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حدد خياراته وال داعي لالتصاالت!
التيار الوطني الحر :حزب اهلل ّ

البلد الى شلل حكومي ونيابي
يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار ما ستؤول إليه المعركة المفتوحة بين الرئيس نبيه ّبري والوزير جبران باسيل .األفق
تؤكد أن البالد تتجه نحو مرحلة شلل نيابي وحكومي ،تضعها على حافة منزلق طائفي وسياسي خطير
مغلق ،وكل األجواء ّ

بري:
مشكلتهم
أنهم ال
يعرفونني
جيدًا ولم
يقرأوني
جيدًا
(هيثم
الموسوي)

تبين خطورة النظام القائم
«الشيوعي» :األزمة ّ
رأى املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ،في بيان له تعليقًا على األزمة املشتعلة في البالد،
«تردي الخطاب السياسي ووصوله إلى ّ
أن ّ
حد استثارة الغرائز الطائفية واملذهبيةّ ،
يبي مجددًا
خطورة النظام السياسي الحاكم ويطرح ضرورة
تغييره وإنقاذ البلد من ويالته وأزماته».
واستنكر املكتب «املناخ الذي ساد في الشارع
مؤخرًا ونرفضه ،ملا يشكله من خطر على وحدة
البلد» ،مؤكدًا أن «محاوالت البعض اللجوء إلى
استخدام العامل والخطاب الطائفي واملذهبي ،أو
التهديد بتعديل الطائف وإعادة تشكيل السلطة
وفق مصالحهم الطائفية ،ما هو إال لحشد األصوات
على أبواب االنتخابات النيابية املقبلة ،ما يستوجب
ّ
دعوة كل القوى السياسية الحاكمة للكف عن هذه
املمارسات الخطيرة وغير املسؤولة» .ودعا الحزب
في بيانه كل قوى االعتراض الوطني الديمقراطي
ّ
التوحد
إلى «العمل سويًا ملواجهة هذا الواقع ،وإلى
ً
خلف برنامج مشترك لبناء معارضة ديموقراطية تقدم نفسها بديال من هذه املنظومة السياسية
الفاسدة».

قالت املـصــادر نفسها« :هــم (الـحــزب)
ح ـ ّـددوا خياراتهم ،وبالتالي ال داعي
لــاتـصــاالت» .وســألــت« :هــل هناك من
تحققه
يحقق للسعودية ما لم ّ
يريد أن ّ
باحتجاز رئيس الحكومة» .وأضافت:
«أعـ ـ ــرب جـ ـب ــران بــاس ـيــل ع ــن األسـ ــف،
وأص ـ ــدر رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال
عــون بيانًا أم ــس .فما ال ــذي يريدونه
بعد؟ بالنسبة الينا املوضوع انتهى».
ّ
مصر
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن بــاسـيــل
ّ
التوجه إلى أبيدجان للمشاركة
على
ف ــي مــؤتـمــر ال ـطــاقــة االغ ـتــراب ـيــة ال ــذي
تنظمه وزارة الـخــارجـيــة واملغتربني
في الثاني والثالث من شباط املقبل،
وأن طلبًا ُقـ ّـدم الى السلطات العاجية
لـ ـتـ ـش ــدي ــد اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات حـ ـ ـ ــول م ـك ــان
انعقاده.
بـيــان رئـيــس الجمهورية ال ــذي ارتكز
ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـت ـســامــح واملـ ــوازنـ ــة بني
تطلعات
خطأين لم ِ
يأت على مستوى ّ
الرئيس ّ
بري و«حركته» .فوصف عون
م ــا حـصــل بــأنــه «أسـ ــاء إل ــى الـجـمـيــع،
وبـ ـ ــأن م ــا ح ـص ــل ع ـل ــى األرض خـطــأ
كبير ُبني على خطأ» ،بحسب دوائــر
َ
«ليس إال مساواة املعتدي
عني التينة،

«محاولة
باملعتدى عليه» .كذلك فــإن ُ
ُ
ال ــرئ ـي ــس أخـ ــذ امل ـس ــأل ــة ع ـل ــى عــات ـقــه،
ّ
مصر على التعاطي وكــأن
يعني أنــه
ّ
شـيـئــا ل ــم ي ـ ُـك ــن ،وي ـب ــرر لـبــاسـيــل عــدم
اعتذاره».
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة قـ ــد دع ــا
فــي أول مــوقــف لــه مــن األزم ــة الحالية
إلــى أن «يتسامح الــذيــن أس ــاؤوا إلى
بـعـضـهــم ال ـب ـع ــض ،ألن ال ــوط ــن أكـبــر
ّ
م ــن ال ـج ـم ـي ــع ،وأكـ ـب ــر م ــن ال ـخ ــاف ــات
تجنح
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ال ي ـجــوز أن ّ َ
سيما
إلــى االعـتـبــارات الشخصية ،ال
أن التسامح يكون دائمًا بعد إساءة».
ّ
لتكتل التغيير
بيان الرئاسة تاله آخر ّ
واإلص ـ ــاح ،بـعــد اجـتـمــاع استثنائي
لــه فــي مــركــزيــة الـتـيــار الــوطـنــي الحر
فــي سنتر ميرنا الشالوحي برئاسة
كم ًال
بــاسـيــل .وقــد جــاء هــذا الـبـيــان ُم ّ
ملا قاله عــون ،إذ ســاوى بني «كرامات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن» ،واعـ ـتـ ـب ــر أن «شـ ـع ــار
املسامحة هو األمر األفضل».
في املقابل ،قال ّ
بري أمام زواره أمس،
لدى سؤاله عن رأيه في بياني رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـت ـك ـ ّـت ــل« :ال تـعـلـيــق».
ورأى أن «هـنــاك مــن لــم ُيـغــادر مرحلة

دخل لبنان أسوأ أزماته منذ انتخاب
َ
ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ــون رئ ـي ـس ــا .أزم ــة
اختلطت فيها االعتبارات السياسية
وال ـش ـخ ـص ـيــة واالن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وت ـه ـ ّـدد
ب ـشــل الـبـلــد عـلــى كــل امل ـس ـتــويــات ،في
ّ
غ ـي ــاب أي ب ـ ــوادر وس ــاط ــة .واألخ ـط ــر
يهدد بهز التفاهم
أن االحتقان يكاد ّ
بــن التيار الوطني الحر و ّحــزب الله
ال ــذي غــالـبــا مــا ُي ـع ـ ّـول عـلــى وساطته

ف ــي م ـثــل هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف .ف ـقــد علمت
«األخبار» أن وقوف الحزب ،في بيانه
أول م ــن أم ـ ــس ،إلـ ــى ج ــان ــب الــرئ ـيــس
نبيه ب ـ ّـري فــي ال ـحــرب املـنــدلـعــة بينه
وبني وزير الخارجية جبران باسيل،
أثـ ــارت أجـ ــواء امـتـعــاض داخ ــل قـيــادة
التيار .ورغــم تأكيد قناة «أو تي في»
شنت هجومًا ناريًا
البرتقالية ،التي ّ
على بري في نشرتها املسائية أمس،
«أننا سنظل مع املقاومة ،ومع جماعة
املقاومة ،ومع بيئة املقاومة ،وسنظل
ن ــرى ف ــي تـفــاهــم م ــار مـخــايــل حـمــايـ ًـة
ل ـل ـب ـن ــان ب ــوج ــه ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـيــونــي
وال ـ ــداعـ ـ ـش ـ ــي» ،ن ـف ــت م ـ ـصـ ــادر ب ـ ــارزة
ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وجـ ــود أي
اتصاالت مع حزب الله .أكثر من ذلك،
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تقرير

التحدي :الرئاسة الثانية الخصم الدائم
العهد أمام
ّ
يضع رئيس المجلس النيابي
نبيه بري خريطة طريق
للعهد ،الذي لم يكن
صاحب كلمة في وصوله.
ويضع العهد أمام الرئاسة
الثانية خريطة طريق،
بتخطيها
اقتضت حتى اآلن ّ
وتسجيل نقاط في مرماها

من يخسر ومن يربح في أحداث األيام
األخيرة؟ األكيد أن الضرر وقع بقوة،
وأن االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي واألم ـنــي
ّ
اهتز ألول مرة بهذا الشكل منذ بداية
العهد وثـبــات املــؤسـســات السياسية
واألمـنـيــة ،وال سيما ّأن أرك ــان الحكم
كــانــوا ال يــزالــون يتغنون أليــام خلت
بأنهم تـجــاوزوا قطوع أزمــة استقالة
الرئيس سعد الـحــريــري بأقل أكــاف
ممكنة وأض ــرار على األم ــن والـلـيــرة،
وأن ال ـب ـل ــد م ـف ـت ــوح أمـ ـ ــام م ــؤت ـم ــرات
دول ـيــة وأمـ ــام م ــوازن ــة جــديــدة ونفط
ومعالجة ملف النازحني وانتخابات
نيابية باتت كلها على املحك.
مـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ت ــوصـ ـي ــف أو تـ ـج ــاوز
م ــا حـ ـص ــل .ه ــو ل ـي ــس مـ ـج ــرد خ ــاف
م ــزم ــن بـ ــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
نـبـيــه ب ــري وال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل
منذ انتخابات عــام  2009حــن أعلن
باسيل أنــه يريد أن «يسترد» جزين

م ــن ب ـ ــري ،وال ه ــو الـ ـص ــراع امل ـت ـجــذر
بــن رئيس الجمهورية ميشال عون
مع بــري .هي حالة عــداء مع الصورة
املستقبلية التي يمثلها باسيل الذي
يــؤســس ملرحلة جــديــدة ،تتعدى تلك
الـتــي مثلها ع ــون مـنــذ التسعينيات
ول ــم يـكــن بــري عـلــى ّ
ود مـعـهــا .وعلى
ه ــذه الـنـقـطــة ،يـفـتــرض ق ــراءة مرحلة
ما بعد الحدث ،ألن القضية تتجاوز
خ ــاف ــا ع ــابـ ـرًا ح ـ ــول ك ـل ـمــة أو رف ــض
باالعتذار.
ث ـم ــة أعـ ـ ـ ــراف يـ ـص ـ ّـر ب ـ ــري ع ـل ــى ع ــدم
الـ ـقـ ـف ــز فـ ــوق ـ ـهـ ــا ،وتـ ــال ـ ـيـ ــا ه ـ ــو ي ـضــع
مسبقًا خريطة طريق لكل من يعنيه
ً
األم ــر الـيــوم ومستقبال .ف ــإذا كــان قد
ت ــم ت ـ ـجـ ــاوزه ف ــي م ــرح ـل ــة الـتـحـضـيــر
لرئاسة عــون ،فإنه لن يقبل أن يكون
مجرد متفرج في العهد الذي لم يكن
ً
يرغب به أصال .بالنسبة إلى بري ،ما
بـنــي عـلــى بــاطــل هــو بــاطــل .والـبــاطــل
ه ـن ــا ه ــو ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـتــي
أت ــت بـعــون رئـيـســا مــن خ ــارج اإلط ــار
ال ــذي ك ــان رئ ـيــس املـجـلــس قــد رسمه
مـنــذ الـشـغــور الــرئــاســي .ال ــواض ــح أن
ب ــري يـسـتـفـيــد م ــن أي خـلــل أو عـثــرة
سـيــا ّسـيــة م ــن جــانــب ع ــون وبــاسـيــل،
لينقض على التسوية وأدواتها .على
هذا األساس ،جرت محاولة استيعاب
ردة فـعـلــه ح ــن ت ــم ال ـق ـفــز ف ــوق طــرح
الـسـلــة املـتـكــامـلــة ،فـسـلـمــه ح ــزب الـلــه
إدارة التفاوض حول الحكومة ،لكنها
ك ــان ــت شـ ــاقـ ــة ،إذ وق ـ ــف ب ــاس ـي ــل فــي
وجهه فيها ،وال سيما بالنسبة الى
حقيبة وزارة األشغال ،ما اضطر بري
الــى إعطائها مــن حصته .فــي قانون

ما قبل اتفاق الطائف ،إذ ُيــراد نسف
ال ـط ــائ ــف وال ــدسـ ـت ــور وخ ـل ــق أعـ ــراف
وق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال
ي ـتــوق ـعــن أحـ ــد م ـن ــي ،أنـ ــا ن ـب ـيــه ب ــري،
ّ
أن أق ـبــل بـتـثـبـيــت مـثــل ه ــذه األعـ ــراف
والقواعد املخالفة للطائف والدستور.
مشكلتهم أنهم ال يعرفونني جيدًا ولم
يقرأوني جيدًا أيضًا» .وجدد مطالبته
باالعتذار من كل اللبنانيني.
مواز ،نقلت مصادر رئيس
وعلى ّ
خط ٍ
املـجـلــس عـنــه وصـفــه بـيــان ح ــزب الله
ب ــ«امل ـم ـت ــاز ...وي ـجــب االلـ ـت ــزام بسقفه
وأكــدت أن التنسيق بني
وضوابطه»ّ .
ح ــرك ــة أمـ ــل وح ـ ــزب ال ـل ــه «ك ـب ـيــر ج ـدًا
حول كل التفاصيل» ،و«موقف الحزب
هــو أرض صـلـبــة يـقــف عليها رئيس
املجلس» .ورأت أن ّ
بري «ليس رئيسًا
لحركة أمل ،بل رئيس ملجلس النواب.
واإلهــانــة التي ّ
تعرض لها هي إهانة
ُ
ل ـكــل ال ـن ــواب ال ــذي ــن يـم ـث ـلــون الـشـعــب
اللبناني .لذا أقل الواجب هو االعتذار
مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن» .ورأت أن رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة أعـ ـط ــى «جـ ــرعـ ــة ت ـخ ــدي ــر»
بتأجيله جلسة الحكومة إلى ما بعد

ف ــالـ ـت ــر ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر أمـ ـ ــس ،ح ــرص ــه
عـ ـل ــى «وح ـ ـ ـ ــدة لـ ـبـ ـن ــان وال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
واالستقرار ،وعدم السماح بأي شيء
يهددهما».
في مــوازاة ذلــك ،استمرت حرب حركة
أمل على باسيل عبر مواقع التواصل
االجتماعي مطالبة باستقالته ،وهو
م ــا ط ــال ــب ب ــه ع ـض ــو ك ـت ـلــة ال ـت ـحــريــر
والـتـنـمـيــة أن ــور الـخـلـيــل ال ــذي طــالــب
بــاس ـيــل ب ـت ـقــديــم اس ـت ـقــال ـتــه ف ــي حــال
لـ ــم ي ـت ــم ت ـص ـح ـيــح الـ ـخـ ـط ــأ .ول ـل ـي ــوم
ال ـثــانــي ،ن ــزل م ـنــاصــرون لـحــركــة أمــل
إلـ ــى ال ـ ـشـ ــوارع ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق
تنديدًا بكالم باسيل ،فيما انعكست
األزم ــة عـلــى الـعـمــل الـنـيــابــي ،فـ ُـطـ ّـيــرت
جلسة اللجان املشتركة أمــس بحجة
«تباين اآلراء بني فريق يطالب بإحالة
االقـ ـت ــراح ــات ع ـل ــى ال ـل ـج ــان ال ـفــرع ـيــة
وهددت
وفريق آخر يطالب بدرسها»ّ .
الـنـقــابــات الـعــامـلــة فــي م ـطــار بـيــروت
بإعالن العصيان في املطار.
ال ــى ذل ــك ،ح ـ ّـذر وزي ــر الـثـقــافــة غطاس
خوري من أن «فتح معركة في الشارع
الـ ـي ــوم ي ـطـ ّـيــراالن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيـة

هيام القصيفي

باسيل سيشارك
في مؤتمر الطاقة
االغترابية في
ساحل العاج

عودته من زيارته لتركيا ،لكن «املؤكد
أن ال جـلـســة ق ـبــل االع ـ ـتـ ــذار» .وفـيـمــا
أكدت املصادر أن «الخيارات مفتوحة
أم ــام ـن ــا» ،لـفـتــت ال ــى أن ب ــري «أعـطــى
تــوجـيـهــات ب ـعــدم ال ـق ـيــام ب ــأي أعـمــال
ش ـغ ــب وعـ ـ ــدم ال ـت ـع ــرض ألي مـنـطـقــة
مسيحية» .وقــد ّأك ــد رئـيــس املجلس،
لدى استقباله الرئيس األملاني فرانك

ف ـع ـل ـي ــا» .ودعـ ـ ــا الـ ــى «وقـ ـ ــف ال ــدوام ــة
للوصول الــى حلول حــواريــة للعودة
ال ــى االسـ ـتـ ـق ــرار» .كــذلــك ن ـ ّـوه ــت كتلة
«املستقبل» النيابية بـ«املوقف الذي
ص ــدر ع ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ولـغــة
الـتـســامــح ال ـتــي عـ ّـبــر عـنـهــا ،ودعــوتــه
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـ ــى االرتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاء ملـ ـسـ ـت ــوى
املـســؤولـيــة فــي مــواجـهــة الـتـحــديــات»،
م ــؤكــدة« ،ف ــي ظــل ال ـظــروف الـتــي يمر
بها لبنان واملـنـطـقــة ،أهمية التمسك
بــاتـفــاق الـطــائـف بــاعـتـبــاره الضمانة
الوطنية التي اجتمع اللبنان يون من
حولها».
مــن جهته ،شـ ّـدد رئيس حــزب القوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ع ـل ــى أن
«ت ـق ــدي ــرن ــا ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
مـ ـع ــروف ،ومـ ـع ــروف ج ـ ـدًا .ول ـكــن هــذا
شيء ،واللعب باالنتظام العام والنيل
مــن االس ـت ـقــرار والـعـبــث بــاألمــن شــيء
آخ ــر مـخـتـلــف ت ـمــامــا» .وأك ــد «أن ـن ــا ال
عما جرى في
نستطيع أبدًا التغاضي ّ
شوارع بيروت واملنت» أول من أمس.
(األخبار)

االنـ ـتـ ـخ ــاب ،تـ ـك ــررت ال ـق ـصــة نـفـسـهــا.
ُ
ـوبـ ـ َـه بـمـعــارضــة
أدار ال ـت ـف ــاوض وجـ ـ ِ
شديدة ،الى أن تغلب على باسيل من
خالل التشاور مع القوات واملستقبل
والنائب وليد جنبالط.
ليس بإمكان بري أن يقبل بأن يكون
أقل من ضابط إيقاع في تركيبة الحكم
ّ
يصوب على
وإدارة البالد ،وهو هنا
لكن ردة الفعل
عــون والحريري معًاّ .
ع ـلــى بــاس ـيــل تـبـقــى أخـ ــف وطـ ــأة في
الشارع ،مما يمكن أن تكون عليه ضد
ال ـحــريــري ،ال ــذي يكتفي بالتصعيد
الـكــامــي ض ــده ،فــا نشهد تظاهرات
وقطع دواليب ،حتى لو نكث الحريري

ما يجري هو حالة عداء
مع الصورة المستقبلية
يمثلها باسيل
التي ّ
ّ
بالعهود ووقع مرسوم الترقية .ليس
بــإمـكــان بــري أن يقبل بعهد ليس له
فيه كلمة أولى وأخيرة ،وهي رسالته
الى عون وإلى فريقه ،وإلى الحريري.
َ
رئيس الحكومة بعد اليوم
فهل يمكن
أن ي ـت ـجــاوز ال ــرئ ــاس ــة ال ـثــان ـيــة ،على
ّ
اف ـت ــراض أن حــلــت مشكلة االع ـت ــذار؟
وه ـ ــل ب ــإمـ ـك ــان الـ ـح ــري ــري أن يـطـيــح
تـفــاهـمــا غ ـيــر م ـك ـتــوب م ــع ح ــزب الـلــه
وب ــري حــول التهدئة مــن أجــل البقاء
حليفًا لرئيس الجمهورية وحده ،مع
األث ـمــان الـتــي يمكن أن يدفعها وفقًا
لذلك؟

لكن مشكلة بــري هــذه امل ــرة أنــه ترك
لــاسـتـفــزاز أن يــأخــذ م ــداه ،فخصمه
ت ـع ـل ــم «صـ ـنـ ـع ــة» بـ ـ ــري ال ـس ـي ــاس ـي ــة
فـيـنــافـســه فـيـهــا وغ ـي ــره م ــن الـطـبـقــة
السياسية عبر تـســويــات سياسية،
ومالية ،وسقف عال ال يمكن التراجع
عـ ـن ــه ،م ـح ـص ـنــا هـ ــذه املـ ـ ــرة بــرئــاســة
لـلـجـمـهــوريــة ودع ــم دول ــي وإقليمي
ملــوقــع الــرئــاســة .بــالـنـسـبــة ال ــى عــون
وبـ ــاس ـ ـيـ ــل ،كـ ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن األمـ ــر
بالنسبة إليهما انـتـهــى تـمــامــا كما
انتهت قضية مرسوم الترقية .ما خال
ذلــك مــن تــداعـيــات ،فــاألمــور متروكة
ألوقاتها .وال يمكن ملن يعرف باسيل
أن يـعـتـقــد بــأنــه ق ــد يـعـتــذر أو حتى
أن يطوي صفحة الـخــاف ،ولــو كان
اعترف بأنه أخطأ باستخدام كلمات
ال تشبه ادبيات التيار الوطني الحر.
فـ ــي املـ ــوقـ ــف الـ ـ ــذي ات ـ ـخـ ــذه بــاس ـيــل،
تأكيد املؤكد ،أن أي تراجع من جانبه
تحت الضغط ،يعني أن ما راكمه في
األشهر والسنوات األخيرة سينهار،
وسيفقد بــذلــك اإلن ـجــاز ال ــذي حققه
ك ــرئـ ـي ــس لـ ـلـ ـتـ ـي ــار ،وال س ـي ـم ــا بـعــد
أزم ـ ــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري مع
ال ـس ـع ــودي ــة ،وب ـع ــد خ ــاف ــه م ــع بــري
ح ـ ــول املـ ــرسـ ــوم وت ـل ــوي ـح ــه بـتـغـيـيــر
رئيس املجلس بعد االنتخابات .وأي
تــراجــع أم ــام ب ــري تـحــديـدًا يعني أن
العهد فقد ركيزة أساسية من قدرته
ع ـل ــى ع ـ ــدم امل ـ ـسـ ــاومـ ــة ،ك ـم ــا يـقـضــي
قاموس التيار.
ب ـ ـهـ ــذا امل ـ ـع ـ ـنـ ــى ،حـ ـق ــق ب ــاسـ ـي ــل فــي
حـســابــاتــه رب ـحــا إضــاف ـيــا .وق ــد بــات
معلومًا أن ما حصل أمام مركز التيار

الوطني فــي سنتر ميرنا شالوحي
كان املؤشر الحقيقي الذي قلب مزاج
ال ـشــارع ال ــذي وق ــف مــع بــاسـيــل بعد
الظهر ،بعدما كان ضده قبل الظهر.
وه ـن ــا ال ـ ـسـ ــؤال :ه ــل إن تـ ــرك األمـ ــور
تتهاوى الى هذا الحد كان مقصودًا
الستثماره سياسيًا ،وهو ما حصل
ً
ف ـعــا ،أم أن ــه بمحض صــدفــة وخطأ
من جانب املتظاهرين ومن وراءهم؟
لكن عدم االعتذار ،وهو جزء من عدة
الـشـغــل الـسـيــاسـيــة ،يـعـنــي أي ـضــا أن
العهد والبلد يواجهان أزمة مفتوحة،
ال ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا كـ ـم ــا فــي
املراحل السابقة التي كان فيها التيار
الوطني الحر يقاطع جلسات مجلس
الـ ــوزراء أو ال ـنــواب وي ـهــدد بــالـشــارع
لتنفيذ مطالبه .اليوم ،التيار الوطني
هو حزب العهد والسلطة ،وأي خلل
في الوضع الداخلي يأكل من رصيد
العهد وصورته وهيبته .فهل بإمكان
العهد أن يبقى على «سلبيته» تجاه
بــري ،ويترك األمــور تأخذ مداها من
ً
ً
انـفـعــاالت ،سيضطر عــاجــا أو آجــا
الى استخدام الجيش لتطويقها ،مع
كــل مــا يحمله ذلــك مــن مخاطر .وهل
يـتـحـمــل ال ـع ـهــد أن يـتـعـطــل مجلس
الـ ــوزراء ومـجـلــس ال ـنــواب وامل ــوازن ــة،
ب ــذريـ ـع ــة أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات س ـت ـكــون
ً
مفصال حقيقيًا وأن األشهر الباقية
ملوعدها ستكون كفيلة بتسوية كل
الخالفات.
كـ ــا الـ ـط ــرف ــن ي ـل ـع ـب ــان ع ـل ــى حــافــة
الهاوية ،واملشكلة الكبرى أن كليهما
ي ـت ـق ـنــان ل ـع ـبــة ت ـع ـط ـيــل امل ــؤس ـس ــات
والبلد.
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الحريري خارج المعمعة :حارس االستقرار األوحد!
التوتر الناتج من الفيديو
وسط كل ّ
سرب لوزير الخارجية جبران باسيل
ُ
الم ّ
وتصاعد األزمة مع عين التينة ،يقف
رئيس الحكومة على الحياد في العلن.
يعد سعد الحريري نفسه أبرز
لكن ،ضمنًاّ ،
المستفيدين من هذا الصراع الذي ُيمكن
ُ
أن ينسحب على عالقة التيار الوطني
ويمكن االستفادة منه في
بحزب اهللُ ،
الداخل والخارج
ميسم رزق
ّ
ّ
فــي ظــل اال ُنـقـســام الـحــاد ال ــذي خلفه
الـفـيــديــو املـ ـس ـ ّـرب ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل ،اع ـ ـت ـ ـمـ ــد رئـ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري أس ـلــوب
«الحياد اإليجابي» ،من وجهة نظره،
َ
سيطرح له ثمارًا سياسية
إذ يرى أنه
في الداخل والخارج.
تـعـلـيـقــا ع ـلــى م ــا ج ــرى ف ــي الـيــومــن
امل ــاض ـي ــن ،غ ـ ـ ّـرد ال ـح ــري ــري ُمـعـتـبـرًا
أن «ك ــرام ــة الــرئ ـي ـســن م ـي ـشــال عــون
ع ــون ونـبـيــه بـ ـ ّـري م ــن ك ــرام ــة جميع
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،أفـ ـ ـ ـ ــرادًا وم ـج ـم ــوع ــات
وط ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــف» .بـ ـ ـه ـ ــذا يـ ـ ـك ـ ــون رئـ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ق ـ ـ ـ ّـد قـ ـ ـ ـ ّـدم ن ـف ـس ــه وك ــأن ــه
عـلــى مـســافــة واح ــدة مــن عــن التينة
وبعبدا .لكن الحريري ال يفعل ذلك
م ــن م ـن ـط ـلــق وط ـن ــي ج ــام ــع ،ب ــل مــن
زاوية مصلحته السياسية الضيقة،
إذ إن ــه أب ــرز املـسـتـفـيــديــن مــن األزم ــة

سيستخدم الحريري األزمة أمام الرياض لتدعيم وجهة نظره بأن التحالف مع عون فيه إفادة على المدى البعيد (هيثم الموسوي)

ُ
ديرت .لكن كيف؟
املندلعة كيفما أ
ُ
بالنسبة إلى تيار املستقبل «اختار
ال ـح ــري ــري أن ي ـق ـ ّـدم نـفـســه كــوسـيــط
بني عني التينة وبعبدا .وهذه نقطة
تـسـ ّـجــل ل ــه ،ألن ــه يـلـعــب دورًا جامعًا
بــن األف ــرق ــاء» .ه ــذا األم ــر ال يـ ّ
ـربـحــه
على املستوى الوطني ،وحسب« ،إذا
اعـتـبــرنــا أن ه ـنــاك مـكـسـبــا حقيقيًا،
لكن األهم من ذلك هو أن طرح رئيس
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ن ـف ـســه ك ـب ــاح ــث عـ ــن ح ــل
ـواز
لــأزمــة ،إنما يجعله في موقع مـ ٍ
لـلــرئــاسـتــن األول ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ،بعد
أن ُصـ ـ ّـور مـنــذ ب ــداي ــة الـعـهــد كــاعــب
غير أســاســي» .لكن خلف هــذا الــرأي
يـخـتـبــئ تـفـسـيــر آخـ ــر ُ مل ـع ـنــى الــربــح
ال ـ ــذي ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـنــه امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــون،
ّ
ال ــذي ــن ي ـش ــك ــون ف ــي أن ي ـك ــون ك ــام

بــاس ـيــل ع ـفــويــا ،خ ـصــوصــا أن ــه قيل
ّ
يضم أكثر مــن تيار
فــي لقاء شعبي
ُ
وحزب لبناني .وبالتالي «يدرك وزير
الـخــارجـيــة أن رســالـتــه هــذه ستصل

ما يجري هو حالة
عداء مع الصورة
المستقبلية التي
يمثلها باسيل
ّ

إل ـ ــى مـ ــن ي ـع ـن ـي ـهــم األم ـ ـ ـ ــر» .وي ـط ــرح
ً
مسؤولون في تيار الحريري سؤاال
ّ
عما إذا كانت رسالة باسيل «رخصة
مرور إلى اململكة العربية السعودية،
عـ ـب ــر اإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء ب ــأنـ ـن ــا لـ ـسـ ـن ــا ع ـلــى
ت ـحــالــف وث ـيــق م ــع حـلـيــف حليفنا،
أي حــزب الله ،وأننا مستعدون ّ
لفك
ه ــذا الـتـحــالــف حـتــى لــو ق ــرر الـحــزب
أن ي ــأخ ــذ ط ــرف ــا إلـ ــى ج ــان ــب رئ ـيــس
امل ـج ـل ــس؟ وهـ ــل ل ـه ــذا الـ ـك ــام عــاقــة
بــالـتـفــاهــم مــع الــرئـيــس ال ـحــريــري؟».
يـجـيــب املـسـتـقـبـلـيــون أن ـف ـس ـهــم بــأن
«بــاسـيــل كــان ُي ــدرك تمامًا أن الكالم
الـ ـ ـ ــذي قـ ــالـ ــه س ـي ـص ــل إل ـ ـ ــى م ـس ــام ــع
ال ـج ـم ـي ــع ،وأن ـ ــه ب ــذل ــك سـيـسـتـعــدي
جمهور حركة أمــل وحــزب الـلــه ،وأن
ّ
متفرجًا إذا
األخير ال ُيمكن أن يقف

ما وصلت األمــور إلى هذه النقطة».
م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــره ــم «ربـ ـم ــا ي ـح ــاول
باسيل تحويل تحالفه الـطــارئ مع
تيار املستقبل إلى تحالف ثابت على
حساب تحالفه مع الحزب».
ّ
أيــن الــرئـيــس الـحــريــري مــن كــل ذلــك؟
ّ
يـســود اعـتـقــاد بــأن مــا حصل ُيشكل
ف ــرص ــة أم ـ ــام األخـ ـي ــر ل ـت ـقــديــم نفسه
كزعيم فوق الطوائف «يسعى وحده
ّ
لـلـحـفــاظ ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار» ،وي ـع ــزز
دوره كحام له.
غ ـيــر أن ال ـج ــائ ــزة «الـ ـح ــرزان ــة» الـتــي
سيقطفها الحريري ،حسب ما تشير
ِ
أوس ــاط سياسية ،هــي فــي استغالل
األزم ــة بــن التيار الوطني الـحــر من
ج ـه ــة ،وح ــرك ــة أم ــل وحـ ــزب ال ـل ــه من
جهة أخرى ،واستخدامها ّ
حجة أمام
اململكة العربية السعودية لتثبيت
وجهة نظره القديمة بأن «التحالف
مـ ــع م ـي ـش ــال ع ـ ــون ف ـي ــه إفـ ـ ـ ــادة عـلــى
املـ ــدى ال ـب ـع ـيــد» .س ـيـ ّـدعــي ال ـحــريــري
أن النهج الــذي اتبعه ،خصوصًا أنه
ً
بشكل غير مباشر عن
كــان مسؤوال ّ
التصعيد حني وقع على مرسوم منح
األقــدمـيــة لضباط دورة عــون ،أسهم
فــي وضــع أول حجر على طــريــق ّ
فك
االرت ـبــاط بــن العونيني وح ــزب الله
وحــركــة أم ــل ،وأن ف ـ ّـك ه ــذا االرت ـبــاط
س ـي ـكــون ملـصـلـحــة ت ـعــزيــز الـتـحــالــف
بـ ـ ــن ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــر واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
ومـعـهـمــا رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،وأنــه
بنقل ال ـصــراع مــع بيئته وجمهوره
إلـ ــى م ـك ــان آخ ـ ــر ،سـيـتـيــح ل ــه إعـ ــادة
إن ـت ــاج ت ـســويــة ت ــراه ــا امل ـم ـل ـكــة أنـهــا
«على هواها».
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معني بالشائعات
للترشح وغير
الصفديّ :نيتي جدية ّ
ّ
عبد الكافي الصمد
شائعات كثيرة طالت نائب طرابلس
محمد الـصـفــدي فــي اآلون ــة األخ ـيــرة،
ق ـب ــل ق ــراب ــة ث ــاث ــة أش ـه ــر ون ـ ّـي ــف مــن
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة املــرتـقـبــة فــي 6
أيار املقبل ،ذهبت إلى أنه لن يترشح
لـخــوض االن ـت ـخــابــات ،وأن ــه سيرشح
ـدال مـنــه اب ــن شقيقه أح ـمــد .الــروايــة
بـ ً
نفسها جرى تداولها عام  ،2013قبل
أن يجري التمديد للمجلس النيابي،
ألن الصفدي أعلن يومها لـ«األخبار»
أن ــه «ل ــن أخ ــوض االن ـت ـخــابــات إال إذا
قائال إنه
اعتمد مبدأ النسبية فيها»،
ً
«إذا بقي القانون األكثري فلن أرشح
نفسي».
الترشح انسحبت أيضًا على
شائعات
ّ
الـتـحــالـفــات االنـتـخــابـيــة؛ فقبل أشهر
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري
أن تيار املستقبل «يعمل على تشكيل
الئحة مكتملة في طرابلس بالتحالف
مـ ــع ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي» ،ل ـك ــن األخ ـ ـيـ ــر رف ــض
يومها تأكيد هذا التحالف أو عدمه،
ّ
«التريث» في هذا املجال.
مفض ًال
ّ
ّ
ح ـي ـن ـهــا تـ ـس ــرب ــت م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن أن
ال ـص ـف ــدي ي ـس ـعــى ل ـتــرش ـيــح زوج ـت ــه
فيوليت عــن مقعد ال ــروم األرثــوذكــس
ف ــي عــاصـمــة ال ـش ـمــال ،مـشـتــرطــا على
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن ي ـ ـكـ ــون ّ
وإي ـ ـ ــاه ـ ـ ــا م ـعــا
ع ـلــى ذات ال ــائ ـح ــة ،وه ــي مـعـلــومــات
ل ــم تــؤكــدهــا ك ـمــا ل ــم تـنـفـهــا أي جـهــة،
ـوال إل ــى ح ـ ّـد ال ـق ــول إن الـصـفــدي
وصـ ـ ً
يـتـجــه لـلـتـحــالــف مــع ال ــوزي ــر الـســابــق
أشرف ريفي.
كل ذلك لم يدفع الصفدي إلى الخروج
ع ـ ــن ص ـم ـت ــه وتـ ــوض ـ ـيـ ــح م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بمستقبله السياسي ،إذ بقي مغلقًا
األب ــواب على كــل الـتـســاؤالت املتعلقة
ب ـ ـ ــه ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا يـ ـتـ ـص ــل ب ـح ـي ـث ـي ـتــه
الشعبية الـتــي جعلته يحتل املرتبة

رد

واكيم:
تحالفنا ثابت
ضد سلطة
الفساد

ال قرار بعد في شأن ترشيح زوجة الصفدي (مروان طحطح)

األولى بني نواب املدينة في دورة عام
 2009بعدما حـصــد ،سنتها66855 ،
صــوتــا ،ومـنـهــا مــا يتعلق بــأوضــاعــه
املــالـيــة ،وبماكينته االنتخابية التي
قـيــل حينها إنـهــا األك ـثــر دق ــة مــن بني
املــاكـيـنــات االنـتـخــابـيــة األخـ ــرى ،وهــل
أن ـهــا ال ت ــزال عـلــى حــالـهــا ،أم ترهلت
وأصابها الصدأ؟
مصادر ّ
مقربة من الصفدي أوضحت
لـ«األخبار» أنه «يدرس كل االحتماالت
املتعلقة بحسابات الربح والخسارة
قـ ـب ــل إع ـ ـ ـ ــان ت ــرشـ ـح ــه وتـ ـح ــالـ ـف ــات ــه
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن «ه ــذي ــن
املوضوعني لم يحسما بعد ،بانتظار
االنتهاء من دراســة األرق ــام والنتائج
امل ـتــوق ـعــة ال ـت ــي س ـي ـتــرتــب عـلـيـهــا أي
خطوة ،مع األخذ في االعتبار القانون
االنتخابي الجديد».
وقــالــت امل ـص ــادر إن ال ـص ـفــدي «يعقد

ل ـق ــاءات م ــع أغ ـلــب ال ـق ــوى السياسية
فــي طــراب ـلــس ،املـعـنـيــة بــاالنـتـخــابــات،
لـكــن ه ــذه ال ـل ـقــاءات تـبـقــى بـعـيــدة عن
ّ
جدية
اإلعــام» .وأكــدت أن «هناك نية ّ
عند الصفدي في الترشح ،وهــو كان
قــد أك ــد ســابـقــا أن ــه لــن يـتــرشــح إذا لم

عام  2013ربط
ترشحه
الصفدي عدم ّ
ببقاء نظام االقتراع
األكثري

تعتمد النسبية في االنتخابات ،وهو
أمــر حصل اآلن .غير أن كل ما يحكى
عــن تـحــالـفــات الـصـفــدي هــو اسـتـبــاق
ـرد على
لــأمــور ،وهــو غير معني بــالـ ّ
ال ـش ــائ ـع ــات الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث عـ ــن ع ــدم
ترشحه لالنتخابات ،أو عن تحالفاته
االنتخابية».
وعــن احتمال ترشح زوجــة الصفدي،
فيوليت ،أوضـحــت امل ـصــادر أن «هــذا
الـ ـق ــرار ل ــم ُي ـت ـخــذ ب ـع ــد ،وهـ ــو م ــا زال
ق ـي ــد ال ـ ـ ـ ـ ــدرس» ،ل ـك ـن ـهــا أشـ ـ ـ ـ ــارت ،فــي
م ـ ـعـ ــرض ت ــأكـ ـي ــده ــا الـ ـضـ ـمـ ـن ــي ع ـلــى
ت ــرش ــح ال ـص ـف ــدي ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،إلــى
أن «املــاكـيـنــة االنـتـخــابـيــة الـتــابـعــة له
قــد انطلقت ،وهــي بــاشــرت عملها من
خ ــال ع ـقــدهــا ج ـل ـســات ت ــدري ــب على
الـقــانــون االنـتـخــابــي الـجــديــد ،إضــافــة
إلى تواصلها مع املفاتيح االنتخابية
لهذه الغاية».

