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سياسة
قضية اليوم

زياد عيتاني إلى الحرية:

حكاية الدقائق الخمس األولى
خرج زياد عيتاني إلى الحرية .ما حكاية الدقائق الخمس األولى التي انهار فيها؟ ما حقيقة اعتراف القرصان اإللكتروني بتشغيله
من قبل المقدم سوزان الحاج؟ وما دامت األدلة قاطعة على تورطها ،فلماذا تمارس كل هذه الضغوط لإلفراج عنها؟
رضوان مرتضى
دخــل رئـيــس فــرع املـعـلــومــات فــي قــوى
األمـ ـ َّـن ال ــداخ ـل ــي الـعـقـيــد خــالــد حـمــود
ُ
ل ـ َـي ــزف خـبــر إخ ــاء السبيل للموقوف
زي ــاد عيتاني فــي زنــزانـتــه االنـفــراديــة
ُ
مـ ــن ب ـع ــد ظـ ـه ــر أم ـ ـ ــس .كـ ـ ــان ع ـي ـتــانــي
يـغـســل مــابـســه ف ــي غــرفـتــه ف ــي مبنى
ف ــرع امل ـع ـلــومــات ف ــي ثـكـنــة امل ـق ـ ّـر الـعــام
في أوتيل ديو .لم يتمالك نفسه ،فبكى
ُ
َ
ّ
َ
لم
فرحًا .ع ِلم أن األوان آن أخيرًا لرفع ظ ٍ
يعيشه مـنــذ أك ـثـ ِـر مــن مـئــة ي ــوم ُ .هكذا
خرج زيــاد ٍّعيتاني إلى الحرية .أخلي
سبيله َ بـحــق مــن دون كفالة .لــم ُيـتـ َـرك
ُ
أو تـمــنــع عنه املـحــاكـمــة ،لـكــون قاضي
ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األول ريـ ــاض
أب ــو غ ـي ــدا ل ــم ُي ـن ــهِ اس ـت ـجــوابــاتــه بعد
مــع امل ـق ــدم سـ ــوزان ال ـحــاج وال ـقــرصــان
اإلل ـك ـتــرونــي إي ـلــي غ ،.ورغـ ــم ذلـ ــك ،لن
يـتـغـ ّـيــر ف ــي األمـ ــر ش ـي ـئــا .فــاملـعـلــومــات
ّ
تشير إلــى أن ّالقاضي أبــو غيدا يتجه
في قراره الظني الذي ُ
سيصدره خالل
أسبوع أو أكثر إلــى منع املحاكمة عن
َ
عيتاني ،لكونه ركن إلى تحقيقات فرع
املعلومات وإفادة إيلي غ .الذي استمع
إليه ،أول من أمــس ،ال إلــى التحقيقات
امل ـج ــراة ل ــدى ج ـهــاز أم ــن ال ــدول ــةّ ،
لبت
قـ ـب ــول إخـ ـ ــاء ال ـس ـب ـي ــل ،ت ـم ـه ـي ـدًا ملـنــع
ُّ
املحاكمة وتبرئته من التهم املنسوبة
ّ ّ
تبي أن املقرصن املشتبه
إليه ،بعدما
إيلي غ .فبرك أدلة االتهام.
فيه ُ
لـ ـق ــد نـ ـق ــل ع ـي ـت ــان ــي إلـ ـ ــى م ـب ـن ــى ف ّــرع
املعلومات منذ  ١٧يومًا ،ليبدأ محققو
ُالفرع الغوص في ثغرات التحقيق الذي
أجري لدى أمن الدولة .أعيد استجوابه
في الوقت الذي كان يجري التدقيق في
ّ
ليتبي ملحققي الفرع
األدل ــة التقنية،
ّ
أن ه ـنــاك قــرصــانــا إلـكـتــرونـيــا اختلق
ّ
أدل ــة االت ـه ــام .وق ــد تـبــن أن الـقــرصــان
متعاقد مع قوى األمن الداخلي بصفة
«عامل نظافة» .هذه الصيغة اختلقتها
املقدم الحاج لشرعنة عمله معها خالل
وجــودهــا فــي مكتب مكافحة الجرائم
اإللكترونية.
القصة بدأت بعد توقيف إيلي غ .الذي
كان يعمد إلى مهاجمة عدد من املواقع
الرسمية .القاضي هاني حجار ،وهو
معاون مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية ،أعطى إشارة بالتوقيف في
ملف آخرُ .عثر في حاسوب إيلي غ .على
ّ
يتضمن
ملف يحمل اسم عيتاني ،كان
االســم وكلمة املــرور (.)nelly jaminson
ُ
ه ــو االس ـ ــم ال ـ ــذي اس ــتـ ـخ ــدم لـقــرصـنــة
حــاســوب عيتاني .سئل إيلي عــن هذا
امل ـل ــف (ف ـ ــول ـ ــدر) ،ف ــأج ــاب ب ــأن ــه يـعـمــل
مخبرًا لدى أمن الدولة .الحقًا ،اكتشف
املـحـقـقــون أن الــرســائــل ال ـتــي أرسـلـهــا
القرصان عبر هــذا االســم إلــى عيتاني
يقرأها نهائيًا
لم يفتحها األخير ولم
ُ
ولــم يعلم بــوجــودهــا ،لكون املــرســل لم
يـكــن مــن ضـمــن الئـحــة األص ــدق ــاء على
على فــايـسـبــوك .وقــد اعترف
صفحته ّ
القرصان بأنه عمد إلى خرق حاسوب
عيتاني بـنـ ً
ـاء على طلب املـقــدم الحاج
ُ
لالنتقام منه .وقد عثر في هاتفه على
رســائــل صــوتـيــة وم ـحــادثــات مكتوبة
مــع الـحــاج تتعلق بعيتاني .وبحسب
املحققني،
اعتراف إيلي غ .واألدلة لدى ّ
يكون هو وسوزان قد فبركا ملفًا بجرم
التعامل مــع إسرائيل ملــواطــن لبناني!
ه ــذا ال ـق ــرص ــان ،بــال ـت ـعــاون م ــع امل ـقــدم،
ّ
ضلال جهازًا أمنيًا ّ
ودسا أدلة مفبركة
ُ
لــإيـقــاع بـمــواطــن بتهمة ال تـشـبــه أي
ُ
تـه ـمــة :الـعـمــالــة ل ـل ـعــدو ،أي مــا يـعــادل

(هيثم الموسوي)

ح ـب ــل امل ـش ـن ـق ــة ف ــي ّ
أي دولـ ـ ــة ت ـح ـتــرم
نفسها وشعبها.
لم يكن زيــاد عيتاني وحــده الضحية.
ذل ــك لـيــس اسـتـنـتــاجــا ،بــل هــو مستند
إلـ ـ ـ ـ ــى وث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق رس ـ ـم ـ ـي ـ ــة .فـ ـمـ ـح ــاض ــر
التحقيقات التي تربو على  ٤٠٠صفحة
تزخر بـ«املآثر» .من هجوم إلكتروني
ّ
مــركــز عـلــى ح ـســابــات وزي ــر الــداخـلـيــة
نهاد املشنوق مــرورًا بمحاولة فبركة
ّ
ً
م ـلــف ت ـعــامــل آخ ــر لـصـحــافــي وص ــوال
إلــى فبركة جــرائــم بالجملة .وبحسب
م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـح ـق ـي ــق ،هـ ـن ــاك ع ـ ــدد َمــن
ً
ال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـت ــي لـ ــم تـ ـق ــع ف ـ ـعـ ــاَ ،دفـ ـ ــع
ثمنها أبــريــاء بتخطيط مــن القرصان
وال ـضــابــط .الـعـسـكــري املـتـقــاعــد آي ــزاك
دغـيــم (ات ـهــم وسـجــن بتهمة الـعـمــالــة)
ٌ
واحد من هؤالء الضحايا.
هـنــا ،يـجــدر بــاألجـهــزة األمـنـيــة ،وعلى
رأسها فرع املعلومات ،إعــادة مراجعة
ج ـم ـيــع امل ـل ـف ــات ال ـت ــي أش ــرف ــت عليها
سوزان الحاج لكشف االرتكابات التي
قامت بها عندما كانت على رأس مكتب
مكافحة الجرائم اإللكترونية .ليس في
املــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الداخلي
فحسب ،بل في جميع األجهزة .كل هذا
يخلق الـشـ ّـك فــي عـشــرات امللفات التي
ّ
جــرى فيها تــوقـيــف أشـخــاص اتـهـمــوا

بــالـعـمــالــة واإلرهـ ـ ــاب وال ي ــزال ــون قيد
التوقيف ،ألنهم لــم يـجــدوا مــن يلتفت
إل ـي ـهــم ف ــي م ــوس ــم االن ـت ـخ ــاب ــات أو لم
ُ
تسعفهم الـصــدفــة أو سـبــاق األجـهــزة
ّ
في كشف الفبركة ،ال سيما أن هناك من
ّ
يقول إن صراعًا محمومًا بني ّاألجهزة
قد يكون يقف خلف نصب الفخ لضرب
أكثر من عصفور بحجر واحــد ،سواء
إطاحة الحاج أو ضرب صدقية جهاز
ً
إنباء هو الدليل
أمني آخر ،لكن األصدق
األقــوى .وهنا تجزم مصادر التحقيق
ّ
بتورط الحاج ،لكن املعلومات تتحدث
عــن ضـغــوط سياسية كـبـيــرة تـمــارس
على وزير الداخلية واملدير العام لقوى

قوى األمن
متعاقدة مع القرصان
إيلي غ .بصفة
«عامل تنظيفات»!

األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي الـ ـل ــواء ع ـم ــاد عـثـمــان
وعلى قاضي التحقيق العسكري األول
ري ــاض أب ــو غ ـيــدا وم ـف ــوض الـحـكــومــة
لترك الحاج بذريعة
ّبيتر جرمانوس ُ
أنها لم تعترف بما أسند إليها.
أم ــس ،أمــر الـقــاضــي أبــو غـيــدا بتخلية
عـيـتــانــي وأص ـ ــدر م ــذك ــرة تــوق ـيــف في
حق املقدم ســوزان الحاج .فخرج زياد
تــراف ـقــه مــاب ـســات ك ـث ـيــرة .ت ـحــدث عن
الــدقــائــق الخمس األول ــى الـتــي اعترف
خاللها من دون ّ
تعرضه للضرب ،لكنه
ً
لم يكشف تفاصيلها قائال إنها بحوزة
أبـ ــو غـ ـي ــدا .إال أن مـ ـص ــادر الـتـحـقـيــق
ّ
كشفت أن عيتاني ،عندما سأله محققو
فرع املعلومات عن السبب الــذي دفعه
إل ــى اخ ـت ــاق الـسـيـنــاريــو ال ــذي حبكه
خالل التحقيق األولــي في أمن الدولة،
ّ
أج ــاب ب ــأن ضــابـطــا مـفـتــول العضالت
أدخ ـل ــه إل ــى غ ــرف ــة ج ــدران ـه ــا مــدهــونــة
بـ ــاألسـ ــود .ط ــرح ــه أرض ـ ـ ُـا وداس على
ً
ّ
حضر ابنتك
رقبته ثم هدده قائال« :سأ ِ
لفسخها أمامك إن لم تعترف» .وأثناء
وجـ ـ ـ ــوده ع ـل ــى األرض ،ملـ ــح ع ـي ـتــانــي
ّ
ُ
ملفًا كـتــب عليه أم ــن ال ــدول ــة ،فعلم أن
ّ
ال مـ ـف ــر أم ــام ــه سـ ــوى الـ ــرضـ ــوخ ل ـهــم.
عـنــدهــا ســرد عيتاني مــا س ــرده .بهذا
ب ــرر اخ ـتــاق الـسـيـنــاريــو ال ــذي ّ
ضمنه

فخاخًا لنقضها الحـقــا بسهولة أمــام
قاضي التحقيق .وعلى ذمــة املصادر
األمنية والقضائية ،أكد أنه لم يضرب
«فــي األي ــام الثالثة األول ــى» .فــي اليوم
الرابع ،تعرض عيتاني للضرب .حجة
املحققني أنه كان قد ّ
زودهم بمعلومات
كاذبة.
ب ــدا واض ـحــا أن عـيـتــانــي ،ومـنــذ الـيــوم
األول لتوقيفه ،قــرر منح املحققني ما
ُي ــري ــدون .ب ــدءًا مــن الـتـحــويــات املالية
ً
ال ـتــي اخـتــرعـهــا وصـ ــوال إل ــى الـفـيــديــو
ً
الجنسي الــذي لم ُيعثر عليه ،وصــوال
إلــى الـتـقــاريــر الـتــي كــان ُيــرسـلـهــا ،كما
ش ــيء .أمــا
اخـتـلــق اس ــم كــولـيــت م ــن ال
رسـمـهــا الـتـشـبـيـهــي ،فــذكــر ّأن ــه ّ
تعمد
بعيب
إع ـطــاء املـحـقـقــن رس ـمــا المـ ــرأة
ٍ
خ ـل ـقــي ف ــي وج ـه ـه ــا ،ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان قــد
شـ ــاهـ ــد ف ـ ُي ـل ـم ــا وث ــائـ ـقـ ـي ــا عـ ـل ــى ق ـن ــاة
ّ
الجزيرة ،ذكر فيه أن العميل ُينتقى من
دون عــامــة فــارقــة .ليس هــذا فحسب،
واحـ ــدة مــن الـفـضــائــح ال ـتــي تضمنها
املـلــف صــور ألرب ــع فتيات ُسحبت عن
االنـتــرنــت ،إحــداهــا لصحافية لبنانية
وأخرى لزوجة كاتب لبناني مقيم ّفي
الواليات املتحدةّ ،
دون املحققون أنها
ّ
«ملن ُيعتقد أنها تعود لكوليت» ،عميلة
االستخبارات اإلسرائيلية املزعومة.
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من فايز كرم إلى زياد عيتاني
حسن عليق

وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى يـ ــوم أم ـ ــس ،ف ـقــد كــان
استثنائيًا .بــدأ بــاسـتـجــواب القاضي
أب ــو غ ـيــدا لـلـمـقــدم ال ـح ــاج .اسـتـجــواب
زوجة شقيق النائب املستقبلي هادي
ح ـب ـيــش ،دام أربـ ــع س ــاع ــات ،تـمـ ّـسـكــت
خ ــال ــه ال ـضــابــط ُ امل ــوق ــوف ــة بــإفــادت ـهــا،
ّ
م ـن ـك ــرة ك ـ ــل مـ ــا نـ ـ ِـسـ ــب إلـ ـيـ ـه ــا .ت ــراف ــق
ُ
ذل ــك م ــع ت ـ ــداول م ـع ـلــومــات ت ـف ـيــد بــأن
أح ــد امل ـقـ ّـربــن م ــن ال ـح ــاج ع ــرض على
زوجــة القرصان املــوقــوف التراجع عن
إفادته بشأن ّ
تورط املقدم مقابل مبلغ
م ــال ــي ووسـ ــاطـ ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف م ــن أم ــد
مـحـكــومـيـتــه .وق ــد ت ـقــدم وك ـيــل الـحــاج
املحامي رشيد دربــاس بمذكرة يطلب
فيها تأخير االستجواب إلى حني ّ
بت
قضية عيتاني ،ويطالب باستجواب
املحققني فــي جـهــاز أمــن الــدولــة الذين
أشــرفــوا على التحقيقات مع عيتاني.
وبعد انتهاء جلسة االستجواب ،أعلن
ّ
ّ
دربــاس أن موكلته أنكرت كل ما ُو ِّجــه
إلـيـهــا مــن تـهــم خ ــال التحقيق معها،
وأن ال أدلة قاطعة تدينهاُ .
م ــا ه ــي إال س ــاع ــات ح ـتــى أع ـ ِـل ــن خبر
قـبــول إخ ــاء سبيل عـيـتــانــي ،لتخرج
بـ ـع ــده ــا س ـ ـي ـ ــارة تـ ـق ــل عـ ـيـ ـت ــان ــي مــن
املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي.
الكلمات األولــى التي نطق بها كانت:
«مــا فــي حــدا انظلم بالبلد ق ـ ّـدي .فرع
املـعـلــومــات أن ـقــذ الـعـهــد مــن فضيحة.
كيف ابن بيت العيتاني وابــن بيروت
بي ّتهم بأبشع تهمة؟» .تـ ّ
ُ
ـوجــه املوكب
نحو بيت الوسط حيث كــان الرئيس
سعد الحريري في انتظاره بحضور
وال ــدة عيتاني .احتضن ال ـخــارج إلى
ال ـحــريــة وال ــدت ــه وبـكـيــا أم ــام عــدســات
الـكــامـيــرا .جـلــس عـيـتــانــي فــي حضرة
ً
ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي خــاط ـبــه ق ــائ ــا« :فــي
جـ ـه ــاز وصـ ـلـ ـت ــه مـ ـعـ ـل ــوم ــات خــاط ـئــة
بسبب وجود من يتالعب باملعلومات.
ك ــان ف ــي ّ
دس م ـع ـلــومــات .م ــش الـحــق
على الجهاز ،الجهاز عم يقوم بشغلو
وأي ج ـهــاز ك ــان رح ي ـتـصــرف بنفس
ال ـطــري ـقــة» .بـ ـ ّـرأ ال ـح ــري ــري ج ـهــاز أمــن
ال ـ ــدول ـ ــة بـ ـه ــذه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ،ف ـي ـم ــا ك ــان
ّ
زي ــاد يـهــز رأس ــه إيـجــابــا .أكـمــل رئيس
الحكومة« :الـقـضــاء اشتغل أكـثــر .في
ّ
ب ـعــض األخـ ـط ــاء ص ـ ــارت وج ـ ــل م ــن ال
ُيخطئ» .انتهى اللقاء ُليكمل عيتاني
طــري ـقــه إلـ ــى ط ــري ــق الـ ـج ــدي ــدة .ال ـحـ ّـي
الــذي َّ
تغيب عنه زيــاد ألكثر من أربعة
أشهر ،كــان في انتظاره .أفــراد عائلته
كانوا يحصون الدقائق منذ الصباح.
االنتظار ثقيل دائمًا .بالنسبة إليهم،
بـحـســب األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة وال ـق ـضــاء،
ّ
وهـ ــي ن ـف ـس ـهــا م ــن اتـ ـه ــم وبـ ـ ـ ـ ّـرأ ،زي ــاد
عـيـتــانــي بـ ــريء .وال ــدت ــه قــالـتـهــا «مــش
ألنو ابني .زياد ُو ِلد من جديد» .وصل
عيتاني راف ـعــا ش ــارة الـنـصــر ،قـبــل أن
يقول« :للحظة في الزنزانة اإلفرادية،
فـ ـق ــدت األم ـ ــل ب ــال ـب ـل ــد كـ ـل ـ ّـي ــا .ال ــواح ــد
بيضعف تحت الضغط .واملعلومات
عـنــد ال ـقــاضــي ب ــو غ ـي ــدا .م ــا تـعـ ّـرضــت
ّ
يتحملها
له خطأ مقصود .واألخطاء
ع ــدة أش ـخــاص ه ـن ــاك» .وص ــل بعدها
وزير الداخلية نهاد املشنوق للمباركة
لعيتاني لـيـكــرر« :م ــن أخـطــأ عليه أن
ي ـع ـت ــذر .ه ـن ــاك ك ـث ـيــر م ــن الـلـبـنــانـيــن
ص ـ ّـدق ــوا مــا قـيــل عــن زي ــاد وأن ــا واحــد
مـنـهــم» .حـضــر بـعــدهــا الــرئـيــس تمام
ّ
ســام الــذي أكــد ضــرورة محاسبة من
أساء لزياد.
أمس خرج زياد ّ
حرًا بانتظار استكمال
املحاكمة .عانق والدته وابنتهّ ،
فغردت
اإلع ــام ـي ــة م ــي ش ــدي ــاق« :ع ـســى إزال ــة
ُ
الظلم عن زياد ال تستتبع بظلم سيدة
ش ـ ّـرف ــت ال ـس ـلــك األم ـن ــي وه ـن ــاك ثــاثــة
أطـ ـف ــال ي ـن ـت ـظــرون ع ـن ــاق ـه ــا .فـلـ ُـيـطـلــق
س ـ ــراح س ـ ــوزان ال ـ ـحـ ــاج» .ت ـخـ ّـي ـلــوا إن
ً
حصل ذلك فعال ،فمن سيكون املجرم؟

في العام  ،2008افتتح جهاز امن املقاومة واحدة
من أكبر عمليات مكافحة التجسس اإلسرائيلي،
تنفيذيًا .أوق ــف العميل علي ال ـحــراج ،ليلحق به
عشرات املوقوفني على يد استخبارات الجيش،
وفرع املعلومات الذي دخل امليدان نفسه بتوقيف
أديــب العلم .مئات املــوقــوفــن ،خــرج عــدد ضئيل
منهم لكونهم أبرياء .فر آخرون إلى خارج البالد،
وأجبر أحــد املشتبه فيهم على تقديم استقالته
ِ
من مؤسسة رسمية كبرى ،بسبب عدم وجود
أي دليل يدينه ،باستثناء اتصال لنحو  56ثانية
ّ
بهاتف مشغل اسرائيلي .كانت تلك واحــدة من
اكبر الضربات التي ُت ّ
وجه لجهاز االستخبارات
الـعـسـكــريــة اإلســرائـيـلـيــة (أم ـ ــان) ،الـجـهــاز األقــل
شهرة ،مقارنة باملوساد ،لكن االكثر فعالية في
دول املواجهة املباشرة مع العدو.
عشرات املقاومني املجهولني ،والضباط والرتباء،
ج ـهــدوا ط ــوال أش ـهــر إلعـ ــداد مـلـفــات املــوقــوفــن.
ب ـعــض ال ـع ـم ــاء اس ـت ـل ــزم ال ـق ـبــض ع ـل ـيــه أش ـه ـرًا
مــن املــراقـبــة .وفــي بعض ال ـحــاالت ،احـتــاج االمــر
ل ـس ـنــوات .بعضهم سـقــط بــدلـيــل تـقـنــي بسيط.
آخـ ـ ــرون ك ــان ــت ت ـحــركــات ـهــم م ــوث ـق ــة ،ف ــي لـبـنــان
وخارجه ،ولو أن هذا الجانب من االدلة بقي سريًا
ولم ُيعرض على املحكمة .سارت العملية على ما
ُ
ُيرام .التنافس بني االجهزة ،كان إيجابيًا إلى حد
بعيد ،فأثمر إسقاط الكثير مما زرعه العدو على
ّ
مدى عقود .فبعض العمالء تجند للعمل لحساب
إسرائيل منذ العام  !1983لم يشب العملية أية
أوق ــف العميل فايز كــرم.
شائبة تــذكــر ...إلــى أن ِ
هنا ،دخلت السياسة بمعناها اللبناني الحقير.
ك ــرم ه ــو ف ــي املــرت ـبــة الــدن ـيــا م ــن نـ ــادي حاكمي
الـبــاد .وه ــؤالء ،آلـهــة ال يمسهم أح ــد .ال ُيحاكم
ّ
منهم سارق ،وال قتال .االستثناءات قليلة .النزاع
السياسي في دولــة ما بعد االنسحاب السوري
سـمــح بـتــوقـيــف كـ ــرم .لـكــن ال ـن ــادي س ــرع ــان ما
ّ
حرك أذرعته :نواب يدافعون عن كرم كما لو انه
ّ
ِّ
بطل محرر .إعــام يتجند لتصوير مظلوميته.
وقـ ـض ــاة ط ــام ـح ــون مل ـنــاصــب اعـ ـل ــى ،يـسـمـعــون
ويـطـيـعــون .حكم إدان ــة كــرم َص ـ َـدر عــن املحكمة
العسكرية بطعم البراءة :الحبس لسنتني فقط ال
غير .قبله ،كانت املحكمة نفسها قد حكمت على
الـعـمــاء علي منتش وأســامــة بــري (وغيرهما)
باإلعدام ،وعلى هيثم الظاهر (وغيره) بالسجن
املــؤبــد ،وعـلــى زي ــاد الـسـعــدي وآخــريــن بالسجن

لعشرين عامًا .احكام «طبيعية» لعمالء العدو .ال
فرق بينهم وبني كرم سوى بالطبقة التي ينتمي
إليها كل منهم .كرم يقف على عتبة طبقة اآللهة.
امــا العمالء اآلخ ــرون ،فعمالء من عامة الشعب.
خلف كرم ،تنظيم سياسي ،ولوبي أشبه بشبكة
مــن املـحــافــل الـســريــة تضمن فــك حـبــل املشنقة
عن رقبة أي كان .خرج كرم بعد ذلك بحكم من
محكمة التمييز العسكرية ،يعيد له كافة حقوقه
املدنية.
كانت تلك الضربة األقسى التي يتلقاها ملف
ّ
مكافحة التجسس اإلسرائيلي .لسعة تذكرنا
بــواقــع أن ـنــا ال نـعـيــش فــي دول ــة .لـيـســت مــزرعــة
حـتــى .هــي نكتة سمجة ج ـدًا .مــا ُيسمى دولــة،
بأركانها ،رعت مهزلة الحكم على كرم ،وفتحت
الباب إلطالق عمالء آخرين .ضباط تعاملوا مع
الـعــدو لـعـقــود ،يـخــرجــون بعد أرب ــع سـنــوات في
الحبس .قــائــد جيش (ســابــق) يتفق مــع رئيس
جـمـهــوريــة (ســابــق أي ـضــا) عـلــى إط ــاق ســراح
عميل بحكم مخفف .وهذا العميل ضابط كان
مـتــوقـعــا لــه أن يـتــولــى ق ـيــادة الـجـيــش يــومــا مــا.
وذريـعـتـهـمــا ان زوج ــة العميل مــريـضــة ،وليس
ٌ
ٌ
لها من يقف بقربها في محنتها .ضابط عميل
حـ ّـر .هكذا هــي املعادلة التي أرســاهــا أشخاص
ُيـقــال لهم رجــال دولــة ،وال يخجل بعضهم من
التفوه بعبارات كبيرة كـ «بناء الدولة» و«تحييد
لبنان» و«إعــان بعبدا» وغيرها من التفاهات.
كــل مــن لــه عشيرة او طائفة أو عائلة أو حزب
سياسي يطالب به ،يخرج من السجن ،ولو كان
ً
عميال متورطًا بدم اللبنانيني .فمن ال يتورعون
ع ــن وص ــف أنـفـسـهــم بــامل ـســؤولــن ،ال يقيمون
ً
ادن ــى اعـتـبــار لــأمــن الــوط ـنــي .غالبيتهم أصــا
ليسوا سوى مجموعة من الكسالى ،والطفيليني
العاجزين عن وضع خطة واحدة لتحسني حياة
مــواطــن واح ــد ولــو بعد قــرن مــن الــزمــن .عمالء
بــال ـف ـطــرة .يـسـت ـجــدون ال ـكــرســي ف ــي عـنـجــر أو
في الشام أو في واشنطن وبــاريــس والــريــاض.
ينتظرون حقيبة املــال السعودي او القطري او
اإلم ــارات ــي ...ال ف ــرق .يـبــدو واح ــده ــم كـمــن ُو ِل ــد
ليكون جاسوسًا .ال جــدوى من مطالبتهم بأن
يــراعــوا دمنا الــذي لــم يجف .هــل إسرائيل عدو
ً
ف ـعــا؟ لـكـثـيــريــن مـنـهــم لـيـســت كــذلــك .بعضهم
مستعدون للمشاركة فــي قتلنا ،مــرة واثنتني
وثــاثــا وأكـثــر .هــؤالء الــذيــن أفـســدوا كــل شــيء،
من بيئتنا إلى اقتصادنا إلى أحالمنا ،أفسدوا
أيـ ـضـ ــا م ـل ـف ــا بـ ـخـ ـط ــورة م ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـج ـســس

اإلســرائـيـلــي .وال عـتــب عليهم .الـعـتــب عـلــى من
صمت على فعلتهم ،ألنه ال يشبههم .والن اول
الدم املسفوك دمه .وألن منه َمن يخوض الحرب
األمنية األشرس في مكافحة التجسس املعادي.
ما جرى في ملف فايز كرم ،يشبه إلى حد بعيد
ما ّ
تعرض له زيــاد عيتاني .االول ضابط عميل
حــر .والـثــانــي ،ب ــريء ُي ــزج بــه فــي السجن بتهمة
ُ
العمالة .خدعنا جميعًا ،حتى صار الواحد منا ال
ّ
يصدق .زياد ال يفعلها .لكنه اعترف.
يعرف من
ُ
َ
والقاضي صادق على اعترافه .ما العمل؟ خ ِدعت
الدولة كلها .الدولة نفسها التي ال تلتفت لحدث
شديد األهمية ككشف واحــدة من خاليا العدو
ّ
الـتــي نــفــذت تفجير صـيــدا فــي الــرابــع عشر من
كانون الثاني املاضي (ال اجتماع ملجلس الدفاع
األعلى ،ال مؤتمرات صحافية ،ال شكوى ولو لله)،
خدعتنا بأن أخبرتنا بأن زياد عيتاني عميل .ثم
صدقناها .مــرة جديدةّ ،
يتعرض ملف مكافحة
ُ
الـتـجـســس ل ـضــربــة قــاس ـيــة .ك ـيــف ت ـت ــرك هـكــذا
قـضــايــا شــديــدة ال ـخ ـطــورة بــأيــدي ه ــواة؟ ســؤال
س ــاذج أي ـضــا .ال ــدول ــة بــأمـهــا وأبـيـهــا دول ــة ه ــواة.
ربما لــم يسبق لبلد آخــر على هــذا الكوكب ،في
حالة السلم ،أن أسقطت أجهزته االمنية عددًا من
الجواسيس مشابها ملا تم توقيفه في لبنان منذ
العام  .2008لكن ذلــك لم يدفع بنائب واحــد إلى
تقديم اقتراح قانون واحد لتشديد العقوبة على
العمالء؛ إلقامة محكمة خاصة بالتجسس ...لم
ّ
ُيـسـ َـاءل أي قــاض خفف حكمًا على عميل .ولن
ُيـحـ َ
ـاســب ال ـيــوم أي ق ــاض او ضــابــط شــريــك في
الخديعة الكبرى التي تعرضنا لها .سوزان الحاج
أيـضــا تقف على عتبة طبقة اآلل ـهــة .حتى اآلن،
هي بريئة .بحكم القانون واألصول وقياسًا بأي
معايير .لكن ،حتى لو كانت مذنبة ،فلن تبقى في
السجن .ستخرج بعد أشهر ،حتى لو ّ
تقدم زياد
عيتاني بادعاء شخصي ضدها ،ولو فعل مثله
الزميل رضوان مرتضى الذي تقول التحقيقات
األمنية إنه كان الضحية التالية للحاج وشريكها
املفترض إيلي غ .اللذين كانا يريدان تلفيق تهمة
ّ
له ،شبيهة بما ُيزعم انهما لفقاها لعيتاني.
نقطة الضوء الوحيدة خرجت من الطريق الجديدة
ام ــس .م ــن ال ـن ــاس ال ــذي ــن ننعتهم ب ــ«ال ـعــاديــن».
هؤالء هم املسؤولون الحقيقيون .والحكم عندهم
بديهي ،بال حسابات :إسرائيل عــدو ،والتعامل
معها هــو أس ــوأ جــرم يمكن ان يرتكبه لبناني.
ّ
يصدقوا أن زياد عيتاني عميل،
ولهذا السبب لم
واحتفلوا ببراءته .هذه هي بيروت.

علم
و خبر
الرياشي يدعو لخصخصة تلفزيون لبنان
ّ
يوجه وزير اإلعالم ملحم رياشي كتابًا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري،
اليوم ،بوصفه رئيس املجلس األعلى للخصخصة ،يطلب فيه العمل على
ّ
خصخصة تلفزيون لبنان واإلذاعة اللبنانية ـ القسم العربي .وأكد رياشي
لـ«األخبار» أن «خصخصة التلفزيون واإلذاعة تنزل عن كاهل الدولة أعباء
مــالـ ّـيــة كـبـيــرة ،وتـسـمــح بتطوير الـعـمــل فــي الـتـلـفــزيــون واإلذاعـ ــة وتطوير
ّ
مهارات املوظفني وقدراتهم» .وأشــار إلى أنه سيبذل كل جهد «للدفاع عن
ّ
حقوق املوظفني املهدورة».

تشكيالت دبلوماسية جديدةّ ...
«بسرية تامة»
ّ
يجري اإلعداد في وزارة الخارجية إلنجاز ملف التشكيالت الدبلوماسية
ُ
في الفئة الثالثة (امللحقني الدبلوماسيني) .وقد أوصى وزير الخارجية

جـبــران باسيل بــأن ُيـحــاط األمــر «بسرية تــامــة» ،إلــى حــن االنتهاء من
التشكيالت ،من أجل عدم ُمشاورة أي فريق سياسي باملوضوع ،األمر
الذي من شأنه أن يفسح املجال أمام املحاصصة السياسية والطائفية.

الوكالة الوطنية بعد «الزهرة»!
بعد رواية «الزهرة» التي قطفها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
ّ
وحمته قبل أعوام من االغتيال املحتم ،جاءت الوكالة الوطنية لإلعالم أمس،
برواية مشابهة حــول االخطار املحدقة بجعجع .ونشرت الوكالة خبرًا عن
ّ
قيام دوريــة من مجموعة قوى األمن املكلفة حماية منزل جعجع في معراب
بتوقيف شابني وذكرت اسميهما وقريتيهما ،بتهمة مراقبة محيط ّمسرح
«البالتيا» في كسروان ،الذي من املنتظر أن يعلن فيه جعجع أسماء مرشحيه
ّ
ـار من
الـ ّيــوم .وأك ــدت مصادر لــ«األ ّخـبــار» أن «مــا نشرته الوكالة الوطنية عـ ٍ
الصحة ،وتوقيف الشابني تم في منطقة أخرى ولسبب مغاير تمامًا ملا ورد
في خبر الوكالة».
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إسرائيل تشكو «غطرسة» لبنان وعناده...
يحيى دبوق
أكــد معهد أبـحــاث األمــن القومي في
تل أبيب أهمية ودور «صفقة الغاز
الكبرى» ،املعقودة أخيرًا بني العدو
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ومـ ـ ـص ـ ــر ،ف ـ ــي ت ـعــزيــز
وت ــرسـ ـي ــخ املـ ـص ــال ــح االس ــرائ ـي ـل ـي ــة
فــي املـنـطـقــة وديـمــومـتـهــا ،وتـحــديـدًا
م ــا يـتـعـلــق ب ــإم ـك ــان ل ـجــم م ــا سـ ّـمــاه
«غ ـطــرســة» لـبـنــان وع ـن ــاده ،ورفـضــه
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة لـ ـتـ ـس ــوي ــة
«ال ـ ـخـ ــاف» ع ـلــى الـ ـح ــدود الـبـحــريــة
بني الجانبني ،األمــر الــذي يسهم في
الـ ـح ــؤول دون ت ـنــامــي ال ـخ ــاف الــى
مواجهة عسكرية.
وتـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ص ـف ـق ــة ال ـ ـغـ ــاز مــع
م ـص ــر :إس ــرائـ ـي ــل ت ـع ـمــق مــرســات ـهــا
في شــرق البحر األبيض املتوسط»،

استعرض عدد من باحثي املركز في
نشرته الدورية «مباط عال»« ،البديل
امل ـصــري» لنقل ال ـغــاز مــن إســرائـيــل،
ال ــذي يـعـ ّـد مــن ناحية تــل أبـيــب أكثر
واقعية من االعتماد على أنبوب نقل
ال ـغ ــاز ال ــى تــركـيــا ب ـح ـرًا ،خــاصــة مع
تـ ـ ّ
ـردي الـسـيــاســة االقـلـيـمـيــة لتركيا،
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع ع ــاق ــاتـ ـه ــا م ـ ــع أوروبـ ـ ـ ـ ــا،
و«ك ــذل ــك اح ـت ـمــال ازدي ـ ــاد ق ــوة حــزب
الله بعد االنتخابات النيابية املقبلة
في لبنان ،إذ يفترض أن يمر األنبوب
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ف ـ ــي امل ـ ـي ـ ــاه االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
اللبنانية».
وش ــدد البحث على ض ــرورة إضافة
صـفـقــة ال ـغ ــاز م ــع م ـصــر إل ــى صفقة
الغاز املوقعة عــام  2016مع الجانب
األردنــي ،التي يمكن أيضًا أن تتمدد
باتجاه صفقة غاز ثالثة مع السلطة

املـ ـص ــال ــح اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ودف ـع ـه ـمــا
ل ـ ـل ـ ـحـ ــؤول دون اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ــالـ ـغ ــاز
االسرائيلي مــن جانب حــزب الله أو
حركة حماس .وهــو األمــر الــذي ّ
يعد
ّ
مكونًا رئيسيًا في الدفع نحو تعاون
استخباري وأمـنــي مسبق للحؤول
دون مواجهة ،وكذلك ملنع تفاقم أي
مــواج ـهــة ق ــد ت ـحــدث م ــع أح ــد هــذيــن
التنظيمني.
الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـح ــث
االسرائيلي هي في التأكيد للبنان،
مــن جملة أم ــور أخ ــرى استعرضها
باحثو املركز ،أن اإلضــرار باملصالح
الـنـفـطـيــة وال ـغ ــازي ــة لـتــل أب ـيــب الـتــي
تـعـ ّـد مــوضــع «ال ـخــاف» مــع الجانب
اللبناني ،بات بعد الصفقة مع مصر
وق ـب ـل ـهــا م ــع االردن إضـ ـ ـ ــرارًا أي ـضــا
بــالــدول ـتــن ال ـعــرب ـي ـتــن ،األمـ ــر ال ــذي

الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ــا ي ـت ـيــح إلســرائ ـيــل
جـمـلــة ف ــوائ ــد اق ـت ـصــاديــة ال تــرتـبــط
ف ـقــط ب ـع ــوائ ــد ال ـع ــاق ــة م ــع الـجـهــات
ال ـثــاث ،بــل تـتـجــاوزهــا إل ــى تحقيق
مـ ـص ــال ــح إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أوسـ ـ ـ ـ ــع ،مــن
بينها إمكان «ربط شمالي» بأنبوب
الـغــاز العربي ،الــذي يمر فــي األردن.
«وللصفقتني مع األردن ومصر قيمة
استراتيجية كبيرة ،ألنهما تثبتان
ع ــاق ــات إســرائ ـيــل ب ــال ــدول املحيطة
بـ ـه ــا ،وت ـخ ـل ـق ــان م ـص ــال ــح م ـت ـبــادلــة
معهم ،وتفتحان الـبــاب أمــام تعاون
إقليمي يتجاوز موضوع الغاز ،نحو
تصدير واستيراد الكهرباء وتحلية
املياه».
ولـفــت البحث إلــى أن الصفقتني مع
األردن ومصر تتيحان لتل أبيب أن
ت ـشــرك عـ ّـمــان وال ـقــاهــرة فــي تحقيق

يعني مــواجـهــة معهما ،إضــافــة الــى
املواجهة مع إسرائيل.
وف ــي س ـي ــاق ذلـ ــك ،ي ــؤك ــد الـبــاحـثــون
االســرائ ـي ـل ـيــون أن «الـ ـن ــزاع الـ ــذي لم
يـحـســم مــع ال ـجــانــب الـلـبـنــانــي حــول

اتفاقيتا الغاز
مع مصر واألردن
«قيمة استراتيجية
كبيرة» إلسرائيل

خط هوف مرفوض ...وهذا تصور الجيش لملف
انقطعت أخبار مساعد وزير الخارجية
األميركي بالوكالة ديفيد ساترفيلد.
قبل حوالى الشهر ،ترك الدبلوماسي
األميركي انطباعًا خلفه في بيروت ،بأنه
يحمل معه إلى واشنطن رزمة اقتراحات
لمعالجة الخالف الحدودي البحري
والبري بين لبنان والكيان اإلسرائيلي ،لكن
سرعان ما ّ
تبين أن الرجل سيترك منصبه
ولن يعود إلى بيروت وسيؤول الملف
النفطي إلى مسؤول أميركي جديد
داود رمال
ّ
حتى األمس القريب ،فضلت املؤسسة
الـعـسـكــريــة ع ــدم ال ـخــوض امل ـبــاشــر أو
غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر ف ــي أي نـ ـق ــاش يـتـصــل
بالنزاع الحدودي البحري بني لبنان
وك ـ ـيـ ــان ال ـ ـعـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ب ــرغ ــم
أنـهــا تمتلك مـلـفــا ،مكتمل الـعـنــاصــر،
ح ــول الـحـقــوق اللبنانية نــوقــش بكل
ت ـفــاص ـي ـلــه ووث ــائـ ـق ــه ،وال س ـي ـمــا فــي
االجتماعني اللذين عقدهما املجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ــدف ــاع ب ـت ــاري ــخ  19ك ــان ــون
الثاني  2018وّ 7شباط .2018
ف ــي ع ــام  ،2007وقـ ــع ل ـب ـنــان وق ـبــرص
اتـفــاقـيــة ح ــول تـعـيــن حـ ــدود املنطقة
االق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ال ـخــال ـصــة بـيـنـهـمــا .تـ ّـم
تحديد تلك الحدود بخط وسط مؤلف
مــن ســت ن ـقــاط ،مــن النقطة الــرقــم ()1
ً
جنوبًا حتى النقطة الرقم ( )6شماال.
(انـظــر الــرســم الــرقــم واح ــد) ،لــم تحسم
ه ــذه االت ـفــاقـ ّـيــة إح ــداث ـي ــات النقطتني
الــرقــم ( )1وال ــرق ــم ( )6أي طــرفــي خط
الحدود البحرية بني لبنان وقبرص،
بـ ــل تـ ـ ــرك األم ـ ـ ــر إلـ ـ ــى حـ ــن اس ـت ـك ـم ــال
تــرس ـيــم حـ ــدود املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة
الخالصة لـلــدولــة اللبنانية مــن جهة
الشمال مع سوريا ،ومن جهة الجنوب
مــع فلسطني املحتلة ،والـتــي تتقاطع
فــي كــل جـهــة مــع ام ـت ــداد خــط الــوســط
ال ـ ـ ــذي تـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ـي ــه بـ ــن ل ـب ـنــان
وقبرص.
فـ ــي عـ ـ ــام  ،2009اس ـت ـك ـم ـل ــت ال ــدول ــة
اللبنانية ترسيم حــدودهــا الشمالية
والـجـنــوبـيــة وأصـبـحــت ه ــذه الـحــدود
مــع قـبــرص تمتد جـنــوبــا ال ــى النقطة
ً
ً
( )23بدال من النقطة ( ،)1وشماال الى

ً
النقطة ( )7بدال من النقطة (.)6
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــام  ،2010اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــدو
اإلسرائيلي هــذه الثغرة في االتفاقية
ب ــن لـبـنــان وق ـب ــرص لـنــاحـيــة ترسيم
حــدوده ـمــا انـطــاقــا مــن نـقـطــة مؤقتة
يـمـكــن تـعــديـلـهــا الح ـقــا وه ــي النقطة
ً
ـدال من أن ّ
يرسم حدوده
الرقم ( ،)1وبـ
مــع قـبــرص اعـتـبــارًا مــن النقطة (،)23
بــدأ بهذا الترسيم اعتبارًا من النقطة
( )1حتى النقطة (.)12
في تموز  ،2011عمد العدو الى ترسيم
حــدوده البحرية مع لبنان بخط يبدأ
مــن رأس ال ـنــاقــورة حـتــى الـنـقـطــة ()1
ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـن ـق ـطــة ( ،)23وأبـ ـل ــغ األم ــم
املتحدة بـهــذا الترسيم ،ويـكــون بذلك
قد خلق منطقة بحرية متنازعًا عليها
تقدر بحوالى  860كلم.2
ماذا عن خط املوفد األميركي فريدريك
هوف؟

قبل الجانب األميركي .إال أن الجانب
األم ـيــركــي اق ـتــرح فــي حـيـنــه أن يـكــون
خط هــوف خطًا مؤقتًا وليس حــدودًا
نهائية (خط أزرق بحري) ّ
سمي الخط
األبيض ،لكن الجانب اللبناني رفض
ذل ــك خـشـيــة ت ـح ــول امل ــؤق ــت إل ــى دائ ــم
عند اإلسرائيلي ،وخير دليل مشكلة
الحدود البرية.
وتوضح املقاربة أن الجانب األميركي
ي ـكــرر عـبــر ســاتــرفـيـلــد امل ـب ــادرة ذاتـهــا
ال ـت ــي ع ــرض ـه ــا هـ ــوف ف ــي عـ ــام 2012
بتقاسم تلك املنطقة البالغة  860كلم
مربعًا بني لبنان والعدو اإلسرائيلي.
وت ــأت ــي هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرة م ـب ــاش ــرة بـعــد
ال ـت ـه ــدي ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـب ـن ــان ،ظـنــا
م ـن ــه أن ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن الـ ـبـ ـل ــوك  9ي ـع ــود
م ـل ـك ـي ـت ــه ل ـ ـ ــه ،وك ـ ــذل ـ ــك ع ـش ـي ــة إع ـ ــان
تــوقـيــع ع ـقــود االسـتـكـشــاف واإلن ـتــاج
بــن الــدولــة اللبنانية وأك ـبــر شــركــات

وفــق املقاربة الرسمية اللبنانية ،أنه
في عام  ،2012قدمت الواليات املتحدة
األميركية عبر موفدها فريدريك هوف
اقتراحًا لحل النزاع البحري مع العدو
اإلســرائ ـي ـلــي ،وذلـ ــك بـتـقــاســم املنطقة
ال ـت ــي ي ـ ّـدع ــي ه ــذا ال ـع ــدو أن ــه مـتـنــازع
عـلـيـهــا ،ب ــرس ــم خ ــط ،ع ــرف ف ــي حينه
بخط هوف ،يعطي لبنان حوالى 500
كلم مربع ،والعدو اإلسرائيلي حوالى
 360كلم مربعًا من أصل كامل مساحة
الـ ـ  860كلم مربعًا «امل ـت ـنــازع» عليها.
وكان هذا الخط يمتد من ثالثة أميال
من الشاطئ الــى النقطة ( )Hتقع بني
النقطة ( )1والنقطة (.)23
تضيف امل ـقــاربــة ،إال أن ــه تـبــن وجــود
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـعـ ـط ــي ل ـب ـن ــان
مساحات إضافية جـنــوب النقطة 23
ً
تصل الى حد  1350كلم مربعًا بدال من
خـســارة  360كلم مربعًا املقترحة من
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مقالة

نفطيًا
ال ـحــدود الـبـحــريــة يشكل مــن ناحية
اس ــرائـ ـي ــل مـ ـص ــدر ازعـ ـ ـ ــاج س ـيــاســي
وامني ،لكنه لم يمنع مصر أو االردن
من االرتـبــاط مع إسرائيل في مجال
الطاقة ،وآلماد طويلة».
وفـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـش ــراك ــة
االمـنـيــة واالسـتـخـبــاريــة مــع الجانب
امل ـص ــري واالردن ـ ـ ــي ،وال ـت ـهــديــد بـهــا،
ّ
وجـ ـ ـ ــه ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون
ج ـم ـل ــة رس ـ ــائ ـ ــل تـ ـه ــدي ــدي ــة ل ـل ـب ـنــان
وتحذيرية للشركات الثالث صاحبة
امـتـيــاز التنقيب واس ـت ـخــراج النفط
وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،م ـ ــع م ـح ــاول ــة
تفسير «عجائبية» ألسـبــاب تمسك
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ـح ـقــوق ـهــم وث ــروات ـه ــم.
ب ـح ـســب ال ـب ـح ــث« ،مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـع ــدائـ ـي ــة بـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
ولـبـنــان ستتسبب بـعــواقــب مــدمــرة،

وخ ــاص ــة لـلـبـنــان ،ألن ـهــا سـتـحــد من
قدرته على استخراج النفط والغاز
فــي مـيــاهــه ،رغــم أنـهــا ستضر أيضًا
باملصالح اإلسرائيلية في ما يتعلق
بـتـطــويــر مـكــامــن ال ـغ ــاز الـقــريـبــة من
الـ ـ ـح ـ ــدود» .ي ـض ـيــف« :ذل ـ ــك ك ـل ــه ،مع
االش ـ ــارة ال ــى ان الـخـطــابــة الـعــدائـيــة
امل ـق ـب ـلــة ال ـي ـنــا م ــن ل ـب ـن ــان ،وال ــرف ــض
املتكرر ملقترحات الــواليــات املتحدة
الـ ـت ــوفـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ه ـ ــي ض ـ ــوض ـ ــاء ع ـلــى
خلفية اقـتــراب االنتخابات النيابية
فــي لـبـنــان» .وبـحـســب الـبـحــث أيضا
«م ــن األف ـضــل لـلـبـلــدان الـتــي تحافظ
عـلــى ح ــوار سـيــاســي مــع لـبـنــان ،وال
سيما (الــدول) التي تسهم شركاتها
ف ــي ت ـط ــوي ــر الـ ـغ ــاز (ال ـل ـب ـن ــان ــي) ،أن
تـعـمــل ع ـلــى الـتـقـلـيــل م ــن الـغـطــرســة
اللبنانية».

