
موسكو الروسي ()21,45
أبويل نيقوسيا القبرصي × سالفيا
براغ التشيكي ()21,45
 األربعاء:نابولي اإليـطــالــي × نيس الفرنسي
()21,45
إس ـط ـن ـبــول ب ــاش ــاك ش ـهــر ال ـتــركــي ×
إشبيلية اإلسباني ()21,45
أب ــوي ــل ب ـئ ــر ال ـس ـب ــع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ×
ماريبور السلوفيني ()21,45
س ـل ـت ـيــك اإلس ـك ــوت ـل ـن ــدي × أس ـتــانــا
الكازخستاني ()21,45
أوملـ ـبـ ـي ــاك ــوس الـ ـي ــون ــان ــي × ري ـي ـكــا
الكرواتي (.)21,45

الكرة العراقية

رأى ســالـغــادو أنها «ستقدم الكثير
للعراق في ظل الظروف الراهنة».
وم ــن املـتــوقــع أن ي ـشــارك فــي امل ـبــاراة

ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـق ــام عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ي ـت ـســع
لنحو  65ألــف متفرج ،كل من مدافع
إنـ ـت ــر مـ ــاركـ ــو مـ ــات ـ ـيـ ــراتـ ــزي ،والعـ ــب

سيكون األرجنتيني كريسبو على رأس المشاركين في الحدث (أرشيف)

أبرم ساوثمبتون اإلنكليزي صفقة شراكة
مع رجل األعمال الصيني غاو جيتشنغ ،وفقًا
ملا أعلنته املالكة السويسرية للنادي كاثارينا
ليبهير.
وقالت ليبهير في رسالة مفتوحة وجهتها إلى
ّ
«يسرني
الرسمي للنادي:
املشجعني عبر املوقع ُ
التأكيد أن املحادثات التي أجريت من أجل
املجيء بشريك جديد في نادينا قد وصلت إلى
خواتيمها».
ّ
وأضافت« :بعد عمل مكثف ومثمر ،نحن ندخل
في شراكة مع عائلة غاو ،وأنا متحمسة ملا
سنحققه معًا».

أخبار رياضية

نصف نهائي التحدي والنخبة

ُيقام اليوم الدور نصف النهائي من مسابقة
كأس التحدي ،حيث يكمل الراسينغ مسيرة
دفاعه عن لقبه حني يواجه فريق اإلخاء األهلي
عاليه على ملعب العهد عند الساعة  ،17.00في
حني يتواجه الشباب العربي مع التضامن صور
في نصف النهائي الثاني على ملعب الصفاء
في التوقيت عينه.
ويشهد يوم غد مواجهتني قويتني في نصف
نهائي كأس النخبة ،حني يلعب النجمة مع
الصفاء على ملعب طرابلس عند الساعة ،17.00
والعهد مع األنصار على ملعب بحمدون في
التوقيت عينه.

أربعة أرقام قياسية لإلناث
في السباحة

أساطير الكرة على أرض العراق
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة أن م ــدي ـن ــة الـ ـبـ ـص ــرة فــي
ج ـنــوب الـ ـع ــراق سـتـسـتـضـيــف ف ــي 9
أيلول املقبل ،مباراة كــرة قــدم تجمع
بني نجوم سابقني عامليني وعراقيني.
وأتـ ــى إعـ ــان املـ ـب ــاراة خ ــال مــؤتـمــر
صحافي عقد في املدينة الرياضية
بالبصرة ،حضره نجم إنتر ميالنو
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق األرج ـن ـت ـي ـن ــي
هيرنان كريسبو ،ونجم ريال مدريد
اإلسباني ميشال سالغادو ،والدولي
العراقي السابق يونس محمود.
وق ــال املـتـحــدث بــاســم الـ ــوزارة أحمد
املوسوي ،إن املباراة ستجمع نجوم
ال ـكــرة الـعــراقـيــة مــن جـيــل ع ــام 2007
الذي أحرز لقب كأس آسيا ،والعبني
عامليني سابقني.
ورأى محمود أن املـبــاراة «مهمة لنا
ً
ك ـعــراق ـيــن ،سـتـكــون كــرن ـفــاال كــرويــا
بحضور أهل البصرة».
أمـ ـ ــا ك ــريـ ـسـ ـب ــو ،فـ ــأعـ ــرب عـ ــن ف ــرح ــه
بوجوده في العراق ،مؤكدًا أنه خالل
املـبــاراة «سنقدم أفضل ما لدينا مع
أصــدقــائـنــا هـنــا فــي ال ـع ــراق» ،بينما
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يوفنتوس السابق الهولندي إدغار
دافيدز ،والبرازيليني زيكو وريفالدو
والبرتغالي ديكو.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـب ـ ـصـ ــرة ق ـ ــد اس ـت ـض ــاف ــت
ف ــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي مـ ـب ــاراة ودي ــة
بــن األردن وال ـع ــراق ،حـيــث اعتبرت
املباراة األولى على األراضي العراقية
بعد قرار االتحاد الدولي لكرة القدم
رفـ ـ ــع ال ـح ـظ ــر املـ ـ ـف ـ ــروض م ـن ــذ نـحــو
أربـعــة أع ــوام على استضافة العراق
ملباريات دولية رسمية.
وي ـق ـت ـصــر رفـ ــع ال ـح ـظــر حــال ـيــا على
املباريات الودية لثالثة أشهر ،على
أن ي ـقــوم «ال ـف ـي ـفــا» خــال ـهــا بتقويم
األوض ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة وقـ ـ ــدرة االت ـح ــاد
العراقي على استضافة املباريات.
ولم يشمل رفع الحظر مالعب بغداد،
ب ــل فـقــط ثــاثــة مــاعــب م ــوزع ــة على
ث ـ ــاث م ـ ـ ــدن ،هـ ــي أرب ـ ـيـ ــل وال ـب ـص ــرة
وكربالء.
ويعود الحظر إلى األوضاع األمنية،
وال سيما أعمال العنف والتفجيرات
الـ ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت م ــاع ــب ك ـ ــرة ق ــدم
شعبية في مدن عراقية عدة.

سجلت أربعة أرقام قياسية في املرحلة األولى
لفئة االناث لبطولة لبنان العامة للسباحة للفئات
العمرية لحوض  50مترًا التي نظمها االتحاد
في مجمع «الرحاب السياحي» في زحلة ،ليرتفع
عدد االرقام القياسية في املرحلة االولى الى 6
أرقام ،بعد الرقمني اللذين سجال في املرحلة
االولى لفئة الذكور.
الرقم األول كان لدى الحديثات  9 – 8سنوات:
سباق  100متر ظهرًا :لنا حجازي (النجاح)
 1:27:31دقيقة رقم قياسي جديد (السابق
 1:27:81للسباحة روال الحارس) .أما الثاني
ففي سباق البدل  50×4مترًا حرة لنادي النجاح
 2:27:72د( .السابق  2:41:38د .لنادي فور
بي) .الرقم الثالث لدى الصغيرات 13 – 12
سنة :سباق  100متر ظهرًا :ليتيسيا حمدون
(النجاح)  1:12:86دقيقة (الرقم السابق 1.14.50
للسباحة روال الحارس) .أما الرقم الرابع فكان
في سباق البدل  100×4متر حرة لنادي النجاح
 4:35:01دقائق (الرقم السابق  4:37:88دقائق
لفريق أكوامارينا).