جـ ــاءنـ ــا مـ ــن الـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق
نجاح واكيم الرد اآلتي:
فـ ــي ال ـت ـق ــري ــر الـ ـ ــذي وض ـع ـتــه
األسـ ـت ــاذة مـيـســم رزق تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان «خ ـ ـمـ ــس ل ـ ــوائ ـ ــح فــي
ّ
ً
وبناء
بيروت  ،»2نقلت عني،
ع ـل ــى م ـك ــامل ــة ه ــات ـف ـي ــة ،أن ـنــي
ل ـســت مــرش ـحــا لــانـتـخــابــات،
وه ــذا صـحـيــح؛ وأن مرشحي
«ح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» امل ـع ـل ـن ــن
حتى الساعة هما األسـتــاذان
إبراهيم الحلبي رئيس الحركة
وع ـمــر واك ـي ــم ،وهـ ــذا صحيح
أي ـضــا .لـكـنـنــي لــم أت ـطــرق إلــى
ذكــر «فــريــق  8آذار» باملطلق،
وأكـ ُ
ـدت أن تحالفنا الثابت هو
مع القوى الوطنية في مواجهة
الـ ـق ــوى ال ـط ــائ ـف ـي ــة امل ـس ـي ـطــرة
على السلطة ،ومع مجموعات
ال ـ ـحـ ــراك امل ــدن ــي وال ـن ــاش ـط ــن
فيه ضــد سلطة الـفـســاد التي
تحتمي بالطائفية.
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إعالن

بنك عوده ش م ل

الرأسمال :ل.ل 677,255,426,252 .مدفوع بكامله
المجمعة :ل.ل6,313,260,391,378 .
الخاصة
األموال
ّ
ّ
س.ت 11347 .بيروت
جمعية مصارف لبنان
الئحة المصارف  - 56عضو فـي
ّ

اإلقليمية
المصرفية
في عداد كبرى المجموعات
ّ
ّ
|

لبنان

سويسرا

|

فرنسا

|

األردن

|

مصر

|

السعودية
العربية
المملكة
ّ
ّ

|

|

قطر

إمارة موناكو

|

تركيا
ّ

|

العراق

|

مكتب تمثيلي في أبو ظبي

األول 2017
المدققة كما في نهاية كانون
ّ
المجمعة غير
النتائج
ّ
ّ
ً
الدولية لإلفصاح المالي
وفقا للمعايير
ّ

المجمع
بيان المركز المالي
ّ
الموجودات

المجمع
بيان الدخل
ّ
(القيم بماليين الليرات اللبنانية)

الصندوق ومؤسسات اإلصدار
الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية
المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية
الشقيقة والتابعة
قروض للمصارف والمؤسسات المالية وإتفاقيات إعادة بيع

المدينون بموجب قبوالت

ادوات الدين بالكلفة المطفأة

اسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل اآلخرى
حصص ومساهمات في الشركات المرتبطة و فقاً للحقوق الصافية

-

-

1,208,536

2,068,815

398,084

390,138

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر

-

1,434,420

619,593

73,621

47,658

21,898

24,400,781

25,732,247

226,896

199,156

161,814

219,193

14,822,345

13,990,070

134,457

13,333

884,400

881,501

158,027

أصول مأخوذة إستيفاء لديون

144,058

اصول ثابتة غير مادية

76,243

اصول ثابتة مادية

-

-

أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر
أدوات دين وموجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة مقابل حساب
األرباح والخسائر
منها :صافي التسليفات والقروض المصنفة بالقيمة العادلة
مقابل حساب األرباح والخسائر
()1
صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة

()3

-

-

االيرادات من العموالت

441,600

19,846,859
1,454,753

61,030

صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة

3,349,296
3,467,297

2,008,163
2,574,005

صافي االيرادات من الفوائد

1,602,033

18,650,596
3,027,228

أصول مالية معطاة كضمانة

()2

31/12/2017
مؤسسات اإلصدار
المصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة شراء
المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية
الشقيقة والتابعة
اصول مالية مأخوذة كضمانة

-

اصول غير متداولة برسم البيع

-

الشهرة

42,713

مجموع الموجودات

65,955,897

193,948
81,027

64,621

-

موجودات اخرى

500,481

485,295

66,732,209

41,827

205,384

272,952

منها :الودائع بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر

-

-

ودائع وحسابات الجهات المقربة

750,222

-

األعباء من العموالت

صافي االيرادات من العموالت

49,677,857

53,389,218

صافي ارباح  /خسائر عمليات االدوات المالية المصنفة بالقيمة
العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر
منها :صافي إيرادات  /أعباء فوائد

مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية

-

-

ايرادات تشغيلية أخرى

مطلوبات اخرى

588,685

الودائع وحسابات الزبائن الدائنة

4,257,468
()2,655,435

31/12/2016

31/12/2017

أدوات مشتقات مالية

2017

2016
3,867,438
()2,331,623

الفوائد وااليرادات المشابهة
الفوائد واألعباء المشابهة

31/12/2016

-

أدوات مشتقات مالية

المطلوبات

(القيم بماليين الليرات اللبنانية)

(القيم بماليين الليرات اللبنانية)

()75,793
365,807

1,535,815

1,441,911

()106,760

1,335,151

99,182

396,931

80,892

53,704

813,548

صافي أرباح  /خسائر االستثمارات المالية

41,561

تعهدات بموجب قبوالت

226,896

199,156

مجموع االيرادات التشغيلية

2,272,501

3,540,128

مؤونات لمواجهة األخطار و األعباء

141,731

156,592

خسائر االئتمان (مخصصات المؤونات)

()221,335

()665,384

ديون مرؤوسة و ما يماثلها

مطلوبات غير متداولة برسم البيع

769,582

1,235,268

973,535

صافي االيرادات التشغيلية

2,051,166

59,642,636

61,156,751

أعباء المستخدمين وملحقاتها

()627,553

()733,910

664,783

661,985

-

مصاريف إدارية وأعباء تشغيلية أخرى

حقوق المساهمين  -حصة المجموعة
الرأسمال  -أسهم عادية

الرأسمال  -أسهم تفضيلية وما يماثلها

12,473

عالوات إصدار األسهم التفضيلية

1,118,153

عالوات إصدار األسهم العادية

10,350

883,582

883,582

931,837

حقوق اكتتاب في أسهم مؤسسة تابعة

12,629

إلزامية)
احتياطات غير قابلة للتوزيع (قانونية و
ّ

1,544,754

1,456,141

األدوات الرأسمالية المعاد شراؤها

()94,532

()94,026

أنصبة أرباح مقترحة للتوزيع

-

المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال

12,629

72,586

احتياطات حرة قابلة للتوزيع

72,586

430,592

أرباح مدورة

فائض إعادة تقييم العقارات
التغيير في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة مقابل
عناصر الدخل الشامل األخرى
فروقات اكتوارية عائدة لمزايا التعاقد المحدد
حصتنا في عناصر الدخل الشامل االخرى لمؤسسات مرتبطة
وفقاً للحقوق الصافية

46,579

2,874,744

-

مجموع المطلوبات

163,918

225,652

624,501

1,424,165

875,244

357,137

358,713

878

32,154

()12,806

()4,254

-

4,546

4,546

()1,277,777

()1,206,264

()11,723

()57,713

فروقات تحويل العمالت األجنبية
صافي ارباح  /خسائر التحوط لصافي االستثمارات في
المؤسسات التابعة األجنبية
نتائج الدورة المالية

811,218

حقوق المساهمين  -حصة حقوق االقلية

مجموع حقوق المساهمين

372,603

6,313,261

5,575,458

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

65,955,897

66,732,209

مخصصات استهالكات ومؤونات األصول الثابتة المادية

اطفاء األصول الثابتة غير المادية

()436,062

()74,397
()22,968

()490,546

()77,802

()30,913

خسائر اضمحالل
مجموع األعباء التشغيلية

()1,160,980

األرباح التشغيلية

890,186

1,347,913

حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة وفقا للحقوق الصافية

3,047

1,090

النتائج قبل الضريبة

893,967

1,325,815

صافي أرباح أو (خسائر) بيع أو استبعاد الموجودات األخرى
الضريبة على األرباح

النتيجة بعد الضريبة من النشاطات العادية

النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقفة أو قيد التصفية

734

()193,660
()1,526,831

()23,188

()194,737

()351,618

143,394

()265,512

699,230

974,197

672,095

مجموع حقوق المساهمين  -حصة المجموعة

5,940,658

5,234,106

341,352

النتائج الصافية

842,624

708,685

النتائج الصافية  -حصة األقلية
النتائج الصافية  -حصة المجموعة

31,406
811,218

36,590
672,095

حصة السهم العادي من األرباح ل.ل .

1,919

1,572

( )1بعــد تكويــن مؤونــات بكامــل قيمــة التدنــي البالغــة  1,130مليار ل.ل .من التســليفات والقروض وفقاً للمعيار المحاســبي الدولي
رقم  ،39بما فيها تلك المتعلقة بالتسليفات والقروض الناتجة عن التقييم االجمالي ،والبالغة  663مليار ل.ل.
( )2بلغت القروض الممنوحة للجهات المقربة مقابل ضمانات نقدية  114مليار ل.ل.
تم التفرّ غ عن مخاطرها للزبائن بمبلغ  755مليار ل.ل.
( )3يشمل سندات ّ

الميزانية
خارج
ّ
تعهدات تمويل
تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية

(القيم بماليين الليرات اللبنانية)

31/12/2017

31/12/2016

752,363

649,916

تعهدات للزبائن

5,189,116

4,799,560

تكفل وكفاالت وضمانات اخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية

222,747

273,923

تكفل وكفاالت وضمانات أخرى مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية

1,234,621

2,043,361

تكفل وكفاالت وضمانات معطاة للزبائن

2,257,714

2,512,013

تعهدات ضمان

منها :أدوات المشتقات االئتمانية
منها :أدوات المشتقات االئتمانية

تكفل وكفاالت وضمانات مستلمة من الزبائن

تعهدات على سندات مالية
سندات مالية لالستالم

-

-

36,647,730

35,670,089

-

-

منها :قيم مباعة مع حق إعادة الشراء أو االسترداد

-

منها :قيم مشتراة مع حق إعادة البيع أو االسترداد

-

-

عمالت أجنبية لالستالم

11,157,347

10,251,741

سندات مالية للتسليم

عمليات بالعمالت األجنبية

-

عمالت أجنبية للتسليم
تعهدات على األدوات المالية ألجل

11,173,412
9,222,017

مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية

-

خاضعة لتوظيفات إستنسابية
موجودات حسابات إدارة األموال

25,506
13,419,937

األدوات و المنتجات المالية المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالية

-

ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر الى خارج الميزانية خالل الفترة

4,968

تعهدات أخرى

حسابات االئتمان
خاضعة لتعليمات محددة

هيئات االستثمار الجماعي

تعهدات مشكوك بتنفيذها

-

2,944,813
2,919,307

73,892

-

-

10,327,110
12,686,455

-

3,407,836
3,307,051

100,785
12,659,104
260,859

-

183,991

مصرفية شاملة ومبتكرة
خدمات
ّ
تتم خدمتهم
 1.2مليون عميل ّ
من خالل  204فروع

ً
بلدا
موظف في 11
ّ
و 6,5آالف

6
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سياسة
تقرير

الئحة ريفي «شبه محسومة» في طرابلس:
لن أتحالف مع القوى التقليدية
باتت الئحة الوزير السابق
أشرف ريفي االنتخابية
في طرابلس شبه جاهزة،
المفترض أن يكشف
ومن ُ
عنها في األسبوع األول
من شباط .اختيار ُمرشحيه
بناء على ثالثة معايير:
أتى ً
االنتماء المناطقي ،تأمين
كحد أدنى ،وأن
 3000صوت ّ
يكون من الوجوه الجديدة
ليا القزي
االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة فــي طــرابـلــس،
ّ
ش ــك ـل ــت ن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ـ ّـول فـ ــي م ـس ـيــرة
الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق أش ـ ـ ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي
الـسـيــاسـيــة ،الـتــي يــريــد استكمالها
ف ــي االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة .ال ت ــزال
َ
«س ـك ــرة» االن ـت ـصــار فــي «الـبـلــديــة»،

رغ ــم ال ـف ـشــل الـ ــذي ُم ـنــي ب ــه مجلس
طرابلس ّالبلدي ،مصدر الثقة األول
لريفي ،بــأنــه ُيمثل «الـخـيــار البديل
للناخبني» في دائرة الشمال الثانية
(طــراب ـلــس ـ ـ املـنـيــة ـ ـ الـضـنـيــة) .على
ّ
ال ــرغ ــم م ــن أن ح ـي ـث ـيــات «ال ـن ـيــابــة»
تـخـتـلــف ع ــن االن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة.
في  6أيــار ،سيكون ريفي بمواجهة
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق نـجـيــب
م ـي ـق ــات ــي ،والـ ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ك ـب ــارة،
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ف ـي ـصــل ك ــرام ــي.
وب ـ ـ ــدأ خـ ـص ــوم ري ـ ـفـ ــي ،مـ ــن أجـ ـه ــزة
أمنية وأحــزاب سياسية ،استقطاب
عـ ــدد م ــن كـ ـ ـ ــوادره وح ـل ـف ــائ ــه :ول ـيــد
م ـعــن ك ــرام ــي ،ع ـمــر ال ُ ـش ــام ــي ،هيثم
ّ
جـمـعــة ...إال أن أحــد املــرشـحــن على
ّ
ُ
الئحة اللواء املتقاعد يصر على أن
ري ـفــي «وحـ ــده ق ــادر عـلــى الـحـصــول
عـلــى  27أل ــف ص ــوت مــن أص ــل أكثر
من  170ألف ُمقترع تقريبًا» .الـ «27
أل ــف م ـق ـتــرع» يـعـنــي ح ـصــولــه على
م ـق ـع ــدي ــن م ــن أص ـ ــل  11م ـق ـع ـدًا فــي
الدائرة.
الـ ـص ــورة األولـ ـي ــة لــائ ـ ُحــة اكـتـمـلــت،
«ومـ ـ ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ن ـع ـل ـن ـه ــا فــي
األس ـبــوع األول مــن ُش ـبــاط» .اعتمد
ريـفــي فــي اخ ـت ـيــاره املــرش ـحــن على
ـدد م ــن ال ـع ــوام ــل :وجـ ــوه ج ــدي ــدة،
عـ ـ ٍ
يحظى كل منها بدعم  3000صوت

ّ
ك ـ ـحـ ـ ّـد أدن ـ ـ ـ ــى ،وت ـ ــأمـ ــن ت ـم ـث ـي ــل ك ــل
املـنــاطــق الطرابلسية .األو ُلــويــة هي
«ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ت ـح ــدي ــد امل ــرش ـح ــن

تتوقع ماكينة
ريفي أن تفوز الئحته
بالحد األدنى
بمقعدينّ ،
ُعن املقاعد السنية ،بعد ذلك ُيختار
امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــون ال ـ ـع ـ ـلـ ــوي واملـ ـ ــارونـ ـ ــي
املتداولة
األسماء
ً
واألرثوذوكسي»ّ .
هي ،عن املقاعد السنية (إضافة إلى
ريفي) :وليد قمر الدين ،وعبد املنعم
عـلــم ال ــدي ــن ،وع ــام ــر أرنـ ـ ــاؤوط؛ زيــن
الــديــن دي ــب أو ب ــدر عـيــد عــن املقعد
ال ـع ـل ــوي؛ رف ـي ــق ي ــون ــس ع ــن املـقـعــد
املاروني؛ مايا حبيب أو سابا زريق
عــن مقعد ال ــروم الكاثوليك؛ عثمان
عـلــم ال ــدي ــن ف ــي امل ـن ـيــة؛ عـبــد الـعــزيــز
الضنية.
الصمد وراغب رعد في ُ
ُي ّ
شرح ريفي وضع بعض املرشحني،
ّ
فـيـقــول إن ولـيــد قـمــر الــديــن هــو ابــن
الـ ـتـ ـب ــان ــة ،وشـ ـقـ ـي ــق رئ ـ ـيـ ــس ب ـل ــدي ــة

ط ــرابـ ـل ــس« ،ولـ ــديـ ــه ح ـي ـث ـيــة بـسـبــب
كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم فـ ـ ــي املـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ولـ ـ ــدى
ال ـ ـطـ ــراب ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي غـ ـ ــانـ ـ ــا ،وبـ ــن
ال ـعــائــات الـطــرابـلـسـيــة» .أم ــا نقيب
املـ ـهـ ـن ــدس ــن الـ ـس ــاب ــق عـ ـب ــد امل ـن ـع ــم
ع ـل ــم الـ ــديـ ــن« ،ف ـي ـت ـف ــاع ــل مـ ــع أب ـن ــاء
امليناء» .بالنسبة إلى بقية األسماء
امل ـطــروحــة ،ف ـ «مــايــا حـبـيــب نشيطة
وس ـ ــط ال ـش ـب ـي ـب ــة األرثـ ــوذوك ـ ـس ـ ـيـ ــة،
ولـ ـك ــن لـ ــم ت ـح ـس ــم خ ـ ـيـ ــارهـ ــا .ك ــذل ــك
ل ــم ن ـح ـســم ب ـع ــد م ــع بـ ــدر عـ ـي ــد .أم ــا
عـبــد الـعــزيــز الـصـمــد (أح ــد املمولني
األس ــاسـ ـي ــن ل ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل فــي
الـ ـضـ ـنـ ـي ــة) ،فـ ـهـ ـ ّن ــاك ح ـ ـ ـ ُـوار ّأولـ ـ ـ ــي».
ويــؤكــد ري ـفــي أن ــه «ل ــن نــرشــح أح ـدًا
من أعضاء البلدية الحاليني» ،بعد
ما ُحكي عن إمكانية ترشيح خالد
التدمري.
ّ
ال يــزال ريفي ُمصرًا على أن «املناخ
التغييري يكبر ...بكرا بتشوفو» .ألن
يؤثر عليك سلبًا عــدم التحالف مع
أي قوى سياسية رئيسية؟ «ال أريد
أحـدًا .الجيل الجديد يريد التغيير،
لذلك ال ينفع أن أتحالف مع القوى
ال ـت ـق ـل ـيــديــة» .ق ــوت ــه األس ــاس ـي ــة هــي
املدينة ،أمــا فــي املنية ـ ـ الضنية
فــي ُ
«فلم نعرها االهتمام الكافي قبل أن
ُ
تصبح جزءًا من الدائرة االنتخابية،
ٌ
نسيج واحد».
ولكن الثالثة

تقرير

فتشوا عن غيري!
جنبالط يعلن استبعاد برجا «انتخابيًا»ّ :
الجنون
محمد ّ

ّ
بعد  24عامًا على تمثلها في املجلس
النيابي عبر النائب فــي كتلة الحزب
التقدمي االشـتــراكــي عــاء الــديــن تــرو،
أصبحت بلدة برجا ـ إقليم الخروب،
خارج الحسابات االنتخابية لألحزاب
الرئيسية في املنطقة .فيوم أمس ،أبلغ
رئيس الحزب االشتراكي النائب وليد
جـنـبــاط أع ـضــاء لـجـنــة مـتــابـعــة ملف
االنتخابات النيابية في برجا ،خالل
زي ــارت ـه ــم ل ــه ف ــي كـلـيـمـنـصــو ،تمسكه
بمرشحه عن املقعد السني في الشوف
بــال عبدالله ،وع ــدم نيته تسمية أي
مرشح آخر من برجاُ .
كالم جنبالط َّلم
ٍ
َّ
يقف عند هذا الحد ،بل أكد للوفد أنه
ال يتحمل مسؤولية استثناء برجا من

املـعــادلــة االنـتـخــابـيــة» .وق ــال ،بحسب
ُ
أعطيت
مشاركني في االجتماع« :لقد
برجا  25عامًا ،وإذا النائب عالء الدين
تــرو أخـطــأ ،فــأنــا ال أتحمل مسؤولية
ذل ـ ــك» .وأضـ ـ ــاف« :ف ـت ـشــوا ع ــن غ ـيــري،
ألنـ ــه أي ـض ــا ع ـل ـيــه ت ـح ـمــل امل ـســؤول ـيــة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» ،ف ــي إشـ ـ ـ ــار ٍة إلـ ــى ت ـيــار
«املـسـتـقـبــل» ورئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري.
أصداء االجتماع لم تكن إيجابية على
الشارع البرجاوي ،إذ اعتبرت مختلف
فاعليات البلدة أن الـقــوى السياسية
استثنت برجا من املعادلة السياسية،
كــون ـهــا ت ـضــم أك ـب ــر ك ـت ـلــة نــاخ ـبــة في
إق ـل ـيــم الـ ـخ ــروب .ع ــدد نــاخ ـبــي الـبـلــدة
املسجلني يـفــوق الـ ـ  15أل ـفــا ،مــن أصــل
نحو  60ألف ناخب في إقليم الخروب.

ستدعم «لجنة المتابعة» أي مرشح برجاوي كائنًا من كان،
الئحة انتمى (هيثم الموسوي)
وألي ٍ

ُ
ويـم ـثــل ه ــذه املـنـطـقــة نــائ ـبــان سنيان
في قضاء الشوف (من أصل  8نواب).
ّ
وفي االنتخابات املقبلة ،يشكل قضاءا
الشوف وعاليه أكبر دائــرة انتخابية،
لجهة عدد املقاعد ( 13نائبًا).
وب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» مــن
مصادر سياسية متابعة ،فقد «كانت
هـ ـن ــاك ن ـي ــة م ــن ق ـب ــل ب ـع ــض امل ـقــربــن
م ــن تـ ـ ــرو ،ل ـت ـســوي ـقــه م ــن ج ــدي ــد ل ــدى
جنبالط ،لكنهم فوجئوا بكالم األخير
عن نائبه ،وقوله إنه أخطأ» .وتضيف
املصادر« :خالل الفترة املاضية ،عقدت
اج ـت ـم ــاع ــات لـ ــدائـ ــر ٍة م ـقــربــة م ــن ت ــرو،
للتباحث فــي كيفية التسويق لــه من
خــال الـلـقــاءات الـتــي تعقد فــي برجا،
ومن خالل زيارة الجمعيات السياسية،
وأبــرزهــم جنبالط» .وتضيف" :هدفت

خطة املقربني مــن تــرو إلــى استقطاب
أك ـبــر كـتـلــة م ــن املــؤيــديــن ل ــه ،والـلـعــب
ع ـلــى عــاط ـفــة ال ـب ــرج ــاوي ــن املـطــالـبــن
بحفظ مقعدهم في املجلس النيابي،
األمــر الــذي سيشكل ورقــة ضغط على
ج ـن ـب ــاط إلع ـ ـ ــادة ط ــرح ــه م ــن ج ــدي ــد،
بإجماع برجاوي،
بذريعة أنه يحظى
ٍ
وبالتالي إظـهــار مرشح "االشـتــراكـ َّـي"
بالل عبدالله البديل من ترو ،على أنه
َّ
مرشح ضعيف» .وكشفت املصادر أن
"أحد املقربني من ترو َ
طلب إنهاء عمل
ـام على انعقاد
لجنة املتابعة ،بعد أي ـ ٍ
ـون
ـ
ن
ـا
ـ
ك
ـي
ـ
ف
ـع
ـ
س
الـلـقــاء ال ـت ـشــاوري املــو
ً
األول املــاضــي ،بعدما وجــد معارضة
شــديــدة غير مباشرة مــن قبل العديد
من املستقلني إلعادة تعويم ترو» .إلى
ذلــك ،تؤكد مـصــادر فــي لجنة متابعة

تقرير

الرئيس األلماني لطالب «اللبنانية» :ال تكرهوا اسرائيل!
فاتن الحاج
بدبلوماسية ،أجــاب رئيس جمهورية
أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـف ـ ــدرال ـ ـي ـ ــة ف ـ ــران ـ ــك ف ــال ـت ــر
شتاينماير عن أسئلة طالب الجامعة
اللبنانية .انتظر شتاينماير الذي زار
األردن أخيرًا أن يكون حرم الجامعة في
الحدث منبرًا أكاديميًا محايدًا يطل من
خالله على الشباب اللبناني والعربي
ع ـلــى الـ ـس ــواء ،م ـ ّ
ـروج ــا مل ــوق ــف أملــانـيــا
وامل ـج ـم ــوع ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة م ــن ال ـح ـلــول
السياسية للنزاع العربي ـ ـ اإلسرائيلي
في املرحلة املقبلة .رغم إعالن الرئيس
األملـ ــانـ ــي ال ـ ـتـ ــزام أمل ــان ـي ــا بــامل ـســؤول ـيــة
التاريخية تجاه إسرائيل على خلفية

«املحرقة اليهودية»ّ ،
تقصد ـ ـ أو ربما
كانت هذه هي الرسالة األساسية التي
أراد توجيهها في اللقاء الحواري أمس
ـ ـ التمايز عن موقف الواليات املتحدة
ورئيسها دونالد ترامب لجهة اإلقرار
بالقدس عاصمة إلسرائيل واملطالبة
بـ ـجـ ـل ــوس األط ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـتـ ـن ــازع ــة عـلــى
طاولة املفاوضات بغية السير باتجاه
حل الدولتني ،داعيًا الــى عــدم الشعور
بالكراهية تجاه إسرائيل!
ّ
استفز الرئيس األملاني أن يسأله حسن
شــري ،طالب في كلية العلوم الطبية،
عما إذا كان الشعور بالذنب التاريخي
تجاه إسرائيل يبرر ألملانيا انحيازها
ل ـل ـط ــرف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي اعـ ـت ــداءات ــه

عـلــى الـشـعــوب الـعــربـيــة ،وكـيــف يمكن
أن نثق بدولة تدعم إسرائيل؟ فأجاب
بامتعاض« :ال يرى الجميع في بلدكم
ه ــذا األم ــر ،ول ــو سمعتم بشكل دقيق
مــا قـلــت ملــا ســألـتــم ه ــذا ال ـس ــؤال ،وهــو
أننا ال نستطيع أن نهرب من التاريخ.
وهذه املسؤولية ال تمنعنا من انتقاد
السياسة اإلسرائيلية حيث يجب أن
ننتقدها .وبــالـتــالــي ال تـتـعــارض هذه
امل ـس ــؤول ـي ــة م ــع دعـ ــم ل ـب ـن ــان ،فــأملــانـيــا
تملك عــدالــة بالتمييز وليست لديها
آراء مسبقة».
لـ ــم ي ـق ـن ــع كـ ـ ــام ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر عـ ــن أن
ت ـص ــدي ــر األس ـل ـح ــة األمل ــانـ ـي ــة ل ــم يـعــد
ف ــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة يـشـمــل أمــاكــن

الـ ـت ــوت ــر إح ـ ـ ــدى الـ ـط ــالـ ـب ــات ،ف ـس ــأل ــت:
«مــاذا عن الغواصات التي ترسلونها
إلس ــرائ ـي ــل؟» .هـنــا ع ــاد الــرئـيــس وكــرر
رسالته« :القرار املتخذ في واشنطن ال
يقدم مساهمة في حل الصراع العربي
ـ اإلسرائيلي»!
وعـ ـ ــن س ـ ـ ــؤال ح ـس ــن حـ ـ ـم ـ ــادة ،ط ــال ــب
دك ـ ـتـ ــوراه ف ــي ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة ،بـشــأن
إقرار أملانيا بحق الشعوب في مقاومة
االعتداء ،ال سيما أن االتحاد األوروبي
وضـ ــع ب ـعــض ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة على
لـ ــوائـ ــح اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،ق ـ ــال ش ـتــاي ـن ـمــايــر:
«أم ـض ـي ــت ن ـص ــف ح ـي ــات ــي أداف ـ ـ ــع عــن
ميثاق األمم املتحدة وأنا أحترم النظام
العاملي وأدعو إلى االنضباط به».

ونفى الرئيس األملاني ردًا على سؤال
كــارال نجيم ،طالبة ماستر بحثي في
كلية اإلع ــام ،أن يـكــون ال ــدور األملــانــي
ض ـع ـي ـفــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة «فـ ـق ــد حـضــرنــا
بقوة في األعوام القليلة املاضية .ولكن
تقييم ذلك يتوقف ربما على مقارنتنا
ً
بالدول الفاعلة األخرى .فنحن مثال ال
نماثل الــواليــات املتحدة وروسـيــا في
هذا املجال».
س ـ ــأل ج ـ ــاد ال ـ ـحـ ــاج مـ ــن ك ـل ـي ــة اآلداب
والـ ـعـ ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة ع ــن ال ـخ ـط ــوات
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـت ـخ ــذه ــا أمل ــان ـي ــا
ل ــدع ــم ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن وإي ـج ــاد
حــوافــز البقاء ووقــف الـحــروب ،فأشار
ش ـتــاي ـن ـمــايــر إل ـ ــى أن ه ـ ــذا امل ــوض ــوع
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موسيقى في أذن دبلوماسي
عمر نشابة
مصر على ّأن
ريفي ّ
«المناخ التغييري» يكبر
(مروان طحطح)

«إنها بمثابة موسيقى في أذني» ()music to my ears
قال أمس دبلوماسي غربي ،في تعليق له ،خالل جلسة
خاصة ،على االحتقان القائم ،والواعد مع األسف بالتعاظم،
َ
بني حليفي حزب الله األساسيني في لبنان .فالواليات
ُ ْ
املتحدة ودول االتحاد األوروبي وكندا وأوستراليا لم تخ ِف
مناهضتها لحزب الله وتصميمها على إضعافه،
يومًا
ً
مستخدمة شتى أنواع األسلحة؛ في السياسة ،من خالل
اتهامه بإنشاء دولة ضمن الدولة ،ولعالقته مع إيران ودوره
في سوريا والعراق واليمن؛ والقانون ،من خالل اتهامه
بالضلوع في جرائم إرهابية ومالحقة من ُي ّدعى أنهم
منتمون إليه؛ واالقتصاد ،من خالل الضغط على املصارف
ملنع تمويل املقاومة؛ واإلعالم ،من خالل تصنيف الحزب
إرهابيًا شريرًا وتجميل صورة إسرائيل بني العرب.
وها قد أتاهم الصدام الحاصل بني الرئيس نبيه بري
وحركة أمل من جهة ،والرئيس ميشال عون والتيار الوطني
الحر ورئيسه من جهة ثانية ،على طبق من ذهب .فال شك
أن املقاومة هي الخاسر األكبر؛ فإذا اختارت االصطفاف
مع أي من الطرفني ،قد يعاديها الطرف املقابل ُويدعى الى
االنضمام ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،الى الحمالت
الدولية الغربية الهادفة إلى القضاء عليها .وبالتالي ،ال بد
من العمل الجدي على حل النزاع القائم .وفي هذا اإلطار ،ال
يبدو أن ّ محاوالت الوزير الياس بوصعب والعميد شامل
روكز تلقت آذانًا صاغية في أوساط العونيني ،كما ال يبدو
أن هناك استجابة للمناشدات بتهدئة غضب مناصري
حركة أمل.
املشكلة ليست بسيطة ،وتعود جذورها الى الحقبة املاضية.
فالخالف ليس على توقيع أو عدم توقيع وزير على
مرسوم ،وال على مسألة محددة وعابرة ،بل يبدو الخالف
في أساس بنية الدولة الطائفية في لبنان ،فمنذ  34سنة

ملف االنتخابات في برجا لـ«األخبار"
َّ
ـرق
أن "الـتـحــرك يـهــدف إل ــى إحـ ـ ِ
ـداث خـ ٍ
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ب ـ ـ ــرج ـ ـ ــا ،والـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ع ـل ــى
ـرح مــرشـ ٍـح مــن البلدة،
السياسيني لـطـ ِ
َّ
إال أنهم على ما يبدو ال يريدون ذلك،
وبالتالي سيكون لبرجا موقف موحد
ُ
سيعلن عنه قريبًا» .وتوقفت املصادر
عـ ـن ــد زيـ ـ ـ ـ ــارة األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــ«تـ ـي ــار
املـسـتـقـبــل" أح ـم ــد ال ـح ــري ــري لـبــرجــا،
قبل أي ــام ،وقــالــت" :لـقــد تلقينا وعــودًا
ـن ل ـق ـ ٍـاء م ــع الــرئ ـيــس سعد
م ـنــه ب ـتــأمـ ِ
ال ـح ــري ــري ،ون ــأم ــل أن يـضـمــن األخـيــر
مقعد برجا في املجلس النيابي ،وأن
يحفظ لها تاريخها ووزنها».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد "تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل" ،فـقــد
َّ
َّ
أك ـ ــدت مـ ـص ــادره لـ ــ«األخـ ـب ــار" أن "أم ــر
ال ـتــرش ـي ـحــات وت ـحــديــد األس ـم ــاء بيد
ّ
الرئيس سعد الـحــريــري ،وسيتم بته
قــري ـبــا ج ـ ـدًا خـ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة
ً
امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة» ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه خ ــال
"األسبوع املقبل ،سيتم تحديد موعد
لـقــاء الـحــريــري مــع لجنة املتابعة في
برجا» .ومع إعــان جنبالط استبعاد
بـ ــرجـ ــا مـ ــن حـ ـس ــاب ــات ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة،

وانـتـظــار خـطــوة الـحــريــري فــي إعــان
الـتــرشـيـحــات ف ــي امل ـنــاطــق وال سيما
في الشوف وعاليه ،ومع ما سيحمله
اجـ ـتـ ـم ــاع ــه م ـ ــع ل ـج ـن ــة املـ ـت ــابـ ـع ــة مــن
نـ ـت ــائ ــج ،ت ــوق ـف ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
متابعة عند خطوة برجا في املرحلة
َّ
القادمة ،وال سيما أن مخاتير البلدة
ك ــان ــوا ق ــد أص ـ ـ ــدروا ،ق ـبــل أي ـ ــام ،بـيــانــا
"دع ــوا فـيــه الـبــرجــاويــن إل ــى مقاطعة
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،م ــا ل ــم تـنـجـ ِـل
األمـ ــور وي ـكــون لـبــرجــا م ــرش ــح» .ومــع
املطالبة باملقاطعة ،والضغط باتجاه
ُ
ح ـف ــظ م ـق ـع ــد ب ــرج ــا الـ ـنـ ـي ــاب ــي ،ي ـب ــرز
كمرشح
اســم الــدكـتــور الـيــاس ال ـبـ َّـراج
ٍ
برجاوي وحيد لالنتخابات النيابية.
تقول ًاملـصــادر" :قــد يكون اســم الـبـ َّـراج
منصة ّلتالقي الـبــرجــاويــن ،فــي حال
عدم تبني األحزاب السياسية مرشحًا
َّ
في برجا ،وال سيما أن لجنة متابعة
االنـتـخــابــات أك ــدت فــي بيانها أنــه في
حــال عــدم ّ
تسمية األح ــزاب السياسية
أحدًا من برجا ،فإن اللجنة ستدعم أي
مرشح بــرجــاوي كائنًا مــن كــان ،وألي
الئحةٍ انتمى».

«هو أحد األسباب الرئيسية لزيارتي
ل ـل ـب ـنــان ،وق ــد نــاق ـشــت م ــع امل ـســؤولــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ك ـي ـف ـي ــة ت ـح ـف ـي ــز ال ــدول ــة
امل ـت ـح ـف ـظ ــة ف ـ ــي تـ ـحـ ـس ــن االقـ ـتـ ـص ــاد
اللبناني ،وقــد تباحثنا فــي مؤتمري
رومـ ــا وب ــاري ــس  .»4الــرئ ـيــس األملــانــي
ّ ّ
أقر بأن ال استراتيجية عاملية ملكافحة
االره ــاب ،بل هناك تفاهم على الهدف
املشترك وليس على الوسائل.
في الــواقــع ،لم يكن الطالب املشاركون

يدركون أن الحوار مع الرئيس سيكون
س ـي ــاس ـي ــا ،ب ــل ظ ــن كـ ـثـ ـي ــرون ،بـحـســب
مــا كــانــوا يتهامسون ،أن شتاينماير
س ـي ـت ـحــدث ع ــن االخ ـت ـص ــاص ــات الـتــي
يمكن أن تقدمها الـجــامـعــات األملانية
ل ـل ـط ــاب ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن ي ـ ـ ّ
ـودون
م ـت ــاب ـع ــة دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم فـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،أو
امكانية مشاركة الجامعة اللبنانية في
برامج بحثية مشتركة مع الجامعات
األملانية.
ّ
ّ
إال أن م ـنــظ ـمــي ال ـل ـق ــاء أوض ـ ـحـ ــوا أن
ال ــرئ ـي ــس األملـ ــانـ ــي ه ــو م ــن ط ـل ــب ه ــذا
الـحــوار للحديث عــن دور الشباب في
بناء لبنان املتعدد.
وخالل خطابه الذي استهل به اللقاء،
قال شتاينماير إن الطريق إلى السالم
ال يكمن في التصعيد بل في التسامح
والتصالح االجتماعي وإيجاد الحلول
الــوسـطــى بــن األش ـخــاص املـتـنــازعــن!
مـشـيـرًا إل ــى أن لـبـنــان ن ـمــوذج للحياة
ل ــدي ــه خ ـص ــوص ـي ــة وي ـس ـت ـح ــق ال ــدع ــم
الحقيقي.

حتى اليوم ،يبدو أن بعض األمور بقيت على حالها في هذا
اإلطار .في  12آذار  ،1984طرح نبيه بري ووليد جنبالط
ورقة عمل خالل مؤتمر الحوار اللبناني في لوزان تضمنت
انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ،وانتخاب
النواب على أساس التمثيل النسبي غير الطائفي ،وانتخاب
رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب وإقرار مبدأ
االستفتاء الشعبي واستحداث مجلس شيوخ ينتخب
أعضاؤه على أساس طائفي .جاء ذلك بعد سبعة أيام على
صدور بيان عن مجلس الوزراء أعلن فيه إلغاء اتفاق 17
أيار اللبناني اإلسرائيلي .وكانت قوات املارينز األميركية

الخالف هو نفسه الذي طرح على
طاولة مؤتمر لوزان قبل  34سنة
قد انسحبت من لبنان في شباط  1984بعد نسف مقر
قيادتها في تشرين األول من العام السابق.
رفضت "الجبهة اللبنانية" ،بقيادة بيار الجميل وكميل
شمعون ،هذه الورقة وقدمت في املقابل مشروع تحويل
لبنان الى جمهورية اتحادية تضم أربع واليات .لكن ذلك
االنقسام بني "الغربية" و«الشرقية" ال يعني تفسير الصراع
ً
على أنه بني من أراد فعال إلغاء الطائفية السياسية وبني من
يتمسك بها ،بل إن أساس االنقسام كان السعي الى تكبير
الحصص في مشروع دولة ما بعد الحرب.
مرت سنوات ،تخللها صدور اتفاق الطائف واملرحلة
الحريرية التي تميزت بحكم الترويكا بإشراف ومتابعة

سورية ومباركة فرنسية أميركية سعودية .لكن التطورات
اإلقليمية والدولية استدعت انهيار نظام الشراكة والعودة
منذ  2005الى ما قبل الطائف ،مع اإلصرار على اإلبقاء
ً
عليه سبيال لتنظيم الخالف والحفاظ على االستقرار
األمني.
وها نحن وصلنا الى مفترق طرق ،وخصوصًا بعد تراجع
النفوذ السوري ووصول ميشال عون الى سدة الرئاسة
ومحافظة نبيه بري ووليد جنبالط على موقعيهما في
النظام السياسي ،فال عجب بعودة ظهور خالفات شبيهة
بالتي كانت سائدة منذ  34سنة وكأن شيئًا لم يكن.
ما اتفق عليه في الطائف كان بغياب ميشال عون (ال بل
برفضه الصارخ له يومها) ،وتبني أنه ال يصلح لبناء دولة،
بل تكمن أهميته (وأهمية تجديد تثبيته اليوم) في وقف
إطالق النار وإلغاء املعابر ومحاولة تنظيم املحاصصة
الطائفية.
إن الخالف القائم اليوم بني رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب هو خالف على تنظيم املحاصصة الطائفية،
ولو سعى البعض الى إخراجه كخالف قانوني /دستوري
أو سياسي /إجرائي .وبما أنه خالف طائفي ،يستسهل
لألسف تحريك الشارع وتنظيم االصطفاف .ويبدو أن كل
أنواع االتهامات والتعابير الهجومية التي يطلقها املنقسمون
بحق خصومهم تخفي أساس الخالف .فاملوضوع هو
نفسه املوضوع الذي طرح على طاولة مؤتمر لوزان قبل
 34سنة.
عدنا إذًا الى االصطفاف القديم على مشارف االنتخابات
النيابية (حتى لو أصبحت مهددة اليوم) ،وهو ما يفتح الباب
واسعًا أمام زيادة االحتقان والشحن الطائفي وكل أنواع
التمييز والكراهية بني اللبنانيني.
وبحزن شديد ،يبدو أن املوسيقى تعلو ،والسفارات تعمل،
وأصدقاء إسرائيل يرقصون ،واآلتي أعظم.

 559مليون دوالر أرباح «عوده» 2017

أظهر بيان صادر عن بنك عوده حول خصائص النشاط املج ّمع يف نهاية
كانون األ ّول  ،2017أن أرباح املرصف الصافية املج ّمعة غري املد ّققة بلغت
 559مليون دوالر أمرييك ،وتصبح  464مليون دوالر أمرييك بدون احتساب
األرباح الصافية الناجمة عن النشاطات املتو ّقفة ،أي بنمو نسبته ،%13
حصة الوحدات
مقارن ًة باألرباح الصافية املتك ّررة لعام  .2016وبلغت ّ
خارج لبنان بحسب البيان  ،%45منها  %19عائدة ألوديا بنك يف ترك ّيا،
سجلت أرباحه الصافية من الرضائب من ّواً بنسبة  %29لتبلغ 88
الذي ّ
مليون دوالر أمرييك يف عام  ،2017وذلك بعد تنزيل  95مليون دوالر
مخصصة .ووصلت مساهمة بنك عوده يف مرص يف تكوين
أمرييك مؤونات ّ
األرباح الصافية املج ّمعة إىل  55مليون دوالر أمرييك ،أي ما نسبته .%12
وكشف البيان أن بنك عوده حافظ عىل موقعه يف صدارة املجموعات
املرصف ّية اللبنان ّية ويف عداد كربى املجموعات املرصف ّية العرب ّية ،إذ بلغت
موجوداته املج ّمعة يف نهاية كانون األ ّول  2017ما قيمته  43.8مليار
دوالر أمرييك ،لتصل إىل  54.7ملياراً لدى احتساب الودائع االئتامن ّية
وحسابات األسهم والسندات املدارة.
أما لناحية الوضع االقتصادي العام ،فأوضح بيان بنك عوده أن النشاط
تحسناً طفيفاً يف عام  ،2017كام يظهر تط ّور
االقتصادي يف لبنان شهد ّ
ّ
مؤشات القطاع الحقيقي .غري ّأن انكامش املجاميع املرصف ّية يف شهر
ترشين الثاين املنرصم عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قد ألقى
بثقله عىل أرقام األشهر األحد عرش األوىل من عام  ،2017لكن دون أن
تنزلق إىل مستويات تراكم ّية سلب ّية.
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عيادة

النشاط المفرط لدى األطفال :أبعد من «حدود اللياقة»
تتوافر لدى املصاب ستة أعراض ،على
ُ
األق ــل ،أو أكـثــر ،مــن األع ــراض امل ـ ْـد َر َج ــة
ف ــي واح ـ ـ ــدة ،ع ـلــى األقـ ـ ــل ،م ــن الـفـئـتــن
اآلتيتني :فئة نقص االنتباه ،وفئة فرط
ّ
االندفاعي.
النشاط أو السلوك

العالج

ثمة «شعرة» فاصلة بين
الحيوية وفرط النشاط لدى
األطفال .فليس بالضرورة
أن تكون حيوية األطفال
اضطرابًا حركيًا .ولكن ،ال
يعني ذلك أن تتغاضى
عما يمكن يكون
األمهات ّ
اضطرابًا يمكن أن يؤسس
لمرض مزمن إذا لم ُيعا َلج
ٍ
غالبًا ما تواجه األمهات مسألة النشاط
املفرط لدى أطفالهن .هذه املسألة التي
تضع الكثيرات منهن في موقف محرج
أو مزعج عندما يشعرن بأن أطفالهن
َّ
تخطني «حدود اللياقة» .لكن ،ما يفوت
األمهات املنزعجات منهن واملنتقدات
أي ـضــا ،أن مــا يـعــانــي مـنــه األط ـفــال من
النشاط املفرط في الطفولة قد يؤسس
مل ـ ـ ــرض يـ ـحـ ـت ــاج لـ ـلـ ـع ــاج ف ـ ــي ال ـع ـم ــر
الالحق .ولعل السؤال ّ
امللح هنا ،والذي
يجب أن تسأله األمهات هو :هل يعاني
ط ـف ـل ــي مـ ــن اضـ ـ ـط ـ ــراب ف ـ ــرط ال ـن ـش ــاط
ونقص االنتباه؟ أم أنــه مجرد عارض
يخفت روي ـدًا روي ـدًا كلما كبر الطفل؟
وغالبًا ما تكون اإلجابة عن السؤال في
ّ
«تفحص» العوارض وتقييمها.
ل ـ ـك ـ ــن ،ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي ت ـف ـص ـي ــل
ال ـع ــوارض ،مــن املـفـيــد الـتـعــرف ،طبيًا،
إلى مصطلح اضطراب نقص االنتباه
وفرط النشاط ،فما هو؟
أول مــا يمكن الـبــدء بــه فــي وصــف هذا
ّ
االضـطــراب ،أن عــدم اكتشافه في وقت
مـبـكــر س ـيــؤســس ـ ـ ـ ال م ـحــالــة ـ ـ ـ لـحــالــة
مزمنة .أمــا الخطر اآلخــر ،فيتمثل في
شـ ـي ــوع هـ ــذا «املـ ـ ـ ــرض» الـ ـ ــذي يـصـيــب
ماليني األطفال ويالزمهم حتى مرحلة
البلوغ .قد يثير تشخيص االضطراب
مشاعر الخوف لدى األهل ،وقد تشكل
األع ـ ــراض ال ـتــي تـصــاحــب االض ـط ــراب
ّ
تحديًا يحتم عليهم وعـلــى أطفالهم،
على حد سواء ،مواجهته.