الحدود البحرية
بـعـمـلـيــة اس ـت ـخ ــراج الـ ـث ــروة الـنـفـطـيــة
م ــن دون ع ــوائ ــق تــذكــر م ــن الـجــانـبــن
اللبناني واإلسرائيلي.
هل يمكن القبول لبنانيًا بـ»خط هوف»
لتفادي أي تأخير بالبدء باستخراج
الـ ـث ــروة ال ـن ـف ـط ـيــة ،ولـ ــو ع ـلــى حـســاب
خسارة بعض الكيلومترات البحرية
من املنطقة االقتصادية الخالصة؟
بــالـطـبــع ال ،تــؤكــد امل ـقــاربــة الــرسـمـيــة
«وال ــدل ـي ــل أن ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط ،بــرغــم
ع ـل ـم ـهــا امل ـس ـب ــق ب ــالـ ـن ــزاع الـ ـح ــدودي
الـ ـبـ ـح ــري ،اخ ـ ـتـ ــارت ال ـب ـل ــوك ال ــرق ــم 9
ال ـ ـحـ ــدودي لـعـلـمـهــا بـ ــأن هـ ــذا ال ـن ــزاع
ل ــن يــؤثــر أب ـ ـدًا عـلــى ال ـب ــدء بــاألنـشـطــة
ال ـب ـت ــرول ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــوك ،وه ــي
بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ق ـ ـ ــد درسـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ــذا
املــوضــوع مــن قبل الحقوقيني لديها
وقـ ــررت امل ـضــي قــدمــا بــالـتــوقـيــع على
االتفاقية والبدء باألنشطة البترولية
ألنـ ـه ــا ت ـع ـلــم أنـ ـه ــا م ـح ـم ـيــة ب ـمــوجــب
الـقــانــون اللبناني والـقــانــون الــدولــي،
وال ي ـس ـت ـط ـي ــع أح ـ ـ ــد أن ي ـقــاض ـي ـهــا
باملوضوع».
وفي املعلومات ،ثمة دراسات قانونية
تعطي لبنان مساحات إضافية جنوب
خط الناقورة – النقطة  .23ما هي هذه
الـ ــدراسـ ــات وم ــا ه ــي ال ـخ ـي ــارات الـتــي
يمكن لـلــدولــة اللبنانية أن تعتمدها
فــي إع ــادة تــرسـيــم حــدودهــا البحرية
وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــوان ــن واألعـ ـ ـ ـ ــراف ال ــدول ـي ــة
البحرية؟
ت ــؤك ــد امل ـع ـل ــوم ــات الــرس ـم ـيــة أن هــذه
الدراسات تعتمد على ترسيم الحدود
البحرية بطريقة خط الوسط من دون
إع ـط ــاء تــأث ـيــر ل ـجــزيــرة (أو بــاألحــرى
صخرة) «تخيلت»(  )Tekheletكما هي
ال ـحــال فــي ن ــزاع ــات مـشــابـهــة للوضع
ّ
اللبناني وتم بتها أمام محكمة العدل
ال ــدول ـي ــة وامل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة لـقــانــون
الـ ـبـ ـح ــار ومـ ـح ــاك ــم ت ـح ـك ـي ــم خ ــاص ــة،
وكــانــت الـخـيــارات مــا بــن عــدم إعطاء
تأثير للجزر أو إعطائها نصف تأثير
ع ـن ــد رسـ ــم خ ــط ال ــوس ــط ،أو اع ـت ـمــاد
طريقة الـخــط الـعـمــودي على االتـجــاه
العام للشاطئ .وتكون هذه الخيارات
بالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية
الجنوبية مع العدو اإلسرائيلي على
الشكل اآلتي:
 .1خــط الــوســط مــن دون احـتـســاب أي
تأثير لجزيرة تخيلت (خــط :الناقورة
– ال ـن ـق ـطــة  )Aيـعـطــي ل ـب ـنــان مـســاحــة
إض ــاف ـي ــة ج ـن ــوب ال ـخ ــط امل ـع ـلــن تـقــدر
بحوالى  1350كلم.2

 .2خ ـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط م ـ ــع إعـ ـ ـط ـ ــاء ن ـصــف
تأثير لجزيرة تخيلت (خــط :الناقورة
– ال ـن ـق ـطــة  )Cي ـع ـطــي ل ـب ـنــان مـســاحــة
إضافية تقدر بحوالى  500كلم.2
 .3خ ــط ع ـم ــودي ع ـلــى االتـ ـج ــاه ال ـعــام
للشاطئ ( خط :الناقورة – النقطة )B
يـعـطــي لـبـنــان مـســاحــة إضــاف ـيــة تـقــدر
بحوالى  200كلم.2
أمـ ــا ع ــن خـ ـي ــارات ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
فتوردها الجهات الرسمية باآلتي:
ً
أوال ،الـ ــذهـ ــاب الـ ــى ال ـت ـح ـك ـيــم ،إال أن
هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ي ـت ـط ـلــب م ــواف ـق ــة ال ـعــدو
وانضمامه إلى اتفاقية قانون البحار،
لـ ـك ــي ت ـق ـب ــل املـ ـح ــاك ــم الـ ــدول ـ ـيـ ــة الـ ـب ـ ّـت
وإصدار حكم ملزم باملوضوع.
ثانيًا ،القبول بوساطة دولة أو منظمة
محايدة ،أو برعاية األمــم املتحدة ،إال
أن هــذا األمــر يتطلب قــرارًا من مجلس
األمن الدولي.
ث ــالـ ـث ــا ،اسـ ـتـ ـش ــارة امل ـح ـك ـم ــة ال ــدول ـي ــة
ل ـق ــان ــون ال ـب ـح ــار ل ـك ــي ت ـب ـنــي ال ــدول ــة
اللبنانية على الشيء مقتضاه.
األهـ ـ ـ ــم مـ ــن ذلـ ـ ــك ك ـ ـلـ ــه ،وفـ ـ ــق املـ ـق ــارب ــة
الــرسـمـيــة ذات ـه ــا «ه ــو تـحـضـيــر املـلــف
بشكل جيد مــن قبل الــدولــة اللبنانية
وال ــذه ــاب ال ــى املـحــافــل الــدول ـيــة بـقــرار
سياسي قوي موحد».
أين تكمن قوة موقف الدولة اللبنانية
فـ ــي ه ـ ــذا املـ ـل ــف الـ ـ ـح ـ ــدودي ال ـب ـح ــري،
والسيادي بامتياز؟
تكمن ،وفق الجهات الرسمية ،باآلتي:
 -1إن الـقــانــون الــدولــي بجانب لبنان،
وإن ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي رس ــم ح ــدوده
البحرية مــع لبنان بخط غير معتمد
ع ــامل ـي ــا وغـ ـي ــر م ـس ـت ـنــد ال ـ ــى ال ـق ــوان ــن
الدولية البحرية.
واألعراف
ّ
 -2إن الـ ـع ــدو وق ـ ــع عـ ـق ــودًا ب ـم ـل ـيــارات
الــدوالرات مع األردن ومصر وشركات
دول ـي ــة ،وه ــو بـحــاجــة ال ــى ح ــل ال ـنــزاع
الحدودي البحري لكي تعمل الشركات
املـ ـتـ ـع ــاق ــدة م ـع ــه وال ـ ـتـ ــي تـ ـخ ــاف عـلــى
استثماراتها فــي بيئة آمـنــة مستقرة
بعيدة عن املخاطر واألخطار ،وإن كل
يوم تأخير يسبب خسارة لهذا العدو
بماليني الدوالرات.
 -3إن مـعـظــم الـ ــدول األوروبـ ـي ــة تــدعــم
م ــوض ــوع الـ ـب ــدء ب ــاس ـت ـخ ــراج ال ـث ــروة
النفطية من شرق البحر املتوسط دون
تــأخـيــر ،وذل ــك بـهــدف تلبية حاجاتها
من الطاقة وخاصة من الغاز الطبيعي،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ه ـ ـ ــو حـ ـ ــاجـ ـ ــة مـ ـلـ ـح ــة لـ ـلـ ـس ــوق
األوروب ـيــة وال ــذي يتزايد الطلب عليه
يومًا بعد يوم.

«قسم الوعي» اإلسرائيلي:
استهداف «مركز ثقل» المقاومة
علي حيدر
ليس أمرًا عابرًا ارتفاع منسوب اهتمام املؤسسة
العسكرية واالستخبارية االسرائيلية بالحرب على
َّ
الوعي ،التي أفردت لها ِّ
املحدثة
حيزًا في الوثيقة
الستراتيجية الجيش ،بحسب ما نشرت صحيفة
هآرتس قبل نحو شهر ونصف ،ثم كشفت يوم
الجمعة املاضي عن قرار نقل «قسم الوعي» من شعبة
التخطيط الى شعبة العمليات في هيئة أركان الجيش.
ولفتت الصحيفة االسرائيلية ايضًا الى أن ذلك تم ً
بناء
على توصية مسؤول رفيع في االستخبارات العسكرية
تم تعيينه لدراسة هذه القضية.
تستند خلفية قرار نقل هذا القسم الذي يلعب دور
التخطيط لكل النشاطات (الحرب) الناعمة ،في مقابل
الجيوش االجنبية والدبلوماسيني ووسائل االعالم
االجنبية والرأي العام ،الى ضرورة وضعه تحت سقف
عسكري واحد ،وبهدف تنسيق الجهود العسكرية
للتأثير على العدو وعلى موقف الدول الغربية من
عمليات الجيش على الجبهة الشمالية وفي مواجهة
الفلسطينيني .وتتضح داللة نقل مسؤولية الحرب
على الوعي ،التي هي من صالحيات «قسم الوعي» الى
جانب صالحيات أخرى تتصل بالحلفاء ،الى شعبة
العمليات ،بكونها املسؤولة عن هيئة تخطيط وتفعيل
وتنسيق النشاطات العمالنية للجيش ،في البر والبحر
والجو ،واعداد الجيش للحرب ،وبلورة املفهوم العمالني
للجيش ،املقتطع من نظرية االمن القومي بما يتالءم مع
النظرية القتالية التي يتبناها...
من هنا ،يصبح واضحًا منشأ االهتمام الحثيث لرئيس
اركان جيش العدو ،غادي ايزنكوت ،بوضع «قسم
الوعي» تحت مسؤولية شعبة العمليات ،تحديدًا ،وهو
ما يؤكد املكانة املتقدمة التي باتت توليها اسرائيل لهذا
النوع من املعارك بعد فشل الكثير من الخيارات البديلة.
ويتقاطع ايضًا مع مفهوم االنتصار ،الذي سبق أن
َّ
حدده في حينه رئيس االركان السابق ،موشيه يعلون،
ّ
ولخصه بأنه «كي الوعي» ،كما ّ
نصت على ذلك صحيفة
َّ
هآرتس ،التي عادت وذكرت باملقاربة التي عرضها
الصديق املقرب من ايزنكوت ،العميد (احتياط) غابي
سيبوني ،حول جهود الحرب على الوعي (في دراسة
نشرها معهد ابحاث بحوث االمن القومي ـ «األخبار»،
اإلثنني  ٥آذار  )٢٠١٨وأشار فيها الى استغالل الفضاء
التكنولوجي ،وشبكات التواصل االجتماعي ،بهدف
ّ
التأثير على متخذي القرارات والقادة واملقاتلني ،وكذلك
الرأي العام املحلي والدولي.
صحيح أن الحرب الناعمة جزء من أدوات املعركة
الى جانب االدوات العسكرية ،لكن ّ
تقدمها في الحالة
االسرائيلية الى الصفوف االولى في أدوات املعركة ،يأتي
من ضمن خيارات بديلة ،عمدت القيادة االسرائيلية
إلى بلورتها في أعقاب فشلها املتراكم طوال عقود
في مواجهة حزب الله( ،وايضًا في مواجهة املقاومة
الفلسطينية) .ويظهر ذلك جليًا في االدبيات التي
يجاهر بها ويرددها رئيس أركان الجيش ،منذ توليه
قيادة املنطقة الشمالية ما بعد حرب عام .2006
كيف َّ
تحولت الحرب على وعي جمهور حزب الله الى
مطلب مهم في االستراتيجية االسرائيلية؟
ينطوي العديد من تقارير الخبراء ومواقف القادة
العسكريني االسرائيليني على إقرار صريح بأن حزب
الله استطاع أن ُيحدث انقالبًا جذريًا في املفاهيم
االستراتيجية االسرائيلية ،من أبرزها ،ما أوضحه
َّ
وفسره رئيس أركان الجيش نفسه ،ايزنكوت ،خالل
كلمة له مطلع عام  2016أمام معهد ابحاث االمن
القومي ،بادر فيها الى شرح االستراتيجية التي
اتبعها حزب الله واستطاع من خاللها «تحدي التفوق
االستخباري والجوي والبري للجيش اإلسرائيلي».

وأدى ذلك ،بحسب آيزنكوت ،الى سلب جيش العدو
َ
القدرة على الحسم و«من َح مقاتلي الحزب القدرة على
املناورة والبقاء» في أي حرب اسرائيلية .واستنادًا الى
ّ
هذا األساس املتني ،تم بناء وتطوير معادالت ردع وفرت
مظلة حماية وأمن للبنان وامتدت ظاللها الى املحيط
االقليمي.
في ضوء ذلك ،وجدت اسرائيل نفسها أمام معضلة،
فرضت عليها البحث عن خيارات بديلة اضافية،
من ضمنها ما كشفه ايزنكوت ،ايضًا ،بالحديث ّعن
مراكز ثقل بديلة من مركز الثقل العسكري .وتمثل
هذا الثقل ،بنظر املؤسسة العسكرية واالستخبارية
اإلسرائيلية ،في احتضان الجمهور الشيعي لحزب
الله .وورد ذلك حرفيًا على لسان ايزنكوت منذ أن
تولى قيادة املنطقة الشمالية بعد حرب عام ،2006
ثم كرره بعد عقد ،في أعقاب توليه رئاسة اركان
الجيش ،وأورده في محاضرته أمام معهد ابحاث
االمن القومي ،مطلع عام  ،2016بالقول إن جمهور
«القرى الشيعية يشكل مركز ثقل حزب الله» ،مع
تأكيد أن جمهور املقاومة يتجاوز الطائفة الشيعية،
وإن كان الثقل املركزي لهذا االحتضان في لبنان
يتمثل بالطائفة الشيعية.
ُ
ّ
ُيشار الى أن مفهوم «مركز الثقل» يعبر عن تشخيص
دقيق لنقاط قوة املنظومة املعادية وضعفها ،وبالتالي
استهدافها عبر ضربات مباشرة .وفي النظرية
الكالسيكية ،يتمثل مركز الثقل بكتلة جيش العدو أو
نقاط ضعف مادية أو أدائية في منظومته العمالنية...
وكما أنه في الحاالت العسكرية يتم استهداف مراكز
الثقل بالنيران لسلب املستهدف القدرة على مواصلة
القتال ،كذلك ،في ضوء التعريف الجديد ملركز ثقل
حزب الله ،كما ورد على لسان ايزنكوت( ،الشيعة
مركز ثقل حزب الله) يصبح استهدافهم بما يتالءم مع
طبيعته الجديدة ،أي بعبارة أدق عبر استهداف وعيهم
وإرادتهم ...بأدوات ثقافية وسياسية واعالمية يتم
فيها استغالل تطور االتصاالت للترويج ملفاهيم ورؤى
ّ
ّ
وتحملها مسؤولية
وتشوه صورتها
توهن من املقاومة،
العدوان والكثير من السياسات املحلية واالقليمية.
وهو ما ورد مباشرة في املفردات التي يرددها كبار
املسؤولني الرسميني االسرائيليني ،على املستويني
العسكري والسياسي .وكل ذلك ،يتم تنضيجه على
مستوى املضمون واملفردات في «قسم الوعي» التابع
لشعبة العمليات في هيئة أركان الجيش .وال يخفى أن
الهدف من هذه السياسة هو اختراق حصانة جمهور
املقاومة التي شكلت ركيزة أساسية طوال املراحل
السابقة ،في مواجهة التهديد االسرائيلي والجماعات
االرهايبة والتكفيرية ،على أمل التمكن من إيجاد شرخ
بني حزب الله وجمهوره (الشيعي وغير الشيعي).
على خط مواز ،لقسم الوعي دور أساسي ايضًا
يتصل بأصدقاء اسرائيل ،بهدف كسب تعاطفهم مع
اعتداءاتها ومع املجازر التي ترتكبها وتلك التي ّ
تلوح
بها ،وتقديمها على أنها دفاع عن النفس .وضمن هذا
السياق ،يندرج مخطط تشويه صورة املقاومة في لبنان
وفلسطني ،وإنتاج رأي عام عربي وعاملي معاد لهما.
وهكذا يتضح ايضًا أن كل عمليات استهداف املقاومة،
في لبنان وفلسطني ،التي تمت أو تلك التي يتم االعداد
لها ،أو التلويح بها ،تقترن دائمًا بمخطط سياسي
دعائي هائل يستهدف اختراق هذه الحصانة املشكلة
من الوعي واالرادة والتمسك بنهج املقاومة ،وخياراتها
االستراتيجية املحلية واالقليمية ،وباتت مقدمة الزمة
لكافة أشكال االعتداء على املقاومة ،وأصبحت ايضًا
جزءًا من البدائل التي اكتشف أعداء املقاومة اضطرارهم
إلى شن حرب حقيقية على وعي جمهور املقاومة،
بل شرطًا الزمًا لنجاح كافة أشكال الحروب التي يتم
التخطيط لها.
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تحالف المستقبل والقوات والتيار:

صراع الحصص المسيحية والمقاعد المضمونة

تبدو مهمة الضالعين في رسم
التحالفات االنتخابية مهمة شاقة .فإذا
كان حزب الله وحركة أمل قد حسما
مرشحيهما وتحالفاتهما باكرًا ،فإن
القوى السياسية األخرى ال تزال تستكشف
الخطوات الضرورية قبل موعد إعالن
اللوائح رسميًا
هيام القصيفي
ل ـ ـكـ ــل ط ـ ـ ـ ــرف س ـ ـيـ ــاسـ ــي أول ـ ــوي ـ ــات ـ ــه
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ول ـك ــل حـ ــزب أو ت ـيــار
ال ــدائ ــرة الـتــي ي ـعـ ّـول عليها إلظـهــار
قــوتــه الـسـيــاسـيــة ،وه ـنــا يـكـمــن سر
الـتـحــالـفــات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تــأخــر
إعالنها .فالرئيس سعد الحريري،
وإن أعلن الدفعة األولى من مرشحي
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،إال أن ه ـنــاك دفـعــة
ثــانـيــة يـحـتــاج اإلف ـص ــاح عـنـهــا الــى
ص ـيــاغــة الـت ـحــال ـفــات بـشـكــل نـهــائــي
م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وال ـق ــوات
اللبنانية .ورغــم أن مرشحي هذين
ال ـطــرفــن ب ــات ــوا شـبــه م ـعــروفــن ،إال
أن الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األخ ـ ـي ـ ــرة ل ـص ـيــاغــة
الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات تـ ــرسـ ــم أي ـ ـضـ ــا م ـعــالــم
م ـخ ـت ـل ـفــة اسـ ـتـ ـن ــادًا ال ـ ــى امل ــوج ـب ــات
الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة لـ ـت ــأم ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز .وق ــد
أظ ـهــرت م ـفــاوضــات األيـ ــام األخ ـيــرة
املعطيات اآلتية:
ب ــن ال ــدوائ ــر ال ـ ـ ـ  15لـكــل م ــن الـقــوى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة أول ـ ــوي ـ ــة ت ـط ـغ ــى ع ـلــى
الـ ـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ـ ــر األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ت ــرس ــم لـهــا
خــريـطــة املـسـتـقـبــل .يـتـشــارك الـتـيــار
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات مـ ـس ــاح ــة جـ ـغ ــرافـ ـي ــة مــن
ك ـف ــرش ـي ـم ــا الـ ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال ال ـث ــال ـث ــة،
كقاعدة سياسية أساسية لكليهما،
إال أن لـلـطــرفــن حـســابــات مختلفة.
أه ـم ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات بــال ـن ـس ـبــة الــى
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار أن ي ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـ ـلـ ــى ك ـت ـل ـتــه
الـنـيــابـيــة ،لــذا تــأخــذ الـتـحــالـفــات مع
شـخـصـيــات سـيــاسـيــة م ـعــروفــة ،في
ً
كـ ـ ـس ـ ــروان م ـ ـثـ ــا ،ط ــاب ــع ال ـ ـضـ ــرورة
ال ـق ـص ــوى .ل ـكــن يـتـحـتــم أي ـضــا على
الـتـيــار الـحـفــاظ عـلــى حـصــة نيابية
مــن الـتـيــار الــوطـنــي ،وع ــدم التراجع
فــي ع ــدد ال ـنــواب فــي دوائ ــر مـحــددة
عما ّ
حصله عام .2009

ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،تـصـبــح بـعـبــدا وامل ــن
وكـســروان – جبيل وصـيــدا ـ ـ جزين
ألسباب سياسية بحتة ـ ـ متساوية
فـ ــي األهـ ـمـ ـي ــة ،وإن ك ــان ــت تـتـطـلــب
م ـق ــارب ــات ان ـت ـخــاب ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،إذا
كان الهدف الحفاظ على نسبة فوز
مرتفعة وإعــادة إنتاج طبقة نيابية
تــديــن ب ــال ــوالء لـلـتـيــار .ل ــذا ال يمكن
الـتـقـلـيــل م ــن أه ـم ـيــة م ـعــركــة بـعـبــدا
ال ـن ـيــاب ـيــة ،وب ـم ــا ت ـش ـكــل م ــن رمــزيــة
سياسية ،ومن كونها خزانًا للتيار
على مــدى سـنــوات طويلة .فرغم أن
التيار يبدو مرتاحًا فيها قياسًا الى
وجوده املزمن فيها ،إال أن التفاوت
فــي دور ن ــواب الـتـكـتــل وحـضــورهــم
م ــن جـ ـه ــة ،والـ ـق ــان ــون ال ـن ـس ـبــي مــن
ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـض ـع ــان الـ ـتـ ـي ــار فــي
مواجهة صعبة لتأمني ثالثة مقاعد
مارونية ،رغم التحالف املستمر مع
حزب الله ،ومن خالله مع حركة أمل.
يـ ـض ــاف ال ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وه ـ ـ ــذا األهـ ـ ـ ــم ،أن
التيار يتوجس في بعبدا ،من تكرار
سـيـنــاريــو ع ــام  2009حــن تـضــافــرت
كــل ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة فــي مــواجـهـتــه.
وإذا كــان التيار ضامنًا ملقعد نيابي
ح ـك ـمــا ،والـ ـق ــوات ت ـت ـحــدث ع ــن سـبــاق
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـع ــد املـ ـ ــارونـ ـ ــي الـ ـث ــان ــي مــع
أرجـحـيــة ضمانه لـهــا ،إال أن احتمال
تحالف الـقــوات مــع حــزب الكتائب أو
مستقلني ،كما بــدأ يحصل في دوائــر
أخـ ــرى ،يـمـكــن أن يـضــاعــف املـحــاذيــر
ويـشـكــل خ ـط ـرًا عـلــى املـقـعــد املــارونــي
الثالث .لذا ّ
يعول على جهد مضاعف
للتيار مــن أجــل اإلبـقــاء على حصته،
وال سيما فــي ضــوء الـضـبــابـيــة التي
تـحـيــط إم ـك ــان تــأيـيــد ق ــوى سياسية
لـ ـه ــا حـ ـض ــوره ــا فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ك ـح ــزب
ً
«وعد» مثال.
وإذا كانت معركة كسروان الطاغية
ال ـي ــوم ،ألن ـهــا دائـ ــرة ال ـع ـمــاد ميشال
عـ ــون االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وت ـش ـكــل تـحــديــا
مــارون ـيــا فــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،إال أن
ذل ـ ــك ال ي ـخ ـفــف م ــن قـ ـس ــاوة مـعــركــة
جـ ــزيـ ــن ألسـ ـ ـب ـ ــاب تـ ـتـ ـع ــدى ح ـض ــور
ال ـت ـي ــار ف ـي ـهــا ،كــون ـهــا ت ـح ـ ّـول ــت إلــى
رمـ ــز ل ـل ـخ ــاف ب ـي ـنــه وبـ ــن الــرئ ـيــس
نبيه بــري ،واملــن ،السترجاع التيار
حصته فيهما .وهـمــا تختلفان من
ح ـيــث إدارة ال ـت ـحــال ـفــات ع ــن دوائ ــر
بيروت األولى وزحلة وعكار والبقاع
الشمالي ،حيث لم يكن للتيار وجود
فيها ،ويريد منافسة غريمه املاروني
كما األطراف السياسية األخرى.

فالغريم املاروني اآلخــر ،أي القوات،
ال ـتــي اخ ـت ــارت ي ــوم  14آذار إلع ــان
مرشحيها ،تراهن أيضًا على األكل
في الصحن ذاته للتيار .من الطبيعي
أن تـسـعــى ال ـق ــوات ال ــى كـتـلــة وازن ــة،
ل ـك ــن م ــن املـ ـه ــم س ـي ــاس ـي ــا بــالـنـسـبــة
إلـ ـيـ ـه ــا ،ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،إض ـع ــاف
خ ـص ـم ـه ــا املـ ـسـ ـيـ ـح ــي ،الع ـ ـت ـ ـبـ ــارات
تتعلق بــاملــرحـلــة املقبلة عـلــى املــدى
القريب حكوميًا ،وعلى املدى البعيد
رئاسيًا .وإذا كانت القوات تعتبر أن
الـتـيــار تـخـلــى عــن الـتـفــاهــم املـكـتــوب
ب ـي ـن ـه ـمــا بـ ـع ــد ت ــول ــي ع ـ ــون رئ ــاس ــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،تـ ــريـ ــد فـ ــي ظـ ــل ع ــدم
االتـ ـف ــاق ال ـكــامــل انـتـخــابـيــا بينهما
أن تنتزع لنفسها حصة مسيحية،

مــن حـصــة الـتـيــار الـحــالـيــة ،فــي املــن
وب ـع ـب ــدا وج ـب ـيــل وك ـ ـسـ ــروان .وهـنــا
تلتقي مصلحة القوات مع الكتائب.

القوات التي اختارت
يوم  14آذار إلعالن
مرشحيها ،تراهن أيضًا
على األكل في الصحن
ذاته للتيار الحر

لـكــن ال ـقــوات تطمح أكـثــر الــى تأكيد
حضورها في دائرة الشمال الثالثة،
م ـث ـل ـهــا م ـث ــل الـ ـتـ ـي ــار وإن ت ـف ــاوت ــت
مــواقـعـهـمــا ف ـي ـهــا ،وال ـب ـق ــاع الـغــربــي
والبقاع الشمالي ،إضافة الى زحلة
حيث تحاول استرجاع حصتها .في
حــن يـمـثــل ال ـشــوف بــالـنـسـبــة إليها
ما تمثله جزين للتيار ،مع اختالف
فــي نوعية العالقة مــع النائب وليد
جنبالط.
ف ـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،بـ ـ ــات م ـع ــروف ــا
أن ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ذات الـ ـث ـ ـقـ ــل ال ـس ـن ــي
كــدائــرتــي الـشـمــال األول ــى والـثــانـيــة
ت ـم ـثــان ك ـب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة مــركــزيــة
ان ـت ـخــاب ـيــة ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ن ـظ ـرًا
إلـ ــى ح ـســاس ـي ـت ـهــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي

تبدلت لهجة الحريري السياسية تجاه القوات بعد زيارته األخيرة للسعودية ،إال أنه لم ّ
يغير في تكتيكه االنتخابي (مروان طحطح)

تقرير

ّ
«قنابل موقوتة» تهدد الئحة روكز
موجة «تسونامي» التيار
الوطني الحر في كسروان
ـ الفتوح بدأت ّ
ترتد على
أصحابها ،بسبب ما يعتبره
ً
«أخطاء» في إدارة
البعض
الملف االنتخابي وطريقة
اختيار ُ
المرشحين على
الالئحة .ولكن أصحاب
الشأن ال ُينكرون وجود حالة
اعتراض داخلية ،يعدون
بضبطها قبل  ٦أيار

ليا القزي
ت ـت ـم ـحــور ال ـح ــال ــة االع ـت ــراض ـي ــة في
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ف ــي ك ـســروان
ـ ـ الـفـتــوح حــول ثــاث نـقــاط؛ األول ــى،
عـ ــدم تـمـثـيــل بـ ـل ــدات جـ ــرد ك ـس ــروان
في الترشيحات .الثانية« ،تجميع»
أعضاء في الئحة ،يندر إيجاد نقاط
مشتركة في ما بينهم .والثالثة ،هي
اختيار رجــل األعـمــال روجيه عــازار
ُمرشحًا حزبيًا وحيدًا في الالئحة.
ه ــذه ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ل ــم ت ـنــزل ب ــردًا
وس ــام ــا ع ـل ــى ق ـس ـ ٍـم م ــن ال ـعــون ـيــن
ال ـ ـك ـ ـسـ ــروان ـ ـيـ ــن ،يـ ـصـ ـع ــب ت ـح ــدي ــد
نسبتهم واملــدى الــذي من املمكن أن
تـصـ ّـل إل ـيــه حــركـتـهــم االحـتـجــاجـيــة.
ّ
إال أنـ ـ ــه ال ُ ِي ـم ـك ــن االدعـ ـ ـ ــاء أن ه ــذه

ُ
«امل ـ ـط ـ ـبـ ــات» لـ ــم تـ ــؤثـ ــر س ـل ـب ــا ع ـلــى
الحالة التنظيمية لـ «التيار» وعلى
ّ
الجو الشعبي العوني ،ال بل «ألهت»
املاكينة االنتخابية للتيار الوطني
ال ـحـ ّـر ب ـصــراعــات داخ ـل ـيــة ،فــي وقــت
تبحث فيه عــن كيفية الحفاظ على
ً
«زعامته» في كسروان .يكفي ،مثال،
أن ُيـقـ ّـدم «املـنــاضــل العتيق» نعمان
مراد طلب ترشحه إلى االنتخابات،
خ ــاف ــا إلرادة الـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ــزب ـي ــة،
ّ
ويرفع كل من املحامي فادي بركات
وال ــدكـ ـت ــور ال ـج ــام ـع ــي إيـ ـل ــي زوي ــن
وتوفيق سلوم الصوت االعتراضي
ُم ـل ـ ّـوح ــن بــات ـخــاذ خـ ـي ــارات أخ ــرى،
وعلى خطاهم سار آخرون ،وبصرف
النظر إن كان هؤالء سيعودون ّإلى
االن ـت ـظ ــام ض ـمــن «الـ ـخ ــط» ،ولـكــنـهــم

ق ـ ــرروا ف ــي لـحـظــة مـعـيـنــة «ت ـح ـ ّـدي»
ح ــزب ـه ــم ،وض ـم ـنــا ال ــرئ ـي ــس مـيـشــال
ع ــون ،رغ ــم «حــرص ـهــم» ال ــدائ ــم على
إظـهــار دعـمـهــم لــهُ .ي ـضــاف إلــى ذلــك
ال ـ «مـيـنــي» ثــورة الـتــي انطلقت هذه
املـ ـ ّـرة مــن م ـنــزل «ش ـيــخ» ك ـســروانــي،
رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات ك ـ ـسـ ــروان ـ ـ
الـفـتــوح ج ــوان حـبـيــش .كــان األخـيــر
قاب قوسني من االنتهاء من تشكيل
الئحة تجمعه بحزب الله في دائرة
ك ـســروان ـ ـ جـبـيــلّ ،
ردًا عـلــى ترشيح
«التيار» لرئيس املؤسسة املارونية
لالنتشار نعمة افرام.
طـ ـل ــب رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة ج ــونـ ـي ــة مـّـن
شقيقه يــوســف حبيش إع ــداد ملف
تــرش ـي ـحــه ،غ ـيــر أن «م ــون ــة» الـعـهــد
عـ ـل ــى جـ ـ ـ ــوان حـ ـبـ ـي ــش نـ ـجـ ـح ــت فــي

ع ــدم ت ـقــديــم شـقـيـقــه ط ـلــب تــرشـحــه.
أصــوات الرجل التفضيلية ستكون
مــن نصيب العميد املتقاعد شامل
روك ــز .ولـكــن ،ج ــوان حبيش مــا قبل
حـلــف «ال ـت ـيــار» ـ ـ افـ ــرام ال ُيـشـبــه ما
ب ـع ــده .ال ــرج ــل الـ ــذي خ ــاض مـعــركــة
تـثـبـيــت زع ــام ــة ع ــون ف ــي ك ـس ــروان،
ّ
عـبــر انـتـخــابــات بـلــديــة (صـحـيــح أن
ح ـب ـيــش أراد ال ـب ـل ــدي ــة أي ـض ــا ل ـي ـ ّ
ـرد
«الـ ـ ـص ـ ــاع» آلل افـ ـ ـ ــرام ب ـع ــد ات ـه ــام ــه
بملفات) ،لن يكون ُم ّ
تحمسًا لصرف
ّ
أي مـجـهــود م ــادي أو مـعـنــوي لرفد
ّ
ّ
الئ ـحــة ت ـضــم ألـ ــد أع ــدائ ــه .امل ـقــربــون
ّ
منه يقولون إن «بلوك حبيش يبلغ
قــرابــة  ٣٠٠٠ص ــوت .األكـيــد فــي هذه
الـ ـ ــدورة أن ق ـسـمــا م ـنـهــم سـ ُـي ـقــاطــع،
وق ـ ـس ـ ـمـ ــا س ـي ـن ـت ـخ ــب ف ـ ــري ـ ــد ه ـي ـكــل
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المستقبل للقوات:
ُ
عطكم في عكار
أعطونا في البقاع وجزين ...ن ِ
م ــواج ـه ــة زع ــام ــات س ـن ـيــة تـقـلـيــديــة
وحـ ــدي ـ ـثـ ــة .لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذا ال يـ ـقـ ـل ــل مــن
أهمية دوائــر البقاع الغربي وزحلة
والـ ـبـ ـق ــاع وصـ ـي ــدا – ج ــزي ــن ،حـيــث
يحاول تيار املستقبل عقد تحالفات
ف ـي ـهــا ل ـتــأمــن ك ـت ـلــة ن ـيــاب ـيــة ال يـقــل
عددها عن  20نائبًا .فــ»املستقبل»،
وإن تـ ـب ــدل ــت ل ـه ـج ـت ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة
تـجــاه ال ـقــوات اللبنانية بـعــد عــودة
الرئيس سعد الحريري مــن زيارته
األخيرة للسعودية ،إال أنه لم يغير
فــي تكتيكه االنـتـخــابــي .وكـمــا أبلغ
السعوديني أنه مستمر في تفاهمه
م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد
م ـي ـشــال ع ــون و»ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي»،
إذا أراد البقاء رئيسًا للحكومة ،إال
أن ذلـ ــك ل ــم ي ـتــرجــم ب ـعــد ت ـفــاه ـمــات
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة .ف ــالـ ـه ــدف الـ ـ ــذي رس ـمــه
الـ ـح ــري ــري ل ـت ـش ـك ـيــل ك ـت ـل ــة ن ـيــاب ـيــة
مـخـتـلـطــة بــاملـعــايـيــر الـطــائـفـيــة ،في
ّ
ســلــم األول ــوي ــات ،كـمــا عـبــر عــن ذلــك
بترشيحاته في طرابلس ،ومن أجل
ذلــك ال ي ــزال يـعــانــد الـتـيــار والـقــوات
على السواء .لم يتدخل «املستقبل»
في بعبدا أو املنت أو كسروان ،لكنه
حــريــص ع ـلــى أن ي ـكــون شــري ـكــا في
الدوائر املختلطة ،وفي الدوائر التي
يـعـتـقــد أن ــه سـيـخـســر م ـق ـع ـدًا سنيًا
فـيـهــا ،فـيـحــاول تـعــويـضــه مسيحيًا
في الــدائــرة نفسها أو غيرها .هكذا
ه ــي ح ــال دائ ـ ــرة ص ـي ــدا ـ ـ ـ ج ــزي ــن أو
زحلة أو البقاع الغربي ،أو بيروت
األول ـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ــي يـ ــريـ ــد ف ـي ـه ــا م ـقــاعــد
كــاثــول ـي ـك ـيــة وم ــارونـ ـي ــة وأرمـ ـنـ ـي ــة.
وهــو هنا يتشارك مع ثنائية حزب
الـلــه وحــركــة أمــل وال ـحــزب التقدمي
االشتراكي في التطلع الى حصص
مسيحية يتم تقديرها بــن  13إلى
 16ن ــائ ـب ــا ع ـل ــى األقـ ـ ــل ،م ــع تــرجـيــح
األكـ ـث ــري ــة لـ ــه ،وحـ ـ ــول هـ ــذه امل ـقــاعــد
تدور املفاوضات اليوم.
لـ ـك ــن ل ـ ــم يـ ـت ــم ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ع ـم ـل ـي ــا بــن
املستقبل والتيار الوطني الحر ،في
أي من الدوائر ولم يحسم تاليًا أي
تحالف انتخابي نهائي .وما حصل
م ــع الـ ـق ــوات ف ــي عــال ـيــه والـ ـش ــوف ال
يمكن اعتباره تفاهمًا عالي السقف،
باعتبار أن املستفيد األساسي منه
كان جنبالط .ألن الحوار الفعلي بدأ
ج ــدي ــا ،ح ــول ال ـح ـصــص املـسـيـحـيــة،
وه ــذا ت ـحـ ّـد لــن يـسـتـطـيــع ال ـت ـيــار أو
القوات القفز فوقه ،من دون التسليم
بهذه الحصص لحلفائهما.

املـ ـص ــدر إن «امل ـط ـل ــوب ف ــي امل ـق ــاب ــل أن
ي ـت ـن ــازل حـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات أو ي ـت ــواض ــع،
ـوق ــف ع ـ ــن املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـم ـق ـعــديــن
فـ ـيـ ـت ـ ّ
(كاثوليكي وماروني) في دائرة بعلبك
يتسنى للتيار الوطني
ـ الهرمل ،حتى
ّ
الـحـ ّـر االنـضـمــام إلــى الــائـحــة ورفــدهــا
بأصوات إضافية».
األمــر اآلخــر الــذي يطالب به املستقبل،
فــي ح ــال اكـتـمــال الـتـحــالــف مــع الـتـيــار
الوطني ّ
الحر في صيدا ـ جزين وخروج
ال ـقــوات مــن الــائـحــة ،أن تمنح الـقــوات
أصــوات ـهــا لــائـحــة املـسـتـقـبــل والـتـيــار
الـ ـح ــر ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل م ـع ـلــومــات
ع ــن أن ب ـعــض ال ـقــوات ـيــن سيمنحون
ـرشــح إب ــراه ـي ــم ع ـ ــازار.
أص ــوات ـه ــم ل ـل ـمـ ّ
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل ،بـحـســب امل ـص ــدر ،ال
يتخلى عن مقعدين؛ األول هو
يمكن أن
ّ
املقعد الكاثوليكي في جزين والثاني
هو املقعد املاروني في ّ
البقاع الغربي،

فاز اللبنانيون بموازنة
غب الموسم
تجميلية ّ
االنتخابي ،وتناسى فريقا 8
و 14آذار أرقامهما السياسية
السابقة ،لمصلحة األرقام
الحسابية لقانون الصوت
مر الثامن من آذار
التفضيليّ .
عاديًا ،وها هو الرابع عشر
حد
منه ،يمر «حزينًا» على ّ
تعبير النائب بطرس حرب« ،ألن
المصالح الشخصية انتصرت
على المبادئ»
أنـجــزت مــوازنــة عــام  2018فــي مجلس
الـ ــوزراء عـلــى عتبة مــؤتـمــر روم ــا غ ـدًا،
ومــؤت ـمــر ب ــاري ــس  4ف ــي الـ ـس ــادس من
نـيـســان املـقـبــل ،ومــؤتـمــر بــروكـســل في
ال ـخ ــام ــس وال ـع ـش ــري ــن مـ ـن ــه .مــواع ـيــد
جعلت املوازنة عبارة عن قطع حساب
ومسكنات أم ــام املــانـحــن واملـقــرضــن،
إن وف ــوا بــالـتــزامــاتـهــم .مــوازنــة جعلت
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ي ـس ـت ـخ ــدم حـقــه
ال ــدس ـت ــوري بـتــوقـيـعــه م ــرس ــوم دع ــوة
مـجـلــس الـ ـن ــواب ال ــى ع ـقــد اسـتـثـنــائــي
ابتداء من يوم أمس حتى التاسع عشر
ً
مــن آذار ال ـحــالــي .وف ــي طليعة جــدول
أعمال هذا العقد مشروع املوازنة.
لــم يستسغ الرئيس نبيه بـ ّـري توقيع
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـ ــرسـ ــوم دعـ ــوة
املجلس النيابي إلــى عقد استثنائي.
ق ــال ب ــري أم ــام ّ
زواره فــي عــن التينة،
أمــس ،إنها «لــزوم ما ال يـلــزم» .فالعقد
الـ ـع ــادي لـلـمـجـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ،بحسب
ال ـق ــان ــون ،ي ـب ــدأ ف ــي  15ت ـشــريــن األول
وفـ ــي  15آذار ،وي ـص ـبــح امل ـج ـلــس في
حالة انعقاد دائ ــم ،على أن تبدأ أولــى
الجلسات في أول ثالثاء يلي تاريخ 15
تشرين األول أو  15آذار .وبالتالي ،فإن
العقد العادي يبدأ غدًا الخميس ،وإذا
تـقـ ّـرر التئام املجلس النيابي الثالثاء
املقبل ،فإن هذه الجلسة ستكون خارج
وق ـعــه عــون،
الـعـقــد االسـتـثـنــائــي ال ــذي ّ
ويختتم في  19الشهر الحالي ،أي يوم
اإلثنني املقبل.
ّ
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ب ـ ـ ــري ،ه ــي «خـ ـط ــوة ال
يستفيد منها أحد ،ال املجلس النيابي
وال رئـيــس الـجـمـهــوريــة»ّ ،إل «إذا كان
املطلوب أن يقولوا إنهم هم من أنجزوا

(هيثم الموسوي)

املوازنة وليس وزارة املال».
ويضيف ّ
بري أن من يريد االستعجال
ّ
ب ــامل ــوازن ــة كـ ــان ع ـل ـيــه أن «ال ي ـضــيــع
شهرين ونصف شهر ،ولو كان هناك
رغ ـ ـبـ ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـ ـجـ ــرى فـ ـت ــح ال ـع ـقــد
االستثنائي بداية العام الحالي بعد
ان ـت ـه ــاء ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي ،ول ـي ــس اآلن،
وأك ــد رئيس
مــع بــدء الـعـقــد ال ـع ــادي»ّ .
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي أن ـ ــه سـيـسـتـعـجــل
ل ـج ـنــة امل ـ ــال واملـ ــوازنـ ــة إلجـ ـ ــراء قـ ــراء ة
شاملة ملـشــروع املــوازنــة ،بعد أن كان
طلب من دوائــر املجلس النيابي طبع
 160نسخة من املشروع وتوزيعه على
النواب.
وي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـر بـ ـ ـ ــري ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة إقـ ـ ـ ــرار
امل ـ ــوازن ـ ــة فـ ــي امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي قـبــل

بري ال يستسيغ «العقد
االستثنائي» :هل
المطلوب القول إنهم
هم من أنجزوا الموازنة؟

وستعقد لهذه الغاية 3
عيد الفصح،
ُ
جـلـســات أس ـبــوع ـيــا ،ألن «امل ـط ـلــوب أن
نـنـجــز امل ــوازن ــة ق ـبــل مــؤت ـمــر ب ــاري ــس،
للتأكيد للدول املانحة أن عجلة الدولة
االقـتـصــاديــة واملــال ـيــة تـسـتــأهــل الثقة،
بعد أن ملست قلقًا أوروبيًا من األمر».
ّ
ّأما انتخابيًا ،فلم يسجل حتى اآلن أي
جدي بني تيار املستقبل وحزب
تفاهم ّ
الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،سـ ــوى ف ــي دائـ ــرة
عــالـيــه ـ ـ ال ـش ــوف؛ فــالــرئـيــس الـحــريــري
ال ــذي وض ــع أم ــام الـسـعــوديــن معادلة
فوزه بما بني  23إلى  25مقعدًا من دون
التحالف مع أي من القوى السياسية،
ال ي ـجــد نـفـســه م ـض ـط ـرًا إل ــى مـســاعــدة
حلفائه املفترضنيّ ،إل بالحدود التي
تتعدى خسارته نائبًا مضمونًا في
ال
ّ
كتلته لـحـســاب أي تـحــالــف أو حليف
آخــر .وهــذه املعادلة تصلح أيضًا على
تـحــالــف املستقبل مــع الـتـيــار الوطني
ال ـح ــر .ف ــي دائـ ــرة ع ـ ّـك ــار م ـث ـ ًـا ،وم ــع أن
التفاهم بــن الـقــوات واملستقبل وصل
إلـ ــى م ــراح ــل م ـت ـقـ ّـدمــة حـ ــول ان ـض ـمــام
مرشح القوات وهبة قاطيشا إلى الئحة
ّ
املـسـتـقـبــل ،إال أن الـتـحــالــف لــم يحسم
بـ ـع ــد .ف ـب ـح ـســب م ـ ـصـ ــادر مـسـتـقـبـلـيــة
بارزة« ،تدرك القوات صعوبة حصولها
ع ـلــى ح ــاص ــل ان ـت ـخــابــي ل ــوح ــده ــا في
عـ ـ ّـكـ ــار ،وأن ال ـف ــرص ــة ال ــوحـ ـي ــدة لــذلــك
هــي االنـضـمــام إل ــى الئـحـتـنــا» .ويـقــول

باإلضافة إلــى حصول املستقبل على
م ــرش ــح م ـس ـي ـح ــي واح ـ ـ ــد عـ ـل ــى األقـ ــل
فــي دائ ــرة زحـلــة .وحـتــى اآلن لــم ينجز
التفاهم في البقاع الغربي ،مع إصرار
ال ـ ـقـ ــوات ع ـل ــى ح ـصــول ـهــا ع ـل ــى املـقـعــد
املاروني.
وفي زحلة ،التي خرجت منها القوات
إلـ ـ ــى ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع الـ ـكـ ـت ــائ ــب ،ت ـقــول
مـصــادر املستقبل إن املشكلة اآلن مع
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ،ال ـ ــذي يـطــالــب
بــأربـعــة مرشحني هــم ميشال سكاف،
م ـي ـش ــال ض ــاه ــر ،أسـ ـع ــد ن ـك ــد وسـلـيــم
ع ـ ــونّ ،إل أن «ح ـج ــم ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ف ـ ــي زح ـ ـلـ ــة أق ـ ـ ـ ــل م ـ ــن حـ ــاصـ ــل واح ـ ـ ــد،
ّ
واملستقبل يملك حاصلني ونستطيع
ـؤكــد مـصــادر
الـعـمــل عـلــى ال ـثــالــث» .وتـ ّ
يعد القوات أبدًا بأنه
املستقبل أنه «لم ِ
سـيـعـطــي أص ــوات ــه ل ـل ـقــوات ف ــي بعبدا
أو فــي املـ ــن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «ال ـقــوات
ت ـس ـت ـخــف ب ـق ــدرت ـن ــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي
هاتني الدائرتني .ل َ
نر كيف سيتدبرون
ِ
أمـ ــرهـ ــم» .وي ـت ــاب ــع املـ ـص ــدر أن ال ـح ــال
نـفـسـهــا تـنـطـبــق ع ـلــى دائـ ـ ــرة ال ـش ـمــال
الثالثة ،التي ّ
يتم تداول األخبار عن أن
تيار املستقبل سيمنح أصواته لطوني
فــرنـجـيــة ف ــي زغ ــرت ــا ول ـل ــوزي ــر ج ـبــران
باسيل فــي الـبـتــرونّ ،إل أنــه «ال شيء
رسـمـيــا حـتــى اآلن ،ول ــم نـنــاقــش األمــر
باألرقام مع املعنيني» .وتجزم مصادر
املستقبل بأن «التيار سيمنح أصواته
في الـكــورة للنائب نقوال غصن ،الذي
يخوض معركة ربح» ،وأن نائب رئيس
مجلس ال ـنــواب فــريــد مـكــاري سيعمل
ّ
(انتخابيًا وليس ماليًا).
على دعمه

رسائل
إلى المحرر
الـ ـ ـخ ـ ــازن أو أي الئـ ـح ــة مـ ـع ــارض ــة،
فيتبقى من سيقترع لروكز ،وهؤالء
ً
ال ُيمكن تحديد عددهم» .أصال« ،من
ّ
سيتحمس لخوض معركة ال عنوان
ّ
سـيــاسـيــا ل ـهــا» ،يـســأل امل ـقــربــون من
حبيش.
ليس التيار الوطني الـحـ ّـر وشامل
روك ــز بـعـيــديــن عــن أجـ ـ ُـواء حـبـيــش.
ح ـ ـتـ ــى م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ــون أب ـ ـ ـلـ ـ ــغ بـ ـه ــذا
ّ
امل ــوق ــف .ول ـكــن «امل ـش ـك ـلــة» أن أح ــدًا
مــن هــؤالء لــم يستمع إلــى نصيحة
ّ
«الـ ـ ّ
ـريـ ــس» ب ـ ــأن االح ـ ـصـ ــاء ات ال ـتــي
ُ
ّ
تشير إلــى تـقــدم اف ــرام بـفــارق كبير
ُ
وبـ ـ ـظ ـ ــرف زم ـ ـنـ ــي قـ ـصـ ـي ــر «مـ ـب ــال ــغ
ف ـي ـهــا ،وم ـق ـص ــودة لـخـلــق رأي عــام
إيـ ـج ــاب ــي» ،وأصـ ـ ّـمـ ــوا آذانـ ـه ــم حــن
ّ
ّ
ذكـ ــرهـ ــم بـ ـ ــأن افـ ـ ـ ــرام ،ك ـم ــا ف ـع ــل فــي

االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة فـ ــي 2010
وبـ ـع ــد ان ـت ـخ ــاب ــه رئ ـي ـس ــا لـجـمـعـيــة
الـصـنــاعـيــن ورف ــض إع ـط ــاء عضو
لـ «التيار» ،سيعود «ليترك الحزب
ع ـن ــد أول م ـن ـع ـطــف .واف ـ ـ ــرام قـنـبـلــة
موقوتة داخل الالئحة».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـت ـيــار
ال ـعــونـّـي« ،نـعـمــة افـ ــرام صـيــد ثـمــن،
تـ ـمـ ـك ــن ــا مـ ـ ــن سـ ـحـ ـب ــه مـ ـ ــن صـ ـف ــوف
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .هــو دع ــم الـتـيــار
فــي انتخابات الـ ــ ٢٠٠٩النيابية في
وقت كان فيه حبيش مع فريد هيكل
الخازن ،فهل ّ
نفوت فرصة ّ
ضمه إلى
التكتل؟».
ال ُي ـن ـك ــر مـ ـس ــؤول ــون ف ــي «ال ـت ـي ــار»
وجود ّ
جو اعتراضي« ،سيتم ضبطه
ّ
قبل موعد االنتخابات» .ولكن هؤالء

ّ
أنفسهم ُيشيرون إلــى أنــه «ال ُيمكن
ّ
إن ـهــاء ك ــل حــالــة االع ـت ــراض ،خاصة
ّ
مــع وج ــود هــذا الـكــم مــن التعقيدات
والتناقضات داخــل الــائـحــة .هناك
مــن ال يقبل أن يقترع لالئحة فيها
(ال ـنــائــب ال ـســابــق) مـنـصــور ال ـبــون،
بـعــد التجييش ض ـ ّـده مـنــذ الـ ــ،٢٠٠٥
وآخ ـ ـ ـ ـ ــرون ل ـ ــم يـ ـتـ ـق ـ ّـبـ ـل ــوا ال ـت ـح ــال ــف
م ـ ــع افـ ـ ـ ـ ـ ــرام .امل ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــون ح ــزبـ ـي ــا ال
ّ
ينفكون يسألون عن جدوى تنظيم
انتخابات تمهيدية صــرف خاللها
ال ـح ــزب ـي ــون ُجـ ـهـ ـدًا م ــال ـ ّـي ــا ون ـف ـسـ ّـيــا،
ُليختار في النهاية شخص (روجيه
عازار) لم ُيشارك فيها».
في ما ّ
خص االعتراض على ترشيح
ّ
عدد
عازار ،فهو «جو محصور» في ٍ
م ــن ب ـل ــدات «ال ـف ـت ــوح»ُ ،
وي ـس ـهــم في

تـغــذيـتــه ُمــرش ـحــون ّ ُم ـت ـضــررون من
تـغـيـيـبـهــم ،عـلـمــا ب ــأن ــه ُي ـح ــاول عقد
ُمـصــالـحــات مــع «ال ــرف ــاق» ،لتوحيد
ج ـهــودهــم ق ـبــل  6أي ـ ــار .ع ـلــى الــرغــم
مــن ذل ــك ،ومــن إب ـّـاغ الــوزيــر ُجـبــران
باسيل لـعــازار أن ــه سيكون املــرشــح
الحزبي على الالئحة ،ال يزال ّهناك
ضغوط من أجل استبدالهُ ،يغذيها
أم ــران؛ األول ،هــو خــوف الـبــون «من
الخسارة بوجود افرام على الالئحة
مــع مــا يملكه مــن إمـكــانـيــات مــاديــة،
وع ـ ـ ـ ـ ــازار الـ ـ ـ ــذي لـ ــديـ ــه خ ـ ــدم ـ ــات فــي
الفتوح .لذلك ،يقف النائب السابق
ّ
في صف الحزبيني املعترضني على
عازار» ،بحسب املعلومات .أما األمر
ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو االن ــزع ــاج ف ــي ب ـلــدات
الجرد على عدم تمثيلهم.