22

الثالثاء  15آب  2017العدد 3251

ثقافة وناس

ميديا

الزمن الرقمي لم يعد بإمكان أحد التغاضي
عن أهمية مواقع التواصل االجتماعي في صناعة
األخبار ،األمر الذي دفع مؤسسات إعالمية مرئية ّ
عدة إلى
تخصيصها ّ
بحيز واسع ،ودمجها في أسلوب عملها .كما
في العالم ،كذلك في لبنان ،حيث تولي المحطات الثالث
الرئيسية أهمية واضحة لما يجري في العالم االفتراضي،
وإن بطرق ومساحات متفاوتة

نشرات األخبار
المحلية...
كيف تتعاطى
مع السوشال
ميديا؟
نادين كنعان
الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ف ــي ع ــال ــم ال ـت ــواص ــل الـتــي
فــرض ـت ـهــا الـ ـث ــورة الــرق ـم ـيــة وان ـت ـشــار
مـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي،
أحــدثــت تـغـ ّـيــرات جوهرية فــي املشهد
ّ
اإلعــامــي التقليدي .مخطئ مــن يظن
ّ
أن الصحافة الورقية وحــدهــا تعاني
وتبحث عن حلول مهنية لالستمرار.
ً
ف ــاإلع ــام امل ــرئ ــي م ـثــا راح مـنــذ فـتــرة
طــويـلــة يـجــري تـعــديــات عـلــى طريقة
ّ
ّ
التجدد واملضي في
عمله ،تمكنه من
امل ـنــاف ـســة ،مـعـتـمـدًا بـنـحــو كـبـيــر على
الـ ـس ــوش ــال م ـي ــدي ــا الـ ـت ــي اس ـت ـحــالــت
بغمضة عني مصدرًا أساسيًا لألخبار
واملعلومات ،رغم كل اإلشكاليات التي
ت ــراف ــق ه ــذا امل ــوض ــوع ،وع ـلــى رأسـهــا
املعلومات الكاذبة.
ل ـب ـنــان ـيــا ،ن ــاح ــظ م ـن ــذ ف ـت ــرة طــويـلــة
االهتمام املتزايد للمحطات بما يجري
فــي الفضاء االفـتــراضــي .وفيما يعمد
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـب ــرام ــج إلـ ــى إشـ ــراك
املشاهدين في الحلقات عبر التعليقات
واألفـكــار والـصــور والفيديوات ،باتت
نشرات األخبار تحجز مساحة ثابتة
ّ
للتطورات الحاصلة في عالم الترندات
والـهــاشـتــاغــات .وه ــذا مــا يـحــدث على
ال ـق ـن ــوات الـلـبـنــانـيــة األس ــاس ـي ــة الـتــي
تنحصر بينها املـنــافـســة« :املــؤسـســة
الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال» ،و«ال ـج ــدي ــد» ،و
 .mtvفكيف تتعامل هــذه املؤسسات
مع هذا الواقع الجديد؟
ف ــي ّ
األول م ــن آذار (مـ ـ ـ ــارس) ،2015
ّ
أطـلـقــت «ق ـنــاة املـ ــر» ف ـقــرة Connected
ال ـتــي ال تــزيــد مـ ّـدت ـهــا ع ـلــى دقـيـقـتــن،
ّ
ويقدمها جيري غــزال وزينة الزغبي،
اللذان يتميزان بالحيوية والدينامية
والـطـبـيـعـيــة امل ـتــوائ ـمــة مــع املـضـمــون.
يوميًا ،تأخذ الفقرة التي ّ
يعدها جان
ّ
ن ــخــول امل ـشــاهــد ف ــي جــولــة عـلــى أب ــرز
ال ـت ـط ـ ّـورات ال ـتــي شـغـلــت ال ـعــالــم على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي خــال
الساعات الـ  24املاضية.
ّ
في اتصال مع «األخبار» ،يؤكد نخول
ّ ّ
أن جـ ــل اه ـت ـم ــام ــه ي ـص ـ ّـب ف ــي ت ــزوي ــد
الناس باألخبار «التي شغلت العالم
ّ
حـقــا .هـكــذا ،يتمكن األشـخــاص الذين
ّ
لم تتسن لهم متابعة األحداث الجارية
مـ ــن االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ـي ـه ــا» .ال ـ ـشـ ــاب الـ ــذي
ّ
يتولى  Connectedمن األلف إلى الياء
(اختيار املـحــاور وإع ــداد النصوص)،