أما ما هي أعراضه؟
ت ـعــانــي غــال ـب ـيــة األطـ ـف ــال م ــن أع ــراض

االض ـ ـطـ ــراب ب ـح ـ َّـدي ــه :فـ ـق ــدان الـتــركـيــز
وفرط النشاط .نادرًا ما تأتي األعراض
ب ـ ـجـ ــانـ ــب واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،إال أن ال ـ ـعـ ــامـ ــات
واألع ـ ــراض تـتـبـلــور قـبــل بـلــوغـهــم سن
ال ـســاب ـعــة .ح ـتــى أن األعـ ـ ــراض األول ــى
يمكن أن تـظـهــر ،ل ــدى بـعــض األط ـفــال،
ف ــي س ــن أص ـغ ــر ،ك ــأن تـظـهــر ف ــي فـتــرة
ً
الرضاعة ،مثال.
ّ
ومن األعــراض التي تدل على اإلصابة
باضطراب نقص االنتباه والتركيز:
ـ فقدان القدرة ،في معظم األحيان ،على
الـبـقــاء منتبهًا ومتيقظًا أثـنــاء القيام
بمهمات معينة ،واجـبــات مدرسية أو
أثناء اللعب ،بحيث يبدو الطفل كأنه
غ ـيــر م ـن ـصــت إلـ ــى م ــا ي ـق ــال لـ ــه ،حـتــى
ً
َّ
ُ
ـوجــه إل ـيــه م ـب ــاش ــرةُ ،يظهر
عـنــدمــا ي ـتـ ً
الطفل صعوبة في تنفيذ التعليمات أو
تتبعها ،وال ينجح ،في معظم األحيان،
في إتمام واجباته املدرسية ،واجباته
البيتية أو واجبات أخرى.
 الـصـعــوبــة فــي التنظيم أث ـنــاء إع ــدادال ــواج ـب ــات املــدرس ـيــة أو خ ــال تنفيذ
مهمات أخرى.
 ال ـتـ َـهـ ّـرب مــن تنفيذ الــواج ـبــات التيال يحبها والـتــي تتطلب بــذل مجهود
ف ـك ــري ،مـثــل ال ــواج ـب ــات املــدرس ـيــة في
املدرسة أو الوظائف البيتية.
 امليل كثيرًا إلى إضاعة األغراض ،مثلالكتب ،األقالم األلعاب واألدوات.
 ي ـم ـكــن إلـ ـه ــاء ال ـط ـف ــل املـ ـص ــاب ب ـهــذااالضطراب ،بسهولة فائقة.
 يميل الطفل إلى اإلجابة قبل االنتهاءمــن س ـمــاع ال ـس ــؤال وال يـسـتـطـيــع ،في
معظم األحيان ،انتظار دوره والتزامه.
 ي ـم ـي ــل إل ـ ــى م ـق ــاط ـع ــة الـ ـح ــدي ــث أوالتشويش عندما يتحدث آخ ــرون أو
يلعبون.
مـ ــن هـ ـن ــا ،وفـ ـ ــي حـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار تـلــك
الـعــوارض ملــدة زمنية تزيد على ستة
أش ـه ــر ،وظ ـهــورهــا ف ــي أك ـثــر م ــن إط ــار
واح ــد (ف ــي امل ــدرس ــة وف ــي الـبـيــت على
ح ــد س ـ ــواء) ،يـجــب عـلــى األه ــل التنبه
والـبـحــث عــن األس ـب ــاب ال ـتــي أدت إلــى
ذلك.

ما بين الموروث والمكتسب
يميل كثير من األهالي إلى إلقاء اللوم
عـلــى أنـفـسـهــم عـنــد تشخيص إصــابــة
طـفـلـهــم بــاض ـطــراب ف ــرط ال ـن ـشــاط ،إال
أن ال ـبــاح ـثــن يـ ـ ـ ــزدادون اق ـت ـن ــاع ــا ،مع

مـ ــرور ال ــوق ــت ،ب ــأن ال ـع ــوام ــل املـسـبـبــة
ل ـ ــاض ـ ـط ـ ــراب تـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى الـ ـصـ ـف ــات
الوراثية ،ال إلى االختيارات السيئة ،أو
املغلوطة ،التي يقررها األهل.
وفي الوقت ذاتــه ،هنالك عوامل بيئية
معينة قد تؤثر بتصرفات الطفل أو قد
تفاقم حدتها.
ِ
َ
ورغ ـ ــم أنـ ــه ل ــم ُي ـك ــش ــف إال ع ــن الـقـلـيــل
م ــن خ ـبــايــا اضـ ـط ــراب ن ـقــص االن ـت ـبــاه
والتركيز ،إال أن الباحثني قــد تمكنوا
من تحديد بعض العوامل التي يمكن
أن يكون لها تأثير في هذا االضطراب:
 الـتـغـيـيــر فــي بـنـيــة ال ــدم ــاغ أو أدائ ــه:بـ ـيـ ـن ــت م ـ ـسـ ــوحـ ــات ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ حـ ـ ــدوث
تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات مـ ـه ـ ّـم ــة فـ ــي ب ـن ـي ــة ال ــدم ــاغ
وأدائــه لدى األشخاص املصابني بهذا
ً
االض ـط ــراب .فقد لــوحــظ ،مـثــا ،وجــود
ٍّ
ن ـش ــاط م ـت ــدن ف ــي امل ـن ــاط ــق الــدمــاغ ـيــة
املسؤولة عن النشاط واالنتباه.

يجب على األهل المحافظة
على التواصل البصري مع
الطفل لدى إمالء التعليمات
 الـ ــوراثـ ــة :ي ـب ــدو أن هـ ــذا االضـ ـط ــرابينتقل وراثـيــا مــن جيل إلــى جيل .فقد
ّ
ً
دلت األبحاث على أن  1من كل  40طفال
م ــن ال ــذي ــن ي ـعــانــون االضـ ـط ــراب لــديــه
قريب عائلي واحد ،على األقل ،يعاني
من االضطراب ذاته.
 تدخني األم خــال الحمل واستعمالم ـ ـ ـ ــواد تـ ـسـ ـب ــب اإلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــان والـ ـتـ ـع ــرض
ل ـل ـمــواد ال ـس ـ ّـام ــة :امل ـ ــرأة ال ـحــامــل الـتــي
تــدخــن تــزيــد م ــن اح ـت ـمــال والدة طفل
ي ـعــانــي م ــن اض ـط ــراب ن ـقــص االن ـت ـبــاه
والتركيز .كذلك إن اإلف ــراط فــي تناول
امل ـشــروبــات الــروح ـيــة وتـعــاطــي امل ــواد
التي تسبب اإلدمان أثناء فترة الحمل
من شأنه أن يسبب هبوطًا في نشاط
الخاليا العصبية التي تنتج الناقالت
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ب ــن األع ـ ـصـ ــاب .وت ـك ــون
ال ـن ـســاء ال ـح ــوام ــل ال ـل ــوات ــي يـتـعــرضـ ًـن
مل ـل ــوث ــات ب ـي ـئ ـيــة س ــام ــة أكـ ـث ــر ع ــرض ــة
ل ـ ــوالدة أط ـف ــال م ــع أع ـ ــراض اض ـط ــراب
نقص التركيز واالنتباه.
أمــا عــوامــل الخطر التي تزيد احتمال
اإلص ــاب ــة ب ــاض ـط ــراب ن ـقــص االن ـت ـبــاه

والتركيز ،فهي:
تعرض الجنني ملواد ّ
 ّسامة :التدخني،
ش ــرب ال ـك ـحــول ـيــات أو ت ـعــاطــي امل ــواد
التي تسبب اإلدمان ،في فترة الحمل.
 ت ــاري ــخ ع ــائ ـل ــي م ــن اإلصـ ــابـ ــة ب ـهــذااالضطراب أو باضطرابات سلوكية أو
نفسية أخرى.
 -الوالدة املبكرة

المضاعفات
قـ ـ ـ ــد ي ـ ـج ـ ــاب ـ ــه األطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال امل ـ ـص ـ ــاب ـ ــون
بــاالضـطــراب الكثير مــن املـصــاعــب في
حياتهم إثر اإلصابة ،ومنها:
 اضطراب املعارضة والتمرد. اضطرابات سلوكية. االكتئاب.ّ
 ُالعسر التعلمي.
 -متالزمة «توريتت».

التشخيص
ليس هنالك اختبار واحــد لتشخيص
هـ ــذا االض ـ ـطـ ــراب ،م ــا ي ـصـ ّـعــب عملية
ت ـش ـخ ـي ـص ــه .ويـ ـع ــد جـ ـم ــع أكـ ـب ــر ق ــدر
م ــن امل ـع ـلــومــات ال ـتــي تـتـعـلــق بــالـطـفــل
امل ـ ـصـ ــاب أفـ ـض ــل ال ـ ـطـ ــرق لـتـشـخـيــص
هــذا االض ـطــراب بــدقــة ولـنـفــي احتمال
اإلصابة باضطرابات أخرى كثيرة قد
تصيب األطفال في مرحلة الطفولة.
ت ـبــدأ املــرح ـلــة األولـ ــى مــن التشخيص
ب ــإج ــراء ف ـحــص ط ـبــي ش ــام ــل لـلـطـفــل،
يتخلله توجيه أسئلة تتعلق بالصحة
العامة للطفل واملشاكل الطبية وظهور
عالمات أو أعــراض ومشاكل ومسائل
أخرى قد تظهر في محيط املدرسة أو
املنزل.
ويـ ـب ــدي األطـ ـف ــال امل ـص ــاب ــون عــامــات
عـلــى ام ـتــداد فـتــرة طــويـلــةُ ،
ويـظـهــرون
صعوبة كبيرة ،وال سيما في الحاالت
ال ـض ــاغ ـط ــة ،أو أثـ ـن ــاء ال ـق ـي ــام بـنـشــاط
ي ـت ـط ـل ــب ق ـ ـ ـ ــدرًا ع ــالـ ـي ــا م ـ ــن االنـ ـتـ ـب ــاه
والـ ـت ــركـ ـي ــز كـ ــال ـ ـقـ ــراءة وح ـ ــل امل ـس ــائ ــل
الحسابية أو األلعاب التفكيرية.
ّ
ي ـع ـت ـقــد م ـع ـظ ــم األط ـ ـبـ ــاء أن مـ ــن غـيــر
الـصـحـيــح تصنيف ط ـفـ ٍـل مــا عـلــى أنــه
يـعــانــي مــن االض ـط ــراب إال إذا ظـهــرت
لـ ــديـ ــه ع ـ ــام ـ ــات وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــراض واضـ ـح ــة
وحــاس ـمــة ف ــي ف ـتــرة ال ـط ـفــولــة املـبـكــرة
أسهمت في خلق املشكالت في البيت
أو في املدرسة بنحو دائم.
ولتأكيد اإلصابة من عدمها ،ينبغي أن

ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن عـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــات االض ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــراب
لـ ـ ــدى األطـ ـ ـف ـ ــال املـ ـع ــالـ ـج ــة ال ــدوائـ ـي ــة
واالستشارة ،بنحو أساسي.
لـ ـك ــن ثـ ـم ــة عـ ــاجـ ــات أخ ـ ـ ــرى ت ـســاعــد
فــي تخفيف ح ــدة األع ـ ــراض ،تشمل:
تنظيم وتـحــديــد حـ ّـيــز خ ــاص للطفل
في داخل الصف املدرسي ،إضافة إلى
الدعم العائلي والبيئي  -الجماهيري.
الدوائي:
ـ العالج ّ
املنشطة واألدوية ّ
املهدئة هي
األدوية
العالجات الدوائية األوســع انتشارًا،
ال ـ ـي ـ ــوم ،مل ـع ــال ـج ــة االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ل ــدى
األطفال.
وبــالــرغــم مــن أن الـعـلـمــاء ال يـعــرفــون
تـ ـم ــام ــا ،حـ ـت ــى اآلن ،ك ـي ـف ـي ــة ت ــأث ـيــر
الـعـقــاقـيــر ال ــدوائ ـي ــة ،إال أن االنـطـبــاع
الـســائــد بينهم هــو أن األدوي ــة تعمل
ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـشـ ـي ــط ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ ومـ ـ ــوازنـ ـ ــة
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة
وت ــرك ـي ــزه ــا ف ــي الـ ــدمـ ــاغ ،وامل ـع ــروف ــة
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـنـ ــاقـ ــات ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة بــن
األعصاب.
ـ املعالجة باالستشارة:
يـ ـجـ ـن ــي األط ـ ـ ـفـ ـ ــال املـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــون ب ـه ــذا
االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ،غ ــالـ ـب ــا ،فـ ــائـ ــدة ك ـب ـيــرة
م ــن م ـح ــادث ــات ال ـع ــاج بــاالس ـت ـشــارة
والـتــوجـيــه ،أو مــن الـعــاج السلوكي.
جميع هــذه الـعــاجــات يمكن تلقيها
من قبل مجموعة من االختصاصيني،
ت ـش ـمــل :ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي وامل ـعــالــج
ال ـن ـف ـســي أو ال ـع ــام ــل االج ـت ـمــاعــي أو
اخـتـصــاصـيــن مــؤهـلــن فــي مـجــاالت
الصحة النفسية املختلفة ُ
ومجازين
لتقديم هذه العالجات.
ال ــوق ــاي ــة م ــن ق ـص ــور االن ـت ـب ــاه وف ــرط
الحركة:
ليست هنالك أية طريقة ملنع اإلصابة
ب ــاض ـط ــراب ف ــرط ال ـن ـشــاط والــوقــايــة
م ـن ـه ــا تـ ـم ــام ــا ،إال أن هـ ـن ــاك بـعــض
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـط ـي ــع األه ـ ــل
تـتـبـعـهــا مل ـنــع األع ـ ـ ــراض وامل ـش ـكــات
ال ـنــاج ـمــة ع ــن االض ـ ـطـ ــراب ول ـض ـمــان
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــة والـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة
والعاطفية للطفل قــدر اإلمـكــان .ومن
بني هذه الخطوات:
 في فترة الحمل :يجب تجنب جميعاملـ ـم ــارس ــات وال ـس ـلــوك ـيــات ال ـت ــي من
شأنها أن تلحق الضرر بتطور سليم
ل ـل ـج ـن ــن ،م ـث ــل االمـ ـتـ ـن ــاع عـ ــن ش ــرب
ال ـك ـحــول ـيــات وت ــدخ ــن ال ـس ـجــائــر أو
استهالك املواد التي تسبب اإلدمان.
 يجب املحافظة على الطفل وحمايتهم ــن الـ ـتـ ـع ــرض مل ـ ــواد مـ ـل ـ ّـوث ــة وس ـ ّـام ــة
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل :دخـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـجـ ــائـ ــر واملـ ـ ـ ـ ــواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـي ــة امل ـص ـن ـع ــة أو امل ـب ـي ــدات
الـحـشــريــة الــزراع ـيــة وال ــده ــان ــات التي
تحتوي على الرصاص.
 ع ـلــى األه ـ ــل االه ـت ـم ــام ب ـب ـنــاء نـظــاميومي ثابت ألطفالهمّ ،
يفصل للطفل
ب ــأق ـص ــى الـ ــوضـ ــوح م ــاه ـي ــة تــوق ـعــات
األهل ومطالبهم منه ،في كل ما يتعلق
ً
مساء وساعة
بساعة اإلخالد إلى النوم
االستيقاظ صباحًا وأوقــات الوجبات
وأوقـ ـ ـ ـ ـ ــات إت ـ ـم ـ ــام امل ـ ـه ـ ـمـ ــات امل ـن ــزل ـي ــة
البسيطة وأوقات مشاهدة التلفاز.
 عـ ـل ــى األهـ ـ ــل االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عـ ــن ال ـق ـي ــامب ــأع ـم ــال م ـت ـع ــددة ع ـن ــد ت ـحــدث ـهــم مــع
ال ـط ـف ــل ،إذ م ــن ال ـ ـضـ ــروري املـحــافـظــة
على التواصل البصري مع الطفل لدى
إمــاء التعليماتُ .
وينصح بأن يتفرغ
األهل لبعض الدقائق ،يوميًا ،من أجل
اإلطراء على الطفل وامتداحه.
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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

نافذة

جغرافيا الموت
فيصل القاق *

تصميم عماد خالدي

معلومات

اختبار يحدد الطفرات الجينية المسببة
لسرطا َني الثدي والمبيض

أعلن باحثون أميركيون تطوير اختبار جديد يحدد الطفرات الجينية التي
تقود إلى اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان املبيض .وتتركز اختبارات
اكتشاف سرطان الثدي واملبيض لدى النساء على وجود جني معيب من
نوع «بــي.أر.ســي.أي» ( )BRCAلديه ،الذي يعني وجــوده زيــادة كبيرة في
ّ
إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة  60إلى  ،%90وسرطان املبيض
خطر
بنسبة  40إلى .%60
وفي هذا اإلطار ،قال قائد فريق البحث ،الدكتور فيرجوس سوش ،إن هذا
الجني املعيب يوجد لدى ما نسبته واحد في األلف تقريبًا من تعداد السكان
في العالم .ولم يتمكن العلماء قبل تطوير هذا االختبار إال من اكتشاف 13
طفرة وراثية مختلفة فقط لهذا الجني.
وأضاف أن االختبار الجديد نجح في تحديد  54طفرة وراثية مختلفة لهذا
الجني تزيد من خطر اإلصابة بسرطاني الثدي واملبيض.
وأشــار إلــى أن نتائج مثل هــذه االخـتـبــارات قد تساعد املرضى ومقدمي
الرعاية الصحية في اتخاذ قرارات أفضل في كيفية التعامل مع املعلومات
التي ُي َ
حصل عليها من خالل االختبارات الجينية ،والتنبؤ أفضل بخطر
اإلصابة بالسرطان.

األنفلونزا تسبب األزمات القلبية أيضًا

لــم تـعــد األن ـف ـلــونــزا تـسـبــب ال ـص ــداع وح ـ ــرارة الـجـســم وج ــري ــان األن ــف أو
انحباسه ،فقد أظهرت دراســة كندية حديثة أن األنفلونزا تزید من خطر
اإلصــابــة بنوبة قلبیة .وفــي هــذا اإلط ــار ،كشفت الــدراســة أن األشـخــاص

املصابني باألنفلونزا قد يواجهون خطرًا أكبر بست مرات لإلصابة بأزمة
قلبية ،وخصوصًا خالل األسبوع األول من اإلصابة ،إال أن خطر اإلصابة
بــأزمــة قلبية مرتفع أكثر لــدى املسنني .وتــؤكــد هــذه الــدراســة مــا ورد في
دراســات سابقة من رابــط بني األنفلونزا واألزمــات القلبية وارتفاع معدل
الوفيات .وقال جيف كوونغ ،الباحث في معهد العلوم السريرية والصحة
العامة في أونتاريو الكندية ،إن «هذه النتائج مهمة ألنها تؤكد وجود رابط
بني األنفلونزا واحتشاء العضلة القلبية وأهمية التلقيح».
وأوضــح أيضًا أن «خفض ضغط الدم الذي قد یصاحب األنفلونزا یعمل
عـلــى تقلیل كـمـیــة األوك ـس ـجــن فــي الـ ــدم ،األم ــر ال ــذي یـجـبــر الـقـلــب على
التعویض بتسارع ضرباته ،ما یمكن أن یؤدي إلى نوبة قلبیة» ،مبینًا أن
«االلتھابات الفیروسیة یمكن أن تعزز جلطات الــدم التي تشكل األوعیة
الدمویة التي تخدم القلب ،ما یؤدي مرة أخرى إلى نوبات قلبیة».

عـنــدمــا تنتهي مــن قـ ــراءة ه ــذا امل ـق ــال ،ستخسر أرب ــع نساء
حياتهن جراء الحمل والوالدة ،وبنهاية اليوم ستفقد العائالت
واألط ـف ــال واملـجـتـمـعــات  830امـ ــراة وأم ــا لــأسـبــاب نفسها،
وسينقضي النهار وكأن شيئًا لم يكن لهذا العالم.
ُ
إذا قدر ِلك أن تحملي في البلدان النامية ،فمخاطر موتك من
أسباب ترتبط أو تتأثر بالحمل ستكون واحدًا من  76وتصبح
مضاعفة ( )140:1إذا كنت من سكان لبنان والشرق األوسط،
بينما تـتـضــاءل تـلــك املـخــاطــر لتصبح واحـ ـدًا مــن  8000إذا
جعلك الحظ من سكان العالم املتطور .تتضاعف مخاطر املوت
من الوالدة أكثر من مئة ضعف بني امرأتني ومنطقتني وعاملني
على ُ مسافة ساعات بالطائرة.
إذا ق ـ ِّـدر لــك أن تحملي وتضعي فــي أيسلندا ـ ـ حيث معدل
الــوفـيــات صفرًا ـ ـ فــا مــوت مــن ال ــوالدة وال مــن يـحــزنــون .أما
في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ،فأمنية «الحمد لله ع
خالصك بالسالمة» عزيزة ومطلوبة ،ولها مغزى مختلف،
حيث معدل الوفيات  1200لكل مئة ألف والدة حية.
في عام  2015بلغ مجموع وفيات األمهات في العالم 33,000
امـ ــرأة وأم ،نـحــو  %99مـنـهــن مــن الـ ــدول الـنــامـيــة ،وأك ـثــر من
نصفهن بقليل ِعشن في ستة بلدان فقط .حوصرت النساء
ضمن جغرافيا املوت من جنوب آسيا إلى شرقها ،إلى بعض
الشرق األوســط وشمال أفريقيا ،إلى معظم القارة األفريقية
وأم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة .تـتـعــدد
أسباب موتهن ،لكنها تجتمع على تراخي سياسي وغياب
استراتيجيات اجتماعية اقـتـصــاديــة وصحية تــأخــذ صحة
النساء على محمل الجد ،إذا ما استمرت ستخسر  ٣ماليني
امرأة حياتهن في العشر سنوات املقبلة.
بمعزل عن بيئات املوت .في عام
لكن يكون املواليد واألطفال ُ
 2016وحده ،فقدت األمهات واأل َسر  5,6ماليني طفل قبل عيد
ميالدهم الخامس ،كانوا أغلبهم في الجغرافيا األفريقية حيث
احتمال موتهم يبلغ نحو عشرة أضعاف مقارنة بأقرانهم في
جغرافيا الدول املتطورة.
عــام  2000اجتمع ق ــادة أكـثــر مــن  190دول ــة ،وقـطـعــوا وعـدًا
بخفض مـعــدل وفـيــات األمـهــات ب ــ %75خــال  15سـنــة .جاء
عام  ،2015لكن الوعد لم يتحقق ،وبالكاد المس املعدل .%40
املطلوب .انشغلت باقي
وحده لبنان إلى جانب  23دولة حقق َ
الدول بأولويات أخرى ومشاريع أخرى ،ولم تعمل َعلى معالجة
األسباب املتعددة لوفيات نسائها.
ترتفع معدالت موت األمهات في جغرافيا االكتظاظ السكاني
والـخـصــوبــة املــرتـفـعــة والـحـمــول غـيــر املــرغــوبــة ،مــا ي ــدل على
ّ
حقهن اإلنجابي في غياب العدالة
عجز النساء عن ممارسة
اإلنجابية واالجتماعية ،وغـيــاب ال ــدول عــن تحقيقها .فعلى
سبيل املـثــال ،إن استثمار خمسة دوالرات إضافية بصحة
الفرد سنويًا في بعض البلدان النامية سيمنع وفاة  5ماليني
وفاة لألمهات.
«حبلت بالغلط» أو «زوجي ما بدو إياني استعمل وسيلة منع»،
وانـعــدام القدرة على الحصول على مانع للحمل وغيرها من
املواقف سترفع معدالت الحمول غير املرغوبة إلى نحو %40
ُ
وست ّ
عرض الحوامل إلجراءات اإلجهاض أو
من مجمل الحمول،
توقيف الحمل ،ما يزيد من مخاطر املرض والوفاة جراء ذلك.
مع التغيرات الديمغرافية في العالم ،ستتغير أيضًا جغرافيا
امل ــوت ،ستدخل إلــى الحمل نـســاء متقدمات فــي الـســن ،وقد
يعانني من أعباء أمــراض مزمنة تــؤدي إلــى موتهن .ارتفعت
في األعوام األخيرة نسبة وفيات األمهات في البلدان املتطورة
واملــرت ـب ـطــة ب ــأم ــراض الـقـلــب وال ـ ــدم ،وارت ـف ـعــت نـسـبــة وفـيــات
األمهات نتيجة االنتحار لتصل إلى ٪٧ في بريطانيا ،كان
ثلثا وفيات األمهات نتيجة أسباب غير مباشرة.
يالحق املوت النساء في ربيع أعمارهن في مناطق ومجتمعات
ال تنظر إلى حياتهن كقيمة جديرة بالحفاظ عليها وصونها.
َ
يلفظن أنـفــاسـهـ ّـن األخ ـيــرة مــع بــدايــة أنـفــاس مــوالـيــدهــن على
تماس املوت والحياة.
يـقــول د .محمود فتح الـلــه ،الرئيس السابق لالتحاد الــدولــي
ـراض ال
ألط ـبــاء ال ـن ـســاء وال ـتــول ـيــد« :ال ت ـمــوت ال ـن ـســاء مــن أم ـ ـ ٍ
يمكن معالجتها ...تموت النساء ألن املجتمعات لم تقرر بعد
ُ
ما إذا كانت حياتهن جديرة باإلنقاذ» .عندما نقرر ،عندها
فقط تصبح مجتمعاتنا جــديــرة بالحياة ،وتـكــون سياسات
الحكومات جديرة باالحترام.
بني جغرافيا الحياة وجغرافيا املوت ،ال تزال جغرافيا السياسة
والتنمية تخطف األرواح بال خجل وبال رحمة.
* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية
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رندة فرح *

أعلنت اإلدارة األميركية اقـتـطــاع مــا يزيد
على نصف املساعدة املالية التي تمنحها
ل ــوك ــال ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة إلغ ــاث ــة وتـشـغـيــل
الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنــى
«األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» .إعـ ـ ـ ــان اإلدارة االم ـي ــرك ـي ــة
بتقليص منحة «األونــروا» من  ١٢٥مليون
دوالر إلــى  ٦٠مليون دوالر ،كــان قد سبقه
تهديد من جانب الرئيس األميركي دونالد
ترامب وممثلة الواليات املتحدة في األمم
املتحدة نيكي هيلي بوقف الدعم املالي عن
الوكالة حتى عودة الفلسطينيني إلى طاولة
املـ ـف ــاوض ــات م ــع اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن .ال ـت ـهــديــد
ب ـق ـط ــع امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ج ـ ــاء ع ـل ــى أث ـ ــر إعـ ــان
السلطة الفلسطينية وقف املفاوضات مع
إســرائـيــل بعد ق ــرار الــرئـيــس األمـيــركــي في
أواخــر الشهر املاضي بشأن القدس .وتعد
الواليات املتحدة أحد املمولني الرئيسيني
ل ـلــوكــالــة بـحـيــث ت ـقــدم م ــا يــزيــد ع ـلــى ثلث
م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا .وت ـع ـت ـب ــر امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ال ـت ــي
تقدمها مصدرًا مهمًا لتلبية الحد األدنــى
ملـتـطـلـبــات الــاج ـئــن الـصـحـيــة والـغــذائ ـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه املساعدات
لــم تكن يومًا تكفي لحياة كريمة مــن دون
الـجـهــود الـتــي يـبــذلـهــا الــاج ـئــون أنفسهم
فــي تعليم أبنائهم والعمل الـجــاد وتدبير
مــا أمـكــن للنهوض مــن نكبتهم اإلنسانية
والسياسية واالقتصادية.
من الواضح أن تهديدات اإلدارة األميركية
تـجــاه «األون ـ ــروا» سـيــاسـيــة ،وقــد سبقتها
جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ح ـ ـث ـ ـي ـ ـثـ ــة ب ـ ــذل ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،ل ـل ـت ــوق ــف عــن
تـمــويــل «األون ـ ـ ــروا» ،وخــاصــة بـعــد تعاظم
نفوذ اليمني الجمهوري .ولكن من الخطأ
أن ن ـع ـت ـبــر أن هـ ـن ــاك ف ــرق ــا ج ــوه ــري ــا بــن
ال ـج ـم ـه ــوري ــن وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن حـيـنـمــا
يتعلق األم ــر بالقضية الفلسطينية وفــي
ما يتعلق بموقف الحزبني من «األونروا».
ف ــال ـف ــرق ه ــو بــال ـش ـكــل واألس ـ ـلـ ــوب ف ـق ــط ال
بالهدف ،حيث لم يساند الديموقراطيون
ي ــوم ــا حـ ـق ــوق ال ــاج ـئ ــن أو ح ــق الـ ـع ــودة.
ب ــل إن ه ـ ــدف ال ـ ـ ــدول االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،مـنــذ
نـ ـش ــأة الـ ــوكـ ــالـ ــة فـ ــي خ ـم ـس ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
ال ـع ـشــريــن ،ك ــان ل ـغــرض تــوطــن الــاجـئــن
فــي ال ــدول املضيفة مــن خــال «التشغيل»،
ظنًا منهم بأنه مــع مــرور الــزمــن سيتخلى
الفلسطينيون عــن أرض ـهــم ووطـنـهــم بعد

استيعابهم في اقتصاد الدول املجاورة.
ت ـعــددت اآلراء فــي مــا يـخــص دور وتــأثـيــر
وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوث عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـض ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـع ــب
الفلسطيني ،فهناك من ظن بأنها ستمتص
الغضب والـطــاقــة الـثــوريــة بتوزيع الفتات
والـخـبــز على الــاجـئــن ،وبعضهم رأى أن
«األونــروا» هي التي أبقت قضية الالجئني
عـلــى قـيــد الـحـيــاة .ولـكــن أثـبــت الـتــاريــخ أن
«األونــروا» فشلت في إخماد فتيل الثورة،
كـمــا لــم يـنــس الــاج ـئــون حــق ال ـع ــودة رغــم
م ــرور الــزمــن .واأله ــم فــي هــذا املــوضــوع أن
الــوكــالــة لـيـســت هــي بـحــد ذات ـهــا مــن أوجــد
أو حــافــظ عـلــى حــق ال ـع ــودة أو أب ـقــاه حيًا
كما ّ
يدعي اإلسرائيليون ،بل إن الالجئني
أن ـف ـس ـهــم ه ــم م ــن ح ــاف ـظ ــوا ع ـل ــى هــويـتـهــم
الــوطـنـيــة ،وحـلــم حــق ال ـع ــودة ،وه ــم الــذيــن
احـتـضـنــوا ذك ــري ــات األرض ونـقـلــوهــا إلــى
األج ـ ـيـ ــال ال ــاحـ ـق ــة .هـ ــذا امل ــوق ــف ال ــراف ــض
ل ـل ـتــوطــن والخ ـ ـتـ ــزال وت ـه ـم ـيــش الـقـضـيــة
على أنها قضية «إنسانية» فقط ،هو الذي
ّ
يدفع الشعب الفلسطيني لكي يذكر العالم
بأن ««األونــروا ال يمكن حلها من دون حل
قضيتهم كما تنص القرارات األممية.
ت ـت ـبــع إس ــرائ ـي ــل س ـيــاســة ات ـب ـع ـت ـهــا قـبـلـهــا
قـ ــوى اس ـت ـع ـم ــاري ــة م ـت ـع ـجــرفــة ت ـن ـظــر ال ــى
الـ ـشـ ـع ــوب بـ ـف ــوقـ ـي ــة ،ف ـت ـظ ــن أن ـ ـهـ ــا إذا مــا
ّ
وجوعت وبطشت ،ستجني اليأس
أرهبت
والخنوع .تستغل إسرائيل الوضع العربي
ال ـب ــائ ــس وم ــوق ــف ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
املـ ـهـ ـت ــرئ والـ ـه ــزي ــل ل ـش ــن ه ـج ـم ــة ج ــدي ــدة
ع ـلــى «األونـ ـ ـ ــروا» ب ـه ــدف إض ـعــاف ـهــا أك ـثــر،
ح ـت ــى إذا م ــا ح ــان ــت ال ـل ـح ـظــة الـسـيــاسـيــة
املناسبة أقدمت عليها بهدف إنهاء قضية
الالجئني ،أي حــق الـعــودة وقــرار الجمعية
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تعلم إسرائيل أن حق الـعــودة هو األخطر
عـ ـل ــى وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــو جـ ــوهـ ــر ال ـق ـض ـي ــة
الــوطـنـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .ج ــاء ق ــرار اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة بـخـفــض امل ـس ــاع ــدة ع ــوض ــا عن
قطعها بعد مشورة نتنياهو الــذي اقترح
عدم قطع املساعدات بشكل كامل ،بل باتباع
سياسة التقليص رويدًا رويدًا .طبعًا ،ليس
بــدافــع الشفقة مــن الـطــرف اإلســرائـيـلــي ،بل
لخشية الكيان الصهيوني مــن ردة الفعل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وخ ــاص ــة ال ــاج ـئ ــن ،إذا ما
تــم قـطــع امل ـعــونــات األمـيــركـيــة عـنـهــم كليًا.
فــإســرائـيــل ،كــدولــة مـحـتـلــة ،تـخـشــى مــن أن
ال ـت ـخ ـلــص م ــن «األونـ ـ ـ ــروا» اآلن وق ـب ــل حل
نهائي سياسي ،يفرض عليها من الناحية

ال ـق ــان ــون ـي ــة م ـ ــلء ال ـ ـفـ ــراغ ال ـ ـ ــذي سـتـخـلـفــه
الوكالة في حال حلها.
تـخـطــط إســرائ ـيــل لـتـحــويــل الــاج ـئــن إلــى
والية املفوضية السامية لشؤون الالجئني
ال ـتــاب ـعــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،ط ـب ـعــا ب ـعــد نــزع
صـفــة «ال ــاج ــئ» عــن كــل مــن لــديــه جنسية
دولة أجنبية .كما تأمل القضاء على فكرة
حق العودة «الجماعي» وتحويله الى حق
«فردي» يسمح لصاحبه بالتماس اللجوء
فـ ــي أي مـ ـك ــان فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ع ـ ــدا فـلـسـطــن
امل ـح ـت ـل ــة ،ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ال ــاجـ ـئ ــن ال ـف ــاري ــن
م ــن بـ ــادهـ ــم .وه ـ ــذا ي ـت ــواف ــق م ــع املـخـطــط
اإلسرائيلي لفك االرتـبــاط بني حق العودة
وحـ ــق ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي (فـ ــي ال ــداخ ــل
والشتات) في تقرير املصير (وهنا يمكن
الـقــول بــأن «أوسـلــو» ّ
رسـخــت هــذا الـشــرخ)،
وي ـ ـش ـ ـمـ ــل مـ ـعـ ـظ ــم الـ ــاج ـ ـئـ ــن فـ ـ ــي األردن
والشتات الذين استحصلوا على جنسية
دولـ ــة ال ـل ـج ــوء .أم ــا ال ـب ـق ـيــة م ــن الــاج ـئــن،
وب ـح ـســب امل ـخ ـط ــط ،فـسـتـتـكـفــل املـفــوضـيــة
ال ـعــامــة ل ـشــؤون الــاج ـئــن بـتــوطـيـنـهــم في
دول أجـن ـبـيــة ،ورب ـم ــا ف ــي أح ـســن األح ــوال
تسمح للقليل منهم «بالعودة» إلى غزة أو
الضفة الغربية.
وإذا مــا نظرنا إلــى الـتـغـيــرات فــي هيكلية
وبــرامــج «األون ــروا» في السنوات األخيرة،
ل ــوج ــدن ــا ت ـق ـل ـبــات وت ـغ ـي ـي ــرات ت ـش ـيــر إل ــى
إضعافها وتالشي صوتها وتأثيرها على
الساحة الدولية .وهذا تجلى في االهتمام
الزائد في الهيكلية البيروقراطية لألونروا
ونقل بعض برامجها الــى ال ــدول املضيفة
أو مــؤس ـســات أخـ ــرى ،وف ــي الـتـشــديــد على
مـبــدأ «الـحـيــاديــة» بـغــرض كـبــح أي تعبير
يــؤكــد عـلــى الـهــويــة الــوطـنـيــة الفلسطينية
والحقوق السياسية والقانونية .مثال على
ذلك ،منع تعليم تاريخ الشعب الفلسطيني
منذ  1948أو تعليق خريطة فلسطني في
مدارس ومكاتب «األونروا».

سيسة
معونات ُم ّ
وق ـف ــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة منذ
 1948م ــوقـ ـف ــا مـ ـنـ ـح ــازًا ت ـ ـجـ ــاه إس ــرائـ ـي ــل
وضــد حــق عــودة الالجئني فــي مسار اتبع
س ـي ــاس ــة ال ـت ـخ ـلــص م ــن ق ـض ـيــة الــاج ـئــن
وت ــوطـ ـيـ ـنـ ـه ــم ف ـ ــي أم ـ ــاك ـ ــن لـ ـج ــوئـ ـه ــم ،فــي
س ـب ـيــل ح ــل إح ـ ــدى امل ـع ـض ــات ال ـت ــي تـقــف
أم ــام إن ـهــاء الـنـضــال الــوطـنــي الفلسطيني
وق ـض ـي ـت ــه ال ـ ـعـ ــادلـ ــة .س ــاهـ ـم ــت الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة وبــريـطــانـيــا فــي أواخــر

أرب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ف ــي تــأسـيــس
«األون ـ ـ ـ ــروا» ،ورأت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة في
ت ـف ـس ـيــرهــا لـكـلـمــة «ت ـش ـغ ـيــل» الـ ـ ـ ــواردة فــي
اســم األون ــروا وواليـتـهــا ،تــوطــن الالجئني
ف ــي بـ ـل ــدان الـ ـلـ ـج ــوء .وفـ ــي م ــوق ــف م ـشــابــه
ملــوقــف ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أش ــار املـتـحــدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة البريطانية أثناء
مناقشة برملانية في نيسان /أبريل 1951
الى املصلحة الكبرى لالجئني في التوطن
فــي ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة املـضـيـفــة .كـمــا تبنت
بريطانيا في وقت مبكر الرؤية األميركية
املـهـيـمـنــة املـتـمـثـلــة ف ــي «ال ـت ـن ـم ـيــة وإعـ ــادة
ال ـتــوطــن» لـحــل مـعـضـلــة الــاج ـئــن .وك ــان
الخـ ـتـ ـي ــار ج ـ ــون ب ــان ــدف ــورد االب ـ ـ ــن ،ال ــذي
ع ـمــل م ـس ـت ـشــارًا ل ـلــرئ ـيــس ه ـ ــاري ت ــروم ــان
مل ـشــروع «م ــارش ــال» إلع ــادة إع ـمــار أوروب ــا
ع ـق ــب ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ل ـي ـكــون
رئيسًا للجنة االستشارية لألونروا وثاني
مــديــري الــوكــالــة فــي وق ــت الح ــق ،مصلحة
لـتـحـقـيــق ال ــرؤي ــة األم ـيــرك ـيــة ت ـجــاه قضية
الــاج ـئــن .وخ ــال ف ـتــرة إدارتـ ــه ل ــأون ــروا،
سـ ـع ــى ب ـ ــان ـ ــدف ـ ــورد إل ـ ــى ال ـ ــدف ـ ــع ب ــات ـج ــاه
إق ــام ــة م ـشــاريــع «ال ـت ـش ـغ ـيــل» ع ـلــى اعـتـقــاد
أنـهــا سـتـكــون «الـنـقـيــض لـحـيــاة املخيمات
والـبـطــالــة» عـلــى حــد زع ـمــه .غـيــر أن خطط
اإلدم ـ ــاج ع ــن طــريــق «امل ـش ــاري ــع الــريــاديــة»
ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاق ،والح ـ ـق ـ ــا املـ ـش ــاري ــع
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرةُ ،م ـن ـي ــت ب ــال ـف ـش ــل ،إذ لـ ــم يـكــن
الالجئون وال البلدان العربية املضيفة في
ذلك الوقت على استعداد للتنازل عن حق
الفلسطينيني في العودة.