مزهر :أنا مستقل
يـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـم املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح عـ ـ ـ ــن امل ـ ــرك ـ ــز
الكاثوليكي فــي دائ ــرة صيدا
ـ ـ جــزيــن ،وليد إبراهيم مزهر،
أن يوضح أنــه مرشح مستقل
وله عالقات وطيدة مع أهالي
م ــدي ـن ــة ص ـي ــدا وك ــاف ــة ب ـل ــدات
ق ـضــاء جــزيــن ومــدي ـنــة جــزيــن
بالذات ،وهو على عالقة مميزه
مــع كــافــة األطـ ــراف السياسية
وال ــدي ـن ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة في
املـنـطـقــة ،وع ـلــى تــواصــل دائــم
مع أهاليها.
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انتخابات
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القوات في المتن الشمالي« :بال وال شي»
بات المشهد المتني أوضح مع اقتراب موعد االنتخابات النيابية .أول الغيث الئحة مكتملة من ثمانية مرشحين رئيسها
من القوات اللبنانية ،واختارت معراب أن تستعين بأصدقائها وبأصدقاء أصدقائها لتسمية البقية ،بما في ذلك «تزيينهم
بوجوه نسائية»
رلى إبراهيم
أكمل حــزب القوات اللبنانية الئحته
فـ ـ ــي املـ ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي مـ ـ ــع انـ ـضـ ـم ــام
املهندس شكري مكرزل الى املرشحني
امل ـ ــوارن ـ ــة الـ ـث ــاث ــة :إدي أب ـ ــي ال ـل ـمــع
وج ـيــزيــل هــاشــم زرد ورازي ال ـحــاج.
طبعًا ،كانت القوات قد رشحت مديرة
العالقات العامة في مستشفى الروم
ل ـي ـنــا مـخـيـبــر واالع ــامـ ـي ــة جيسيكا
ع ـ ــازار ع ــن امل ـق ـعــديــن األرثــوذك ـس ـيــن
والــرئ ـيــس الـســابــق ملـجــالــس االقــالـيــم
وامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ف ـ ــي ح ـ ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب
مـ ـيـ ـش ــال م ـك ـت ــف ورئـ ـ ـي ـ ــس مــؤس ـســة
«وديع الحاج» رازي الحاج الى جانب
مرشح حزب الرمغفار آرا كيونيان.
فــي الشكل ،الالئحة جــذابــة وتحاكي
مــوضــة «امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» وظــاهــرة
ترشيح النساء ،ولكنها في املضمون
ال ت ـعـ ّـبــر سـ ــوى ع ــن إف ـ ــاس الـ ـق ــوات.

القوات تحاكي «الموضة»
الئحة
ً
وجذابة شكال ّ ،ولكنها في
المضمون تعبر عن إفالس سياسي
إفالس ال يقتصر على املنت الشمالي
فحسب ،بل يمتد الى غالبية الدوائر.
أين كوادر القوات؟ أين شبابها الذين
تتغنى بهم مع كل انتخابات طالبية
أو ن ـقــاب ـيــة؟ أيـ ــن ال ـن ــاش ـط ــون الــذيــن
تزين بهم موقعها اإللكتروني؟ كيف
لحزب كالقوات أن يعيد تقديم وجوه
فشلت في بناء حيثية جدية لها في
املناطق؟
ص ـح ـيــح أن إدي أبـ ــي ال ـل ـمــع يتميز
بــوجـهــه الـ ـ ــودود ،وه ــو مــرشــح دائ ــم،
اال أن ذلك ال يسد الفراغ الذي تعاني
منه الـقــوات في املــن الشمالي ،حيث
كان يفترض أن تبني أساسات متينة
تخولها منافسة التيار الوطني الحر
ّ
بالحد األدنى في البلديات
والكتائب
واملخترة ،إذ بها تجد نفسها «بال وال
شــي» ،على حـ ّـد تعبير أحــد كوادرها
ّ
امل ـح ـت ـج ــن ،وهـ ــا ه ــي ت ـش ــك ــل الئ ـحــة
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ي ـص ــح الـ ـق ــول ف ـي ـهــا «بـ ــا وال ش ــي».
دليل هــؤالء هو االستعانة بأصدقاء
لـتـشـكـيــل الئ ـح ــةّ :أول ـه ــم صــديــق أبــي
ال ـل ـم ــع ،ال ـك ـت ــائ ـب ــي ال ـس ــاب ــق م ـيـشــال
مكتف الذي ينشط في دائرة كتائبيي

ّ
الجميل وبقايا
النائب الــراحــل بيار
 14آذار ف ــي امل ـ ــن .ب ـ ـ ــدوره ،اس ـت ـعــان
م ـك ـت ــف ب ـص ــدي ـق ــه املـ ـهـ ـن ــدس ش ـكــري
مكرزل الــذي لم يخض أي انتخابات
فــي حـيــاتــه وال ب ــرز سـيــاسـيــا فــي أي

مـ ـك ــان م ــن قـ ـب ــل ،ول ـك ـن ــه ص ـ ــار ف ـجــأة
مرشحًا لالنتخابات النيابية .ورازي
الـ ـح ــاج ه ــو اآلخـ ـ ــر ص ــدي ــق ل ـل ـق ــوات،
وخاض االنتخابات البلدية في بلدته
بسكنتا الــى جانبهم ،ولكنه بخالف

مكرزل ينشط في الجرد عبر مشاريع
ينفذها
اجتماعية وإنمائية محلية
ّ
بــواس ـطــة مــؤسـسـتــه وم ــرك ــز «مـ ــن»،
وقــد خــاض التجربة السياسية عبر
حركة «املستقلون» التي ّأسسها منذ

ّ
بيروت  :2الئحة  8آذار تكتمل ..واألرثوذكسي معلق
بدأت معا ِلم ّاللوائح في دائرة
بيروت الثانية تت ِضح بين ّالقوى السياسية
الكبيرة ،وباتت أسماء ُ
المرشحين الذين
ستعتمدهم على لوائحها شبه منجزة
على مسافة أقل من أسبوعين من آخر
موعد إلنجاز اللوائح
ميسم رزق
علمت «األخـبــار» أن الالئحة املدعومة
مــن ق ــوى  8آذار ،وت ـحــدي ـدًا ح ــزب الله
وح ــرك ــة أمـ ــل وج ـم ـع ّـيــة امل ـش ــاري ــع في
ً
بـيــروت الثانية ،ستضم كــا مــن :عمر
غـ ـ ـن ـ ــدور ،م ـح ـم ــد بـ ـع ــاصـ ـي ــري ،زه ـي ــر

ّ
الـخـطـيــب وم ــرش ــح جـمـعـيــة املـشــاريــع
(األحـ ـ ـب ـ ــاش)ع ـ ــدن ـ ــان ط ــراب ـل ـس ــي (ع ــن
املـقــاعــد الـسـنـيــة) ،أم ــن ش ــري ومحمد
خ ـ ّـواج ــة (عـ ــن امل ـق ـع ــدي ــن ال ـش ـي ـع ـيــن)،
ّ
الحر عن مقعد
مرشح التيار الوطني
األقليات ّ
القس إدغار طرابلسي.
ووفق املعلومات ،سيكتفي ّفريق  8آذار
بتسمية أربعة مرشحني سنة ّمن أصل
سـتــة ،فيما ُيـحـ ّـبــذ تسمية مــرشــح عن
مقعد الــروم األرثــوذكــس ،وهــو بصدد
البحث عن اسم من بني الذين ترشحوا
فــي هــذه ال ــدائ ــرة .وتـقــول مـصــادر هذا
الـ ـف ـ ّـري ــق إن ح ـ ــزب الـ ـل ــه وحـ ــركـ ــة أم ــل
تـمـ ّـنـيــا ع ـلــى ال ـح ــزب ال ـقــومــي اخـتـيــار
مــرشــح لــه عــن هــذا املقعد ،لكن الحزب
رفـ ــض ذلـ ـ ــك ،وخ ـص ــوص ــا أن االتـ ـف ــاق
الــذي أنجز سابقًا مع القوميني قضى
بإعطائهم مقعد األقليات« ،وهو اتفاق

ُ
أجـهــض قبل  48ســاعــة مــن إقـفــال باب
الـتــرشـيـحــات ف ـقــط» ،وأش ـ ــارت إل ــى أن
«القيادة القومية ّ
عبرت عن امتعاضها،
لكنها ق ــررت تقديم مصلحة املقاومة
ع ـلــى أي مـصـلـحــة ف ـئ ــوي ــة» .م ــن هـنــا،
جــرى البحث عــن تعويض للقوميني،
مــن ن ــوع حصولهم عـلــى مقعد ضمن
الئ ـحــة ن ـقــوال ف ـتــوش وحـ ــزب ال ـلــه في
دائرة زحلة ،مقابل املقعد اإلنجيلي في
ّ
وتردد أن مرشح القوميني في
بيروت،
هذه الالئحة هو ناصيف التيني.
وأشارت املصادر الى أن الوزير جبران
باسيل« ،رغــم حصوله على ما يريده
في بيروت الثانية (املقعد اإلنجيلي)،
إال أنـ ــه ي ـ ّـرف ــض أن ي ـس ـمــي حـ ــزب الـلــه
وأمــل املرشح األرثوذكسي في بيروت
الـثــانـيــة ،وه ــو تمنى أن يبقى شــاغـرًا
«تـفــاديــا لـتــوزع األص ــوات التفضيلية

بني مقعدين مسيحيني» .هذا الرفض
شكل نقطة خالفية مع حزب الله وأمل،
لكنه «لن يؤثر على قرار التحالف في
هذه الدائرة».
وب ـع ــدم ــا أع ـل ـن ــت ح ــرك ــة ال ـش ـع ــب ي ــوم
السبت املــاضــي أسـمــاء مرشحيها في
بيروت الثانية وهم :ابراهيم الحلبي،
ع ـم ــر واك ـ ـيـ ــم ،ي ــوس ــف ال ـط ـب ــش ،نـبـيــل
السبعلي ،فراس منيمنة ،حنان عثمان،
روال حوري وفاتن زين (بالتحالف مع
نـعـمــت ب ــدر الــديــن وهــانــي ف ـيــاض من
«بدنا نحاسب») ،رست الئحة املرشح
ف ــؤاد مـخــزومــي عـلــى األس ـم ــاء اآلت ـيــة:
عـ ـص ــام بـ ــرغـ ــوت (جـ ـم ــاع ــة إس ــام ـي ــة
سـ ــاب ـ ـقـ ــا) ،حـ ـم ــود كـ ــريـ ــديـ ــة ،مـ ـع ــروف
ع ـي ـت ــان ــي ،ح ـس ــن عـ ـب ــود ،زي ـن ــة م ـن ــذر،
خليل برمانة ،يوسف بيضون ونديم
قسطه.

ويـ ـق ــول م ـق ــرب ــون م ــن رئـ ـي ــس تـحــريــر
صحيفة الـلــواء صــاح ســام ،إنــه رغم
الضغوط التي يتعرض لها املرشحون
فــي الئ ـح ـتــه ،ون ـجــح بعضها فــي دفــع
بـعـضـهــم إلـ ــى االن ـس ـح ــاب ،فـ ــإن ســام

باسيل يرفض أن
تضم الئحة حزب الله
وأمل في بيروت الثانية
مرشحًا أرثوذكسيًا
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ّ
فتى الكتائب في زحلة يودع مقعده؟
كان في الثانية عشرة من عمره.

ماذا عن باقي المرشحين؟
ال يكفي هنا الوجه النسائي الجميل
إال إذا كانت الغاية منه االستعراض
ال غ ـي ــر ،ب ــل ف ــي ذلـ ــك إه ــان ــة لـلـنـســاء
الراغبات في دخول معترك السياسة،
وهــو نــوع مــن االستخفاف بقدرتهن
عـلــى أداء دور س ـيــاســي .وق ــد تـكــون
هنا مـعــراب وقـعــت فــي خطأ اختيار
نـســاء نــاجـحــات فــي عملهن ،ولـكــن ال
ّ
تسمح لهن خبرتهن بدخول البرملان.
فـمــا ال ــذي سـتـقــدمــه جـيــزيــل الـهــاشــم
زرد العاملة في مسرح األطفال سوى
أن معراب ستستغلها لضمان بعض
أصوات ّعائلة أبو جودة املستاءة من
عــدم تبني التيار الوطني الـحــر ّ
ألي
من أفرادها؟ وما الذي ستقدمه مديرة
العالقات العامة في مستشفى الروم
لينا مخيبر شقيقة املــرشــح الــراحــل
ال ـ ـيـ ــاس م ـخ ـي ـب ــر ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان بـ ـ ــدوره
صديقًا لوزير االعالم ملحم رياشي؟
تتضح «اسـتــراتـيـجـيــة» ال ـقــوات أكثر
بتسميتها االعالمية جيسيكا عازار.
فماذا تريد معراب العاجزة عن شغل
الناس بالئحة سياسية ناجحة ،من
وراء ترشيح إعالمية ناجحة؟
ال شـ ـ ـ ــيء سـ ـ ـ ــوى أن تـ ـغـ ـل ــف ض ـعــف
الـبـنـيــان الـسـيــاســي ال ـقــواتــي بلمسة
جميلة ،األمر الذي فضحته االعالمية
نيكول حجل التي ّ
صرحت بأنه قبيل
ّ
تـبــنــي ع ـ ــازار ،فــاوض ـهــا أح ــد أعـضــاء
الــائ ـحــة م ــن أج ــل االن ـض ـم ــام الـيـهــا،
لكنها رف ـضــت ،علمًا ب ــأن م ـعــراب لو
كــانــت جـ ــادة ف ــي تــرشـيــح ن ـســاء لهن
خ ـ ـبـ ــرة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،لـ ـك ــان ــت رش ـح ــت
االعالمية َمي شدياق ،بكل رمزيتها،
ومل ـ ــا ك ــان ــت تــرك ـت ـهــا «ت ـ ـحـ ــرد» ج ــراء
خ ــذالن ال ـقــوات لـهــا ،ال بــل خ ــذالن كل
فريقها السياسي لها.
ي ـص ـع ــب عـ ـل ــى مـ ـ ـع ـ ــراب دف ـ ـ ــن خ ـي ـبــة
القواتيني أنفسهم بالئحة عبارة عن
«هـمــروجــة» هدفها تعويم مرشحها
الحزبي إدي أبي اللمع .فكل الدراسات
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن ال ـ ـقـ ــوات عـ ــاجـ ــزة عــن
تــأمــن الـحــاصــل االنـتـخــابــي وحــدهــا،
وستعمل على االستفادة من الصفقة
الـتــي عقدتها مــع الـحــزب االشـتــراكــي
وتـيــار املستقبل فــي الـشــوف وبعبدا
لـلـفــوز ب ــأص ــوات هــاتــن ال ـقــوتــن في
امل ــن ال ـتــي قــد تـصــل ال ــى ح ـ ّـد خمسة
ّ
تصب في خانة
آالف صوت تفضيلي
أبي اللمع.

لن يتراجع عن خيار الئحة العائالت
البيروتية» ،ويرد خصومه على مقولة
الـضـغــوط بــالـقــول «ص ــاح س ــام غير
ّ
جدي في تأليف الالئحة ،فلو كان يريد
ً
فعال خوض املعركة لكان أعلن الئحته،
وخصوصًا في ظل وفرة املرشحني عن
كل املقاعد في بيروت الثانية».
يــذكــر أن رئ ـيــس ت ـيــار املستقبل سعد
ال ـح ــري ــري ،ك ــان ق ــد أع ـل ــن بـشـكــل غير
ّ
تضمه إلى جانب
رسمي الئحته ،التي
ك ــل م ــن :الــرئ ـيــس ت ـمــام س ــام ،الــوزيــر
ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ،ن ــزي ــه ن ـج ــم ،الـعـمـيــد
علي الـشــاعــر ،روال الطبش ج ــارودي،
رب ـي ــع ح ـســونــة ،غـ ــازي ي ــوس ــف ،زاه ــر
وليد عيدو وباسم الشاب ،وسينضم
إليها بطبيعة الـحــال فيصل الصايغ
عــن املـقـعــد الـ ــدرزي فــي ض ــوء التفاهم
الحاصل مع النائب وليد جنبالط.

ُ
أخذت صورة الئحة
حزبي الكتائب والقوات
في زحلة ،ولم يعد ينقص
سوى طباعتها قبل أن تنشر،
معلنة بدء الحملة االنتخابية
لالئحة رسميًا .النائب إيلي
ماروني يراهن على هذا
التحالف ليفوز بمقعده
النيابي ،لكن دون هذا
الهدف عقبات كثيرة
إيلي الفرزلي
يعيش حزب الكتائب أسوأ أيامه .كتلته
النيابية مهددة بالتقلص إلى الحدود
الدنيا ،بالرغم من إصراره على ترشيح
حزبيني في كل الدوائر .قد ال يبقى في
الكتلة سوى نائبني فقط.
الـ ـخـ ـط ــاب «الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري» ل ـل ـك ـت ــائ ــب مـنــذ
خ ــروج ــه م ــن الـحـكــومــة ل ــم يـسـعـفــه في
رف ــع نـسـبــة الـتــأيـيــد الـشـعـبــي ل ــه .قبيل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،رسـ ـ ــم سـقـفــا
مبدئيًا للتحالفات :ال تحالف مــع ّ
أي
مــن أح ــزاب السلطة إذا لــم يستقل من
الحكومة .كان الخطاب ّ
موجهًا تحديدًا
ّ
إلى «القوات» .سقف الخطاب تبدل مع
حـشــر الـكـتــائــب فــي زاويـ ــة ع ــدم إيـجــاد
حلفاء حقيقيني يساعدونه في تأمني
حاصل انتخابي .لم يعد مهمًا إن كان
ّ
الجميل تحدث يومًا عن فساد
سامي
«ال ـ ـق ـ ــوات» ومـ ـش ــارك ــة س ـم ـيــر جـعـجــع
ف ــي ال ـص ـف ـقــات وامل ـح ــاص ـص ــة .وتـحــت
عنوان ترك الهامش للمرشحني لنسج
تحالفاتهم «بما ال يتعارض مع خيار
ّ
الجميل
ال ـحــزب» ،انـضــم الـنــائــب نــديــم

إل ــى الئ ـحــة الـسـلـطــة ف ــي ب ـي ــروت ،وفــي
زحلة لــن يتأخر النائب إيلي ماروني
قبل االنضمام إلى الئحة حزب القوات
«األقرب إلى الكتائب لعدم انخراطه في
الفساد».
أول مــن أمــس ،تـ ّ
ـريــث املكتب السياسي
ال ـك ـت ــائ ـب ــي ف ــي ت ـث ـب ـيــت ال ـت ـح ــال ــف مــع
القوات في زحلة ،ربطًا بمساع يبذلها
إلق ـن ــاع ال ـق ــوات بـسـحــب امل ــرش ــح ف ــادي
سـ ـع ــد فـ ــي ال ـ ـب ـ ـتـ ــرون مل ـص ـل ـح ــة س ــام ــر
سعادة .بدا هذا التريث لزوم ما ال يلزم،
فــي ظــل تثبيت التحالف على األرض.
أمــس لم يصدر أي قــرار ينهي التريث،
لكن نائب رئيس الحزب ،سليم الصايغ،
أشــار إلــى أن االتجاه هو للتحالف في
زحلة .املرشح ماروني نفسه كان أمس
ّ
تتهيأ الالئحة
يشارك في الصورة التي
العتمادها في حملتها االنتخابية.
هـ ــل ي ـض ـم ــن حـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب م ـق ـعــده
الزحالوي إذا تحالف مع القوات؟
امل ـ ـض ـ ـمـ ــون ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ال ــائـ ـح ــة
املـشـتــركــة أن ـهــا تـضـمــن مـقـعـدًا واح ـ ـدًا.
وص ــار واضـحــا أن «ال ـقــوات» تضع كل
ثقلها خلف املرشح الكاثوليكي جورج
عقيص .يريد حزب القوات بهذا الفوز

أن ي ـضــرب ع ـص ـفــوريــن بـحـجــر واح ــد:
الفوز باملقعد الكاثوليكي مع ما له من
رم ــزي ــة لـنــاحـيــة وج ـ ــوده ف ــي «عــاصـمــة
الـكـثـلـكــة» ،وال ـس ـعــي إل ــى أن ي ـكــون هذ
ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى حـ ـس ــاب مـ ـي ــري ــام س ـكــاف
تحديدًا.
ال ـ ـح ـ ـص ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـق ـ ـعـ ــد ثـ ـ ـ ـ ــان ل ـي ــس
ً
مستحيال ،ولـهــذا يـبــدو إيـلــي مــارونــي
م ـت ـحـ ّـم ـســا ل ـل ـشــراكــة م ــع ال ـ ـقـ ــوات ،لـكــن
هـ ــل يـ ـك ــون ه ـ ــذا امل ـق ـع ــد مـ ــارون ـ ـيـ ــا؟ لــن
ت ـكــون امل ـعــركــة م ــع سـلـيــم ع ــون سـهـلــة،
إذ ي ـتــوقــع أن ي ـضــع ال ـعــون ـيــون ثقلهم
خلف مرشحهم الحزبي .ولذلك ُي ّ
رجح
أن تكون فرصه في الفوز أعلى من كل

الصراعات الكتائبية
ّ
تهدد بتشتيت
األصوات

ماروني يراهن على ّ
شد العصب الكتائبي (هيثم الموسوي)

منافسيه ،خــاصــة أن الـقـيــادة العونية
اع ـت ـبــرت أن فـ ــوزه ه ــو ف ــوز ل ــ«ال ـت ـيــار»
وخسارته خسارة له.
لكن على م ــاذا يــراهــن مــارونــي ليتمكن
من حجز مقعده النيابي؟
احـ ـتـ ـم ــاالن ي ـم ـكــن أن ي ــؤدي ــا إل ـ ــى ف ــوز
م ـ ـ ـ ـ ــارون ـ ـ ـ ـ ــي ،األول ،ح ـ ـص ـ ــد امل ـ ــرش ـ ــح
األرث ـ ــوذكـ ـ ـس ـ ــي أسـ ـ ـع ـ ــد ن ـ ـكـ ــد أص ـ ــوات ـ ــا
تـفـضـيـلـيــة ت ـفــوق أص ـ ــوات سـلـيــم ع ــون،
بما يعني أن الالئحة يمكن أن تستنفد
حـصـتـهــا م ــن املــرش ـحــن ق ـبــل الــوصــول
إلــى املــرشــح املــارونــي (فــي حــال تحالف
املستقبل والتيار ّيتوقع أن تفوز الالئحة
بثالثة مقاعد ،سني وأرمني وماروني،
لكن إذا تمكن املــرشــح األرثــوذكـســي من
ّ
تخطي املــرشــح امل ــارون ــي ،يـكــون املقعد
الثالث من نصيبه).
وهذا االحتمال محكوم أيضًا بواحدة من
ضرورتني ،إما أن تحصل الئحة القوات
– الـكـتــائــب عـلــى حــاصـلــن انتخابيني،
وإم ـ ــا أن ت ـح ـصــل ع ـلــى ح ــاص ــل واحـ ــد،
مـ ـق ــرون ب ـف ــوز ن ـق ــوال ف ـت ــوش وم ـيــريــام
سكاف باملقعدين الكاثوليكيني .عندها
يـ ـخ ــرج حـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات مـ ــن املـ ــولـ ــد بــا
حمص ،بخسارة مرشحه الكاثوليكي،
فيذهب املقعد إلى ماروني (الكتائب).
ت ـلــك ال ـف ــرض ـي ــات ت ـح ـتــاج إلـ ــى تـضــافــر
الـكـثـيــر مــن ال ـعــوامــل حـتــى تـتـحــول إلــى
واقـ ــع ،لـكـنـهــا سـتـكــون م ــن دون ج ــدوى
إذا لم تقترن بحل الخالفات الكتائبية
الداخلية ،وصـ ّـب كل أصــوات املحازبني
في سلة ماروني.
ح ـت ــى اآلن ،يـ ـب ــدو ذل ـ ــك ص ـع ــب املـ ـن ــال،
خــاصــة م ــع وج ــود بــديــل «م ـق ـبــول» من
الكثير من الكتائبيني ،هو مرشح الكتلة
الشعبية بــول شــربــل ،ابــن أخــت النائب
الكتائبي األسـبــق ج ــورج عـقــل ،وقريب
رئ ـيــس إقـلـيــم زح ـلــة طــانـيــوس امل ـطــران.
لكن ره ــان مــارونــي يتمحور حــول ّ
شد
ّ
العصب الكتائبي وتخطي كل الخالفات
الشخصية ،فهل هذا ممكن؟

بورتريه

ّ
«أبو ملحم المجلس النيابي» ...حسين جشي
آمال خليل
«مـجـلــس ال ـش ــورى وج ــد فـيــك الـشـخــص املـنــاســب
لهذا املنصب ونحن نريدك نائبًا على األرض وبني
الـنــاس» .هكذا تبلغ حسني جشي ( 59عامًا) من
نــائــب األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه الشيخ نعيم قاسم
اخ ـت ـي ــاره خ ـل ـفــا ل ـل ـنــائــب م ـح ـمــد ف ـن ـيــش ع ــن أحــد
املقاعد الشيعية األربـعــة فــي قضاء صــور ضمن
دائرة صور – الزهراني .التبليغ الذي صار تكليفًا
بشكل تلقائي ،وصل إلى جشي قبل أقل من 48
ساعة فقط من خطاب األمني العام لحزب الله السيد
حـســن نـصــر الـلــه ال ــذي سـمــى فـيــه املــرشـحــن في
ّ
الدوائر كافة .يفضل االحتفاظ برأيه لنفسه ،سواء
أكان إيجابًا أم سلبًا ،إزاء موضوع اختياره.

ب ــن ال ـب ـيــوت وال ـف ـيــات وال ـق ـصــور وع ـنــد نــواصــي
ال ـش ــوارع الــواسـعــة فــي بـلــدة جــويــا ،تــزدحــم صــور
«ال ـحــاج املـجــاهــد حـســن ج ـشــي» ،مــذيـلــة بـعـبــارات
التبريك والتهنئة .جويا التي عرفت النيابة مع نائبها
األول ( 1972ـ  )1992يوسف حمود املعروف بـ»جو
حمود» ،ستشهد تجربة نيابية مختلفة مع جشي.
ليس خليفة فنيش مجاهدًا بمعنى املرابضة على
الـثـغــور .هــو سليل عــائـلــة مـيـســورة .وال ــده سعيد
جشي .نــال الــوالــد شـهــادة الهندسة باملراسلة من
املعهد البريطاني فــي الـقــاهــرة فــي الخمسينيات.
علمه ثم عمله في قطاع املقاوالت والتزامه الديني،
جعله وجيهًا يقصده أهالي بلدته لحل مشكالتهم
أو لـطـلــب ال ـخــدمــات .ذل ــك املــوقــع دف ـعــه إل ــى إطــاق
مشروع إيــواء فقراء البلدة بتمويل من مغتربيها.

ّ
حسين جشي ...وراثة الخدمة االجتماعية والتربية الدينية

عــام  ،1975دشــن املغترب جــواد رضــا أول تجمع
س ـك ـنــي ،شـ ّـيــد ب ــإش ــراف ح ـســن ج ـشــي ووزع ــت
شققه على املحتاجني مجانًا...
جشي االبن ورث عن والده العلم والعمل والخدمة
االجتماعية .نشأته الدينية وت ــردد اإلم ــام موسى
الـصــدر إلــى منزل العائلةّ ،
رسـخــا فــي ذهــن الفتى
صورة النموذج املعمم .صورة تماهت مع مؤسس
الجمهورية اإلســامـيــة فــي إي ــران اإلم ــام الخميني
الــذي صــار مثله األعـلــى .فــي الجامعة فــي بيروت،
ن ـشــط ج ـشــي م ــع «الـ ـح ــاج ن ـع ـيــم» (ال ـش ـي ــخ نعيم
قــاســم) ومحمد رعــد ومحمد فنيش فــي «اللجان
اإلسالمية» .عاد إلى جويا عقب اندحار االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي عـ ــام  .1985انـ ـخ ــرط تنظيميًا
فــي ح ــزب ال ـلــه ،وتـنـقــل فــي مـســؤولـيــات ع ــدة ،ولــم
تتقدم أي مسؤولية على املـســؤولـيــة االجتماعية
والــدي ـن ـيــة .قـبـيــل درس ــه الـهـنــدســة ،حـ ّـصــل جشي
العلوم اإلسالمية .عام ّ ،1977أم الشيخ غير املعمم
املصلني للمرة األولــى ،وهو منذ سنوات ،إمام أحد
مساجد جويا .هو ليس شيخًا فحسب ،بل «أبو
ملحم» أيضًا .يصلح بني املتخاصمني ويؤدي دور
الوسيط بينهم ،كما بني املحتاجني وامليسورين.
هو ابــن األرض .ملف الــزراعــة أساسي في جدول
أع ـم ــال ــه« .ف ـم ــن يـ ــزرع وي ــأك ــل م ــن أرض ـ ــه ،ال أحــد
ب ـم ـقــدوره أن يقتلعها مـنــه أو يـقـتـلـعــه م ـن ـهــا» .ال
بأس بالتركيز على مشاريع الصناعات الخفيفة
واملتوسطة والحرف «كونها تؤمن فرص عمل في
األطراف وتثبت الناس في قراهم».
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سياسة

على الغالف
(حبر
أكثر من مليونين و 400ألف دوالر أميركي بلغت الكلفة اإلجمالية لـ «لوازم» االنتخابات المقبلة ٍ
و«كفوف» وشمع أحمر وأجهزة تلفزيون) ،من بينها نحو مليون دوالر كلفة الحبر فقط ،فيما تجاوزت الكلفة
اإلجمالية لشراء سبعة آالف جهاز تلفزيون من نوع «سامسونغ» المليون دوالر أيضًا .بذريعة ضيق الوقت قبل

«لوازم االنتخابات» :حبر على
هديل فرفور
ّ
في ظل خطاب «التقشف» الذي تتبناه
الـحـكــومــة ف ــي أج ـ ــواء إع ـ ــداد مــوازنــة
 ،2018و«مسرحيات» خفض االنفاق
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،وصـ ـل ــت ق ـي ـمــة االنـ ـف ــاق

عـلــى «ل ـ ــوازم» االنـتـ ّخــابــات النيابية
امل ـق ـب ـلــة «وال ـ ـ ــذي م ــن ــو» إلـ ــى ن ـحــو 3
مـلـيــارات و 636مليون ليرة لبنانية
(مليونان و 424ألــف دوالر) .اللوازم
ُ ّ
الـتــي ســتــوزعـهــا الـ ــوزارة على مراكز
الــدوائــر اإلنتخابية فــي اإلنتخابات

ُ
ُالنيابية املقررة في السادس من أيار
املقبل« ،زي عــود الكبريت» ،أي أنها
ُ
تستخدم ملرة واحــدة فقط ،وفي يوم
واحد فقط ،بحسب ما تؤكده عمليات
االق ـتــراع املــاضـيــة .وهــي تشمل علب
الحبر الخاصة بعمليات التصويت

واج ـه ــزة ت ـل ـفــزة ،إض ــاف ــة ال ــى الشمع
األحـمــر و«الـكـفــوف» والـ«ستيكرات»
وأكياس النايلون.

علبة الحبر بـ  53دوالرا!

ُ
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ـ ــن دائ ـ ــرة

ُ
امل ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــات فـ ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
وال ـب ـل ــدي ــات تـفـيــد أن س ـعــر املـحـبــرة
ُالخاصة باالقتراع وصل ،مع القيمة
املـ ـض ــاف ــة ،إل ـ ــى ن ـح ــو  80أل ـ ــف ل ـيــرة
لبنانية ( 53دوالرًا) .وتقدر «الداخلية
ال ـعــدد املـطـلــوب بـ ـ  20أل ــف عـلـبــة ،ما

كلفة علب
الحبر تبلغ نحو
مليار و600
مليون ليرة
(هيثم
الموسوي)

تعليم

المدارس الرسمية «على بعل» :الصناديق تقبض مست ـ
يمكن ّ
تخيل حرج مدير مدرسة
رسمية يسلك في طريقه إلى عمله
دروبًا «ملتوية» لتفادي مواجهة
صاحب محطة وقود يطالبه بسعر
برميل مازوت؟ يحدث هذا في لبنان.
تأخير دفع المستحقات المتوجبة
للمدارس الرسمية يدفع ببعض
مديريها الى التهديد بإقفالها هربًا
من الدائنين!

فاتن الحاج
«عـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ـ ـعـ ـ ــل» ،ع ـ ــاش ـ ــت صـ ـن ــادي ــق
م ـ ـ ــدارس اب ـت ــدائ ـي ــة رس ـم ـي ــة ك ـث ـيــرة
ف ــي األشـ ـه ــر ال ـس ـت ــة امل ــاضـ ـي ــة .مـنــذ
أيــام قليلة فحسب ،أي قبل أقــل من
ُشهرين مــن انتهاء الـعــام الــدراســي،
«أنـ ـع ــم» ع ـلــى ال ـص ـنــاديــق بـ ـ  50في
املـ ـئ ــة مـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال امل ـت ــوج ـب ــة عـلــى
الدولة ( 150ألف ليرة عن كل تلميذ)
ع ــن ال ـت ــام ــذة الـلـبـنــانـيــن ف ــي دوام
قبل الظهر فقط.
ال ـت ــأخ ـي ــر ي ـح ـص ــل عـ ـ ـ ــادة ،ل ـك ـن ــه لــم
يـ ـسـ ـب ــق أن ط ـ ـ ــال إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـح ــد،
ب ـح ـســب امل ــدي ــري ــن ،ف ـي ـمــا ال ـق ــان ــون

ّ
يقسم مساهمة الدولة إلى دفعتني:
 50فـ ـ ــي املـ ـ ـئ ـ ــة تـ ـعـ ـط ــى فـ ـ ــي بـ ــدايـ ــة
ال ـس ـنــة ال ــدراس ـي ــة ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى أع ــداد
جـمـيــع ال ـتــام ــذة الـلـبـنــانـيــن وغـيــر
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام املـ ــاضـ ــي،
بينما تدفع ال ـ  50في املئة الثانية،
أوائ ــل شـبــاط ،عندما تكتمل أعمال
التسجيل.
املـتــوجـبــات عـلــى الـصـنــاديــق تـفــوق
امل ــداخ ـي ــل ،م ــا يـتـسـبــب ب ـع ـجــز ،فما
ه ــو م ـط ـل ــوب م ــن ه ـ ــذه ال ـص ـن ــادي ــق
تحديدًا؟
كل ما يمكن أن يخطر في البال من
م ـص ــاري ــف لـتـسـيـيــر أمـ ــور املـ ــدارس
ّ
الرسمية .فالصناديق تغطي رواتب

الـحــراس والعمال في املــدرســة ،وما
يستحق عنهم للصندوق الوطني
للضمان االجـتـمــاعــي ،ومستحقات
عـ ـ ـم ـ ــال امل ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــة ،ومـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ ت ــأم ــن
الـ ـت ــام ــذة ف ــي ال ـ ـحـ ــوادث ال ـط ــارئ ــة،
وتكاليف الكهرباء والتدفئة واملياه
والصيانة والقرطاسية والطبشور
ومــواد التنظيف واألدوات املكتبية
األوراق
واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وتـ ـص ــوي ــر
ّ
واملستندات والنشاطات الالصفية
والرياضية.
الـ ـصـ ـن ــادي ــق ب ــات ــت مـ ـكـ ـس ــورة عـلــى
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات امل ـ ـ ــاي ـ ـ ــن ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
ال ــدول املــانـحــة لــم تــدفــع مستحقات
مدارس تعليم السوريني بعد الظهر

ايـضــا .الــديــون املتراكمة على عاتق
املـ ــديـ ــريـ ــن ،ال س ـي ـم ــا فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
ال ـص ـغ ـيــرة ،جـعـلـتـهــم ف ــي االســاب ـيــع
األخ ـيــرة يـفـكــرون بــاقـفــال مدارسهم
وتسليم مفاتيحها لــوزارة التربية.
«حـتــى الـفـتــات ال ــذي وصـلـنــا أخـيـرًا
ال يـكـفــي ل ـس ــداد ال ــدي ــون ف ــي بعض
ال ـص ـن ــادي ــق» ،ي ـق ــول ح ـســن ج ــواد،
وهو مدير مدرسة ومسؤول رابطة
امل ـع ـل ـمــن ف ــي ال ـج ـن ــوب وال ـن ـب ـط ـيــة.
ف ـب ـع ــد انـ ـتـ ـظ ــار  6أش ـ ـهـ ــر ،لـ ــم تـحــظ
ً
إحــدى امل ــدارس ،مثال ،بأكثر من 30
مليون لـيــرة مــن أصــل  137مليونًا،
اي أقل من ربع املبلغ املستحق لها.
ال ت ـح ـت ـمــل امل ـت ــوج ـب ــات األس ــاس ـي ــة
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ّ
موعد االنتخابات ،لم تنظم الوزارة ُمناقصة لعملية الشراء هذه ،فخالفت القاعدة العامة التي تفرض اجراء
مناقصات من جهة ،كما خالفت شروط اإلستثناء التي أجازت تنظيم عقود التراضي .هذا كله يرسم عمليات
استفهام كبيرة حول حجم التنفيعات في هذه العملية

ورق بمليون دوالر
يـعـنــي أن كـلـفــة الـحـبــر وحـ ــده تصل
إل ــى نـحــو مـلـيــار و 600مـلـيــون ليرة
(مليون و 60ألــف دوالر) .لكن جولة
ع ـل ــى األس ـ ـ ـ ــواق السـ ـتـ ـط ــاع أس ـع ــار
هذه املحابر التي تحمل املواصفات
نفسها (غير قابلة للمحو وال تزول
ق ـبــل  24س ــاع ــة وت ـتـ ّـســع لـنـحــو 100
ملل) ،تظهر أن سعر العلبة الواحدة
ي ـ ـتـ ــراوح ب ــن س ـب ـعــة دوالرات و11
دوالرًا ،فيما ال يتجاوز سعر العلبة
مـ ــن «م ـ ـ ــارك ـ ـ ــات» أخ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ـ ــدوالرات
الثالثة!
إضــافــة الــى ذل ــك ،ثمة كلفة إضافية
ّ
«توضيب علب الحبر
تتعلق بآلية ّ
الخاص» ،وتتمثل بوضع «ستيكر»
(ملصق) على كل عبوة يحمل شعار
وزارة الداخلية والبلديات ،ومــن ثم
وضـعـهــا فــي كـيــس «ن ــاي ـل ــون» .كلفة
عملية «التوضيب» هذه ،تبلغ نحو
ُثمانية آالف ليرة لبنانية (مع القيمة
املـضــافــة) للعلبة الــواحــدة ،أي نحو

اتفاق رضائي مع شركة
«سامسونغ» لشراء  7000جهاز
تلفزيون تستخدم لمرة واحدة
علبة الحبر بـ  53دوالرًا وسعر
السوق يراوح بين سبعة و11
دوالرًا بالمواصفات نفسها
خـمـســة دوالرات ،وبـمـجـمــوع يصل
الـ ــى ن ـحــو  160م ـل ـيــون ل ـي ــرة (أك ـثــر
مــن مئة ألــف دوالر) .علما أن «سعر
السوق» اإلجمالي للملصق الواحد
م ــع ك ـي ــس الـ ــ«ن ــايـ ـل ــون» ال ي ـت ـعـ ّـدى
الدوالر!
إلــى ذلــك ،وصــل سعر «زوج الكفوف
املطاط» إلى نحو  1900ليرة لبنانية،
ب ـك ـل ـف ــة إجـ ـم ــالـ ـي ــة ب ـل ـغ ــت نـ ـح ــو 15
مليونًا و 540ألف ليرة (نحو عشرة
آالف دوالر) لـ  8000زوج .أما الشمع
األحـ ـم ــر (ت ـس ـع ــة آالف اص ـب ــع شـمــع
قابل للذوبان وال يعطي سوادًا عند
ّ
تعرضه لـلـنــار) ،فبلغ سعر االصبع

ُ
الواحد مع القيمة املضافة الى نحو
س ـت ــة آالف ل ـ ـيـ ــرة ،ب ـك ـل ـفــة إج ـمــال ـيــة
وص ـل ــت الـ ــى ن ـحــو  54م ـل ـيــون لـيــرة
(نحو  36ألف دوالر).
وبذلك تبلغ الكلفة اإلجمالية لعلب
الـ ـحـ ـب ــر وت ــوض ـي ـب ـه ــا و«ال ـ ـك ـ ـفـ ــوف»
وال ـش ـم ــع األحـ ـم ــر الـ ــى م ـل ـيــار و842
مليونًا و 156ألف ليرة (مليون و228
ألـ ــف دوالر) م ــن دون أي مـنــاقـصــة
ب ـح ـج ــة ضـ ـي ــق ال ـ ــوق ـ ــت قـ ـب ــل م ــوع ــد
االنتخابات.

 7000جهاز تلفزيون

«ال ـ ـلـ ــوازم» تـضـ ّـمـنــت أي ـض ــا شـ ــراء 7
ُ
آالف جـ ـه ــاز ت ـل ـف ــزي ــون تـ ـ ـ ــوزع عـلــى
أقالم االقتراع لعرض عمليات الفرز
أمــام مندوبي اللوائح .السعر ّ
املقدر
للجهاز الواحد يبلغ  170دوالرًا بكلفة
إجمالية تصل الى مليون و 190ألف
دوالر .وبذريعة ضيق الوقت أيضًا،
ُ ّ
لم تنظم وزارة الداخلية والبلديات
ُم ـنــاق ـصــة ل ـش ــراء ه ــذه األجـ ـه ــزة ،بل
ع ـم ــدت الـ ــى تـنـظـيــم اتـ ـف ــاق رضــائــي
م ــع وكـ ــاء شــركــة «ســام ـســونــغ» في
ّ
ل ـب ـنــان .وي ـل ـفــت م ـص ــدر ُمــط ـلــع على
املـلــف ال ــى أن الـسـعــر ب ـ «امل ـف ـ ّـرق» في
السوق للجهاز نفسه الــذي تصنعه
الشركة نفسها ال يتجاوز  200دوالر،
ّ
ً
مـتـســائــا «ك ـيــف ل تـتـضـ ّـمــن عملية
شــراء  7آالف تلفاز تخفيضات أكبر
عـلــى ال ـس ـعــر؟» ،والف ـتــا ال ــى أن ــه كــان
ُبإمكان الوزارة أن تبحث عن خيارات
أخرى أكثر توفيرًا.
ويـلـفــت مـصــدر إداري فــي التفتيش
امل ـ ــرك ـ ــزي الـ ـ ــى أن ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـع ــام ــة
التي ينص عليها قــانــون املحاسبة
ُ ّ
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ت ـق ـت ـض ــي ب ـ ـ ــأن تـ ـن ــظ ــم
م ـن ــاق ـص ــات فـ ــي م ـث ــل ه ـ ــذه األم ـ ـ ــور،
ّ
ُ ّ
«إل أن ال ــوزارة ارتــأت أن تنظم عقدا
بــال ـتــراضــي ،وه ــو مــا ُي ـعـ ّـد استثناء
أرسته الحكومة في القرار الرقم .»9
لكن الالفت في ما ُيشير إليه املصدر
ن ـف ـس ــه ،هـ ــو أن ع ـم ـل ـيــة ش ـ ـ ــراء ه ــذه
األجهزة «تخالف بدورها القرار رقم
ُ ّ
 9املتعلق بـ «معايير عقد الصفقات
ال ـعــامــة بـطــريـقــة ال ـت ــراض ــي تطبيقا
لـ ـلـ ـم ــادت ــن  147و 150مـ ــن ق ــان ــون
املـحــاسـبــة الـعـمــومـيــة» .ويــوضــح أن

هذا القرار جاء على خلفية «الضبط
واملــراق ـبــة عـلــى الـ ـ ــوزارات فــي كيفية
ّ
و«ينص
تنظيم عقودها الرضائية»،
ع ـلــى تـشـكـيــل ل ـجـنــة اس ـت ـق ـصــاء عن
األس ـ ـعـ ــار ت ـض ــم م ـن ــدوب ــا م ــن إدارة
التفتيش املركزي».
املناقصات في
ُ ّ
ه ــذه الـ ـش ــروط ل ــم ت ـنــفــذ ف ــي عملية

شراء األجهزة ،إذ لم يتم االستقصاء
ّ
ع ــن األسـ ـع ــار ول ــم تـتـشــكــل الـلـجـنــة.
وه ـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب املـ ـ ـص ـ ــدر
اإلداري ،أن ه ــذه الـعـمـلـيــة «خــالـفــت
الـقــاعــدة الـعــامــة الـتــي تـفــرض اجــراء
م ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ،وخ ــالـ ـف ــت
ش ـ ـ ــروط اإلسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـت ــي أجـ ـ ــازت

تـنـظـيــم عـقــد ال ـت ــراض ــي» ،الف ـتــا الــى
أن «وزارتـ ــي الــداخـلـيــة واإلت ـصــاالت
هما االكثر مخالفة لشروط تنظيم
العقود الرضائية».
«األخبار» حاولت التواصل مع وزير
الداخلية والـبـلــديــات نـهــاد ُاملشنوق
الذي لم ّ
يرد على اتصاالتها امل ّ
تكررة.

تلفزيونات االنتخابات الماضية
في اإلنتخابات النيابية السابقة ،عام  ،2009اشترت وزارة
الداخلية والـبـلــديــات نحو سبعة آالف جـهــاز تلفزيون،
فأين «ذهـبــت»؟ تفيد املعطيات أن ســوء التوضيب في
«الــداخـلـيــة» حــال الــى تلف عــدد كبير منها .وقــد كلفت
الوزارة إحدى الشركات ُ«معاينة» هذه األجهزة لقاء 300

مليون ليرةّ ،
وتبي أن نحو  4000منها ال يزال صالحًا
لالستعمال ،ما يدفع الى السؤال :ملــاذا تشتري الــوزارة
سبعة آالف تلفزيون عوضا عن ثالثة آالف؟ وفي حال
سيكون مصير هــذه األجـهــزة «الـتـلــف» ،مل ــاذا اإلص ــرار
على النوعية األغلى ّ
بحجة أنها أكثر دوامًا؟

ـحقاتها بالقطارة
تـ ــأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ب ـح ـس ــب ج ـ ـ ـ ــواد« ،ف ـن ـحــن
مـ ـط ــالـ ـب ــون بـ ــدفـ ــع روات ـ ـ ـ ــب ال ـع ـم ــال
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراس وتـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
وال ـت ــدف ـئ ــة م ــن ج ـيــوب ـنــا ومـ ــن لـقـمــة

مصادر الوزارة تهون من
المشكلة وتلوم «إسراف»
بعض المديرين
أوالدنـ ـ ـ ــا» .وال ــاف ــت م ــا ي ـش ـيــر إلـيــه
ل ـج ـه ــة أن امل ـ ــال ال ـ ــذي ي ـف ـت ــرض أن
يتنعم به طــاب هــذا العام يستفيد
منه طالب العام املقبل.