ّ
ّ
ّ
التوجه
يوضح أنه بما أن الهدف هو
إلـ ـ ـ ــى «أوس ـ ـ ـ ـ ــع ش ــريـ ـح ــة م ـم ـك ـن ــة مــن
اللبنانيني ،نعتمد اللهجة البيضاء
وال ـس ـه ـل ــة ،مـ ـح ــاول ــن االبـ ـتـ ـع ــاد ق ــدر
اإلم ـكــان عــن املصطلحات األجنبية».
أمــا على صعيد املواضيع ،فـ «نواكب
ال ـح ــدث ،س ــواء ك ــان عــاملـيــا أو محليًا.
أي األخ ـ ـبـ ــار ال ـت ــي ت ـف ــرض ن ـ ّف ـس ـهــا».
هـ ـن ــا ،تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ـ ـ ــه رغ ــم
ه ــذه املـ ـح ــاوالت ال ـتــي ت ـبــدو واضـحــة
فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،ال ي ــزال كـثـيــرون
يعتبرون ّأن هــذه الـفـقــرة تـتـ ّ
ـوجــه إلى
ّ
ـاص مــن مـسـتــوى ثـقــافــي مـعــن.
أش ـخـ ّ
جان نخول الذي يبدو راضيًا عن أداء
ّ
فريقهّ ،
ّ
«توجهات
يشدد على أن هناك
ّ
ع ـ ّـدة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،وكــل ـهــا جــائــزة،
ليس بــالـضــرورة أن يكون مــا أعتمده
ّ
هو الصحيح حـصـرًا» ،مشيرًا إلــى أن
ّ
عمله فــي هــذا املـجــال يتطلب «الكثير
م ــن ال ـج ـه ــد وامل ــواكـ ـب ــة .أع ـي ــد تـعـبـئــة
بطارية هاتفي النقال أربــع مـ ّـرات في
ال ـي ــوم ع ـلــى األق ـ ــل .ب ـب ـســاطــة ،تصبح
امل ـس ــأل ــة أش ـب ــه ب ــأس ـل ــوب حـ ـي ــاة» .وال
ّ
ش ـ ـ ّـك ف ــي أن ع ـم ــل ج ـ ــان ف ــي األخـ ـب ــار
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج فـ ــي  mtvيـ ـس ــاع ــده عـلــى
تحديد األولــويــات وانـتـقــاء املواضيع
«ال ـط ــازج ــة» وال ـتــدق ـيــق ف ـ ّـي صـ ّـحـتـهــا.
والــافــت فــي  Connectedأنـهــا تعتمد
ع ـل ــى الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـي ــان ـي ــة ،وال سـ ّـيـمــا
ع ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن األرقـ ـ ـ ـ ــام وإج ـ ـ ــراء
مـقــارنــات بــن التطبيقات أو األلـعــاب
اإللكترونية أو الشركات وغيرها .كل
ّ
ه ــذه ال ـع ـنــاصــر ت ـشــكـ ّـل ع ــوام ــل جــذب
للمشاهد ،وال ّ
سيما أنــه في آخــر يوم
من كل شهر ،تعرض الفقرة إحصاءات
ّ
م ــن «غ ــوغ ــل» تـتـعــلــق بــأكـثــر الـكـلـمــات
ب ـح ـثــا ع ـبــر مـ ـح ـ ّـرك هـ ــذه ال ـش ــرك ــة في
لبنان ،ومن «يوتيوب» حول األغنيات
األكثر استماعًا على الصعيد املحلي.
ه ــذه الـتـجــربــة الـنــاجـحــة نـسـبـيــا ،وإن
كــانــت ال تخلو مــن الـهـفــوات ،تقابلها
 Trendsع ـلــى «الـ ـج ــدي ــد» .تــزام ـنــا مع
إطالق نشرة األخبار املسائية بشكلها
الـجــديــد الـعــام املــاضــي ،شهدنا عــودة
هذه الفقرة التي كان ّ
يقدمها إبراهيم
دس ـ ــوق ـ ــي سـ ــاب ـ ـقـ ــا ،لـ ـك ــن م ـ ــع إدخ ـ ـ ــال
تـغـيـيــرات لـنــاحـيــة الـشـكــل واملـحـتــوى.
م ــن دون أن ت ـت ـعـ ّـدى مـ ّـدت ـهــا الــدقــائــق
األربـ ــع ،تـتـنــاوب س ــراة صــالـحــة ونــور
صــومــا ومـيـشــا جــاويــش عـلــى تقديم
 .Trendsل ـك ــن خ ــاف ــا ملـ ــا يـ ـج ــري فــي

ّ
 ،mtvت ـت ــول ــى ك ــل م ــن هـ ــذه ال ـشــابــات
ّ
إعداد الفقرة التي ستقدمها بنفسها،
بــالـتـشــاور مــع مـنـتــج ن ـشــرة األخ ـبــار،
وهــو ما يشرح ّربما التفاوت الظاهر
فــي املـسـتــوى بــن ي ــوم وآخ ــر ،فــي ظل
«االس ـت ـس ـهــال» فــي اإلع ـ ــداد واالت ـجــاه
نحو «الشعبوية» ،من دون أن ننسى
ت ـنــاول أخ ـبــار تـعــود إل ــى ّأي ــام مضت.
رنيم بو خزام

جيري
غزال
وزينة
الزغبي

وق ــد يـصــل األمـ ــر ف ــي بـعــض األح ـيــان
ّ
إل ــى ح ــد ق ـ ــراءات تـعـلـيـقــات ال تـشــكــل
إضافة إلى املوضوع ،ال بل تكون غير
مناسبة في أحيان كثيرة.
فكيف ُينتقى امل ـح ــاور؟ «اس ــم الفقرة
يحكم أسلوب االنتقاء» ،تقول صالحة
ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،وت ـتــابــع:
«ع ـل ـي ـن ــا َأن ن ــرص ــد أكـ ـث ــر امل ــواض ـي ــع
ُ
الـتــي تـنــاقــش عـلــى الـســوشــال ميديا،
ّ
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرق إل ـ ـ ــى أخـ ـب ــار
متعلقة بالتكنولوجيا والتطبيقات،
وبــال ـف ـيــديــوات ال ـتــي حـقـقــت ان ـت ـشــارًا
واسعًا».
ال تنفي س ــارات أن يـ ّكــون غـيــاب معد
واحـ ـ ــد ل ـل ـن ـش ــرة يـ ــؤثـ ــر فـ ــي ال ـح ـف ــاظ
ع ـلــى م ـس ـتــوى واح ـ ــد م ـع ـظــم ال ــوق ــت،
ف ـ ـ «امل ــواضـ ـي ــع وأسـ ـل ــوب مـعــالـجـتـهــا

فقرة على  mtvو«الجديد»،
في مقابل نشرة على lbci

سارات صالحة

تـخـتـلــف م ــن صـبـيــة إل ــى أخـ ــرى وفـقــا
اله ـت ـم ــام ـه ــا وتـ ـق ــدي ــره ــا ووقـ ـتـ ـه ــا»،
ّ
م ـ ـشـ ــددة فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ع ـل ــى أن
«جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـن ــا ن ـ ـبـ ــذل م ـ ـج ـ ـهـ ــودًا ك ـب ـي ـرًا
ملـ ـ ّـواك ـ ـبـ ــة ك ـ ــل م ـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري ،م ـ ــع ال ـع ـل ــم
بــأنـنـ ّـا لـسـنــا مـتـفــرغــات ل ـهــذا الـعـمــل».
وتتمنى صالحة أن تأخذ هذه الفقرة
مـ ـس ــاح ــة أكـ ـب ــر فـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل ،لـكــي
ي ـصــار إل ــى «م ـنــاق ـشــة م ـســائــل أخ ــرى
ً
م ـث ــا أو االس ـت ـف ــاض ــة ف ــي الـتـغـطـيــة.
قـ ـ ــد ال يـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة فــي
ّ
وجـ ــود ف ـق ــرات ك ـه ــذه ،بــذري ـعــة أن كل
يستخدمون مــواقــع التواصل
الـنــاس
ّ
االجـتـمــاعــي ،لكنني ال أواف ــق إطــاقــا.
ّ
سنقدمها،
الناس ينتظرون املواد التي
خ ـص ــوص ــا إذا ك ــان ــوا م ـه ـت ـمــن ب ـهــا.
ً
فضال عن املواطنني الذين يتواصلون
ّ
معنا إلطــاعـنــا عـلــى قـضــايــا معينة.
التفاعل مع هؤالء ضروري جدًا».
ف ــي امل ـقــابــل ،ي ـبــدو األم ــر عـلــى شــاشــة
«امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـ ــإرس ـ ــال»
مختلفًا إل ــى حــد بـعـيــد .فـهــي املحطة
ّ
تخص مواقع
املحلية الــوحـيــدة التي
الـتــواصــل االجتماعي بنشرة «كاملة
ُ
متكاملة» تعرض مكان نشرة األخبار
ّ
الـلـيـلـيــة .فــي تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر)
 ،2016أبـ ـص ــر ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـن ــور
ت ـحــت عـ ـن ــوان «األخ ـ ـبـ ــار م ــن ع ـن ــدك»،