اإلنساني والسياسي
تضطلع «األونـ ـ ــروا» ب ــدور سـيــاســي كبير
إلى جانب دورها اإلنساني ،وهي متورطة
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة رغ ــم
املبادئ والقرارات املعلنة التي تنص على
ال ـح ـيــاديــة .ول ـكــن ال يـمـكــن تـجــاهــل حقيقة
أن املـ ـنـ ـظـ ـم ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي مـعـظ ـمـهــا
ال ت ـس ـت ـط ـيــع «ال ـ ـنـ ــأي ب ــال ـن ـف ــس» ح ـت ــى لــو
أرادت ذل ـ ـ ــك ،وت ـ ــاري ـ ــخ امل ـف ــوض ـي ــة شــاهــد
ع ـلــى ه ــذا وخ ــاص ــة خ ــال ال ـح ــرب ال ـب ــاردة
عندما كانت معظم املساعدات تــوزع على
الـهــاربــن أو املـعــاديــن للشيوعية .فــالــدول
الـتــي تـمــول هــذه املـنـظـمــات تـضــع أهــدافـهــا
وشــروطـهــا الـسـيــاسـيــة ،وبــالـتــالــي يصعب
ع ـلــى امل ـن ـظ ـمــات اإلن ـســان ـيــة وال ـخ ـيــريــة أن
تـتـ ّصــرف بــاسـتـقــالـيــة أو ح ـيــاديــة .وظـهــر
ت ــدخ ــل وك ــال ــة الـ ـغ ــوث ال ـس ـي ــاس ــي أح ـيــانــا

تفخخ
ظل «الكابيتان ليجيه»
«المسلمات» الفرنسية ّ
ّ
ّ
ناصر الدين السعدي *
«حني تنتقدنا فرنسا نعلم أننا على النهج
السليم» مقولة مشهورة للرئيس الجزائري
الراحل هواري بومدين .قالها وبلده يواجه
حـمـلــة إعــام ـيــة غـيــر مـسـبــوقــة بـعــد تأميمه
ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ف ــي ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط .1971
كــام صــدقــه الـنــاس ألنـهــم يعرفون أكـثــر من
غـيــرهــم اإلع ــام الـفــرنـســي حــن ك ــان يحسب
األط ـف ــال الـقـتـلــى ف ــي الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة على
الـقــرى والـبـلــدات زمــن حــرب االسـتـقــال على
قوائم املتمردين ،ويحسبهم ضمن «خسائر
ال ـعــدو» .مضى على رحـيــل الــرجــل  39عامًا،
وعـلــى تــاريــخ املـقــولــة  46عــامــا ،وقــد تغيرت
ُ
األمـ ـ ـ ــور وه ـ ــدم ـ ــت ال ـت ـح ـص ـي ـن ــات ول ـ ــم يـبــق
الجزائريون على ما كانوا ،وصاروا يغرفون
مـمــا تـتـنــاولــه صـحــافــة فــرنـســا وتصريحات
مسؤوليها حــول شــؤون بلدهم ،حتى إنها
غدت املصدر الذي يستلهمون منه ما يقولون
ومــا يكتبون فــي الصحف واملــؤلـفــات وعلى
منصات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي والنقاشات
العامة .فكيف خسرت الجزائر معركة الثقة
أم ــام فــرن ـســا؟ كـيــف ص ــار اإلعـ ــام الـفــرنـســي
والـخـطــاب الفرنسي مــؤثـرًا إلــى درج ــة ْ
كسر
ال ــرم ــوز وتـثـبـيــط ال ـن ـفــوس وتـحــويـلـهــا الــى
مجرد ُم ّ
ردد وناقل مقتنع؟
خسرت الجزائر الرهان اإلعالمي واملخابراتي
م ـنــذ م ــا ي ـق ــارب أرب ـع ــة ع ـق ــود أمـ ــام فــرنـســا،
مــع أن ـهــا كــانــت ال ـيــد الـعـلـيــا قبلها وكسبت
م ـعــارك كـبـيــرة فــي ال ـس ـنــوات الـعـشــر األول ــى
السـتـقــالـهــا .فـقــد انـتـصــرت فــي ح ــرب ثانية

حني شاركت عام  1968بقوة عسكرية قادها
العقيد سليمان هوفمان الى جانب الحكومة
االتـ ـح ــادي ــة ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا ض ــد انـفـصــالـيــي
مقاطعة بيافرا املدعومة خاصة من فرنسا
وإسرائيل .وكسبت حربًا استخبارية كبيرة
فــي  71/1970حــن «اس ـتــولــت» عـلــى أوراق
خـطــة أعــدتـهــا فــرنـســا ملـقــاومــة ق ــرار محتمل
ب ـتــأم ـيــم املـ ـح ــروق ــات ي ـك ــون آخـ ــر ح ـل ـقــة فــي
س ـل ـس ـلــة ع ـم ـل ـيــات ت ـص ـف ـيــة ك ــل مـصــالـحـهــا
األخـ ـ ــرى امل ــال ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـخــدم ـيــة
والـعـسـكــريــة .واسـتـعـمـلــت ال ـجــزائــر فــي هــذه
الـحــرب ســاحــن ،ســاح الجاسوسية الــذي
مكنها مــن الـحـصــول عـلــى تفاصيل الخطة
بتوظيف عميلها رشيد تابتي بطل فرنسا
السابق في املالكمة .وسالح «كسر األحالف
املناوئة» بتحييد الواليات املتحدة ثم ّ
جرها
الــى صفها في موقف لم يفهمه الفرنسيون
وال بقية العالم .وكــان املوقف ثمرة تحريك
«خلية نائمة» مــن لــوبــي ثــورة التحرير في
أميركا وأهم حلقاته مسعود زقار املقرب من
عائلة كينيدي ،واملـلـيــارديــر ديـفــد روكفيلر
ومـحـمــد يــزيــد وزي ــر الـخــارجـيــة فــي حكومة
الثورة والشريف قالل ،رجل الظل ،الذي ربط
عــاقــات فــي األوسـ ــاط الـثـقــافـيــة واإلعــامـيــة
وحتى في هوليود وصار أول سفير للجزائر
في واشنطن.
وملا بدأ الفرنسيون بتنفيذ مخطط الضغط
عند إعــان التأميم برفض تسويق الخمور
ال ـجــزائــريــة ال ـتــي كــانــت وقـتـهــا أه ــم مـصــادر
العملة األجنبية للبالد ،وج ــدوا ردًا جاهزًا
من شقني ،أولهما االتفاق مع السوفيات على

شراء كل املخزون ،وثانيهما الشروع سريعًا
ف ــي ال ـت ـخ ـلــص م ــن ب ـس ــات ــن ع ـن ــب ال ـخ ـمــور
وتـ ـح ــوي ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى بـ ـس ــات ــن فــاك ـهــة
وحبوب .وبعد أربع سنوات من هذا السقوط
املدوي ،زار الرئيس فاليري جيسكار ديستان
الجزائر عام  1975ساعيًا إلى إيجاد أرضية
ت ـفــاهــم تـجـعــل ال ـج ــزائ ــري ــن ي ـت ـعــام ـلــون مع
الشركات الفرنسية بنفس القدر من االهتمام
ال ــذي يتعاملون بــه مــع األمل ــان واإليطاليني
واليابانيني والروس وغيرهم.
وس ـ ّـج ـل ــت فــرن ـســا أول اخـ ـت ــراق واض ـ ــح في
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر غ ـ ـ ــداة ت ـش ـي ـيــع ال ــرئـ ـي ــس هـ ـ ــواري
بــومــديــن ،حــن شككت وســائــل إعــامـهــا في
تاريخ وفاته وأعلنت أنه ـ ربما ـ توفي قبل
ال ـســابــع وال ـع ـشــريــن م ــن ك ــان ــون األول ،لكن
تــأخــر اإلع ــان الــرسـمــي عــن شـغــور املنصب
ل ـصــراعــات بــن ال ـفــرقــاء ح ــول مــن سيخلفه،
ث ــم أط ـل ـقــت ال ــوص ـف ــة ال ـس ـحــريــة ل ـفــك الـلـغــز
ّ
ب ــأن ذكـ ــرت بـمــا قــالــت إن ــه تـقـلـيــد ف ــي ال ــدول
االشتراكية ،حيث توكل مهمة تأبني الرئيس
للشخص الــذي سيخلفه .وعليه ،فــإن قــراءة
بوتفليقة وزيــر الخارجية للبيان يعني أن
االتفاق وقع في أعلى هرم السلطة وأن األمر
استتب ليكون هو الرئيس املقبل .ومع أن ما
صدر عن وسائل اإلعالم الفرنسية غير بريء
وغير مؤسس ،ويبدو حتى في شكله كما لو
أنه صدر عن جهة واحدة ،إال أنه أشبع عطش
الـجــزائــريــن للمعلومة بعد التكتم الطويل
لــوســائــل اإلعـ ــام ع ــن طـبـيـعــة م ــرض الــرجــل
واالدع ـ ــاء بــأنــه يـتـعــافــى ،مــع أن امل ــرض كــان
ينخر جسده حتى أماته .واندفع الناس الى

الحديث عــن الخالفة مبكرًا بــن مــؤيــد لهذا
ومعارض لذاك .وفجأة صار كرسي الرئاسة
موضوع نزاع تسبب في أكبر أزمة عاشتها
الجزائر منذ استقاللها قبل  16عامًا.
بعد عشر سنوات من هذا االختراق اإلعالمي
املـخــابــراتــي الـفــرنـســي األول ،ج ــاءت الـغــزوة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ح ـ ــن غـ ـط ــت ق ـ ـن ـ ــوات ال ـت ـل ـف ــزي ــون
والصحف الفرنسية على مدار الساعة أحداث
ال ـع ـنــف ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـج ــزائ ــر ف ــي مطلع
أك ـتــوبــر تـشــريــن األول  .1988يـحـكــي سـكــان
أحـيــاء مرتفعات العاصمة الــذيــن يلتقطون
ال ـق ـنــوات الـفــرنـسـيــة بــانـبـهــار لــزمــائـهــم من
األحياء األخرى عما تبثه هذه القنوات وكيف
أع ـطــت فــرصــة الـتـعـبـيــر لـلـجـمـيــع ،ويـنـقـلــون
محتوى تصريحات نارية مناهضة للسلطة
يدلي بها يوميًا لهذه القنوات الشاب علي بن
حاج ،األستاذ في مدرسة إعدادية وأحد أهم
رمــوز التيار املتشدد في اإلســام السياسي.
وهو سلوك غير معروف في الجزائر ،ال انتقاد
وال معارضة فيها .فقناة التلفزيون الرسمية
ال ــوحـ ـي ــدة ت ـج ـت ـهــد ف ـق ــط فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد صـيــغ
لشجب املتظاهرين وتـبــريــر تـصــرفــات قوى
األمن ضدهم .حكايات أسالت لعاب الجميع
على إعالم يعطيهم الحقائق ،حتى أثمر فكرة
تثبيت الهوائيات املقعرة الجماعية اللتقاط
هذه القنوات والتمتع بإعالم حقيقي يشفي
الغليل .كانت تلك األحــداث السبب الرئيسي
الذي أدخل القنوات الفرنسية الى عدد كبير
م ــن ب ـي ــوت ال ـج ــزائ ــري ــن ،وخ ــاص ــة ف ــي امل ــدن
الكبرى.
وع ـم ـل ــت ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ف ــي ال ـش ــأن
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فــي تصريحات بعض مسؤوليها ،والــذي
أعـ ـل ــن ال ـب ـع ــض م ـن ـهــم ع ـل ــى املـ ــأ مــوقـفـهــم
امل ــوال ــي إلســرائ ـيــل ومـعــارضـتـهــم لحمالت
امل ـقــاومــة الفلسطينية الـسـلـمـيــة ،فــي حني
انتقد موظفون آخرون سياسات إسرائيل.
وي ـم ـكــن الـ ـق ــول :ل ــأون ــروا أوجـ ــه مـخـتـلـفــة،
بـحـيــث تــؤثــر دول ومــؤس ـســات ومـكــونــات
مـخـتـلـفــة ع ـلــى ال ــوك ــال ــة ،ف ــي ح ــن تـتـقــاطــع
أو ت ـت ـضــارب ف ــي أج ـنــدات ـهــا ومـصــالـحـهــا،
بمن فيهم الالجئون أنفسهم ،والالجئون
املوظفون لــدى املنظمة ،ومنظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة /ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة أو
حـمــاس ،وال ــدول املــانـحــة ،وال ــدول العربية
املـضـيـفــة ،وإســرائ ـيــل .ومـصـلـحــة إســرائـيــل
كانت دومًا في السعي الى توظيف األونروا

ل ـت ــوط ــن ال ــاجـ ـئ ــن .ول ـك ــن ع ـن ــدم ــا فـشـلــت
ف ــي تـحـقـيــق هـ ــذا ،بـ ــدأت بــالـتـهـجــم عليها
واتهامها في مناسبات عــده بالتورط في
«اإلرهاب».
كــل واح ــد مــن ه ــؤالء الـفــاعـلــن يـسـعــى إلــى
معان
جذب الوكالة باتجاه معني وإسناد
ٍ
ـف مـعـيـنــة ل ـهــا .وع ـلــى ه ــذا الـنـحــو،
وو
ظ ــائ ـ ّ
ً
مـثــا ،تبنت الـقــوى الغربية (وكـثـيــر منها
مــن املانحني الرئيسيني لوكالة األون ــروا)
ع ـم ــوم ــا امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي إزاء قـضـيــة
الالجئني .وعلى النقيض ،يعتبر الالجئون
الفلسطينيون ،بمن فيهم الواقعون ضمن
واليـ ـ ــة «األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ،ح ـقــوق ـهــم ال ـقــانــون ـيــة
والسياسية حقوقًا ال تقبل التفاوض .وهو
مــا يـبــن الـتـنــاقــض الطبيعي بــن مصالح

غدا التوصل
حل
إلى ّ
للصراع
وإقامة الدولة
الفلسطينية
المستقلة
ّ
ضربًا من
المستحيل

تضطلع «األونروا» بدور سياسي كبير إلى جانب دورها اإلنساني (مروان طحطح)

الــاجـئــن ومـصــالــح الـقــوى الـغــربـيــة داخــل
الــوكــالــة .فبالنسبة إلــى األون ــروا الرسمية
واملؤسساتية ،التاريخ يبدأ بعد عام ،1948
أي بعدما أصبح الفلسطينيون «الجئني».
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ــاج ـئ ــن ف ـتــاري ـخ ـهــم
ي ـب ــدأ ق ـب ــل عـ ــام  1948وهـ ــم فـلـسـطـيـنـيــون
قبل أن يكونوا الجئني .فــاألولــى هويتهم،
والـثــانـيــة أي «الج ـئــون» تصنيف قانوني
دولــي .وقــد أسفر إعــان املـبــادئ واتفاقات
أوسـلــو عــن إقـصــاء الجئي نكبة عــام 1948
ألن اإلطـ ــار األم ـيــركــي ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي
ارتكزت عليه هذه االتفاقات لم يكن قائمًا
ً
على القانون الدولي ،فضال عن أنه تجاهل
قــرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الرقم
 .194ك ـم ــا ك ـش ــف ب ــرن ــام ــج إق ـ ـ ــرار ال ـس ــام
أن وكـ ــالـ ــة «األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ل ـي ـس ــت فـ ــي م ـنــأى
ع ــن ال ــوس ــط ال ـس ـي ــاس ــي ،وإنـ ـم ــا م ـتــورطــة
للغاية فــي الترتيبات السياسية املحلية
والدولية املتغيرة .فالتأييد العلني الذي
أبدته «األون ــروا» آنــذاك ملفاوضات أوسلو
الـسـيــاسـيــة وخـطـطـهــا ال ـهــادفــة إل ــى «حــل»
نفسها ،وال ـتــي انعكست وتــراجـعــت عنها
ً
ف ـقــط بـسـبــب ف ـشــل ات ـف ــاق ــات أوس ـل ــو فـشــا
ذريعًا ،والخطوات التي اتخذتها ملساعدة
السلطة الفلسطينية فــي بـنــاء مؤسسات
«الدولة» ،قبل حل مشكلة الالجئني ،كشف
مرة أخرى عن الصالت املعقدة بني املجالني
اإلنساني والسياسي .تواصل «األون ــروا»
منذ تأسيسها تقديم املساعدات واإلغاثة
لــاج ـئــن ،وب ـعــدمــا غ ــدا ال ـتــوصــل إل ــى حل
لـ ـلـ ـص ــراع وإق ـ ــام ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
املستقلة ضربًا من املستحيل جراء استمرار
إسرائيل في توسعها االستعماري ببناء
املستوطنات اليهودية في الضفة الغربية
والـقــدس الشرقية بوتيرة ال ه ــوادة فيها،
وتدمير االقتصاد في غــزة بفرض حصار
غـيــر قــانــونــي وعـمـلـيــات الـقـصــف املـتـكــررة،
ـدار
وتـ ـم ــزي ــق األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ب ـ ـجـ ـ ٍ
فصل يبتلع في طياته وثناياه مزيدًا من
ٍ
األراض ــي ،وانـتـشــار مـئــات نـقــاط التفتيش
املـعـيـقــة لـلـحــركــة والـتـنـقــل ،ووجـ ــود شبكة
ط ـ ــرق م ـخ ـص ـصــة ل ـل ـي ـه ــود فـ ـق ــط ،وت ــزاي ــد
ال ـقــوانــن واألن ـظ ـمــة ال ـتــي تستحيل معها
الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـي ــومـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ب ـش ـكــل
ط ـب ـي ـعــي .هـ ــذا ال ـج ـه ــاز ال ـق ـم ـعــي ي ــزي ــد مــن
اعتماد الالجئني على املـســاعــدات الهزيلة
التي تقدمها األون ــروا ،ويحمل فــي الوقت
َ
املزيد من الفلسطينيني على اللجوء
نفسه
وال ـت ـش ــرد داخ ـل ـي ــا ،ول ـك ــن أي ـض ــا ي ــزي ــد من
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إصرار الشعب الفلسطيني على املقاومة.

محاوالت التصفية
تقليص املساعدات من قبل الواليات املتحدة
األمـيــركـيــة سينعكس عـلــى ال ـخــدمــات التي
تقدمها «األون ــروا» وعلى مــدى استجابتها
لـلـمـتـطـلـبــات األس ــاس ـي ــة لــاج ـئــن ون ـ ــداءات
الـ ـط ــوارئ ال ـت ــي تـسـتـنـفــد أح ـيــانــا م ــا يـفــوق
قدرتها على التحمل .هذا التقليص سيفاقم
أي ـضــا مــن أع ـبــاء واس ـت ـقــرار الـ ــدول املضيفة
لالجئني ك ــاألردن ولـبـنــان ،فــي حــن سيهدد
بــأوضــاع كارثية على قـطــاع غــزة املحاصر،
والــذي بحسب تقارير األمــم املتحدة أصبح
مـكــانــا «غـيــر صــالــح لـلـعـيــش» .إال أن وجــود
«األونـ ــروا» فــي املـنــاخ السياسي الــراهــن هو
أمر جوهري ،وهو مؤشر يدل على املسؤولية
الدولية تجاه الالجئني الفلسطينيني وحقهم
الالجئني
في العودة .لقد تعايشت الوكالة مع
ٌ
ملــا ي ـقــارب مــن سـبـعــة ع ـقــود ،وه ــي حــاضـنــة
لــذاكــرت ـهــم وت ـحـت ـفــظ بـ ــآالف ال ــوث ــائ ــق الـتــي
تشهد على فاجعة الفلسطينيني التاريخية،
وينظر الالجئون الــى األون ــروا على اعتبار
أنها رمز لحقوقهم ،ومصدر رزق للكثيرين
من بني أفقرهم .ينبغي للفلسطينيني حماية
هذا التراث كي ال تختطف الوكالة ،هويتها
ومهمتها ،على يد َمــن تسبب باألساس في
لجوئهم وتشردهم .إن قرار اإلدارة األميركية
ه ـ ــو بـ ـمـ ـث ــاب ــة ع ـ ـقـ ــاب ل ــاجـ ـئ ــن ل ـت ـم ـس ـك ـهــم
بثوابتهم وحقوقهم الوطنية ،وعلى املجتمع
ال ــدول ــي وال ـ ـ ــدول امل ــان ـح ــة ال ـت ـح ــرك وتـحـمــل
املسؤولية وإنقاذ «األونروا» وخمسة ماليني
الجئ وأكثر من كارثة إنسانية محتملة .وقد
أث ـب ــت ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ك ــل مــراحــل
نضاله أنــه لن يستسلم للمؤامرات الدولية
وال للبطش اإلسرائيلي ،ولن يتخلى عن حق
العودة التي كانت وستظل املسألة املركزية
في حركه التحرر الوطني الفلسطيني.
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان .إن تاريخ
ال ـش ـعــوب يـشـهــد عـلــى أن ال ـكــرامــة والـحــريــة
والـعــدل تقهر الـجــوع واالستعمار .ألــم تقف
ف ـتــاة صـغـيــرة اسـمـهــا عـهــد مــرفــوعــة ال ــرأس
أمام جندي إسرائيلي مختبئ وراء أسلحته
ال ـف ـتــاكــة فـصـفـعـتــه ص ـف ـعــة ال ـع ـص ــر! بغض
النظر عما سيكون عليه مصير الوكالة ،ال
خــوف على شعب زال من عيون أطفاله لون
الخوف.
ّ
* محللة سياساتية في «الشبكة :شبكة
السياسات الفلسطينية» ،وأستاذة مشاركة في
جامعة ويسترن أونتاريو ـ كندا

سلطة العقل لدى الجزائريين
الـ ـج ــزائ ــري دائـ ـم ــا ب ـ ــروح «امل ـ ـح ـ ــارب» ،روح
«الـنـقـيــب آالن ليجيه» ال ــذي أب ــدع فــي إث ــارة
فتنة فــي أهــم معاقل العمل ال ـثــوري املسلح
بالعاصمة ومنطقة القبائل عــام  1957أدت
الــى تصفية العشرات مــن خيرة الـثــوار بعد
زرع تقارير كاذبة تدعي تورطهم في التخابر
معه .وتجديدًا لهذه الــروح ،كانت املخابرات
والصحافة في فرنسا أول من أطلق السؤال
«مــن يقتل من في الـجــزائــر؟» في أوج األزمــة
األمنية في تسعينيات القرن املاضي لتزرع
الشكوك في طبيعة وانتماء وأهــداف جرائم
ال ـت ـف ـج ـي ــرات الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي امل ـ ـ ــدن وامل ـ ـجـ ــازر
الجماعية في القرى والبلدات الريفية .وحتى
ت ـل ــك ال ـت ــي تـبـنـتـهــا ال ـج ـم ــاع ــات اإلس ــام ـي ــة
املسلحة فــي بيانات شاهدها العالم ،شكك
ف ـي ـهــا ال ـف ــرن ـس ـي ــون ،ب ــل وش ـك ـك ــوا ح ـتــى في
مـصــدر تلك الـبـيــانــات« .مــن يقتل مــن» ليس
مجرد سؤال إذًا ،هو سالح يبرئ الجماعات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وي ـ ــؤس ـ ــس ل ــافـ ـك ــر وال ــاعـ ـق ــل.
حتى صــار مــدرســة قائمة بذاتها تجده في
الصحافة وفي املؤلفات وفي النقاشات على
مــواقــع التواصل االجتماعي ،بــل وحتى في
خطاب بعض أساتذة الجامعات .وفي خريف
 1997أنتجت املـخــابــرات الفرنسية سلسلة
«ت ـح ـق ـي ـق ــات» ن ـشــرت ـهــا ص ـح ـي ـفــة «نــوف ـيــل
أوبـ ـس ــرف ــات ــور» ب ـق ـلــم ال ـص ـح ــاف ــي فــان ـســان
جوفير  Vincent Jauvertتتحدث عن «قنبلة»
عـمــرهــا ع ـش ــرات الـسـنــن ظـلــت خـفـيــة داخ ــل
جسد السياسة الجزائرية ،وكشفت ألول مرة
أن «فرنسا واصلت تجاربها الكيماوية سرًا
في الصحراء الجزائرية إلى غاية عام ،»1978

أي سنة وفاة الرئيس بومدين .واملعروف أن
كل التجارب النووية والكيماوية الفرنسية
في الجزائر توقفت تمامًا عام  .1966كما كان
مبرمجًا في اتفاقيات االستقالل التي أعطت
لـلـفــرنـسـيــن م ـه ـلــة خ ـمــس سـ ـن ــوات إلي ـجــاد
بــديــل م ــن م ــواق ــع ال ـت ـجــارب والـ ــورشـ ــات .ما
نشرته «نوفيل أوبسرفاتور» تشوبه عيوب
مهنية كبيرة ،فهو خال من عناصر التحقيق
الرئيسية في موضوع تاريخي فال تضمن
عقدًا بني الجانبني لهذا النشاط وال بيانات
قديمة جزائرية أو فرنسية وال وثائق .اعتمد
أساسًا على تصريحات أدلى بها أصحابها
مــن عـسـكــريــن وإداري ـ ــن فــرنـسـيــن فــي زمــن
ال ـك ـتــابــة وال ـن ـش ــر وص ـ ــور وخ ــري ـط ــة املــوقــع
ال ـقــديــم الـ ــذي كــانــت ت ـم ــارس ف ـيــه ال ـت ـجــارب
خـ ــال ف ـت ــرة االحـ ـت ــال وال ـس ـن ــوات الـخـمــس
الـتــي تلتها .ولـيــس الـعـيــب املـهـنــي فـقــط هو
الــذي يشوب مـقــاالت «نوفيل أوبسرفاتور»
بل أيضًا ثمة عيوب سياسية وأمنية؛ أهمها
أن «التحقيقات» أفــادت بأن التجارب سرية
وت ـجــرى بـتــواطــؤ مــن السلطة العليا للبلد
وتقصد الرئيس بــومــديــن ،ثــم ربطت بغباء
بني وقف هذه التجارب وتاريخ وفاته .وهو
قصد مفضوح لكسر هيبة الرجل الذي يعتبر
حتى اآلن في الــوجــدان الشعبي أهــم رؤســاء
الجزائر ملا شهدته البالد زمانه من شموخ
وعـ ـ ــزة وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات .ومـ ــع وضـ ـ ــوح ال ـق ـصــور
املـهـنــي وال ـس ـيــاســي ف ــي الـتـحـقـيـقــات ،إال أن
عددًا كبيرًا من املثقفني واإلعالميني والعامة
ناقشوا املوضوع كحقيقة مطلقة ،من دون أن
يلجأوا إلى توظيف العقل .فكيف لنظام ّأمم

عملت
الصحافة
الفرنسية
في الشأن
الجزائري
دائمًا بروح
«المحارب»

كــل املصالح الفرنسية الكبرى االقتصادية
والعسكرية وأبـعــد حتى تأثير اللغة بسن
قانون التعريب أن يبقي على مرفق كيماوي
ت ــاف ــه ي ـل ـط ــخ مـ ـنـ ـج ــزات ــه؟ كـ ـي ــف ل ــرج ــل ق ــاد
حــربــا ثــانـيــة عـلــى فــرنـســا بــن  1966و1971
واستخدم كل الوسائل ووصل الى حد إعدام
بساتني العنب التي تنتج خمورًا تشكل أكبر
مدخول للبالد من العملة الصعبة ،فقط ألن
الفرنسيني حــاولــوا اسـتـخــدام ه ــذا املنتوج
املهم في حرب اقتصادية عقب تأميم النفط
وال ـغــاز؟ ال حــاجــة إلــى العقل مــا دام اإلعــام
الفرنسي هو الــذي قــال :فكأنما الوحي نزل
وبلغ الرسالة في وضح النهار .وهو النهج
ّ
الذي تبناه حتى كتاب يفترض أن يستندوا
ال ــى وثــائــق ال إل ــى قـصــاصــات صحفية ،من
بـيـنـهــم األس ـت ــاذ الـجــامـعــي وال ـبــاحــث نــوفــل
إبــراهـيـمــي املـقـيــم فــي فــرنـســا ،ال ــذي ردد في
أحد كتبه ما نشرته الصحيفة الفرنسية كما
لو أنه حقيقة .واستند إليها أيضًا الجنرال
رشـيــد بــن يلس وهــو أحــد كـبــار العسكريني
فــي عـهــد الــرئـيــس ال ـشــاذلــي بــن جــديــد ،وقــد
م ــدد فــي مــذكــراتــه ال ـتــي ص ــدرت أخ ـي ـرًا زمــن
ال ـت ـجــارب الـكـيـمــاويــة ال ــى ع ــام  ،1986ربـمــا
كــان لــذلــك قصد تــوريــط فـتــرة حكم الرئيس
بن جديد الــذي اختلف معه منذ االنتفاضة
العارمة التي عرفتها البالد في أكتوبر .1988
لقد تضافرت عوامل وكبرت ككرة الثلج عبر
العقود وجعلت الجزائريني عمومًا في وضع
هش للغاية نتيجة غياب عنصر الثقة بينهم
وبــن إعالمهم وقيادتهم ،حتى صــار كل ما
يقوله الفرنسيون مــن مـســؤولــن وصحافة

بشأنهم صــادقــا ولــو ثبت كــذبــه ،ومــا يقوله
امل ـس ــؤول ــون ال ـج ــزائ ــري ــون بـهـتــانــا ح ـتــى إن
ث ـبــت ص ــدق ــه .وامـ ـت ــدت ه ــذه ال ـحــالــة لـتـطــال
تــاريــخ ث ــورة الـتـحــريــر .فـقــد ت ــداول ــت مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ونـ ـش ــرت الـصـحــف
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ت ـق ــاري ــر م ــن صـنــع
املخابرات الفرنسية أعدت للرد على مطالبة
الجزائريني باالعتذار عن جرائم االستعمار،
ت ـف ـيــد بـ ــأن س ـل ــوك الـ ـث ــوار ال ـج ــزائ ــري ــن كــان
ه ـم ـج ـي ــا وأن ـ ـهـ ــم كـ ــانـ ــوا ي ـق ـت ـل ــون األط ـ ـفـ ــال
والنساء ويبيدون قرى بكاملها .هي تقارير
تعطي االنطباع بأن ما جرى في الجزائر في
خمسينيات وبداية ستينيات القرن املاضي
مواجهة بني «ظاملني» .ويخشى أن تصدر عن
فــرنـســا غ ـدًا م ـقــاالت وتـصــريـحــات تفيد بــأن
املخابرات الفرنسية هي التي أشعلت الثورة
وأن ال ـع ــرب ــي ب ــن امل ـه ـي ــدي ودي ـ ـ ــدوش م ــراد
ومـحـمــد بــوضـيــاف ومصطفى بــن بوالعيد
ورابح بيطاط وهم الستة الذين أشرفوا على
إشـعــالـهــا مـجــرد عـمــاء ملصالحها ليلتقط
الناس «املعلومة» ويحتفظوا بها في الذاكرة
لنقلها الى األجيال في غياب إعــام حقيقي
ومحترف في بلدهم .لكن املفارقة العجيبة
أن الصحافة الفرنسية عمومًا لــم يكن لها
الـتــأثـيــر فــي ال ـش ــارع ال ـج ــزائــري ســاب ـقــا ،مع
أن م ـع ـظــم الـ ـق ــراء ك ــان ــوا ي ـت ـل ـقــون املـعـلــومــة
بالفرنسية ،وصارت لها مكانة كبيرة اليوم
ح ـيــث األغ ـل ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة م ــن ال ـجــزائــريــن
ّ
تكونوا في مدارس معربة تضخ في شرايني
اصطناعية مستوردة من فرنسا.
* كاتب جزائري
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الجيش السوري يستهدف «رت ًال» تركيًا:
اللعب في ساحتنا ممنوع
في حدث هو األول من نوعه
داخل األراضي السورية ،استهدف
الجيش السوري «دورية» تركية في
ريف حلب الجنوبي .االستهداف /التحذير
كان بمثابة رسالة توضح ألنقرة سقف
تحركاتها في هذه المنطقة المقبلة
على سخونة أكبر ،التصالها بطريق
دمشق ـ حلب ،وإلشرافها على جزء
حيوي من «جبهة إدلب»
إيلي حنا
التركية أيامًا «سورية»
تعيش اإلدارة
ّ
عصيبة .رجحان كفة خطط أنقرة في
مسار األحــداث العسكرية في السنني
األولــى للحرب ّ
تحول إلــى «شريك في
ّ
بقعة جـغــرافـيــة واحـ ــدة» .ه ــذا التغير
تـمـظـهــر م ــع ت ـب ـ ّـدل ف ــي م ـي ــزان ال ـقــوى
فــي امل ـيــدان والـسـيــاســة ،وتـبـلــور على
نحو واض ــح إثــر تحرير مدينة حلب
ع ــام  ،2016ثــم مـســار «أس ـتــانــا» الــذي
أودى إلى ما يعرف بـ«مناطق خفض

أي قوة تركية تتقدم نحو
ّ
الجيش والحلفاء سيتعامل معها
«كقوة لجبهة النصرة»
التصعيد» .اليوم يشخص الحاكم في
الواقع ـ نحو هدف
أنقرة ـ بفعل األمر ّ
واحــد في سوريا يتمثل في «وحــدات
حماية الشعب» الكردية.
«الـ ـلـ ـع ــب» ف ــي دمـ ـش ــق ان ـت ـه ــى عـمـلـيــا
مــع إق ــاع أول طــائــرة حــربـيــة روسـيــة
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا
كـ ـ ــان م ـس ـت ـع ـص ـيــا ع ـس ـك ــري ــا فـ ــي ظــل
«الـتـفــاهـمــات» الـسـعــوديــة ـ ـ الـقـطــريــة ـ

التركية ـ األميركية بني  2011و2014
(عـلــى اخـتــاف دور والـهــدف النهائي
لكل منهم).
ش ــري ــك مــوس ـكــو وطـ ـه ــران ف ــي مـســار
«أسـ ـت ــان ــا» تـ ـح ـ ّـول ــت ت ـط ـل ـعــاتــه نـحــو
املـ ـن ــاط ــق امل ـت ـص ـل ــة بـ ـ ـح ـ ــدوده .وع ـلــى
معظم هــذه الـحــدود تقف «الــوحــدات»
ب ــن الـ ـق ــواع ــد األم ـي ــرك ـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة،
حـ ــاك ـ ـمـ ــة ب ـ ــأم ـ ــره ـ ــا ملـ ـعـ ـظ ــم الـ ـشـ ـم ــال
الـســوري .خطوات واشنطن األحادية
ّ
سهلت التفاهمات التركية ـ اإليرانية
ّ
ـ ـ الــروس ـيــة ،كــل ألسـبــابــه ومنطلقاته.
ّ
ج ــه
وألن «ال ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي» هـ ــو و ّ
اإلدارة األمـيــركـيــة على األرض ،تكفل
ك ــل العـ ــب ف ــي ط ــري ـق ــة إدارة ال ـعــاقــة
مـعــهّ ،إم ــا بالتقاطعات املرحلية على
الطريقة الروسية ـ اإليرانية أو بالفعل
العسكري بما يخص تركيا.
ومــع رك ــود الـجـبـهــات وتثبيت معظم
ال ـ ــاع ـ ـب ـ ــن لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوذه ـ ــم ،ح ـ ـ ـ ــان وقـ ــت
املـ ـب ــادرة م ـج ــددًا بــالـنـسـبــة إل ــى أنـقــرة
منعًا لتثبيت أمــر واقــع «ك ــردي» على
حدودها .ومصحوبة بجملة توافقات،
وب ــرف ــض ك ـ ــردي ل ـل ـم ـخــارج املـقـتــرحــة
ف ــي ل ـ ـقـ ــاءات ح ـم ـي ـم ـيــم ،ج ـ ّــاء ال ـض ــوء
األخ ـ ـضـ ــر الـ ــروسـ ــي (وغـ ـ ـ ــض ال ـب ـصــر
ً
اإليــرانــي) لتطلق أنـقــرة فصال جديدًا
مــن غزواتها فــي ســوريــا تحت عنوان
«دح ــر الـخـطــر الـكــردسـتــانــي الـســوري
على األمن القومي».
«مـشـهــد عـفــريــن» الـحــالــي يــؤكــد عبره
األتـ ـ ـ ــراك أن ـه ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ّـت ـحــرك
ف ــي وج ــه «ح ـل ـفــاء أم ـيــركــا» وأن ـه ــم لم
يستقيلوا من «مهامهم» السورية .لكن
مــا يـجــري مــع م ــرور أكـثــر مــن أسـبــوع
على العمليات ُيظهر أن معركة عفرين
لـيـســت ب ـنــزهــة ،وم ــع ذل ــك سـيــواصــل
األتــراك ضغطهم بما يملكون من قوة
لتحقيق إنجاز يبحثون عنه.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ع ـ ـفـ ــريـ ــن ،يـ ـبـ ـق ــى «م ـل ــف
إدل ــب» مفتوحًا عـلــى مـصــراعـيــه أمــام
ّ
رؤى مختلفة ل ـحــل معضلة الجيش
«القاعدي» الضخم املتكدس هناك.

رتال للمسلحين» (األناضول)
القوة المستهدفة هي «دورية استطالعية لسيارتين تابعتين لألتراك تقدمت ً

وإذا ك ــان ــت دمـ ـش ــق وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا قــد
حسموا مسألة تحرير بقعة جغرافية
واسـ ـع ــة م ــن هـ ــذا «ال ـج ـي ــب» عـسـكــريــا
(وه ـ ــذا م ــا يـحـصــل ب ـعــد ت ـحــريــر قــرى
ش ــرق سـكــة الـحـجــاز ثــم الــوصــول إلــى
بـ ـل ــدة أبـ ــو ال ـظ ـه ــور والـ ـتـ ـق ــاء الـ ـق ــوات
امل ـت ـح ــرك ــة م ــن ريـ ــف ح ـل ــب ال ـج ـنــوبــي
وري ــف حـمــاة الـشـمــالــي الـشــرقــي) فــإن
تركيا ما زالت تناور بدرجة أساسية
مع الــروس على العمل نحو الوصول
ً
إلى حل «سياسي» أوال لهذه املنطقة
ي ـض ـمــن ت ـح ـي ـيــد ع ـ ــدد مـ ــن ال ـف ـصــائــل
وتثبيت قوات لها في املنطقة استباقًا
ل ـت ـح ــرك س ـ ـ ــوري أضـ ـخ ــم ن ـح ــو عـمــق
محافظة إدلب.
وم ـ ــع اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـي ــش ملـ ـط ــار أب ــو
الـ ـضـ ـه ــور الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وتـ ـق ــدم ــه فــي
ع ــدد مــن الـنـقــاط غ ــرب امل ـطــار ،وجــدت
تــرك ـيــا نـفـسـهــا م ـض ـطــرة إل ــى تطمني
«فصائلها» الـتــي نقلتها إلــى معارك
عفرين ،إلــى أن مناطق انتشارها في
ريف حلب الجنوبي الغربي وامتداده

نحو عمق ريف إدلب ،لن تكون ساحة
عمليات.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،ضـ ـ ّـجـ ــت م ــواق ــع
معارضة وموالية بأخبار استهداف
رتـ ــل ت ــرك ــي أمـ ــس كـ ــان ي ـت ـح ــرك نـحــو
بلدة العيس في ريــف حلب الجنوبي
(س ـ ـيـ ــاق هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــرك م ـخ ـت ـل ــف عــن
اس ـت ـه ــداف لــرتــل تــركــي آخ ــر بـسـيــارة
مفخخة ق ــرب ب ـلــدة األتـ ــارب فــي ريــف
حلب الغربي مساء أمس).
وفــي معلومات «األخ ـبــار» ،فــإن القوة
ً
املستهدفة قــرب الـعـيــس لــم تـكــن رتــا
ً
ت ــرك ـي ــا ك ـ ــام ـ ــا ،بـ ــل أشـ ـب ــه بـ ـ ــ«دوري ـ ــة
اسـ ـتـ ـط ــاعـ ـي ــة لـ ـسـ ـي ــارت ــن ت ــاب ـع ـت ــن
ً
ل ــأت ــراك ت ـقــدمــت رتـ ــا آلل ـي ــات تــابـعــة
للمسلحني فــي املـنـطـقــة» .وع ـبــر هــذه
ال ــدوري ــة أراد ال ـت ــرك ــي «اس ـت ـك ـشــاف»
املـنـطـقــة وم ـعــرفــة ّ
رد الـفـعــل ال ـســوري
وطبيعته في حال تقدمه .وهو ،عمليًا،
ينشر مجموعة نـقــاط جـنــوب منطقة
عفرين بني ريف إدلب الشمالي وريف
حلب الغربي.

وتـعـمــل أن ـقــرة ،فــي هــذا الـسـيــاق ،على
تـثـبـيــت ن ـفــوذهــا فــي مـنـطـقــة مرشحة
قــريـبــا لـلـعــودة إل ــى ســاحــة االشـتـبــاك،
وه ــي بــال ـتــالــي ت ـضــع خ ـطــوط تـمــاس
مــاديــة (بــالــوجــود العسكري الــرمــزي)
ومعنوية قبل أي م ـبــادرة مــن دمشق
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ،م ــوحـ ـي ــة أن ـ ــه ب ـت ـغ ـط ـيــة
وتوافق مع موسكو.
وفــي ّ
رد الفعل ،ظهر قــرار واضــح لدى
دمـشــق وحلفائها بـشــأن مــواجـهــة أي
توغل تركي في هذه املنطقة ،واعتبار
أي ق ــوة عـسـكــريــة تــركـيــة تــدخــل ريــف
حـلــب وتـتـقــدم نـحــو الـجـيــش الـســوري
والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء «تـ ـم ــام ــا كـ ـق ــوة ع ـس ـكــريــة
لجبهة النصرة».
وبعد تقدم الدورية جرى استهدافها
بـ ـ ـع ـ ــدة ق ـ ـ ــذائ ـ ـ ــف ،مـ ـ ــع «حـ ـ ـ ـ ــرص ع ـلــى
ع ــدم تــدمـيــر آل ـيــات أو قـتــل عـنــاصــر»،
ف ــال ـع ـم ـل ـي ــة كـ ــانـ ــت «أشـ ـ ـب ـ ــه ب ـت ـحــذيــر
وإنـ ـ ـ ـ ــذار» ،لـتـنـسـحــب ب ـعــدهــا ســريـعــا
ال ـق ــوة الـتــركـيــة وم ــن يــراف ـق ـهــا ،حسب
املصادر.

فلسطين

تغير في تكتيك االغتياالت :عمالء أكثر ...إسرائيليون أقل
ّ
غزة ــ هاني إبراهيم
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم امل ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــومـ ـ ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود ال ـع ـم ــاء
امل ـح ـل ـي ــن كـ ـ ـ ــأداة ل ـج ـم ــع امل ـع ـل ــوم ــات
ب ـ ــدرج ـ ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم إعـ ـ ــداد
الـتـحـضـيــرات الـلــوجـسـتـيــة ومـهـمــات
النقل وأحيانًا زرع أجـهــزة التنصت،
كـ ـم ــا تـ ــوكـ ــل إلـ ـيـ ـه ــم بـ ـع ــض امل ـه ـم ــات
األمنية األخــرى كتقديم الدعم وغيره
أثناء تنفيذ عمليات االغتيال ،داخل
فلسطني أو خــارجـهــا .لكن املعطيات
األخيرة لدى املقاومة في غزة ،خاصة
بعد عملية اغتيال القائد في «كتائب
ال ـق ـس ــام» ،الـ ـ ــذراع الـعـسـكــريــة لـحــركــة
«ح ـمــاس» ،األسـيــر املبعد مــن الضفة
الثلث األول
إلــى غــزة مــازن فقها ،فــي ّ
من العام املاضي ،ثم ما تكشف بشأن
مـحــاولــة اغـتـيــال قــائــد قــوى األم ــن في
القطاع الـلــواء توفيق أبــو نعيم (قبل
ش ـهــور) ،تظهر أن الـعــدو بــات يوسع
اعتماده على العمالء.
وط ـب ـق ــا ل ـل ـم ـع ـلــومــات الـ ـت ــي حـصـلــت
عليها «األخبار» من مصدر أمني في
غزة ،فإن قضية الشهيد فقها لم تغلق
ب ـعــد لـ ــدى األجـ ـه ــزة امل ـخ ـت ـصــة داخ ــل
القطاع ،والسبب اعتراف عمالء جدد
ً
بعالقتهم بالعملية فضال عــن ثالثة
ع ـمــاء أعــدم ـت ـهــم «حـ ـم ــاس» ف ــي أي ــار
املــاضــي ،أحــدهــم أقـ ّـر بالقتل املباشر،

ف ـي ـمــا ك ــان ــت م ـه ـمــة الـ ـعـ ـم ــاء ال ـج ــدد
وف ــق اع ـتــرافــات ـهــم «امل ــراق ـب ــة األمـنـيــة
ون ـقــل امل ـج ــري ــات ل ـض ـبــاط امل ـخــابــرات
اإلسرائيلية حول األحداث عند مسرح
الجريمة».
والــافــت أن املـقــاومــة وقــت اكتشافها
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد فـ ـقـ ـه ــا اسـ ـتـ ـنـ ـف ــرت ع ـلــى
الحدود البحرية والبرية للقطاع في
مـحــاولــة لــرصــد خ ــروج أي مجموعة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ،الع ـ ـت ـ ـقـ ــادهـ ــا أن م ـج ـم ــوع ــة
إســرائـيـلـيــة خــاصــة ق ــد ت ـكــون دخـلــت
ون ـف ــذت امل ـه ـمــة ،ع ـلــى م ــا ج ــرت عليه
عــادة الـعــدو ،ولــم تنهِ ذلــك االستنفار
إال بعدما تــأكــدت مــن أن التنفيذ كان
بــأيــدي ال ـع ـمــاء .ومـنــذ تـشــريــن األول
امل ــاض ــي ،اس ـت ـمــرت األجـ ـه ــزة املـعـنـيــة
في متابعة محاولة اغتيال أبو نعيم،
إذ كـ ــان اإلعـ ـ ــان امل ـب ــدئ ــي أن االث ـنــن
املعتقلني آن ــذاك كانا مــن «الجماعات
السلفية التكفيرية» ،خــاصــة فــي ظل
ال ـحــرب الـقــائـمــة بــن «ح ـمــاس» وتلك
الخاليا ،خاصة التي بايعت «داعش».
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـه ــا
«األخبار» حول مجريات التحقيق في
محاولة اغتياله ّ
بينت أن من يقف وراء
العملية هــو االحـتــال الــذي استخدم
عـمــاء محليني فــي صناعة وتركيب
العبوة الناسفة داخل سيارته.
ولــوال مـنــاداة شخص كبير في السن
ع ـلــى أبـ ــو ن ـع ـيــم ،ب ـعــدمــا هـ ـ ّـم بــركــوب

الجيب الخاص وفتحه بــاب سيارته
ّ ً
مترجال لخطوات معدودة
ثم الرجوع
عــن الـسـيــارةّ ،
ألدت العبوة إلــى إنهاء
حياته من الفور ،لكنه أصيب بجراح
ّ
طفيفة .وتتهم إسرائيل أبو نعيم بأنه
قائد العملية األمنية التي تعرض لها
عمالء جهاز «الشاباك» في غــزة بعد
اغ ـت ـيــال فـقـهــا ،وأدت إل ــى اع ـت ـقــال 45
ً
ً
عميال وإعــدام ثالثة منهم ،فضال عن
هــرب ثــاثــة غيرهم بــاتـجــاه فلسطني
املحتلة عبر الحدود الشرقية للقطاع،
وكانت تلك العملية من أكبر الضربات
للعمالء في غزة.