«املفارقة» التي يتحدث عنها أحمد
خ ـل ـي ــل ،م ـ ـسـ ــؤول ف ـ ــرع ال ــرابـ ـط ــة فــي
ال ـب ـق ــاع« ،أن ـن ــا بـتـنــا ن ـتــديــن بــرمـيــل
امل ـ ـ ــازوت ون ـت ــوس ــل ص ــاح ــب محطة
ال ـب ـنــزيــن لـيـصـبــر ع ـل ـي ـنــا ،ك ـمــا نـقــع
احيانًا تحت رحمة صاحب املكتبة
ال ـ ــذي ي ـح ـجــم ع ــن تـسـلـيـمـنــا الـكـتــب
ألننا غير قادرين على دفع أثمانها».
األزمـ ــة تـفــاقـمــت ،بـحـســب خـلـيــل ،مع
تدفق أعــداد التالمذة السوريني إلى
املــدرســة الــرسـمـيــة ،يـضــاف إلــى ذلك
غياب التخطيط في توزيع املدارس،
ومـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــات امل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــن وتـ ـجـ ـمـ ـي ــد
إعدادهم أكثر من  15سنة العتبارات
غير تربوية ،واطالق هستيريا زيادة

أعـ ـ ــداد امل ـت ـعــاقــديــن ت ـحــت ال ـط ــاول ــة،
وكلها عوامل ساهمت في االنهيار.
عدم انتظام مالية املدرسة يؤدي إلى
مضاعفات عدة ،أبرزها التقشف في
غير محله .ما يحصل عمليًا ،بحسب
أحـ ــد امل ــدي ــري ــن ،ه ــو أن امل ـ ـ ــدارس قد
تؤمن املصاريف التشغيلية الدقيقة
ّ
ليس إال ،وليس بمقدورها أن تفكر
بــال ـنــاح ـيــة ال ـت ـط ــوي ــري ــة م ـث ــل ش ــراء
التجهيزات وما شابه.
م ـص ــادر وزارة ال ـتــرب ـيــة ت ــوض ــح أن
املشكلة ليست عـنــدهــا ،وه ــي أعــدت
جـ ــداول الــدفـعــة األولـ ــى مـنــذ تشرين
األول امل ــاض ــي و«ع ـم ـل ــت بــرم ـت ـهــا»
الروتينية!

ترفض املصادر مقاربة املسألة لجهة
وضع املدارس كلها في سلة واحدة.
«فهناك مــدارس تحتوي صناديقها
عـ ـل ــى مـ ـب ــال ــغ كـ ـبـ ـي ــرة وه ـ ـ ــي ق ـ ـ ــادرة
ع ـل ــى ت ـس ـي ـيــر أمـ ــورهـ ــا الـتـشـغـيـلـيــة
وال ـت ـطــويــريــة ع ـلــى الـ ـس ــواء .وه ـنــاك
ّ
صناديق أخــرى خاوية ألن املــدارس
نـفـسـهــا مـتـعـثــرة وي ـج ــب أن تـقـفــل».
وتسأل« :كيف يمكن ملدرسة تضم 40
تلميذًا أن تقوم باملتوجبات نفسها
ملدرسة تضم  500تلميذ؟» .املصادر
ّ
ن ـف ـس ـهــا ت ــؤك ــد« :ص ـح ـي ــح أن حـجــم
اإلن ـ ـفـ ــاق ف ــي ب ـع ــض املـ ـ ـ ــدارس كـبـيــر
نـتـيـجــة وجـ ــود بـعــض املـتـطـلـبــات ال
سيما إيجارات املباني وغيرها ،لكن

األمر يتعلق بشخصية املدير نفسه.
ف ـه ـنــاك م ــدي ــرون ق ــدي ــرون وآخ ـ ــرون
ينفقون أكثر مما يجب ،واألمــر هنا
يحتاج برأينا إلى رقابة من املنطقة
ال ـت ــرب ــوي ــة ع ـل ــى ال ـن ـف ـق ــات! م ــع ذل ــك
هـنــاك ،بحسب معلوماتنا ،مــدارس
ّ
وتحول
كبيرة تدعم مدارس صغيرة
ً
لها أمواال من صناديقها».
للكتب قصة أخرى ،بحسب املصادر،
فهي لم تتأخر لعدم دفع مستحقات
أصحاب املكتبات فحسب ،بل هناك
مـشـكـلــة ف ــي طــريـقــة ال ـتــوزيــع وس ــوء
ت ـقــديــر أعـ ـ ــداد ال ـت ــام ــذة املـسـجـلــن،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي عـ ـ ـ ــدم ط ـ ـبـ ــاعـ ــة ال ـن ـس ــخ
املطلوبة.
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مجتمع

تحقيق

ّ
جمعيات «تبرع بدوالر» تستبيح بياناتنا الشخصية

ّ
«التسول» عبر  :smsدوالر يا محسنين!

«تبرع بدوالر واحد» .من يستقبل
ّ
هذه الرسائل على هاتفه قد يصدق.
لكن ألنه لبناني ،و«بيلعبها صح» ،قد
«يتشخشب» ،ويسأل نفسه من ولماذا
وكيف؟ قليلون ّ
ينضمون إلى «نادي
ُ
المحسنين» ،فيما الغالبية تكتفي بمحو
الرسالة وإغالق الهاتف
حسن رمضان
يندر أن أحدًا لم تصله رسالة نصية
على هاتفه املحمول تـبــدأ ب ــ« :تبرع
«ترند» اسمه «تبرع
بدوالر .»...هناك ِ
بدوالر» .أرسل رسالة فارغة ،فتتبرع
ّ
جمعيات
بــدوالر واحــد ،لــواحــدة من
بأسماء مختلفة.
عدة
ٍ
ع ــدد الـجـمـعـيــات ب ــات أكـبــر مــن عــدد
هواتفنا ،وهي تطلب «الدعم» دائمًا:
جـمـعـيــة «ط ـب ـي ــة» ،جـمـعـيــة لـلـفـقــراء
ّ
تقيم الفقر على «مستويات» ،وثالثة
ملكافحة السرطان ...جمعيات أشكال
وألـ ـ ــوان ،تـلـجــأ إل ــى «إسـتــراتـيـجـيــة»
ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـيــة ل ـل ـح ـصــول على
ّ
الدعم املادي بطريقة أو بأخرى.
كيف تسير هذه اآللية؟ وأيــن يذهب
«الدوالر»؟
ّ
جمعية
في إتصال مع متحدث باسم
«م ـن ـس ـي ــن» ،أكـ ــد أن ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــات ال
ّ
ّ
العملية.
تتكلف أي مبالغ على هذه
كــل مــا عـلــى الجمعية ـ ـ الـتــي تبغي
«العمل الخيري» ـ ـ فعله هو التواصل
م ـ ــع وزارة اإلت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،وتـ ــزويـ ــد
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـلـ ـف ــا يـ ـ ـش ـ ــرح ت ـف ــاص ـي ــل
ع ـم ـل ـهــا وكـ ـ ــل املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ــازمـ ــة:
الـعـلــم والـخـبــر ،األهـ ــداف ،والقيمون
ع ـل ـي ـه ــا وغـ ـي ــر ذل ـ ـ ــك .ب ــاق ــي ال ـق ـصــة
عـنــد ال ـ ــوزارة ال ـتــي تـتــواصــل مــع كل
م ــن شــرك ـتــي اإلتـ ـص ــاالت ف ــي لـبـنــان
«ت ــات ــش» و«أل ـف ــا» لـلـبــدء فــي إرس ــال
الـ ـ ـ « »smsل ـف ـئــة مـ ـح ــددة تـسـتـهــدف
الجمعية الــوصــول اليها (غــالـبــا ما
ي ـتــم اخ ـت ـيــار ال ـع ـي ـنــات بــاالسـتـعــانــة
ب ـشــركــات مـتـخـصـصــة ب ــاالح ـص ــاء).

وه ـ ـنـ ــاك ن ـس ـب ــة ث ــابـ ـت ــة ت ـت ـقــاضــاهــا
الشركتان ّ
تقدر بنحو  250دوالرًا عن
الحملة ،أيــا كانت عــائــدات الجمعية
م ــن ال ـت ـبــرعــاتُ .
وي ـس ـمــح أن تستمر
الحملة على مــدى شهر ملــرة واحــدة
في السنة .أما «الداتا» ،التي تتضمن
ّ
مختصة بأرقام
بيانات ومعلومات
الهواتف التي ترسل إليها الرسائل،
فهناك آليات كثيرة للحصول عليها.
وتـ ـت ــول ــى األم ـ ـ ــر شـ ــركـ ــات مـخـتـصــة
تملك بيانات تفصيلية لألشخاص
املستهدفني ،بحسب العمر والجنس
واملـنـطـقــة وال ـطــائ ـفــة ...إل ــخ ،وتتولى
ب ـي ـع ـهــا ل ـل ـم ـع ـل ـنــن .واح ـ ـ ــد مـ ــن أه ــم
م ـصــادر ه ــذه الـبـيــانــات ّهــي فــواتـيــر
الهاتف الخاصة التي توفر معلومات
ع ــن ك ــل ش ـخ ــص وق ـي ـم ــة م ــا يـنـفـقــه،

يثير الريبة لدى
ما ّ
المتلقين هو «التالعب»
الذي تقوم به
بعض الجمعيات

ّ
مــا يمكن شــركــات الــداتــا مــن تقسيم
امل ـس ـت ـه ــدف ــن «طـ ـبـ ـقـ ـي ــا» وجـ ـن ــدري ــا
ومــا إلــى ذلــك .باختصار ،نحن أمــام
استباحة تامة للخصوصية.

ول ـكــن ،هــل تحصل ه ــذه الجمعيات
ً
ف ـ ـعـ ــا عـ ـل ــى ه ـ ــائ ـ ــدات مـ ـج ــزي ــة مــن
«غ ـ ــزوه ـ ــا» الـ ـي ــوم ــي ألرقـ ـ ـ ــام ال ـن ــاس
املستباحة بما ّ
يبرر هذه «املوضة»؟
يـ ـق ـ ّـر امل ـ ـصـ ــدر بـ ـ ــأن املـ ـ ـ ـ ــردود «ك ـت ـيــر
خ ـف ـي ــف» .ول ـل ـن ــاس وجـ ـه ــة نـظــرهــم
الخاصة في تفسير عدم اإلستجابة.
ّ
«دغـ ـ ـ ـ ــري ب ـ ــس ت ــوصـ ـلـ ـن ــي ب ـع ـمــل ـهــا
 »deleteه ـك ــذا ي ـش ــرح ك ـث ـيــرون ردة
ف ـع ـل ـهــم ع ـن ــدم ــا ت ـص ـل ـهــم م ـث ــل ه ــذه
ً
الرسائل .قليلون ،أصال من ُيكملون
الـقــراءة .إذ أن الرسائل تصل يوميًا
من كل مكان :من شركات اإلتصاالت،
ومحال األلبسة ،والجمعيات ،وحتى
فـ ـ ــرق كـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة (ن ـ ـ ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة
أخيرًا) .الجهل بهذه الجمعيات التي
ال ُي ـس ـمــع ب ـهــا س ــوى ع ـبــر الــرســائــل

استباحة تامة للخصوصية (مروان طحطح)

ال ـن ـص ـي ــة ي ــدف ــع إل ـ ــى ع ـ ــدم ال ـت ـفــاعــل
مـعـهــا .أض ــف إل ــى ذل ــك ع ــدم الــوثــوق
بمصادرها .وتجربة جمعية «جاد»
(شبيبة ّ
ضد املـخــدرات) ،أخيرًا ،تدل
إلى ذلك .إذ أصــدرت بيانًا أكدت فيه
أن ال عالقة لها بالرسائل القصيرة
الـتــي تـصــل إل ــى هــواتــف اللبنانيني
بــاســم «شبيبة ملكافحة امل ـخــدرات»،
كما يـقــول رئيسها جــوزيــف حــواط.
وه ــذه جمعية أخ ــرى ،متهمًا إيــاهــا
ب ــ«اس ـت ـغ ــال اسـ ــم جـمـعـيـتــه لتلقي
الدعم».
ّ
ما يثير الريبة لــدى املتلقني ،أيضًا،
هو «التالعب» الــذي تقوم به بعض
الـجـمـعـيــات ،مـسـتـفـيــدة م ــن اسـمـهــا،
لتمويه أهدافها الحقيقية ،وهي قد
ال تكون أهدافًا سيئة أساسًا .هذا ما
ً
فعلته ،مثال ،إحــدى هــذه الجمعيات
ّ
«املنسية» أخيرًا .فقد وجهت رسائل
ت ـط ـلــب دعـ ــم ال ـع ــائ ــات األش ـ ــد ف ـق ـرًا.
هدف نبيل .أكثر من ذلــك ،استعانت
ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن امل ـم ـث ـلــن لـتـصــويــر
ف ـيــديــو ي ـحــض ع ـلــى ال ـت ـب ـ ّـرع .م ــا لم
تقله الجمعية ،يكشفه موقعها على
االنترنت الــذي يشير إلــى أن هدفها
الــرئـيـســي «تـنـمـيــة الـقـيــم اإلنجيلية
التي تعبر عن حب الفقراء والتنوير
في ما يتعلق بالتعاليم االجتماعية
للكنيسة ،مــن خــال حــث املستمعني
عـلــى م ـســاعــدة املـحـتــاجــن وال ـف ـقــراء
واألسر املهملة» .هذا جميل ،لكنه من
أن ــواع «التبشير» .دعــم الـفـقــراء أمــر،
والتبشير أم ــر آخ ــر مختلف تمامًا!
وال ــرس ــائ ــل ال ـق ـص ـي ــرة ال ت ـظ ـهــر كــل
شيء دائمًا.
كـثـيــرون أيـضــا ال يــؤمـنــون ،أســاســا،
بأن الدوالر قادر على تحسني أحوال
ً
جمعية ملكافحة السرطان مثال .أمر
ك ـهــذا يـحـتــاج إل ــى «أرق ـ ــام ضـخـمــة»،
يقول أحدهم« ،ومن يهتم لذلك يمكنه
ّ
ويتبرع بما
أن يقصد مقر الجمعية
يفوق ال ــدوالر بكثير» .فيما آخــرون
ً
مستاؤون أصــا من استباحة أرقام
هــوات ـف ـهــم وب ـيــانــات ـهــم الـشـخـصـيــة،
وم ــن «كـلـفــة اإلتـ ـص ــاالت والـتـشــريــج
العالية ،ما يجعلني أحتاج إلــى من
يتبرع لي» ،بحسب أحد هؤالء!

تقرير

نساء صيدا ومحيطها «يتكلمن بصوت عال»
آمال خليل
ملـنــاسـبــة ي ــوم امل ـ ــرأة ال ـع ــامل ــي ،أطـلـقــت
«املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـل ـت ـم ـك ــن
والتشبيك واملدافعة» دراســة مشروع
«الـنـســاء يتكلمن بـصــوت ع ــال» حول
«قــانــون حماية الـنـســاء وســائــر افــراد
األسرة من العنف االسري بني الواقع
واملـ ــرت ـ ـجـ ــى» .امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي ي ـهــدف
الــى نشر الــوعــي حــول الـقــانــون ودعــم
الـ ـنـ ـس ــاء واإلسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـ ــى ض ـحــايــا
العنف األســري وتوفير آليات تقديم
اإلسـتـشــارة القانونية لهم ،هــو األول
من نوعه املخصص لصيدا ومحيطها
وبـلــدات في إقليم الـخــروب والنبطية
والــزهــرانــي .وينتظر مــن استبيانات
الرأي اإلضاءة على حاالت العنف في
تلك املنطقة وكيفية تعاطي أصحابها
واملـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــط م ـ ـع ـ ـهـ ــا .بـ ـحـ ـس ــب ن ــائ ـب ــة
رئيسة املــؤسـســة بــانــا الـسـمــرا ،بــدأت
املـ ـس ــاع ــدات اإلج ـت ـم ــاع ـي ــات بـتـعـبـئــة
اإلس ـت ـم ــارات مـطـلــع الـشـهــر ال ـج ــاري،

المشروع األول
من نوعه في صيدا
ومحيطها وبلدات
في إقليم الخروب
والنبطية والزهراني

على أن تنتهي في تموز .وينتظر أن
تعلن نـتــائــج ال ــدراس ــة فــي آب املقبل.
مـئــة حــالــة لـنـســاء م ـعــرضــات للعنف
األس ـ ـ ـ ــري ،س ـت ـك ــون مـ ـح ــور الـ ــدراسـ ــة
امليدانية التي ستشكل نموذجًا حيًا
لرصد الثغرات القانونية واملعوقات
اإلجتماعية التي تواجهها الضحايا.

ف ــي اإلح ـت ـف ــال ال ـ ــذي ن ـظــم ف ــي بـلــديــة
صيدا لإلعالن عن الدراسة ،استعرض
الـ ـق ــاض ــي جـ ـ ــون ال ـ ـقـ ــزي بـ ـع ــض تـلــك
الـثـغــرات ،منها اشـتــراط وجــود قرابة
أسرية بني املعنف والضحية .وعليه،
تسقط صــاحـيــة مــاحـقــة املـعـنــف إذا
ك ــان طـلـيـقـهــا عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال .في
حني استبدل نص املــادة  3من قانون
ال ـع ـق ــوب ــات حـ ــول اغ ـت ـص ــاب ال ــزوج ــة
بـنــص أس ــوأ ي ـقــول« :م ــن أق ــدم بقصد
اس ـت ـي ـفــائــه ع ـل ــى ال ـح ـق ــوق ال ــزوج ـي ــة
ف ــي ال ـج ـمــاع او بـسـبـبــه ،عـلــى تهديد
زوجـ ـ ـ ــه ،ع ــوق ــب ( .»)...أم ـ ــا فـ ــي آل ـيــة
املالحقة ،فقد عرقلت بإعطاء القضاء
املــدنــي أي قــاضــي األم ــور املستعجلة
ص ــاحـ ـي ــة تـ ـح ــري ــك ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى ال ـت ــي
ت ـت ـقــدم ب ـهــا ال ـض ـح ـيــة .فـيـمــا األس ــرع
إعـطــاؤهــا للمدعي الـعــام الــذي وحــده
يستطيع اإلش ــارة للضابطة العدلية
ب ــالـ ـتـ ـص ــرف .فـ ــي حـ ــن أن ال ـق ــاض ــي
املــدنــي عليه أن يخابر املــدعــي الـعــام.
ومن الثغرات التي ّفرغت القانون من

م ـب ـت ـغــاه ،امل ـ ــادة  12م ـنــه ال ـتــي ربـطــت
ال ـح ـم ــاي ــة ل ــأط ـف ــال ب ـس ــن ال ـح ـضــانــة
ً
الذي يختلف بني الطوائف .فضال عن
أنــه لــم يلزم املحاكم املدنية باإللتزام
ب ـ ـقـ ــرارات امل ـح ــاك ــم امل ــدن ـي ــة ال ـخــاصــة
بـتـلــك الـ ـح ــاالت .لـيـســت ال ـث ـغ ــرات من
يجعل النساء مشرعات أم ــام العنف
فـحـســب ،بــل أيـضــا ع ــدم تنفيذ آلـيــات
تطبيق الـقــانــون حـتــى اآلن ،ال سيما
وح ــدات العنف األس ــري ضمن مراكز
قـ ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ــي وصـ ـ ـن ـ ــدوق
مـســاعــدة الـنــاجـيــات .فــي ه ــذا اإلط ــار،
تقر السمرا بــأن الحماية تحتاج إلى
حلقة متكاملة من العناصر القانونية
واملـجـتـمـعـيــة .مــن هـنــا ،ف ــإن املؤسسة
اضـطــرت أحـيــانــا إلــى تجميد طلبات
ح ـمــايــة ل ـض ـحــايــا ري ـث ـمــا ي ـتــم تــأمــن
م ـن ــزل ب ــدي ــل ل ـهــا وألط ـفــال ـهــا وم ــورد
معيشي .ووفــق إحـصــاءات املؤسسة،
قتلت  53سيدة في جرائم عنف أسري
في السنوات املاضية في مقابل 175
طلب حماية قدمته بعض الضحايا.
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تدريب على حقوق اإلنسان
تطلق وزارة العمل ،عند العاشرة والنصف
من صباح اليوم في قصر نوفل في
طرابلس ،مشروع «تدريب الشرطة البلدية
في مجال حماية حقوق العمال اللبنانيني
وتنظيم عمل األجانب» .ويلي اإلطالق
توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية املدن
املتحدة في لبنان ـ املكتب التقني للبلديات
اللبنانية.
¶¶¶

قروض لطالب «المعارف»

ّ
وقعت جامعة املعارف بروتوكول تعاون
مع جمعية املركز اإلسالمي للتوجيه

والتعليم العالي ،أمس ،يهدف إلى إعطاء
ّ
األولوية لطالب جامعة املعارف في
ّ
الحصول على القروض الدراسية من
ّ
ّ
فرص لتدريب طالب
وتأمني
الجمعية،
ٍ
ً
الجامعة ،إضافة إلى التعاون في إقامة
املؤتمرات والندوات والورش.
¶¶¶

إطالق معرض الوظائف والمهن
ّ

(تصوير علي حشيشو)

موسم
التقليم في
سهل الخيام

ينجز املزارعون تقليم األشجار املثمرة قبل حلول فصل الربيع بعد أيام .في سهل الخيام ،خضعت اللوزيات من شجر التفاح والدراق
واللوز ،إلى عملية إزالة أفرع الغصون الزائدة واملتشابكة .ما يسمح للضوء بالوصول إلى كامل الشجرة ويمنع انتقال األمراض من
التربة إلى الساق ويزيد من النمو والثمر .بالتزامن مع انتهاء موسم التقليم ،يبدأ موسم تطعيم األشجار ويستمر إلى أواخر أيار .في
ّ
هذه الفترة ،تبدأ العصارة بالتدفق في األشجار لتشكيل البراعم وتتفتح األزهار إلى أن يتم تلقيحها وتتحول إلى ثمرة.

تنظم كلية إدارة األعمال في جامعة العائلة
املقدسة في البترون معرض الوظائف
واملهن ،عند الواحدة من ظهر اليوم.
يتخلل حفل االفتتاح لقاء حواري مع
وزير االقتصاد رائد خوري ،تحت عنوان
«الخطة االقتصادية وحماية املستهلك
في لبنان» .ويهدف اللقاء إلى عرض واقع
األزمة االقتصادية في لبنان ورؤية وزارة
االقتصاد والتجارة في خلق فرص عمل
وتحريك عجلة الحياة االقتصادية.
¶¶¶

نشاطات سبعينية النكبة
يطلق املؤتمر الشعبي لفلسطينيي الداخل،
عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم
في نقابة الصحافة ،الفعاليات الوطنية
والشعبية ،في مناسبة «سبعينية النكبة»

دورة تدريبية حول تقليم الزيتون

تأهيل طرقات في صور

الصحة النفسية في «العربية»

نظمت بلدية الدوير دورة تدريبية نظرية
وتطبيقية في أحد بساتني الزيتون في حي
الصفا لطالب كليتي الزراعة والطب البيطري
في الجامعة اللبنانية حول تقليم أشجار
الزيتون .وتناول التدريب تعليم الطالب مبادئ
وقواعد التقليم الصحيح ألشجار الزيتون
الفتية والبالغة والهرمة وتحذيرهم من األخطاء
التي يرتكبها املزارع أثناء التقليم وتؤدي الى
اإلضرار بالشجرة واإلنتاج معًا .وقد اختتم
التدريب بتجربة عملية على التقليم الصحيح
الدورة الى عملية للتدرب على التقليم الصحيح.
يذكر أن الدورة أقيمت بالتعاون مع برنامج تنمية
القطاعات اإلنتاجية في لبنان.

في إطار استكمالها ملشروع اإلرث الثقافي الخدماتي
واإلنمائي ،باشرت بلدية صور تعبيد الطرق الداخلية
وتأهيلها .وتشمل األعمال شوارع الريفولي والخراب
والشارع املقابل للحديقة العامة قرب مؤسسة مياه
لبنان الجنوبي ،وجرى تزفيت وتأهيل البنى التحتية
في الشارع املمتد من الجامعة اإلسالمية حتى بنك
الجمال .ومن املفترض أن يشمل املشروع في مرحلة
ً
الحقة الطريق املمتد من دوار أبو ديب نزوال حتى
طريق البحر عند جادة الرئيس نبيه بري .يذكر أن
هذه األعمال ممولة من مجلس اإلنماء واإلعمار.
وأعطى رئيس بلدية صور حسن دبوق توجيهاته
بضرورة إنجاز األشغال في أسرع وقت ممكن،
«حرصا على أرزاق املواطنني ولقمة عيشهم».

لفت وزير الصحة العامة ،غسان الحاصباني ،إلى
أن «شخصًا من أصل ّ 4
يمر بنوع من االضطرابات
النفسية في حياته وأن شخصًا من أصل  10ال
يمكنه الحصول على خدمات الصحة النفسية» .كالم
الحاصباني جاء خالل املؤتمر الذي نظمته كلية
العلوم اإلنسانية في جامعة بيروت العربية ،أمس،
ّ
الصحة».
تحت عنوان «الشخصية وعلم نفس
وأرجع الحاصباني السبب إلى «الثقافة التقليدية
السائدة لدى غالبية الناس والتي تؤدي إلى عدم
اللجوء إلى املعالج النفسي بسبب الخجل» .أما
رئيس الجامعة عمرو العدوي ،فأرجع سبب «ارتفاع
الضغوط النفسية واالنفعالية إلى تزايد املشكالت
والصراعات».

الفلسطينية .ويأتي اإلطالق بعد عرض
فيلم وثائقي عن الحملة والكشف عن
شعارها لهذا العام.
¶¶¶

لقاء بلدي بقاعي
تعقد وزارة البيئة ،عند الرابعة من عصر
اليوم في فندق بارك أوتيل في شتورة،
مؤتمرًا لبلديات البقاع لشرح ملخص
السياسة املستدامة لإلدارة املتكاملة
للنفايات الصلبة .ويأتي هذا املؤتمر رابعًا
ضمن سلسلة املؤتمرات التي تعقدها
الوزارة مع البلديات.
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كالشيو

ّ
هكذا ودعت توسكانا دافيدي أستوري

 ...وانكسرت الحياة في الدقيقة 13

المباريات األوروبية

احتياطيو البايرن في تركيا

غاتوزو يتحدى أرسنال

دورتموند لمحو خيبة الذهاب

خسر بشكتاش في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ ( ،)0-5ما
يجعل الحديث عن «ريمونتادا» تاريخية أمرًا من وحي الخيال
فقط .الواقع يقتضي أن يسعى الفريق التركي الى حفظ ماء
الوجه في ال ـ «فودافون أرينا» ،عندما يستضيف «البافاري».
سيحاول بشكتاش ،اليوم ،الخروج بأقل األضرار املمكنة ،وعدم
الخسارة بنتيجة ثقيلة ،أما بايرن املتخم باإلصابات ،والذي
حسم تأهله منطقيًا ،فسيحاول الخروج بأقل مجهود ممكن
عبر إراحة العديد من أبرز نجومه وتفادي أي إصابات ،ذلك
رغم أن الفريق األملاني ،مرتاح أيضًا ،في «البوندسليغا» ،ويتقدم
بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

يحتضن ملعب اإلمارات مساء الغد مباراة العودة من الدور الثمن
النهائي للدوري األوروبي ،وذلك عندما يحل ميالن ضيفًا على
أرسنال .األخير كان منهارًا قبل مباراة الذهاب ،إال أن فينغر حاول
مصالحة جماهيره التي رفعت العديد من الالفتات في املباريات
األخيرة مطالبة بخروجه ،باالنتصار في «سان سيرو» .أما
«الروسونيري» الحالم بالعودة إلى التتويجات األوروبية ،فسيكون
في مهم ٍة صعبة في العاصمة لندن .وقد أملح مدرب الفريق جينارو
غاتوزو بأنه «ينتظر ردة فعل العبيه بعد الخسارة األخيرة»،
مشيرًا إلى أن مسألة التأهل لم تنته وأن حظوظ فريقه ما زالت
قائمة.

شهد ملعب «السيغنال إيدونا بارك» مفاجأة في مباراة الذهاب
الدوري األوروبي .ريد بول سالزبورغ ّقدم
في دور الـ 16من ّ
ّ
مباراة لم يكن ليتوقعها أكثر املتفائلني من مشجعي الفريق
النمساوي ،وخرج منتصرًا بنتيجة ( .)1-2الفريق الحديث العهد
يريد استكمال ما بدأه في أملانياُ ،
بتأهل إلى الربع النهائي .أما
دورتموند الذي جاء في مجموعة املوت في دوري أبطال أوروبا،
فيريد تعويض الخيبة التي أصابته في مباراة الذهاب وإشباع
جماهيره التي ال ّ
تتقبل الخروج من بطولتني أوروبيتني في موسم
واحد ،ومحاولة االنقالب في «ريد بول أرينا» .الصحف األملانية
تربط مستقبل مدرب دورتموند بيتر ستوغر بهذه املباراة.
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كــان ملعب «ارتيميو فــرانـكــي» ،األحــد
املاضي ،على موعد مع املباراة األولى
لفيورنتينا منذ وفاة دافيدي استوري
املفاجئة .الالعب املحبوب ،توفي أثناء
نومه ،عن  31عامًا ،بسبب أزمة قلبية.
وبعد تأجيل جميع مباريات الجولة
م ــا ق ـبــل ال ـســاب ـقــة ،ك ــرم ــه الـ ـن ــادي قبل
املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة وخــال ـهــا ،ال ـتــي فــاز
فيها على ضيفه الذي يتذيل الترتيب،
«ب ـي ـن ـي ـف ـي ـن ـت ــو» ،ب ـن ـت ـي ـج ــة -1ص ـ ـفـ ــر،
خــال الثامنة والعشرين مــن ال ــدوري
اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم .عـلــى الــرغــم من
أنـ ــه ل ــم ي ــداف ــع ع ــن ألـ ـ ــوان فـيــورنـتـيـنــا
س ــوى ل ـثــاثــة أعـ ـ ــوام ،ك ــرس مشجعو
«ف ـ ـ ـيـ ـ ــوال» اس ـ ـ ـتـ ـ ــوري ب ــوصـ ـف ــه ق ــائـ ـدًا
اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ،خ ــال ال ـج ـن ــازة املـهـيـبــة،
ال ـتــي أقـيـمــت الـخـمـيــس ف ــي «بــازيـلـيــك
س ــان ـت ــا كـ ــروت ـ ـشـ ــي» ،وه ـ ــي الـكـنـيـســة
التاريخية التي شهدت إقــامــة مراسم
وداع شـخـصـيــات مـثــل الـفـنــان مايكل
انـجـلــو وال ـعــالــم غــالـيـلــو والـفـيـلـســوف
ماكيافيلي .وكرم فيورنتينا استوري
ب ــوض ــع الفـ ـت ــة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي مـنـتـصــف
امل ـل ـعــب ك ـتــب عـلـيـهــا «كــاب ـي ـتــانــو بير
س ـي ـم ـب ــري!» ،م ــع قـمـيــص يـحـمــل اســم
الالعب ورقمه  13الذي سحبه «فيوال»
من التداول ،كما فعل كالياري ،النادي
ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ م ـع ــه مـ ـ ـش ـ ــواره فـ ــي دوري
الــدرجــة اإليـطــالـيــة األول ــى ولـعــب معه
ستة مــواســم ،علمًا أنــه بــدأ ناشئًا في
صفوف ميالن.
إلى ذلك ،خصص فيورنتينا قمصانًا
لهذه املباراة ،وارتدى العبو فيورنتينا
قميصا بــاســم اس ـتــوري ورق ـمــه خــال
اإلح ـ ـمـ ــاء ،ف ـي ـمــا ك ـتــب ع ـلــى ال ـلــوحــات
االل ـك ـت ــرون ـي ــة امل ـخ ـص ـصــة لــاعــانــات
«دافيدي دائمًا معنا» و»تشاو دافيدي
(ال ــى الـلـقــاء دافـ ـي ــدي)» ،وه ــي الـعـبــارة
نفسها التي كتبت على الفتة حملها
العبو فريق امل ــدرب ستيفانو بيولي.
بدأت املباراة بدقيقة صمت ،كما كانت
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احتفل فيورنتينا خالل
المباراة أيضًا بيوم المرأة
العالمي من خالل
تسعير تذكرة المباراة
للنساء بيورو واحد فقط

الـحــال فــي املـبــاريــات املحلية والقارية
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،ث ــم أط ـل ـق ــت ب ــال ــون ــات
باللونني البنفسجي واألبـيــض (لونا
الفريق) قبل أن يعطي الحكم صافرة
بــدايــة ال ـل ـقــاء ال ــذي تــوقــف م ـجــددًا في
الدقيقة « 13الرمزية» ألنها نفس رقم
ق ـم ـيــص اس ـ ـتـ ــوري .وع ـل ــى امل ــدرج ــات،
كــانــت الــاف ـتــة يــاف ـطــة ال ـع ـمــاقــة الـتــي
صنعها الجمهور باللون البنفسجي
وكتب عليها «دافيدي  ،»13فيما صاح
الـجـمـهــور بــاسـمــه م ــرارًا ،كـمــا لــو أنهم
ي ــرف ـض ــون ال ـت ـص ــدي ــق ،وسـ ــط الف ـتــات
كتبت عليها شعارات.
وبعد دقيقة على توقف املباراة ـ التي
كانت هامشية لفيورنتينا على صعيد
ال ـن ـق ــاط ك ــون ــه ي ـت ــواج ــد ف ــي منتصف
الـتــرتـيــب بـعـيـدًا عــن منطقتي الخطر
واملراكز األوروبية ـ املهمة لبينيفينتو
القابع في ذيل الترتيب ،سجل صاحب
األرض ال ـه ــدف الــوح ـيــد ب ـكــرة رأسـيــة
لـ ـلـ ـب ــرازيـ ـل ــي فـ ـيـ ـت ــور هـ ــوغـ ــو .اح ـت ـفــل
البرازيلي الذي رفع رصيد «فيوال» الى
 38نقطة ملحقًا ببينيفينتو الهزيمة
ال ـ ـ ـ ـ ــ ،23ب ــرف ــع ق ـم ـي ــص ي ـح ـم ــل صـ ــورة
ً
الــراحــل .ولـكــن الـحــزن سيبقى طــويــا،
فالالعب لن يعود .والخسارة كبيرة.

األعداء يشاركون في التشييع
أعيد الجثمان إلى عائلة الالعب بعدما زار األربعاء مركز «كوفرتشانو»
الخاص بتمارين املنتخب اإليطالي ،الذي دافع دافيدي باستوري عن
ألوانه في  14مباراة من  2011حتى  ،2017ثم أقيمت الخميس الجنازة في
فلورنسا ،بحضور آالف املشجعني وعشرات الالعبني الحاليني والسابقني
وعلى رأسهم «األعداء» بحسب ما يعتبرهم مشجعو فيورنتينا ،وهم
العبو يوفنتوس الذين استقبلوا بتصفيق حار لكونهم شاركوا في
التشييع غداة فوزهم على توتنهام هوتسبر ( )1-2في لندن وتأهلهم
إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

السيتي يقترب من اللقب

ساوثمبتون يقيل بيليغرينو

 ...وهامبورغ يقيل هولرباخ

حقق مانشستر سيتي فوزه املزدوج األول على ستوك سيتي منذ
موسم  ،1999-1998بتغلبه عليه -2صفر في ختام املرحلة  29من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ،ليخطو بذلك خطوة إضافية نحو
اللقب .ولم يسبق لسيتي أن تغلب على ستوك مرتني في الدوري
خالل موسم واحد (تغلب عليه ذهابًا  )2-7منذ موسم -1998
 ،1999حني كانا في الدرجة الثانية (الثالثة فعليًا) ،وهو يدين به
الى اإلسباني دافيد سيلفا الذي حقق عودة موفقة لفريق مواطنه
جوسيب غوارديوال بتسجيله هدفي املباراة .ورفع السيتي رصيده
إلى  81نقطة في الصدارة بفارق  16نقطة عن جاره مانشستر
يونايتد الذي تغلب السبت على ليفربول  ،1-2فيما تجمد رصيد
ستوك عند  27في املركز الـ.19

أقال نادي ساوثمبتون اإلنكليزي مدربه األرجنتيني ماوريتسيو
بيليغرينو ،بسبب «سوء النتائج التي حققها الفريق في اآلونة
األخيرة» ،حيث لم يفز سوى مرة واحدة في آخر  17مباراة .ويأتي
القرار بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام نيوكاسل
(صفر )3-السبت املاضي .وكان بيليغرينو ،املدافع األرجنتيني
السابق ،تسلم منصبه في حزيران/يونيو املاضي خلفًا للفرنسي
كلود بويل ووقع عقدًا ملدة ثالث سنوات .ويحتل ساوثمبتون املركز
السابع عشر في الترتيب العام ،متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن
املركز الثامن عشر الذي يهبط صاحبه إلى الدرجة األولى وذلك قبل
 8مراحل على انتهاء الدوري ،علمًا بأن الفريق بلغ ربع نهائي كأس
إنكلترا حيث سيالقي ويغان السبت املقبل.

أعلن نادي هامبورغ ،الذي يحتل املركز السابع عشر (ما قبل
األخير) في ترتيب الدوري األملاني لكرة القدم ،االثنني إقالة مدربه
برند هولرباخ ،وذلك بعد سبعة أسابيع فقط على تعيينه .وقرر
النادي تعيني كريستيان تيتز مدرب فريق دون  21عامًا ،حتى
نهاية املوسم .وفشل هولرباخ في الفوز في أي من املباريات السبع
التي أشرف خاللها على هامبورغ ،وآخرها السقوط أمام املتصدر
وحامل اللقب بايرن ميونيخ بسداسية نظيفة السبت في املرحلة
 .26ويحتل هامبورغ بطل أوروبا عام  ،1983املركز قبل األخير في
الدوري ويتهدده الهبوط للمرة األولى في تاريخه ،علمًا بأنه الفريق
الوحيد الذي لم يسقط إلى مصاف الدرجة الثانية منذ انطالق
البوندسليغا عام .1963
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دوري أبطال أوروبا

«عض أصابع» في «كامب نو»

برشلونة وتشلسي
يستكمالن حربهما الطويلة

«غدارة ،غدارة» .تذكرونها طبعًا،
بصوت عصام الشوالي .لم ّ
يصدق
ّ
المعلق التونسي ،أن برشلونة سيذهب
إلى النهائي ،في  ،2009إال عندما
رأى الكرة تمزق الشباك ،في مباراة
ّ
يعدها مشجعو تشلسي «فضيحة»،
بسبب «انحياز الحكم إلى الكاتالن».
عاد «النينو» توريس ولقن برشلونة
درسًا قاسيًا .الحرب ال تزال ُمستمرة
بين برشلونة وتشلسي .اليوم ،جولة
جديدة ،في إياب دور الستة عشر من
دوري أبطال أوروبا

ياسمين عبيد
كثيرًا مــا ح ــاول إرنستو فالفيردي،
املدير الفني لبرشلونة ،اإلصرار على
أن التاريخ الغني واملثير لإلعجاب
بني ناديه وتشلسي ،كان مجرد أمر
عابر بالنسبة لوسائل اإلع ــام .في
الحقيقة ،فالفيردي هو الــذي يبالغ.
بـ ــن الـ ـف ــريـ ـق ــن مـ ـس ــرحـ ـي ــات ي ــرغ ــب
العبو كرة القدم املشاركة فيها.
منذ أول اجتماع بينهما عام ،2000
شهدنا ثالث «ريمونتادات» مثيرة.
أهدافًا جميلة .مديرًا فنيًا يختبئ في
سلة مالبس متسخة .حكمًا يعتزل
ب ـع ــد ال ـت ـه ــدي ــد ب ـس ـبــب ال ـغ ـض ــب مــن
ق ــرارات ــه .فــائـزًا فــي الدقيقة األخـيــرة
حصد أول ثالثية تاريخية له ،وأكثر
مــن ذل ــك بـكـثـيــر .إذا مــا تـحــدثـنــا عن
مــواجـهــات برشلونة وتشلسي قبل
األلـفـيــة الـجــديــدة فــي دوري األبـطــال
األوروبـ ـ ــي ،ف ـهــذا لــن يـسـمــح لـنــا بــأن
نعتبرها «كــاسـيـكــو» .لــن نجد لها
مـكــانــا قـبــل ه ــذا ال ـتــاريــخ .فـقــد كانت
املواجهات بينهما تعود لستينيات
القرن املاضي .في الواقع ،حدثت مرة

واح ــدة فــي بطولة «كــأس املـعــارض»
التي تم إلغاؤها في وقت الحق .كان
تشلسي صغيرًا.
اللقاء األول بني برشلونة وتشلسي
فـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال كـ ـ ــان فـ ــي دور
الـثـمــانـيــة لـبـطــولــة  .2000-1999في
تـ ـل ــك املـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ت ـف ــوق
اإلنكليز ذهــابــا بنتيجة  1-3قبل أن
يقلب «البارسا» الطاولة في الكامب

ال يمكن إغفال إهانات
مورينيو لفرانك ريكارد خالل
المواجهات التي جمعت
الفريقين في 2006-2005
ن ــو ب ــال ـف ــوز  .1-5وب ـع ــد مــواج ـه ـتــي
 2000-1999وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـن ــذ تــولــي
البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب
تشلسي والـهــولـنــدي فــرانــك ريـكــارد
تدريب برشلونة ،بات لقاء «البلوز»
و«الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوغ ـ ــران ـ ــا» يـ ـصـ ـي ــر م ـ ــن أه ــم
ال ـل ـقــاءات فــي دوري أب ـطــال أوروبـ ــا.

وخــال الفترة مــن  2005وحتى اآلن
ل ـع ــب الـ ـف ــريـ ـق ــان فـ ــي دور ال ـ ـ ـ ــ 16فــي
بـطــولـتــي  2005و 2006ث ــم ف ــي دور
املجموعات ملوسم  2007-2006وفي
نصف النهائي ملــوســم .2009-2008
املـحـصـلــة ه ــي عـشــر مــواج ـهــات بني
برشلونة وتشلسي في عشر سنوات
من  2000وحتى .2009
أس ـبــاب عــديــدة جـعـلــت مــن مــواجـهــة
تـشـلـســي وبــرش ـلــونــة م ــن ب ــن األه ــم
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا فـ ـ ــي األل ـ ـف ـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة.
بالنسبة إلى الفريق اإلنكليزي ،األمر
تقريبًا مفهوم .أي التحول لفريق في
«املستوى األول» في  2005-2004مع
املدرب مورينيو ،وضم مجموعة من
أفضل العبي العالم ،بفضل اإلنفاق
السخي للملياردير الروسي رومان
أبراموفيتش .كانت بداية الغيث.
وال ي ـم ـك ــن أن ن ـغ ـف ــل ع ـ ــن إهـ ــانـ ــات
الـ«سببيشيال وان» لفرانك ريكارد
خـ ـ ـ ــال املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ج ـم ـعــت
ال ـف ــري ـق ــن ف ــي  ،2006-2005وال ـت ــي
تـسـبـبــت ف ــي إي ـقــافــه ع ــن مــواجـهـتــي
بايرن ميونخ األملاني في ربع نهائي
بطولة  .2005مورينيو هو مورينيو
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«الغدار» عائد
عاد أندريس إنييستا العب برشلونة متصدر الدوري اإلسباني
لكرة القدم إلى التدريبات ،أول من أمس ،االثنني ،بعد غيابه لنحو
أسبوع بسبب إصابة في الفخذ ،في خطوة تأتي قبل املواجهة
املرتقبة مع تشلسي اإلنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري
أبطال أوروبا .وأشار النادي الكاتالوني إلى أن إنييستا ( 33عامًا)
شارك في جزء من تدريبات الفريق ،ما ّ
يعزز احتمال مشاركته
في املباراة التي يستضيفها ناديه .وتعرض إنييستا إلصابة في
الفخذ األيمن في الدقيقة  22من مباراة القمة مع أتلتيكو مدريد،
م ـطــارده فــي تــرتـيــب الـبـطــولــة ،قـبــل ثمانية أي ــام ،واض ـطــر امل ــدرب
ارنستو فالفيردي إلى إخراجه في الدقيقة .35

كونتي تحت الضغط
ّ
رد املدرب اإليطالي ،أنطونيو كونتي ،على االنتقادات التي وجهت
إلـيــه مــن الصحافة اإلنكليزية بسبب أسلوبه الــدفــاعــي ،بالقول:
«أردنا أن نكون صبورين» ،مدافعًا بقوة عن خطة « :1-4-5لست
غبيًا لكي أواجــه مان سيتي بلعب مفتوح حتى ننهزم بثالثة ّأو
أربـعــة أه ــداف» .لكن املشكلة الكبرى أن الالعبني أنفسهم تعذر
عليهم استيعاب فلسفة املــدرب .والبلجيكي إيدين هــازارد قالها
صراحة «حتى لو كنا لعبنا ثالث ساعات إضافية ،لم أكن ألملس
الكرة» .يتوقع املراقبون بأن يعتمد كونتي أمام برشلونة على ذات
الطريقة التي لعب بها أمام مان سيتي.

مع فالفيردي برشلونة يعتمد على ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

أيـنـمــا ذه ــب .أم ــا بــرشـلــونــة فــي عهد
املـ ـ ــدرب ال ـه ــول ـن ــدي ري ـ ـكـ ــارد ،فحقق
العديد من األرقام .أولها الفوز بلقبي
ال ـ ــدوري فــي  2005و 2006فــي فترة
تــألــق ال ـن ـجــوم رونــالــدي ـن ـيــو ودي ـكــو
وصـ ــامـ ــويـ ــل إي ـ ـتـ ــو وسـ ـ ـط ـ ــوع ن ـجــم
فيكتور فالديز وتشافي هيرنانديز.
واأله ــم ك ــان الـظـهــور األول ملــن غــدت
كرة القدم من بعده ليست كما كانت
قبله :ليونيل ميسي .توج برشلونة
ً
بـطــا ألوروبـ ــا فــي أيــار/مــايــو 2006
عـلــى حـســاب فــريــق لـنــدنــي آخ ــر ،هو
أرسنال ،في فرنسا.
م ـت ـعــة أخـ ـ ــرى م ـن ـحــت ل ـل ـمــواج ـهــات
الكاتالونية اللندنية وهــي التقارب
والـتــوازن في النتائج .فاز برشلونة
ف ــي  2000وتـشـلـســي ف ــاز ف ــي .2005
ولــو لــم يتعملق الـكـتــاالن فــي ،2006
فإن نتائج دور املجموعات في 2007
كــانــت بــالـلــون األزرق الـلـنــدنــي ،قبل
أن ينتقم أندريس إنييستا بالهدف
الـتــاريـخــي فــي الــوقــت ب ــدل الـضــائــع،
في شباك الحارس تشيك في .2009
مــواج ـهــة  2009ف ــي نـصــف الـنـهــائــي
لــم يـكــن فيها مــوريـنـيــو وال ريـكــارد.

لـكـنـهــا ك ــان ــت األكـ ـث ــر م ـت ـعــة وإث ـ ــارة
تــاريـخـيــا .ي ــوم ــذاك ،ك ــان غ ــواردي ــوال
مجرد «مــدرب صــاعــد» ،في مواجهة
غــوس هيدنيك املــدرب املحنك ،الذي
كــان مــدربــا قبل أن يكون غــوارديــوال
العـبــا .الـعـنــاق الحميم بــن هيدنيك
وغ ــواردي ــوال س ــرق األن ـظ ــار كــإحــدى
أجمل اللحظات .بعد هدف إنييستا،
ال عناق وال من يتعانقون.
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن األث ــر الـجـمـيــل الـتــي
تركته تلك املـبــاراة فــي قلوب عشاق
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ،وص ـ ـفـ ــت ب ــأنـ ـه ــا أك ـث ــر
املباريات كارثية تحكيميًا .وهي ما
جعل الحكم النرويجي توم هينينج
أفريبو يقرر االعتزال من أجل البحث
عـ ــن «الـ ـقـ ـي ــم الـ ــروح ـ ـيـ ــة» وااللـ ـ ـت ـ ــزام
ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــي ،ال ـ ـلـ ــذيـ ــن حـ ـس ــب وصـ ـف ــه،
سـيـسـمـحــان ل ــه ب ــاس ـت ـع ــادة ال ـســام
«ب ـعــد الـلـيـلــة امل ـش ــؤوم ــة ف ــي ل ـنــدن»،
وال ـت ــي تــأهــل م ــن خــالـهــا بــرشـلــونــة
ع ـل ــى ح ـس ــاب ت ـش ـل ـســي إلـ ــى نـهــائــي
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا بـعــد الـتـعــادل
اإليجابي.
ف ـ ـ ـ ــي  2012ان ـ ـت ـ ـقـ ــم تـ ـشـ ـلـ ـس ــي م ــن
ً
بــرش ـلــونــة أوال وأخ ــرج ــه .ث ــم انـتـقــم

م ــن ك ــل شـ ــيء ،وأح ـ ــرز ال ـب ـطــولــة في
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ال ـع ـم ــاق
الـبــافــاري ،بايرن ميونخ .وفعل ذلك
في ميونخ نفسها .كان فوزًا كبيرًا.