ويـهــدف بالدرجة األول ــى إلــى تسليط
ال ـضــوء عـلــى أكـثــر األخ ـبــار الـتــي ّ
تهم
ال ـ ـنـ ــاس وتـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ـف ــاع ـل ــوا مـعـهــا
خ ـ ــال ال ـ ـيـ ــوم ،م ــع م ـح ــاول ــة ال ـغ ــوص
ف ـي ـهــا .ب ــداي ــةُ ،ول ـ ــدت ه ــذه ال ـف ـكــرة من
ّ
منطلق أن مواقع التواصل االجتماعي
«ص ـ ــارت رك ـنــا أســاس ـيــا ف ــي أي غــرفــة
أخـبــار تحترم نفسها .فحتى نشرات
األخـبــار التقليدية تعتمد عليها إلى
ً
ّ
ٍّ
حد بعيد .فضال عن أن الناس وطريقة
ّ
تفاعلهم مع النبأ والـتـطــورات أمسوا
ج ــزءًا م ــن صـنــاعـتــه وال ـت ـعــامــل مـعــه».
ه ــذا مــا تــؤكــده املــديــرة التنفيذية في
 ،lbciالرا زل ـعــوم لـ
قـســم األخ ـب ــار فــي
ّ
«األخـ ـب ــار» .وتــوضــح أن ــه فـيـمــا تكون
ّ
«التطورات املحلية ،تفرض
األولوية لـ
الكثير من األحداث الخارجية نفسها،
ّ
التطرق إليها
فيصبح من الـضــروري
وطــري ـقــة تـعــاطــي ال ـن ــاس م ـع ـهــا» .في
كــل ليلة ،يطل علينا واحــد مــن أربعة
أسماء ،هي :رنيم بو خزام ،ونور نصر
الله ،وصبحية ّ
نجار ،ومالك الشريف.
وإلى جانب تقديم النشرة ،تقع عليهم
مـهـ ّـمــة اخ ـت ـيــار املــواض ـيــع وإ ّع ــداده ــا.
يأتي ذلك بعد عملية بحث مكثفة تبدأ
منذ الساعة الثالثة بعد الظهر ،تحت
إشـ ــراف مـنـتــج ال ـن ـشــرة ،ضـمــن أج ــواء
تبدو أقرب إلى العمل الجماعي.
ّ
ولـ ـع ــل أكـ ـث ــر م ــا ي ـم ـ ّـي ــز «األخـ ـ ـب ـ ــار مــن
ُ
عـ ـن ــدك» ه ــو ال ـه ــاش ـت ــاغ ال ـ ــذي يـطـلــق
يــوم ـيــا ع ـنــد ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة بعد
الظهر عبر السوشال ميديا ،واملرتبط
بالحدث األكثر أهمية في هذا النهار،
ل ـي ـت ـم ـك ــن امل ـ ـشـ ــاهـ ــدون مـ ــن م ـش ــارك ــة
آرائ ـ ـهـ ــم عـ ـب ــره ،ق ـب ــل أن ت ـج ــد الـكـثـيــر
منها طريقها إلــى الشاشة الصغيرة.
ّ
مــع العلم ب ــأن الـهــاشـتــاغ ُيـخـتــار بعد
مناقشات خالل اجتماع التحرير« .ال
يهمنا تقديم األخبار كما هيّ ،
نجرب
إع ـط ــاء ه ــا أبـ ـع ــادًا وخ ـل ـف ـيــة .وإش ـ ــراك
الـ ـ ـن ـ ــاس ف ـ ــي الـ ـنـ ـش ــرة أح ـ ــد أه ــدافـ ـن ــا
الــرئـيـسـيــة ،عـلــى صـعـيــد االق ـتــراحــات
كــذلــك .نريد لصوت هــؤالء أن يصل»،
تقول زلعوم ،وتضيف« ّ :بلغنا مرادنا
بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ،غ ـيــر أن ـن ــا نــرمــي إلــى
تفاعل أكثر وأكثر مع الناس».
مــا نشاهده على بعض تلفزيوناتنا
ّ
جيد ويستحق اإلض ــاءة ،فهل تنجح
هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات ف ــي ت ـطــويــر أدائ ـه ــا
على هذا الصعيد ليصبح أكثر تأثيرًا
وعمقًا؟

الثالثاء  15آب  2017العدد 3251

ثقافة وناس

ميديا

23
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اإلعالم السوري وامتحان التجديد
حالة خاصة عنوانها «سوريانا»
وسام كنعان
ّ
آخ ـ ــر مـ ــا ي ـم ـك ــن أن ي ـف ــك ــر ف ـي ــه املـ ــرء
أثـ ـن ــاء االس ـت ـ ّم ــاع إلـ ــى ب ــرام ــج إذاعـ ــة
«سوريانا» أنه يتابع إعالمًا سوريًا
رسميًا .فاللغة الخشبية واألسلوب
املـ ــدرسـ ــي ال ـ ـحـ ــذر ،ي ـت ــاش ـي ــان كـلـيــا
ه ـن ــا ل ـص ــال ــح ال ـح ـي ــوي ــة وال ــرش ــاق ــة
وامل ــرون ــة وس ــرع ــة ال ـبــدي ـهــة ،إضــافــة
إلـ ــى ج ــرع ــات م ــن الـ ـج ــرأة امل ـمــزوجــة
بــاملـغــامــرة والـتـهـ ّـور فــي آن مـعــا .تلك
م ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزات اإلذاعـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة األهـ ــم
هـ ــذه األي ـ ـ ــام ،والـ ـت ــي ت ـش ـغــل الــوســط
اإلعالمي السوري بوهم زائف ،حول
حجم الدعم الذي تتالقاه وينفرد به
ك ــادره ــا حـتــى تـتـمـكــن م ــن التحليق
فـ ــي فـ ـض ــاء خ ـ ـ ــاص .ف ـ ــاإلذاع ـ ــة ال ـتــي
ّ
تـبــث مــن مبنى اإلذاعـ ــة والتلفزيون
ف ــي س ــاح ــة األم ــوي ــن ف ــي دم ـش ــق ،ال
ت ـ ــزال ح ـتــى الـ ـي ــوم تـسـتـقـبــل أش ــرس
السوريني وأكثرهم عداء
املعارضني
ّ
للدولة السورية ،لكنها تعرف كيف
ت ـح ــاوره ــم ،وغــال ـبــا م ــا ت ـتــرك فــرصــة
للمتلقي كي يدرك هشاشة رواياتهم،
وضعف مواقفهم ،وارتهانهم بشكل
ّ
كلي للخارج .يعتقد البعض أن األمر
يحصل وفق خطة منسقة مع جهات
وصائية على اإلع ــام ،لكن الحقيقة
ّ
أن ك ـ ــل م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري ف ـ ــي هـ ـ ــذا امل ـن ـبــر
وأس ـلــوب تعاطيه املـعــا ّصــر ،مرهون
بـجــرأة استثنائية متمثلة بشخص
م ـ ّـدي ــر اإلذاعـ ـ ـ ـ ــة اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـس ــوري
وضـ ــاح ال ـخــاطــر .ال ـش ــاب الثالثيني
الـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق م ــن «إذاعـ ـ ـ ــة دمـ ـش ــق»،
يرتبط مشروعه اإلعالمي بالوسائل
امل ـس ـم ــوع ــة ح ـ ـص ـ ـرًا ،وك ـ ـ ــان قـ ــد ت ــرك
انطباعًا بالغ األثر لدى مدرائه ،حتى
ّ
تم اختياره لتولي منصب اإلدارة في
اإلذاعـ ــة ال ـســوريــة الـتــي تـحـ ّـولــت إلــى
حصان راب ــح ،ومـضــرب مثل ،وحالة
نموذجية ُيحتذى بها.
ب ـب ـس ــاط ــة وبـ ـض ــرب ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ه ــدم
ّ
الخاطر كــل ما ُعــرف عن شكل املدير
ّ
ال ــرس ـم ــي .ت ـخــلــى ع ــن رب ـط ــة الـعـنــق،