خ ــال الـتـحـقـيـقــات امل ـس ـت ـمــرة ،اعتقل
األمـ ـ ــن م ـشـت ـب ـهــا ف ـي ـهــم ع ـل ــى ارت ـب ــاط
م ـب ــاش ــر ب ــاملـ ـخ ــاب ــرات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
تـبــن أنـهــم اسـتـغـلــوا اإلش ـك ــال القائم
بـ ــن الـ ـخ ــاي ــا ال ـس ـل ـف ـيــة و«ح ـ ـمـ ــاس»
كـعـنــوان لتنفيذ االغـتـيــال ،خــاصــة أن
امل ـق ــاوم ــة رصـ ــدت ف ــي ت ـلــك الـلـحـظــات
تحليقًا مكثفًا لـطــائــرات االسـتـطــاع.
وإن كانت محاولتا اغتيال أبو نعيم،
والقيادي في «حماس» محمد حمدان
فــي ص ـيــدا ،تـتـشــابـهــان فــي النتيجة،
إذ نـجــا االث ـن ــان ج ــراء م ـصــادفــة أدت
إلى بعدهما عن العبوة املزروعة لكل

تحسبًا لهرب وحدة إسرائيلية (أ ف ب)
طوقت المقاومة حدود القطاع بعد اغتيال فقها ّ
ّ

مـنـهـمــا ،ف ــإن الـتـشــابــه األك ـب ــر ه ــو في
طريقة زراعة العبوات وآلية االغتيال
واس ـت ـخ ــدام ع ـم ــاء مـحـلـيــن لـتـقــديــم
ال ــدع ــم الـلــوجـسـتــي ع ـلــى أك ـمــل وج ــه،
باستثناء أن املنفذ الرئيسي في غزة
ً
ك ــان عـمـيــا (م ـبــاش ـرًا أو عـبــر قـيــادي
سلفي) ولم يكن عنصرًا إسرائيليًا.
ّ
ومثل اإلخفاق في اغتيال حمدان وأبو
نعيم ،مــع تــزامــن املـحــاولــة األول ــى مع
اإلخفاق األمني وامليداني في اقتحام
جنني قبل أسابيع ،ضربات متوالية
لــأجـهــزة األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،التي
تعمل ثالث منها في مهمات خاصة،
من ضمنها تنفيذ عمليات االغتيال:
األول هو األمن الداخلي «الشني بيت»
أو «الشاباك» ،وعمله داخل فلسطني.
وال ـ ـثـ ــانـ ــي ج ـ ـهـ ــاز األم ـ ـ ـ ــن الـ ـخ ــارج ــي
«املـ ـ ــوسـ ـ ــاد» ص ــاح ــب أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مــن
عـمـلـيــات االغ ـت ـي ــال ،إذ يـمـتـلــك وح ــدة
تابعة لقسم العمليات يطلق عليها
«ري ـم ــون» ،وال ـتــي ،وف ــق مــوقــع القناة
العبرية الثانية ،ينسب إليها تنفيذ
عمليات االغـتـيــال فــي أن ـحــاء الـعــالــم،
ك ـمــا ي ـن ـســب إل ـي ـهــا اغ ـت ـي ــال ال ـق ـيــادي
ف ــي «ح ـم ــاس» م ـح ـمــود امل ـب ـحــوح في
اإلمـ ـ ـ ــارات ،وع ـل ـمــاء الـ ـ ـ ّ
ـذرة ف ــي إيـ ــران.
وال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث شـ ـعـ ـب ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
العسكرية «أم ــان» ،التي هي جــزء من
جيش العدو وتعمل في األماكن التي
لـلـجـيــش ع ـمــل ف ـي ـهــا ،ولــدي ـهــا وح ــدة
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«مؤتمر سوتشي» :قطار التسوية بمن َح َضر!
تمكن «مؤتمر سوتشي»
ّ
من شق مسار سياسي جديد،
وبحضور أممي ،ليضاف إلى
محادثات أستانا التي تابعت
الجوانب العسكرية .المؤتمر
الذي خرجت منه لجنة لمناقشة
اإلصالحات الدستورية ،استبق
مسار «جنيف» في هذا الملف،
يعد مفتاحًا لطريق
الذي ّ
«التسوية السياسية» وفق
القرارات األممية
سوتشي ــ فراس الشوفي
تصلح رسالة الرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن لـلـمــؤتـمــريــن ف ــي مــديـنــة سوتشي
ـار عـسـكــري ـ
أم ــس ،لـتـكــون اخـتـصــارًا مل ـسـ ٍ
سـيــاســي طــويــل ،ت ـ َّـو َج ــه مــؤتـمــر «ال ـحــوار
ال ــوط ـن ــي الـ ـس ــوري» ب ـعــد س ـن ــوات دام ـيــة
مــن ال ـحــرب فــي ســوريــا ،وعـلـيـهــا« .تــوجــد
اآلن كــل الـظــروف املالئمة للتسوية» ،قال
بوتني على لسان وزير الخارجية سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف« ،ل ـ ـقـ ــد حـ ـ ــان مـ ــوعـ ــد ال ـت ـس ــوي ــة
الشاملة ً
بناء على القرار الدولي .»2254
رسـ ـ ـ ــم م ــؤتـ ـم ــر س ــوتـ ـش ــي أمـ ـ ـ ــس ط ــري ـق ــا
سياسيًا جديدًا يضاف إلى مسار أستانا
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـض ـغ ــوط
الخارجية األميركية واألوروبية ،استطاع
ال ــروس ضـمــان حـضــور املـبـعــوث األمـمــي
ستيفان دي ميستورا ،الذي تقول مصادر
إن اعـتــراضــه ج ــاء نتيجة الع ـتــراض وفــد
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة وضـ ـغ ــوطـ ـه ــا ،وح ـ ـتـ ــى ي ـن ــال
مساحة أكبر في اللجان من ممثلي الدولة
الـ ـس ــوري ــة وال ـف ـع ــال ـي ــات امل ـح ـســوب ــة عـلــى
النظام .وعلى الرغم من تأكيد الــروس أن
ّ
ً
«سوتشي» ليس بــديــا مــن «جنيف» ،إل
أن املؤتمر ّ
كرس أمرًا واقعًا ،واضعًا جميع
القوى تحت ضغط الحوار والوصول إلى
حــل سياسي ،بما فيها الــدولــة السورية،
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـ ّـس ــك بـ ـق ــوة ب ــوجـ ـه ــة ن ـظ ــره ــا،
م ـس ـت ـنــدة إلـ ــى ج ـم ـلــة إن ـ ـجـ ــازات مـيــدانـيــة
ع ـس ـكــريــة ،وإلـ ــى إفـ ــاس ق ــوى امل ـعــارضــة
سياسيًا وعسكريًا.

ّ
وت ـ ـق ـ ــول م ـ ـص ـ ــادر سـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة م ــطـ ـلـ ـع ــة إن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ي ـ ـعـ ــارضـ ــون اآلن ،ل ـك ـن ـهــم
ّ
سيلتحقون الحقًا بالحل عندما يشعرون
أنــه نــاضــج ،ومــا حصل أمــس هــو تحديد
ّ
الحد األدنى األول من التفاهم عبر تشكيل
تحالف رباعي معارض من رنــدا قسيس
وقدري جميل وهيثم مناع وأحمد الجربا.
واألخـ ـ ـي ـ ــر ،ي ـع ـكــس دعـ ـم ــا م ـص ــري ــا وع ــدم
م ـعــارضــة س ـعــوديــة لـلـمــؤتـمــر .وال ـجــربــا،
أمــس ،ألغى مؤتمره الصحافي الــذي كان
محددًا عند الساعة الثالثة والنصف ،ثم
عـنــد الـســاعــة ال ـســادســة م ـس ـ ً
ـاء ،اعـتــراضــا
على عدم نيله الحصص الالزمة من عدد
املشاركني املحسوبني عليه في اللجان.
ّ
املـبـعــوث األم ـمــي تـخــلــف عــن إل ـقــاء كلمته
الـ ـت ــي ك ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـل ــي كـلـمــة
ربـ ـم ــا ألجـ ــل اع ـت ــراض ــات ــه ،تـ ّ
ب ــوت ــنّ .
ـأجــل
َ َ َّ
ّ
املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ...و ّتـ ـك ــت ــم ال ـ ـ ـ ــروس .ت ــغ ــن ــج دي
مـسـتــورا ،لـكــنــه حـضــر ،مضفيًا الشرعية
األمـمـيــة «املـطـلــوبــة» عـلــى مــؤتـمــر الـحــوار
ال ـس ــوري األول ّ .وسـبـقــه ب ــ«ال ــدل ــع» بضع
عشرات من ممثلي «فصائل اسطنبول»،
الــذيــن ،على مــا قــالــوا ،فــوجـئــوا فــي مطار
ســوت ـشــي بـطـغـيــان ال ـع ـلــم الـ ـس ــوري على
شعار املؤتمر ،مع أن الدعوات ّ
وجهت قبل
ذلك بكثير ،والعلم السوري منذ البدء لم
املحصلةّ ،
ّ
عبر هؤالء
يغب عن املشهد .في
ّ
عــن امل ـهــم ،عـلــى لـســان مــا يـســمــى «رئـيــس
الحكومة ّاملؤقتة» السابق ،أحمد طعمة:
تــركـيــا تـمــثـلـنــاّ .
رب ـمــا ك ــان عـلــى الحكومة
ً
الـسّــوريــة مـفــاوضــة األت ــراك مـبــاشــرة ،وأن
ت ــوف ــر روسـ ـي ــا ث ـم ــن ب ـط ــاق ــات ال ـط ــائ ــرات
لـهــؤالء وح ـجــوزات ال ّـفـنــادق ،طــاملــا أن أي
دبلوماسي تركي يمثلهم ...أو أي ضابط
في املخابرات التركية .وعدا ّ
عما قاله وزير
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،
عن تمثيل تركيا لبعض املعارضني ،قال
مصدر دبلوماسي إيراني رفيع املستوى
ّ
يحضر
لـ«األخبار» إنه «لم ّيعد مهمًا إن لم ّ
هؤالء .كان من الجيد أن يحضروا ،لكنهم
ّ
يسجلوا موقفًا دعائيًا ،املهم أن
قـ ّـرروا أن
دي م ـس ـتــورا حـضــر وتــرك ـيــا شــاركــت في
رعاية املؤتمر».

لـجـنــة مـنــاقـشــة اإلص ــاح ــات الــدسـتــوريــة
ولـجـنــة امل ـتــاب ـعــة ،وت ـ ّـم االت ـف ــاق عـلــى ذلــك
في أربع جلسات ،تخللتها خالفات حول
ال ـح ـصــص ،إذ طــرحــت أس ـم ــاء م ــن خ ــارج
ً
أسماء من داخل سوريا
سوريا ،وقيل إن
م ـن ـع ـهــا الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن الـ ـحـ ـض ــور ،وم ـن ـهــم
ث ــاث ــون شـخـصــا م ـح ـســوبــون ع ـلــى أمــن
«حـ ـ ّـزب اإلرادة الـشـعـبـيــة» قـ ــدري جـمـيــل.
وتــوقـعــت م ـصــادر أمـمـيــة شــاركــت سابقًا
في «أستانا» أن يكون هــذا املؤتمر بداية
مــؤتـمــرات لـلـحــوار ،مـشـيــرة إلـيــه عـلــى أنــه
«س ــوت ـش ــي واحـ ـ ـ ــد» .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
«ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة ال يـمـكـنـهــا ال ـعــودة
إلــى مــا قبل  ،2011لكن هــذا املــؤتـمــر ّ
يعد
انتصارًا لها وكذلك انتصارًا لروسيا».
وبينما أك ــدت مـصــادر مطلعة أن «هناك
ً
تعويال كبيرًا على دور العشائر من قبل
ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة إلعـ ـ ــادة مل ـل ـمــة أبـنــائـهــا
فــي الـفـصــائــل املـسـلـحــة وف ــي التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة ،والح ـقــا فــي مــواجـهــة مـشــروع
االن ـف ـص ــال ال ـ ـكـ ــردي» ،ق ــال ال ـش ـيــخ حسن
املسلط ،شيخ عشيرة الجبور ،لـ«األخبار»:
«ال مشكلة لدينا في محاورة ّ
أي شخصية
مـ ـع ــارض ــة .أم ـ ــا ال ـ ــوج ـ ــود األمـ ـي ــرك ــي فــي
ال ـح ـس ـكــة ف ــاح ـت ــال ص ــري ــح ال ن ـق ـبــل ب ــه،
ويجب أن يــزول .كل جهد يدعم التسوية
السياسية في سوريا وحقن الدماء نحن
معه» .الهجوم على الدور األميركي حضر

أيضًا على لسان قــدري جميل ،الــذي قال
إن «األمـيــركـيــن ال يــريــدون إنـهــاء األزم ــة،
ب ــل ي ــري ــدون اس ـت ــدام ــة الـ ـص ــراع م ــن أجــل
ان ـت ـش ــاره ف ــي ك ــل امل ـن ـط ـقــة ،وي ــري ــدون من
خــال هــذه الفوضى الخالقة إع ــادة رسم
خرائط املنطقة كلها».

يراهن الروس
والسوريون على
أن يقبل األميركيون
مخرجات «سوتشي»
الحقًا

وينتظر أن يتركز الجدل املقبل في اللجنة
الــدس ـتــوريــة؛ فــاملـعــارضــة تــريــد المــركــزيــة
مــوسـعــة ،بينما تقبل الــدولــة بالمركزية
م ـض ـب ــوط ــة .وه ـ ـنـ ــاك خ ـ ــاف خـ ـف ــي ،وف ــق
امل ـع ـلــومــات ،ح ــول تـفــاصـيــل الــامــركــزيــة،
وهـ ــي نــوق ـشــت ق ـبــل امل ــؤت ـم ــر بــأش ـهــر في
الكواليس .باألمس قال هيثم مناع إنه لم

يعد منطقيًا أن يبقى محافظ ّ
يعينه املركز،
أي دمشق ،ليحكم الحسكة وهو من درعا.
الدولة ترى عكس ذلــك .ووفــق املعلومات،
ف ــإن االتـ ـف ــاق ف ــي ال ـكــوال ـيــس يـقـضــي بــأن
أحد انعكاسات مؤتمر سوتشي سيكون
ّ
محلية في املناطق،
العمل على انتخابات
وانـتـخــاب مجلس املـحــافـظــة ،مــن دون أن
تقبل دمشق بأن ّ
يتم انتخاب املحافظني،
حيث يبقى تعيني املحافظ بيدها .ومطلب
دم ـش ــق ل ـي ــس سـ ــوى ان ـع ـك ــاس الن ـت ـصــار
املركز العسكري ،وهذا بحسب املادة 107
مــن الــدسـتــور ال ـســوري يــأتــي عـبــر تعزيز
صالحيات البلديات ولجان املحافظات،
وه ـ ــذا أقـ ــل م ــن «ال ـف ـي ــدرال ـي ــة» بــدرج ـتــن،
ول ـك ـن ــه ي ـب ـق ــي س ـل ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة م ـت ــوازن ــة
م ــع ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـ ّـي ــة .ويـ ــراهـ ــن الـ ــروس
وال ـس ــوري ــون ع ـلــى أن يـقـبــل األم ـيــرك ـيــون
الحقًا بهذا الطرح .وفي مؤتمر صحافي،
أكد عضو مجلس الشعب السوري ،أحمد
الكزبري ،أن اللجنة الدستورية مهمتها
ن ـق ــاش ال ــدس ـت ــور ال ـح ــال ــي ول ـي ــس وضــع
دستور جديد ،موضحًا أن أعضاء اللجنة
سيتناقشون لتقديم مقترحات إلى رئاسة
املــؤتـمــر الح ـقــا .وش ــدد عـلــى أن إج ــراء أي
تعديالت على الــدسـتــور الحالي يتم إما
بتشكيل لجنة من قبل السلطة التشريعية
(مـجـلــس ال ـش ـعــب) أو عــن طــريــق مــرســوم
رئاسي.

أقرت في جنيف (أ ف ب)
أشاد المبعوث األممي بالجهود التي بذلت في المؤتمر ّ
وبتبنيه نقاطًا ّ

لجان المؤتمر

ّ
تشكلت أربع لجان في خالل املؤتمر :لجنة
مناقشة اإلص ــاح ــات الــدس ـتــوريــة ،لجنة
متابعة املؤتمر ،لجنة التصويت ولجنة
التنظيم .اللجنتان اللتان ستستمران هما

العراق

«النصر» تضيق بمكوناتها :العبادي يتجه للبقاء وحيدًا؟
بغداد ــ محمد شفيق

فرضت ساحة غزة
تجنب
على العدو ّ
إدخال عناصر
إسرائيليين للتنفيذ

خــاصــة تسمى «سيريت مـتـكــال» ،أي
«ســريــة األركـ ـ ــان» ،وه ــي منتخبة في
ال ـج ـيــش وخ ــاض ـع ــة م ـب ــاش ــرة لهيئة
األركـ ـ ــان ال ـعــامــة وت ـص ـنــف م ــع دائ ــرة
املخابرات ،وهدفها األساسي تجميع
مـ ـعـ ـل ــوم ــات اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وت ـن ـف ـي ــذ
عمليات خاصة.
ومنذ عملية اغتيال املبحوح في 19
كانون الثاني  2010على أيدي عمالء
ل ـ ــ«املـ ــوسـ ــاد» ف ــي أحـ ــد فـ ـن ــادق دب ــي،
وك ـشــف األج ـه ــزة األم ـن ـيــة اإلمــارات ـيــة
ً
أكثر من  27عميال شاركوا في تنفيذ
العمليةّ ،
تبي أن األجهزة اإلسرائيلية
لجأت إلى تغيير استراتيجيتها في
تـنـفـيــذ االغ ـت ـي ــاالت ع ـبــر تـقـلـيــل عــدد
اإلســرائ ـي ـل ـيــن امل ـشــاركــن واملـنـفــذيــن
مقابل رجحان الكفة للعمالء املحليني.

يبدو أن االنشقاقات عن تحالف «النصر» االنتخابي
الذي يتزعمه رئيس الــوزراء العراقي ،حيدر العبادي،
لن تتوقف عند حدود انسحاب تحالف «الفتح» (الذي
يضم فصائل «الحشد الشعبي») ،أو تيار «الحكمة»
بزعامة رئيس التحالف الوطني ،عمار الحكيم ،الذي
أعلن فجأة ،في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس،
انسحابه مــن «الـنـصــر» ألسـبــاب لــم تختلف عــن تلك
التي أعلنها تحالف «الفتح» ،وهي «أسباب فنية» تتعلق
بقانون االنتخابات.
لكن مقربني من العبادي ،وقياديني في «الفتح» ،كان
لـهــم رأي مختلف ب ـشــأن انـسـحــاب الـحـكـيــم ،وتلقي
تحالفهم ثاني أكبر صفعة خالل أقل من شهر .قيادي
في تحالف «الفتح» ،رفض الكشف عن اسمه ،أشار،
في حديث إلى «األخبار» ،إلى أن «تيار الحكيم يضم
نـحــو سـتــة مـكــونــات أو أك ـثــر ،وك ــل واح ــد منها يريد
أن يكون الــرقــم واحــد فــي املحافظات التي سيترشح
ممثلوه عنها» .وأكد القيادي أن «العبادي رفض بروز
أسماء األحــزاب واملكونات أمــام اســم تحالف النصر،
مـمــا دف ــع (ال ـح ـك ـمــة) ل ـل ـم ـغــادرة  ..ألن الـجـمـيــع يعتز
بــاسـمــه» ،مبديًا ارتـيــاحــه النـسـحــاب الحكيم فــي هذا
ً
التوقيت «منعًا لتفاقم الـخــافــات» ،قائال إن «الطالق
بالتوافق أولى من الزواج بال تراضي».
ولم تكد تمر ساعات على انسحاب «الحكمة» ،حتى

ســرت معلومات عــن اسـتـعــداد حــزب «كلنا ال ـعــراق»،
الذي يتزعمه النائب عن املوصل ،عبد الرحمن اللويزي،
لالنسحاب من تحالف «النصر» ،بسبب خالفات مع
وزيــر الدفاع السابق ،خالد العبيدي .وعلى الرغم من
تأكيد اللويزي أنه ما يــزال في تحالف «النصر» ،ولم
ينسحب منه بشكل رسمي ،إال أنه شدد على أن بقاءه
مــن عدمه ُ
سيحسم خــال اليومني املقبلني .وأوضــح
اللويزي ،في حديث إلى «األخبار» ،أن «العبيدي ،الذي
ينحدر من املوصل ،يتحسس من تحالفه معه؛ كونه
كــان أحــد خصومه إبــان إقالته مــن وزارة الــدفــاع في
 .»2016وبحسب الـلــويــزي ،فــإن العبادي كلف وزيــر
دفاعه السابق بــإدارة حملته االنتخابية في املوصل
والـتـفــاوض مــع حلفاء جــدد ،وذلــك على الــرغــم مــن أن
العبيدي أصبح خارج التحالف من الناحية القانونية
بـسـبــب إغـ ــاق مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات ب ــاب الـتــرشــح
وتسجيل التحالفات.
ويضم تحالف «النصر» حاليًا تسعة كيانات سياسية،
بعد انسحاب تحالف «الفتح» وتـيــار «الحكمة» منه.
ووف ـق ــا مل ـصــدر مـطـلــع عـلــى تـحــالـفــات ال ـع ـب ــادي ،فــإن
«النصر» مهدد بانسحاب الكيانات التسعة املتبقية
منه خالل األيام املقبلة ،ألسباب تتعلق بخوف ممثلي
تلك الكيانات من «عدم تحقيق شيء في االنتخابات»،
إلى جانب «إغراءات» يعرضها عليهم اخصام العبادي.
املصدر لفت ،في حديث إلى «األخبار» ،إلى أن رئيس
ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح» ،األمـ ــن ال ـع ــام ملـنـظـمــة بـ ــدر ،ه ــادي

العامري ،بدأ «تحركات» باتجاه مقربني من العبادي،
بهدف إقناعهم باالنشقاق عــن األخـيــر ،واالنضمام
إلــى تحالفه ،مثيرًا بذلك شكوكًا بشأن تصريحاته
التي أبــدى فيها استعداده للتحالف مع العبادي بعد
االنـتـخــابــات .وكـشــف املـصــدر عــن «وج ــود خــافــات»
نشبت أخيرًا بني العبادي وبــن أبــرز مقربيه وعــراب
صـفـقــاتــه ،عـبــد الـحـلـيــم الــزه ـيــري ،بسبب مــا وصفه
بـ«تعثر تحالفات» الرجل.
من جهة أخرى ،يحضر العبادي اليوم جلسة مجلس
النواب املخصصة ملناقشة املوازنة املالية للعام ،2018
والتي ما يزال إقرارها متعثرًا بسبب كثرة الخالفات
بشأنها .ووفقًا ملصدر نيابي تحدث إلــى «األخـبــار»،
فإن «تحالف القوى العراقية» متمسك بمطلبه بشأن
تخصيص مبالغ للمناطق املحررة من «داع ــش» .أما
األكـ ــراد فـمــا يــزالــون مـصــريــن عـلــى نسبة  %17من
ً
امليزانية بدل  ،%12فضال عن رفع تسمية «املحافظات
الشمالية» من مسودة القانون ،واعتماد اسم «إقليم
ك ــردس ـت ــان» ،فـيـمــا ال تـقــل مـطــالــب ن ــواب املـحــافـظــات
املنتجة للنفط ،واملنتمني للتحالف الوطني ،عن مطالب
الكتل «السنية» و«ال ـكــرديــة» ،بــل تـبــدو أصـعــب منها.
وبحسب ما أفاد به النائب عن محافظة البصرة ،عامر
الفايز« ،األخبار» ،فإن شروط نواب املحافظات املنتجة
للنفط تتمثل بمنح محافظاتهم مبلغ خمسة دوالرات
ً
ّ
ّ
ومكرر ،فضال عن
ومصدر
عن كل برميل نفط منتج
خمسة دوالرات عن كل  150متر مكعب من الغاز.
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اليمن أحكمت الميليشيات الموالية لـ«المجلس االنتقالي الجنوبي» ،أمس ،سيطرتها على
معظم المقار والمواقع الحكومية في عدن ،باستثناء قصر معاشيق الذي ال يزال
تحت حماية سعودية .وفي أعقاب تلك السيطرة ،أدلــى رئيس المجلس ،عيدروس
الزبيدي ،بحديث أعلن فيه «أننا سنقف إلى جانب طارق صالح لتحرير الشمال» .موقف
يحيل إلى مخطط إماراتي قديم جديد ،قائم على تعويم «االنتقالي» في الجنوب وآل
صالح في الشمال ،في محاولة لتشكيل جبهة سياسية «مؤهلة» للتفاوض

«االنتقالي» يسيطر على عدن:

نحو استيالد «شرعية» جديدة؟
ه ــدأت وت ـيــرة امل ـعــارك فــي مــديـنــة عــدن
ّ
عن
جـنــوبــي الـيـمــن ،لينجلي غـبــارهــا ً
مواقف أكثر وضوحًا ربما تكون فاتحة
ملرحلة سياسية جديدة ،تعيد الخطة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة امل ـت ـق ــادم ــة ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
َ
تصدير «بديلني سياسيني» في كل من
الشمال والجنوب إلى الواجهة .هذا ما
أوحــت به تـطــورات الساعات األخيرة،
الـ ـت ــي ت ـم ـك ـنــت خ ــال ـه ــا امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
املوالية لـ«املجلس االنتقالي الجنوبي»
من إحــراز تقدم كبير في عــدن ،في ظل
ـراخ» سعودي قــرأه «اإلصالحيون»
«ت ـ ٍ
(اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــون فــي ال ـي ـمــن) على
أنــه رض ـ ًـى مبطن بما يـجــري ،فيما لم
يعد مستبعدًا أن يكون ذلك «التراخي»
جــزءًا من متطلبات اقتناع ولي العهد
السعودي ،محمد بن سلمان ،بخطط
ول ــي عـهــد أب ــو ظـبــي ،مـحـمــد بــن زاي ــد،
ع ـل ــى غ ـي ــر م ـس ـت ــوى .اح ـت ـم ــال ي ـع ــززه
مــوقـفــان ص ــدرا أم ــس :أولـهـمــا لرئيس
«االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» ،عـ ـ ـي ـ ــدروس ال ــزبـ ـي ــدي،
وث ــان ـي ـه ـم ــا ل ــرئـ ـي ــس «مـ ــركـ ــز الـ ـش ــرق
األوس ـ ــط ل ـل ــدراس ــات االسـتــراتـيـجـيــة»
السعودي ،أنور عشقي.
منذ أولى ساعات فجر الثالثاء ،بدا أن
األوضاع متجهة نحو الحسم ملصلحة
م ـي ـل ـي ـش ـيــات «االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ،وإسـ ـق ـ ّـاط
حكومة أحمد عبيد بن دغر لوال تدخل
س ـعــودي فــي الـلـحـظــات األخ ـي ــرة حــال
من دون تحطيم هيبة «الشرعية» التي
ُ
تـخــاض باسمها الـحــرب منذ قــرابــة 3
س ـنــوات .عـقــب ج ــوالت مــن الـكــر والـفــر
ش ـهــدهــا ي ــوم اإلثـ ـن ــن ،ص ـ ّـع ــدت ق ــوات
«الـ ـح ــزام األمـ ـن ــي» ،ال ـ ــذراع الـعـسـكــريــة

ل ــ«االن ـت ـق ــال ــي» ،وامل ــدع ــوم ــة إم ــارات ـي ــا،
ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا ض ـ ــد أل ـ ــوي ـ ــة «الـ ـحـ ـم ــاي ــة
الرئاسية» املوالية للرئيس املستقيل،
عبد ربه منصور هــادي ،لتتمكن على
إث ــر ذل ــك مــن الـسـيـطــرة عـلــى ثــاثــة من
أربـعــة معسكرات تابعة لـقــوات هــادي
(األم ــن امل ــرك ــزي ،ح ـيــدان ،الـصــولـبــان)،
ولـتـسـيـطــر عـلــى األح ـي ــاء الـقــريـبــة من
قصر معاشيق ،الــذي تتخذه حكومة
ـارضـ ــة ح ـص ــارًا
ب ــن دغـ ــر م ـق ـرًا ل ـه ــا ،فـ ـ ِ
محكمًا عليه.
كــانــت ال ـق ــوات الـتــابـعــة ل ــ«االن ـت ـقــالــي»
ع ـل ــى وشـ ــك اق ـت ـح ــام ق ـص ــر مـعــاشـيــق
عـنــدمــا ص ــدر م ــا ب ــدا أن ــه ض ــوء أحـمــر
ً
س ـ ـع ـ ــودي مـ ـتـ ـمـ ـث ــا ف ـ ــي  3خ ـ ـطـ ــوات:
أصدرت قيادة «التحالف» بيانًا جديدًا
لـ ّـوحــت فيه بــ«اتـخــاذ كــافــة اإلج ــراءات
الــازمــة إلع ــادة األمــن واالسـتـقــرار إلى
عــدن» ،ترافق ذلــك مع تحليق طائرات
ح ــرب ـي ــة س ـع ــودي ــة فـ ــوق م ـق ــر حـكــومــة
بــن دغ ــر ،وت ــاه اس ـتــدعــاء ق ـي ــادات من
«ال ـشــرع ـيــة» وأخـ ــرى م ــن «االن ـت ـقــالــي»
إلى مقر قيادة «التحالف» في البريقة.
خ ـ ـطـ ــوات أع ـق ـب ـه ــا وق ـ ــف مـيـلـيـشـيــات
«امل ـج ـلــس ال ـج ـنــوبــي» هـجــومـهــا على
قصر معاشيق ،بــالـتــوازي مــع إصــدار
وزارة الداخلية التابعة لهادي تعميمًا
ً
«ف ــوري ــا وع ــاج ــا» دع ــت ف ـيــه «جـمـيــع
الــوحــدات العسكرية إلــى وقــف إطــاق
الـ ـن ــار» ،آم ـلــة أن «ي ـل ــزم ال ـط ــرف اآلخ ــر
ع ـن ــاص ــره ب ــال ـك ــف ع ــن االع ـ ـتـ ــداء عـلــى
مؤسسات ومقرات الدولة».
ل ـك ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات لـ ــم ت ـس ــر ع ـل ــى نـحــو
مــا أرادتـ ــه «ال ـشــرع ـيــة»؛ إذ ســرعــان ما

ع ــاودت ميليشيات «ال ـح ــزام» ،ومعها
فصائل «املـقــاومــة الجنوبية» املوالية
لـ ــ«االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ،ه ـجــوم ـهــا ع ـل ــى مـقــر
«ال ـل ــواء الــرابــع  -حـمــايــة رئــاسـيــة» في
مديرية دار سعد ،والذي يقوده املدعو
م ـهــران الـقـبــاطــي ،لتتمكن قـبـيــل ظهر
الثالثاء مــن إسقاطه بشكل كــامــل ،في
ّ
ً
حني ظل مصير القباطي مجهوال ،قبل
أن يظهر عبر قناة «بلقيس» ليعلن أن
«القوات اإلماراتية شاركت في إسقاط
م ـع ـس ـك ــره» ،م ـع ـت ـب ـرًا م ــا جـ ــرى «غـ ــدرًا
ونقضًا لالتفاق مع السعودية» .هكذا
إذًا ،سـيـطــرت ق ــوات «االن ـت ـقــالــي» على
م ـع ـظــم امل ــواق ــع وامل ـع ـس ـك ــرات وامل ـق ــار
الـحـكــومـيــة ،ل ـي ـبــدأ ،م ــع ت ـقــدم ســاعــات
ال ـن ـهــار ،تسليم مـعـسـكــرات «الـحـمــايــة
الــرئــاسـيــة» ملـقــاتـلــن سـلـفـيــن ،مــوالــن
ل ــإم ــارات ،س ـبــق ل ـهــم أن ش ــارك ــوا في
معارك الساحل الغربي.
مــاذا يعني ذلــك كله؟ وكيف ُ
سيترجم

ال يبدو أن ثمة سخطًا سعوديًا
على تقهقر «الشرعية» في عدن
س ـي ــاس ـي ــا؟ ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـحــاولــة
حـكــومــة ه ــادي اإلي ـحــاء بــأنـهــا ال تــزال
تـمـســك بــزمــام األمـ ــور ،خـصــوصــا عبر
ت ـصــريــح لـلـمـتـحــدث بــاس ـم ـهــا ،راج ــح
بادي ،قال فيه إن «الحكومة متواجدة
فــي قـصــر املـعــاشـيــق بـكــامــل أعضائها
ال ــذي كــانــوا مـتــواجــديــن قـبــل األح ــداث

أسقطت ميليشيات «الحزام األمني» آخر المعسكرات الموالية لهادي في عدن (أ ف ب)

املــؤسـفــة» ،وإن «مدينة كريتر ال زالــت
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ال ـ ـلـ ــواء أول  -حـمــايــة
رئ ــاسـ ـي ــة» ،إال أن م ــا بـ ــات م ــؤكـ ـدًا أن
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـع ـل ـي ــة بـ ــاتـ ــت خـ ـ ـ ــارج يــد
«الشرعية» ،وأن هذا التحول لن يكون
مــن دون مـفــاعـيــل سـيــاسـيــة فــي مقبل
األيام.
رئيس «االنتقالي» ،عيدروس الزبيدي،
رأى ،فــي مقابلة تلفزيونية ،أمــس ،أن
«ما بعد  30يناير ليس كما كان قبله»،

مجددًا التزام املجلس بـ«تنفيذ أهداف
الـتـحــالــف الـعــربــي فــي الـيـمــن» .أهــداف
يتصدرها ،بحسب مــا أعـلــن الزبيدي
نفسه« ،دعم املقاومة الشمالية بقيادة
ط ـ ـ ــارق م ـح ـم ــد ص ــال ــح ح ـت ــى ت ـحــريــر
الشمال» .هذه العبارة بقدر ما تكشف
«االنـ ـتـ ـق ــال ــي» أم ـ ـ ــام م ـن ـت ـقــديــه ال ــذي ــن
يعتبرون أن رفعه شعار «االستقالل»
ل ـيــس إال «ت ـش ــدق ــا» ،وأنـ ــه ال يـمـكــن له
أن يـتـحــرك خ ــارج دائـ ــرة الـتــوجـيـهــات

تقرير

ترامب أمام الكونغرس اليوم :المواجهة ِبح َيل «عالمه الجديد»
تباينت التقديرات في األيام
الماضية بشأن ما كان
سيعلنه ترامب فجر اليوم
في خطابه األول عن حال
االتحاد ،فيما بقي الثابت
حيال عدة،
ّأن في جعبته ً
تمكنه من مواجهة
ّ
تشكل
وهي
خصومه،
ّ
ركائز «عالمه الجديد»
ألـ ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب ،فجر اليوم ،خطابه األول أمام
الكونغرس عن حال االتحاد ،والذي
كان عدد مهم من املتابعني ُي ّ
رجحون
أن يعرض في خالله رؤيته ألميركا
ّ
«آم ـنــة وق ــوي ــة» وي ــرك ــز عـلــى «صحة
االقتصاد وانتعاش وول ستريت».
ّ
إال أن ه ــذا الـخـطــاب ال ــذي مــن عــادة
ف ــرق ال ــرؤس ــاء األم ـ ّيــرك ـيــن اإلعـ ــداد
ِّ
لــه بــدقــة ،بخاصة أن ــه ُيشكل فرصة
للرئيس لتحسني شعبيته ،يأتي في
أعقاب رفض البيت األبيض ووزارة
الخارجية األميركية فرض عقوبات

ُإضافية على روسيا بموجب قانون
طلق عليه تسمية «الرد على خصوم
أ ِ
أميركا بقانون العقوبات» ،ويهدف
إل ــى مـعــاقـبــة مــوسـكــو عـلــى تدخلها
امل ــزع ــوم ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
األمـيــركـيــة األخ ـي ــرة .والــائ ـحــة التي
نـشــرتـهــا وزارة ال ـخ ــزان ــة األمـيــركـيــة
ف ـجــر أمـ ــس تـتـضـمــن أسـ ـم ــاء معظم
األعضاء البارزين في إدارة الرئيس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،وتـضــم
 114س ـي ــاس ـي ــا فـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ،و96
م ــن رج ــال األع ـم ــال ال ــذي ــن تعتبرهم
الواليات املتحدة مقربني من بوتني،
ّ
وتـبـلــغ ث ــروة ك ــل منهم مـلـيــار دوالر
على االقل.
ّ
وجدير ّبالذكر أن بوتني قال مازحًا،
أم ـ ــس ،إن ـ ــه ش ـعــر «ب ــاإله ــان ــة» لـعــدم
إدراج وزارة الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة
اسـ ـم ــه ع ـل ــى ال ــائـ ـح ــة .وأع ـ ـلـ ــن أمـ ــام
الرئاسية:
وكــاء حملته االنتخابية
ُ ّ
«بالطبع هــذا عمل غير ّ
ويعقد
ودي
أك ـثــر ال ـعــاقــات الــروس ـيــة االمـيــركـيــة
ً
الـصـعـبــة أص ــا وي ـس ــيء إل ــى مجمل
العالقات الدولية» .وأشــار كذلك إلى
ّ
أن بالده كانت «تتوقع هذه الالئحة...
وكنا على استعداد التخاذ إجراءات
ان ـت ـقــام ـيــة ج ـ ّ
ـدي ــة ب ـمــا ي ـك ـفــي ،وك ــان
يمكن أن تخفض مستوى عالقاتنا

الى الصفر .لكننا سنمتنع في الوقت
الحالي عن اتخاذ هذه اإلجراءات».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ف ـقــد ب ــدا الفـتــا
ّ
أن الـسـفــارة الــروسـيــة لــدى واشنطن
اخ ـ ـ ـتـ ـ ــارت ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس ل ـت ـن ـش ــر ع ـبــر
تغريدة على «تويتر» ،خبرًا لوكالة
أن ـ ـ ـبـ ـ ــاء «إيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار ت ـ ـ ـ ــاس» الـ ــروس ـ ـيـ ــة،
ّ
يـقــول إن مــديــر امل ـخــابــرات الــروسـيــة

قد ال يتطرق إلى روسيا
في مقابل التركيز
على النمو االقتصادي
س ـ ـيـ ــرغـ ــي ن ـ ــاريـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــن ،ال ـ ـخـ ــاضـ ــع
لـعـقــوبــات أمـيــركـيــة طبقًا لتعليمات
وزارة الخزانة ،كــان قد زار الواليات
املتحدة إلجراء مشاورات مع نظرائه
األم ـي ــرك ـي ــن ،فـيـمــا ذك ـ ــرت «م ـص ــادر
ّ
ّ
مــطـلـعــة» أن ال ــزي ــارة ج ــرت األسـبــوع
املاضي.
ّ
هـ ــذا امل ـش ـهــد امل ـت ـشــنــج ع ـلــى صعيد
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات م ـ ــع م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي ع ـهــد
ت ــرام ــب ،وال ـ ــذي يــزيــد م ــن تـعـقـيــداتــه
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــري ــه امل ـح ـق ــق
الـخــاص روب ــرت مــولــر ولجنتان في
الـكــونـغــرس بـشــأن الـتــدخــل الــروســي

من المتوقع الحديث عن «نشاطات إيران» في الشرق األوسط (أ ف ب)

امل ــزع ــوم فــي االن ـت ـخــابــات األمـيــركـيــة
األخ ـيــرة ،دفــع ببعض املتابعني في
عدد من القنوات واملواقع األميركية
إلى التساؤل حول ما إذا كان ترامب
سـ ـ ــوف يـ ـتـ ـن ــاول مـ ـس ــأل ــة الـ ـع ــاق ــات
م ــع روسـ ـي ــا ف ــي خ ـط ــاب ــه .وفـ ــي ه ــذا