الحياة بدون ميسي
رغ ــم ك ــل اإلنـ ـجـ ــازات امل ـب ـهــرة مليسي
ضد اإلنكليز إال أنه عرف طعم املرار
ض ــد تـشـلـســي .ل ــم يـكـســر «الـنـحــس»

ً
توج برشلونة بطال ألوروبا
في أيار/مايو  2006على
حساب فريق لندني آخر
هو أرسنال في فرنسا
ّ
إال في مباراة الذهاب الفائتة .شكل
«ال ـب ـل ــوز» ع ـق ــدة حـقـيـقـيــة للمهاجم
األرج ـن ـت ـي ـنــي ،حـيــث ل ــم يـسـتـطــع هز
ش ـب ــاك ــه فـ ــي  8م ــواجـ ـه ــات س ــاب ـق ــة.
م ـي ـســي ل ــن ي ـن ـســى أي ـض ــا أنـ ــه تلقى
أخ ـ ـطـ ــر إص ـ ــاب ـ ــة ف ـ ــي م ـس ـي ــرت ــه ضــد
تشلسي موسم  .2006-2005اضطر

آن ــذاك مل ـغــادرة امللعب بعد م ــرور 25
دقيقة فقط على انطالق اللقاء .كانت
إصابة أجبرته على نيل راحة طويلة
األمد تخطت الثالثة أشهر ،لتحرمه
من خوض نهائي دوري األبطال في
ذات املوسم.
لـكــن م ــاذا لــو تخيلنا الـحـيــاة بــدون
ليونيل ميسي .من املستحيل عمليًا
أال ي ــؤث ــر غـ ـي ــاب أفـ ـض ــل العـ ـ ــب فــي
الـعــالــم عـلــى أي فــريــق .مـيـســي غــاب
عن العديد من املباريات التي لعبت،
واسـتـطــاع برشلونة تحقيق الفوز
ّ
بمعدل نوعًا ما ّ
جيد .والفوز األكبر
ك ـ ــان فـ ــي ك ــاس ـي ـك ــو  .2015ودخـ ــل
األرج ـن ـت ـي ـن ــي امل ـ ـبـ ــاراة ب ـع ــد أن ق ــام
فــريــق لــويــس إنــريـكــي بـضــرب ريــال
مــدريــد بــربــاعـيــة .لـكــن ،مــن الــواضــح
أن بــرشـلــونــة تـحــت ق ـيــادة إرنـسـتــو
فــال ـف ـيــردي ،يـعـتـمــد بـشـكـ ٍـل أســاســي
ف ــي بـنــائــه الـهـجــومــي عـلــى ليونيل
مـيـســي ،وع ـلــى «ال ـ ــوالدة ال ـجــديــدة»
ل ـل ـظ ـه ـيــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــارق ،جـ ـ ـ ــوردي ألـ ـب ــا.
ع ـم ــوم ــا ،أف ـك ــار ال ـف ــري ــق الـتـكـتـيـكـيــة
ت ـبــدو فـقـيــرة لـلـغــايــة ًعـلــى مـسـتــوى
صناعة اللعب ،خاصة عندما يغيب

م ـي ـس ــي ،وي ـ ـكـ ــون إن ـي ـي ـس ـت ــا ب ـع ـي ـدًا
عــن مـسـتــواه .وكــذلــك األم ــر دفــاعـيــا،
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـثـ ـن ــائ ــي ب ــوس ـك ـي ـت ــس
وراك ـي ـت ـي ـتــش ،رغ ــم اس ـت ـعــادة األول
عافيته ،واختفاء الثاني تمامًا .في
ح ــال غ ــاب مـيـســي ـ ـ عـلــى ال ــرغ ــم من
أن تــاريـخــه فــي املــاعــب اإلنـكـلـيــزيــة
ضـ ـعـ ـي ــف م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــب نـ ـوـ ـ ـ
س ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى الـ ـف ــري ــق
م ــن ت ــرس ـي ــخ أسـ ـل ــوب األفـ ـ ـ ــراد عـلــى
املجموعة ،ما سيجعل أمر تعويض
نـجــوم الـصــف األول شبه مستحيل
خالل مباريات الحسم من املوسم.
على ال ــورق ،قــد تميل الكفة لصالح
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـت ـع ــادل
اإليـجــابــي فــي «ستامفورد بــريــدج»،
ووجود مجموعة مميزة في الفريق،
ب ــاإلض ــاف ــة ل ـل ـخ ـبــرة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ل ــدى مـيـســي وبــوس ـكـي ـتــس وبـيـكـيــه
وس ــواري ــز وإنـيـيـسـتــا .لـكــن سنعود
ب ــال ــذاك ــرة ل ـك ـل ـمــات ج ـي ـمــي ري ــدن ــاب
العب ليفربول السابق ومحلل شبكة
«سـ ـك ــاي سـ ـب ــورت ــس»« :ت ـش ـل ـســي ال
يـجــب أن يـخـشــى أي أحـ ــد ،بــإمـكــانــه
الفوز ضد أي فريق حتى برشلونة».
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جعفر البكلي *
تلمع عينا بندر بن سلطان بشهوة الظفر،
كلما استذكر أحــداث هــذه القصة القديمة
الـ ـت ــي ي ـح ــب أن يـ ـس ــرده ــا ع ـل ــى ســام ـع ـيــه
ُ
ّ
ومتبجحًا .يقول بندر« :بعد ارتفاع
مزه ّوًا
أسعار النفط في سنة  ،1974جاء الرئيس
نيكسون إلى الرياض ،ووافق على أن يبيع
ل ـنــا ط ــائ ــرات  .»15-Fك ــان ــت هـ ــذه املـقــاتـلــة
الـنـفــاثــة الهجومية هــي أح ــدث مــا أنجزته
ال ـص ـن ــاع ــة ال ـح ــرب ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ذل ــك
ال ــوق ــت .ل ـكــن ل ـس ــوء ح ـظ ـنــا ،ف ــإن نـيـكـســون
س ــرع ــان م ــا انـتـهــى أمـ ــره ،واض ـط ــر إل ــى أن
يـسـتـقـيــل مــن مـنـصـبــه .ووص ــل إل ــى البيت
ْ
طالبنا
األبـيــض ،مــن بـعــده ،جيرالد ف ــورد.
الــرئ ـيــس فـ ــورد ب ــأن ي ـل ـتــزم ب ـمــا وع ــدن ــا به
سلفه .وواف ــق الــرجــل ،لكنه قــال إن ظروفه
الحالية معقدة ،وهو على أبواب انتخابات،
وهذه الصفقة ستزعج اإلسرائيليني كثيرًا.
ثم استمهلنا فورد إلى أن يتم انتخابه ،في
سنة  .1976وإذا فاز ،فهو يتعهد بأن يفي
بوعده لنا .ومــن جديد ،كنا سيئي الحظ،
ف ـق ــد خ ـس ــر ف ـ ـ ــورد .وجـ ـ ــاء كـ ــارتـ ــر .وأع ــدن ــا
ال ـتــذك ـيــر  -ك ــال ـع ــادة  -ب ـمــا ُوع ــدن ــا ب ــه من
اإلدارات السابقة .وقــال كــارتــر ،هــو اآلخــر،
بأنه يتفهم أمرنا ،وال يعترض على بيعنا
املـ ـق ــات ــات ،ولـ ـك ــن امل ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت ع ـن ــده،
وإن ـمــا عـنــد أع ـضــاء الـكــونـغــرس« .اذه ـبــوا،
واح ـص ـلــوا عـلــى مــوافـقــة مـجـلــس الـشـيــوخ.
وأنا سأمضي لكم على هذه الصفقة فورًا».
ذهبنا إلى جماعة الكونغرس ،وكان حظنا
معهم أس ــوأ ،فلقد كــان املـســاكــن يــرزحــون
ت ـحــت تــأث ـيــر ال ـل ــوب ــي ال ـي ـه ــودي امل ـع ــارض
إلت ـم ــام الـصـفـقــة ال ـس ـع ــودي ــة ،بـحـجــة أنـهــا
ستمثل خطرًا على تفوق إسرائيل ّالجوي.
وكانت تلك ّ
حجة واهية ،إال أنها مثلت لنا
عائقًا حقيقيًا يحول دون حصولنا على ما
نبتغيه».
ً
ي ـص ـمــت ب ـن ــدر ق ـل ـي ــا ع ـن ــد هـ ــذا الـ ـح ـ ّـد مــن
ً
الـ ـقـ ـص ــة ،ويـ ـسـ ـت ــوي ق ـل ـي ــا ع ـل ــى أري ـك ـت ــه،
ل ـي ـضــع إحـ ـ ــدى س ــاق ـي ــه ف ـ ــوق األخـ ـ ـ ــرى ،ثــم
ي ــواص ــل رواي ـ ـتـ ــه« :لـ ــم ت ـس ـت ـطــع س ـفــارت ـنــا
ف ــي واش ـن ـطــن أن تـصـنــع شـيـئــا ل ـحــل هــذه
امل ـش ـك ـل ــة .ف ــأرس ـل ـن ــي امل ـل ــك ف ـه ــد ف ــي رب ـيــع
 1978إلـ ــى أمـ ـي ــرك ــا ،ك ـم ـب ـعــوث خـ ــاص ل ــه،
ّ
وفـ ّـوضـنــي لكي أتــولــى زمــام األم ــور ،وأحــل
العقد .طلبت مــن امللك فهد  -وكــان مــا زال
وليًا للعهد وقتها  -أن أستعمل إمكانياتنا
املــالـيــة ،وأن يضعها تحت تصرفي .وقبل
 الـلــه يــرحـمــه -مطلبي ،فقد كــان يثق فـ ّـي.تــوج ـهــت ف ــي ال ـب ــداي ــة إل ــى دي ـف ـيــد روكـفـلــر
الرئيس التنفيذي لبنك (تشيز مانهاتن)،
وكــانــت مـعـظــم ال ــودائ ــع املــالـيــة الـسـعــوديــة
تـصـ ّـب فــي مـصــرفــه ،وشــرحــت لــه مشكلتنا
م ــع أع ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس .وع ــدن ــي روكـفـلــر
أن يـتــدخــل بـنـفـســه ،وي ـس ـ ّـوي تـلــك املـســألــة.
ك ــان علينا بــالـطـبــع أن نــدفــع لـهــذا ول ــذاك،
ول ــم نـبـخــل أب ـ ـدًا ف ــي ال ــدف ــع .ووصـ ــل األم ــر
ب ــال ـس ـي ـن ــات ــور راسـ ـ ــل ل ــون ــغ رئـ ـي ــس لـجـنــة
املــالـيــة فــي الـكــونـغــرس ،آن ــذاك ،أن قــال لــي،

ّ
بـكــل صــراحــة ،أن صــوتــه سيكلفني عشرة
ماليني دوالر كاملة .وبالفعل أودعنا املبلغ
امل ـط ـلــوب ف ــي ح ـســابــه ف ــي ب ـنــك مـحـلــي في
لــويــزيــانــا .فــي تـلــك ال ـش ـهــور ،فـعـلــت كــل ما
بوسعي للحصول على الـعــدد الكافي من
األصـ ــوات فــي ال ـكــون ـغــرس ،ول ـكــن مــن دون
جـ ــدوى .بـقـيـنــا دائ ـم ــا دون ح ـ ّـد الـخـمـســن
صــوتــا املطلوبة لكي تـمـ ّـر صفقة (إف )15
بسالمّ .
ومر شهر ،واثنان ،وثالثة ،واألمور
ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ال ت ـت ــزح ــزح .وب ــدأت
أغضب».
تـنـحـنــح ب ـن ــدر ،وأخـ ــذ ي ـج ــول ب ـب ـصــره فــي
ع ـ ـيـ ــون م ـ ــن يـ ـح ـ ّـدثـ ـه ــم ،ل ـ ـيـ ــرى أثـ ـ ــر ك ــام ــه
ّ
ف ـي ـه ــم .وعـ ـن ــدم ــا اط ـ ـمـ ــأن إل ـ ــى اه ـت ـمــام ـهــم
ً
بسماع قصته ،أكمل قائال« :بصراحة ،أنا
حـ ّـمـلــت ديـفـيــد روكـفـلــر املـســؤولـيــة الكاملة
ع ــن ال ـف ـشــل .فـهــو وع ــدن ــي ب ــأن يـحـصــل لي
ع ـلــى األص ـ ـ ــوات ال ــازم ــة ف ــي ال ـكــون ـغــرس،
لـكـنــه خـ ّـيــب ظـنــي ،وأخ ـلــف وع ــده .راجـعـتــه
أكـثــر مــن مــرة فــي مــوضــوعـنــا ،فـبــدا لــي أنه
ي ـحــاول الـتـمـلــص مــن الـتــزامــه الـســابــق لــي.
ازداد غضبي أكثر ،وقــررت أن ألقنه درسًا
ل ــن ي ـن ـســاه .ات ـص ـلــت بــامل ـلــك ف ـه ــد ،وطـلـبــت
مـنــه أن يــأمــر وزي ــر املــالـيــة الـسـعــودي فــورًا
بتحريك  200مليون دوالر من بنك (تشيز
مــان ـهــاتــن) إل ــى بـنــك (ج ــي .ب ــي .م ــورغ ــان).
وفـ ــي ص ـب ــاح الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،ف ــي ال ـثــام ـنــة
ص ـبــاحــا ت ـح ــدي ـدًا ،ات ـص ــل دي ـف ـيــد روك ـف ـلــر
عبر الـهــاتــف ،فــي فـنــدق (مــادي ـســون) الــذي
كـنــت أقـيــم فـيــه ،فــي واشـنـطــن .كـنــت نائمًا.
في التاسعة ،أعــاد االتـصــال ،أجابوه أنني
مشغول .في العاشرة ،كـ ّـرر املحاولة ،ردوا
عـلـيــه :لـقــد خ ــرج .فــي الـســاعــة الــرابـعــة بعد
ال ـظ ـهــر ،ات ـصــل بــي مــوظــف االسـتـقـبــال في
الفندق ،ليعلمني بأن السيد روكفلر حضر
بـنـفـســه م ــن ن ـي ــوي ــورك ،إل ــى ال ـف ـنــدق ،وهــو
يـنـتـظــرنــي ،ويــريــد الـصـعــود إل ــى جـنــاحــي.
قلت للموظف :قل له أنني اآلن في اجتماع.
وسأقابله فور انتهائه .تركته ينتظر حتى
ال ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء .وح ــن قــاب ـل ـتــه ،أعـلـمـتــه
أن ـنــي م ـش ـغــول جـ ـدًا اآلن ،وأن ـن ــي ي ـجــب أن
أذهــب فــورًا إلــى الـ (كابيتول هـيــل)ّ ،
ألؤمــن
األصــوات التي تنقصني .نظر ّ
إلي روكفلر
مــرتـبـكــا ،وأخ ـبــرنــي أن ــه هــو ال ــذي عـلـيــه أن
ي ــذه ــب إل ــى مـبـنــى ال ـك ــون ـغ ــرس .وسـيـبـقــى
في واشنطن إلى أن ّ
يؤمن لي العدد الالزم
مــن األص ــوات الـتــي تنقصني .وعـلــى مــدى
ثالثة أيام ،في شهر أيار /مايو  ،1978ظل
روك ـف ـلــر يـتـصــل بـجـنــاحــي ف ــي ال ـف ـنــدق كل
ل ـي ـلــة ،لـيـخـبــرنــي بــأنــه ح ـصــل ع ـلــى صــوت
السيناتور فالن ،والسيناتور فالن ...وبعد
أن أتـ ـ ّـم روك ـف ـلــر ع ـم ـلــه ،وح ـص ـلــت أن ــا على
األص ــوات الـتــي تلزمني ،وفــوقـهــم صوتان
إضافيان .طلبت من وزير املالية السعودي
أن يعيد مبلغ املئتي مليون دوالر إلى بنك
(تشيز مانهاتن)».

تعليق:
تبدو األمثولة مثيرة لالهتمام في سردية
األم ـيــر عــن ال ـتــداخــل بــن عــوالــم الـسـيــاســة

وامل ـ ـ ـ ــال وال ـ ـلـ ــوب ـ ـيـ ــات ،وك ـ ـيـ ــف تـ ــؤثـ ــر ه ــذه
الـ ـع ــوام ــل ،ف ــي ع ـم ـل ـيــات ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار فــي
ّ
أم ـي ــرك ــا .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن رواي ـ ــة بـنــدر
بــن سلطان عــن عالقته مــع ديفيد روكفلر
ّ
(دونـهــا ولـيــام سيمبسون فــي الصفحتني
 57و 58م ــن ك ـت ــاب «األم ـ ـيـ ــر» ،وه ــو كـتــاب
سيرة شبه رسمية ،لبندر) ينقصها كثير
من عناصر املصداقية ،فإنها ال تخلو كذلك
م ــن ب ـعــض ال ـع ـب ــر .ل ـن ـطــرح جــان ـبــا مـســألــة
«تضخم األن ــا» فــي حــديــث بـنــدر ،فهو أمر
ّ
َ
ولننس أيضًا أن ديفيد روكفلر
ال يهمنا.
 ه ـ ــذا الـ ـ ــذي ي ـت ـح ــدث ع ـن ــه بـ ـن ــدر ،وك ــأن ــهشحاذ -هو حفيد جــون دافيسون روكفلر
أغنى إنسان مشى على وجه هذه األرض.
وبإمكاننا كذلك أن نتعامى عن «تفنيصة»
ب ـنــدر ال ـتــي تــزعــم أن مـبـلـغــا بـحـجــم مئتي
مليون دوالر يمكن أن ّ
يتم سحبه من بنك
فــي لـيـلــة واحـ ــدة ،وتـحــويـلــه إل ــى بـنــك آخــر
في الصباح ،ثم يقوم مبلغ املئتي مليون،
بعد ثالثة أيام ،ليرجع إلى مقره ّ
األول ،في
ّ
ســام! إن كــل هــذه مـجــرد تفاصيل ثانوية
فــي الـقـصــة ،ولـيـســت هــي جــوهــر الـقـضـيــة.
السؤال الحقيقي هو ملاذا تودع السعودية
أم ــوال ـه ــا ف ــي ب ـن ــوك ن ـي ــوي ــورك؟ وه ــل أنـهــا
بهذه الودائع الضخمة تمتلك حقًا سلطة
ما على النظام املالي األميركي ،كما يزعم
ب ـنــدر ،أم أنـهــا لــن تـكــون إال رهـيـنــة ل ــه ،في
نـهــايــة امل ـطــاف؟ ومل ــاذا تــريــد الـسـعــوديــة أن
تــدفــع أمــوالـهــا الـتــي غنمتها بعدما ارتفع
سعر النفط في أعقاب حــرب  ،1973لشراء
ستني طــائــرة «أف  ،»15يعترف بندر أنها
ل ــن ت ـق ــات ــل أحـ ـ ـ ـدًا ،ول ـ ــن ت ـم ـثــل خـ ـطـ ـرًا عـلــى
إســرائ ـيــل؟ (بــاعــت واشـنـطــن لـلــريــاض تلك
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـس ـت ــن ب ـم ـب ـلــغ ج ـم ـل ـ ّـي قـ ــدره
خ ـم ـســة مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
ّ
أن ث ـم ــن الـ ـط ــائ ــرة ال ـ ــواح ـ ــدة هـ ــو ث ــاث ــون
مليون دوالر! واألســوأ من ذلك ،فقد بيعت
ال ـطــائــرات لـلـسـعــوديــة خــالـيــة مــن خــزانــات
الوقود اإلضافية ،ومن منصات القنابل أو
صــواريــخ جو  -جــو ،واشـتــرط األميركيون
على السعودية أن ال تــرابــط الـطــائــرات في
مواقع قريبة من حدود إسرائيل).

ال ـغ ــرب .وذل ــك مـقـتــرح طــاملــا عــرضــه بعض
ح ـك ــام ال ـع ــرب ع ـل ـيــه ،م ــن أج ــل أن تـسـتـثــار
همة الغربينيَ ،
فيسعوا إلى دفع إسرائيل
للتراجع عــن احتاللها لــأراضــي العربية.
وكان فيصل يقول إن النفط هو سلعة وال
يجب أن يتحول ســاحــا ،وأن دخله يمكن
أن يـفـيــد امل ـج ـهــود ال ـحــربــي ال ـعــربــي ،وأم ــا
قطعه فـيـضـ ّـر ،وال ينفع ب ـشــيء .لـكــن امللك
ف ـي ـصــل ،وت ـح ــت ض ـغــط حـ ــرب  ،1973قــرر
أن يـمــاشــي رغ ـبــات املـصــريــن والـســوريــن
ويشارك في معركتهم عبر تخفيض عشرة
ف ــي امل ـئ ــة م ــن إنـ ـت ــاج ب ـ ــاده م ــن ال ـب ـت ــرول،
ول ــم ي ـكــن ي ـنــوي قـطـعــه ت ـمــامــا ع ــن ال ـغــرب.
وات ـخــذت الـحـكــومــة الـسـعــوديــة هــذا الـقــرار
بمشاركة جماعية من طرف منظمة الدول
ال ـعــرب ـيــة املـنـتـجــة لـلـنـفــط (أواب ـ ـ ــك) ،ف ــي 17

قصة أموال النفط في أميركا من
زاوية أخرى
لنعد إلى بداية الحكاية التي رواها بندر،
أي إلــى سنة  .1974كانت تلك أيــام الطفرة
فـ ــي أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط .وكـ ــانـ ــت ت ـل ــك ال ـس ـنــة
أيـ ـض ــا ،آخـ ــر س ـن ــةٍ ف ــي ح ـكــم امل ـل ــك فـيـصــل،
ـول تـلــك األي ــام نسجت
فــي الـسـعــوديــة .وح ـ ّ
خيوط أسطورة ،وضخم دور فيصل الذي
«تـ ـص ــدى ألمـ ـي ــرك ــا ،وقـ ـط ــع ال ـن ـف ــط ع ـن ـهــا،
فعاقبته بالقتل» .ولعلني أجد من املناسب
فــي سـيــاق هــذا الـحــديــث ،أن أفــرد ملوضوع
فيصل فقرة عن دوره في عملية حظر بيع
الـنـفــط الـسـعــودي إل ــى أمـيــركــا ،تـهــدف إلــى
توضيح املسألة بال تهويل ،وبال إجحاف.
الـحـقـيـقــة أن فـيـصــل ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز كــان
دائ ـمــا م ـعــارضــا لـفـكــرة اس ـت ـخــدام تصدير
ال ـن ـف ــط كـ ـس ــاح ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى ح ـك ــوم ــات

صفقة القرن وحق العودة إلى فلسطين
وسام سباعنة *
يعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب قريبًا
ما ّ
سماه «صفقة القرن» ،حسبما ّ
سرب في
اإلع ــام .والصفقة املحكى عنها كناية عن
تـصــور أو إط ــار ،يــرى تــرامــب أنــه «سينهي
ال ـنــزاع بــن الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــن»
ويـسـ ّـرع تطبيعًا نــاجـزًا بــن دولــة االحتالل
وعـ ـ ــدد م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة .ورغـ ـ ــم أنـ ــه لــم
يتم اإلع ــان حتى اآلن عــن الـبـنــود الكاملة
ل ـت ـصــور الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،إال أن بعض
ال ـت ـس ــري ـب ــات ك ـش ـفــت ع ــن عـ ـن ــاوي ــن لـيـســت
بعيدة عن الطموح اإلسرائيلي ،والذي جرى
تحويله إلى تصور أميركي ،من املفاوضات
املباشرة وغير املشروطة بني الطرفني إلى
حل الدولتني ،وبينهما تحقيق رؤى قديمة
عــن «الـســام االقـتـصــادي» وترسيم حــدود،
ورب ـم ــا م ــا يـ ــراد ل ــه أن ي ـبــدو قـطـعــة حـلــوى
ص ـغ ـي ــرة إلسـ ـك ــات ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة

ـأت خطوة اعتراف
العاجزة عن الفعل .لم تـ ِ
ترامب بالقدس عاصمة لدولة االحتالل إال
مقدمة ملــا تالها مــن تخفيض الــدعــم املقدم
مل ـيــزان ـيــة وك ــال ــة غ ــوث وتـشـغـيــل الــاجـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن «األون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ف ـ ــي خ ـط ــوة
استباقية إلن ـهــاء قضية الــاجـئــن ،مــا من
ش ــأن ــه إدخ ـ ـ ــال ال ـق ـض ـيــة ال ـفـل ـسـطـيـنـيــة فــي
مرحلة جديدة ،أقل ما يمكن وصفها بأنها
تمهد من أجل خاتمة سعيدة ملصلحة كيان
االحتالل ،وذلك عبر إنهاء القضيتني األكثر
ح ـســاس ـيــة ف ــي األجـ ـن ــدة ال ـت ـفــاوض ـيــة منذ
بــدئـهــا ،ونـعـنــي بـهـمــا :ال ـقــدس والــاجـئــن.
وأكـثــر مــن ذلــك تحويل كـيــان االح ـتــال إلى
صديق العرب واملسلمني.

الخطة اإلسرائيلية في ثوب أميركي
ليس غريبًا أن يتولى األميركيون تصدير
أفكار ّ
أعدت في املطبخ اإلسرائيلي بوصفها
أفكارًا أميركية خالصة .يقال إن صفقة القرن

التي أشرف على تحضيرها عضو الكنيست
من حزب الليكود ،عنات باركو ،بتكليف من
رئيس ال ــوزراء بنيامني نتنياهو ستؤجل
م ـس ـت ـق ـبــل الـ ـق ــدس إل ـ ــى وق ـ ــت الحـ ـ ــق .وه ــي
سترتكز على االعـتــراف األميركي بالقدس
عــاص ـمــة إلس ــرائـ ـي ــل ،ل ـت ـبــدو ك ـمــن ال يقفل
بــاب الـتـفــاوض ،حتى وهــو يمتلك اعترافًا
أم ـيــرك ـيــا ،وخ ـطــة لـنـقــل ال ـس ـفــارة ف ــي أي ــار/
مــايــو ال ـق ــادم .أي أنـهــا لعبة خ ــداع جــديــدة،
وفيها الكثير من املراهنة على الوقت ،وخلق
الوقائع الجديدة .فالصفقة تتضمن خطة
ف ـصــل ع ـن ـصــري ل ـف ــرض م ـش ــروع سـيــاســي
من وجهة النظر اإلسرائيلية حــول القدس
ح ـيــث ي ـتــم ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى أغ ـل ـب ـيــة يـهــوديــة
تصل إلــى  %95فــي الـقــدس ،على أن يصير
تجميع املقدسيني وتركيزهم داخل البلدات
واألح ـ ـيـ ــاء وامل ـخ ـي ـم ــات امل ـح ـي ـطــة بــاملــديـنــة
املقدسة ،وبذلك يتم ضمان أغلبية يهودية
فــي املدينة ذاتـهــا .وإذا كــان الفلسطينيون

أح ــد أط ـ ــراف الـصـفـقــة األم ـيــرك ـيــة ،إال أنـهــم
ل ـي ـســوا ال ـط ــرف امل ـق ـ ـ ِّـرر ف ـي ـهــا .وإن املـفـهــوم
التقليدي لحل الدولتني على حــدود الرابع
م ــن يــون ـيــو /حـ ــزيـ ــران 1967لـيــس مرجعية
للصفقة املتوقع إعالنها في الخامس عشر
من شهر آذار الجاري .ال بل إن الصفقة تقوم
على تقويض هذا التصور الــذي مثل هدفًا
ملفاوضات مضى عليها نحو ثالثة عقود.

ما مصير الالجئين؟
تقف «صفقة القرن» على ركيزة عملية تبادل
لألراضي ،حيث يتنازل الفلسطينيون وفق
منطوق الصفقة ،عــن مساحة متفق عليها
من الضفة ،وتضم الكتل االستيطانية التي
أقامتها إسرائيل حول القدس وعلى أراضي
الـخـلـيــل ونــاب ـلــس ،وج ــزء مــن ال ـغ ــور ،وبـهــذا
تحتفظ بــاملــدن االستيطانية الـتــي وصفها
ب ـ ـ ــاراك (رئـ ـي ــس وزراء إس ــرائـ ـي ــل ال ـس ــاب ــق)
«أراض
بــ«املـســاحــة الـحـيــويــة» وكثير منها
ٍ
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رأي

أكـتــوبــر  ،1973فــي اجـتـمــاعـهــا املـنـعـقــد في
الكويت .وقــاوم السعوديون يومها بشدة
اقتراح العراق بوجوب حظر تصدير النفط
العربي إلى أميركا .ونتيجة تقليص إنتاج
النفط ،واملخاوف من أن تطول الحرب بني
إســرائـيــل وال ـعــرب ،فقد قفز سعر البترول
أضـ ـع ــاف ــا فـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وه ـك ــذا
أص ـب ـح ــت امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ه ـ ــذه األسـ ـع ــار
الـجــديــدة الـتــي هـ ّـيــأت لـهــا ظ ــروف الـحــرب،
وعمليات تقليص االنتاج النفطي ،مغنمًا
لـشـيــوخ ال ـب ـتــرول ،غـلــف بـغــاف ج ــذاب من
إدع ـ ــاء ات امل ـشــاركــة ف ــي الـقـضـيــة الـقــومـيــة.
وحـ ـ ـ ـ ــاول امل ـ ـلـ ــك ف ـي ـص ــل أن ي ـض ـغ ــط ع ـلــى
أصدقائه األميركيني لكي يتفهموا الحقوق
ال ـعــرب ـيــة ،وال يـنـخــرطــوا بـكــل طــاقـتـهــم في
مساندة إسرائيل .ولكن الرئيس نيكسون

ال ـ ــذي وعـ ــد ع ــاه ــل ال ـس ـع ــودي ــة بـ ــأن ي ـكــون
ً
م ـع ـتــدال فــي األزمـ ــة الـعــربـيــة اإلســرائـيـلـيــة،
س ــرع ــان م ــا ان ـق ـلــب ع ـلــى وع ـ ــوده الـســابـقــة
ل ـف ـي ـص ــل ،وأع ـ ـلـ ــن فـ ــي  19أكـ ـت ــوب ــر ،1973
ع ــن إنـ ـش ــاء ج ـســر جـ ــوي وبـ ـح ــري ل ـتــزويــد
إسرائيل بكل ما تحتاجه من أدوات الحرب
األم ـيــرك ـيــة .وك ــان ه ــذا اإلعـ ــان خـيـبــة أمــل
ح ــزي ـن ــة م ـس ــت املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي ال ـع ـجــوز
ال ـ ــذي راه ـ ــن دائـ ـم ــا ع ـلــى ح ـك ـمــة نـيـكـســون
وإخ ــاص ــه .وقـ ــرر فـيـصــل أن ي ــرد ع ـلــى ما
اعتبره إهانة وخــداعــا ،باالمتناع عن بيع
نفطه إلى أميركا .ثم بعد أيام قليلة تراجع
ً
فيصل قـلـيــا عــن مــوقـفــه ال ـحــازم ،وق ــرر أن
ّ
يزود قواعد الجيش األميركي حول العالم
بما تحتاجه من النفط السعودي ألن ذلك
سيؤثر -كما قيل لــه -على املعركة الكبرى

تولي الشاه
اإلعالن عن
رفع أسعار
النفط لم يكن
أمرًا خارجًا
عن إرادة
األميركيين

رواية بندر بن سلطان عن عالقته مع ديفيد روكفلر ينقصها كثير من عناصر الصدقية ،لكنها ال تخلو كذلك من بعض العبر (أرشيف)

دي ـن ـي ــة وف ـ ــق امل ـف ـه ــوم ال ــدي ـن ــي الـ ـيـ ـه ــودي»،
أراض عند
وتتجاوز ما حققته من اختالس
ٍ
بناء الـجــدار ال ـعــازل ،وفــي مقابل ذلــك يأخذ
أراض في سيناء
الفلسطينيون نظيرتها من
ٍ
في مــوازاة حدود غزة ،وستحصل مصر من
إسرائيل على مساحة مكافأة من وادي فيران
جنوب صحراء النقب.
وس ـي ـت ــم ت ـس ــوي ــق هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة بــالــدعــايــة
ً
ل ــدى الفلسطينيني بــاعـتـبــارهــا ح ــا ألزم ــة
غزة التي تكتظ بالسكان ،وال فرصة إلقامة
مـيـنــاء حقيقي فـيـهــا ،ول ـكــن بــالـتــوســع على
ال ـس ــاح ــل ،يـمـكــن ذل ــك م ــع تـمـنـيـنـهــم بـفــرص
اسـتـثـمــار حـقــول غ ــاز ،وم ـطــار دول ــي ،وبـنــاء
مدينة جــديــدة ملليون شـخــص .وفــي الوقت
ن ـف ـس ــه ،ي ـم ـكــن ب ـه ــذا الـ ـت ــوس ــع ،ح ــل مـشـكـلــة
الــاج ـئــن بــاسـتـقــدامـهــم م ــن لـبـنــان وبـعــض
الــاجـئــن فــي ســوريــا واألردن ،هــذا عــدا عن
النمو االقتصادي غير املسبوق باعتبار غزة
املوسعة ستكون مركزًا تجاريًا دوليًا.

مــن وجـهــة نـظــر املـبـعــوث األم ـيــركــي لعملية
ال ـ ـس ـ ــام ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ج ــايـ ـس ــون
غ ــري ـن ـب ــات ،ف ـ ــإن أحـ ـف ــاد ال ــاج ـئ ــن لـيـســوا
الجـ ـئ ــن ف ـه ــم يـ ــولـ ــدون ف ــي أراض ج ــدي ــدة.
وع ـل ـي ــه ،ت ـس ـعــى إدارة ت ــرام ــب الـ ــى تـحــديــد
ت ــاري ــخ م ـلــزم لــوقــف ع ـمــل األون ـ ــروا وإغ ــاق
كل املؤسسات التابعة لها ،ما يعني ضمنًا
تصفية قضية الالجئني .وفــي هــذا السياق،
جاء القرار األميركي بتخفيض الدعم املقدم
لـلــوكــالــة الــدولـيــة وتـصــويــره بــوصـفــه عقابًا
للسلطة ،لكنه في الحقيقة أبعد أث ـرًا ويــراد
م ـن ــه ال ـ ـشـ ــروع ف ــي خـ ـط ــوات ع ـم ـل ـيــة إلن ـه ــاء
واحــدة من أكثر القضايا تعقيدًا ،بل والتي
تـشـكــل أس ــاس الـقـضـيــة الفلسطينية .ليس
واض ـح ــا م ــا الـ ــذي يـحـتـفــظ ب ــه األم ـيــرك ـيــون
مـ ــن سـ ـيـ ـن ــاري ــوات ل ـل ـت ـعــامــل مـ ــع ال ــاج ـئ ــن
الفلسطينيني في حال اإلجهاز على األونروا.
لكننا نـعــرف مــن تــاريــخ الـخـطــط األميركية
ما يفيد في السعي إلــى التوطني في أماكن

ضــد الشيوعية .وكــانــت تلك خـطــوة أولــى،
قبل أن يعود النفط السعودي إلى مجاريه
األميركية في  18مارس /آذار .1974
ح ـي ـن ـمــا زادت أزم ـ ــة ال ـط ــاق ــة ال ـع ــامل ـي ــة فــي
أواخـ ــر س ـنــة  ،1973ازدادت شـهـيــة بعض
ملوك النفط لزيادة أسعاره .وفي اجتماع
منظمة «أوبــك» في طهران ،قرر شاه إيران
أن يـتــولــى هــذه املـســؤولـيــة بنفسه .وأعـلــن
م ـح ـم ــد رضـ ـ ــا بـ ـهـ ـل ــوي أن ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
ُ
سيباع من هنا فصاعدًا ،في السوق بسعر
 11.65دوالرا ،أي أن ــه سـعــره سيتضاعف
أربـ ــع م ـ ــرات .واع ـت ــرض ال ـس ـعــوديــون على
هذه الزيادة التي فرضها اإليرانيون ألنها
ستصب في مصلحة االتحاد السوفياتي،
وسـتـضــر بــاقـتـصــاد أوروبـ ــا الـغــربـيــة (مــن
الطريف أنهم لم يبالوا بمسألة مصالحهم
البترول السعودي
الخاصة) .واقترح وزير ّ
أحمد زكي يماني أن يخفض السعر الذي
اق ـت ــرح ــه ال ـش ــاه بـنـسـبــة خ ـم ـســة وع ـشــريــن
في املئة ،على األقــل .وألجــل كسر األسعار،
أعلنت السعودية ،في يوليو /تموز ،1974
ع ــن مـ ـ ــزاد عـ ـ ــام ،تـ ـع ــرض ف ـي ــه  1.5م ـل ـيــون
برميل نفط سعودي في األسواق املفتوحة،
وت ـق ـب ــل الـ ــريـ ــاض ب ـب ـي ـع ـهــا ل ـل ــزب ــائ ــن ب ــأي
سـعــر .غـضــب ال ـشــاه ،واعـتـبــر هــذا السلوك
ال ـس ـع ــودي ع ــدوان ــا .وخـ ــاف ال ـس ـعــوديــون،
وأوق ـفــوا مــزاداتـهــم فــي  9سبتمبر /أيلول
مــن ذل ــك ال ـعــام .والـحـقـيـقــة أن تــولــي الـشــاه
اإلعــان عن رفــع أسعار النفط لم يكن أمرًا
خ ــارج ــا ع ــن إرادة األم ـيــرك ـيــن ورض ــاه ــم.
فــأمــوال النفط العربي (واإليــرانــي فــي ذلك
ال ــوق ــت) ك ــان ــت ت ـص ــب ف ــي ب ـن ــوك أم ـي ــرك ــا،
وتــديــر عـجـلــة اقـتـصــادهــا ،وكـلـمــا زاد مــال
الـنـفـطـيــن ف ــي م ـص ــارف األم ـي ــرك ـي ــن ،كــان
ذلــك خيرًا وبركة في نيويورك وواشنطن.
ً
وم ـ ـثـ ــا ،ك ــان ــت كـ ــل عـ ــوائـ ــد ب ـي ــع ال ـب ـت ــرول
اإليراني والسعودي إلى أميركا ،تودع في
بـنــك «تـشـيــز مــانـهــاتــن» ال ــذي تملكه أســرة
روك ـف ـل ــر .وكـ ــان دي ـف ـيــد روك ـف ـلــر نـفـســه هو
مستشار الشاه االقتصادي .وكانت شركة
«سـتــانــدار» الـتــي يملكها روكـفـلــر ،هــي من
حـصـلــت (م ــع شــركــة «غ ــول ــف» ال ـتــي مـ ّـولــت
عملية اإلطاحة بمحمد مصدق في إيران)
على نسبة كـبــرى مــن حـقــوق بيع البترول
اإليراني ،بعدما تم إجهاض قانون تأميم
نفط البالد .وهكذا ،فإن االرتفاع في سعر
النفط لــم يـضـ ّـر إال أوروب ــا والـيــابــان ،وأمــا
أميركا ،فقد ُح ّولت فوائض النفط الجديدة
إلــى بنوكها ،فانتعش اقتصادها .وكانت
األوضـ ـ ـ ــاع امل ــال ـي ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
سنة  1973تعاني من عجز في املدفوعات،
يـحـصــل ألول م ــرة مـنــذ سـنــة  .1893وك ــان
سعر الــدوالر متدنيًا إزاء أسعار العمالت
األوروبـيــة ،وفجأة انقلبت األحــوال تمامًا،
بعد أن صبت عشرات مليارات البترودوالر
ف ــي ش ــراي ــن امل ـ ـصـ ــارف األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وب ــدا
أحيانًا أن أوروب ــا أدرك ــت جيدًا خبث هذه
ال ـل ـع ـبــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي س ـنــة  .1974وفــي
اجتماع شهير ،في ربيع ذلك العام ،انفجر
ميشال جوبير (وزير خارجية فرنسا) ،في

وجه هنري كيسنجر ،وأخذ يقول له« :هل
تظنون أننا ال ندرك خطتكم؟! أنتم ترفعون
أسعار البترول ،وتتركون ألصحابه جزءًا
مــن ثــرواتـهــم الـجــديــدة ،والـبــاقــي تودعونه
في بنوككم وخزائنكم» .وابتسم كيسنجر
بـ ـ ـب ـ ــرود ،ق ـب ــل أن ي ـج ـي ــب وزي ـ ـ ــر خ ــارج ـي ــة
ً
فرنسا قائال« :ال يعنيني ما تدركونه ،وما
ال تــدركــونــه .امل ـهــم أن تـفـهـمــوا أن مـشــروع
(مارشال) قد انتهى اآلن .لطاملا ساعدناكم
بترك سعر البترول رخيصًا .لكنكم صرتم
تريدون أن تنافسونا بما ساعدناكم به».
ك ــان ــت فـ ــوائـ ــض ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـن ـف ــط ال ـع ــرب ــي
(واإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي) فـ ــي أواس ـ ـ ـ ــط ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات
ه ــائـ ـل ــة .ون ـ ـشـ ــرت م ـج ـل ــة «إي ـك ــون ــوم ـس ــت»
ّ
تـقــريـرًا ذك ــرت فـيــه أن ال ـعــرب أصـبـحــوا في
وض ـ ـ ــع ي ـم ـك ـن ـه ــم أن يـ ـشـ ـتـ ــروا م ــؤس ـس ــات
الغرب الكبرى ،لو أرادوا .وقالت املجلة في
تقريرها الطريف إن عائدات ستة شهور من
بترول العرب يمكنها أن تشتري كل أسهم
ش ــرك ــة  ،IBMوأمـ ــا ع ــائ ــدات أرب ـع ــة شـهــور
فـتـكـفـيـهــم ل ـي ـش ـتــروا ب ـهــا ك ــل أس ـه ــم شــركــة
«اك ـســون» الـبـتــرولـيــة ،وعــائــدات ستة عشر
يــومــا فـقــط مــن ب ـتــرول ال ـعــرب ،تـشـتــري لهم
كــل أسـهــم «بـنــك أم ـيــركــا» .ولـقــد مثلت هــذه
الـكـمـيــة الـضـخـمــة مــن األم ـ ــوال ال ـتــي حصل
عليها ملوك النفط خشية كبيرة حتى في
أوس ـ ـ ــاط ب ـع ــض ال ـس ـيــاس ـيــن األم ـي ــرك ـي ــن.
واق ـتــرح بـعــض أع ـضــاء الـكــونـغــرس أن يتم
تدوير هذه األموال بواسطة صندوق النقد
ال ــدول ــي أو الـبـنــك ال ــدول ــي .واجـتـمــع ديفيد
روكـفـلــر بنفسه مــع بـعــض أع ـضــاء اللجنة
االقتصادية في مجلس الشيوخ األميركي
ّ
الذين ّ
تخوفوا من أن أموال ملوك النفط في
البنوك األميركية قد تصبح أداة ضغط في
ً
أيديهم على أميركا .وأجــاب روكفلر قائال:
«إن العكس هو الصحيح .ووجود أموالهم
ت ـح ــت أي ـ ـ ــدي أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي،
يجعلنا في وضع أقوى ،وليس أضعف .ثم
ً
ابتسم ديفيد روكفلر قبل أن يضيف قائال:
«الدائنون رهائن للبنوك بما أودعوه فيها،
واملدينون مرهونون بما اقترضوه منها».
بـعــد س ـنــوات قـلـيـلــة ،صـ ّـحــت تـلــك األمـثــولــة
التي ذكرها ديفيد روكفلر .فإثر قيام الثورة
اإليرانية ،وحصول أزمة السفارة األميركية
ف ــي ط ـه ــران ،قـ ــررت إدارة جـيـمــي ك ــارت ــر أن
ّ
تجمد أم ــوال إي ــران فــي بـنــوك أمـيــركــا .ومن
ال ـطــريــف أن ب ـنــك «ت ـش ـيــز مــان ـهــاتــن» جـ ّـمــد
األصول اإليرانية فيه حتى من قبل أن يؤمر
بذلك .ثم قــرر ديفيد روكفلر أن يخصم من
الودائع اإليرانية في بنكه مبلغ  5.5مليار
ّ
دوالر ،بحجة أن ه ــذه كــانــت ديــونــا قديمة
على ال ـشــاه .ولــم ينفع اع ـتــراض اإليــرانـيــن
وال احتجاجهم على هذا النهب .وأما العرب
ً
ُفلم يكونوا أسعد حاال من اإليرانيني .فلقد
ّ
ّ
أ ِخذ مالهم بأشكال مختلفة ،لكن الغريب أن
عيونهم ما زالــت تلمع بشهوة الظفر كلما
اسـتــذكــروا أح ــداث قصصهم القديمة التي
يحبون أن يسردوها على سامعيهم بزهو
وتبجح.
* كاتب عربي

وجـ ــود ال ــاج ـئ ــن ،أو ف ــي اخـ ـت ــراع م ـســارات
جديدة لتهجيرهم مجددًا.