رادار

لصالح الجينز والسيجارة التي ال
تنطفئ ،وت ــرك ب ــاب مكتبه مفتوحًا
حـتــى فــي ف ـتــرة االج ـت ـمــاعــات .هـكــذا،
ظلت األولــويــة بالنسبة إليه هي أي
مشتك أو زائر عادي .ربط
موظف أو
ٍ
ً
استديواته بمكتبه ،وتابع فريقه ّأوال
ً
ّ
بأول وعلى مدار الساعة ،إذ يقيم ّليال
نهارًا في هذا املكان ،ويتباهى بأنها
«س ــوري ــان ــا» ه ــي اإلذاع ـ ـ ــة ال ـســوريــة
ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ت ـبــث ع ـلــى م ـ ــدار 24
ساعة أشياء جديدة ،بينما تعيد كل
ّ
اإلذاع ـ ــات الـبــرنــامــج نفسها لتغطي
ساعات البث.
عالقة وطيدة مع فريق
بنى الخاطر ّ
ّ
ع ـم ـلــه ،ل ــدرج ــة أنـ ــه ي ـن ـخــرط ف ــي حــل
مـشـكــاتـهــم الـشـخـصـيــة ،فـيـمــا ذروة
الـ ـح ــواف ــز ال ـت ــي يـمـنـحـهــا ه ــي كـلـمــة
شـ ـك ــر ،وفـ ـنـ ـج ــان قـ ـه ــوة ف ــي مـكـتـبــه،
بينما سقف العقوبة التي ّ
يهدد بها
ك ــل م ـق ـ ّـصــر ه ــي م ـخــاص ـمــة مــوظـفــه
والـتــوقــف عــن الـتـحـ ّـدث إلـيــه .ف ــإذا به
وفـ ـ ــق م ـخ ـط ـطــه اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي يـحـصــد
والء املــوظ ـفــن وإخــاص ـهــم لصالح
ُ
ّ
مـ ـنـ ـب ــره ــم .حـ ـت ــى أن م ـك ـت ـب ــه ط ـل ــي
ّ
ّ
بـعـبــارات املـحـبــة ي ــوم فــكــر بالتخلي
عـ ــن املـ ـنـ ـص ــب .ي ـح ـك ــي الـ ـخ ــاط ــر فــي
حوار طويل مع «األخبار» قصة هذه
اإلذاعة وتوليه إدارتها والحالة التي
ّ
فكر لخلقها من خالل هذا املنبر ،إلى
جــانــب الـعــوائــق الـتــيّ تعترض دربــه
كل لحظة .يعترف بأنه لم يصل إلى
الصيغة االحترافية التي يطمح إليها
ّ
ألن «اإلعالم املحترف يحتاج إلى مال
و ّف ـيــر وه ــو مــا يـنـقـصـنــا» .ثــم يطلب
منا التراجع عن النشر ،العتقاده بأن
تروه يومًا!.
نصف الحقيقة لم ِ
لكن بعد متابعة ال ــدورة البرامجية
لإلذاعة ،ال يحتاج الزائر فعليًا أكثر
من دقائق معدودة ليكتشف ّ
سر الجو
صــل إل ــى متابعي
الحميمي ال ــذي يـ ّ
«سوريانا» التي تحقق ريادتها عبر
بضعة كمبيوترات وحفنة موظفني.
ان ـطــاقــا م ــن ش ـكــل مـكــاتـبـهــا األن ـيــق
ال ـ ــذي ثـ ّـب ـتــت ع ـلــى ج ــدران ـه ــا ص ــورًا

كبيرة لشعراء مثل محمود درويش
ً
وأدونيس وسعيد عقل ،وصــوال إلى
األلوان التي تنسجم مع شعار القناة،
وتعكس شيئًا من جرأتها .ال توجد
م ـقــاي ـيــس وص ـف ــة س ـح ــري ــة لـخـطــاب
اإلذاع ـ ــة ال ـتــي تـبــث إضــافــة ملــوجــة ال ـ
«أف .أم» ش ــاش ــة «سـ ــايـ ــدات» على
االصطناعي «نايل ســات» .كل
القمر
ّ
ما في األمر أنها تعطي األولوية في
الـخـبــر ملــا يـخــص امل ـي ــدان وامل ــواط ــن،
وت ـ ـن ـ ـظـ ــر ب ـ ـعـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاف م ــن
حـيــث الـتــرتـيــب واأله ـم ـيــة لألنشطة
الـحـكــومـيــة ال ــدوري ــة ال ـتــي لــم تسمن
ولم تغن من جوع.
تــواكــب تـقـ ّـدمــات الجيش وإنـجــازاتــه
بالطريقة نفسها التي تشتبك فيها

ّ
التطرق إلى هموم الناس،
والفساد ،مع جرعات من الترفيه
الذي يحترم ذوق المستمعين
مــع أحـ ــوال املــواط ـنــن ومتطلباتهم،
فــي الــوقــت ال ــذي ال ت ـتــوانــى فـيــه عن
فتح استديواتها لخدمات املواطنني
وق ـضــايــاهــم ال ـص ـغــرى ال ـت ــي تعتبر
واح ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم أه ـ ـ ـ ـ ــداف اإلعـ ـ ـ ــام
املـحـلــي .ه ـكــذا ،يـتــولــى املــذيــع غيالن
الـغـبــرة ّ
مهمة الـتـصـ ّـدي للمسؤولني
ومــاحـقـتـهــم وتـسـلـيــط ال ـضــوء على
ف ـس ــاد وت ـق ـص ـيــر ب ـع ـض ـهــم ،بمنطق
حماسي يصل إلى مستوى الهجوم
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع .ي ـس ـت ـض ـيــف الـ ـغـ ـب ــرة فــي
برنامجه «استديو الخدمات» وزارء
ومـ ـ ــدراء وم ـس ــؤول ــن ،ويــرب ـط ـهــم مع
مــواطـنــن ومشتكني وأصـحــاب حق،
ويـ ــواصـ ــل م ـتــاب ـعــة املـ ــوضـ ــوع حـتــى
يصل إلى نتيجة.
في السياق نفسه ،تنضم «سوريانا»
إلــى اسـتــديــوات الفضائية السورية
عند تقديم برنامج «من اآلخر» (هيثم
حسن وجعفر أحمد) ،لتعيد ترتيب
األوراق م ــع م ـس ــؤول ــن ومـحــافـظــن