الـ ـص ــدد ،ذك ــر ت ـقــريــر ن ـشــرتــه وكــالــة
«اسوشييتد بــرس» األميركية ،قبل
ّ
يومني ،أنه «ضمن مسعى القفز فوق
(التحقيق بشأن روسـيــا) ،سيحاول
تــرامــب اس ـت ـخــدام خـطــابــه للتشديد
عـلــى «ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي» املـسـ ّـجــل
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اإلم ــاراتـ ـي ــة ،فــإن ـهــا ت ـث ـبــت أن مخطط
أبــو ظبي القديم الـجــديــد ،القائم على
تـعــويــم «االن ـت ـقــالــي» فــي الـجـنــوب وآل
صــالــح فــي ال ـش ـمــال ،تـمـهـيـدًا لتسوية
سياسية على نحو ما يشتهي محمد
ب ــن زايـ ـ ــد ،ل ــم ت ـن ـتــه ص ــاح ـي ـت ــه ب ـعــد،
وأن املـتــوقــع فــي األي ــام املقبلة تكثيف
االش ـت ـغــال عـلــى ذل ــك املـخـطــط (بـعــدمــا
فشلت على ما يبدو محاوالت ترويض
«اإلصـ ــاح») ،خصوصًا وأن الزبيدي

ـف أن هــدفــه فــي نـهــايــة املـطــاف
لــم ي ـخـ ِ
إشــراك «االنتقالي» في أي مفاوضات
محتملة بشأن اليمن.
هــذا املطمح يظهر أن اإلم ــارات وجدت
ف ــي رج ـح ــان ال ـك ـفــة امل ـيــدان ـيــة لـصــالــح
«االنتقالي» فرصة للمجاهرة به على
نـحــو أوض ــح ،بـعــدمــا ب ــدا مــوقـفـهــا في
الساعات األولــى من املعارك متذبذبًا.
ك ـث ـف ــت وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة،
يــوم أمــس ،هجومها على «الشرعية»
وحـ ـ ــزب «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ،م ـت ـه ـمــة األخ ـي ــر
بـ«تعطيل خطط الرئيس هــادي لحل
ّ
املـشــاكــل املعيشية فــي ع ــدن» ،ومهللة
لـ«انتصار املقاومة الجنوبية ،وتحييد
املـيـلـيـشـيــات ال ـتــي يـضـغــط بـهــا حــزب
اإلصالح على هادي» .والالفت في تلك
التغطية إلحاح أبو ظبي على التفريق
بــن «الـشــرعـيــة» وب ــن ه ــادي ،بالنظر
إلى أن األخير من الهشاشة بمستوى
ال يشكل خطرًا على الخطة السياسية
اإلماراتية.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب الـ ـسـ ـع ــودي ،ال ي ـب ــدو أن
ث ـم ــة أثـ ـ ـرًا ملـ ــا تـ ـص ـ ّـر املـ ـن ــاب ــر ال ـتــاب ـعــة
لقطر على أنــه ضربة تلقتها الرياض
م ــن أب ــو ظ ـبــي .إذ ال يـظـهــر ،إل ــى اآلن،
أن ثـمــة سـخـطــا س ـعــوديــا عـلــى تقهقر
«ال ـش ــرع ـي ــة» ف ــي ع ـ ــدن ،م ــا ي ـن ـبــئ بــأن
ً
اململكة قــد تـكــون ارت ــأت فـعــا اختبار
«امل ـق ـتــرحــات اإلم ــارات ـي ــة» عـلــى طــريــق
تـقــويــة جـبـهــة «ال ـت ـحــالــف» فــي الـيـمــن،
الس ـي ـمــا وأن تـ ـج ــارب م ـمــاث ـلــة أخ ــرى
(من بينها مقاطعة قطر نفسها) تدعم
فرضية مــن هــذا الـنــوع .فرضية يمكن
اسـتـشـفــاف بـعــض مــن مــؤشــراتـهــا من
التصريح األخير للسياسي السعودي،
أنور عشقي ،والذي اقترح فيه تشكيل
حـكــومــة شـمــالـيــة بــزعــامــة أح ـمــد علي
صـ ــالـ ــح ،وأخ ـ ـ ـ ــرى ج ـن ــوب ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة
عـ ـ ـي ـ ــدروس ال ـ ــزب ـ ـي ـ ــدي ،ضـ ـم ــن دول ـ ــة
فــدرالـيــة مــن إقليمني بـقـيــادة عبد ربه
منصور ه ــادي .وأش ــار عشقي إلــى أن
«الزبيدي مقبول جنوبًا ،كما أن أحمد
صــالــح مـقـبــول فــي ال ـش ـمــال» ،مضيفًا
أن «الـحــراك الجنوبي يرفض حكومة
بن دغــر ،ولكنه ال يرفض حكم هــادي،
ً
ولــذلــك فــإن حــا مــن هــذا الـنــوع يمكنه
أن يسهم فــي إحــال الـســام مرحليًا».
واعتبر أن «كل ما صدر من السعودية
واإلمـ ـ ــارات يــؤكــد عـلــى أنـهـمــا مـعــا في
حــل مشكلة الـيـمــن ولـيــس بينهما أي
خالف».
(األخبار)

خـ ــال ع ــام ــه األول ،واملـ ـت ــأت ــي وف ـقــا
لـلـبـيــت األبـ ـي ــض كـنـتـيـجــة م ـبــاشــرة
«الق ـت ـط ــاع ــات ت ــرام ــب ال ـضــري ـب ـيــة»،
وامل ـت ــراف ــق أي ـض ــا م ــع ت ــراج ــع م ـعـ ّـدل
الـبـطــالــة إل ــى أدنـ ــى مـسـتــوى ف ــي 17
عامًا.
َ
وبينما كــان ُيـتــوقــع أيـضــا أن تحتل
ق ـض ـي ــة الـ ـهـ ـج ــرة ح ـ ـ ّـيـ ـ ـزًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فــي
خ ـط ــاب تـ ــرامـ ــب ،م ــن امل ـه ــم اإلشـ ـ ــارة
ّ
إلــى أن محللني مــن مــركــز «أمـيــركــان
ّ
بروغرس» رأوا أن الرئيس األميركي
«ورث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات م ـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاش
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـك ـنــه ل ــم ي ـح ـ ّـول ــه بـعــد
لفائدة الطبقة العاملة االميركية»،
ّ
مضيفني أن «السياسة املالية إلدارة
تـ ــرامـ ــب ت ـع ـم ــل ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع
املــداخـيــل وال ـثــراء صـعــودًا مــن خالل
اقتطاعات ضريبية هائلة للشركات
واالث ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاء ،وت ـ ــأت ـ ــي عـ ـل ــى ح ـس ــاب
االم ـيــرك ـيــن م ــن ال ـط ـب ـقــة املـتــوسـطــة
وأصحاب الدخل املنخفض».
في غضون ذلك ،سوف يكون لحديث
تـ ــرامـ ــب فـ ــي خـ ـط ــا ّب ــه عـ ــن الـ ـتـ ـج ــارة
أهمية كـبـيــرة ،إذ إنـهــا ســوف تحدد
وجـهــة إدارت ــه فــي املستقبل القريب،
ّ
خــاصــة أن الــرئـيــس األم ـيــركــي يكرر
ّ
دوم ــا أن ال ـشــروط الـحــالـيــة لألعمال
العاملية غير عادلة بالنسبة «ألكبر

اقتصاد فــي الـعــالــم» ،فــي إش ــارة إلى
دول ـ ـتـ ــه .وعـ ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،فـفــي
أح ــادي ــث ل ــه عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه
في منتدى دافوس األسبوع املاضي،
ّ
قـ ــال ،ب ـص ــورة اس ـت ـفــزت األوروب ـي ــن
ّ
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،إن «الـعــالــم
ّ
اسـتـغــلـنــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـتـجــارة
ل ـس ـنــوات عـ ــدة ،وك ـمــا الح ـظ ـتــم على
ذلك وسنوقفه
األرجح فإننا سنوقف ّ
نهائيًا» .وجدير بالذكر أنه إزاء هذا
امل ــوق ــف املـسـتـفــز ل ـشــركــاء ال ــوالي ــات
ّ
املتحدة التجاريني ،فإن صحيفة مثل
«فــايـنـنـشــل ت ــاي ـم ــز» ،ن ـشــرت تـقــريـرًا
قبل يومني ،ذهبت فيه إلى حد القول
ّ
إن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـتــي صــاغــت
ّ
النظام العاملي القائم« ،تتحول (في
ّ
ع ـه ــد تـ ــرامـ ــب) ض ـ ـ ــده» ،م ـع ـت ـبــرة أن
ّ
التنبؤ بها ،وربما
«العواقب ال يمكن
تكون خطيرة».
وعـلــى صعيد السياسة الخارجية،
ُ
كـ ــان م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ــذه ــب تــرامــب
بخطابه أبعد من الواليات املتحدة،
إلــى مــا تعتبره واشنطن «نشاطات
إي ـ ـ ـ ــران امل ـق ـل ـق ــة فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء الـ ـش ــرق
االوس ــط» ،إضــافــة الــى «البرنامجني
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــووي والـ ـ ـب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــي ل ـ ـكـ ــوريـ ــا
الشمالية».
(األخبار)
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جمر عدن :لعبة استبدال البيادق!
في خضم األحداث الدائرة في عدن ،يعلو يومًا
بعد يوم صوت «المجلس االنتقالي الجنوبي» المدعوم
إماراتيًا .هذا التشكيل الذي تمكنت قواته من السيطرة على
المدينة ،تطمح أبو ظبي إلى حجز موقع له في الخارطة
مستقبال ،ضمن صيغة مقترحة تعمل
السياسية اليمنية
ً
برضى سعودي .صيغة يبدو أن أكبر الخاسرين من
عليها ً
جراء السعي المتواصل إليها لن يكون إال حزب «اإلصالح» ،فرع
«اإلخوان» في اليمن
خليل كوثراني
إل ــى ال ـي ــوم ،لـيــس ه ـنــاك مــا ي ـعــزز وجهة
ال ـن ـظــر ال ـقــائ ـلــة إن ث ـمــة خ ــاف ــا ع ـمــوديــا
يتهدد الشريكني الخليجيني في الحرب
ع ـلــى ال ـي ـم ــن .ت ـت ـجــاهــل ب ـعــض الـ ـق ــراءات
األخ ــذ بعني االعـتـبــار الـعــوامــل الداخلية
في جنوب اليمن .وفي الجنوب ،كما في
أزمــة صنعاء األخ ـيــرة ،ثمة تــداخــل كبير
بني ما هو داخلي وخارجي.
يتصدر األحداث كيان «املجلس االنتقالي
الـجـنــوبــي» ،بــزعــامــة مجموعة مــن رجــال
اإلم ـ ــارات ،عـلــى رأس ـهــم ال ـلــواء عـيــدروس
الزبيدي ،محافظ عدن السابق املقال من
قبل الرئيس اليمني املنتهية واليته عبد
ربه منصور هــادي .هذه القوة الصاعدة
مـنــذ أق ــل مــن ع ــام ،وال ـتــي تـحــاصــر قصر
الرئاسة في عدن وتطالب بإقالة حكومة
أحمد بــن دغــر ،وبسطت سيطرتها على
أهـ ــم امل ـع ـس ـك ــرات وال ـن ـق ــاط ف ــي املــدي ـنــة،
ت ـح ـظــى الـ ـي ــوم ب ـت ــأي ـي ــد ال ب ـ ــأس ب ــه فــي
مـحــافـظــات الـيـمــن الـشــرقـيــة والجنوبية،
وبـ ــإس ـ ـنـ ــاد م ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة م ـي ـل ـي ـش ـيــات
منظمة ومسلحة إماراتيًا.
يمثل «االنتقالي» تـيــارًا ِمـ ّـمــا كــان يعرف
ب ـ ــ«ال ـ ـحـ ــراك الـ ـجـ ـن ــوب ــي» املـ ـط ــال ــب بـحــل
ال ـق ـض ـيــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
أن أصـ ـح ــاب مـ ـش ــروع «االنـ ـتـ ـق ــال ــي» هــم
حفنة مــن املــوظـفــن اإلداريـ ــن واألمنيني
ال ـســاب ـقــن وال ـح ــال ـي ــن ف ــي إدارة ه ــادي
امل ــرك ــزي ــة ،ف ــإن هـ ــؤالء يــرف ـعــون ش ـعــارات
دول ــة ال ـج ـنــوب االف ـتــراض ـيــة ،ويـحـمـلــون
لــواء «االستقالل» عن الــدولــة التي كانوا
موظفني في دوائرها قبل أشهر فقط .لكن
ملــاذا خرج هــؤالء بأسلحتهم يوم األحد؟
ملطلب وحـيــد :استقالة حكومة بــن دغــر،
وليس االنفصال أو «االستقالل» من بني
مطالب «االنتقالي» املعلنة وال املضمرة
فــي املجالس الخاصة ،يؤكد ذلــك حصر
االشتباكات في عدن فقط ،حيث تتمركز
اإلدارات ،دون باقي املحافظات الجنوبية.
يحظى «املجلس االنتقالي» بتركيبة ال
تشبه الحركات السياسية التقليدية ،إذ
إن ــه ال يـقــدم نفسه كـحــزب لــديــه رؤي ــة أو
بــرنــامــج ،إن ـمــا تـنـظـيــم «س ـل ـط ــوي» ،منذ
ال ـل ـح ـظــة األول ـ ــى ل ـت ـش ـك ـلــه ،م ــع تـشـكـيـلــة
مـ ـ ــن األذرع ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة .ف ــال ـت ـس ـم ـي ــة
هـ ــي «املـ ـجـ ـل ــس االنـ ـتـ ـق ــال ــي ال ـج ـن ــوب ــي»،
واملـقـصــود بـهــا مجلس يمهد الستقالل
املحافظات الشرقية والجنوبية ،ويدير
م ــرحـ ـل ــة «فـ ـ ــك االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط» مـ ــع الـ ـشـ ـم ــال.
شـعــار ال يرتبط ببرنامج عمل املجلس
العسكري وال السياسي ،لكن يمنحه ذلك
تعاطفًا شعبيًا واستقطابًا ألبـنــاء هذه
املحافظات ،الــذيــن يعتمل لديهم موقف
سلبي تجاه «حــزب اإلصــاح» اإلخواني
وتـ ـي ــار ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ع ـلــي عـبــدالـلــه
صــالــح ،وه ــو ش ـعــور بــالـغــن تــراكــم منذ
حرب .1994
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
املــدعــومــة م ــن اإلم ـ ـ ــارات ،واملـتـحــالـفــة مع
«االنتقالي» أو املحسوبة عليه ،ال تقاتل
هـ ــي األخ ـ ـ ـ ــرى وفـ ـ ــق أج ـ ـنـ ــدة «ال ـت ـح ــري ــر
واالس ـت ـق ــال» ،بــل يـتـعــدى ن ـطــاق عملها
املـيــدانــي جـغــرافـيــا الـجـنــوب اليمني إلــى
حيث تـقــود إش ــارة الـضـبــاط اإلمــاراتـيــن
والسعوديني ،ســواء في جبهات الشمال
(ال ـب ـقــع) ،أو ال ـغــرب :م ـعــارك الـســاحــل في
املخا والخوخة وغيرهما .وحيث هناك
جـبـهــات ي ـشــارك فيها جـنــوبـيــون ،تظهر
امل ـص ــال ــح ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة :ال ـس ـع ــودي ــة تــريــد
ح ـم ــاي ــة ح ـ ــدوده ـ ــا مـ ــن «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»،
واإلمـ ـ ـ ــارات تـلـهــث خ ـلــف ال ـس ـي ـطــرة على

املــوانــئ والـجــزر ،واملقاتلون الجنوبيون
على الجبهتني «وقود» لهذه املصالح.
هـ ــذا امل ـش ـه ــد امل ـت ـن ــاق ــض يـ ـب ـ ّـدد فــرضـيــة
االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال ،سـ ـ ـ ــواء ك ـم ـط ـل ــب خ ـل ـي ـجــي،
أو ي ـم ـنــي جـ ـن ــوب ــي ،إل ـ ــى ج ــان ــب تــأك ـيــد
«االن ـت ـقــالــي» قـبــولــه ب ــ«شــرع ـيــة» الــدولــة
املركزية ممثلة برئاسة هادي .ما يتضح
أكثر فأكثر ،كــل يــوم ،أن الـقــوة الصاعدة
(املجلس االنتقالي) تحاول أخذ موقعها
في الخريطة السياسية اليمنية ،كشريك
بـ ـحـ ـص ــة دس ـ ـ ـمـ ـ ــة ،م ـث ـل ـه ــا م ـ ـثـ ــل «حـ ـ ــزب
اإلص ـ ــاح» ،أو ربـمــا عـلــى حـســابــه ،وهــي
تـعـتـمــد ف ــي رهــان ـهــا ع ـلــى ق ــوة عسكرية
وشعبية ملحوظة ،وعلى «تخادم» كبير
مع «التحالف» لقرابة ثالث سنوات.

يراد لـ«االنتقالي»
أن يأخذ حصة في
المفاوضات المرتقبة

يـعـتـقــد «االن ـت ـق ــال ــي» أن ال ـف ــرص ــة بــاتــت
س ــان ـح ــة ل ـت ـف ـج ـيــر ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة،
ً
املـهـتــرئــة أصـ ــا ،وال ـتــي ضــاقــت الــريــاض
ب ـهــا ذرع ـ ــا ،وف ــق ت ـســري ـبــات ع ــن ات ـصــال
ه ـ ــادي ب ــول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي مـحـمــد
بــن س ـل ـمــان ،عــاتــب فـيــه األخ ـيــر الــرئـيــس
اليمني املستقيل حــن استنجده إلنقاذ
الـعـمـلــة الـيـمـنـيــة م ــن ُ االن ـه ـي ــار ،وطــالـبــه
بـ ـ ــأمـ ـ ـ ّـوال س ـ ـعـ ــوديـ ــة قـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــت ل ـح ـكــوم ـتــه
و«تبخرت» جــراء الفساد .وهــذا التململ
الـسـعــودي التقطه حلفاء أبــو ظبي ،كما
ال ـت ـق ـطــت اإلم ـ ـ ـ ــارات اح ـ ـتـ ــواء ورثـ ـ ــة عـلــي
عـبــدالـلــه صــالــح كـقــوة «شـمــالـيــة» ،يمكن
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ـي ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن «ال ـح ـل ـي ــف
الـلــدود»« :تجمع اإلص ــاح» ،الــذي يرغب
اإلمــاراتـيــون فــي التخلص منه لخلفيته
«اإلخوانية» .وتقوم اإلمارات والسعودية

اآلن بإعداد وتأهيل جزء من تيار صالح
انضم إليها بعد مقتل زعيمه .وباألمس،
حسم عيدروس الزبيدي هــذه التكهنات
بتأكيده التحالف مع تيار علي عبدالله
صالح ودعمه له في «تحرير املحافظات
الشمالية».
َ
سبقت أح ــداث صنعاء وعــدن معلومات
ح ــول رؤيـ ــة إم ــارات ـي ــة لـلـحــل ت ـق ــوم على
جـ ـم ــع تـ ـ ـي ـ ــاري صـ ــالـ ــح و«االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي»،
وإقـ ـص ــاء «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» و«اإلص ـ ـ ـ ــاح»،
وهـ ـ ــو مـ ــا س ـت ــؤم ـن ــه األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ــدامـ ـي ــة
ُه ــذه األيـ ــام لــإمــارات ـيــن ،نـسـبـيــا ،إذا ما
ّ
شكلت حكومة جــديــدة .الــدفــع بالحلفاء
املــري ـحــن والــوث ـي ـقــن ل ــدى أب ــو ظـبــي قد
ال يعني انــزعــاجــا سـعــوديــا بــالـضــرورة،
وإن كــانــت معرفة مــآالت هــذه التطورات
ره ـ ـ ــن األيـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .لـ ـك ــن حـ ـت ــى اآلن
تتجاهل الرياض حكومة هادي في عدن،
وتتركها ملصيرها ،وال تفعل شيئًا سوى
ال ـت ـصــري ـحــات امل ـطــال ـبــة بـضـبــط الـنـفــس
وبعض الوساطات لتجنب مذبحة بحق
وزراء وضباط الحكومة.
وإض ــاف ــة إل ــى أن اإلم ـ ــارات لـيـســت ق ــادرة
عـلــى ات ـخــاذ ق ــرار بــاالنـفـصــال أو تقسيم
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ك ـ ـ ـقـ ـ ــرار ي ـ ـفـ ــوق حـ ـجـ ـمـ ـه ــا ،ف ــإن
مصالحها ال تسمح بــذلــك أي ـضــا ،وهــي
الـتــي تتطلع إلــى السيطرة على املــوانــئ
والجزر ،ليس في جنوب اليمن فقط ،بل
فــي غــربــه كــذلــك ،لتبقى ال ــرؤي ــة األنـســب
لها هي الرؤية السعودية املتمثلة بيمن
«ات ـ ـ ـحـ ـ ــادي» مـ ـ ـش ـ ــرذم ،يـ ـق ــوم ع ـل ــى سـتــة
أقــالـيــم ،أو فــي أحـســن األحـ ــوال إقليمني:
شمالي وجنوبي.
يبقى أن أب ــو ظـبــي ستحتاج إل ــى إقـنــاع
الرياض بضرورة إشراك «االنتقالي» في
اللعبة ،وهي مهمة قد ال تكون صعبة على
اإلمــارات ـي ــن ،رغ ــم أن الفصيل الجنوبي
امل ــذك ــور ل ـيــس ع ـلــى ص ـلــة بــال ـس ـعــوديــة،
والطرفان ال يعرف أحدهما اآلخر جيدًا،
كما هي حال العالقة السعودية بـ«حزب
اإلص ــاح» أو تـيــار الــراحــل علي عبدالله
صالح.
والـخــاصــة أن ثمة تـيــارًا جــديـدًا صاعدًا
اسمه «املجلس االنتقالي الجنوبي» ،يراد
له أن يأخذ حصة في املفاوضات اليمنية
ً
املرتقبة ،ويكون لإلماراتيني وكيال قويًا
تنحسر مع شراكته في السلطة سيطرة
«اإلصالح» أو أي تيار في الجنوب يناوئ
مصالح اإلمارات .وستشهد األيام املقبلة
ص ـع ــودًا لـنـجــل شـقـيــق الــرئ ـيــس الــراحــل
صالح ،العميد طارق صالح .أما الخاسر
مـ ــن كـ ــل مـ ــا يـ ـج ــري ف ـل ـي ــس ال ـس ـع ــودي ــة،
ً
بــل الـتـيــار اإلخ ــوان ــي متمثال فــي «حــزب
اإلصـ ــاح» ،ال ــذي ال يستمع أن ـصــاره في
الداخل ،هذه األيــام ،إلى نصائح قياداته
املوجودة في الخارج ،والتي بقيت ألشهر
ّ
تحذر من مصيدة ترصدها لهم الرياض
وأبو ظبي.

التشكيالت العسكرية المحسوبة على «االنتقالي»
ال تقاتل وفق أجندة «التحرير واالستقالل» (أ ف ب)
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العالم

تونس

أزمة مع الصحافة...
التسلط»
عيد «أشباح
ّ
ُت ُ
بمجرد انتهاء أزمة االحتجاجات العنيفة
التي عرفتها البالد في بداية الشهر الجاري،
الصراع .الطرف
بدأت دورة جديدة من ّ
المرة ليس
المقابل لوزارة
ّ
الداخلية هذه ّ
الداخلية بإشارته
إال الصحافة ،إذ أثار وزير
ّ
الصحافيين
إلى «عالقة غائمة» بين
ّ
والمحتجين ،وتلميحه إلى «عمليات
ّ
الصحافيين
نقابة
ق
ن
ح
شملتهم،
تنصت»
َ
َ
ّ
ّ
الحقوقية
وطيف واسع من المنظمات
ّ
تونس ــ حبيب الحاج سالم
أثناء جلسة استماع داخل لجنة األمن
البرملانية ،أول من أمسّ ،
ّ
فجر
والدفاع
وزير الداخلية التونسي لطفي براهم،
ّ
ّ
الصحافيني .ورغم أن برنامج
أزمة مع
الجلسة لم يشمل في األصل موضوع
ّ
ال ـت ـعــامــل األمـ ـن ـ ّـي م ــع ال ـص ـحــافــة ،ف ــإن
الـنـقــاش تــدحــرج فــي ذل ــك االت ـج ــاه ،إذ
أراد بــراهــم أن يـكــون الـنـقــاش املتعلق
ب ــالـ ـح ــري ــات س ـ ـ ّ
ـري ـ ــا ،ل ـك ــن ن ـ ــواب ـ ــا ،مــن
ّ
املعارضة بالخصوص ،أصروا على أن
تكون الجلسة ّ
علنية.

ف ــي خ ـض ــم الـ ـنـ ـق ــاش ــات ،هـ ــدد ال ــوزي ــر
«امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدون ـ ـ ـ ــن» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ــى اعـ ـت ــزام ــه
رف ــع ش ـكــوى للمكلف ال ـعــام بـنــزاعــات
ّ
الــدولــة ،مـفــادهــا تتبع كــل مــن «يشكك
فــي املــؤسـســة األم ـنـ ّـيــة أو كـتــابــة أمــور
ّ
ّ
األمنيني» .ولم يكتف
تمس معنويات
بذلك ،فقد أشار أيضًا إلى رصد أجهزة
الـ ـ ـ ــوزارة م ـكــاملــة ل ـي ـلـ ّـيــة ب ــن ص ـحــافـ ّـي
ّ
ّ
ـداث
أج ـن ـب ــي وم ـح ـت ــج ــن ،خـ ــال األح ـ ـ ّ
األخ ـيــرة ،وهــو مــا تــم تــأويـلــه على أنـ ّـه
س ـي ــاس ــة ت ـن ـ ّـص ــت م ـم ـن ـه ـجــة ف ــي ح ــق
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحافيني .لعل األهم من كل ذلك ،أن
هــذا الـتـطـ ّ
ـأت مــن ف ــراغ ،بــل كان
ـ
ي
ـم
ـ
ل
ر
ـو
ِ
يعتمل منذ مدة.
نـقـيــب الـصـحــافـيــن نــاجــي ال ـب ـغــوري،
ّ
صحافية عقدت أمس،
أشار خالل ندوة
إلى وجود «حالة من التراجع الخطير
الصحافيني وفي وضع ّ
ّ
حرية
في عمل
الصحافة» .هذا التراجع بدأ بتصريح
لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ،ال ـب ــاج ــي قــائــد
السبسي ،خالل االحتجاجات األخيرة،
ّ
األجنبية
فــي حــق مــراسـلــي الصحافة
ال ــذي ــن اع ـت ـبــر أن تـغـطـيـتـهــم «شـ ّـوهــت
 .)٣٣٧٠ومنذ ذلك
البالد» (راجع العدد
ُ
ال ـح ــن ،ي ـق ــول ال ـب ـغ ــوري« :أط ـل ـق ــت يد
األمنيني بشكل ّ
ّ
فج».
ّ
تصريح وزير الداخلية ،أول من أمس،
ليس إذًا أكثر من النقطة التي أفاضت

الكأس .رغم إشارته في إجاباته داخل
ّ
شهرية
البرملان إلى عقد وزارته لقاءات
ّ
الصحافيني ،وتأكيده الحقًا على
مــع
ً
انفتاحها مستقبال عـلــى الـنـقــابــة في
سبيل تجاوز «بعض األخطاء أو سوء
التقدير والـتـفــاهــم مــن الـطــرفــن» ،فقد
بدا كمن يبرر سوءًا حدث بالفعل .فقد
ّ
صحافيني
تلقت النقابة شـكــاوى مــن
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص تـ ـع ــرضـ ـه ــم مل ـ ـمـ ــارسـ ــات
ّ
قمعية ،وفي بيان لها يعود إلى يوم 27
كانون الثاني /جانفي الجاري ،قالت
إن ّ
أمنيني بـ ّ
ـزي مــدنـ ّـي قــامــوا بافتكاك
هاتف أحد املراسلني وبطاقة اعتماده
في محاولة لثنيه عن تغطية تدخلهم
ّ
ال ـع ـن ـي ــف لـ ـف ــض إحـ ـ ــدى ال ـت ـظ ــاه ــرات.
وق ــد أج ــاب املـتـحــدث الــرس ـمـ ّـي ل ــوزارة

الــداخـلـ ّـيــة ،حينما اتصلت بــه النقابة
لالستفسار ،بالقول« :تلك مشكلتكم،
ّ
توجهوا إلى القضاء».
ال ي ـق ـت ـصــر األم ـ ــر ع ـل ــى ح ـ ــادث فـ ــرديّ
ّ
ف ــي ح ــق أح ــد ال ـص ـحــافـ ّـيــن ،إذ اعتبر
ال ـن ـق ـي ــب أن تـ ـل ــك الـ ـ ـح ـ ــوادث ص ـ ــارت
م ـت ـكــررة وتـ ـج ــاوزت امل ـع ـهــود .وأش ــار،
في السياق ،إلى تلقي النقابة شكاوى
ّ
ّ
صحافيني لتحرشات
تضمنت تعرض
أمـنـ ّـيــة شـمـلــت افـتـكــاك م ـعــدات عملهم
ومحاولة االطالع على تغطياتهم قبل
ّ
للتنصت
نـشــرهــا وت ـعــرض هــواتـفـهــم
ومتابعتهم في ّ
مقار عملهم وسكنهم.
رغم ّكل ذلك ،ال تقتصر رهانات ّ
حرية
الـصـحــافــة وديـمــومـتـهــا عـلــى التعامل
ّ
األمـ ـن ـ ّـي ،ذل ــك أن ج ــذور املـشـكـلــة أكـثــر
عمقًا.

سياسات االلتفاف  ...واألزمات

نقيب الصحافيين ناجي
األمنيين
البغوريُ :يد
ّ
فج
ُأطلقت بشكل ّ

ي ـ ــؤط ـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ـ ّـي ال ـ ـيـ ــوم
مــرســومــان ص ــدرا ع ــام  .2011يتعلق
األول (امل ـ ــرس ـ ــوم ع ـ ــدد  )115ب ـحـ ّ
ـريــة
ال ـص ـحــافــة وال ـط ـبــاعــة وال ـن ـش ــر ،فيما
يـتـعـلــق ال ـثــانــي (امل ــرس ــوم ع ــدد )116
بــال ـق ـطــاع ال ـس ـم ـعــي الـ ـبـ ـص ـ ّ
ـري ،حيث
يـنـتـظــم ب ـمــوج ـبــه ال ـه ـي ـكــل الـتـعــديـلــيّ
ً
م ـم ـثــا ف ــي «ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا املستقلة
ّ
لــاتـصــال الـسـمـعـ ّـي ال ـب ـصـ ّ
ـري» ،إال أن

الحكومة تعتزم الـيــوم االلتفاف على
املرسومني ،عوض تطويرهما.
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ق ـ ّـدم ــت «وزارة
الـ ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــات ال ــدسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة
واملـجـتـمــع امل ــدن ـ ّـي وح ـقــوق اإلن ـســان»
إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع قـ ـ ــانـ ـ ــون
ّ
تنظيمي جــديــد ،فيما أص ــدرت نقابة

الجزائر

«التقشف» يزدادون
رقعة اإلضرابات ّتتسع :ضحايا
ّ
تبدو الجزائر في هذه األيام كأ ّنها
تغلي فوق نار إضرابات واحتجاجات
تمس قطاعات مهنية واجتماعية
ّ
واسعة ،يشتكي أصحابها في
الغالب من تدني مستوى المعيشة
وتدهور األوضاع المهنية وظروف
العمل ،وذلك بسبب سياسة التقشف
المنتهجة منذ ثالث سنوات
الجزائر ــ محمد العيد
منذ أكثر من أسبوعُ ،
يجد القادم إلى
ال ـجــزائــر الـعــاصـمــة صـعــوبــة كبيرة
في الــوصــول إليها بسبب الحواجز
األم ـن ـي ــة ال ـك ـث ـي ـفــة امل ــوض ــوع ــة عـلــى
جـمـيــع امل ــداخ ــل الـشــرقـيــة والـغــربـيــة
والجنوبية للعاصمة ،والتي ّ
حولت
حياة املوظفني والقادمني إليها من
أجل قضاء مصالحهم إلى ما يشبه
الجحيم.
ويعود سبب خنق مداخل العاصمة
إلــى رغبة السلطات في منع وصول
فئة متقاعدي و«معطوبي الجيش»
إل ــى الـســاحــات الـكـبــرى ،حـيــث ُيمنع
التظاهر وفـقــا للقانون .وه ــؤالء هم
فئة ترفع منذ مدة مطالب اجتماعية
ل ــم ت ـت ـح ـقــق ،إذ ي ـع ـت ـبــرون أنـفـسـهــم
ضـ ـح ــاي ــا «ظـ ـ ـل ـ ــم» الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ــي
ي ـت ـه ـمــون ـهــا ب ــاالس ـت ـن ـج ــاد ب ـه ــم فــي
مــرحـلــة الـعـشــريــة ال ـس ــوداء (سـنــوات
التسعينيات) ،قبل أن تتخلى عنهم
عـ ـق ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة األم ـ ـ ـ ــن وت ـح ـق ـي ــق

املصالحة الوطنية.
ُ
وتجد هذه الفئة تعاطفًا واسعًا معها
على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
ألن أغ ـ ـلـ ــب أف ـ ـ ــراده ـ ـ ــا ي ـ ـعـ ــانـ ــون مــن
أمـ ــراض وي ـت ـقــاضــون أجـ ــورًا زهـيــدة
ال تـكـفــي إلع ــال ــة عــائــات ـهــم .غ ـيــر أن
وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي امل ـس ــؤول ــة
عــن هــذه الـفـئــة ،أعلنت رفضها هذه
الـ ـح ــرك ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة ،وأص ـ ـ ــدرت
ّ
ب ـي ــان ــا ش ــدي ــد ال ـل ـه ـج ــة ذكـ ـ ـ ــرت فـيــه
ب ـ ــأن ب ـع ــض م ــن ي ـن ـس ـبــون أنـفـسـهــم
إل ــى مـتـقــاعــدي الـجـيــش «ي ـحــاولــون
بـ ــث م ـغ ــال ـط ــات وزرع الـ ـش ــك وس ــط
الــرأي العام الوطني ،حيث يقدمون
أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم
االجـتـمــاعـيــة وامل ــادي ــة ويستعملون
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ك ــوسـ ـيـ ـل ــة ضـ ـغ ــط ل ـف ــرض
م ـ ـن ـ ـط ـ ـق ـ ـهـ ــم» .والقـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـي ــان
انـتـقــادات مــن قبل أط ــراف سياسية،
إذ رأته حادًا في مضمونه تجاه فئة
ك ــان ل ـهــا ف ـضــل كـبـيــر ف ــي اس ـت ـعــادة
األمن .وفي هذا الصدد ،أعلن «حزب
الحركة الديموقراطية االجتماعية»
املحسوب على أقصى اليسار ،أثناء
ّ
ندوة صحافية أمس ،أن من الواجب
التكفل بهذه الفئة التي ساهمت في
الحفاظ على النظام الجمهوري الذي
كان مهددًا في بداية التسعينيات.
ّ
بـيــد أن رق ـعــة االح ـت ـجــاج ال تقتصر
عـلــى فـئــة واح ـ ــدة ،إذ بــاتــت رقعتها
تـ ـتـ ـس ــع بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ل ـت ـش ـم ــل كــل
الـ ـقـ ـط ــاع ــات .ومـ ـ ــن أب ـ ـ ــرز امل ـح ـت ـجــن
حاليًا «األطباء املقيمون» ،أي الذين
ي ــزاول ــون دراس ـ ــة ال ـط ــب ف ــي مــرحـلــة
التخصص ،إذ يستمر إضرابهم منذ
نـحــو شـهــر احـتـجــاجــا عـلــى إلــزامـهــم
ال ـع ـمــل ف ــي ظـ ــروف صـعـبــة م ــن دون
أن ت ـتــوفــر ل ـهــم اإلمـ ـك ــان ــات .وأخ ــذت

ُعد «األطباء المقيمون» من أبرز المحتجين حاليًا (أ ف ب)
ي ُّ

تختلف المقاربات
السياسية لتفسير هذه
االحتجاجات المتواصلة

الـحــركــة ب ـع ـدًا واس ـعــا إث ــر «الـتـعــامــل
البوليسي» مــع هــؤالء بسبب رفض
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـمــاح ل ـهــم بــالـتـظــاهــر
خارج مستشفيات العاصمة ،وغزت
ص ـ ـ ــور الـ ـ ـض ـ ــرب م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي .ول ــم تـشـفــع إل ــى ال ـيــوم
جلسات الـحــوار التي جمعت وزارة
ال ـص ـحــة بـ ـه ــؤالء األطـ ـب ــاء ف ــي وقــف
احـ ـتـ ـج ــاجـ ـه ــم ،بـ ــل إن األم ـ ـ ــر ت ـفــاقــم
داخ ــل املستشفيات الـجــزائــريــة بعد
انضمام املمرضني واالختصاصيني

النفسيني إلى اإلضراب ،وهو ما أدى
إلى حالة فوضى عارمة ،وصلت في
بعض األحيان إلى حد االشتباك مع
املــرضــى الــذيــن ال يتفهم كثير منهم
عــزوف األطباء عن تقديم العالج إال
في حدوده ُ
الدنيا.
وفـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـج ــزائ ــري ــة أيـ ـض ــا،
ي ـبــدو ال ـغ ـضــب ع ــارم ــا ل ــدى نـقــابــات
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم اس ـت ـج ــاب ــة
وزارة التربية ملطالبهم االجتماعية.
ووصـ ــل األمـ ــر بـبـعــض امل ـ ــدارس إلــى
عدم التدريس ملدة ثالثة أشهر كاملة
نـتـيـجــة هـ ــذا اإلض ـ ـ ــراب ال ـ ــذي يـمـ ّـس
ع ـ ــددًا م ــن امل ـح ــاف ـظ ــات ،م ـثــل بـجــايــة
والـ ـبـ ـلـ ـي ــدة .وق ـ ــد دف ـ ــع ه ـ ــذا ال ــوض ــع
بأولياء التالميذ إلى االحتجاج ضد
األســاتــذة املـضــربــن ،متهمني إياهم
بتضييع مصير أبـنــائـهــم الــدراســي
لـ ـه ــذه الـ ـسـ ـن ــة ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـق ــف وزارة
التربية عاجزة عن إيجاد الحل لهذه
املعضلة ،تمامًا مثلما تعجز وزارة
التعليم العالي عن ّ
فك إضراب طلبة
امل ــدارس العليا املتواصل هــو اآلخــر
منذ ثالثة أشهر.
ولـ ـ ـي ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــر بـ ــأح ـ ـسـ ــن حـ ـ ـ ــال فــي
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـق ــل ،حـ ـي ــث ت ـ ـصـ ـ ّـر ن ـقــابــة
مضيفي الطيران بالخطوط الجوية
الجزائرية على اإلضراب الذي يتجدد
في كل مرة ،بسبب احتجاجهم على
ع ــدم تطبيق االتـفــاقـيــة الـتــي وقـعــوا
عليها مع اإلدارة في ما يخص زيادة
األجـ ـ ـ ـ ــور .وي ـع ـي ــش مـ ـط ــار ال ـج ــزائ ــر
الدولي ،إثر ذلك ،اضطرابًا كبيرًا في
حركة السفر ،واحتجاجات ال تتوقف
من املسافرين.
وت ـس ـت ـع ـم ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات إزاء ه ــذه
الـحــركــة الـعــارمــة مــن االحـتـجــاجــات،
وسائل عدة من أجل كبح جماحها،
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فردي في
ال يقتصر األمر على حادث
ّ
حقّ أحد الصحافيّين (أ ف ب)

ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ـ ّـيـ ــن ،ب ــرفـ ـق ــة  23م ـن ـظ ـمــة
أخــرى مهتمة بالحريات ،بيانًا يندد
ّ
بـمـشــروع الـقــانــون .واعـتـبــر الـبـيــان أن
«االستشارات التي قامت بها الــوزارة
شكلية وغير شفافةّ ،
ّ
وغيبت الجهات
ّ
ّ
الفاعلة فــي القطاع اإلعــامــي» .ولعل
األخطر من ذلــك هو انحراف املشروع

عن املكتسبات التي أقرها املرسومان
السابقان وعما جاء في الدستور من
ضمانات.
ّ
ّ
تعديلية لقطاع
فــي ظ ــل غـيــاب هيئة
الـصـحــافــة املـكـتــوبــة ،ي ـهــدف امل ـشــروع
الجديد إلــى مـســاواة الهيئة الوحيدة
ّ
ّ
ّ
واإلذاعية
التلفزية
املعنية بالصحافة
ّ
بجميع الهيئات الدستورية األخــرى.
وي ـع ـنــي ذل ــك ف ـصــل الـهـيـئــة ع ــن بــاقــي
األحـكــام املنظمة للقطاع ،مــا سيؤدي
إلـ ــى ت ـش ـت ـيــت امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـق ــان ــون ـ ّـي ــة،
وي ـ ـف ـ ـتـ ــح الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب أم ـ ـ ـ ـ ــام «ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض
ّ
والحد من ّ
حرية االتصال
والتضارب
ّ
ّ
البصري» .من جهتها ،تقترح
السمعي
املنظمات في بيانها وضع ّإطار بديل
ً
ي ـكــون شــامــا ويـحـمــي «ح ــق املــواطــن
في إعالم ّ
حر ومتعدد وملتزم بقواعد
امل ـه ـن ــة (ويـ ـبـ ـع ــد) س ـي ـط ــرة أص ـح ــاب
الـ ـنـ ـف ــوذ الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي أو امل ـ ــال ـ ـ ّـي عـلــى
اإلعالم».
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات األم ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة
ّ
والتشريعية ،يتهدد قطاع الصحافة
(امل ـ ـك ـ ـتـ ــوبـ ــة) شـ ـب ــح األزم ـ ـ ـ ـ ــة املـ ــالـ ـ ّـيـ ــة،
ول ـل ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـي ـ ّ
ـذي ــة ي ـ ـ ٌـد فـ ــي ذلـ ــك.
فالدولة تسند عادة الصحافة املكتوبة
مــالـ ّـيــا بـطــرق غير مـبــاشــرة ،ويـتــم ذلك
مـ ــن خ ـ ــال آلـ ـيـ ـت ــن :تـ ــوزيـ ــع اإلشـ ـه ــار
ّ
العمومي حسب حجم توزيع
(اإلعالن)
ّ
ك ــل جــريــدة ،واق ـت ـنــاء ال ـ ــوزارات أع ــدادًا
ملصلحة موظفيها .وإذا كان األمر قبل
الثورة يتم ّحسب املواالة والتقرب من
الـسـلـطــة ،فــإنــه ص ــار بـعــدهــا يـتــم على
ّ
الضبابية.
أسس تشوبها
ترتفع بني الفينة واألخــرى ،من داخل

◄ وفيات ►

إدارات الصحف ،أصوات منددة بسوء
ت ــوزي ــع اإلش ـ ـهـ ــار الـ ـعـ ـم ــوم ـ ّـي .وظ ـلــت
شــراءات الدولة من الجرائد واملجالت
ّ
تتراجع عامًا بعد آخر .وبما أن األزمة
ّ
ب ــن ال ـص ـحــافــة وال ـس ـل ـ ُطــة الـتـنـفـيــذيــة
على ّ
أشدها هذه األيام ،فتح امللف مرة
أخ ــرى .وفــي هــذا الـصــدد ،عقدت أمس
ّ
التونسية ملــديــري الصحف
الجامعة
ّ
اج ـت ـم ــاع ــا مـ ــع ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ــاف ــي ــن،
أف ــرز اتـفــاقــا ح ــول ض ــرورة التصعيد.
واع ـت ـب ــر ال ـه ـي ـكــان أن ال ــدول ــة تخلت
ع ـ ــن م ـ ـسـ ــانـ ــدة الـ ـصـ ـح ــاف ــة امل ـك ـت ــوب ــة
وحرمتها من الدعم ،وتركتها بالتالي
تواجه مصيرها في سوق متناقصة،
نتيجة عجز الحكومة عن «تدجينها
وإخ ـ ـض ـ ــاع ـ ـه ـ ــا» .وت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
ّ
التصعيدية بمقاطعة تغطية أنشطة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن ت ـ ـصـ ــل إلـ ــى
ّ
تدريجيًا وبشكل
اإلضــراب عن العمل
ّ
تصعيدي ،إلى حني عودة الدعم الذي
تؤطره اتفاقات سابقة.
ع ــرف ــت ت ــون ــس ســاب ـقــا أزم ـ ــات كـثـيــرة
ب ــن الـسـلـطــة الـتـنـفـيـ ّ
ـذيــة والـصـحــافــة،
ّ ّ
ّ
ل ـكــن جــلـهــا ك ــان مــؤقـتــا وجــزئــيــا .هــذه
ـرة ت ـبــدو األزمـ ــة مـفـتــوحــة وشــامـلــة،
امل ـ ّ
إذ إن ـهــا تجمع بــن الـجــوانــب األمـنـ ّـيــة
ّ
ّ
واملالية ّ .وإذا كانت مسألة
والقانونية
ّ
ّ
االستمرار املالي تمثل ،جزئيًا ،امتدادًا
ملـ ــا ب ـ ــات ُي ـ ـعـ ــرف ب ـ ــ«أزم ـ ــة ال ـص ـحــافــة
امل ـك ـتــوبــة» ذات ال ـطــابــع ال ـع ــامل ـ ّـي ،فــإن
ّ
ّ
محلي
بقي ّة املسائل ترتبط أكثر برهان
يتمثل فــي اسـتـكـمــال بـنــاء مؤسسات
ّ
ّ
يتصورها
الديموقراطية ّ كما
الــدولــة
ّ
املواطنون ،ال كما تتمناها السلطة.