ربما يجعل هذا الواقع البائس من املواجهة
أك ـثــر صـعــوبــة ،لـكـنــه ال يـعـنــي استحالتها.
إذ لـيــس أم ــام الـشـعــب الفلسطيني ،وكــذلــك
م ــن ي ــؤي ــد ح ـقــه الـطـبـيـعــي ف ــي الـ ـع ــودة إلــى
وطـ ـن ــه ،وح ـف ــظ م ـقــدســاتــه سـ ــوى مــواج ـهــة
الخطة اإلسرائيلية في نسختها األميركية
الجديدة.
لـ ـلـ ـت ــذكـ ـي ــر :ن ـ ـجـ ــح ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
ب ـم ـقــاوم ـتــه ف ــي إسـ ـق ــاط م ـش ــاري ــع ال ـتــوطــن
األم ـيــرك ـيــة م ـنــذ أواس ـ ــط الـخـمـسـيـنـيــات من
ال ـقــرن املــاضــي وح ـتــى اآلن .بـكــل املـقــايـيــس،
الشعب الفلسطيني اآلن أكثر قــوة مما كان
عـلـيــه ،فــي أع ـقــاب عـشــر س ـنــوات مــن النكبة،
وهو ما يتطلب العمل على صياغة برنامج
وطـنــي فلسطيني يـعـيــد االع ـت ـبــار للحقوق
املشروعة للشعب الفلسطيني ،وفي مقدمها
عــودة الالجئني وإقــامــة الــدولــة الفلسطينية
املستقلة.
* مدير مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية

الصفقة والمواجهة

أول مرة
يعلن فيها
األميركيون
خطة إسرائيلية
تحظى بدعم
دول عربية
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مــا تـقــدم هــو مــا يــريــده األمـيــركـيــون ممثلني
لدولة االحـتــال ،وربما يعلنون عنه كله أو
عن أجزاء منه على لسان ترامب قريبًا .وهي
املـ ــرة األولـ ــى ال ـتــي يـعـلــن فـيـهــا األمـيــركـيــون
خطة إسرائيلية تحظى بدعم عدد من الدول
العربية .حتى إن بعض هــذه ال ــدول تتبنى
خطة الــرئـيــس األمـيــركــي بالكامل وتضغط
على الفلسطينيني بأشكال مختلفة للقبول
بـهــا ،أو الــرضــوخ لها باملعنى األدق ،قافزة
فوق حقيقة أن القدس ليست للفلسطينيني
وحدهم (كنا نعتبر دومــا أن فلسطني كلها
لـيـســت للفلسطينيني وح ــده ــم ،ب ــل لـلـعــرب
كلهم) وأن قضية الالجئني ّ
تمس واقع الدول
الـ ـت ــي ي ــوج ــد ف ـي ـهــا الجـ ـئ ــون فـلـسـطـيـنـيــون
بأعداد ليست قليلة.
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العالم

سوريا

«اجتماع عاجل» في األردن لضمان استقرار «الجنوب»

ّ
ّ
ّ
موسكو :سنرد على أي ضربة تهدد قواتنا

تجهد موسكو لتظهير «نجاح» مسار
«الهدنة» المؤقتة وإجالء المدنيين عبر
التفاوض مع الفصائل المسلحة في
غوطة دمشق ،فيما تؤكد أنها ستردّ
عسكري أميركي ّ
ّ
يهدد
على أي تحرك
أمن قواتها العاملة في سوريا .وبينما
تتابع أنقرة عدوانها على عفرين،
أكدت أنها ستناقش التفاصيل النهائية
لخطة صاغتها مع واشنطن ،تعالج
وضع منبج ،لتشمل الحقًا مناطق شرق
نهر الفرات
انخفضت وتيرة املعارك على األرض
ف ــي غ ــوط ــة دم ـش ــق ال ـشــرق ـيــة ،أم ــس،
م ــع ت ــواص ــل ل ــاس ـت ـه ــداف املــدف ـعــي
والـ ـج ــوي مل ــواق ــع ف ــي ج ـيــب الـغــوطــة
ال ـج ـنــوبــي ،ف ــي م ـقــابــل س ـق ــوط عــدد
مــن الـقــذائــف عـلــى أح ـيــاء العاصمة.
وش ـه ــد ال ـج ـيــب ال ـش ـمــالــي لـلـغــوطــة،

اشتباكات مع
«داعش» بعد
تسوية «القدم»
ّ
اك ـت ـمــل أمـ ــس خ ـ ــروج ن ـحــو  300مـســلــح
ي ـت ـب ـع ــون ت ـن ـظ ـيــم «أجـ ـ ـن ـ ــاد ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» ،مــع
عوائلهم ،من حي القدم جنوب العاصمة
دمـ ـش ــق ،إل ـ ــى ري ـ ــف إدل ـ ـ ــب ،ب ـع ــد عـقــدهــم
ات ـف ــاق ــا م ــع ال ـج ــان ــب ال ـح ـك ــوم ــي .وبـيـنـمــا
وصــل املـغــادرون معبر قلعة املضيق في
ريف حماة ،دخل الجيش إلى املواقع التي
أخ ـلــوهــا فــي حــي املـ ّـادن ـيــة ومـجـمــع الـقــدم
ال ـص ـن ــاع ــي .واس ـت ـغ ــل تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش»،
الذي يسيطر على منطقة الحجر األسود
املجاورة للقدم من الشرق ،إخالء مسلحي
«أجناد الشام» لنقاطهم ،ليتقدم ويسيطر
عـلــى مــواقــع عـلــى أط ــراف حـ ّـيــي العسالي
وال ـج ــورة .وانــدلـعــت أم ــس اشـتـبــاكــات بني
الـجـيــش ومسلحي «داعـ ــش» فــي الـحـ ّـيــن،
حيث تمكن الجيش من استعادة عدد من
النقاط ،من دون أن يفرض سيطرة كاملة
على ّ
الحيني ،حتى مساء أمس .واستهدف
س ــاح ــا الـ ـج ــو وامل ــدفـ ـعـ ـي ــة أم ـ ــس م ــواق ــع
التنظيم على أطــراف الحجر األســود وفي
شارع الثالثني ،املتاخم ألطراف حي القدم.
(األخبار)

ف ــي دومـ ـ ــا وم ـح ـي ـط ـه ــا ،جـ ـم ــودًا فــي
العمليات العسكرية ،إلتاحة املجال
أم ـ ــام إخـ ـ ــراج عـ ـش ــرات م ــن املــدن ـيــن،
عبر «املمر اآلمــن» في منطقة مخيم
ال ــواف ــدي ــن ،وف ــق ات ـف ــاق تــوصــل إلـيــه
الـ ـج ــان ــب ال ـ ــروس ـ ــي ومـ ـمـ ـثـ ـل ــون عــن
«ج ـي ــش اإلس ـ ـ ــام» .امل ــدن ـي ــون الــذيــن
غـ ــادروا عـلــى دفـعـتــن ،ي ـقـ ّـدر عــددهــم
ب ـن ـح ــو مـ ـئ ــة ،وه ـ ــم دفـ ـع ــة أول ـ ـ ــى مــن
أص ــل مــا يـقــرب أل ــف مــدنــي ومسلح،
يفترض أن يـغــادروا الغوطة تباعًا،
وف ــق م ـصــادر روس ـيــة .وف ــي املـقــابــل،
ي ـت ــواص ــل ال ـت ـن ـس ـيــق ل ــدخ ــول قــافـلــة
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ج ـ ــدي ـ ــدة إل ـ ـ ــى ال ـغ ــوط ــة
الـشــرقـيــة ،فــي م ـحــاولــة مــن موسكو
لــدعــم مـســار ال ـت ـفــاوض املـسـتـمــر مع
الفصائل املسلحة فــي الـغــوطــة ،بما
يتيح الوصول إلى تسويات أوسع.
الـضـغــط ال ــروس ــي لـتـحـقـيــق ت ـقــدم في
عـمـلـيــة «ال ـه ــدن ــة اإلن ـســان ـيــة» وإج ــاء
املدنيني واملصابني واملــرضــى ،يندرج
ضمن الـجـهــود املـبــذولــة لسحب فتيل
التوتر الذي أشعلته تهديدات الواليات
امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،األخـ ـي ــرة ،بـشــأن
التحرك املنفرد في حال «فشل مجلس
األمن» .الحديث عن الخطط األميركية
ل ـل ـت ـص ـع ـي ــد ك ـ ـ ــان واض ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي ك ــام
رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ــان الـعــامــة فــالـيــري
غيراسيموف ،الذي قال إن بالده تملك
«معلومات موثوقة» تؤكد أن الفصائل
ّ
امل ـس ـل ـح ــة ت ـخ ــط ــط الفـ ـتـ ـع ــال ه ـج ـمــات
ّ
ك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة مـ ـسـ ـتـ ـف ــزة ضـ ــد امل ــدن ـي ــن
«لـ ـتـ ـب ــري ــر ضـ ــربـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة واسـ ـع ــة
ضـ ــد مـ ــواقـ ــع ح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي دمـ ـش ــق».
غيراسيموف أكــد أنــه «فــي حــال وقوع
تهديد على حياة جنودنا العسكريني،
سوف تقوم قواتنا باتخاذات إجراءات
ً
مـضــادة تستهدف كــا مــن الصواريخ
ومـ ـص ــادر إط ــاق ـه ــا» .ب ــدوره ــا ،قــالــت
وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة ،فــي بيان،
إن ت ـص ــري ـح ــات املـ ـن ــدوب ــة األم ـيــرك ـيــة
فــي مجلس األم ــن نيكي هيلي ،بشأن
ت ـحــرك أمـيــركــي محتمل ضــد ســوريــا،
«ت ـث ـيــر اس ـت ـيــاء نــا وق ـل ـق ـنــا» .وش ــددت
ع ـلــى أن ال ـحــديــث األم ـي ــرك ــي ع ــن دفــع
العملية السياسية هو «نفاق صارخ»
ب ــوج ــود قـ ــوات أم ـيــرك ـيــة تـحـتــل ج ــزءًا
كـبـيـرًا مــن األراضـ ــي ال ـســوريــة .وذهــب
وزيــر الخارجية سيرغي الفــروف إلى
ال ـت ـحــذيــر م ــن ع ــواق ــب تــوج ـيــه ضــربــة
ع ـس ـكــريــة ض ــد م ــواق ــع س ــوري ــة .وق ــال
إن على املـنــدوبــة األمـيــركـيــة أن تعرف
أن «اس ـت ـخ ــدام مـنـصــة مـجـلــس األم ــن
الــدولــي بشكل غـيــر م ـســؤول ،يختلف
عـ ّـمــا ي ـجــري ب ــن الـعـسـكــريــن ال ــروس
واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى وجـ ــود
«ق ـنــوات تــواصــل» على هــذا املستوى،
يتضح مــن خــالـهــا «م ــا هــو ممكن أو
غـيــر م ـم ـكــن» .وأضـ ــاف أن الـتـصــرفــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ــوح ــي بـ ـ ــأن «ال ـت ـح ــال ــف

عباس خالل لقاء الحمداللهّ :
نحمل «حكومة األمر الواقع في غزة» المسؤولية (أ ف ب)

ال ـ ــدول ـ ــي غ ـي ــر م ـه ـت ــم ب ــال ـق ـض ــاء عـلــى
اإلرهاب ...بل بالحفاظ على اإلرهابيني
لتهديد الحكومة السورية».
وبالتوازي مع التصعيد األميركي ـ
الــروســي ح ــول غــوطــة دم ـشــق ،بــرزت
جـبـهــات ري ــف درع ــا وم ــا حملته من
تصعيد خالل األيام القليلة املاضية،
كنقطة خــافـيــة جــديــدة تـضــاف إلــى
املـشـهــد .فـمــع تــواصــل االسـتـهــدافــات
املتقطعة ملواقع املسلحني في عدد من
بـلــدات ريــف درع ــا الـشــرقــي ،وخاصة
املـحــاذيــة لـبـلــدة إزرع ،أعــربــت وزارة
الخارجية األميركية عــن قلقها إزاء
هـ ــذا ال ـت ـط ــور ،داع ـي ــة إلـ ــى «اج ـت ـمــاع
عــاجــل» فــي األردن لضمان استقرار
منطقة «تخفيض التصعيد» .ونقلت
وك ــال ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز» ع ــن مـ ـس ــؤول فــي
الـ ـ ــوزارة قــولــه إن ــه «إذا صـ ّـحــت هــذه
ال ـت ـق ــاري ــر ،فـ ــإن هـ ــذا ي ـم ـثــل ان ـت ـهــاكــا
صريحًا لوقف إطــاق النار يمارسه
الـنـظــام ،ومــن شــأنــه أن يــوســع نطاق
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع» .وم ـ ــن دون أن ت ـتــوضــح
طبيعة ه ــذا االج ـت ـمــاع ال ــذي طلبته
واشنطن ،إال أنه سيجمع على األغلب
ممثلني عن كل من روسيا والواليات
املتحدة واألردن ،من اللجنة الثالثية
ال ـت ــي ان ـب ـث ـقــت ع ــن اتـ ـف ــاق «تـخـفـيــف
ّ
التصعيد» وكلفت بمتابعة ومراقبة

تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه .وت ـ ـ ــراف ـ ـ ــق الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
اجـتـمــاع تستضيفه األردن مــع لقاء
جـمــع رئـيــس الـ ــوزراء األردنـ ــي هاني
امللقي ،والرئيس املصري عبد الفتاح
ّ
وتطرق
السيسي ،في القاهرة أمــس،
إل ـ ــى املـ ـل ــف ال ـ ـس ـ ــوري .وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي،
بحث السيسي تطورات املنطقة ،بما
فـيـهــا س ــوري ــا ،م ــع نـظـيــره الـفــرنـســي
ايمانويل ماكرون ،في اتصال هاتفي.
وي ــأت ــي ال ـن ـشــاط امل ـص ــري بــال ـتــوازي
م ــع ال ـ ــدور الـ ــذي تـلـعـبــه ال ـقــاهــرة في
تيسير املفاوضات الخاصة بالجيب
ال ـش ـمــالــي م ــن غ ــوط ــة دمـ ـش ــق ،حيث
يسيطر «جيش اإلسالم».
وفـ ـ ـ ــي تـ ــأك ـ ـيـ ــد ت ـ ــرك ـ ــي ج ـ ــدي ـ ــد ع ـلــى

ّ
تستعد كل من
واشنطن وأنقرة لوضع
التفاصيل النهائية
لـ«خطة شرق الفرات»

ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـحــاص ـلــة م ــع الـجــانــب
األم ـيــركــي ،ح ــول منطقة مـنـبــج ،قــال
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة م ــول ــود ج ــاوي ــش
أوغـ ـ ـل ـ ــو إن الـ ـج ــانـ ـب ــن سـ ـي ــراقـ ـب ــان
انـسـحــاب «وح ــدات حماية الشعب»
الكردية من املنطقة ،على أن يتولى
عسكريون مــن البلدين املسؤوليات
األمنية فيها .وأوض ــح أنــه سيبحث
فــي واشـنـطــن بـعــد أي ــام خـطــة تأمني
منبج ،كانت قد وضعتها مجموعة
ع ـم ــل م ـش ـت ــرك ــة أم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ت ــرك ـي ــة.
والالفت أن اإلعالن التركي عن اللقاء
(ليل أول من أمس) جاء قبل ساعات
من إعالن رحيل ريكس تيلرسون عن
منصب وزي ــر الـخــارجـيــة األميركية
وتـعـيــن مــديــر وكــالــة االسـتـخـبــارات
امل ــرك ــزي ــة م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،خ ـل ـفــا لــه.
وجــدد جــاويــش أوغـلــو التهديد بأن
بــاده ســوف تقوم بعملية عسكرية
ف ــي مـنـبــج وشـ ــرق الـ ـف ــرات ،ف ــي حــال
لــم تنسحب «ال ــوح ــدات» مــن منبج.
وأشـ ــار إل ــى أن إدارة املــدي ـنــة ســوف
تـتــم عـبــر «أب ـنــاء املنطقة املـحـلـيــن...
من دون مشاركة الوحدات الكردية...
وسوف ّ
نجرب هذا النموذج وبعدها
ّ
نعممه على مناطق أخ ــرى ،مضيفًا
أن «ش ـ ــرق الـ ـف ــرات والـ ــرقـ ــة ،وأم ــاك ــن
أخرى تخضع لسيطرة الوحدات هي

العراق

العبادي يرفع الحظر الجوي عن «كردستان» :خالفات الموازنة ال تفسد
لم يكد رئيس الوزراء العراقي يعلن إعادة
َ
َ
الرئيسين في كردستان أمام
المطارين
فتح
الرحالت الدولية ،حتى أعلن رئيس الجمهورية
إرجاع قانون الموازنة إلى البرلمان بسبب
ّ
تضمنه «مخالفات» .رفض لم يمنع صدور
ردود ّ
مرحبة من قبل حكومةّ اإلقليم على
قرار حيدر العبادي ،وهو ما «يبشر» بإمكانية
تحلحل بقية الملفات العالقة

فـ ــي وق ـ ــت أح ـ ـ ــدث ف ـي ــه ق ـ ـ ــرار رئ ـيــس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،ح ـي ــدر ال ـع ـبــادي،
رفــع الحظر املـفــروض على الرحالت
الـ ـج ــوي ــة ال ــدولـ ـي ــة مـ ــن وإلـ ـ ــى إق ـل ـيــم
كــردس ـتــان ،ان ـفــراجــة فــي أف ــق األزم ــة
بــن بـغــداد وأربـيــل ،عــاد قــرار رئيس
الـجـمـهــوريــة ،ف ــؤاد م ـع ـصــوم ،رفــض
املصادقة على قانون املوازنة املالية
ل ـع ــام  2018لـيـشـيــع أج ـ ـ ـ ً
ـواء سلبية
على خط املركز  -اإلقليم ،من دون أن
يـبـ ّـدد الـتــأثـيــرات اإليـجــابـيــة لخطوة

ّ
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــززت ب ــإع ــان
مكتبه قرب صرف الرواتب املستحقة
ملوظفي أكبر وزارتني في كردستان.
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،فــي
بـيــان ،أم ــس ،أن معصوم ق ـ ّـرر إعــادة
املـ ـي ــزانـ ـي ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،مـ ــن أج ــل
ً
«إع ـ ــادة تــدقـيـقـهــا ش ـكــا ومـضـمــونــا
من النواحي الدستورية والقانونية
واملالية» ،عازية الرفض إلى «وجود
مـخــالـفــات تقتضي معالجتها قبل
التصديق ،وكــذلــك معالجة أي خلل

في صياغتها الشكلية» .ويأتي قرار
مـعـصــوم بـعــد قــرابــة عـشــرة أي ــام من
إقرار البرملان لقانون املوازنة ،وسط
مـقــاطـعــة ال ـن ــواب األك ـ ــراد .وبـمــوجــب
الـ ـق ــان ــون ،ف ـق ــد ت ــم ت ـخ ـف ـيــض حـصــة
إقليم كردستان من  %17إلى ،%12.6
وهــو مــا أث ــار احـتـجــاجــات كــرديــة لم
ت ـف ـلــح ف ــي ت ـعــديــل ال ـن ـس ـبــة .وم ـ ــذاك،
وضــع األك ــراد رهانهم على إمكانية
أن يــرفــض مـعـصــوم الـتـصــديــق على
امليزانية ،إال أن ذلــك الــرهــان ال يبدو

أن ــه س ـيــوصــل إل ــى ن ـت ـي ـجــة ،ف ــي ظل
اآلراء القانونية التي تقول إن قانون
املوازنة يصبح ساريًا بعد  15يومًا
ّ
يصدق عليه
من إقراره ،حتى ولو لم
رئيس الجمهورية.
وأي ــا يـكــن ،فــإن الـقـيــادات الـكــرديــة لم
تبد ،حينها ،موقفًا متشددًا إزاء إقرار
ِ
القانون ،بل ظهرت مائلة إلى القبول
باألمر الواقع .ميل ربما يعززه قرار
ال ـع ـب ــادي إعـ ـ ــادة تـشـغـيــل امل ـط ـ َ
ـاري ــن
َ
الرئيسني فــي كــردسـتــان ،بعد حظر
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فلسطين

ّ
«عبوة الحمدالله» تنفجر بالمصالحة:

ُ
«أبواب الغضب» تفتح على «حماس»
مرة جديدة ،تختلط أوراق
المصالحة في غزة لكن
بطريقة عملية ال بمجرد
خالف سياسي أو إعالمي ،إذ
انفجرت عبوة في مؤخرة
موكب رامي الحمدالله
الذي قرر للمرة الثانية بعد
المصالحة إجراء «زيارة
سريعة» للقطاع ،يفتتح
فيها محطة لمياه الصرف
الصحي ،ويقابل فيها قيادة
«حماس» .كل هذا لم يتم
ُمنه إال الزيارة األولى ،فيما
فتحت «أبواب الغضب» على
«حماس» التي ّ
تصر على
إكمال التحقيقات للوصول
إلى الفاعل

غزة ــ هاني إبراهيم

ضـمــن ه ــذه ال ـخ ـطــة» ،وف ــق مــا نقلت
ع ـنــه صـحـيـفــة «ح ــري ـي ــت» ال ـتــرك ـيــة.
وكــان الفتًا في كــام جاويش أوغلو
أن ــه أك ــد أن كــل تـلــك املـنــاطــق «ســوف
تـ ـع ــود إل ـ ــى س ــوري ــا ب ـع ــد ال ـت ـســويــة
السياسية ...وستكون تحت سيطرة
قوات أمن وطنية» .ومن جهتها ،نفت
«قوات سوريا الديموقراطية» علمها
بـ ــأي ات ـف ــاق ت ــرك ــي ـ ـ ـ أم ـي ــرك ــي بـشــأن
مدينة منبج .ونقلت وكالة «رويترز»
ع ــن مـ ـس ــؤول الـ ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة
ريـ ـ ــدور خ ـل ـيــل ق ــول ــه إن «مـ ــا نعلمه
جيدًا ،هو أن وحــدات حماية الشعب
واملـ ـ ــرأة انـسـحـبــت م ــن مـنـبــج بشكل
رسمي بعد عملية تحريرها (،)2016
وتــم تسليم أم ــور الــدفــاع والحماية
واإلدارة إلى مجلس منبج العسكري
وقـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي وم ـج ـلــس
منبج املدني» .وبينما أعلن الجيش
التركي أنه ّ
طوق مدينة عفرين ،رغم
بـقــاء معبر بــاتـجــاه مناطق سيطرة
ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة ال ـس ــوري ــة ،أعـلــن
«ال ـهــال األح ـمــر الـتــركــي» أن ــه باشر
إنشاء مخيمات جديدة للنازحني في
منطقة إدلــب وريــف حلب الشمالي،
ب ـق ــدرة اسـتـيـعــابـيــة تـصــل إل ــى نحو
 170ألف نازح.
(األخبار)

فـ ّـجــرت الـعـبــوة الـتــي اعـتــرضــت موكب
رئيس الوزراء الفلسطيني ،رامي الحمد
ال ـل ــه ،ف ــور دخ ــول ــه ق ـط ــاع غـ ــزة ،بـهــدف
افتتاح محطة تحلية مـيــاه ،مــزيـدًا من
الخالفات بني حركة «حماس» و«فتح»،
وأوق ـف ــت عجلة املـصــالـحــة الـتــي كانت
تسير ببطء فــي ظــل الـخــاف على حل
مشكلة موظفي حكومة غــزة السابقة،
الــذيــن عينتهم «ح ـم ــاس» ،وه ــي التي
كــان من املفترض أن تكون قد وضعت
ع ـل ــى ط ــري ــق ال ـح ــل ب ـع ــد ع ـ ــودة ال ــوف ــد
املصري األمني (راجع عدد أمس :الوفد
املـ ـص ــري ي ـ ـعـ ــود ...وم ـع ــه ال ـح ـمــدال ـلــه).
ورغ ـ ــم أن ال ـع ـب ــوة ان ـف ـج ــرت ب ـمــؤخــرة
املوكب ولم تسفر إال عن أضــرار مادية
طفيفة بــالـسـيــارات ،وإصــابــات طفيفة
وفــق حــديــث مـصــادر إعــامـيــة محلية،
كــان مالحظًا مسارعة وســائــل اإلعــام
ال ـتــاب ـعــة لـلـسـلـطــة وامل ـق ــرب ــة مـنـهــا إلــى
ت ـض ـخ ـي ــم ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـف ـج ـي ــر وات ـ ـهـ ــام
«حماس» باملسؤولية عنها وعن األمن
ً
ف ــي غـ ــزة ،ف ـضــا ع ــن تـضـخـيــم ال ـحــدث
نفسه والحديث عن «اشتباك مسلح»،
األمــر الــذي رأت مصادر في «حماس»،
تحدثت إلــى «األخـبــار» ،أنــه «مسرحية
تهدف إلى رفع الحرج عن السلطة في
التنصل من املصالحة وفرض مزيد من
العقوبات على غزة».
وفــي الــرد األب ــرزّ ،
حمل رئيس السلطة
مـحـمــود ع ـب ــاس ،م ــا سـمــاهــا «حـكــومــة
األم ـ ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي غ ـ ـ ــزة» امل ـس ــؤول ـي ــة
«ك ــام ـل ــة ع ــن هـ ــذا ال ـ ـحـ ــادث اإلج ــرام ــي
امل ـ ـ ـ ــدان» ،م ـش ـي ـدًا بـ ــ«امل ــوق ــف امل ـس ــؤول

والـشـجــاع والـثــابــت ال ــذي أب ــداه رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ورئـ ـي ــس املـ ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة
(م ــاج ــد فـ ــرج) ف ــي إت ـم ــام ال ـه ــدف ال ــذي
ذهـبــا مــن أجـلــه الــى الـقـطــاع للتخفيف
مـ ــن مـ ـع ــان ــاة ش ـع ـب ـنــا هـ ـ ـن ـ ــاك» .وقـ ـ ــال:
«ه ــذه الجريمة مخطط لها ومعروفة
األهـ ــداف واملـنـفــذيــن ،وتنسجم مــع كل
املحاوالت للتهرب من تمكني الحكومة
الفلسطينية مــن مـمــارســة عملها في
غ ــزة ،وإف ـشــال املـصــالـحــة ،وتلتقي مع
األهـ ـ ــداف امل ـش ـبــوهــة لـتــدمـيــر امل ـشــروع
الوطني بعزل غزة عن الضفة الغربية،
إلقامة دولة مشبوهة في القطاع».
على األرض ،نقلت مصادر أمنية على
اطالع بمجريات التحقيق الذي فتحته
وزارة الداخلية فــي غــزة ،التي تديرها
«حـ ـم ــاس» ،أن الـنـتــائــج األول ـي ــة تشير
إلى أن العبوة التي وضعت في الطريق
كــانــت عـلــى بـعــد  750م ـت ـرًا م ــن «نقطة
 »4/4ج ـن ــوب ح ــاج ــز «ب ـي ــت ح ــان ــون ـ
إيـ ــريـ ــز» ،ش ـم ــال ال ـق ـط ــاع ،وك ــان ــت «مــن
النوع املتوسط ،وهي مصنعة محليًا».
تضيف املصادر األمنية أن التحقيقات
نفسها أظهرت أن «العبوة زرعــت على
جانب الطريق بطريقة مــدروســة حتى
ال تؤدي إلى قتلى في املوكب الذي كان
مكونًا من سيارات مصفحة دخلت من
رام الله عبر حاجز بيت حانون ،وأخرى
غـيــر مصفحة يـقــودهــا عـنــاصــر جهاز
األمن والحماية التابع لحكومة حماس
في غــزة» ،بعدما تم التنسيق في وقت
م ـت ــأخ ــر م ــن أمـ ــس م ــع األخـ ـي ــر إلك ـم ــال
الـحـمــايــة ،كـمــا ج ــرت ال ـع ــادة فــي زي ــارة
الـحـمــدالـلــه الـســابـقــة ،أو وف ــود حكومة
«الوفاق الوطني» عادة .وتقول املصادر
إن «املـ ــوجـ ــة االنـ ـفـ ـج ــاري ــة جـ ـ ــاءت إل ــى
األعلى وليس باتجاه الطريق الذي يمر
منه املوكب ،وأيضًا خلت من أي شظايا،
وهو ما أظهرته صور السيارات الثالث
التي تضررت من االنفجار».
و«نـ ـقـ ـط ــة  »4/4ك ــان ــت «ح ـ ـمـ ــاس» قــد
أخلتها عقب اتفاق املصالحة مباشرة،
لكنها عادت وشغلتها بسبب «خروق
أمنية» تتعلق بعمالء االحتالل (راجع

الـ ـع ــدد  3394ف ــي  13ش ـ ـبـ ــاط) ،لـكـنـهــا
أع ـ ـ ـ ــادت إزال ـ ـ ـ ــة ال ـن ـق ـط ــة بـ ـع ــد ض ـع ــوط
م ـصــريــة بـسـبــب ش ـك ــوى م ــن رام ال ـلــه،
علمًا بأن تلك املنطقة تصنف وفق أمن
امل ـقــاومــة بـ ــ«رخ ــوة أم ـن ـيــا» ،وه ــي تقع
فــي إط ــار الكيلومتر األول بعد حاجز
«بيت حــانــون» ،وهــو ما يزيد صعوبة
مـتــابـعـتـهــا أم ـن ـي ــا .أمـ ــا ع ــن مـســؤولـيــة
ت ــأم ــن ط ــري ــق ال ـح ـمــدال ـلــه ،فــأوضـحــت
امل ـص ــادر نـفـسـهــا أن «ال ـتــأمــن املسبق
لـطــريــق الـحـمــدالـلــه هــو مــن مسؤولية
عناصر تتبع لحكومة رام الله ،ويجري
ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن جـ ـه ــاز األم ــن

وفق التحقيقات
األولية ،العبوة كانت
متوسطة الحجم
ّ
ومصنعة محليًا

والـحـمــايــة ال ـتــابــع ل ـح ـمــاس ،وه ــو أمــر
ت ــم االت ـف ــاق عـلـيــه مـسـبـقــا قـبـيــل زي ــارة
الحمدالله فــي أكتوبر (تشرين األول)
امل ــاض ــي ،خ ــال اجـتـمــاع عـقــد بــن وفــد
م ــن حـ ــرس ال ــرئ ـي ــس ووف ـ ــد م ــن وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ضـ ــم ضـ ـب ــاط ــا مـ ــن أجـ ـه ــزة
مختلفة ،بمشاركة وزير األشغال مفيد
الحساينة».
ووفـ ـ ـ ــق الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،أوقـ ـ ـف ـ ــت األج ـ ـهـ ــزة
األمنية في غزة شخصني مشتبه في أن
لهما عالقة بالتفجير ،أحدهما يشتبه
في أن له عالقة بـ«الفكر املنحرف» وفق
توصيف امل ـصــادر األمـنـيــة ،فــي إشــارة
إلى مؤيدي تنظيم «داعــش» ،فيما قال
املتحدث باسم ال ــوزارة إيــاد الـبــزم إنه
«تــم توقيف عــدد من املشتبه فيهم في
إطــار التحقيقات في استهداف موكب

عباس خالل لقاء الحمداللهّ :
نحمل «حكومة األمر الواقع في غزة» المسؤولية (أ ف ب)

رئيس الوزراء».
بعد االنفجار ،أكمل الحمدالله طريقه
وت ــوج ــه إل ــى اف ـت ـتــاح مـحـطــة مـعــالـجــة
مياه الـصــرف الصحي شمال القطاع،
أعلن أن تكلفتها  105ماليني دوالر ،ثم
ً
ع ــاد أدراجـ ــه إل ــى رام الـلــه مـبــاشــرة من
دون ل ـقــاء أي م ــن ق ـي ــادة «ح ـم ــاس» أو
الوفد املصري ،كما كان معدًا له مسبقًا.
وســارعــت «فـتــح» إلــى اتـهــام «حـمــاس»
وحـ ّـم ـل ـت ـهــا م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــادث ،كـمــا
أصدرت الرئاسة الفلسطينية بالتزامن
بـ ـي ــان ــا ش ـب ـي ـه ــا وحـ ـ ّـم ـ ـلـ ــت «ح ـ ـمـ ــاس»
امل ـس ــؤول ـي ــة ب ـعــد دق ــائ ــق مـ ـع ــدودة من
االنفجار.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،اسـ ـتـ ـنـ ـك ــرت «ح ـ ـمـ ــاس»
مـ ــا وص ـف ـت ـه ــا بـ ــ«ج ــريـ ـم ــة اس ـت ـه ــداف
مــوكــب الـحـمــدالـلــه» ،معتبرة أن «هــذه
الجريمة جــزء ال يتجزأ مــن محاوالت
ال ـع ـبــث بــأمــن ق ـطــاع غـ ــزة ،وضـ ــرب أي
جـهــود لتحقيق الــوحــدة واملـصــالـحــة،
وهـ ـ ــي األي ـ ـ ـ ــدي ذات ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــي اغ ـت ــال ــت
الشهيد م ــازن فقها وحــاولــت اغتيال
ال ـلــواء تــوفـيــق أب ــو نـعـيــم» .كــذلــك ،دعــا
رئـيــس املكتب السياسي لــ«حـمــاس»،
إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة« ،فـ ـت ــح» ،إلـ ــى «ع ــدم
التسرع في اتـهــام» حركته و«التحلي
باملسؤولية الوطنية وم ـغــادرة مربع
املناكفة والجزافية في توزيع التهم»،
م ـعـ ّـب ـرًا ع ــن إدانـ ـت ــه أي ـض ــا .ك ـمــا اتـصــل
هنية بالحمدالله فور وصوله الى رام
الله لـ«يطمئن إلى صحته» ،واتفق معه
وفق بيان صادر عن مكتب هنية ،على
«مــواصـلــة خـطــوات املصالحة واتـهــام
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بــامل ـســؤول ـيــة
عــن ال ـحــادث ألنــه املستفيد مــن إفساد
املصالحة الفلسطينية» ،علمًا بأن رام
الله نفت اتصال هنية بالحمدالله.
أم ــا ال ـح ـمــدال ـلــه ،ف ـطــالــب ف ــور عــودتــه،
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ب ـت ـس ـل ـي ــم األمـ ـ ـ ــن ل ـت ـم ـكــن
الحكومة في غزة ،وذلك قبل أن يذهب
إلى لقاء عباس ،في وقت قال فيه الوفد
األم ـن ــي امل ـص ــري إن ــه يــديــن اسـتـهــداف
املوكب ،مؤكدًا في الوقت نفسه بقاءه
فــي غــزة واالسـتـمــرار فــي جهود إتمام
املصالحة .دوليًا ،قال مبعوث الرئيس
األم ـي ــرك ــي لـل ـشــرق األوسـ ـ ــط ،جـيـســون
غــري ـن ـبــات ،إن ب ـ ــاده ت ــدي ــن الـهـجــوم
ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
مضيفًا في تغريدة على «تويتر»« ،لقد
دفعت حماس والجهاد اإلسالمي في
فلسطني والجماعات املتطرفة األخرى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي غـ ـ ــزة إلـ ـ ــى ح ــاف ــة
االن ـه ـيــار ...الـهـجــوم على وفــد السلطة
وه ـ ـ ــو ف ـ ــي ط ــريـ ـق ــه الف ـ ـت ـ ـتـ ــاح م ـح ـطــة
معالجة املياه هو اعتداء على رفاهية
س ـكــان غ ـ ــزة ...أتـمـنــى ال ـش ـفــاء الـعــاجــل
للجرحى» .إلــى ذلــك ،علمت «األخبار»
أن الـحـمــدالـلــه لــم يـكــن قــد ثـبــت حجزًا
لــه وللوفد املــرافــق فــي فندق «املشتل»
كما أشيع ،وال في أي فندق آخر ،علمًا
بأن «املشتل» هو وجهة وفود رام الله
عادة.

«الخطوة»
ّ
استمر ألكثر من  5أشهر (منذ فرضه
ف ــي  29أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي)،
وف ـقــا مل ــا أوح ــت ب ــه ال ـ ــردود الـكــرديــة
على الخطوة .ووصــف رئيس وزراء
اإلق ـل ـيــم ،نـيـجـيــرفــان ب ــارزان ــي ،خــال
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده أمـ ــس ،فتح
مـ ـط ـ َ
ـاري أرب ـي ــل والـسـلـيـمــانـيــة أم ــام
الرحالت الدولية بأنه «خطوة مهمة
فــي امل ـســارّ الـصـحـيــح» ،معتبرًا إيــاه
ّ
«بادرة مبشرة» ،داعيًا إلى «حل بقية
الخالفات على أساس الدستور».

وكـ ــان ال ـع ـب ــادي أع ـل ــن ،ف ــي مــرســوم
ص ـ ــادر ع ـن ــه ،أن ال ــرح ــات الــدول ـيــة
ُ
م ــن وإل ـ ــى ك ــردس ـت ــان ق ــد ت ـس ـتــأنــف
خ ــال أس ـبــوع ،مــؤك ـدًا أن السلطات
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرديـ ـ ـ ــة وافـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وضـ ـ ــع
َ
َ
الرئيسني تحت السيطرة
مطاريها
االت ـح ــادي ــة .وج ــاء ف ــي امل ــرس ــوم أنــه
تـقــرر «اسـتـحــداث مــديــريــة للحماية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارات إقـ ـلـ ـي ــم
كردستان تكون القيادة والسيطرة
فيها ل ــوزارة الــداخـلـيــة االتـحــاديــة».

كـمــا ج ــاء فـيــه أن سـلـطــات الـجـمــارك
االتـ ـح ــادي ــة س ـت ـش ــرف ،أيـ ـض ــا ،عـلــى
َ
املطارين
«دخول املواد واملعدات عبر
والـتـعــامــل مـعـهــا» .ون ـ ّـص املــرســوم،
ّ
سيتم «ربط منظومة
كذلك ،على أنه
التحقق الخاصة بـمـطــارات اإلقليم
ومـ ـنـ ــافـ ــذه ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة بــامل ـن ـظــومــة
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ف ـ ــي بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد» ،فـ ـيـ ـم ــا لــم
ّ
يتضح ما إذا كان اإلقليم سيواصل
ّ
ّ
ال ـع ـم ــل ب ـن ـظــامــه امل ـس ـت ـق ــل ال ـخ ــاص
بــال ـتــأش ـيــرات ،ل ـكــن نــائــب املـتـحــدث

بــاســم حـكــومــة كــردس ـتــان أف ــاد بــأن
املحادثات متواصلة بهذا الشأن.
مرسوم العبادي ،الــذي ُي ّ
عد مؤشرًا
إل ــى إمـكــانـيــة تـحـ ّـســن ال ـعــاقــات بني
املركز واإلقليم بعد فترة توتر كبير
ّ
خلفه االستفتاء على االنفصال في
ّ
 25أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر  ،2017ع ــززت
ت ــأثـ ـي ــرات ــه اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ت ـصــري ـحــات
املتحدث باسم مكتب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،س ـعــد ال ـحــدي ـثــي ،ف ــي وقــت
الحـ ــق م ــن يـ ــوم أم ـ ــس ،إذ أعـ ـل ــن ،في

تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن «الـ ـلـ ـج ــان
الفنية قطعت شوطًا متقدمًا في ما
ّ
يخص صرف رواتب موظفي وزارتي
ال ـص ـحــة وال ـتــرب ـيــة ف ــي ك ــردس ـت ــان»،
مؤكدًا أنه «سيتم خالل األيام القليلة
املقبلة صرف تلك الرواتب» .وقال إن
«اللجان الفنية األخرى مستمرة في
عـقــد ال ـل ـقــاءات مــن أج ــل حـســم باقي
امل ـل ـف ــات ال ـعــال ـقــة بـشـكــل ن ـهــائــي في
الفترة القادمة».
(األخبار)

22

األربعاء  14آذار  2018العدد 3419

العالم

الحدث
«مقدمة حروب»؟

شكر تيلرسون فريق عمله من دون ذكر ترامب ،ومن المقرر أن يبقى في منصبه حتى نهاية الشهر (أ ف ب)

ّ
الضجــة التــي أثارهــا
بصــرف النظــر عــن
الحديــث عــن ّأن جينــا ها ُســبل «أدارت
ســجنًا ســريًا فــي تايلنــد أخضــع فيــه
معتقلــون ملحــاكاة إغــراق وأشــكال
أخــرى مــن ســوء املعاملــة» ،إذ ّإن كل
صفحــات الـ«ســي آي إيــه» الســوداء ال
ُيمكــن تبييضهــا ،فـ ّ
ـإن املســألة األكثــر
أهميــة تبقــى مرتبطــة بإقالــة تيلرســون
وصعــود وجــوه «الصهيونيــة املســيحية»
(يقــول شــمي شــاليفّ ،إن «إســرائيل
وداعميهــاُ ...
سيســعدون بعمليــة طــرد
تيلرســون بهــذه الطريقــة) .كل ذلــك ال
يعنــي ّأن مــن ســبق تيلرســون لــم يكونــوا
متشــددين ،بخاصــة تجــاه إيــران« :مايــكل
فلــن وبانــون كانــا مــن الصقــور فــي
مواجهــة إيــران ،لكــن تمــت إطاحتهمــا.
ّ
بومبيــو وجــون بولتــون ُ(يقــال إنــه
ســيكون مستشــار األمــن القومــي املقبــل)
يعــودان إلــى املبــاراة .وهــذه تغييــرات
بمثابــة ّ
مقدمــة للحــروب غيــر املباشــرة»،
يقــول الصحافــي األميركــي مايــك
ســير نو فيتش .

الساعة الرابعة من فجر أمس ،وصل ريكس تيلرسون إلى واشنطن ،آتيًا من جولته األفريقية التي لم يستكملها
بدعوى المرض .وبعد أقل من خمس ساعات ،حسم دونالد ترامب كافة التكهنات التي راجت في واشنطن
خالل األشهر القليلة الماضيةِ ً ،لجهة التخلص من وزير خارجيته وتعيين مدير وكالة االستخبارات المركزية
«سي آي إيه» ،مايك بومبيو ،بدال منه

فريق ترامب البقاء للصقور
واشنطن ــ األخبار
فـ ــي ب ـ ــداي ـ ــات ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،حــن
اخـ ـت ــار ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ــرام ــب ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون ملـنـصــب
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،كـ ــان ي ـس ـعــى إلــى
استغالل قدرات األخير كرجل أعمال
ّ
ت ــول ــى رئ ــاس ــة إحـ ــدى أك ـب ــر شــركــات
النفط األمـيــركـيــة «إك ـســون موبيل»،
وبــإم ـكــانــه عـقــد الـصـفـقــات وتجيير
عــاقــاتــه خـ ــارج ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
ّ
ب ـم ــا ي ــؤه ـل ــه ل ــدع ــم ش ـع ــار «أم ـي ــرك ــا
ً
أوال» .أيضًا ،حظي اختيار تيلرسون
بتوصيات وزيرة الخارجية السابقة
ك ــون ــدول ـي ــزا رايـ ـ ــس ،ووزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األسـبــق روب ــرت غيتس .ولـكــن شهر
الـعـســل ب ــن الــرج ـلــن انـقـطــع بــاك ـرًا،
بـفـعــل ب ــروز ال ـخــافــات بـيـنـهـمــا :من
م ـســألــة ات ـف ــاق ب ــاري ــس ب ـشــأن تـغـ ّـيــر
امل ـ ـن ـ ــاخ ،م ـ ـ ـ ــرورًا ب ـ ــ«ح ـ ـصـ ــار قـ ـط ــر»،
وكـيـفـيــة ال ـت ـعــاطــي م ــع م ـلــف كــوريــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ولـ ـي ــس انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء بـمـلــف
االتفاق النووي مع إيران.
ّ
األك ـيــد أن تـيـلــرســون لــم يـكــن يتوقع
إقــالـتــه بـهــذه الـســرعــة؛ فوكيل وزارة
الخارجية للدبلوماسية والـشــؤون
العامة ستيف غولدشتاين ،قال ،كما
فعل غيره مــن مسؤولي الخارجية،
ّ
إن «تيلرسون لم يعلم بإقالته حتى
رأى تغريدة ترامب ،ولم يسبق له أن
ناقشها مع الرئيس» .ولفت إلى أنه
تيلرسون «النية للبقاء»
كانت لدى
ُ
(ب ـع ــد س ــاع ــات ،أقـ ـي ــل غــولــدش ـتــايــن
أيضًا!).
ّ
رغــم مــا جــرى وكيفية حصوله ،فــإن
صحافيًا فرنسيًا ب ــدا ُمصيبًا حني
ّ
ّ
عــلــق بــال ـقــول« :ل ـعــل واحـ ـد ًّا مــن أبــرز
ّ
ألـ ـغ ــاز ع ـه ــد ت ــرام ــب ي ـت ـمــثــل ف ــي أن
أش ـخ ــاص ــا ال ي ـل ـي ـقــون بـمـنــاصـبـهــم،
ي ـكــادون يـتـحـ ّـولــون إلــى شـهــداء فور
ّ
طردهم» .جدير بالذكر أن تيلرسون
يـنـضــم إل ــى قــائـمــة طــويـلــة م ــن كـبــار
امل ـســؤولــن ال ــذي ــن إم ــا اس ـت ـقــالــوا أو
أق ـي ـل ــوا م ـنــذ ت ــول ــى ت ــرام ــب منصبه
ف ــي ب ــداي ــة  .2017وم ـ ــن ب ــن ه ــؤالء

س ـت ـي ــف بـ ــانـ ــون ،وم ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
الـقــومــي مــايـكــل فـلــن ،ومــديــر مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات االت ـ ـ ـحـ ـ ــادي جــاي ـمــس
كومي ،وكبير موظفي البيت األبيض
رينس بيربوس ،ووزير الصحة توم
ب ــراي ــس ،وم ــدي ــرا االت ـ ـصـ ــاالت هــوب
ه ـي ـكــس وأنـ ـت ــون ــي س ـك ــارام ــوت ـش ــي،
واملستشار االقتصادي غاري كوهن،
واملـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
شون سبايسر.

اإلقالة ...من أفريقيا
ع ــودة ريـكــس تـيـلــرســون مــن جولته
األفــريـقـيــة ب ـصــورة مـفــاجـئــة لــم تكن
ّ
بسبب امل ــرض ،وفــق مــا ّادع ــى ،إذ إن
ّ
صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أن
الرئيس دونالد ترامب «طلب (إليه)
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ـت ـن ـ ّـح ــي ،ف ـق ــرر قطع
ّ
جولته والعودة إلى ّواشنطن لشكه
ُ
ّ
في أن الجولة ُقد تمثل آخر مهماته
كـ ــوزيـ ــر» .ل ــم ي ــق ــم ت ــرام ــب شخصيًا
بـ ــإبـ ــاغ ت ـي ـل ــرس ــون ب ـخ ـب ــر اإلقـ ــالـ ــة،
ول ـك ـنــه قـ ــال أمـ ــس إن هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ت ـ ـ ّـم ال ـن ـظ ــر ف ـي ـهــا «لـ ـفـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة»،
مـضـيـفــا« :اخـتـلـفـنــا عـلــى األشـ ـي ــاء...
(ذاك ـ ـرًا) الـصـفـقــة اإلي ــران ـي ــة ...ولــذلــك
ل ــم نـكــن نـفـكــر ف ــي نـفــس ال ـش ــيء؛ مع
مــايــك بــومـبـيــو لــديـنــا عملية تفكير
مشابهة» .وفي تغريدة على ّ «تويتر»،
أي ـضــا ،أش ــار تــرامــب إل ــى أن ــه اخـتــار
جينا هاسبل ،نائبة بومبيو ،لتكون
املديرة الجديدة لـ«سي آي إيه» ،الفتًا
ّ
ُ
إلى أنها «ستصبح ّأول امرأة» تدير
هذا املنصب .وفي تفاصيل ما أعلنه
ت ــرام ــب ،ك ــان الفـتــا حــديـثــه عــن «هــذا
ّ
املنعطف الحرج» ،وقوله إن بومبيو
«س ـي ـقــوم بـعـمــل رائـ ـ ــع ...وسـيــواصــل
برنامجنا السـتـعــادة مكانة أميركا
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وتـ ـع ــزي ــز ت ـحــال ـفــات ـنــا،
ومواجهة خصومنا ،والسعي لنزع
ال ـس ــاح ال ـن ــووي ف ــي شـبــه الـجــزيــرة
الكورية».
ّ
وفق مسؤولني أميركيني ،فإن التوتر
بني ترامب وتيلرسون استمر لعدة
أش ـه ــر ،ولـكـنـهـمــا وص ــا إل ــى نقطة

االن ـه ـي ــار خـ ــال األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي.
ّ
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون إن رئ ـي ــس هـيـئــة
مـ ــوظ ـ ـفـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،جـ ــون
ك ـي ـل ــي ،اتـ ـ ّـصـ ــل ب ـت ـي ـل ــرس ــون يــومــي
الـجـمـعــة وال ـس ـب ــت ،وذلـ ــك لـتـحــذيــره

ينضم إلى قائمة طويلة
من المسؤولين الذين استقالوا
أو أقيلوا
م ــن أن «الــرئ ـيــس عـلــى وش ــك اتـخــاذ
إجـ ــراء إذا لــم ُي ـق ـ ِّـدم اسـتـقــالـتــه ،وأنــه
ت ـ ّـم بالفعل تـحــديــد ب ــدي ــل ...وعندما
لــم يمتثل تيلرسون ،أقــالــه تــرامــب».
ورغـ ــم أن س ـبــب ال ـخ ــاف األخ ـي ــر لم
يـكــن واض ـحــا ،إال أن الــرجـلــن غالبًا
مــا كــانــا يـظـهــران عـلــى خ ــاف بشأن

سـيــاســات مـثــل االت ـف ــاق ال ـن ــووي مع
إيران ونبرة الدبلوماسية األميركية،
ّ
ّ
علمًا بأن ثمة من اعتبر أن القرار جاء
عقب تصريح لتيلرسون يوم اإلثنني
املاضيّ ،
وجه فيه اإلتهام إلى روسيا
في قتل رجل االستخبارات الروسي
السابق في لندن.

إيران ...ال كوريا؟
يأتي قرار ترامب في وقت يستعد فيه

رئ ـي ـس ـي ــة ت ـش ـم ــل االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـن ــووي
االيراني ...كان لديه عقلية مختلفة...
وأعتقد أن ريكس أكثر سعادة اآلن»،
من دون اإلشارة إلى موضوع كوريا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــةُ .
وي ـ ــذك ـ ــر أن ت ـي ـل ــرس ــون
كـ ــان مـحـبـطــا ع ـنــدمــا واف ـ ــق ت ــرام ــب،
م ــن ج ــان ــب واح ـ ـ ــد ،ع ـل ــى االج ـت ـم ــاع
مــع ك ـيــم ،إذ لــم ُيـبـلـغــه ب ــاألم ــر ،فيما
بــدت الخارجية منزعجة إثــر ظهور
ب ــوم ـب ـي ــو فـ ــي ب ــرن ــام ــج ت ـل ـفــزيــونــي
األحد املاضي لشرح تطورات كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة ،م ــن دون أن ي ـش ـيــر إلــى
تيلرسون.
ً
مستاء
مــن جـهــة أخ ــرى ،ب ــدا تــرامــب
من الضغوط على مواصلة مسيرته
بـ ـ ـش ـ ــأن ق ـ ـضـ ــايـ ــا م ـ ـثـ ــل امل ـ ـمـ ــارسـ ــات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة لـ ـلـ ـص ــن ،وال ـ ـ ـحـ ـ ــرب فــي
أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ،واالتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي
اإلي ـ ــران ـ ــي .ل ــذل ــك فـ ــإن ال ـت ـغ ـي ـيــر جــاء
ّ
ببومبيو ،وهو ّ
متهور لالتفاق
عدو
الـنــووي اإليــرانــي ،فيما ال تــزال أمــام
تــرامــب مهلة تـمـتـ ّـد حـتــى شـهــر أيــار
املـقـبــل لـيـقــرر م ــا إذا ك ــان سيسحب
الواليات املتحدة من االتفاقية التي
ّ
أقرها سلفه باراك أوباما.

للرهانات واملحادثات «التاريخية» اإلمارات فرحة؟

مـ ــع رئـ ـي ــس كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة كـيــم
جـ ــونـ ــغ أون ،وق ـ ـ ــد أع ـ ـلـ ــن مـ ـس ــؤول
أمـ ـي ــرك ــي فـ ــي مـ ـع ــرض ت ـب ــري ــر قـ ــرار
ّ
اإلقالة أن «الرئيس أراد تغيير فريقه
قبل املـفــاوضــات املرتقبة مــع بيونغ
ّ
يــانــغ» .إال أن الرئيس األميركي قال
ّ
لـلـصـحــافـيــن ع ـقــب قـ ـ ــراره ،إن لــديــه
«خالفات مع تيلرسون بشأن قضايا

مايك بنسّ ...
القواد الخفي
من املستغرب ّأن نائب الرئيس األميركي ،مايك بنس ،ال يظهر اسمه كثيرًا في األحداث
ُالكبيرة .من أسباب ذلــك ّأن أدوات الـقــراءة والتحليل التي يلجأ إليها اإلعــام الغربي
املهيمن في متابعته لعهد ترامب ،تستند إلى مناهج شبيهة بكتب التعليم البدائي،
وكمثال هنا« :ألــف بــاء الديكتاتورية» .رغــم ّأن «واشنطن
ّ
بوست» ذكرت ّ أمس بدور مايك بومبيو ضمن حملة بنس
االنتخابية لـتــولــي منصب نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي ،لكن
ال يتم ذكــر ّأن وجــود بومبيو في وزارة الخارجية سوف
ُيعزز محور «اإلنجيليني» املتشددين (أو حتى الصهيونية
املسيحية) بــزعــامــة بنس ال ــذي لعب دورًا كبيرًا فــي نقل
سفارة بالده إلى القدس املحتلة.
ّ
وم ـعــروف عــن بومبيو أن ــه م ـعــارض شــرس إلي ــران ككل،
ولـيــس فقط لــاتـفــاق ال ـنــووي .وفــي هــذا ال ـصــدد ،معروف
أيضًا ّأنه لطاملا ّ
تحرك في ظالل منظمة «آيباك» الصهيونية.
ّ
ويــذكــر عمير تيبون ،فــي تقرير أع ــادت نشره «هــآرتــس»
ّ
أم ــس ،بمواقف بومبيو «املـ ّ
ـؤيــدة بـشــدة إلســرائـيــل» ،فيما
ّ
ّ
يتبي ّأن عالقاته بإسرائيل بــدأت تتثبت عمليًا منذ عام
( 2015تزامنًا مع اقتراب التوصل إلى االتفاق النووي).
(األخبار)

مـ ـق ـ ّـرب ــون م ــن ت ـي ـل ــرس ــون ك ــان ــوا قــد
أش ــاروا إلــى انــزعــاج األخـيــر املتزايد
بسبب ما اعتبره «محادثات سرية»
بني صهر ترامب ومستشاره جاريد
ك ــوش ـن ــر ،وولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـس ـع ــودي
م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،وع ــاق ــات ــه مــع
دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة امل ـت ـح ــدة،
وذل ــك «خـشـيــة أن ت ــؤدي املـنــاقـشــات
إلـ ــى ن ـت ــائ ــج ع ـك ـس ـيــة وج ـ ـ ّـر املـنـطـقــة
إل ــى ال ـف ــوض ــى» .وك ــان ــت «ن ـيــويــورك
تــايـمــز» قــد نـشــرت قبل أي ــام تقريرًا،
ّ
يـقــول إن دول ــة اإلمـ ــارات عملت على
طـ ــرد ت ـي ـلــرســون م ــن م ـن ـص ـبــه .وفــي
ّ
ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ب ـ ــدا الفـ ـت ــا أن أس ـت ــاذ
ـارات عبد
العلوم السياسية في اإلم ـ ّ
الخالق عبدالله ،الذي ُيقال إنه قريب
من دوائــر رجــل البالد القوي محمد
بــن زاي ــد ،كـتــب عـلــى «تــويـتــر» أمــس:
ّ
«الـتــاريــخ سيذكر أن دول ــة خليجية
ك ـ ــان لـ ـه ــا دور م ـ ــا ف ـ ــي ط ـ ــرد وزي ـ ــر
خــارج ـيــة دولـ ــة عـظـمــى ،وهـ ــذا قليل
من كثير» (وبينما ّوصف تيلرسون
ف ــي تـعـلـيــق آخ ــر ب ــأن ــه «أس ـ ــوأ وزي ــر
خارجية في تاريخ أمريكا وسياسي
ّ
فـ ــاشـ ــل» ،قـ ـ ــال« :أتـ ــوقـ ــع أن ال ــدوح ــة
حزينة جدًا على طرده ،اقترح عليها
ت ــوظ ـي ـف ــه ك ـم ـس ـت ـش ــار نـ ـفـ ـط ــي ،ه ــذا
مستواه وليس وزيــر خارجية دولة
عظمى»).