يواكب صوت فيروز
القصائد التي
بعض ّ
تبثها اإلذاعة

ووزراء ،بطريقة استقصائية تميط
اللثام عن كل لبس ،وتكشف املستور.
ّ
مــن جانبها ،تـتــولــى املــذيـعــة عائشة
ّ
الـ ـ ـخ ـ ـ ّـراط ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال مـهــمــة
التنويع والتسلية ،إذ تصنع بخفة
ظل نادرة من الهواء العابر في بعض
األح ـ ـيـ ــان ص ـي ـغــة تــرف ـي ـه ـيــة ج ــذاب ــة.
ً
الـ ـه ــواء امل ـف ـتــوح يـمـنــح وق ـتــا طــويــا
لـقـصــائــد مـحـمــود دروي ـ ــش ،ومـظـفـ ّـر
النواب ،وسعيد عقل ،تواكبها سوية
طربية رفيعة من مــدراس الرحابنة،
وص ـ ــوت فـ ـي ــروز ,إلـ ــى ال ـش ـيــخ إمـ ــام،
ث ــم مـحـمــد م ـن ـيــر ،ومــرس ـيــل خـلـيـفــة،
ومــاجــدة الــرومــي ،وأمـيـمــة الخليل...
ً
وصــوال إلى الحديث والشعبي الذي
يتم اختياره بعناية فائقة ،من دون
ّالتفريط بالعامة من املستمعني .كما
أنها ال تنحدر نحو سوية ال تليق أو
تـشـبــه سـيــاســة خ ـطــاب «ســوريــانــا»،
ّ
اإلذاعــة التي تعطي كل يوم نموذجًا
ناصعًا لإلعالم املحلي الرسمي على
وجه التحديد.
غيران الغبرة ووزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ريما القادري

َ
عايده صبرا« :الست نجاح» راجعة ع كندا

زكية الديراني
ق ـبــل ع ــام بــال ـتـمــام وال ـك ـم ــال ،أطـلـقــت
عـ ــايـ ــدة صـ ـب ــرا (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) سـلـسـلــة

ف ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــوات س ـ ــاخ ـ ــرة حـ ـمـ ـل ــت اسـ ــم
«الـ ـس ــت نـ ـج ــاح» ،ن ـس ـبــة إلـ ــى َ
«م ـ ـ ْـرت
ع ـ ّـم ــي نـ ـج ــاح» الـ ـت ــي اش ـت ـه ــرت قـبــل
س ـن ــوات ف ــي الـسـيـتـكــوم الــرمـضــانــي

«ح ـل ــون ـج ــي ي ــا اس ـم ــاع ـي ــل» (ك ـتــابــة
وت ــألـ ـي ــف أحـ ـم ــد ق ـ ـع ـ ـبـ ــور) .صـ ـ ـ ّـورت
عايدة تلك الفيديوات في كندا خالل
زي ــارت ـه ــا الب ـن ـهــا الـ ــذي يـقـطــن هـنــاك
(األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار  .)2017/8/31ي ــوم ـه ــا،
ان ـت ـشــرت امل ـقــاطــع املـ ـص ـ ّـورة ال ـت ــي ال
ت ـت ـعـ ّـدى مـ ّـدت ـهــا الــدقـيـقـتــن ونـصــف

ُانتهت من كتابة وإخراج مسرحية
يعلن عنها في أوائل العام المقبل
الدقيقة بسرعة ّعلى مواقع التواصل
االجتماعي ،لتحقق املمثلة اللبنانية
نـ ـج ــاح ــا الف ـ ـتـ ــا عـ ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع
وف ــي الـعــالــم ُ االف ـتــراضــي .بطريقتها
الساخرة واملمتعة والذكية ،خرجت
ع ـل ـي ـنــا عـ ــايـ ــدة بـ ـفـ ـي ــدي ــوات ع ـفــويــة
(إخ ــراج علي مــاجــد ،وإنـتــاج web en
 )directأظهرت الفروقات بني الحياة
ّ
مسجلة
الـيــومـيــة فــي ك ـنــدا ول ـب ـنــان،
امـتـعــاضـهــا مــن ع ــدم انـقـطــاع الـتـ ّـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي ،وم ـ ــن كـ ـث ــرة األشـ ـج ــار
ّ
وقلة املباني ،ومن «البوسطة» التي

ل ــم تـ ــأت ف ــي م ــوع ــده ــا ف ــي ظ ــل ن ــدرة
«السرفيسات» ،ومن الحدائق العامة
الكبيرة و«اململة»...
تجربة املمثلة واملخرجة كانت جديدة
على الساحة الفنية ،وبمثابة ٍّ
تحد لها
بعد الصعوبات التي عايشتها خالل
الـتـصــويــر ،وهــي ال ت ــزال صالحة لكل
مكان وزمــان .على هذا املنوال ،تسافر
بـطـلــة مـســرحـيــة «ف ـي ـتــريــن» إل ــى كـنــدا
خالل األشهر القليلة املقبلة لتصوير
امل ــزي ــد م ــن ف ـيــديــوات «ال ـســت ن ـجــاح»،
ّ
ستتطرق إلــى مجموعة جديدة
التي
من القضايا االجتماعية واالقتصادية
املـنـ ّـوعــة .تـحــاول عــايــدة أن تجمع في
هــذا املـشــروع مواضيع تلمس الواقع
اللبناني ،وتظهر مــدى ســوء الوضع
الذي وصلنا إليه في بلدنا.
في هذا السياق ،تقول صبرا في حديث
ّ
إل ـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» إن «ال ـ ـسـ ـ ّـت ن ـج ــاح»
ستعود «الصيف املقبل من كندا ،فيما
بدأت التحضير للتسجيالت الجديدة
ّ
سأصورها خالل زيارتي البني
التي
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــش ه ـ ـنـ ــاك .ه ـ ــذه الـع ـم ـلـيــة
تستغرق الكثير من الوقت والتحضير
ق ـب ــل ال ـت ـص ــوي ــر وال ـت ـن ـف ـي ــذ لـتـصـ ّبــح
جــاهــزة لـلـعــرض» .تكشف صبرا أنها