◄شكر على تعزية ►

انـتـقــل ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
وعزيزنا املرحوم
االستاذ احمد عبد الهادي سويدان
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة ذك ـيــة
الحج محمد
والده املرحوم الحاج عبد الهادي
أشـ ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج سـمـيــح،
ال ــدكـ ـت ــور سـ ــامـ ــي ،امل ـ ــرح ـ ــوم ن ـجــا،
محمد ،خليل وحلمي
شقيقاته الحاجة محاسن خزعل،
ك ــاتـ ـب ــة ال ـ ـع ـ ــدل انـ ـ ـع ـ ــام ،ابـ ـتـ ـس ــام،
الــدك ـتــورة فــاطـمــة الــدغــاغ ـمــة ،منى
بـ ـهـ ـل ــوان ،امـ ـ ـ ــال ،جـ ـم ــال ع ـج ــروش
وهناء .
تقبل التعازي يومي االربعاء 1/31
والخميس  1/2في منزله في راس
ال ـن ـب ــع ،شـ ـ ــارع ع ـم ــر ب ــن ال ـخ ـط ــاب،
ب ـنــايــة ب ــرج ال ـخ ـط ــاب ،م ــن الـســاعــة
الرابعة الى السادسة .ويقام احتفال
تأبيني له في موعد يحدد الحقا.

عائلة املرحوم
كاظم خليل بركات
تـ ـشـ ـك ــر ك ـ ــل م ـ ــن شـ ــارك ـ ـهـ ــا ال ـ ـعـ ــزاء
وامل ـ ــواس ـ ــاة ب ـم ـصــاب ـهــا األلـ ـي ــم ،من
الشخصيات السياسية والحزبية
والــدي ـن ـيــة وال ـتــربــويــة والـقـضــائـيــة
وال ـن ـق ــاب ـي ــة وامل ـص ــرف ـي ــة وامل ـه ـن ـيــة
واإلجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة واألمـنـيــة
والعسكرية واألص ــدق ــاء واألق ــارب،
سائلني املولى تعالى أن اليصيبهم
أي مكروه.

إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات
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ّ
لعل أبــرزهــا اللجوء إلــى العدالة في
ّ
كــل م ــرة لـلـقـضــاء بـبـطــان مـثــل هــذه
اإلضرابات .وتحتج أحزاب سياسية
ومنظمات حقوقية على هذا السلوك
ً
الذي تعتبره «استغالال للقضاء من
أجل تحقيق مآرب سياسية» .ويقول
رئـيــس «الــراب ـطــة الـجــزائــريــة للدفاع
عــن حقوق اإلن ـســان» ،نــور الــديــن بن
ّ
يـسـعــد ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «اإلضـ ــراب
في الجزائر هو حق منصوص ّعليه
في الدستور ،كما أن الجزائر وقعت
على كــل االتـفــاقــات الــدولـيــة املتعلقة
بــالـحـقــوق السياسية واالجتماعية
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ،وعـ ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ــاس
فإنه ال يجوز التنازل عن هذا الحق
وممارسته وفقًا للقانون».
وتختلف املـقــاربــات فــي تفسير هذه
االحـتـجــاجــات الـتــي تــأتــي فــي خضم
حـ ــديـ ــث م ـ ـتـ ــزايـ ــد ع ـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية املرتقبة العام املقبل .وفي
تفسير األم ــن الـعــام ل ــ«حــزب جبهة
التحرير الوطني» صاحب األغلبية
ّ
الـبــرملــانـيــة ،ف ــإن ه ــذه االحـتـجــاجــات
م ــوج ـه ــة م ــن ق ـب ــل أط ـ ـ ــراف ت ــري ــد أن
ُ
تـ ـح ــدث ال ـف ــوض ــى ف ــي الـ ـب ــاد ،وهــو
ن ـفــس م ــا يــذهــب إل ـيــه تـقــريـبــا حــزب
الــوزيــر األول (رئيس ال ــوزراء) أحمد
أويحيى .لكن هــذا التفسير ترفضه
بـ ـ ـش ـ ـ ّـدة األم ـ ـي ـ ـنـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ــ«حـ ــزب
الـعـمــال» لــويــزة حـِّنــون ،الـتــي تعتبر
ّ
أن مــا ي ـجــري ُيـمــثــل نتيجة حتمية
ل ـس ـيــاســات ال ـت ـق ـشــف ال ـقــات ـلــة الـتــي
سطرتها الحكومة في املوازنة العامة
ل ـس ـنــة  2018والـ ـت ــي دمـ ـ ــرت الـ ـق ــدرة
الشرائية للموظفني ،وستنتهي إلى
تفجير األوض ــاع فــي كــل القطاعات،
ما لم تتم العودة عنها.
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أفقيا

 -1شاعرة وأديبة وروائية سورية عملت في السورية والعربية منذ أيام الدراسة من
مؤلفاتها « ليلة واح ــدة « –  -2تسمية تطلق على مجموعة جــزر متجاورة – يرمي
الـشــراب مــن فمه –  -3مــن الفاكهة – الكامل غير ناقص –  -4نعم بالروسية – عائلة
شاعر فرنسي راحل يعتبر رائد السريالية –  -5بشر – كأس – ّ
فك العقدة –  -6كمبيوتر
ّ
محمول باألجنبية –  -7مدينة سويسرية – ندنس ونلطخ األجواء بالسموم –  -8مرفأ
نضر ومشرق الوجه – مهندس سوفياتي
أوسترالي – عائلة فلكي فرنسي راحل – ِ -9
اخترع أكثر من نموذج لطائرات حربية وتجارية –  -10بلدة لبنانية بقضاء بنت جبيل

عموديًا

 -1بـلــدة لبنانية بـقـضــاء الـبـقــاع الـغــربــي –  -2ن ــوع مــن حـمــام ب ـ ّـري – كلمة اغ ــراء
واملؤنث – -3
وتحريض واستحثاث تكون بلفظ واحــد مع املفرد والجمع واملذكر ّ
قبيلة عربية قديمة – ماء عذب أو اسم عني يقولون أنها في الجنة –  -4يبلغ البشرى
– اإلس ــم األول ملوسيقي لبناني مــن أصــل أرم ـنــي –  -5شــاي باألجنبية – يهاب
ويخاف – حــرف نصب –  -6خصومات ونــزاعــات – غشاء جسد الحيوان –  -7من
الفاكهة – أنت باألجنبية –  -8عائلة جغرافي املاني راحل – سياسي انكليزي أصدر
وعدًا بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطني –  -9ضد ُيقابح – ّ
نمام –  -10شاعر
ّ
تغنى بمعشوقته ُ
فعرف بها
أموي

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2787

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1الزمخشري –  -2سهاد – جلباب – ّ -3
مرن – ترني –  -4قياس – بهو –  -5بر – أذن – دفة –
 -6نانت – غر – أخ –  -7حقد – بازيال –  -8نبات – ليت –  -9هيروهيتو –  -10نبيه ّبري – ان

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

صناعي إيطالي ( )2015-1925مالك شركة شوكوال معروفة بإسمه في
القارة األوروبية .عام  2012وصلت مبيعات الشركة الى  19مليار دوالر

عموديًا

ّ
مدرسات – تيه –  -5رب – -6
 -1اسحق بن حنني –  -2له – يراقب –  -3زامــا – يهادن – -4
ّ
شج – بنغالور –  -7هتلر – رز – هي –  -8يبرود – يلي –  -9آن – فاليتا –  -10ربيعة خاتون

حل الشبكة 2786

إعداد
نعوم
مسعود

 = 8+6+1+5+4املهرب ■  = 7+3+10+2يبرطل ■  = 11+9أنت باألجنبية

حل الشبكة الماضية :خالد المريخي

18

األربعاء  31كانون الثاني  2018العدد 3384

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـ ــزوم تـيــويــم
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـع ــائ ــد النـ ـش ــاء مــركــز
ال ـت ـح ـك ــم الـ ـخ ــاص بـ ــال ـ ـعـ ــدادات الــذك ـيــة
واعداد دفتر شروط لالشراف على هذه
االعمال ،ومواكبة املؤسسة خالل مراحل
كل استدراج للعروض.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/3/2عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 206
دعوة موجهة إلى جمعية الشركاء
فــي شــركــة «الـعـقــاريــة  429/13الــرمـيــل»
املحدودة املسؤولية
إن الشركاء في شركة «العقارية 429/13
الــرمـيــل» امل ـحــدودة املـســؤولـيــة املسجلة
لــدى أمــانــة السجل الـتـجــاري فــي بعبدا
ت ـح ــت رقـ ــم  50105م ــدع ــوون إلـ ــى عـقــد
جمعية عمومية في تمام الساعة الثانية
عشرة من يوم االثنني الواقع فيه التاسع
عشر من شهر شباط عام ألفني وثمانية
عشر في مكتب وكيل الشركة القانوني
املحامي الياس ميشال عطا الكائن في
بـ ـ ــدارو  -ش ـ ــارع امل ـس ـت ـش ـفــى الـعـسـكــري
 بـ ـن ــاي ــة مـ ـ ـك ـ ــارم  -ال ـ ـطـ ــابـ ــق الـ ـس ــاب ــع،والـحـضــور شخصيًا أو تفويضًا وفقًا
لــأصــول وذل ــك إلق ــرار ومناقشة جــدول
أعمال الجمعية التالي:
 - 1امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات وأع ـم ــال
الشركة لألعوام  2014و 2015و.2016
 - 2التداول بوضع الشركة بعد أن مضى
عـلــى تــوقــف نشاطها العملي والفعلي
س ـ ـنـ ــوات ع ـ ـ ــدة ،بـ ـع ــد أن ب ــاع ــت جـمـيــع
ال ـع ـقــارات الـتــي كــانــت تملكها ول ــم تعد
تملك أي أموال و/أو موجودات.
 - 3إبراء ذمة اإلدارة.
 - 4تعيني مفوض مراقبة أساسي للسنة

املالية  2018عند االقتضاء.
 - 5بحث أمور أخرى.
مفوضو املراقبة
سرحال نصار ومشاركوه
إعالن بيع باملعاملة 2017/991
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
ً
ابتداء من الساعة  3:00بعد
2018/2/13
الظهر سيارة املنفذ عليها مــاي الياس
عــرنـيـطــه م ــارك ــة CHANGAN BENNI
 MINIمــوديــل  2015رقــم 699076/ص/
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ـ ــي بــاس ـيــل ال ـبــالــغ
 $/14418/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2440/واملـطــروحــة بسعر $/2000/
أو مــا يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة وإن
رسـ ـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك ق ـ ــد ب ـل ـغ ــت ح ــوال ــي
/245000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى امل ـ ــرأب ال ـكــائــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة البيجو مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/829
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـ ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ف ــي  2018/2/13ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
 3:00ب ـعــد ال ـظ ـهــر سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ عليه
غ ـســان رف ـيــق الــرش ـيــدي مــاركــة تــويــوتــا
 HIGHLANDERمـ ــوديـ ــل  2002رق ــم
ً
239299/و /ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لدين طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي رامـ ــي بــاسـيــل
البالغ  $/6188/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/3731/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
 $/3000/أو مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /613000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى امل ـ ــرأب ال ـكــائــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة البيجو مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.

رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/1165
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
ً
ابتداء من الساعة  3:00بعد
2018/2/13
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليه قــاســم كامل
الزين ماركة جيب ليبرتي موديل 2003
ً
رقم /311412/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي رامـ ــي بــاسـيــل
البالغ  $/1458/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/2377/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
/1900/د.أ .أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /635000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى امل ـ ــرأب ال ـكــائــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة البيجو مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1529
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2018/2/12ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 3:00
بعد الظهر سيارة املنفذ عليهما روبير
وم ـيــراي رام ــز أب ــي أن ـطــون مــاركــة جيب
غ ــران ــد ش ـيــروكــي الريـ ــدو م ــودي ــل 2004
ً
رقم /248614/ج الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي غسان كرم البالغ
 $/6358/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5174/واملطروحة بسعر  $/5200/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت /3.736.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد إلـ ــى مـ ـ ــرأب 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
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/421
املنفذ :بنك الـشــرق األوس ــط وأفريقيا
ش.م.ل .وكيله املحامي محمد خضر
سليم.
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :شـ ــركـ ــة الـ ــزهـ ــرانـ ــي
للمنتوجات الزراعية ش.م.ل - .طيردبا.
نبيهة علي زين فقيه  -صور/الحوش.
السند التنفيذي :سندين ديــن بقيمة
م ـ ـل ـ ـيـ ــون وخ ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــائـ ــة ال ـ ـ ـ ــف دوالر
أمـيــركــي ومـلـيــار وخـمـسـمــائــة مليون
لـيــرة لبنانية عــدا الــرســوم والـلــواحــق
والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2014/12/19 :
تاريخ تبليغ اإلنــذار :شركة الزهراني
للمنتوجات الزراعية ش.م.ل/ .بالنشر
بتاريخ .2016/5/10
نبيهة علي زين فقيه /بالذات بتاريخ
2016/1/22
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/9/21 :
وتاريخ تسجيله.2016/9/24 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
 2016/11/2وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
.2016/12/8
املطروح للبيع:
 800سهم في العقار رقــم  556منطقة
محيليب العقارية مساحته  915م،2
يـحـتــوي عـلــى مـبـنــى مــؤلــف مــن ثــاث
ط ــواب ــق م ـســاحــة ك ــل ط ــاب ــق  250م،2
أرض ـ ـ ــي م ــؤل ــف مـ ــن صـ ــالـ ــون وس ـف ــرة
وحـ ـم ــام ــن وث ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف نـ ـ ــوم وأول
مــؤلــف مــن صــالــون وسـفــرة وحمامان
وثـ ــاث غ ــرف ن ــوم وث ــان ــي م ــؤل ــف من
ص ــال ــون وسـ ـف ــرة وثـ ـ ــاث غـ ــرف ن ــوم،
وهــو حــديــث العهد وأمــامــه حديقتني
صغيرتني.
قيمة تخمني أسهم املنفذ عليها 800/
سهم/212.500/ :/د.أ.

بدل الطرح املخفض/114.750/ :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االثـنــن
الواقع فيه  2018/2/12الساعة الواحدة
ظـهـرًا أم ــام حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صور .على الراغب بالشراء قبل الدخول
في املزايدة أن يقدم ثمن الطرح نقدًا أو
تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة واف ـي ــة م ــن أحــد
املصارف املقبولة لدى الحكومة فتعطيه
هذه الدائرة شهادة لالشتراك باملزايدة،
وعليه اتـخــاذ محل إقــامــة ضمن نطاق
ه ــذه ال ــدائ ــرة ،كـمــا عليه وب ـخــال ثالثة
أي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور ق ـ ــرار اإلح ــال ــة
إيــداع الثمن تحت طائلة إعــادة املزايدة
بالعشر على مسؤوليته ،وكما وبخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي اإلح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم أشغال ترميم املدرسة الرسمية
امل ـتــوس ـطــة ف ــي ب ـل ــدة :صــري ـفــا  -ق ـضــاء:
صور ،على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
األولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
إلـ ـ ــى اإلدارة أثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
لـ ـتـ ـل ــزي ــم اشـ ـ ـغ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ص ـف ــوف
وح ـمــامــات فــي امل ــدرس ــة االب ـتــدائ ـيــة في

ب ـل ــدة :ال ــدوي ــر  -ق ـض ــاء :الـنـبـطـيــة ،على
أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة الش ـ ـغـ ــال مـ ـب ــان ــي وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
إل ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال ك ـه ــرب ــائ ـي ــة فـ ــي ب ـل ــدة:
طلوسة  -قضاء :مرجعيون ،على أساس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـثــانـيــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
دعوة ملساهمي «العقارية للشرق» ش.م.ل.
لحضور جمعية عمومية عادية
ً
عـ ـم ــا ب ـن ــص امل ـ ـ ــادة  /37/م ــن ال ـن ـظــام
األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـشــركــة ال ـع ـق ــاري ــة لـلـشــرق
ً
ش.م.ل .وعمال باملادة  /176/من قانون
ً
التجارة ،وبناء على طلب من مساهمني
ي ـم ـث ـل ــون أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن خـ ـم ــس رأس م ــال
الشركة ،يتشرف مفوضو املراقبة HLB

اﻋﻼن ﻣن ﺷرﻛﺔ أﻣﯾرﻛﺎن ﻻﯾف إﻧﺷورﻧس ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ
)ﻣﺗﻼﯾف -ﻟﺑﻧﺎن(
ﺗـود ﺷرﻛﺔ أﻣﯾرﻛﺎن ﻻﯾف إﻧﺷورﻧس ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ
)ﻣﺗﻼﯾف -ﻟﺑﻧﺎن(
أن ﺗﻌﻠم زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ اﻟﻛرام ﺑﺄن اﻟﺳﯾد طﻼل ﻣﮭدي ﻣرﺗﺿﻰ
ﻟم ﺗﻌد ﻟﮫ أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻻ ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت.
وھوﻏﯾر ﻣﺧول ﻟﺟﮭﺔ اﺟراء أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺑواﻟص اﻟﺷرﻛﺔ،
أو ﻗﺑض أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﺋدة ﻟﮫ
ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ 01352752 :ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن
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إعالنات

فـيــدوسـيــا بــدعــوة ح ـضــرات املساهمني
ف ــي ال ـشــركــة ال ـع ـقــاريــة ل ـل ـشــرق ش.م.ل.
لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية
ف ــي مـكـتــب ال ــوك ـي ــل ال ـقــانــونــي لـلـشــركــة
األس ـت ــاذ ال ـي ــاس مـيـشــال ع ـطــا ،الـســاعــة
الـحــاديــة عـشــرة مــن قبل الظهر مــن يوم
االثنني الواقع فيه  19شباط  2018وذلك
إلقــرار ومناقشة جــدول أعمال الجمعية
التالي:
 - 1االستماع إلى تقارير مجلس اإلدارة
ومـفــوضــي املــراق ـبــة عــن أع ـمــال العامني
 2015و.2016
 - 2االستماع إلى تقارير مجلس اإلدارة
ً
ومفوضي املراقبة عمال بأحكام املادتني
 158و 159من قانون التجارة.
 - 3مناقشة الـتـقــاريــر املــالـيــة واألع ـمــال
والحسابات الـعــائــدة للشركة للسنتني
املاليتني  2015و 2016واملصادقة عليها،
وإبـ ـ ـ ــراء ذمـ ــة رئ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
اإلدارة.
 - 4الـ ـ ـت ـ ــداول ب ــوض ــع ال ـش ــرك ــة ب ـع ــد أن
م ـض ــى ع ـل ــى ت ــوق ــف ن ـشــاط ـهــا الـعـمـلــي
وال ـف ـع ـلــي س ـن ــوات عـ ــدة ،ب ـعــد أن بــاعــت

جميع العقارات التي كانت تملكها ،ولم
تـعــد تـمـلــك أي أمـ ــوال و/أو م ــوج ــودات،
وت ـك ـل ـي ــف مـ ــن يـ ـل ــزم ل ـت ـق ــدي ــم ت ـصــريــح
لـلــدوائــر املالية املعنية بتوقف الشركة
عن مزاولة نشاطها.
 - 5تعيني مفوض مراقبة أساسي للسنة
املالية .2018
 - 6بحث أمور أخرى.
مفوضو املراقبة األساسيون
 HLBفيدوسيا
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في خربة سلم -
قضاء :بنت جبيل ،على أساس التنزيل
املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـثــالـثــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي

للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال ك ـه ــرب ــائ ـي ــة فـ ــي ب ـل ــدة:
حومني التحتا  -قـضــاء :النبطية ،على
أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـثــالـثــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات – املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة البقاع – دائرة التحصيل ـ
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحكومي – الطابق الثاني لتبلغ
ً
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية.

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

نهى فارس معيقل

429424

RR182352239LB

-

-

جوزفني يارد معيقل

1994240

RR182352287LB

-

-

أندره فارس معيقل

2036106

RR182352273LB

-

-

نقوال فارس معيقل

1994241

RR182352295LB

-

-

ريموند فارس معيقل

1244873

RR182352260LB

-

-

ابراهيم علي الدالي

893319

RR150236302LB

-

-

خليل يوسف زرين

438417

RR150235987LB

-

-

يوسف طوني السيقلي

2399396

RR182353185LB

-

-

توفيق مصطفى زعرور

218475

RR182352018LB

-

-

ميشال نقوال الحمصي

351268

RR150236174LB

-

-

اسامة محي الدين الحشيمي

529667

RR182352830LB

-

-

احمد محي الدين الحشيمي

2440499

RR182352826LB

-

-

عبد العظيم محي الدين الحشيمي

2440493

RR182352812LB

-

-

خالد محي الدين الحشيمي

430965

RR182352843LB

-

-

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 193

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى
وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

مؤسسة االمني للمصنوعات السكرية

281075

2017/11/08 RR181648042LB

2017/11/29

زياد احمد عز الدين

1985796

2017/11/10 RR181648175LB

2017/11/29

البدر

1909298

2017/11/13 RR181648056LB

2017/12/07

مارون كمال خراط

3053985

2017/11/14 RR184779890LB

2017/12/06

صيدلية صالح (حسن فضل صالح)

16292

2017/11/21 RR126209911LB

2017/12/07
التكليف 191

ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال ك ـه ــرب ــائ ـي ــة فـ ــي ب ـل ــدة:
شـ ـح ــور  -قـ ـض ــاء :صـ ـ ــور ،ع ـل ــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـثــانـيــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :شبعا
(ط ــري ــق ال ـه ـب ــاري ــة  -ش ـب ـع ــا)  -ق ـض ــاء:
حاصبيا ،على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
األولـ ـ ــى الش ـغ ــال ك ـهــربــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/157
املنفذ هيثم أحسان خشن/السماعية
املنفذ عليها :نــوال بشناق /بريطانية
الجنسية /السماعية.
ب ـتــاريــخ  2018/1/4ت ـقــرر ابـ ــاغ املنفذ
عليها نوال بشناق ،بريطانية الجنسية،
مقيمة فــي الـسـمــاعـيــة ومـجـهــولــة محل
اإلق ــام ــة حــال ـيــا ب ــوج ــوب ال ـح ـضــور الــى
ق ـلــم دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ اإلنـ ــذار
التنفيذي واملستندات املرفقة باملعاملة
التنفيذية رق ــم  2017/157موضوعها
تنفيذ حكم إثبات طــاق واال اعتبر كل
تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
اسيل برجي
إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري فــي البقاع -
زحله
ً
طلب عماد أنيس هاشم بصفته وكيال
عــن عبدالله قاسم غــزال سـنــدات تمليك
بــدل عــن ضــائــع بحصة املــوكــل عبدالله
قاسم غــزال بالعقارات رقــم  1230و833
و 800قب الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في البقاع
لينا جنبالط
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إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري فــي البقاع -
زحله
ً
طلب عماد أنيس هاشم بصفته وكيال
عــن خــالــد محمد هــاشــم سـنــدات تمليك
ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع ملـ ــورثـ ــي املـ ــوكـ ــل عـلــي
احمد هاشم بحصصه بالعقارات رقم
 846و 2025و 2026و 948و 953و2024
و 845ول ـل ـم ــورث ــة س ـع ــاد اح ـم ــد هــاشــم
بحصصها بالعقارات  953و 948و2026
و 2025و 846جميعها جديتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في البقاع
لينا جنبالط
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلبت ناتالي سليمان بو شقرا وكيلة
نصير بديع ابــو شقرا احــد ورثــة بديع
شاهني ابو شقرا سند ملكية بدل ضائع
للعقار  11حارة جندل.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد عبدالله يبلغ
ال ــى املـنـفــذ عليها عــزيــزة س ـعــود أيــوب
وف ـك ـت ــوري ــا سـ ـع ــود أيـ ـ ــوب امل ـج ـهــول ـتــي
ً
محل االقــامــة ،عـمــا بــأحـكــام امل ــادة 409
أ.م.م .تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها في
املعاملة التنفيذية رقم  2016/13انــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالبي التنفيذ
اسكندر فيليب ابو كسم ورفيقه ناتجًا
عن طلب تنفيذ اقرار بيع عادي لعقارات
في منطقة جديدة مرجعيون العقارية.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
ام ــام ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
قــانــونــي الس ـت ــام االنـ ـ ــذار ومــربــوطــاتــه
علمًا ان التبليغ يتم قــانــونــا بانقضاء
م ـه ـل ــة عـ ـش ــري ــن يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى نـ ـش ــر ه ــذا
االعالن تضاف اليها مهلة املسافة ،واال
فكل تبليغ لكم فــي قلم الــدائــرة ولصقًا
على باب ردهتها يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
محمد حرب

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
alemtu yohanes ulore
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/949946
غادر العامل املصري
اب ــراهـ ـي ــم ع ـب ــد ال ـل ــه ف ـت ـحــي مـحـمــد
الخضرى
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71/100533
غادر العمال البنغالدشييون
nizam uddin
md ibad ali morol
aminul
mohammad nur
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/100533
غادر العامل البنغالدشي
leton
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 03/309193
غادرت العاملة االثيوبيه
Tigist tesfaye setegn
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/167070
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قضية

مشكلة أولمبية شتوية على نار حامية
مرة جديدة ،تخلق التسميات إلى
األلعاب األولمبية جدا ًال واسعًا في الشارع
الرياضي اللبناني .وبعدما عرفت الرياضة
اللبنانية هذا األمر سابقًا عشية إحدى
دورات األلعاب الصيفية ،ها هي األلعاب
الشتوية المرتقبة تكشف عن مشكلة
مشابهة ،وسط تضارب التفسيرات واآلراء
كريم
شربل ّ
ب ـ ــرز فـ ــي ت ـع ـم ـيــم االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
لـ ـلـ ـت ــزل ــج عـ ـل ــى الـ ـثـ ـل ــج أم ـ ـ ــس إق ـ ـ ـ ــراره
ب ـ ــاإلجـ ـ ـم ـ ــاع االدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـ ــدى املـ ــراجـ ــع
القضائية املختصة على كــل شخص
يـقــوم بالتشهير بـحــق االت ـح ــاد ،أكــان
على مواقع التواصل االجتماعي أم في
وسائل اإلعالم .هذا القرار جاء بعد ما
ّ
يتعرض
وصفه االتحاد بحملة افتراء
ل ـه ــا حـ ـ ــول مـ ــوضـ ــوع ك ـي ـف ـي ــة اقـ ـت ــراح
األس ـمــاء للمشاركة فــي دورة األلـعــاب
األوملبية الشتوية التي ستقام الشهر
املقبل في كوريا الجنوبية.
األم ـ ــر ال ــواض ــح أن ال ـس ـبــب وراء هــذا
الـكــام االت ـحــادي الـحـ ّـاد كــان التسمية
الـخــاصــة بــالــرجــال ،وال ـك ــام ح ــول من
ً
ي ـس ـت ـحــق فـ ـع ــا الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى ب ـيــونــغ
تشانغ ،بعدما كانت اللجنة األوملبية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ق ــد س ـ ّـم ــت ألـ ــن ب ـح ـلــق ،في
وقت اعتبر فيه جيفري زينة رحمة أنه
ٍ
األحق بالتسمية.

علمت «األخبار» أن صدى
التجاذب وصل إلى مرجعيات
معروفة في البالد
األخ ـ ـيـ ــر كـ ـ ــان قـ ــد رفـ ـ ــع ال ـ ـصـ ــوت مـنــذ
ً
فترة متصال حتى باالتحاد الدولي،
ومـعـتـبـرًا أن ــه األح ــق بــالـحـصــول على
ب ـطــاقــة الـتـمـثـيــل امل ـم ـنــوحــة لــاتـحــاد
ال ـل ـب ـنــانــي م ــن ق ـبــل الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي كـ ــانـ ــت ق ـ ــد ذه ـب ــت
الـ ــى ب ـح ـلــق ،بـيـنـمــا ُس ـ ّـم ـي ــت وصـيـفــة
بطلة لبنان نــاتــاشــا مخباط لتمثيل
الـ ـسـ ـي ــدات ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــذار ب ـط ـلــة لـبـنــان
ج ــاك ــي ش ـم ـع ــون عـ ــن ع ـ ــدم امل ـش ــارك ــة
ألسباب خاصة.

يطالب جيفري زينة رحمة بحق التمثيل على اعتبار أنه األفضل في التصنيف على لوائح االتحاد الدولي (األخبار)

ـال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار»
رحـ ـم ــة ،وفـ ــي ات ـ ـصـ ـ ٍ
مــن العاصمة البريطانية لندن حيث
يتابع دراسته ،قال إن "اختيار الالعبني
للمشاركة في األلعاب يتم على أساس
نقاط محتسبة من قبل االتحاد الدولي
ل ـل ـتــزلــج ي ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ال ــاع ــب فــي
بطوالت معترف بها من قبل االتحاد
الدولي ،وهذه النقاط معروفة بمسمى
" ،"FIS Pointsوم ــوج ــودة عـلــى مــوقــع
االتـحــاد الــدولــي ويتم االرتـكــاز عليها
لتصنيف ترتيب الالعبني.
وأضاف" :في الالئحة الصادرة في 22
الـشـهــر الـحــالــي ،احـتــل املــرتـبــة األول ــى
ف ــي ال ـتــرت ـيــب ال ــدول ــي ب ــن املـصـنـفــن
الـلـبـنــانـيــن ب ـف ــارق  875م ــرك ـزًا بينيًا
وبـ ــن ث ــان ــي أف ـض ــل ل ـب ـنــانــي ف ــي هــذا
التصنيف أي بحلق".
م ـت ــاب ـع ــة األرق ـ ـ ـ ــام امل ـس ـ ّ
ـدد
ـ
ـ
ع
ـي
ـ
ـ
ف
ـة
ـ
ل
ـ
ـج
ٍ

م ــن امل ـســاب ـقــات الــدول ـيــة تـظـهــر تـفـ ّـوقــا
واضـحــا لرحمة فــي ّجــوانــب عــدة على
بقية منافسيه املصنفني ،لكن رئيس
االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي شــربــل ســامــة قــال
اتصال مع "األخـبــار" من أملانيا إن
في
ٍ
وضع معايير ّ
معينة لتوصية
اتحاده
اللجنة األوملـبـيــة اللبنانية باألسماء
ّ
املصنفة واملـخـ ّـولــة لتمثيل لبنان في
األوملبياد ،فأوضح" :منذ سنة ،أرسلنا
ال ــى ك ــل األن ــدي ــة ك ـتــابــا واض ـح ــا نفيد
فيه بأننا سنعتمد في تصنيفنا على
الثالثة األوائل في بطولة لبنان ،والتي
ّ
حل فيها جيفري خامسًا بعد مشاركته
فــي  11سـبــاقــا ،بينما ج ــاء بحلق في
امل ــرك ــز األول ،ي ـل ـيــه ن ـع ـيــم فـنـيــانــوس
وداني شمعون على التوالي".
ويـ ـتـ ـه ــم رح ـ ـمـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي
بـ ـع ــدم ال ـ ــوض ـ ــوح فـ ــي ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة،

وخ ـص ــوص ــا ب ـع ــد م ــراس ـل ـت ــه االت ـح ــاد
الـ ــدولـ ــي ب ـخ ـص ــوص م ــا ح ـص ــل م ـعــه،
وحصوله على ّ
رد مــن األمينة العامة
ســارة لويس التي تشير الــى القوانني
املتبعة التي تعترف بالـ ""FIS Points
كمرجع للتصنيف ،لكنها فــي الوقت
نفسه تعطي جوابًا ّ
محيرًا بــأن القرار
يـعــود للجنة األوملـبـيــة املحلية ،وسط
إشــارت ـهــا ال ــى أن الـ ــدول امل ـت ـقـ ّـدمــة في
عالم التزلج تعتمد على الـ""FIS Points
وفق ترتيب بطولة العالم.
وه ـنــا ي ـقــول بــأنــه لـتـعــويــض اإلصــابــة
التي عرقلت مشواره في بطولة لبنان،
ذهب الى املشاركة في بطوالت عاملية
ـود كـبـيــر ،ما
وك ـســب تصنيفه بـمـجـهـ ٍ
يؤهله للمشاركة "التي انتظرتها بعد
فوزي ببطولة لبنان في  2015و."2016
واضاف" :كل هذا املجهود غير السهل

ال ــذي قمت بــه كــان لــرفــع مـسـتــواي من
أجل تمثيل لبنان بأفضل شكل ممكن".
في املقابلّ ،
يرد سالمة بأن بحلق كان
ّ
قد توقف عن املشاركة دوليًا بعد جمعه
العدد املطلوب من النقاط التي تمنحه
التصنيف" ،وهذا هو السبب في الفارق
ب ـ ــاألرق ـ ــام ب ــن املـ ـت ــزل ـ َـج ــن" .وي ـت ــاب ــع:
"س ـب ــق أن اخ ـت ــرن ــا رح ـم ــة لـلـمـشــاركــة
معنا في  "SEF Cupاملخصص للدول
الصغرى ،وهو دليل على اعتبارنا أنه
من املتزلجني املميزين لدينا ،لكنه لم
يلتحق بالفريق اللبناني".
إذًا ،ت ـت ـضــارب ال ـت ـف ـس ـيــرات لـلـقــوانــن
وتـتـعــدد اآلراء ،لـكــن ي ـبــدو أن صفحة
ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ل ـ ـ ــن ت ـ ـ ـطـ ـ ــوى ق ــريـ ـب ــا،
وخصوصًا بعدما علمت "األخبار" أن
صداها وصــل الــى مرجعيات معروفة
في البالد.

السلة اللبنانية

اتحاد السلة يدافع عن حكّامه وعرقجي يتجه إلى الصين

يخوض وائل عرقجي تجربته االحترافية األولى (أرشيف)

جـ ـ ّـدد االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة الـسـلــة
ّ
ثقته ودعمه املطلق للحكام اللبنانيني
الدوليني واالتحاديني الذين يقودون
بنجاح بـطــوالت لبنان لكل الــدرجــات.
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن رئ ـي ــس
االتـ ـح ــاد ب ـي ــار كــاخ ـيــا واألمـ ـ ــن ال ـعــام
شربل ميشال رزق "أن الهيئة اإلداريــة
ل ــات ـح ــاد تـ ـج ـ ّـدد دع ـم ـهــا ال ــام ـح ــدود
ل ـل ـح ـكــام ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن أظـ ـه ــروا
عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات وال ـع ـقــود كـفــاءة
عالية حتى بــات الحكم اللبناني من
بني األفضل في القارة اآلسيوية ،وما
اختيارهم من قبل االتحادين اآلسيوي
والـعــربــي لقيادة املـبــاريــات الحساسة
والـنـهــائـيــة س ــوى دل ـيــل عـلــى ذل ــك .إن
ح ـم ــاي ــة الـ ـحـ ـك ــام مـ ــن الـ ـتـ ـع ــرض ل ـهــم،
أكـ ــان جـســديــا أم بــالـهـتــافــات املشينة
ال ـت ــي ت ـطــاول ـهــم خ ــال امل ـب ــاري ــات هي
مسؤولية األندية واإلداريني واملدربني
والــاع ـبــن وال ـج ـمــاه ـيــر .فـمــن املعيب

الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـح ـك ــام خ ـ ــال املـ ـب ــاري ــات
ملـجــرد صــافــرة يعتبرها البعض غير
صـحـيـحــة .وم ــن واج ــب عــائـلــة اللعبة
حـمــايــة ال ـح ـكــام وكــرام ـت ـهــم .وم ــن هــذا
املنطلق ،لن يقبل االتحاد اللبناني أي
مـ ّـس بـكــرامــة الـحـكــام والـتـعــرض لهم،
وفــي حــال حـصــول هــذا األم ــر ستتخذ
الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة الـعـقــوبــات الـصــارمــة
املنصوص عليها في نظام االتحاد.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،نــدعــو األن ــدي ــة في
ك ــل ال ــدرج ــات ال ــى الـعـمــل م ــع االت ـحــاد
ملـنــع ت ـكــرار ه ــذه اآلف ــة فــي املــاعــب ،مع
ت ــأك ـي ــدنــا ع ـل ــى ال ــدع ــم امل ـط ـل ــق للسلك
التحكيمي وخاصة أن األندية مسؤولة
ع ــن ت ـصــرفــات جـمــاهـيــرهــا ومــدربـيـهــا
والعبيها".
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ـبــدأ ن ـجــم منتخب
لبنان والنادي الرياضي وائل عرقجي
م ـ ّشــوارًا احترافيًا هــو األول لــه ،حيث
وق ــع عـقـدًا مل ــدة شـهـ ٍـر واح ــد مــع فريق

ب ــاي ـك ــون ــغ فـ ــاي دارغـ ــونـ ــز ال ـص ـي ـنــي.
ابــن الثالثة والعشرين عامًا لم يلعب
لفريق غير الرياضي منذ الصغر ،وقد
كــان لـلـمــدرب السلوفيني سـلــوبــودان
سوبوتيتش الفضل فــي ترفيعه الى
الـفــريــق األول بـعــد تــألـقــه مــع منتخب
الـنــاشـئــن .وس ــاد الـقـلــق فــي الـيــومــن
املــاضـيــن بعد اإلصــابــة الـتــي تعرض
لها عرقجي في مباراة بطل لبنان مع
املتحد ،وحــول ما إذا كان االلتواء في
الكاحل سيؤثر على فرصته ،لكن ّ
تبي
الحقًا أن إصابته طفيفة .ورغــم فترة
االحـ ـت ــراف ال ـق ـص ـيــرة ،إال أن عــرقـجــي
سيغيب عن قمة ختام مرحلة اإليــاب
بـ ــن ال ــري ــاض ــي وض ـي ـف ــه هــوم ـن ـت ـمــن
ضمن املرحلة الـ  18األحــد املقبل عند
الساعة .17.00
وف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ف ـ ـ ــاز ف ــري ــق
هومنتمن عـلــى ضـيـفــه املـتـحــد 72-94
ضمن املرحلة .17

وك ــان افـضــل مسجل فــي امل ـبــاراة العب
هومنتمن سام يونغ برصيد  29نقطة
و 15متابعة ،وأضاف مكرم بن رمضان
 16نقطة و 13متابعة ،ووالتر هودج 14
نقطة.
ومن املتحد ،كان ريكاردو بويل األفضل
بـ ــ 22نقطة فــي حــن سـجــل ج ــاد خليل
وبشير عموري  13نقطة لكل منهما.
وفي غزير ،فاز الحكمة على التضامن
الزوق .80-90
وك ــان افـضــل مسجل فــي امل ـبــاراة العب
الفائز دواين جاكسون برصيد  31نقطة
و 13متابعة ،وأض ــاف جــاي يونغبالد
 25نقطة ،وآتير ماجوك  10نقاط.
ومن التضامن ،كان الري بلير األفضل
بـ 30نقطة ،وأضاف فريد أبو جودة 18
نقطة ،وفالدان  15نقطة.
وتختتم املرحلة  17اليوم عند الساعة
 20.30بلقاء بيبلوس وضيفه الرياضي
والرياضي.
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رياضة
الكرة اللبنانية

الدوري األميركي للمحترفين

المدينة الرياضية تفتح أبوابها
لـ«دربي» كأس لبنان
عبد القادر سعد
أعلنت لجنة املسابقات فــي االتحاد
اللبناني لكرة القدم برنامج مباريات
الدور ربع النهائي من مسابقة كأس
لبنان واألس ـبــوع الـســادس عشر من
ال ــدوري .هــذه املرحلة ستنطلق بعد
غد بمباراتي اإلخاء األهلي عاليه مع
ٍ
ضيفه طرابلس على ملعب بحمدون
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  ،14.15والـ ـعـ ـه ــد مــع
ضـيـفــه الـتـضــامــن ص ــور عـلــى ملعب
صيدا عند الساعة  .16.00وتستكمل
امل ــرح ـل ــة ال ـس ـب ــت ب ـل ـق ــاءي اإلصـ ــاح
البرج الشمالي مع ضيفه األنصار في
صــور عند الساعة  ،14.15والنجمة
مع الشباب العربي على ملعب صيدا
ع ـنــد ال ـســاعــة  .16.00وي ـل ـعــب األح ــد
ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي م ــع ال ـص ـف ــاء على
ملعب بحمدون عند الساعة ،14.15
والـ ـس ــام زغ ــرت ــا وال ـن ـب ــي ش ـيــت في
املرداشية عند الساعة .16.00
ال ـ ـبـ ــارز فـ ــي ب ــرن ــام ــج ال ـ ـكـ ــأس إق ــام ــة
مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة واألنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ي ــوم
الخميس  8شباط املقبل على ملعب
املدينة الرياضية .كما يلعب العهد
مع طرابلس يــوم األربـعــاء في صيدا
ع ـنــد ال ـســاعــة  ،16.00وال ـن ـبــي شيت
مــع اإلخ ــاء األهـلــي عاليه على ملعب
الـ ـعـ ـه ــد يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
 ،13.30والتضامن صــور مــع السالم
زغرتا في التوقيت عينه على ملعب
الصفاء يوم األحد.
ه ــي املـ ـب ــاراة األولـ ــى ه ــذا ال ـع ــام على
ملعب املدينة الرياضية بعد توقف
مـنــذ انـتـهــاء مــرحـلــة الــذهــاب ،وكــذلــك
ليست املــرة األولــى التي يغيب فيها
امللعب لفترة قبل أن يعود الستضافة
امل ـب ــاري ــات .خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ،جــرت
عـمـلـيــة زرع الـ ـب ــذرة ال ـش ـتــويــة الـتــي
ت ـح ـت ــاج الـ ــى  45ي ــوم ــا ،إض ــاف ــة ال ــى
تـكــرار تشذيب العشب حتى يصبح
ج ـ ــاهـ ـ ـزًا ل ـل ـع ــب عـ ـلـ ـي ــه .االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مــع
االتحاد اللبناني كان بتسليم امللعب
في  4شباط ،وهو ما سيحصل حيث
سـتـكــون م ـب ــاراة ال ـكــأس األول ــى على
املـلـعــب ،يليها لـقــاء الـعـهــد والـ ــزوراء
العراقي في الدور األول ملسابقة كأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ف ــي  12ال ـج ــاري،
علمًا بأن نادي األنصار أيضًا اعتمد
امللعب.