على الموقع

ذكرى انتصار ديان بيان فو
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الحدث

ظريف من باكستان:

ّ
نرحب بوساطة إسالم آباد للحوار مع الرياض

أحيت تصريحات وزير الخارجية
اإليراني ،أمس ،الحديث عن
الوساطة الباكستانية بين
الرياض وطهران ،على الرغم
من فرصهاشبه المنعدمة.
وعلى عكس التصعيد
الكالمي المتواصل ،والتوتر
المستحكم بين ضفتي
الخليج ،أتت المواقف اإليرانية
من عاصمة «الصديق
المشترك» ،إسالم آباد ،لتؤكد
استعدادطهران للدخول في
حوار مع الرياض
أبــدى وزيــر الخارجية اإليــرانــي ،محمد
ج ـ ــواد ظ ــري ــف ،اس ـت ـع ــداد ب ـ ــاده لـبــدء
مفاوضات مــع السعوديةّ .
ورح ــب ،في
خ ـت ــام زي ـ ــارة إل ــى بــاك ـس ـتــان اسـتـمــرت
ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،ب ـج ـه ــود رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
الـبــاكـسـتــانــي ،شــاهــد خــاقــان عـبــاســي،
«للتمهيد لهذا التفاوض» ،من دون أن

يوضح ماهية املساعي الباكستانية.
ورأى ظ ــري ــف ،بـحـســب م ــا نـقـلــت عنه
وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء اإلي ــرانـ ـي ــة «إرنـ ـ ـ ـ ــا» ،أن
«مشكلة السعوديني في أنهم يريدون
إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد
من قبل إيــران ،ويعتقدون أن هذا األمر
يصب في صالحهم» ،معربًا عن رفضه
تجاهل إيران في ما سماها «التحوالت
اإلقليمية».
وفــي مؤتمر صحافي عقده فــي إســام
آب ــاد ،عـقــب إلـقــائــه كلمة فــي «مؤسسة
ال ــدراس ــات االسـتــراتـيـجـيــة» بمناسبة
الذكرى السبعني لتدشني العالقات بني
ال ـجــارتــن ،رف ــض ظــريــف الـحــديــث عن
وجود «دليل على العداء» بني الرياض
وط ـهــران ،معربًا عــن تـفــاؤلــه بإمكانية
مـشــاركــة إي ــران والـسـعــوديــة فــي إع ــادة
إعمار العراق وسوريا ،قبل أن يستدرك
م ـش ـتــرطــا ح ـســم ال ـب ـلــديــن ملـشــاكـلـهـمــا
العالقة على طاولة املفاوضات ،داعيًا
ال ـ ــري ـ ــاض إلـ ـ ــى «عـ ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـع ــوي ــل عـلــى
الخارج لتوفير أمنها» .وحــاول ظريف
ال ـف ـص ــل ب ــن الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة مــع
باكستان وعالقة إسالم آباد بالرياض،
الـ ـت ــي ش ـب ـه ـهــا بـ ـع ــاق ــات ط ـ ـهـ ــران مــع
ال ـه ـنــد ،مـعـتـبـرًا أن «تـ ـع ــاون إي ـ ــران مع
الهند ليس موجهًا ضد باكستان ،كما

ح ــال ال ـعــاقــات امل ـم ـيــزة ب ــن باكستان
والسعودية والتي لم تضر بطهران».
ت ـصــري ـحــات ظــريــف اإلي ـجــاب ـيــة ،تــأتــي
في سياق معاكس للتراشق االعالمي
وال ـس ـجــال ال ـس ـعــودي  -اإلي ــران ــي الــذي
ارتـ ـفـ ـع ــت ح ــدت ــه فـ ــي األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد م ــواق ــف ول ـ ــي الـعـهــد
السعودي ،محمد بن سلمان ،األخيرة
في مصر وبريطانيا ،والتي جدد فيها
هجومه على إيران ،واضعًا إياها ضمن
ما سماه «مثلث الشر» ،وهو ما رد عليه
أم ــن امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ــأم ــن الـقــومــي
اإليراني ،علي شمخاني ،في تصريحات
نقلتها وكاالت األنباء اإليرانية ،بالقول
إن «اب ــن سـلـمــان ح ــذف كلمة الـشــر عن
ال ـك ـيــان ال ـص ـه ـيــونــي وأل ـص ـق ـهــا ب ــدول
أخ ـ ــرى ت ــوف ــر ال ـس ــام واالسـ ـتـ ـق ــرار في
امل ـن ـط ـقــة» .ووصـ ــف امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي
تـصــريـحــات اب ــن سـلـمــان بــأنـهــا «خطأ
نــاجــم عــن حـمــاقــة» ،مضيفًا أن «هــؤالء
أوجـ ـ ـ ـ ــدوا ط ـي ـلــة ح ـي ــات ـه ــم ال ـس ـيــاس ـيــة
حــدودًا دموية في البالد اإلسالمية من
خالل نشر املجموعات التكفيرية».
وتتواصل التصريحات «العدائية» بني
البلدين ،ال سيما من الجانب السعودي،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــوحـ ــي ب ـ ــال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ـ ــى خــط
الالعودة في العالقات ،ويصل باملواقف

حد إطالق ابن سلمان مصطلح «مثلث
الشر» ،وقبله وصفه مرشد الثورة في
إيران ،علي خامنئي ،بـ«هتلر املنطقة»،

تناولت لقاءات ظريف
الملف األمني والتعاون
االقتصادي
وهــو مــا يشي بــأن تصريحات ظريف
تأتي الـتــزامــا بالتجاوب مــع باكستان
الـتــي تـحــاول منذ عــامــن التوسط بني
دعا ظريف
السعودية إلى
«عدم التعويل
على الخارج
لتوفير أمنها»
(أ ف ب)

الصديقني .إذ إنها ليست املــرة األولــى
الـتــي ت ـطــرح فيها إس ــام آب ــاد م ـبــادرة
مماثلة لتقليص الفجوة في العالقات
ب ــن الـ ــريـ ــاض وطـ ـ ـه ـ ــران .ف ـق ــد ت ـك ــررت
م ـ ـح ـ ــاوالت ب ــاكـ ـسـ ـت ــان الـ ـتـ ـق ــري ــب بــن
السعودية وإيران ،وكان آخرها مبادرة
قــدمـهــا رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـســابــق ،ن ــواز
شريف في نيسان من العام املاضي ،إال
أنها باءت بالفشل.
واخ ـت ـت ــم وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي،
أمس ،زيارته الباكستانية ،التي شملت
لقاءات في كل من إسالم آباد وكراتشي،
وال ـت ـقــى خــالـهــا نـظـيــره الـبــاكـسـتــانــي
خواجه محمد آصــف ،ورئيس الــوزراء
ووزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ورئ ـ ـيـ ــس ال ـب ــرمل ــان
وقــائــد الـجـيــش ،وذل ــك ضمن وف ــد ضم
ً
 30مسؤوال إيرانيًا ،على جدول أعماله
ملفات التعاون األمني لضبط الحدود
وخـ ــط الـ ـغ ــاز ،والـ ـتـ ـع ــاون االق ـت ـص ــادي
والـتـبــادل الـتـجــاري ،الــذي حظي بنقلة
ن ــوع ـي ــة فـ ــي األع ـ ـ ـ ــوام امل ــاضـ ـي ــة .وكـ ــان
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ،مـحـمــد ف ـي ـصــل ،اعـتـبــر
أن زيـ ــارة ظــريــف ستسهم فــي تطوير
العالقات الثنائية بني البلدين «بصورة
فاعلة» ،خصوصًا في قطاع االقتصاد.
(األخبار)

اليمن

«داعش» يستثمر في الصراع جنوبًا:

َ
هجوم جديد في أسبوعين

ُ
ّ
ق ِتل ما ال يقل عن 7
أشخاص ،وأصيب  12آخرون
ّبجروح ،في تفجير انتحاري
تبناه تنظيم «داعش»،
استهدف مطبخًا ميدانيًا
لـ«الحزام األمني» في
مدينة عدن .تفجير ينذر
بعودة «قوية» للتنظيم
إلى المدينة ،باالستثمار
في التنازع المستمر
على الصالحيات األمنية،
والخالفات المتفاقمة بين
«الشرعية» واإلمارات
ال تـكــاد مــديـنــة ع ــدن ،جـنــوبــي الـيـمــن،
ت ـن ـفــض ع ـن ـهــا غ ـب ــار ه ـج ــوم إره ــاب ــي
موقعًا املــزيــد من
حتى يعاجلها آخــر
ِ ّ
الـضـحــايــا واألضـ ـ ــرار ،وخ ــاط ــا مـســارًا
أك ـثــر قـتــامــة لـلــوضــع األم ـنــي فــي هــذه
املدينة ،التي تتنازعها أي ــادي القوى
املحلية املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» .تنازع
تـجـلــت آخ ــر ص ــوره أم ــس ف ــي توجيه
حكومة الرئيس املنتهية واليته ،عبد
ربــه منصور هــادي ،أجهزتها األمنية
ف ــي ع ــدن ب ـعــدم الـتـعــامــل امل ـبــاشــر مع
قـيــادة «الـتـحــالــف» ،فــي محاولة منها
الس ـ ـتـ ــرجـ ــاع زمـ ـ ـ ــام األم ـ ـ ـ ـ ــور ،وإعـ ـ ـ ــادة
فــرض نفسها على الـســاحــة ،فــي وقت
ت ـس ـت ـش ـعــر ف ـي ــه ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــا إمـ ــارات ـ ـيـ ــا -
سعوديًا إلقصائها.
ب ـ ـعـ ــد قـ ـ ــرابـ ـ ــة أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ف ـ ـقـ ــط ع ـلــى

التفجير امل ــزدوج الــذي استهدف مقر
«قــوات مكافحة اإلره ــاب» في مديرية
الـتــواهــي متسببًا بمقتل  12شخصًا
م ـع ـظ ـم ـهــم م ــدنـ ـي ــون وب ـي ـن ـه ــم امـ ـ ــرأة
وأطفالها الثالثة ،وقع انفجار بسيارة
مـفـخـخــة ع ـنــد ب ــواب ــة مـطـبــخ مـيــدانــي
خاص بقوات «الحزام األمني» املوالية
ألب ـ ــو ظ ـب ــي فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ــدري ـ ــن فــي
مديرية الشيخ عثمان ،شمالي املدينة.
وأفاد مسعفون بأن االنفجار أدى إلى
مقتل  7أشخاص وإصــابــة  12آخرين
بجروح ،موضحني أن من بني القتلى
صبيًا كــان يمشي فــي ال ـشــارع لحظة
وق ــوع االن ـف ـج ــار ،فـيـمــا أعـلـنــت وزارة
الداخلية في حكومة هادي أن الهجوم
أس ـفــر ع ــن س ـقــوط  3قـتـلــى ون ـحــو 35
جريحًا بينهم طفل.
وعـلــى األث ــر ،أعـلـنــت وكــالــة «أع ـمــاق»،
التابعة لتنظيم «داع ــش» ،مسؤولية
التنظيم عن التفجير .ونشرت صورة
مل ـن ـف ــذ الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،ق ــائـ ـل ــة إن ـ ــه ُي ــدع ــى
«ح ـ ـمـ ــزة امل ـ ـهـ ــاجـ ــر» ،مـ ــن دون إيـ ـ ــراد
تفاصيل أخــرى بشأن هويته .وسبق
لــ«داعــش» أن تبنى االنفجار املــزدوج
ال ــذي ض ــرب مـقــر «مـكــافـحــة اإلره ــاب»
ف ــي الـ ـ ـ ــ 24م ــن ش ـه ــر شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
املــاضــي .وفــي الــرابــع مــن آذار /مــارس
الـ ـج ــاري ،أع ـلــن الـتـنـظـيــم مـســؤولـيـتــه
ع ـ ــن اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال جـ ـن ــدي ــن ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــوات
امل ــوال ـي ــة لـ ـه ــادي ،ص ـب ــاح ذل ــك ال ـي ــوم.
ونشر التنظيم صورًا َ
مللثمني يطلقان
ً
وابـ ــا م ــن ال ــرص ــاص عـلــى الـجـنــديــن
ال ـلــذيــن كــانــا يـسـتـقــان دراجـ ــة نــاريــة
ف ــي م ــدي ــري ــة املـ ـنـ ـص ــورة .وفـ ــي ال ـيــوم
التالي مباشرة ،أفيد عن ّ
تعرض نائب
قــائــد املنطقة العسكرية السابعة في
قــوات هــادي ،العقيد عبد الكريم عبد

الـلــه ،إلطــاق نــار أدى إلــى مقتله على
الـفــور .وعلى الرغم من عــدم إعــان أي
ج ـهــة مـســؤولـيـتـهــا ع ــن االغ ـت ـي ــال ،إال

تحاول حكومة هادي
إبعاد التأثير اإلماراتي عن
قياداتها

التفجير
من آثار
ّ
الذي هز
مديرية الشيخ
عثمان أمس
(أ ف ب)

أن الـعـمـلـيــة حـمـلــت ب ـص ـمــات تنظيم
«داعش».
وتنذر هــذه العمليات األمنية بعودة
«ق ــوي ــة» لـلـتـنـظـيــم إلـ ــى مــدي ـنــة ع ــدن،
حـ ـي ــث ي ـ ـح ـ ــاول اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ه ـش ــاش ــة
األجهزة الحاكمة ،وتضارب املصالح
فــي مــا بينها ،مــن أجــل تثبيت موطئ
ق ـ ـ ــدم ل ـ ــه هـ ـ ـن ـ ــاك .ه ـ ـ ــدف ال ي ـ ـبـ ــدو أن ــه
سيعسر عـلــى «داع ـ ــش»؛ بــالـنـظــر إلــى

كـثــرة الـثـغــرات الـتــي يستطيع النفاذ
عبرها ،وفي مقدمها تداعيات الصراع
املستمر بــن السلطة «الـشــرعـيــة» من
جهة وبني القيادة اإلماراتية من جهة
أخ ــرى .ص ــراع تمثلت أح ــدث حلقاته
أمــس فــي املــذكــرة التي أصــدرهــا وزيــر
الــداخ ـل ـيــة ف ــي ح ـكــومــة ه ـ ــادي ،أحـمــد
املـيـســري ،وال ـتــي طــالــب فيها قـيــادات
«ال ـت ـح ــال ــف» بــال ـت ـعــامــل م ــع ال ـ ـ ــوزارة
م ـبــاشــرة ،ل ـت ـقــوم ه ــي بـنـقــل م ــا ُيـتـفــق
عليه إلــى األجـهــزة األمنية التي ّ
وجــه
ق ـي ــادات ـه ــا بـ ــ«ع ــدم ال ـت ـعــامــل امل ـبــاشــر
مــع ق ـيــادة الـتـحــالــف» .وش ــدد عـلــى أن
وزارتـ ــه ق ــادرة عـلــى تحمل مسؤولية
امللف األمني في «املحافظات املحررة»
و«التنسيق املباشر مع التحالف في
ك ــل األمـ ـ ــور ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا تثبيت
األمن واالستقرار».
والـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــر ،عـ ـل ــى ض ـ ـ ــوء م ـ ــا ح ـم ـل ـتــه
م ــذك ــرة امل ـي ـس ــري ،أن ح ـكــومــة ه ــادي
تحاول إبعاد التأثيرات املحتملة ألبو
ظـبــي عـلــى ال ـق ـيــادات األمـنـيــة املــوالـيــة
لـ«الشرعية» ،والتي من شأنها سحب
البساط من تحت األخيرة ،وتجريدها
ّ
تحتج
مما تبقى لها من عناصر قوة
ّ
بها لــدى الــريــاض .ومــا يعزز مخاوف
الـسـلـطــة «ال ـشــرع ـيــة» ف ــي ه ــذا اإلط ــار
األنـ ـب ــاء الـ ـ ـ ــواردة م ــن ج ـب ـهــة ال ـســاحــل
الـ ـغ ــرب ــي ،والـ ـت ــي ت ـف ـيــد بـ ـع ــودة ق ــادة
«ألوية العمالقة» ،املوالني لهادي ،إلى
مواقعهم على تلك الجبهة ،بعد زيارة
قــامــوا بـهــا إل ــى أب ــو ظ ـبــي ،فــي مؤشر
إل ـ ــى احـ ـتـ ـم ــال رض ــوخـ ـه ــم لـلـضـغــوط
اإلماراتية في اتجاه تولية نجل شقيق
الــرئ ـيــس ال ـســابــق ،ط ــارق مـحـمــد عبد
الله صالح ،قائدًا لعمليات الساحل.
(األخبار)
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العالم

ّ
الروسية
أسبوع االنتخابات

ملف

بين فالديمير بوتين ومعارضيه:

أشباح التسعينيات ...وأوكرانيا
يثير االنتصار المحسوم لفالديمير
بوتين في انتخابات الرئاسة ،األحد
ّ
متجددًا في روسيا
المقبل ،نقاشًا
وخارجها ،بشأن أزمة المعارضة
الروسية ،العاجزة منذ سنوات
عن تحقيق أي اختراق سياسي.
وبعيدًا عن نظريات «الشيطنة»
التي ينتهجها الغرب ،فواقع
الحياة السياسية في روسيا يشي بأن
األزمة نابعة من المعارضة نفسها،
وابتعادها عن المزاج الشعبي الذي
يحسن بوتين مقاربته
وسام متى
ملتح،
«ال يمكنك أن تـكــون مثل رجـ ٍـل
ٍ
ً
يعبث متكاسال بلحيته ،وينظر كيف
ّ
تتحول الدولة إلى بركة مياه
يمكن أن
عـ ـك ــرة ،ي ـص ـطــاد م ـن ـهــا األثـ ــريـ ــاء ذوو
النفوذ السمكات الذهبية».
ت ـلــك ال ـع ـب ــارة ،ال ـتــي قــال ـهــا فــاديـمـيــر
ب ــوت ــن ق ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،ت ـخ ـت ــزل مــوق ـفــه
الـسـلـبــي م ــن امل ـعــارضــة ال ــروس ـي ــة ،أو
بعضًا مـنـهــا ،خـصــوصــا حــن يتعلق
األم ـ ــر ب ـش ـخ ـص ـيــات ،ح ـ ّـول ـه ــا اإلعـ ــام
ال ـغ ــرب ــي ،وامـ ـت ــدادات ــه الــداخ ـل ـيــة ،إلــى
«أبـ ـ ـط ـ ــال» و«ثـ ـ ــوريـ ـ ــن» فـ ــي مــواج ـهــة
ّ
ـدولــة «الـتـســلـطـيــة» و«الــدكـتــاتــوريــة
الـ ّ
املقنعة».
ي ـن ـط ـلــق ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي مـ ــن تـلــك
النظرة السلبية تجاه املعارضني من
خلفيتني ،ي ــدرك جـيـدًا أنـهـمــا تثيران
ه ـ ــواج ـ ــس الـ ـغ ــالـ ـبـ ـي ــة الـ ـس ــاحـ ـق ــة مــن
املواطنني الــروس :حقبة التسعينيات

ال تزال المعارضة تعاني
يحول دون
سياسيًا،
عجزًا
ّ
ّ
الدفع بمرشح جدي
االتحاد السوفياتي،
التي تلت انهيار ّ
والفوضى التي تمخض عنها الصراع
ال ــدائ ــر ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا م ـنــذ م ــا ُسـ ّـمــي
بـ«الثورة البرتقالية».
ع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس ،ي ـح ــرص بــوتــن
دائمًا على التذكير بهاتني املحطتني،
لـلـتـشـكـيــك ب ـمــا ي ـطــرحــه امل ـع ــارض ــون
ً
ً
قـ ـ ـ ـ ــوال وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ،حـ ـ ــن يـ ـتـ ـعـ ـل ــق األمـ ـ ــر
ب ـم ــرش ـح ــة ،م ـث ــل ال ـن ـج ـمــة اإلع ــام ـي ــة
ك ـس ـي ـن ـيــا س ــاب ـت ـش ــاك ،الـ ـت ــي ت ـخــوض
ح ـم ـل ـت ـهــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ت ـح ــت ش ـعــار
«ضــد الجميع» ،والـتـ ّـي وصــف بوتني
برنامجها بـ«غير البناء»؛ أو «النجم
ال ـغ ــائ ــب» ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـحــال ـيــة،
أليكسي نافالني ،الذي أنزله الرئيس
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى مـ ــرت ـ ـبـ ــة م ـي ـخ ــائ ـي ــل
س ــاك ــاش ـف ـي ـل ــي ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـج ــورج ــي
السابق ،الذي ّ
يحمله شعبه مسؤولية
ّ
م ــا ح ــل ب ـب ــاده م ــن وي ـ ــات ،ع ـلــى أثــر
ال ـهــزي ـمــة ال ـســاح ـقــة أمـ ــام روس ـي ــا في
ح ــرب ع ــام  ،2008وال ـ ــذي س ــرع ــان ما
اختار أن يعبث في الحياة السياسية
فـ ــي أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ــل أي ـض ــا
جنسيتها ،قبل أن يـتـحـ ّـول إلــى رجل
عــديــم الـجـنـسـيــة ،وم ـن ـبــوذ فــي معظم
دول العالم!

ّ
«ه ـ ــل ت ــري ــدي ــن م ــن ــا أن نـ ـح ــذو ح ــذو
أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا ل ـ ـي ـ ـجـ ــري فـ ـ ــي شـ ــوارع ـ ـنـ ــا
أش ـخ ــاص م ــن أم ـث ــال ســاكــاشـفـيـلــي»،
سـ ـ ــأل بـ ــوتـ ــن «مـ ـن ــافـ ـسـ ـت ــه» امل ــربـ ـك ــة،
ق ـبــل أن ي ـج ـيــب ع ـلــى س ــؤال ــه بـلـهـجــة
ّ
حاسمة« :أنا على يقني بأن مواطنينا
ال ي ــري ــدون ذلـ ــك ،ودول ـت ـن ــا ستضمن
عــدم تـكــرار السيناريو األوكــرانــي في
روسيا».
برغم ذلك ،يحرص بوتني على توجيه
الــرســائــل اإليجابية تجاه املعارضني
أن ـف ّـس ـهــم ،ب ـش ــرط أن ي ـك ــون سـلــوكـهــم
«ب ــن ـ ً
ـاء» ،وهــو مــا عـ ّـبــر عـنــه ،قبل أيــام،
ف ــي مـقــابـلــة م ــع شـبـكــة «أن ب ــي ســي»
األم ـي ــرك ـي ــة ،ب ــالـ ـق ــول« :أود ال ـت ـع ــاون
مــع ه ــؤالء الـنــاس وأن ــا على استعداد
للقيام بذلك ،لجعل بالدنا أقوى وأكثر
ً
قدرة وفعالية على املنافسة ،فضال عن
االكتفاء الذاتي».
ولكن تلك الرغبة ّفي التعاون املشروط
بـ ـط ــابـ ـع ــه «ال ـ ـ ـبـ ـ ــنـ ـ ــاء» ،ت ـب ـق ــى شـ ـع ــارًا
فضفاضًا ،خصوصًا في ظل التناقض
فــي األج ـن ــدات الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة
ب ــن س ـ ّـيــد ال ـكــرم ـلــن واملـ ـع ــارض ــن ،ال
س ـي ـمــا ال ـ ـجـ ــدد م ـن ـه ــم ،والـ ـ ـ ــذي ي ـطــال
امللفات األشــد حساسية في السياسة
الروسية.
ع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس ،ل ــن ّي ـج ــد بــوتــن
س ـي ــاس ــة امل ـع ــارض ــن «ب ـ ــن ـ ــاءة» ،حــن
ت ـق ـتــرب ط ـم ــوح ــات ب ـعــض املــرش ـحــن
مــن املـشــاريــع الـغــربـيــة املـثـيــرة للقلق،
أو حني تسافر كسينيا سابتشاك الى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،لـتـقــوم بـمــا يشبه
تقديم أوراق االعتماد لدونالد ترامب.
على النقيض ،ال يجد بوتني حساسية
فــي الـتـعــامــل مــع امل ـعــارضــة الــروسـيــة
ّ
توجهاتها،
التقليدية ،مهما تـعـ ّـددت
يمينًا ويسارًا.
هذا التفريق في املوقف بني املعارضة
الـجــديــدة وب ــن املـعــارضــة التقليدية،
ينطلق مــن عــامـلــن ،أحــدهـمــا مرتبط
ب ــال ـك ـل ـم ــة امل ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـ ـتـ ــي غ ــالـ ـب ــا مــا
يستخدمها بــوتــن فــي ّ تـلــك املـقــاربــة،
وه ــي «امل ـع ــارض ــة الـ ـب ــن ــاءة» ،أي تلك
غير املرتبطة بــأجـنــدات «الـتـخــريــب»،
بنسختيها التسعينية أو املعاصرة؛
وال ـثــان ـيــة ع ــدم زع ــزع ــة األسـ ــس الـتــي
أعـيــد على أســاسـهــا تشكيل منظومة
الـ ـحـ ـك ــم ف ـ ــي روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،والـ ـسـ ـي ــاس ــات
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،م ـن ــذ ب ــداي ــة
الحقبة البوتينية.
ع ـلــى ه ــذا األسـ ـ ــاس ،ال يـضـيــر بــوتــن
أن يتعهد مرشح شيوعي مثل بافيل
غ ــورودي ــن بـسـحــب ال ـق ــوات الــروسـيــة
من سوريا ،أو أن يعارض يميني مثل
غ ــري ـغ ــوري يــافـلـيـنـسـكــي ع ـ ــودة شبه
جزيرة القرم إلى حضن «الوطن األم»،
أو أن يبالغ فالديمير جيرينوفسكي
في خطابه القومي املحافظ ،طاملا أن
األم ــر يـقـتـصــر عـلــى تـسـجـيــل املــواقــف
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وال ي ـش ـكــل أي ت ـهــد ّيــد
لـلـمـعــادالت الـقــائـمــة ،وامل ــوزون ــة بــدقــة
فائقة.
ّ
ول ـ ـعـ ــل هـ ـن ــا ت ـك ـم ــن أزمـ ـ ـ ــة املـ ـع ــارض ــة
ال ــروس ـي ــة ،ال ـتــي م ــا زالـ ــت ت ـعــانــي من
ع ـج ــز س ـي ّــاس ــي مـ ــزمـ ــن ،يـ ـح ــول دون
الدفع بمرشح ّ
جدي في االستحقاقات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة امل ـف ـص ـل ـيــة ،فــامل ـعــارضــة
التقليدية ،بتموضعها الحالي ضمن
املنظومة الحاكمة ،ال تستطيع أن ّ
تقدم
م ـشــروعــا تـغـيـيــريــا ي ـت ـجــاوز م ـشــروع
ب ـ ــوت ـ ــن ،ف ـ ــي ح ـ ــن ت ـ ـبـ ــدو املـ ـع ــارض ــة
الـ ـج ــدي ــدة غ ـي ــر قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تـحـيـيــد
ب ــرامـ ـجـ ـه ــا عـ ــن بـ ــرامـ ــج «الـ ـتـ ـخ ــري ــب»
الغربية.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـحـ ـم ــات اإلع ــامـ ـي ــة،
املعروفة الغايات ،والتي تذهب دومًا

تذهب الحمالت اإلعالمية دومًا نحو «شيطنة» النظام الحالي في روسيا (أ ف ب)

وضع بوتين ،نافالني ،في مرتبة
ميخائيل ساكاشفيلي

ن ـحــو «ش ـي ـط ـنــة» ال ـن ـظــام ال ـحــالــي في
ّ
روسيا ،فــإن ثمة عوامل جوهرية ،في
ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة ال ــروس ـي ــة ،تجعل
رئ ـي ـســا ،مــدعــومــا بـمـنـظــومــة مـصــالــح
س ـيــاس ـيــة واق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
ودينية مثل فالديمير بوتني ،ال يجد
صعوبة في ضمان استمرارية الحكم،
م ــا ل ــم ت ـت ـطــور األم ـ ــور بــات ـجــاه ضــرب
بنية النظام السياسي بحد ذاته.
أول تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة،
مــرتـبــط بـنـظــرة املــواطــن الــروســي إلــى
رئ ـيــس ال ــدول ــة ،ان ـطــاقــا مــن الـصـفــات
الـشـخـصـيــة ال ـتــي تـجـعــل ه ــذا املــرشــح
او ذاك يستحق عن جــدارة هذا اللقب.
وال ش ــك أن ال ـت ـجــربــة ال ـس ـيــاس ـيــة في
روس ـيــا ،واملـمـتــدة ل ـقــرون ،قــد رسخت
تلك النظرة الشعبية إلى الحاكم.
في العهد اإلمبراطوري ،كان القيصر
ه ــو الـ ــرمـ ــز ،ف ــال ــدول ــة تـ ـق ــوى ب ـقــوتــه،
وتـ ـضـ ـع ــف بـ ـضـ ـعـ ـف ــه ،لـ ــذلـ ــك ال ي ـ ــزال
الروس يذكرون باعتزاز وفخر أسماء
م ـث ــل بـ ـط ــرس األكـ ـب ــر واالم ـ ـبـ ــراطـ ــورة
كــاتــريــن ،أو حتى ايـفــان فاسيليفتش
(الرهيب) .وفي العهد السوفياتي ،لم
تـلــغ املــأسـســة الـثــوريــة لـنـظــام الحكم،
وال عـمـلـيــات الـنـقــد ال ــذات ــي ل ــ«ع ـبــادة
ال ـفــرد» تـلــك الـنـظــرة الـتــي تــربــط رأس

ال ـه ــرم ف ــي ال ــدول ــة ب ـقــاعــدت ـهــا .وعـلــى
ّ
هذا األساس ،فإن اآلمال الكبيرة التي
ّ
ُعلقت على بوريس يلتسني ،في مطلع
التسعينيات ،من قبل شريحة كبرى
مــن ال ــروس ،ســرعــان مــا تــاشــت حني
وهن الرئيس جسديًا… وسياسيًا.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي ،يـ ــدركـ ــه
بــوتــن جـ ّـي ـدًا ،وه ــو مــا يـفـ ّـســر حرصه
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـ ـ ـ ــورة «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـق ــوي» ،ال ــذي يتمتع بــ«الـحـيــويــة»،
الـتــي افـتـقــدهــا بــوريــس يلتسني منذ
أواس ــط الـتـ ّسـعـيـنـيــات ،و«الـعـصــريــة»
ُ
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـنـ ــقـ ــي صـ ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـحـ ــاكـ ــم مــن
امل ـظ ــاه ــر الـنـمـطـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة س ــواء
ّ
ت ـعــلــق األمـ ــر بــال ـق ـيــاصــرة أو األم ـن ــاء
ال ـعــامــن للمكتب الـسـيــاســي للحزب
ّ
الـشـيــوعــي الـســوفـيــاتــي ،س ــواء تعلق
األمـ ــر ب ـم ـمــارســة ري ــاض ــة «الـ ـج ــودو»
و«ال ـ ـهـ ــوكـ ــي» أو ال ـغ ـط ــس فـ ــي م ـيــاه
م ـت ـجـ ّـمــدة ،أو ال ـت ــواص ــل امل ـبــاشــر مع
الـ ـن ــاس ،ف ــي زيـ ـ ــارات تـمـتــد م ــن شــرق
الـبــاد إلــى غــربـهــا ،بـفــارق  11منطقة
ّ
مطولة،
زمنية ،ومؤتمرات صحافية
أشهرها مؤتمر صحافي مباشر مع
الجمهور فــي أواس ــط الـعــام ،ومؤتمر
حـ ـ ــواري م ــع م ـئ ــات ال ـص ـحــاف ـيــن في
أواخره.
ف ــي ه ــذا املـ ـي ــدان ،ل ــم يـسـتـطــع ّ
أي من
املـعــارضــن تقديم أنفسهم للناخبني
ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـ ــذي ي ـن ـت ــزع اإلع ـج ــاب
الفطري بفالديمير بــوتــن ،وبالتالي
ال ـ ـت ـ ــأث ـ ـي ـ ــر ع ـ ـل ـ ــى «بـ ـسـ ـيـ ـك ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـج ـمــاه ـيــر» ال ـت ــواق ــة إلـ ــى «الــرئ ـيــس
القوي».
املثال ،ظلوا
سبيل
على
الشيوعيون،
ّ
ط ــوال عـقــديــن متمسكني بمرشحهم
الــدائــم غينادي زيــوغــانــوف ،بخطابه
ال ـن ـظــري امل ـ ــوروث ،وال ـ ــذي ســاهــم في
تــدنــي شعبيته اسـتـحـقــاقــا بـعــد آخــر،
إلـ ــى أن قـ ـ ــرروا أخـ ـيـ ـرًا ال ــدف ــع بـبــافـيــل
غ ـ ــورودي ـ ــن ،الـ ـ ــذي س ــرع ــان م ــا ات ـخــذ
وضعية الدفاع ،أمــام سيل االتهامات
امل ــوجـ ـه ــة إلـ ـي ــه ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ث ــروت ــه
ال ـض ـخ ـم ــة ،وامـ ـت ــاك ــه حـ ـس ــاب ــات فــي
مصارف خارجية.
أمـ ــا فــادي ـم ـيــر ج ـيــرنــوف ـس ـكــي ،زعـيــم

«ال ـ ـحـ ــزب ال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
ال ـ ــروس ـ ــي» ،ف ـل ــم ي ـس ـت ـطــع ،ب ـع ــد ســت
مـ ـع ــارك ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،أن يـ ـح ـ ّـرر نـفـســه
م ــن ص ـ ــورة ذلـ ــك ال ـع ـج ــوز الـشـعـبــوي
املشاغب ،أو أن ّ
يجدد خطابه التقليدي
امل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراوح بـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــزع ـ ــة املـ ـح ــافـ ـظ ــة
واملتشددة ،واملواقف النارية املعادية
لليبرالية والشيوعية على حد سواء.
ّ
وأم ـ ــا كـسـيـنـيــا ســاب ـت ـشــاك ،ف ـلــم تـسـ َـع
حتى اآلن ،سوى لبناء صورتها على
إرث اليكسي نــافــالـنــي ،الـغــائــب قسرًا
عن املشهد االنتخابي ،وذلك على نحو
مثير للسخرية والشفقة في آن واحد،
خصوصًا أن «النجمة التلفزيونية»،
املـنـغـمـســة ف ــي ال ـث ـقــافــة االسـتـهــاكـيــة
ال ـت ــي اج ـت ــاح ــت روسـ ـي ــا ب ـعــد ان ـه ـيــار
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي ،قـ ـ ــررت ف ـجــأة
اق ـت ـحــام الـسـيــاســة الــروس ـيــة املـعـقــدة،
وب ـش ـك ــل م ـث ـيــر ل ــاسـ ـتـ ـف ــزازات ،ال ـتــي
تدفع كثيرين في روسيا إلى وصفها
ّ
بـ ــ«االبـ ـن ــة الـ ـعـ ـق ــوق» ،ب ـعــدمــا ت ـنــكــرت
مل ــا فـعـلــه ب ــوت ــن خ ــال الـتـسـعـيـنـيــات
إلن ـق ــاذ وال ــده ــا ،رئ ـيــس ع ـمــدة ســانــت
بطرسبورغ.
ب ــوري ــس ت ـي ـتــوف يـمـثــل ب ـ ــدوره حــالــة
غ ــري ـب ــة ،ف ـه ــو ي ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات،
م ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرًا بـ ـ ـ ــأن ن ـت ـي ـج ـت ـه ــا مـ ـحـ ـس ــوم ــة،
ومنطلقًا من شعبية ضئيلة لم تمنح
«حـ ــزب ال ـن ـمــو» الـ ــذي يـتــزعـمــه ســوى
اثـنــن فــي املـئــة مــن أص ــوات املقترعني
ف ــي ان ـت ـخــابــات ال ــدوم ــا ،ول ـك ـنــه يـبــرر
مشاركته فــي «الـسـبــاق» بالرغبة في
إق ـنــاع بــوتــن ب ــ«إص ــاح االق ـت ـصــاد»،
وإحداث تغييرات طفيفة في السياسة
الخارجية ،لجهة تطبيع العالقات مع
الغرب ،خدمة لالقتصاد الروسي.
ثـ ـم ــة ن ـ ـم ـ ــاذج أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـل ـم ـع ــارض ــن
ال ـ ـ ـ ــروس ،ف ـغ ــري ـغ ــوري يــاف ـل ـي ـن ـس ـكــي،
زع ـي ــم حـ ــزب «ي ــابـ ـل ــوك ــو» ،وس ـيــرغــي
ب ــاب ــوري ــن ،زع ـي ــم «االت ـ ـحـ ــاد الـشـعـبــي
الــروســي» ،وماكسيم ســوراكــن ،زعيم
ح ـ ــزب «ش ـي ــوع ـي ــو روسـ ـ ـي ـ ــا» ،ي ـب ــدون
دومــا إصــرارًا على السير عكس املزاج
الـشـعـبــي ال ــروس ــي ،إذ ي ـعــارض األول
ضـ ــم شـ ـب ــه جـ ــزيـ ــرة ال ـ ـقـ ــرم وال ـح ـم ـل ــة
العسكرية في سوريا ،وهما عنوانان
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ّ
الروسية
أسبوع االنتخابات

الكرملين و«روسيا الموحدة»...
القول الفصل لبوتين
موسكو ــ عبد الرحيم عاصي

ل ـف ـخــر ال ـ ـ ــروس ب ـق ــوة دولـ ـتـ ـه ــم ،فـيـمــا
يخوض الثاني ،الــذي ال تعرفه سوى
قلة من الناس ،حملته ببرنامج مبهم
عنوانه الوحيد مناهضة «الليبرالية
الجديدة» ،في حني يذهب الثالث نحو
املطالبة بـ«رئيس ستاليني».
وإذا ك ــان الـعـجــز فــي تـقــديــم «املــرشــح
ال ـق ــوي» املـنــافــس ل ــ«الــرئ ـيــس ال ـقــوي»
هــو الـعــامــل الـجــوهــري األول فــي أزمــة
ّ
ّ
املـ ـع ــارض ــة ال ــروسـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن تـشــتـتـهــا
يشكل العامل الجوهري الثاني ،فبرغم
ال ـه ــدف امل ـش ـتــرك ،ال ــذي ق ــد يجمعها،
وه ــو ك ـبــح ج ـمــاح بــوتــن الـسـيــاســي،
إال أن ـ ــه ن ـ ـ ــادرًا م ــا اتـ ـف ــق امل ـع ــارض ــون
عـ ـل ــى ب ــرن ــام ــج تـ ـح ــالـ ـف ــي ،س ـ ـ ــواء فــي
انتخابات الرئاسة أو الـبــرملــان ،حتى
حــن يتعلق األم ــر باملعسكر الــواحــد،
فــال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــن يـتـهـمــون
اليوم يافلينسكي ،أو حتى سابتشاك،
بــأنـهـمــا «ديـ ـك ــور» انـتـخــابــي لـبــوتــن،
فـيـمــا ي ـت ـبــادل الـشـيــوعـيــون ،بحزبهم
الـتـقـلـيــدي وامل ـن ـشــق ،االت ـهــامــات على
كافة املستويات «األيديولوجية» ،في
حني يبقى جيرنوفسكي الهدف الدائم
لـلـجـمـيــع ،بــاع ـت ـبــاره «امل ـ ـهـ ـ ّـرج» ال ــذي
يـخــدم دوائ ــر الـحـكــم ،بمواقفه املثيرة
للجدل.
ّ
ول ـ ـعـ ــل ه ـ ــذا االنـ ـقـ ـس ــام ي ـج ـع ــل ف ـئــات
واس ـع ــة م ــن ال ـش ـعــب ال ــروس ــي ،تضع
ه ــؤالء املـعــارضــن ضمن مـصــاف تلك
النخبة السياسية ،التي عاثت فسادًا
بــروسـيــا «اليلتسينية» ،على نقيض
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،ال ـ ــذي رسـ ــم إطـ ــارًا
م ـ ـحـ ــددًا مل ـس ـي ــرت ــه ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،يـمـكــن
البحث عــن جــذورهــا فــي «مانيفستو
األل ـف ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة» ،ال ـ ــذي تـ ــاه عشية
تـعـيـيـنــه رئ ـي ـســا بــالــوكــالــة لـيـلــة رأس
السنة  ،2000-1999وعنوانها العريض
«سيادة الدولة».
وهــذا املصطلح يحمل رمــزيــة خاصة
فــي القاموس السياسي الــروســي ،إذا
م ــا أخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار أن جـ ــذر كلمة
«غاسودارستفا» (الــدولــة) ،هــي كلمة
«غ ـ ـ ــاس ـ ـ ــودار» (ال ـ ـحـ ــاكـ ــم) ،مـ ــا يـجـعــل
«الــدولــة الـقــويــة» مرتبطة بـ«الرئيس
القوي» ،والعكس صحيح.

الرئيس فالديمير بوتني إلى خيار الترشح،
عاد ً
مستقال فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة بعدما كان
مــرش ـحــا ب ــاس ــم حـ ــزب «روسـ ـي ــا املـ ــوحـ ــدة» في
ٌ
خيار كان قد اعتمده
انتخابات عام  ،2012وهو
في عامي  2000و.2004
«االنفصال الحبي» بني فالديمير بوتني وحزب
«روسـ ـي ــا املـ ـ ّ
ـوحـ ــدة» ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاسـيــة
املقبلة ،ال يعني إطــاقــا ّأن الطرفني سيسلكان
خ ـي ــارات مـتـبــاعــدة ،فـبــوتــن ال ــذي أس ــس الـحــزب
َ
عام  ،2001بتوحيد حركتي «الوحدة» و«الوطن
ـ روسيا كلها» ،سيعتمد على «روسيا املوحدة»
الــذي يسيطر على الــدومــا في دعــم الخطط التي
سيعمل الـكــرمـلــن عـلــى تطبيقها فــي الـسـنــوات
الست املقبلة.
وبالرغم من قرار بوتني ،إال أن «روسيا املوحدة»،
أع ـل ــن ت ــأي ـي ــده امل ـط ـل ــق ل ــه ك ـم ــرش ــح «م ـس ـت ـقــل»،
حتى إن الــرئـيــس الــروســي ش ــارك فــي مهرجان
مــوسـيـقــي انـتـخــابــي نـظـمــه ال ـحــزب دع ـمــا لــه في
مـلـعــب «لــوج ـن ـي ـكــي» ف ــي ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـحــالــي،
وع ـمــد فـيــه بــوتــن إل ــى الـتـشــديــد عـلــى اسـتـخــدام
«معًا» و«نحن» في حديثه عن أنه والحزب لديهما
«أه ــداف واضـحــة ونبيلة .نــريــد أن نجعل بلدنا
المعًا يسعى إلى التقدم باتجاه املستقبل»ً .
ينطلق بــوتــن مــن خـيــاره للترشح مستقال من
أرقام استطالعات الرأي التي أكدت في السنوات
املاضية أن شعبيته بني املواطنني الروس مرتفعة
وتـصــل إل ــى ّح ــدود  .%80مــن هـنــا ،يمكن فهم
خيار بوتني بأل يكون مرشحًا لحزب بعينه ،وإن
كان حزبه ،وهو ّ
عبر عن ذلك بالقول« :آمل بدعم
شعبي واسع لترشحي ،وأن يدعمني املواطنون
الروس بشكل واسع .كما آمل أن تدعمني القوى
السياسية التي تثق بي وتشاركني الــرأي حول
مستقبل تطور البالد».
موقف بوتني القى تأييدًا من زعيم حزب «روسيا
املوحدة» ،رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف ،الذي
قال« :كقوة سياسية مسؤولة ،نحن نفهم أنه في
الوضع الراهن القرار الصائب لفالديمير بوتني
شرائح الشعب الروسي،
هو االرتكاز على أكبر ً
وه ــذا أم ــر ال يتطلب تمثيال حــزبـيــا» .ويضيف
م ـيــدف ـيــديــف «ب ــوت ــن ه ــو م ــن ي ــوح ــد أشـخــاصــا
مختلفني تـمــامــا ،يـ ّ
ـوحــد روس ـيــا .وهــو مــن ينعم
بثقة أغلبية شعب بالدنا».
ب ــدوره ،رأى الـنــائــب فــي كتلة «روس ـيــا املــوحــدة»
البرملانية ،أندري أيسايف ،أن قرار بوتني ينبع من
«املصلحة السياسية» ألن الرئيس هو «القائد بال
منازع» ،ويتمتع بدعم القوى السياسية األخرى،
وليس فقط حزب «روسيا املوحدة».
وبالرغم من هذه املواقف ،إال أن بعض املراقبني
يرون أن الخطوة تأتي في سياق خطط الرئيس
ملـكــافـحــة الـفـســاد ال ــذي يعتبر «آف ــة تعيق تقدم
ال ـب ــاد» ،ول ــذل ــك فـهــو ق ــرر االب ـت ـعــاد مـســافــة عن
«روسيا املوحدة» الذي توجه اتهامات ألعضائه
بتعميق الفساد في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق ،أكد الخبير البارز في «املعهد
ال ــروس ــي لـ ـل ــدراس ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» ،أجـ ــدار
كورتوف ،أن لدى «بوتني وأقرب مساعديه هدفًا
وهــو إص ــاح النظام السياسي والـحــزبــي .وهــذا
أمــر ممتاز ألنــه وبصراحة ،األحــزاب في روسيا
ال تـتـمـتــع بـثـقــة ال ـش ـع ــب» .وي ـض ـيــف ك ــورت ــوف:
«بحسب الدراسات ،فإن الثقة ببوتني كقائد هي
أعلى بكثير .لذلك فإن قراره (أي بوتني) بالترشح

لالنتخابات بشكل منفصل عــن حــزب روسيا
امل ــوح ــدة يـنـبــع مــن إرادت ـ ــه بـنـيــل أغـلـبـيــة أص ــوات
الناخبني ويهدف إلى أن يكون قائد األمــة وليس
مرشحًا من قبل قوى سياسية محددة».
بدوره ،قال مدير جامعة «الدراسات السياسية»،
سـيــرغــي م ــارك ــوف ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن
«شعبية حزب روسيا املوحدة هي أقل من شعبية
الرئيس فالديمير بوتني» .ويوضح ماركوف أن
حزب «روسيا املوحدة» اليوم «يفقد الشخصيات
املهمة والنافذة ،غالبية من في الحزب اليوم هم
من األناس الرماديني ،وخصوصًا على املستوى
املـتــوســط» ،لينهي حديثه بـســؤال «مل ــاذا يحتاج
الرئيس إلى أحزاب ال تريد أن تفعل شيئًا؟».
أما أندريه كوليسنيكوف ،مدير برنامج «السياسة
الداخلية الروسية واملــؤسـســات السياسية» في
مــركــز «كــارنـيـغــي» فــي موسكو ،فـشــدد على أن

يتحكم «روسيا الموحدة»
بمفاصل المؤسسات،
ويرأسه ديمتري ميدفيديف

خيار بوتني ينبع من رغبته في تعزيز صورته
كرئيس لكل الــروس ،وليس لفئات محددة فقط.
وقال كوليسنكوف في حديث إلى «األخبار» إن
«حزب روسيا املوحدة حزب السلطة الذي يفتقر
إلى هوية واضحة وإلى التأثير والكاريزما .بوتني
فقط هو قوته الوحيدة».
أداة الكرملين؟

ي ـعـ ّـد ح ــزب «روس ـي ــا امل ــوح ــدة» ال ـق ــوة املتحكمة
ب ـم ـفــاصــل امل ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة األس ــاس ـي ــة،
فرئيسه ديـمـتــري ميدفيديف ي ــرأس الحكومة،
كــذلــك يسيطر عـلــى غالبية مـقــاعــد الــدومــا منذ
عــام  ،2003ويهيمن على الـبــرملــانــات اإلقليمية،
ويشارك بنشاط في أعمال هيئات الحكم الذاتي
امل ـح ـل ـيــة ،ول ــه ان ـت ـشــار واسـ ــع ع ـلــى ك ــل األقــال ـيــم
الروسية.
ي ــؤك ــد ال ـح ــزب أن بــرنــام ـجــه يـتـطــابــق م ــع الـنـهــج
االسـتــراتـيـجــي لـلــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن أو ما