عادت أخيرًا إلى مزاولة عملها ،قائلة:
«نشرت على صفحاتي على السوشال
ميديا فيديو جديدًا لـ ّ«الست نجاح»
ّ
لكنه ِّ
صور في بيروت .إنه ساخر ومن
ّ
ن ـســج ال ـخ ـي ــال ،وي ـت ـضــمــن تـعـلـيـقــات
ّ
معينة بعدما قضيت فترة على كوكب
ع ـ ـطـ ــارد بـ ـه ــدف االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف .ه ــذه
الخطوة كــانــت بمثابة ع ــودة لــي بعد
غ ـيــاب ع ــن األضـ ـ ــواء لـشـهــريــن بسبب
وفاة والدتي» .وتضيف« :حاليًا ،عدت
إلى تسجيل الفيديوات .سأكمل فيها
ق ــدر املـسـتـطــاع ،س ــواء ت ـ ّـم تصويرها
فــي ب ـيــروت أو فــي ك ـن ــدا» .إل ــى جانب
ّ
هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ،ي ـب ــدو أن ب ـط ـلــة فـيـلــم
«املـســافــر» ستخوض تجربة جديدة،
إذ انتهت من كتابة وإخراج مسرحية
ج ــدي ــدة ُيـعـلــن عـنـهــا ف ــي أوائـ ــل الـعــام
َ
املـ َقـبــل ،وسـتـكــون مــن بـطــولــة ممثل ْي
اث ــن ـ ْـن .ل ـكــن مـ ــاذا ع ــن مـشــاركّـتـهــا في
املسلسالت؟ تجيب صبرا بأنها تقرأ
نـ ّـصــا ل ـ «سـيـتـكــوم»« ،لـكــن لــم أتــوصــل
بعد إلى اتفاق مع القائمني عليه».
إذًا ،بـعــد غ ـيــاب ق ـســري ،ت ـعـ ّـود عــايــدة
امل ـم ـث ـلــة لـلـعـمــل بـشـكــل م ـكــثــف وعـلــى
ج ــدول أعـمــالـهــا مـشــاريــع مختلفة ،ال
ّ ّ
شك أن الجمهور ينتظرها بشوق!
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المغرب ّ
يودع أحد رموز «اإلستقالل»
عبد الكريم غالب ...المثقف الشاهد
الرباط ــ عبد الرحيم الخصار

صورة
وخبر

فـي سـياق عمليـات الترميـم التي أجريـت في حي بويـل هايتس الفقيـر في والية
كاليفورنيـا األميركيـة ،ازدانـت مبـان ّ
عـدة برسـوم غرافيتـي تحمـل توقيـع فنانيـن
ٍ
ّ
مختلفيـن .غيـر أن ّالمقاهـي العصريـة والمعـارض الفنيـة فـي هـذه المنطقـة
تواجـه احتجاجـات ألن السـكان مـن ذوي األصـول اإلسـبانية ومنخفضـي الدخـل
يعارضـون إعـادة التأهيـل التـي سـترفع اإليجـارات وكلفـة العيـش ،كما سـ«تغسـل
الهويـة األصليـة للمـكان»( .فيرونيـك دوبونـت ـــ أ ف ب)

قــارب عبد الكريم غالب املئة عــام ،ثم رحــل .ليكون
بــذلــك شــاه ـدًا عـلــى ق ــرن مــن الـثـقــافــة املـغــربـيــة ،هو
ّ
الذي عايش اللحظات األولى لتشكل األدب املغربي
ّ
املعاصر ،حني كان كتاب السرد أقل من أصابع اليد
الــواحــدة فــي املـغــرب ،فطفق ّ
يتلمس طــريــق القصة
والرواية مع الثلث ّ
األول من القرن املاضي.
يحظى غالب الذي فارق الحياة ،أمس االثنني بتقدير
كبير في األوساط الثقافية والسياسية في املغرب.
وعـلــى م ــدار سـنــوات طــويـلــة ،لــم يـكــن اسـمــا عــاديــا.
ً
فـفـضــا عــن كــونــه أح ــد ّرواد األدب والـثـقــافــة في
ّ
البالد ،يعد في الوقت نفسه أحد أبــرز السياسيني
يمارسوا السياسة داخل املجالس املنتخبة
الذين لم
فحسب ،بــل نـ ّـظــروا ّ
وأرخ ــوا لها ،وواكـبــوهــا بالنقد
املستمر .بالتالي ،فهو من القالئل الذين يستحقون
أن يحملوا ،إضافة إلى لقب «األديــب» ،لقب «املفكر
الـسـيــاســي» .كــانــت الـسـنــوات العشر الـتــي قضاها
غالب طالبًا في القاهرة خالل الثالثينيات ،وأستاذًا
فــي مــدارسـهــا خ ــال األربـعـيـنـيــات بمثابة املرحلة
األساسية في تشكل وعيه الثقافي ،وتقاطعه مع ما
ً
كان متداوال في الساحة األدبية آنذاك .وسيظل لتلك
املرحلة أثرها وصداها على مدار عقود من الكتابة
في حياة الراحل.
كــان الــراحــل مسكونًا بـهــاجــس الـتــأسـيــس ملرحلة
جــديــدة فــي امل ـغــرب الـثـقــافــي والـسـيــاســي .فــأفـكــار
النهضة الزمته طوال حياته ،إذ بدا له ّأن الضرورة
التاريخية يجب أن تذهب باملغرب في اتجاه مواكبة
الحركات النهضوية في الشرق والغرب .فمنذ أيام
الجامعة ،عمل على تشكيل جمعية الطلبة العرب
«جامعة القاهرة» ،في تناغم مع
في كلية األدب في ّ
املوجة القومية التي غطت بفكرها تلك املرحلة .ومع
مطلع األربعينيات ،سيعمل على تأسيس «رابطة
الــدفــاع عــن مــراكــش» ،للتعريف بــاملـغــرب وقضيته
األساسية آنذاك ،وهي املشكل الكولونيالي .فاملغرب
كان في تلك املرحلة تحت نير االستعمار الفرنسي.
ومع ّ
تقدم السنوات ،سيصير غالب اسمًا مهمًا في
الحركة الوطنية في املغرب ،وأحد املنشغلني الكبار
بمسألة تحرير البالد.
والحقيقة ّأن مالمح الزعامة في تاريخ غالب بدأت
تتشكل منذ منتصف األربعينيات ،حني تم اختياره
أمينًا عامًا لـ «مؤتمر املغرب العربي» ،الذي نتج عنه
ً
تأسيس «مكتب املغرب العربي» الــذي قــاد نضاال
معروفًا من أجل تحرير املغرب والجزائر وتونس من