لكن ما هي الفترة الذي ستمر قبل أن
يغيب امللعب مجددًا؟
"املـلـعــب يستطيع اسـتـضــافــة مـبــاراة
واحــدة في األسـبــوع ،وإذا استضاف
أكـ ـث ــر م ــن واحـ ـ ـ ــدة ،ف ـح ـي ـن ـهــا يـتــوقــع
الـجـمـيــع أن يصبح خ ــارج الـخــدمــة"،
ي ـق ــول رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة املــديـنــة
الرياضية رياض الشيخة لـ"األخبار".
وملعب املــديـنــة الــريــاضـيــة عـمــره 20
س ـنــة والـ ـت ــراب وال ـح ـصــى امل ــوج ــودة
تـحــت الـعـشــب لــم يـتــم تغييرها منذ
وض ـع ـهــا ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى عـ ــام .1997
أض ـ ـ ــف ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك أن األق ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
تتسرب منها املـيــاه أصبحت مقفلة
نتيجة عــدم صيانتها ،ونـظــام الــري
فـ ــي امل ـل ـع ــب ق ــدي ــم ي ـغ ـطــي  %75مــن
م ـســاحــة امل ـل ـعــب وال ـب ـق ـيــة ي ـتــم ّ
ري ـهــا
يــدويــا بالخراطيم" ،وذل ــك م ـ ّ
ـرده الى
غياب املوازنة .فاملبلغ املرصود تحت
بند الصيانة أي تشغيل امللعب هو
 600مليون ليرة سنويًا .وهو يشمل

الكهرباء (حــوالــى  350مليون ليرة)
واملياه ( 50مليونًا) ،ما يعني أن املبلغ
املتبقي لالهتمام بأرضية امللعب هو
 200مليون" ،يوضح الشيخة.
وتـ ـ ـب ـ ــدو األرق ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـعـ ـي ــدة جـ ـ ـدًا عـمــا
يـحـتــاج إلـيــه أي ملعب للصيانة أو
الـفـتــرة الـتــي يتم فيها إج ــراء عملية
تبديل للرمل والحصى في الخارج.
ً
ففي السعودية مثال ،تتم العملية كل
ثالث سنوات ،أما في أوروبا فتجرى
س ـن ــوي ــا .وت ـب ـلــغ ك ـل ـفــة ال ـص ـيــانــة (ال
تغيير األرضية) حوالى  750إلى 800
ألف دوالر من دون أجــور املهندسني
والعمال ،في حني ال يوجد مهندس
زراعــي في املدينة الرياضية ،وهناك
ّ
عامالن اثنان فقط .حتى ماكينة جز
العشب غير متوفرة في املدينة ،حيث
تتم استعارة ماكينة ملعب الغولف
في كل مرة يريد فيها املسؤولون عن
امللعب ّ
قص العشب.
أم ــس ،زار م ـه ـنــدســون ،عـلــى رأسـهــم

امل ـه ـنــدس طــونــي أب ــو ج ـ ــودة ،ملعب
املدينة الرياضية بتكليف مــن وزيــر
ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة م ـح ـمــد فـنـيــش
لــاطــاع على أرضـيــة امللعب .وتأتي
الـخـطــوة عـقــب زي ــارة فنيش للعراق
واط ــاع ــه ع ـلــى امل ـن ـش ــآت الــريــاض ـيــة
هناك ،ما أثــار الحماسة لــدى الوزير
ل ـت ـح ـس ــن ظ ـ ـ ـ ــروف مـ ـلـ ـع ــب امل ــديـ ـن ــة
الرياضية وخصوصًا في ظل اللغط
ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــدور حـ ـ ــول امل ـل ـعــب
وصيانته.
وال يعرف الشيخة تمامًا كلفة تغيير
أرضـ ـي ــة امل ـل ـعــب بــال ـكــامــل وت ـحــديــث
نـظــام ال ــري والـتـصــريــف فـيـهــا ،وهــي
ّ
ال ش ــك ع ــال ـي ــة ج ـ ـدًا ،ل ـك ـنــه ي ــؤك ــد أن
امل ـ ــوض ـ ــوع ال ي ـت ــوق ــف ع ـل ــى تـغـيـيــر
النظام بكامله ،بل على ضرورة رصد
م ــوازن ــة لـصـيــانـتــه ،فــأقـنـيــة الـصــرف
على سبيل املثال تحتاج الى تنظيف
مــرة شهريًا ،وفــي حــال عــدم حصول
ذلك تصبح خارج الخدمة.

يستطيع ملعب المدينة الرياضية استضافة مباراة واحدة في األسبوع (عدنان الحاج علي)

بوسطن يعزز صدارته
بعد معاناة
عانى بوسطن سلتيكس لتخطي دنفر
ناغتس بفارق نقطة واحدة 110-111
ضمن دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني ليعزز الفائز
صدارته للمجموعة الشرقية.
وسجل كايري إيرفينغ  27نقطة ،بينها
 10في الربع األخير الذي شهد تسجيل
جايلني براون ثالثية قبل نهاية اللقاء
بـ  34ثانية ليحسم النتيجة ملصلحة
فريقه .وسنحت فرصة لناغتس لحسم
النتيجة ملصلحته ،لكن محاولة ويل
بارتون الثالثية لم تنجح.
وساهم جايسون تاتوم وماركوس
موريس بـ  20و 14نقطة تواليًا .أما
أفضل مسجل في صفوف الخاسر
فكان نيكوال يوكيتش مع  24نقطة و11
متابعة.
وساهم فيكتور أوالديبو ومايلز تيرنر
بتسجيل  47نقطة ليساهما في فوز
إنديانا بايسرز على تشارلوت هورنتس
.96-105
وتخطى ستة العبني من إنديانا حاجز
العشر نقاط في مباراة شهدت بروز
دومانتاس سابونيس نجل أسطورة
ليتوانيا أرفيداس سابونيس بتسجيله
 11نقطة و 10متابعات.
أما تشارلوت هورنتس ،فقد سجل له
كيمبا ووكر  23نقطة ،ودوايت هاورد 22
نقطة و 11متابعة ،والفرنسي نيكوالس
باتوم  22نقطة؛ بينها  5ثالثيات.
وحقق ميلووكي باكس فوزه الرابع على
التوالي إثر تغلبه على فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  ،95-107بينما تغلب ميامي
هيت على داالس مافريكس ،88-95
في لقاء تألق فيه لدى الفائز حسان
وايتسايد بـ  25نقطة و 14متابعة.
وفي املباريات األخرى ،فاز أتالنتا
هوكس على مينيسوتا تمبروولفز
 ،100-105وممفيس غريزليس على
فينيكس صنز .109-120

أصداء عالمية

مدة غياب سانيه قد تصل
إلى شهرين

سوق االنتقاالت

صفقة دفاعية مليونية جديدة لمانشستر سيتي
أبـ ـ ــرم مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
ص ـف ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة أخ ـ ـ ــرى ل ـت ـع ــزي ــز خــط
دفاعه ،مع تعاقده املتوقع مع املدافع
الفرنسي ايميريك البــورت من أتلتيك
ب ـل ـبــاو اإلس ـب ــان ــي ،ب ـعــدمــا دف ــع الـبـنــد
ال ـج ــزائ ــي امل ـق ـ ّـدر بـ ـ  65م ـل ـيــون ي ــورو،
ليصبح األخير ثاني أغلى مدافع في
ال ـعــالــم بـعــد ال ـهــول ـنــدي فـيــرجـيــل فــان
دايك املنتقل إلى ليفربول أواخر كانون
األول املاضي مقابل  84مليون يورو.
وكـشـفــت بـعــض الـصـحــف أن متصدر
«البريميير ليغ» سيدفع أيضًا مبلغ 5
ماليني يــورو إضافية تتعلق بحقوق
التكوين ،ألن الالعب تدرج في الفئات
العمرية ألتلتيك بلباو ،ما يرفع قيمة
الصفقة إلى  70مليونًا.
ومـ ــن إس ـب ــان ـي ــا إلـ ــى إن ـك ـل ـت ــرا ،انـتـقــل
جـ ـي ــرارد دي ـل ــوف ـيــو ،ت ــارك ــا بــرشـلــونــة
لــانـضـمــام م ـعــارًا إل ــى وات ـف ــورد حتى
نهاية املوسم.
وك ـ ــان دي ـلــوف ـيــو ( 23ع ــام ــا) ق ــد لعب
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بانتقاله إلى مانشستر سيتي ،بات البورت
ثاني أغلى مدافع في العالم (أ ف ب)

فــي إنـكـلـتــرا بـعــد إعــارتــه إل ــى إفــرتــون
في موسم  ،2014-2013قبل أن ينضم
إل ـ ـيـ ــه ب ـن ـح ــو كـ ــامـ ــل فـ ــي  ،2015لـكــن
األخير أعــاره إلى ميالن اإليطالي في
كانون الثاني  ،2017قبل أن يستخدم
برشلونة بندًا في خيار شرائه مجددًا
الـصـيــف املــاضــي ،مــن دون أن يتمكن
من فرض نفسه أساسيًا في «البرسا»،
حـ ـي ــث سـ ـج ــل سـ ـج ــل هـ ــدفـ ــن فـ ــي 17
مباراة.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ع ـ ـ ــاد امل ـ ـهـ ــاجـ ــم األوس ـ ـتـ ــرالـ ــي
ّ
املخضرم تيم كايهل إلى إنكلترا للعب
لـفــريـقــه الـســابــق مـيـلــوول فــي الــدرجــة
اإلنـكـلـيــزيــة الـثــانـيــة ،حـيــث يــأمــل رفــع
حـظــوظــه لـخــوض نـهــائـيــات مــونــديــال
.2018
وترك الالعب البالغ من العمر  38عامًا
فريقه ملبورن سيتي في كانون األول
امل ــاض ــي ،حـيــث لــم يـخــض الـكـثـيــر من
الوقت منذ قدومه إليه في  ،2016لكنه
لعب دورًا رئيسيًا فــي تأهل املنتخب

األوسترالي إلى مونديال روسيا.
ـاق آخـ ـ ـ ــر ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــار وس ــت
وف ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ـ ٍ
بــرومـيـتــش ألـبـيــون مـهــاجــم ليفربول
الدولي دانيال ستاريدج حتى نهاية
املوسم.
في املقابل ،يبدو أن املدافع اإلسباني
مـ ـ ـ ــارك ب ـ ـ ــارت ـ ـ ــرا ،سـ ـيـ ـت ــرك ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند لالنتقال إلى صفوف ريال
بيتيس ،بحسب ما ذكر املوقع الرسمي
لـصـحـيـفــة «إل م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو»
الكاتالونية.
وبحسب الصحيفة ،ستجري عملية
االنتقال على سبيل اإلعــارة خالفًا ملا
تقوله صحيفة «مــاركــا» التي أشــارت
إلـ ــى أن املـ ـح ــادث ــات «ال ت ـت ـط ــرق إل ــى
عملية إعارة كما ظننا في وقت سابق،
ل ـك ــن ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـق ــال رس ـم ـي ــة».
أمـ ــا صـحـيـفــة «آس» ،ف ـ ــرأت أن م ــارك
ب ــارت ــرا «سـيـصـبــح الع ـبــا فــي صـفــوف
بيتيس بعد إتـمــام بعض التفاصيل
الصغيرة».

خسر مانشستر سيتي متصدر الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم نجمه األملاني
الشاب لوروي سانيه املصاب بأربطة كاحله،
ما سيبعده عن املالعب لستة أسابيع على
أقل تقدير ،بحسب ما كشف مدربه اإلسباني
جوسيب غوارديوال.
وأصيب سانيه نتيجة تدخل عنيف جدًا من
جو بينيت العب كارديف الذي حصل على
بطاقة صفراء ،قبل طرده الحقًا في املباراة
لخطأ على اإلسباني ابراهيم دياز.

 6مليارات قيمة االنتقاالت
في 2017

ذكر تقرير أن األندية الكروية أنفقت 6,37
مليارات دوالر أميركي خالل عام  ،2017أي
أكثر بـ  %32,7مما أنفق في العام الذي سبقه،
وذلك نتيجة بعض الصفقات القياسية.
وهذه األرقام التي نشرها نظام تطابق
االنتقاالت الخاص باالتحاد الدولي لكرة
القدم ،جاءت بعيدة عن األرقام التي توقعتها
هذه املنصة التي تسجل فيها انتقاالت
الالعبني على شبكة اإلنترنت من أجل املزيد
من الشفافية .وتبقى أندية الدوري اإلنكليزي
املمتاز األكثر إنفاقًا ( 1,64مليار دوالر في
 )2017بفضل العائدات التي تحصل عليها
من النقل التلفزيوني.
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ثقافة وناس

فوتوغرافيا

تغير المشهد على مدى نصف قرن
كتاب يرصد ّ

فؤاد الخوري عـ

المصور اللبناني (،)1953
أصدر
ّ
أخيرًا مؤلفًا جديدًا بعنوان «تمرير الزمن»
( )Passing Timeعن دار «كاف»
األول الذي ينشر في
( .)Kaphإ ّنه المؤ ّلف ّ
بيروت تزامنًا مع معرضه الذي اختتم
أخيرًا في ( Stone Garden Buildingالمرفأ ـ
بيروت) ،مقدمًا  160صورة التقطها في
لبنان على مدى نصف قرن

«محاربون وفتاة» ()1984

«قيلولة» ()1994

روان عز الدين
يخبرنا فؤاد الخوري ( )1953في أحد نصوص
كتابه الجديد «تمرير الزمن» (،)Passing Time
ك ـيــف ك ــان ي ـح ــاول ال ـل ـحــاق ب ـت ـغـ ّـيــرات املــديـنــة
ّ
يصور مشروعه «آثار
الفالتة منه يوميًا .كان
الـحــرب» ،في فترة إعــادة إعمار بيروت .سباق
متواصل بينه وبني آلة الهدم التي كانت تنجح
ك ــل ســاعــة ف ــي ال ـق ـضــاء عـلــى ش ــيء م ــن مــامــح
وس ــط امل ــدي ـن ــة .ل ـكــن أل ــم ي ـكــن الـ ـه ــدم /اإلع ـمــار
ســوى فرصة أخــرى الختبار العالقة الراسخة
بني الكاميرا والزوال ،التي لطاملا كان مسكونًا
بها منذ أن أمسك بالكاميرا ّ
للمرة األولى؟
ف ــي مــؤل ـفــه ال ـج ــدي ــد الـ ـص ــادر ع ــن دار «كـ ــاف»
ّ
سنتعرف إلى طفل بالكاد
( )Kaphفي بيروت،
يبلغ العاشرة من عمره يحمل كاميرا والديه الـ
ّ
ستتطور معه رغبته باالحتفاظ
«نيكورمات».
بكل ما يراه .بعض صوره تترك شعورًا عميقًا
بالوداع .قد ينطبق هذا على جوهر كل صورة

صوره العائلية في مجموعة
للمرة األولى
ّ
«حميمية» تنشر ّ
بسبب اسـتـحــالــة ت ـكــرارهــا م ـج ــددًا .لـكــن صــور
فؤاد الخوري تملك قدرة أخاذة على االحتفاظ
باللحظات وتسويتها ضمن حالة من الصمت
القاطع والفراغ ،بحساسيته على مداراة الظالل
والـ ـض ــوء ال ـخ ــاف ــت ،وت ـحــويــل األشـ ـخ ــاص إلــى
ُ
ه ــاالت خـفــرة ال ت ــرى أحـيــانــا ،وإن فعلت تدير
ظهرها للكاميرا ،تذهب في اتجاه آخر ،تغادر
اإلطار.
ف ــي واح ـ ــدة م ــن أولـ ــى ل ـق ـطــاتــه ،ي ـقــف ك ـلــب في
الوسط ،بينما يركض طفل في الخلفية بجانب
ظله .تنزل املــرأة الــدرج في لقطتني متتاليتني.
فـ ـت ــات ــان ت ــركـ ـض ــان ب ـع ـي ـدًا عـ ــن الـ ـك ــامـ ـي ــرا فــي

معبر المتحف ()1982

ّ
بسكنتا .شابة ّ
متحرك
تجر ول ـدًا على كرسي
ف ــي س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء .رج ــل ي ـقــف ق ـبــالــة مـبــان
واطئة على املرفأ .ال نعلم إن كان من الضروري
أن نذكر التواريخ ،خصوصًا في صور الخوري
التي تفيض مناخاتها عن الوقت في كثير من
األحيان ،ضمن تكثيفه للزمن ومحاكاته ملعناه
األشمل ،بعيدًا عن الحدثية سريعة الزوال .في
إخراجه النهائي ،يحفظ الكتاب هذه املساحة،
إذ تــم وض ــع أس ـمــاء األمـكـنــة وت ــواري ــخ الـصــور
فــي الصفحات األخـيــرة منه ،كــي ال ّ
يتم حصر
ال ـصــور داخ ــل اإلطـ ــار الـتــوثـيـقــي ف ـقــط .تغطي
الـصــور الـ ـ  ،160معظمها باألبيض واألس ــود،

شارع بليس ()1980

مــراحــل ومناطق مختلفة مــن لبنان .ظــل فــؤاد
يـصـ ّـور لفترة طويلة باألبيض واألس ــود ،ألنه
كان يعتقد بأن اللون يسلب شيئًا من الصورة.
البداية من لقطاته العائلية التي ّ
صورها حني
ً
ّ
«حميمية» التي تنشر
كان طفال في مجموعة
لـلـمـ ّـرة األول ـ ــى ،ثــم «ه ــوام ــش» ( 1962ـ ،)1975
و«حرب أهلية» ( 1977ـ  ،)1986و«قصة ز» (1987
ـ  ،)2004و«بـ ـيـ ــروت ،وس ــط امل ــدي ـن ــة» (،)1991
و«آثار الحرب» ( 1993ـ  ،)1997و«بيروتّ ،
مهمة
سوليدير» ،و«زوروا لبنان» ( 2009ـ .)2017
تنساب الصور مع الوقت والتبدالت في رحلة
ك ــرون ــول ــوج ـي ــة م ــن ال ـت ــاري ــخ ال ـل ـب ـنــانــي .تـبــدو

ال ـل ـق ـطــات أح ـي ــان ــا تـسـلـسـلـيــة ت ـحــاكــي واحـ ــدة
ّ
تتمرد
األخ ــرى ،لكنها تتصادم أحـيــانــا ،فيما
ب ـعــض ال ـل ـق ـطــات امل ـض ـي ـئــة ب ــذات ـه ــا الـجـمــالـيــة
والشعورية على كل هذا السياق.
س ـنــرى كـيــف تـقـطــع ال ـح ــرب املـشـهــد الحميمي
ال ـعــائ ـلــي ،وك ـيــف تـنـتـهــي بـقـلــق وحـ ــرب آخــريــن
هــي إع ــادة اإلع ـمــار ،ســرقــة املــديـنــة م ـجــددًا ،قبل
أن تـنـفـتــح ال ـص ــور عـلــى خ ــراب لـبـنــانــي أشـمــل.
باإلضافة إلى ّ
تغير املشهد العام ،يغطي الكتاب
ّ
تطور املمارسة الفردية الفوتوغرافية للخوري.
مــا كــان يبدو فــي السابق هوسًا بالقبض على
اللحظة الحاسمة وفق كارتييه بروسون ،صار
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ثقافة وناس
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ــاشق المدينة المفقودة
الشوف ()2000

مؤلفات سابقة

ّ
كتابه ّ
األهلية ،وفق ثالث
األول «بيروت ذهابًا وإيابًا» ( )1984كان أشبه بسردية عن الحرب
محطات أساسية :ما قبل االجتياح اإلسرائيلي عام  ،1982وخالله وما بعده .بعد اتفاقية
أوسلو ،جال فؤاد الخوري بني املدن والقرى الفلسطينية خالل هذه الفترة الحساسة من
التاريخ الفلسطيني .هكذا جاء كتابه «فلسطني –  »L’envers du miroirعام  1996كتوثيق
ّ
ّ
مصورًا يوميات الفلسطينيني .شكلت الحرب
ليوميات الطريق التي جال عليها الخوري،
نقطة مفصلية في تجربة الخوري ،رغم أنه لم ينشغل بتصوير معاركها وحروبها بشكل
مباشر .في «لبنان املؤقت» ( ،)1996جمع صورًا التقطها في لبنان على مدى ثالثني عامًا،
تراوح بني الحياة ما قبل الحرب ،وخاللها .على خطى فلوبير ،قام الخوري برحلته املصرية،
مدفوعًا بخياله الشخصي إلنجاز إحدى أشهر مجموعاته الفوتوغرافية التي صدرت في
ّ
ّ
والحب» ( ،)2007فقرأنا يوميات
مصرية» ( .)1999أما في «عن الحرب
كتاب «متتاليات
الخوري التي كتبها خالل العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام  ،2006فيما ال نعثر على
الحرب داخل الصور التي تغطيها طبقات أكثر حميمية.

راس بعلبك ()1998

شارع المرفأ ()1995

بلدة يونين ()1974

ف ــي م ــا ب ـعــد ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن س ـخــط وغ ـض ــب أم ــام
تبدل األمكنة ،وسرقتها .هكذا تبتلع املساحات
ال ــوج ــود ال ـب ـشــري ك ـمــا ف ــي صـ ــورة لــرجــل يقف
بـ ـج ــوار عــرب ـتــه م ــع ك ـل ــب ،أم ـ ــام مـنـطـقــة قــاحـلــة
وخالية .لن يتبادر إلى الذهن فورًا أنها التقطت
ّ
ً
خواء كهذا يذكر بمنطقة
في وسط بيروت ،إذ أن
ً
البقاع مثال .سيختفي األثــر البشري تمامًا في
مجموعات الحقة كما في «زوروا لبنان» .هنا
نـ ــرى ال ـج ـب ــال والـ ـكـ ـس ــارات وه ـي ــاك ــل بــاطــونـيــة
فــي طــور البناء ومــا تبقى مــن مساحات لبنان
الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي ي ـجــد فـيـهــا املـ ـص ـ ّـور فـسـحــات
تــأمـلـيــة ،كـمــا يكتب فــي أح ــد نـصــوصــه« :أج ــول
الجبال وتركيزي منصب على الصور التي أود
التقاطها .املتاعب ترحل بعيدًا .ليس هناك أجمل
ّ
من نسيان الذات» .النتيجة لن تسلم نفسها إلى
ّ
عنوان هوياتي لبناني باملعنى الضيق للكلمة.

تتجاوز الصور أساسًا هذا التصنيف السياحي
السهل .عــن الـخــوري اليقظة أب ـدًا ال تـهــادن مع
املشهد املديني وال مع محوه املمنهج خالل إعادة
اإلعمار ،أو مع من يجبره في كل مرة على تثبيت
ّ
تترصد التبدالت،
هويته في مدينته .إنها هنا،
والوجوه ،واألبنية ،والعمارات والدمار .تحتجّ
على كل ذلك .في أحد نصوصه ،يكتب الخوري
ّ
عن تواريخ ونكسات أثــرت في وعيه السياسي
ال ــراف ــض :كـلـمــة إســرائ ـيــل املـشـطــوبــة م ــن كـتــاب
التاريخ ومستبدلة بكلمة فلسطني ،هزيمة عام
 ،1967ال ـثــورة الـطــابـيــة فــي فــرنـســا ع ــام ،1968
وحفالت «وودسـتــوك» على التلفزيون ،لتأتينا
ُ
«أقمت
بعدها هذه العبارة كخالصة لتجربته:
معارض بقدر ما شاركت في تظاهرات وأدركت
كم أن الفن عاجز عن مساعدة الالجئني وتسكني
املجاعة».

ّ
ل ـك ــن ال ــرح ـل ــة األهـ ـ ــم ت ـت ـمــثــل ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
أرش ـيــف ال ـخــوري الـهــائــل ال ــذي يبلغ أكـثــر من
 50أل ــف ص ــورة .ت ـعــاون امل ـصـ ّـور الـلـبـنــانــي مع
ّ
ّ
واملصور غريغوري بوشاكجيان،
املؤرخ الفني
والكاتبة منال خضر ،ومديرة دار «كــاف» نور
ســامــة .اقـتــرحــت صاحبة الـفـكــرة مـنــال خضر
ّ
يمتد منذ
الـعــودة إلــى أرشـيــف الـخــوري ال ــذي
عام  1962حتى اليوم ،الختيار صور من لبنان
وجـمـعـهــا ف ــي ال ـك ـت ــاب .يـمـكــن ت ـخـ ّـيــل صـعــوبــة
اإلنـتـقــاء مــن أرش ـيــف يـضــم ه ــذا ال ـعــدد الكبير
مـ ــن ال ـ ـصـ ــور ،رغ ـ ــم ت ـن ـظ ـي ـمــه وت ــرت ـي ـب ــه ضـمــن
مجموعات من قبل الخوري.
ّ
استمرت لحوالى ثمانية أشهر،
الرحلة التي
اصطدمت بأسئلة كثيرة ،أهمها« :هل ما رفض
م ــن ص ــور ه ــو بـ ــذات أه ـم ـيــة م ــا اخ ـت ـيــر؟ كيف
تصبح صورة ما أيقونية؟» .تساؤالت يطرحها
امل ــؤرخ الفني اللبناني غــريـغــوري بجاقجيان
في مقالته الوافرة في الكتاب بعنوان «التنقيب
فــي آث ــار ف ــؤاد ال ـخــوري الـفــوتــوغــرافـيــة» ،التي
تلي مقالة للخضر بعنوان «هوامش حميمة»،
ونص لسالمة بعنوان «سفر تكوين الكتاب».
تـسـتــدعــي م ـقــالــة بــوشــاك ـج ـيــان أس ـئـلــة كـثـيــرة
حــول هــذه التجربة :ما هي الصور التي يجب
اختيارها؟ على أي أساس تتم املفاضلة بينها؟
وما الــذي تحتفظ به الذاكرة من الصورة بعد
رؤيتها؟ وغيرها من اإلشكاليات التي تقع في
وترافق
صلب عمل فؤاد الخوري بشكل خاص،
ّ
كل إنتاج فوتوغرافي بشكل عام .ال يمكن توقع
إج ــاب ــات واض ـح ــة وح ــاس ـم ــة ه ـن ــا ،خـصــوصــا
ب ـف ـضــل ق ـ ــدرة الـ ـص ــورة ع ـلــى اس ـت ـث ــارة بعض
املشاعر الفردية جدًا ،والداخلية والغامضة.
ف ــي ح ــدي ــث م ـع ــه ،ي ـخ ـبــرنــا بــوشــاك ـج ـيــان ،أنــه
عـنــدمــا ب ــدأ ف ــؤاد الـتـصــويــر بـشـكــل ع ـفــوي في
الستينيات ،لــم يكن التصوير الفني منتشرًا

«أقمت معارض بقدر ما شاركت في
ُ
تظاهرات وأدركت كم أن الفن عاجز عن
مساعدة الالجئين وتسكين المجاعة»
ح ـي ـن ـه ــا .الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات كـ ــانـ ــت مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة .ب ـعــد
دراسـتــه الهندسة املعمارية ،ثــم انـصــرافــه إلى
ال ـت ـصــويــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي م ــع ب ــداي ــة ال ـح ــرب،
كانت االحتماالت محصورة أيضًا بالتصوير
الـصـحــافــي ،ومــاحـقــة امل ـعــارك الحية والقتلى
والجرحى والدم .عمل الخوري ألقل من عام في
وكالة «سيغما» ،قبل أن يتخلى عنه بالتزامن
مع الهجوم على السفارة األميركية في بيروت
عام  .1983جاء هذا التخلي كمانيفستو لتجربة
فؤاد الخوري الفوتوغرافية .مانيفستو أعلنته
ص ـ ــوره ق ـبــل وقـ ــت ط ــوي ــل م ــن قـ ـ ــراره ال ـقــاضــي
برفض قوالب الــوكــاالت الالهثة خلف الحدث
األساسي فحسب .ال يخلو أرشيف الخوري من
لقطات ملعارك وحــروب ،إال أن الكتاب ال يظهر
أيًا منها .يحوي املؤلف تلك الصور التي يعرف
ال ـخ ــوري كـيــف يصنعها ب ـت ــؤدة عـلــى هــامــش
األح ــداث الكبرى .الــوجــوه التي ال تتنبه إليها
العدسات الجاهيرية.
نرى ثالثة أشخاص يقفون في زاوية الصورة
التي يبدو خلفها منزل قرميدي كبير ،سنعرف
أنـهــا خــال حــرب الـجـبــل .الـنــار بعد انطفائها
تمامًا في أحد أزقة وادي أبو جميل عام ،1994
يظهر فيها دخــان أمــام سيارة مركونة جانبًا.
هياكل السيارات املحروقة تتقاسم فراغ املدينة
الرياضية عام  .1982الطرقات التي تؤدي إلى
أماكن مجهولة ،وسكة القطار املقصوصة إلى
نصفني في البقاع .هنا الصور مستسلمة تمامًا
للمكان وال ــرك ــام بــا مــداخــات بـشــريــة .مطمر
البيال فــي وســط بـيــروت ،بــدايــة التسعينيات،
يبدو امتدادًا للتالل القاحلة في عيناتا .هناك
لها الحيز
حيوات وسير وقصص كاملة يتسع ّ
الضئيل لحركة التصوير اآللـيــة املتمثلة في
رف ــع الـكــامـيــرا إل ــى ال ـعــن وت ـصــويــب الـعــدســة،
والـضـغــط عـلــى الـ ــزر .فــي الـعـصــر ال ــذي تشهد
فيه الفوتوغرافيا استهالكًا غير مسبوق ،يأتي
نشر األعـمــال داخ ــل كـتــاب كحركة احتجاجية
بذاتها ...دعوة إلى البطء ،ملنح الصورة أبديتها
مجددًا.
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دخان «ميرنا الشالوحي» ابتلع المشهد

اإلعالم اللبناني على صفيح يحترق
نيران اإلط ــارات املشتعلة من شــوارع الطيونة إلــى سن الفيل ،لم
تحجب الرؤية ،وتضع البالد على شفة اشتباك ،أو حرب صغيرة
ّ
ّ
وتصب
لتؤجج الخالف
فحسب ،بل امتدت أيضًا إلى الشاشات،
الزيت على النار .الخالف الذي نشب على خلفية تسريب فيديو
لوزير الخارجية جبران باسيل في بلدة محمرش (البترون) ،ينتقد
فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ويصفه بـ «البلطجي» ،أشعل
البالد بطوله وعرضه .انتقل تراشق الشتائم والكالم القميء ،من
وسائل التواصل االجتماعي ،إلى الشارع ،ثم الشاشة التي أفادت
إلــى حـ ّـد أقصى من الغوغاء ،وحــاولــت تفعيلها أكثر ،حتى بعيد
إخمادها على األرض.
لــم يـكــن أح ــد لـيـتــوقــع ،أن تـصــل األم ــور إل ــى مــا وصـلــت إلـيــه أول
ً
من أمس ،وقد بلغت أوجها ليال ،تزامنًا مع بدء نشرات األخبار
الليلية .وصلت الــذروة وقتها عند تجمهر مناصري «أمــل» أمام
مركزية «التيار الوطني الـحـ ّـر» في ميرنا الشالوحي ،وتضارب
األخـ ـب ــار ب ـعــدهــا ع ــن إط ـ ــاق نـ ــار ح ـصــل ف ــي ال ـ ـهـ ــواء ،م ــن قـبــل
فــريــق حـمــايــة املـبـنــى الـبــرتـقــالــي .طـبـعــا ،حـضــر اإلع ــام اللبناني
بثقله ،في التغطية املباشرةّ ،
ووزع مراسليه في نقاط اشتعال
اإلط ـ ــارات ،ففتح ال ـهــواء ل ـهــؤالء مــن دون ضـبــط لـلـكــام الـصــادر
عن شبان غاضبني يهتفون باسم رئيسهم ،ويحملون صوره
التي حجبتها أحيانًا نيران اإلط ــارات املشتعلة .القنوات املحلية
حضرت بقوة إلــى ساحة «ميرنا الـشــالــوحــي» ،فيما بقيت otv
بعيدة عن هــذا املشهد ،تكتفي بنقل مباشر عن زميلتها ،lbci
وبسيل من االتصاالت الهاتفية من نواب «التيار» وشخصياته.
القناة البرتقالية ارتسمت على ّ
محياها مالمح التهدئة ،وهذا ما
ظهر في نشرة أخبارها الرئيسية أول من أمسً .إذ توجهت إلى
بري ،وحاولت التخفيف من ثقل كالم باسيل ،داعية إلى مواجهته
بالحوار والكلمة« ،ال بالعنف ،وال بالتهديد» .هــذا بخالف nbn
التي راحــت تقصف بالسالح الثقيل وزيــر الخارجية ،وتوجهت
إليه بعبارات قاسية ،وال ّ
سيما في مقدمة نشرتها املسائية ،إذ
وصفت ما حدث بـ «النازية الجبرانية».
وبعيدًا عن تناطح الشاشتني املعنيتني بالحدث ،كــان الفتًا أداء
 mtvف ــي ه ــذا امل ـج ــال .دأبـ ــت شــاشــة املـ ـ ّـر عـلــى تــأجـيــج ال ـن ـيــران،
حتى بعد انتهاء االعـتــراضــات فــي ال ـشــوارع .واصـلــت بـ ّـث مزيد
مــن التسجيالت الصوتية لباسيل ،وب ــرزت مراسلتها جويس
عقيقي ،التي تولت النقل من «ميرنا الشالوحي» .حاولت عقيقي
بشتى الطرق اإلفــادة من لغة الغوغاء ،ونقلها أكثر على الهواء.

عيده»
ثياب ِ
«إلى صورة الطفل الياس خوري ..ذبيحًا في ِ

َ
سعات الخيب ِة
ِمن كثر ِة ما عانينا ِمن ل
ِ
ْ
ومكائد األمل
ِ
ّ َ َ ُ َ َ َّ َ
صرنا ،كلما سها أحدنا وتورط في
ِ

(باول كوكزينسكي ــ بولندا)

على سبيل املثال ،في أثناء رسالتها على الهواء ،سمعت عقيقي
ـ ـ كما نقلت ـ ـ كالمًا اعتراضيًا على رئيس الجمهورية ميشال
عون ،فحاولت اقتناص الفرصة إلعــادة هذا الكالم بنحو أوضح
على الشاشة ،فتوجهت إلى املعتصمني الغاضبني ،وسألتهم ّ
عما
ً
قــالــوه عــن عــون ،مـعـ ِّـولــة على ّأن ذلــك سيؤجج الـخــاف أكثر بني
«أمل» ،و«التيار» ،فما كان من هؤالء إال أن أوضحوا أنهم يؤيدون
عونّ ،
ويميزونه عن باسيل .إلى جانب هذه الحادثة ،وبعد قرار
ّ
التهدئة واالنسحاب من هذه البقعة ،بشرت عقيقي أيضًا ،أو قالت
على طريقة الضرب بالرملّ ،إن من املرجح أن يعود املعتصمون
ّ
ويلتفوا من مكان آخر على املبنى الرئيسي للتيار.
مــرة جــديــدة ،يلعب اإلع ــام اللبناني على الـخــوف ،ويستفيد من
أجــواء التوتر والشحن في الـشــارع ،وعلى املنصات االفتراضية.
بينما خمدت االحتجاجات ،راح هذا اإلعالم ،ومن ضمنه «الجديد»،
يفتش عن أي بقعة إطار مشتعل أو في طريقه إلى اإلخماد ،ليضعه
في الخلفية كديكور ،ويبث رسالته املباشرة من هناك ،عدا بقاء
مراسلته راشيل كــرم في «ميرنا الشالوحي» ،حتى بعد انتهاء
االحـتـجــاج .دخـلــت املـبـنــى ،واسـتـصــرحــت املـحــازبــن داخ ـلــه ،وفي
ّ
النتيجة فضل هــؤالء الصمت التزامًا بالتهدئة ،وخرجت بالتالي
الشاشة املذكورة خالية الوفاض!

قاطعوا زياد دويري!
 BDSمصرِ :

ّ
مع اقتراب «عيد العشاق»،
يستعد جمال مالعب وريم
ّ
مروة (الصورة) للقاء الجمهور
في «مسرح املدينة» في  10و17
شباط (فبراير) املقبل ،حيث
ّ
عرضني بعنوان «Raw
يقدمان ّ
منطقي» .إنها خلطة من الـ
«ستاند آب كوميدي» والغناء،
ِّ
«توجج العواطف واألحاسيس»،
وفق ما يرد على صفحة النشاط
الفايسبوكية .باختصار ،املوعدان
عبارة عن القليل من الكوميدية
والطرب والرومانسية ،ضمن
تشكيلة من األغنيات املختارة
من ريبيرتوار أم كلثوم ،ومحمد
عبد الوهاب ،وفيروز ،والشيخ
ً
إمام ،وغيرهم ،فضال عن بعض
األعمال الجديدة لفرقة «رحيل»
ّ
ومروة ضمن
التي يدخل مالعب
أعضائها.
« Rawمنطقي» :السبت  10و 17شباط
ـ  20:30ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم03/709118 :

يوميات ناقصة
الخائفون

زينب حاوي

جمال وريم:
تؤجج األحاسيس!
سهرة ِّ

نزيه أبو عفش

تستعد سينما «زاوية» في
القاهرة (وسط البلد) اليوم
األربعاء لعرض فيلم «قضية
رقم  »23للمخرج اللبناني زياد
ّ ّ
دويري .إل أن «حملة مقاطعة
داعمي «إسرائيل» في مصر»
نشرت ،أخيرًا بيانًا على مواقع
طالبت فيه
التواصل االجتماعي ّ
بمنع عرض الشريط املرشح
لنيل جائزة أوسكار «أفضل فيلم
أجنبي» في آذار (مارس) املقبل،
ودعت «كل املؤمنني بمقاطعة
االحتالل الصهيوني» إلى
«الوقوف ضد أي حملة تطبيع
فنية وثقافية معه» .وفيما أشارت
ّ
إلى أن «زاوية» لم تتجاوب
معها رغم محاوالت التواصل
عبر «صفحتها الرسمية على

ّفايسبوك» ،ذكرت  BDSفي مصر
أنها تستند في مطلبها هذا إلى
ّ
ّ
«مطبع سبق أن أشرك
أن ّدويري
ممثلني وطاقمًا فنيًا إسرائيليًا
في فيلمه «الصدمة» ()2013
الذي ُص ّور في األراضي املحتلة
على مدى  11شهرًا» .وأشارت
ّ
إلى أن «القضية رقم  »23شريط
«مهني للفلسطينيني يساوي
ّ
بني الضحية والجلد» ،إضافة
إلى «استمرار دويري في ترويج
مزاعمه عن أفالمه والدعاية لها
والتأكيد ّأن إسرائيل ليست ّ
عدوًا،
من دون التراجع أو االعتذار حتى
ً
ّ
اآلن» ،فضال عن «زعمه أن حمالت
املقاطعة ضد الكيان الصهيوني
هي املشكلة وال تؤدي إلى حل أو
نتائج حقيقية».

ضحكة،
اقتراف ِ
ِ
ْ
ََ ُ
ُ
يعتذر عن غلطة،
نـت َع ّجل ،كمن
ْ
ُ َُّ
أعطنا َ
خير هذه الضحكة!
ونقول :ألله َّـمِ ،
ً
ّ
وكلما َالت َق َط ٌ
ساع
يد
من
رسالة
واحد
ِ
ٍ
ِّ
َي َـت َـر َّد ُ
جاهلها
ها
فض
في
د
واقتحام َم ِ
ِ
َ
َ
ُ َ ِّ ُ
مخافة ْأن َ
يعثر فيها على ما يسـيل الدمعة
ُوي ْـو ِج ُع القلب.
َ
األصحاب ّ
ُ
الطيبون
مع ذلك ،ال َيـت َـو ّر ُع
ُ َ
عن ُّالدعاء لنا بالسالم ِة و طول ِة العمر...
ِ
َ
َ
ّ
َ
كأنما ِلـنست َ
ـوفي كامل نصي ِـبنا ِمن الخوف
ُ
َ
َُ
َ
جميع ما َيـت َـو ّج ُب علينا أداؤ ُه ِمن
ونؤ ّدي
ضرائب الدمع
ِ

ونأتي على آخر «ما لم ُنعان ِه ُ
بعد»
ِ
ِ ِ

اآلالم والفواجع.
ِمن ِ
أرصد ِة ِ
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