االستعمار الفرنسي .وسيرتبط اسم غالب باسم
«حزب االستقالل» منذ منتصف األربعينيات ،فهو
من أبرز مؤسسيه ،واملشتغلني فيه منذ تلك الفترة
ّ
إلى آخر حياته .تقلد فيه مناصب قيادية ،وشارك
من خالله في الحكومات الوطنية ،وزيرًا وبرملانيًا.
ّ
لم يكن غالب من كتاب األبراج العاجية ،وإن كانت
ه ــذه الـصـفــة قــاسـيــة فــي حــق األدبـ ــاء الــذيــن كــانــوا
يـحـبــون االن ـف ـصــال عــن ال ـظــواهــر االجـتـمــاعـيــة ،بل
ً
رجال قريبًا من الجميع .ويذكر ّ
قراء الصحافة
كان
في املغرب عموده الشهير «مع الشعب» الــذي كان
يتطرق عبره النشغاالت وهموم املــواطــن املغربي.
فـكــان هــذا العمود الــذي صــدر لسنوات طويلة في
جــريــدة «العلم» بمثابة فضاء عــام يتقاطع فيه ما
هو سياسي بما هو اجتماعي واقتصادي وفكري
وديني أيضًا.
كان يتأسف لحال الثقافة في بلده ،فهي ّ
«كم زائد»
ّ
املخصصة لها
كما تراها الدولة ،وبالتالي فامليزانية
تكاد تكون معدومة ،ثم إن وزارة الثقافة في نظره
ّ
هي آخر وزارة يمكن أن تفكر فيها الدولة.
أدبيًا ،يقترن اسم عبد الكريم غالب بعنوان روايته
املعروفة «املعلم علي» التي اختارتها منظمة الثقافة
من ضمن أفضل مئة رواية في تاريخ األدب
العربية ّ
العربي .ترأس «اتحاد كتاب املغرب» لثماني سنوات،
من أواخــر الستينيات إلــى منتصف السبعينيات،
وفاز بـ «جائزة املغرب للكتاب» (أرقى جائزة ثقافية
في البالد) في ثالث دورات ،وله أكثر من  75كتابًا
في الرواية ،والقصة ،وأدب الرحالت ،والفكر الديني،
والتنظير السياسي.

 Totoلن تأتي إلى بعلبك ...واألسباب صحية!

العرب في :Pop-Kultur
نحن أو «إسرائيل»!

حملة إلكترونية:
أنقذوا «سينما ستارز»

أعلنت «حملة مقاطعة داعمي
«إسرائيل» ـ لبنان» ،أخيرًا
انسحاب فرقة «مزاج راب»
السورية ،وفرقة «إسالم
شيبسي» (الصورة) من
ّ
الفني
مهرجان Pop-Kultur
في برلني ،الذي ترعاه سفارة
اإلسرائيلي .ولفتت
العدو
ّ
الحملة إلى أنها ال تزال تنتظر
انسحاب الفنانة التونسية آمال
مثلوثي ،و ،Acid ArabوHello
 Psychaleppoمن الحدث الذي
سيجري في العاصمة األملانية
بني  23و 25آب (أغسطس)
الحالي .وكانت Islam Chipsy
قد أصدرت بيانًا أعلنت ّفيه
انسحابها ،مشددة على أنها
بالرعاية
لم تكن على علم
ً ّ
اإلسرائيلية ،موضحة أنها من
خالل أعمالها املوسيقية «نسعى
إلى مقاومة العنف واالضطهاد
والتمييز من أي نوع تجاة اآلخر
على أي مكان في األرض».

أطلقت جمعية «تيرو» للفنون
وفريق «مسرح إسطنبولي»
حملة تمويل جماعي على
موقع  IndieGoGoلشراء
«سينما ستارز» ،وهي السينما
التاريخية الوحيدة املتبقية
في مدينة النبطية (جنوب
لبنان) .ولفتّ القائمون على
الحملة إلى أنه بعد افتتاح هذا
الفضاء إثر إعادة تأهيله في
عام  ،2016صار املكان ّ
معرضًا
لإلقفال ،بينما يمكن إنقاذه
ّ
التبرع عبر املوقع
من خالل
املذكور ،ومشاركة هاشتاغ
#حافظوا_على_سينما_ستارز
ّ
عبر السوشال ميديا .حث النص
املواطنني على دعم هذه املبادرة
في سبيل الحفاظ على هذه
ًّ
السينما «مكانًا ّ
حرًا ومستقل
يستفيد ّمنه الجميع في لبنان»،
ال ّ
سيما أنها شهدت أنشطة
ثقافية وفنية مختلفة( .رابط
ّ
التبرع متوافر على موقعنا)

أعلنت «مهرجانات بعلبك الدولية» ،في
بيان إلغاء حفلة فرقة «توتو» (الصورة)
األميركية األسطورية ،الذي كان ّ
مقررًا
اليوم الثالثاء .في ّ
نص االعتذار الذي
أرسلته إلى املهرجان ،أوضحت الفرقة
تأسست في لوس أنجليس في
التي
ّ
عام  1977أنه «بأمر الطبيب ،سنضطر
إلى إلغاء حفلتنا في لبنان في  15آب
ّ
(أغسطس) الحالي ،ألن عددًا من أعضاء
الفرقة ،بينهم ستيف لوكاثر وجوزف
أصيبوا بوعكة صحية» .ولفتت
وليامزّ ،
الفرقة إلى أنها كانت تتوق لـ «الغناء ً في
ّلبنان ،وخصوصًا في بعلبك» ،مؤكدة
ّ
ّ
سيتفهم.
أنها على ثقة بأن «جمهورنا
نأمل أن تتم دعوتنا مجددًا إلى هذا

البلد في املستقبل .كل الحب والسالم!».
وفي التفاصيل ،قال مصدر لـ «األخبار»
ّ
إن اإلصابة حدثت خالل وجود الفرقة
في جزر الفارو ،حيث كانت تحيي حفلة
ضمن جولتها العاملية.
بدورها ،اعتذرت لجنة املهرجان
الذي
اللبناني العريق من «جمهورنا
ً
كان ينتظر هذا الحفل ّ
املميز» ،طالبة من
ّ
التوجه إلى أقرب فرع لـ «فيرجني
الناس
تيكيتينغ» للحصول على تعويض عن
ثمن البطاقات املشتراة.
ّ
يذكر أن هذا املوعد كان ُيفترض أن
يكون األخير ضمن الدورة الواحدة
والستني من «مهرجانات بعلبك
الدولية» لصيف .2017

وائل كفوري
رومنسي في «البترون»
يوم السبت املاضي ،افتتحت
كارول سماحة ليالي «مهرجانات
البترون الدولية» .ليلة من العمر
ّ
غنت فيها الفنانة اللبنانية
أجمل أعمالها القديمة والجديدة،
منها «خليك بحالك» و«بصباح
األلف التالت» و«سمعني» و«يا
علي» .في هذا السياق ،يتابع
الحدث السنوي أنشطته الفنية،
ّ
إذ تطل املغنية الويلزية بوني
تايلر ،مساء الجمعة املقبل ضمن
سهرة ينتظرها كثيرون بفارغ
الصبر .أما مساء السبت املقبل،
فاملوعد سيكون مع وائل كفوري
(الصورة) الذي جال على عدد
كبير من املهرجانات املحلية
هذا العام ،آخرها «مهرجانات
ّ
القبيات» .هكذا ،يحط وائل في
البترون ،ليحيي حفلة رومنسية
بامتياز ،تتخللها بالتأكيد
أغنيات ألبومه الجديد الذي
حمل عنوان  ،Wويحقق نجاحًا
ملحوظًا.