يعرف بـ«برنامج بوتني» الهادف إلى الحفاظ على
وح ــدة أراض ــي روسـيــا واستقاللها ،وتطويرها
لـتـصـبــح دولـ ــة عـظـمــى ذات سـ ـي ــادة ،م ـع ـي ـدًا إلــى
األذهــان أن الرئيس اضطر إلى إخــراج البالد من
األزمة العميقة التي وقعت فيها بعد اإلصالحات
الـلـيـبــرالـيــة فــي التسعينيات مــن ال ـقــرن املــاضــي
وأزمة عام  1998االقتصادية.
وعمل الحزب الــذي يصف نفسه على أنــه حزب
«وسطي ذو توجهات اجتماعية محافظة» ،على
تـنـفـيــذ خ ـطــط وم ـش ــاري ــع ه ــدف ــت إل ــى «تـحـســن
ن ــوع ـي ــة حـ ـي ــاة الـ ـسـ ـك ــان ،وعـ ـم ــل ع ـل ــى الـتـنـمـيــة
االقتصادية الديناميكية ،وإنشاء منصات فكرية
للنقاش العام الواسع» ،وفق ما يقول على موقعه
اإللكتروني.
ُ ِّ
ّ
انطالقًا من ذلك ،يعتبر البعض أن الحزب يشكل
أداة الكرملني التنفيذية ويده الطولى في املجتمع،
وهو ما يوافق عليه أندريه كوليسنيكوف ،الذي
رأى أن ال ـح ــزب «إح ـ ــدى أدوات ال ـكــرم ـلــن على
األرض» .ويضيف كوليسنيوف ،في حديثه إلى
«األخـ ـب ــار» ،أن ال ـحــزب لــه دور يــؤديــه «كمنظمة
داعمة للكرملني تعمل على تعزيز صورة بوتني
فــي املـجـتـمــع ،وتـســويــق الـخـطــط الـتــي يـقــوم بها،
وح ـشــد رأي ع ــام داعـ ــم ل ــه لـلـقــول إن املــواطـنــن
الروس يؤيدون الرئيس».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــرى ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس «مــركــز
الـتـقـنـيــات الـسـيــاسـيــة» ،ألـيـكـســي مــاكــاركــن ،أن
حــزب «روسيا املوحدة لم يتجاوز دوره كحزب
السلطة ،ودوره األســاســي كـحــزب أداة ،ورافـعــة
استخدمها الكرملني فــي سياساته االنتخابية
وفي عالقاته مع الناخبني».
ولكن هــل العالقة بــن الطرفني هــي عالقة «تابع
بـمـتـبــوع» ،أو يحكمها هــامــش مــن االستقاللية
في الـقــرار؟ في هــذا السياق ،يؤكد ماكاركني أن
العالقة محكومة بما يرى فيه الكرملني «ضرورة
ل ـل ــدول ــة» ،وي ـض ـيــف أن ــه رغ ــم س ـي ـطــرة «روس ـي ــا
امل ــوح ــدة» عـلــى ال ــدوم ــا وت ـصــويــت ممثليه على
قضايا ذات أهمية سياسية وفقًا للموقف الذي
ّ
يريده الكرملني ،فإنه يحصل في بعض األحيان
تغيير في املوقف بشكل كامل ،ما يضع الحزب
ـؤات في نظر املجتمع .ويعطي
في ًوضــع غير مـ ٍ
مثاال على ذلك ما حصل في عام  ،2009عندما
ّ
ثالث
صوتت كتلة الحزب في مجلس الدوما في َ
قـ ـ ــراءات ع ـلــى م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ،الـ ــذي ل ــم يـحــظ
بشعبية حينها ،لزيادة الضريبة املفروضة على
سائقي الـسـيــارات ،لكن بعد ذلــك قرر الكرملني
أن إمرار القانون كان خطوة محفوفة باملخاطر.
لذلك رفض مجلس االتحاد مشروع القانون (هذا
يحصل في حاالت نادرة جدًا).
كــذلــك عمد الكرملني إلــى مــراجـعــة مــا تــم إق ــراره
فــي ًعهد الرئيس السابق ،ديمتري ميدفيديف.
فمثالّ ،
صوت الدوما في عام  2011على قانون
إلزالة مقاالت عن التشهير من القانون الجنائي،
ولكن في صيف العام التالي تبنى الدوما مشروع
قانون معاكس.
كذلك كان هناك تمايز واضح بني رغبات الكرملني
والـحــزب ،ففي انتخابات حكام األقاليم في عام
 ،2012وعلى الرغم من أن القانون يجيز للحزب
تسمية قائمة بأسماء مرشحيه وعرضها على
رئيس الــدولــة ليختار من بينها ،ثم تتم املوافقة
عـلــى املــرشــح مــن قـبــل ال ـبــرملــان اإلقـلـيـمــي ال ــذي
يسطير عـلـيــه تلقائيًا «روس ـي ــا امل ــوح ــدة» ،فـ ّ
ـإن
القرار اتخذ تلقائيًا من الكرملني دون العودة إلى
الحزب.
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◄ وفيات ►
تونس

ُ ِّ
وقعت «وثيقة قرطاج» في تموز ( 2016الرئاسة التونسية)

«حكماء قرطاج» يجتمعون:

خطوة أولى
إلقالة الشاهد
تونس ــ األخبار

ّ
األطراف املوقعة على
عقدت ،أمس،
ُ ِّ
«وث ـي ـق ــة ق ــرط ــاج» امل ـن ــظ ـم ــة لعمل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،اج ـت ـمــاع ـهــا
الثالث هــذا الـعــام .وفــي حــن دخل
«ات ـحــاد الـشـغــل» بـنـ ّـيــة الــدفــاع عن
تـ ـع ــدي ــل ي ـش ـم ــل بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
ّ
ف ــإن الـلـقــاء انتهى بتكوين «لجنة
تـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــم» ت ـ ـضـ ــع وج ـ ـ ـ ـ ــود رئـ ـي ــس
الـحـكــومــة يــوســف ال ـشــاهــد ،نفسه
في امليزان.
وتحدد وثيقة «اتفاق قرطاج» في
ت ـم ــوز « ،2016أول ـ ـ ّ
ـوي ـ ــات حـكــومــة
ّ
الوطنية» وفقًا لعنوانها
الــوحــدة
ُّ
ال ـف ــرع ـ ّـي .وب ــرغ ــم ت ـع ــرض الــوثـيـقــة
أحزاب
لالنحسار عقب ِّانسحاب ّ 4
مــن جملة  9مــوقـعــة عليها ،فإنها
صمدت ،فيما انضم إليها «االتحاد
ال ــوط ـن ـ ّـي ل ـل ـم ــرأة ال ـتــون ـس ـيــة» في
م ـط ـل ــع ال ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـج ـ ــاريُ .
وي ـم ـك ــن
ّ
مجمل هــذه املجموعة،
التهكم من ّ
ووصـفـهــا بــأنـهـّـا بـمـثــابــة «حـكـمــاء
قـ ـ ــرطـ ـ ــاج» ،إذ إن ـ ـهـ ــا هـ ــي نـفـسـهــا
تعكس بصورة ّ
جلية املشهد الذي
ّ
يشل الحياة السياسية في تونس
م ــن خ ـ ــال ف ـ ــرض مـ ـب ــدأ «ضـ ـ ــرورة
التوافق على كل شيء ،لالشيء».
ّ
برغم أن اجتماع يوم أمــس ،انعقد
وسط أجواء محتقنة ،إذ اعتبر على
سبيل املثال األمــن العام لـ«حركة
م ـشــروع تــونــس» مـحـســن م ــرزوق،
الذي سبق أن انسحب من الوثيقة،
ّ
أن االجـتـمــاع سيكون دافـعــا ملزيد
ّ
من االنسحابات ،فإن اللقاء انتهى
بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل «ل ـج ـنــة
تـقــويــم» تـحــدد طبيعة التغييرات
ّ
الحكومية للفترة املقبلة.
وف ـ ــي حـ ــن ّيـ ـب ــدو إن ـ ـشـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
ّ
من
ـي سيتمثل فيها كــل طــرف ً
الـتـ ّ
امل ــوقـ ـع ــن ب ـع ـض ــوي ــن ،اس ـت ـج ــاب ــة
مل ـط ـلــب «ات ـ ـحـ ــاد ال ـش ـغ ــل» ب ــإج ــراء
تـ ـع ــدي ــل ح ـ ـكـ ــومـ ـ ّـي جـ ـ ــزئـ ـ ـ ّـي ،وه ــو
مـ ـطـ ـل ــب ك ـ ـ ــان ق ـ ــد اع ـ ـت ـ ــرض ع ـل ـيــه
يــوســف ال ـشــاهــد نـفـســه قـبــل نحو
ّ
أس ـبــوعــن ،ف ــإن ّ ال ـق ــرار يـنـظــر إليه
مراقبون على أنه نتيجة لـ«صراع
خـ ـ ـف ـ ـ ّـي» ب ـ ــن رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ورئـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة .ووفـقــا لهذه
ّ
القراءة ،فإن مسألة تكوين اللجنة
هــي م ـن ــاورة مــن الــرئـيــس الـبــاجــي
ق ــائ ــد ال ـس ـب ـســي ،إلزاح ـ ــة ال ـشــاهــد،
ّ
مغلفة بتوافق بني أطــراف «وثيقة
قرطاج».
ويبدو من التعليقات التي أعقبت
ّ
االج ـت ـمــاع أن تـقــويــم عـمــل رئـيــس

وليس فقط بعض
الحكومة نفسه،
ً
وزرائه ،يعكس قناعة مشتركة بني
الجميع .فــي الـسـيــاق ،أعلن األمــن
العام لـ«اتحاد الشغل» نور الدين
ّ
الـطـبــوبــي ،أن اللجنة ستعمل في
ّ
مدار هذا األسبوع ،ثم ينعقد بداية
األس ـبــوع املـقـبــل لـقــاء «ون ــرى على
ّ
تحصل من آراء( ،بشأن)
ضــوء ما
الفريق الحكومي ،ورئيس الفريق
ال ـح ـك ــوم ــي ال ـ ـقـ ــادر ع ـل ــى تـجـسـيــم
بــرنــامــج الــوثـيـقــة فــي مــا تبقى من
املـ ــرح ـ ـلـ ــة» .وش ـ ـ ـ ــارك ح ــاف ــظ قــائ ــد
السبسي ،املــديــر التنفيذي لحزب
«ن ــداء ت ــون ــس» ،وه ــو نـجــل رئيس
ّ
الجمهورية ،وجهة النظر نفسها،
ّ
إذ ص ـ ـ ّـرح ب ـ ــأن «ال ـل ـج ـن ــة س ـت ـقــرر
خريطة طريق يرتبط بها التحوير
ّ
الوزاري الذي نريده في
(التعديل)
العمق».
وف ــي حــن ت ـحــدث سـمـيــر مــاجــول،
وه ــو رئ ـيــس «االتـ ـح ــاد الـتــونـسـ ّـي
للصناعة والتجارة» ،عن ضــرورة
«رح ـ ـيـ ــل كـ ــل وزي ـ ـ ــر ف ـ ــاش ـ ــل» ،دون
الـ ـتـ ـط ــرق إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،
رف ـ ــض راشـ ـ ــد الـ ـغـ ـن ــوش ـ ّـي ،رئ ـيــس
«حركة النهضة» ،مقترح التعديل
ً
قائال« :مـ ّـرت على البالد حكومات
كـثـيــرة ،واملـشـكـلــة ال ت ــزال نفسها،
ّ
التعمق فــي دراســة
لــذلــك املـطـلــوب
امل ـش ــاك ــل م ــن أجـ ــل وضـ ــع بــرنــامــج
وحلول».
ويــرتـبــط طــرح التعديل الحكومي
بــاالس ـت ـقــرار الـ ــذي ل ــم يـتـحـقــق في
سبع سنوات شهدت تشكيل عشر
ّ
حـ ـك ــوم ــات ،ف ـي ـمــا ال ي ـب ــدو أن مــن
مصلحة املـتــوافـقــن ال ـيــوم وجــود
ح ـك ــوم ــة قـ ـ ّ
ـويـ ــة تـ ـه ــدد م ـكــان ـت ـهــم.
ّ
وس ـ ـب ـ ــق أن وج ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ــاف ـ ــظ ق ــائ ــد
السبسي انـتـقــادات ملحيط رئيس
ّ
ال ـح ـكــومــة ،اعـتـبــر وفـقـهــا أن ع ــددًا
ّ
من الوزراء غير املتحزبني يسعون
سياسي خـ ّ
ّ
ـاص
إلــى بـنــاء برنامج
ح ــول ال ـشــاهــد ،وب ـع ـي ـدًا عــن حــزبــه
«ن ــداء تــونــس» .كـمــا عــرفـ ّـت الفترة
األخيرة تصريحات متشنجة بني
ّ
التونسي للشغل»
«االتـحــاد العام
ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ّ ،مــوضــوع ـهــا
ّ
الوزاري وملف املؤسسات
التعديل
ّ
العمومية وخصخصتها .يضاف
إل ــى ذل ــك مـيــل ال ـشــاهــد نـحــو بـنــاء
تـ ـ ّ
ـوجـ ــه سـ ـي ــاس ـ ّـي اسـ ـتـ ـق ــال ـ ّـي عــن
ّ
ج ـم ـه ــوري ــة الـ ـ ــذي ي ـقــول
رئـ ـي ــس ال ـ ّ
ـراع
ـ
ك
ـروز
ـ
ب
ـ
ـ
ل
ا
ـد
ـ
ي
ـر
ـ
ي
ـه
ـ
ـ
إن
م ــراق ـب ــون
ٍّ
ّ
ّ
السياسي
حصري للشأن
ومسير
في البالد.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :رانيا مارون كرم
والده :االستاذ مارون ديب عساف
والدته :املربية روز موسى دياب
ولداه :غدي وجاك
ابنتاه :سيبال وكاريل
أشـقــاؤه :املهندس الدكتور جهاد
وعائلته
املهندس نبيل وعائلته
املهندس بشير وعائلته
ش ـق ـي ـقــاتــه :روال زوج ـ ــة امل ـحــامــي
جورج مخول وعائلتها
عبير زوجة االستاذ سليم حبيب
وعائلتها
دي ـمــة زوج ــة الـسـيــد ان ـط ــوان حنا
وعائلتها
وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات :ع ـ ـسـ ــاف ،كـ ــرم،
دياب ،مخول ،الحاج ،علم ،حبيب،
حنا ،العميل ،صياح ،يزبك.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ــات رمـ ـ ـي ـ ــش
وانـسـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملهجر
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
وال ـل ــوع ــة ف ـق ـيــد ال ـش ـب ــاب وال ـع ـلــم
واالغتراب املأسوف عليه املرحوم
الدكتور زياد مارون عساف
املدير السابق ملستشفى بنت جبيل
الحكومي
امل ـن ـت ـقــل ال ــى رح ـم ـتــه ت ـع ــال ــى ،في
فرنسا ،يــوم االحــد الــواقــع فيه 11
آذار  2018متممًا واجباته الدينية.
يـصــل جـثـمــانــه ال ــى مـسـقــط رأســه
رم ـي ــش م ـس ــاء ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس 15
الجاري ،ويحتفل بالصالة لراحة
ن ـف ـســه ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة م ــن بـعــد
ظـهــر ي ــوم الـجـمـعــة  16آذار 2018
في كنيسة التجلي ـ رميش حيث
يوارى في ثرى مدافن العائلة.
ل ــه الــرح ـمــة ول ـكــم م ــن ب ـعــده طــول
البقاء
تقبل التعازي في صالون كنيسة
ال ـت ـج ـلــي ف ــي رم ـي ــش ق ـبــل ال ــدف ــن،
وبـعــده ،ويــوم السبت  17الجاري
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا
لـ ـغ ــاي ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ،وف ــي
صــالــون كنيسة الـسـيــدة ـ ـ الـفـنــار
يوم االحد  18الجاري من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر لغاية
ً
مساء
السادسة
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والمبوبة والوفيات
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بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
بقضاء الله وقدره
آل عبدو وآل زيدان وآل شاهني
ينعون إليكم وفاة فقيدهم الغالي
املربي الفاضل عميد آل عبدو
الحاج األستاذ قاسم ديب عبدو
(أبو أديب)
والــده :املرحوم الحاج ديــب قاسم
عبدو
والدته :املرحومة الحاجة سليمة
محمد شاهني
زوجـ ـ ـت ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة م ــري ــم مـحـمــد
توفيق زيدان
اوالده :الدكتور أديب زوجته غادة
نزيه بسما
الـ ـح ــاج ن ـج ـيــب زوجـ ـت ــه ال ـحــاجــة
هنادي عبد القادر أبو عزة
ال ـع ـم ـي ــد الـ ــركـ ــن ح ـس ـيــب زوج ـت ــه
رمزية محي الدين الديشاري
ب ـنــاتــه :ه ـن ــاء زوجـ ــة ال ـح ــاج علي
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ،م ـ ـهـ ــى زوجـ ـ ـ ـ ــة االسـ ـ ـت ـ ــاذ
محمود سليمان ،سناء
أشقاؤه :املرحوم الحاج مصطفى،
االس ـ ـتـ ــاذ م ـح ـم ــد ،الـ ـح ــاج أح ـم ــد،
املرحوم حسن
ش ـق ـي ـقــاتــه :امل ــرح ــوم ـت ــان الـحــاجــة
ام ـنــة وال ـحــاجــة وه ـي ـبــة ،الـحــاجــة
رتيبة ،فاطمة
اش ـق ــاء زوجـ ـت ــه :ال ـح ــاج الــدك ـتــور
نزيه ،حسن ،أحمد ،توفيق ،علي،
مصطفى ،نبيل
شقيقات زوج ـتــه :الـحــاجــة نــاديــا،
الحاجة آمنة ،فاطمة ،نزيهة
توفاه الله يوم االثنني الواقع فيه
2018/3/12
إنا لله وإنا إليه راجعون
تـقـبــل ال ـت ـعــازي فــي ال ـيــوم الـثــانــي
والـ ـث ــال ــث ف ــي ق ــاع ــة ال ـش ـي ــخ عـبــد
األم ـيــر قـبــان الـكــائـنــة فــي تعمير
حــارة صيدا من الساعة العاشرة
صباحًا حتى الواحدة ظهرًا ومن
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
ً
مساء.
السابعة
ونـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
 2018/3/16فـ ـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
اإلسالمية للتخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ،بـ ـي ــروت ،ال ـج ـن ــاح ،قــرب
مــديــريــة أم ــن ال ــدول ــة ،مــن الـســاعــة
الـثــالـثــة لـغــايــة الـســاعــة الـســادســة
ً
مساء.
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن بـعــده
طول البقاء
اآلسفون :آل عبدو وآل زيــدان وآل
شاهني وعموم أهالي بلدة حارة
صيدا

انتقل إلى رحمته تعالى
السيد الشاعر أحمد حسني عيسى
(أحمد السيد)
والدته :علية بعلبكي
إخوته :املرحوم محمد (أبو ناجي)،
حسني وعلي (أبو حسني)
أخ ـت ــاه :املــرحــومــة ح ـمــدة وحـسـنــاء
زوجة املرحوم علي حسن املقداد
وق ــد ووري فــي ث ــرى جـبــانــة بلدته
حـ ــومـ ــن ال ـت ـح ـت ــا بـ ـع ــد ظـ ـه ــر ي ــوم
االثنني الواقع فيه 2018/3/12
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ع ـي ـس ــى وآل ح ـي ــدر
وآل امل ـقــداد وع ـمــوم أهــالــي حومني
التحتا وأهالي اللويزة

◄ذكرى أسبوع ►
مل ـنــاس ـبــة مـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغ ــال ـي ــة املـ ــأسـ ــوف عـلــى
صباها

ليلى نبيل كربال
أعـمــامـهــا :د .مـحـمــد ،أح ـمــد ،الـحــاج
أمني ،الحاج محمود واملرحوم خليل
أخ ــوالـ ـه ــا :ع ـف ـي ــف ،الـ ـح ــاج م ـن ـيــف،
أحـمــد ،الـحــاج عـلــي ،عــدنــان ،أســامــة
ومحمود سبيتي
صهرها :محمد عبد الكريم
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الــذكــر الحكيم عــن روحـهــا الطاهرة
ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ
ال ـج ـن ــاح ،وذلـ ــك ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء ١٤
آذار  ٢٠١٨من الساعة الرابعة عصرًا
وحتى السادسة مساء.
اآلسفون :آل كربال وسبيتي وعموم
أهالي كفرا وعني قانا
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الحاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داك ـس ـيــان وري ـش ــار ال ـس ـمــرا املـسـتــدعــى
ض ــده ــا فـ ـط ــوم ي ــوس ــف ن ــاص ــر ال ــدي ــن
واملجهولة محل االقــامــة الحضور الى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن اوراق
الدعوى رقم  .2018/639املقامة من علي
ابراهيم يوسف ناصر الدين بموضوع
ازالة شيوع على العقار رقم  /578/من
منطقة عرمتى العقارية واال يتم ابالغك
ب ـق ـيــة االوراق وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء
الحكم النهائي بواسطة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع – جلسة ثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة التنفيذية رقم 2006/89
الرئيسة روال شمعون
املنفذ :بنك سوسيته جـنــرال ش.م.ل .ـ ـ
وكيله املحامي بيار بارودي
املـنـفــذ عليهما :م ــاري أن ـط ــوان تويني
وإيف صحناوي بصفته وريث املرحوم
الفريد أنطوان صحناوي.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
امل ــن رق ــم  2001/427تـحـصـيــا ملبلغ
 /48193.29/دوالر أميركي إضافة الى
الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ قرار الحجز2006/8/31 :
تاريخ تسجيله2006/9/9 :
تاريخ محضر الوصف2007/12/22 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2012/2/13 :
بعد التعديل
ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح :حـصــة املـنـفــذ عليها
ماري انطوان تويني البالغة  400سهم
فــي الـعـقــار رقــم  155عــن صــوفــر قطعة
ارض سليخ منبسطة مساحته  624م.م.
حــدود العقار :غربًا العقارين رقــم 156
و 157وشــرقــا امــاك عامة والعقار رقم
ً
 154وشماال امالك عامة وجنوبًا العقار
رق ـ ــم  .154ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم 2370
تاريخ  1970/12/15بملف  .138توضع
الـ ـي ــد ع ـل ــى ال ـق ـس ــم امل ـس ـت ـم ـلــك م ــن ه ــذا
العقار وخــافــه بموجب الـقــرار رقــم 13
تــاريــخ  1974/3/21الـصــادر عــن بلدية
صوفر.
قيمة التخمني /36400/ :د.أ.
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/19656/ :
د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :تجري املزايدة
ن ـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه 2018/4/4
الساعة الثانية عشرة ظهرًا ،أمام رئيس
دائرة تنفيذ عاليه في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع :على الــراغــب فــي الـشــراء
ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اقـ ــامـ ــة لـ ــه ض ـم ــن ن ـطــاق
دائرة تنفيذ عاليه واالطالع على قيود
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ل ـل ـع ـقــار مــوضــوع
امل ــزاي ــدة ومـعــايـنـتــه وعـلـيــه تــأمــن بــدل
قـيـمــة ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
منظم ألمر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ
عــال ـيــه وخ ـ ــال األيـ ـ ــام ال ـث ــاث ــة الـتــالـيــة
لإلحالة ،عليه ايــداع كامل الثمن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ح ـك ـمــا ب ــزي ــادة
العشر على عهدة الناكل الــذي يضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة ،وعليه
خالل العشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
إعالن بيع عقاري
باملزاد العلني للمرة األولى
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
املعاملة التنفيذية :رقم 2014/1467
املنفذ :جهاد عز الدين السعدي.
املنفذ عليه :رامي محمد السعدي
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد تــأمــن عـقــاري
بقيمة  /80000/د.أ .اضافة الى النفقات
تاريخ التنفيذ 2014/7/3 :تاريخ تبليغ
اإلنذار2014/7/18 :
تــاريــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/7/27 :
تاريخ تسجيله 2016/11/7

العقار املطروح للبيع هو:
 1200س ـهــم ف ــي ال ـق ـســم  17م ــن الـعـقــار
 4721املرزعة
مساحته /116/ :متر مربع
حدوده:
الغرب :العقار رقم 4720
الشرق :امالك عامة والعقار رقم 4723
الشمال :العقار رقم 4723
الجنوب :العقار رقم  4724و4722
لدى الكشف الحسي ،تبني ان القسم 17
مــن الـعـقــار  4721املــزرعــة يحتوي على
ثــاث غــرف وصــالــون ومــدخــل وممرين
وح ـ ـمـ ــامـ ــن ومـ ـطـ ـب ــخ وشـ ــرف ـ ـتـ ــن وأن
املــواصـفــات مطابقة ملـنــدرجــات االف ــادة
الـعـقــاريــة وان الـقـســم مـشـغــول مــن قبل
املنفذ عليه وأهله.
قيمة التخمني /101500/ :د.أ.
قـيـمــة ال ـطــرح امل ـحــدد مــن رئ ـيــس دائ ــرة
التنفيذ في بيروت  /60900/د.أ.
م ــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اج ــرائ ـه ــا :يــوم
االربعاء الواقع فيه  2018/4/4الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت.
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة لـلـبـيــع ف ــي املـ ــزاد
العلني للمرة االولــى اسهم املنفذ عليه
رامي السعدي في القسم  17من العقار
 /4721املزرعة والبالغة  1200سهم.
ف ـع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــراء ت ـن ـف ـي ـذًا
ألح ـك ــام املـ ــواد  973و 978و 983أ.م.م.
أن ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ

ب ـي ــروت ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لــدى
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو احـ ــد امل ـص ــارف
املقبولة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
عذه الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،وإال
عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه
اي ـضــا فــي خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ
صــدور قــرار االحــالــة ايــداع كامل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
وإال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الــزيــادة ،وعليه كذلك دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
 %5من دون الحاجة الى انــذار او طلب
وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن يــومــا م ــن تــاريــخ
صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني

االثنني الواقع فيه  2018/4/16الساعة
الثامنة صباحًا موعدًا للمحاكمة.
وعليه ،تدعوكم هذه الدائرة للحضور
شـخـصـيــا أو بــواس ـطــة وك ـيــل قــانــونــي
لتبلغ موعد الجلسة وأوراق االعتراض
ك ــاف ــة ،عـلـمــا ب ــأن الـتـبـلـيــغ ي ـتــم قــانــونــا
بانقضاء مهلة عشرين يومًا على نشر
هــذا االع ــان ،وعلى تعليق نسخة عنه
على لوحة االعالنات لدى دائــرة تنفيذ
بيروت ،ليصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة التبليغ البالغة ثالثة أيــام الى
م ـت ــاب ـع ــة اجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـح ــاك ـم ــة بـحـقـكــم
ً
أصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني

◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Betelihem abdela debiso
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/800774
غادر العامالن البنغالدشيان
Mohammad rasel miah
Alamgir kabir
مــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهما شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03955318

اعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الــى املعترض عليها آيــة القادري
املجهولة اإلقامة
ً
عمال بأحكام املادة  /409أ.م.م .تعلمكم
دائرة تنفيذ بيروت بأنه تقرر في ملف
االعـ ـت ــراض رق ــم  2014/414امل ـق ــدم من
امل ـع ـتــرضــن هــول ـيــا ال ـص ـفــدي ومـحـمــد
وعهود القادري بوجهكم ،تحديد يوم

استراحة
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أفقيا

 -1ممثلة مصرية من أفالمها « خالي من الكوليسترول « –  -2مهندس أملاني إخترع
محرك باسمه – عائلة شاعر فرنسي راحل ّ
ّ
تأثر به الشعر الرمزي الحديث –  -3حب
– مضيق بني إيران واتحاد اإلمارات العربية – سحب العربة من وسط الشارع – -4
حضارة متقدمة – -5
األشجار املثمرة – من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم
من ُ
ّ
عالم كبير – ولد –  -6صوت الرعد أو البعير – قل املاء – خاصته
صفة تطلق على
ِ
وملكه –  -7مخترع ميزان الضغط البارومتر –  -8متشابهان – ولد الطائر – ُيسر
واكتفاء –  -9من أسماء الخمر – فرخ دجاج –  -10رئيس حكومة لبناني راحل

عموديًا

 -1مؤلف كتاب « كفاحي « كتبه وهو في السجن –  -2جزيرة ايطالية صغيرة تفصل
حرك – خالف شهيق – َ
البندقية عن األدرياتيك – عملة أجنبية – ّ -3
قطع العشب –
 -4خالق الكون – حديث غريب ونادر ومستحسن –  -5سالح قديم – ضائع وتائه
–  -6مدينة في سيناء على البحر األحمر –  -7سهل وهـ ّـن باألجنبية – ّ
فك ربطة
حذائه – جنس ّ
حيات خبيث –  -8ضمير منفصل – حرف نصب – يغطس وينزل
ّ
في املاء –  -9يشق ويطعن بالرمح – قطعة من أرض ذات جدار وحد معلوم – سيف
حديدة السكني –  -10ممثلة ومطربة لبنانية راحلة إسمها الحقيقي ألكسندرا
أو
بدران ُل ّ
قبت بأم كلثوم لبنان

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2822

حلول الشبكة السابقة

1

ّ -1حسني فهمي –  -2يرنو – بوردو –  -3رجب – السمني –  -4أبتره – كيدي –  -5ما – غورو
– رخ –  -6الباز – أول –  -7ليتل –  -8ربرب – نفناف –  -9الفوج – ّ
شقية –  -10غسان صليبا

عموديًا

 -1حيرام – براغ –  -2سرجبال – بلس –  -3ينبت – اورفا –  -4نو – رغب – بون –  -5أهوال – جص
–  -6هبل – رزين –  -7موسكو – تفشي –  -8يرمي – النقب –  -9ديدرو – ايا –  -10طوني خليفة

حل الشبكة 2821

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل ومخرج كويتي معاصر خاض تجربة اإلخراج عام  1992بمسلسل
« طيف السالم « .من أعماله التمثيلية « صديقات العمر « ومن أعماله
في حقل اإلخراج مسلسل « بيت املسكون «
 = 4+3+2+6+5نهر فرنسي ■  = 10+9+8+7ذو فائدة ■  = 2+1+11يشعر

حل الشبكة الماضية :جوزفين بخيتة
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إعالنات

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج ع ــروض إلن ـش ــاء م ـخــزن لقطع
الغيار ومشغل للصيانة وتأهيل مكاتب
املهندسني في معمل بعلبك.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /70 000/ل.ل.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/4/20عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2018/3/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 556
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي كميل مجيد حنا بوكالته
عن كل من رانية ميشال صهيون وايلي
م ـي ـش ــال ص ـه ـي ــون ب ــاالص ــال ــة ع ــن نـفـســه
وبصفته احد ورثة كل من طعمه توفيق
صهيون ومــاي توفيق صهيون سندات
تمليك بدل عن ضائع عن حصص موكليه
وعـ ــن ح ـص ــص املـ ــورثـ ــن ط ـع ـمــه تــوفـيــق
صهيون ومــاي توفيق صهيون املسجل
قيد احتياطي بتصحيحه باالستدعاء
املسجل على الصحيفة العينية وبالطلب
للمحكمة بتصحيح االسم بالدعوى رقم
 2004/266ليصبح ماكي توفيق صهيون
بالقسم  1من العقار  696منطقة الصيفي.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا
في املعاملة التنفيذية أساس . 2013/4
طالب التنفيذ :يوسف قاسم أبو سعد –
وكيله املحامي رجا الياس.
تــدعــو هــذه الــدائــرة املنفذ عليهم توفيق
وجـ ـ ــوزفـ ـ ــن ونـ ــزي ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــارس خـ ـي ــر ال ـل ــه
امل ـج ـهــولــي م ـحــل اإلق ــام ــة لـلـحـضــور إلــى
قلم هذه الدائرة بالذات أو بواسطة وكيل
قانوني لتبلغ أوراق املعاملة التنفيذية
ال ــراه ـن ــة وذل ـ ــك ف ــي مـهـلــة ع ـشــريــن يــومــا
م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر مـضــافــا إلـيـهــا سـتــون
يــومــا مـهـلــة مـســافــة وات ـخ ــاذ مـحــل إقــامــة
ض ـم ــن ن ـط ــاق هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة وإال اعـتـبــر
قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا وي ـجــري تبليغهم
األوراق بواسطة رئيس القلم حتى القرار
النهائي.
رئيس القلم
أسامة أبو كمر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1348
الرئيس مريانا عناني
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد عـلــي ال ـغــول بـيــروت
 ق ـص ـقــص  -شـ ـ ــارع االوزاعـ ـ ـ ـ ــي  -بـنــايــةالصنوبر  -طابق اول.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي 11 :سـ ـن ــد ب ـق ـي ـمــة
 /476696.24/د.أ .موثوقني بعقد تأمني
ع ـقــاري مــن الــدرجــة االولـ ــى ،ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2015/7/10 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/8/14 :
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
2015/7/29
تاريخ محضر الوصف2015/11/4 :
تاريخ تسجيله2015/11/25 :
بيان العقار املطروح للبيع :القسم رقم 2
من العقار  - 189املزرعة.
 ال ـق ـســم  - 189/2امل ــزرع ــة ف ــي ال ـطــابــقاالرضـ ــي نــزلــة لـلـمـسـتــودع وف ــي السفلي
مستودعني وثالث بيوت خالء .مساحته:
 /447/متر مربع تقريبًا.

◄ إعالنات رسمية ►

◄ إعالنات رسمية ►

حــدود العقار  - 189املزرعة ،غربًا العقار
 6117ش ــرق ــا أم ـ ــاك ع ــام ــة وال ـع ـق ــار 191
ً
شماال امــاك عامة جنوبًا العقارين 164
و.163
ال ـت ـخ ـم ــن :ال ـق ـس ــم  2م ــن الـ ـعـ ـق ــار - 189
املزرعة /670500/د.أ .وقيمة الطرح للمرة
السادسة /298323/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة :يوم الثالثاء الواقع
ف ـيــه  2018/3/27ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة في
قاعة املحكمة لدى دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة السادسة القسم  2من العقار - 189
املزرعة واملوصوف اعاله.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
تـنـفـيـذًا الح ـك ــام املـ ــواد  973و 978و983
مـ ــن االصـ ـ ـ ــول امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ـ ــودع بــاســم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
ال ـطــرح ،او يـقــدم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ وعليه اتـخــاذ مقام مختار له
في نطاق الــدائــرة ان لم يكن له مقام فيه
او ل ــم يـسـبــق ل ــه ان ع ــن م ـقــامــا مـخـتــارًا
فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا مختارًا
لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع كامل
ال ـث ـمــن بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـخ ــزيـ ـن ــة او احـ ـ ــد املـ ـص ــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صــدور قــرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى

و 1352و 1353و 322من منطقة بتوراتيج
العقارية على اسمك ،واعادة قيد ملكيتها
ً
اص ـ ــوال ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ع ـلــى اســم
امل ـ ــدع ـ ــي ،وشـ ـط ــب اش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــدع ـ ــوى عــن
صحائف العقارات املــذكــورة ،وتضمينك
رسوم ونفقات املحاكمة كافة ،وذلك خالل
مـهـلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر هــذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفيذ س ــوزان ج ــورج ان ـطــون باملعاملة
 2017/614ب ـ ــوج ـ ــه ب ـ ـط ـ ــرس وش ـ ـ ـ ــارل
ً
الخويري سندات تحصيال ملبلغ /3585/
د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد وال ــرس ــوم وامل ـصــاريــف
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ عـلــى م ــوج ــودات محل
املـنـفــذ عليهما ال ـكــائــن فــي ذوق مصبح
وهي على الشكل التالي:
م ــاك ـن ــة فـ ـ ــاره ك ـه ــرب ــائ ـي ــة مـ ــاركـ ــة INCA
 مـ ـنـ ـش ــار كـ ـه ــرب ــائ ــي م ـ ــارك ـ ــة - INCAمـنـشــار كـهــربــائــي كـبـيــر مــاركــة ASTRA
 - CASOLINEم ـقــدح كـهــربــائــي عــامــود
م ــارك ــة  - DAY MASTERمــاك ـنــة جلخ
مــاركــة  BENEH GRINDERماكنة جلخ
خـشــب واخ ــرى مــاركــة  - NEBESمنشار
كهربائي  - DE WAETأربع قطع بالكسي
 كمبيوتر قديم مع كي بــورد ويــروس -مـكـيــف م ــارك ــة  - Ae sonمــاكـنــة تصوير
م ـ ــارك ـ ــة  - SHARPج ـم ـي ـع ـه ــا م ـخ ـم ـنــة
بـمـبـلــغ /11975/د.أ .ي ـجــري ال ـب ـيــع يــوم
الجمعة الــواقــع فيه  2018/3/23الساعة
 12.00ظـهـرًا فــي منشرة بـطــرس وشــارل
الخويري في املنطقة الصناعية في ذوق
مصبح للراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد اع ــاه مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو
بموجب شــك مصرفي فقط ألمــر حضرة
رئيس دائرة تنفيذ كسروان وبرسم داللة
بقيمة  %5على أن ال يتم البيع ما لم يبلغ
الثمن املعروض  6أعشار القيمة املخمنة
كما عليه االطالع على تقرير الخبير في
قلم املحكمة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االول ــى في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/1723
مــوجــه ال ــى املــدعــى عـلـيـهــا :نــاتــالـيــا بافل
ادايـفــا ،مقيمة سابقًا في طرابلس شارع
املئتني بناية سابا طابق سابع ومجهولة
محل االقامة حاليًا.
بـ ــالـ ــدعـ ــوى املـ ـق ــدم ــة ضـ ـ ــدك مـ ــن امل ــدع ــي
صبحي ري ــاض عـكــاري بوكالة املحامي
ف ـه ـم ــي ك ـ ــرام ـ ــي ،تـ ــدعـ ــوك ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
السـتــام الحكم الـصــادر عنها برقم 284
بـ ـت ــاري ــخ  2015/7/9امل ـت ـض ـم ــن اب ـط ــال
تسجيل  1200سهمًا في كل من العقارات
رقــم  1346و 1348و 1349و 1350و1351

إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017 /198
موجه الى املستدعى ضدهما :مرسيدس
وان ـط ــون ـي ــو س ـل ـي ـمــان ح ــدي ــد ،م ــن ب ـلــدة
كـ ـف ــردالق ــوس زغـ ــرتـ ــا ،وم ـج ـه ــول ــي مـحــل
االقامة حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االستدعاء ومرفقاته املرفوع ضدكما من
املستدعية املحامية جيهان فــؤاد حديد،
بدعوى ازالــة الشيوع املقامة على العقار
رقم  21منطقة الحريق  -زغرتا العقارية،
وذلك خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ
نـشــر ه ــذا االع ـ ــان ،وات ـخ ــاذ مـقــامــا لكما
يـقــع ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة ،واب ــداء
م ــاح ـظ ــات ـك ـم ــا ال ـخ ـط ـي ــة ع ـل ــى ال ــدع ــوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكما لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ فقرة حكمية غيابية
محكمة جزاء كسروان
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2017/7/13صـ ـ ـ ــدر ال ـح ـك ــم
الـ ـج ــزائ ــي رق ـ ــم أسـ ـ ــاس  2017/917رق ــم
ال ـقــرار  2017/1291عــن حـضــرة القاضي
امل ـن ـف ــرد ال ـج ــزائ ــي ف ــي كـ ـس ــروان وقـضــى
بادانة املدعى عليه وهيب شــارل جرجي
والــدتــه سـيــدة  -مــوالـيــد  1978سـجــل 18
ً
وجـ ــه ال ـح ـجــر  -ال ـب ـت ــرون وامل ـق ـي ــم اص ــا
ف ــي ال ـب ـت ــرون  -وج ــه ال ـح ـجــر وامل ـج ـهــول
محل االقــامــة حاليًا وبــالــزامــه بــان يدفع
للمدعي ادي رفــول قيمة الشك والبالغة
اربعني الف دوالر أميركي او ما يعادلها
بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي
على سبيل ال ــردود بــاالضــافــة الــى مبلغ
عشرة ماليني ليرة لبنانية بمثابة عطل
وضــرر وذلــك سندًا للمادة  666عقوبات
وبتدريكه الرسوم.
ً
ح ـ ـك ـ ـمـ ــا غ ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــا قـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــا ل ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــراض
واالستئناف ،مهلة االعتراض عشرة أيام،
مهلة االستئناف خمسة عشر يــومــا من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
سيدي الخوري
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
ع ـ ـلـ ــي وعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن رودنـ ـ ـ ــي
داكـ ـسـ ـي ــان وري ـ ـشـ ــار ال ـس ـم ــرا امل ـس ـتــدعــى
ضده اسكندر وديع فرح واملجهول محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن اوراق الدعوى رقم .2018/783
املقامة من محمد قاسم نور الدين ورفاقه
بـمــوضــوع ازال ــة شـيــوع عـلــى الـعـقــار رقــم
 /37/مــن منطقة ديركيفا العقارية واال
ي ـت ــم اب ــاغ ــك ب ـق ـيــة االوراق والـ ـ ـق ـ ــرارات
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي ب ــواس ـط ــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
صادر عن محكمة جزين املدنية
بـتــاريــخ  2018/3/6تـقــدم الـسـيــد الـيــاس
ي ــوس ــف ح ـن ــا ج ـ ـبـ ــران ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـلــه
امل ـح ــام ــي س ـل ـي ـمــان م ــال ــك الـ ــى ق ـل ــم ه ــذه
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ــاس ـ ـتـ ــدعـ ــاء س ـ ـجـ ــل ب ــال ــرق ــم
 2017/142يرمي الى ثبوت وفاة وحصر
ارث كل من املرحومني حنا يوسف غانم
وع ــواد يــوســف غــانــم وطــانـيــوس يوسف
غانم وزوجته جميلة.
ف ـع ـل ــى كـ ــل ص ــاح ــب م ـص ـل ـح ــة ل ــدي ــه اي
اعـتــراض أو مالحظات فليتقدم بها الى

قلم املحكمة خــال مهلة شهر من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـ ـل ــب ع ـ ـسـ ــاف الـ ـ ـي ـ ــاس الـ ـ ـق ـ ــزي ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سـنــد ملكية ب ــدل ضــائــع عن
حصته في العقار  1528الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب مـلـحــم ف ـضــل ال ـل ــه ن ـصــر و سـلــوى
م ـ ـ ــارون ح ـب ـيــب ب ـص ـف ـت ـه ـمــا الـشـخـصـيــة
سندي ملكية بــدل ضائع عــن حصتهما
في العقار  181الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2009/232
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل .بوكالة املحامي خالد لطفي.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ط ـ ــال س ـه ـي ــل ع ـس ـي ــران
ورفاقه
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض وس ـنــدات
بـقـيـمــة  199.974.000ل.ل .اض ــاف ــة الــى
اللواحق والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2009/9/17 :
تاريخ تبليغ االنذار2010/12/28 :
تاريخ قــرار الحجز 2012/3/27 :وتاريخ
تسجيله2012/4/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2012/5/29 :
وتاريخ تسجيله2012/7/3 :
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
/547القصيبة عبارة عن قطعة ارض تقع
ف ــي مـحـلــة امل ـ ــدور وه ــي سـلـيــخ ال يــوجــد
عليها بناء او مزروعات وتقع على طريق
عام.
مساحته 22674 :م2
التخمني 680220 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 269.267 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2018/5/24ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
االس ـه ــم امل ــذك ــورة ف ــي ال ـع ـقــار املــوصــوف
اع ــاه ،فعلى الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بدل
الـ ـط ــرح ف ــي ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ب ـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المــر رئيس دائــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة وات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار
املـ ـط ــروح ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/93
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي ملع ورفاقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 133560د.أ .عــدا الـلــواحــق ،يحسم منها
مبلغ  81144د.أ .ثمن قسم بيع سابقًا
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/5/7 :
تاريخ قــرار الحجز 2014/2/24 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2014/3/7 :
تاريخ محضر وصف العقار2014/9/15 :
وتاريخ تسجيله2014/11/17 :
العقار املــوصــوف :القسم /1963/30ديـ ــر
الــزهــرانــي عـبــارة عــن شقة سكنية مؤلفة
مــن مــدخــل وم ــوزع و 6غ ــرف ومـطـبــخ و4
حمامات وشرفات وتراس تقع في ط.5
مساحتها 240 :م2

التخمني 120.000 :د.أ.
الطرح 68.400 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2018/5/24ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2018/71 :
املنفذ :عادل أحمد عزت بدرالدين
املنفذ عليه :محمد جميل جابر
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
صيدا رقم  2017/928تاريخ 2018/1/30
ل ـت ـخ ـم ــن ووص ـ ـ ــف الـ ـعـ ـق ــار /46م ـ ــزرع ـ ــة
ً
كفرجوز تحصيال للدين البالغ خمسون
الف د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/12/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/12/27 :
تاريخ قــرار الحجز 2018/1/17 :وتاريخ
تسجيله2018/2/22 :
تاريخ محضر وصف العقار2018/2/16 :
وتاريخ تسجيله2018/2/23 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف رق ـبــة 1200 :سـهــم من
العقار /46مــزرعــة كفرجوز يحتوي على
ب ـن ــاء م ــن ارب ـ ــع ط ــواب ــق س ـف ـلــي وارضـ ــي
واول وث ــان ــي وه ــو مـنـجــز ع ـلــى الـهـيـكــل
اضافة الى بعض اعمال السواد الصحي
والكهربائي وحائط دعم.
مساحة كــامــل االرض 1528 :م 2مساحة
كامل البناء  2481م2
التخمني للحصة املحجوزة 338875 :د.أ.
الطرح للحصة املحجوزة 203325 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/5/3ال ـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم امل ــوص ــوف ــة اعـ ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
الس ـم ـهــم امل ــوص ــوف ــة أعـ ــاه ودفـ ــع الـثـمــن
وال ــرس ــوم ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن
إلى جميع مالكي سيارات ميستوبيشي
وردن ـ ـ ـ ــا مـ ــن الـ ـش ــرك ــة امل ـص ـن ـع ــة وجـ ــوب
متابعة وتحسني اداء في قطع محددة من
سيارات ميتسوبيشي طراز:
  OUTLANDERتــاريــخ الـصـنــع 2006حتى .2016
  LANCERتــاريــخ الـصـنــع  2013حتى.2016
  ASXتاريخ الصنع  2011حتى .2016  PAJEROت ــاري ــخ ال ـص ـنــع  2007حتى.2017
  PAJERO SPORTتاريخ الصنع 2009حتى .2013
  GALANTتــاريــخ الـصـنــع  2008حتى.2013
تـجـنـبــا الي ض ــرر مـحـتـمــل ع ـلــى ســامــة
امل ـس ـت ـه ـلــك وس ـ ـيـ ــارتـ ــه ،ت ــدع ــوك ــم شــركــة
نـيـبــون م ــوت ــورز كــوربــوري ـشــون ش.م.ل.
املــوزع الحصري لسيارات ميتسوبيشي
ف ــي ل ـب ـن ــان زب ــائ ـن ـه ــا م ــال ـك ــي ال ـس ـي ــارات
املشار اليها اعاله االتصال بالشركة على
االرق ــام الـتــالـيــة 01/425889 :مقسم 115
التـمــام التحسينات املطلوبة وذلــك على
نـفـقــة ال ـشــركــة ،وف ــي ح ــال ع ــدم املــراجـعــة
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خ ـ ــال م ـه ـلــة عـ ـش ــرون ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
هــذا االع ــان تعتبر الـشــركــة بحل مــن اي
م ـســؤول ـيــة ،ش ــاك ــرون ثـقـتـكــم وتـفـضـلــوا
بقبول االحترام.
ش ــرك ــة ن ـي ـبــون م ــوت ــورز ك ــورب ــوري ـش ــون
ش.م.ل.
إعالن
إلى جميع مالكي سيارات سيات
وردن ـ ـ ـ ــا مـ ــن الـ ـش ــرك ــة امل ـص ـن ـع ــة وجـ ــوب
متابعة وتحسني اداء في قطع محددة من
سيارات سيات طراز:
  LEONو ALTEAتاريخ الصنع .2009تـجـنـبــا الي ضـ ــرر مـحـتـمــل ع ـلــى ســامــة
املستهلك وسيارته ،تدعوكم شركة سيغما
للشرق االوســط ش.م.ل .املــوزع الحصري
لسيارات سيات في لبنان زبائنها مالكي
ال ـس ـي ــارات امل ـش ــار ال ـي ـهــا اعـ ــاه االت ـصــال
بالشركة على االرقام التالية01/425889 :
مقسم  115التـمــام التحسينات املطلوبة
وذل ــك على نفقة الـشــركــة ،وفــي حــال عدم
املــراج ـعــة خ ــال مـهـلــة ع ـش ــرون يــومــا من
تاريخ هذا االعالن تعتبر الشركة بحل من
اي مسؤولية ،شــاكــرون ثقتكم وتفضلوا
بقبول االحترام.
شركة سيغما للشرق االوسط ش.م.ل.
اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طـلــب االس ـتــاذ طــانـيــوس نعمة الـلــه ضو
بوكالته عن السيد بيار ناضر ابي ناضر
احـ ــد ورث ـ ــة امل ــرح ــوم ــة ف ـك ـتــوريــا بـطــرس
الحايك مالكة العقار رقم  /30/من منطقة
عــن علق العقارية سند تمليك بــدل عن
ض ــائ ــع ب ــاس ــم امل ــورث ــة ف ـك ـتــوريــا بـطــرس
الحايك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
بتاريخ  2018/3/8قرر القاضي العقاري
في الشمال اعادة تكوين محضر تحديد
العقارات رقم  2427ـ  2428ـ  2818ـ  3176ـ
 3442ـ  3446ـ  3475ـ  3478ـ  3466ـ  3900ـ
4343ـ ـ 4589ـ ـ 4566ـ ـ 4624ـ ـ 5804ـ ـ 4133
من منطقة بشري العقارية.
للراغب بتقديم اعتراض على عملية اعادة
الـتـكــويــن وفـقــا ملــا ت ـقــدم ،اداء مالحظاته
خ ـط ـيــا لـ ــدى ق ـلــم ال ـق ــاض ــي ال ـع ـق ــاري في
الشمال وذلك حتى تاريخ انجاز العنصر
املـقــرر اع ــادة تكوينه وفــي فترة الثالثني
يومًا التي تلي لصق قرار االختتام االولي
على ايوان املحكمة.
طرابلس في 2018/3/8
القاضي العقاري في محافظة الشمال
تراز غسان ّ
مقوم

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ادوار م ـ ــارون اب ــي ك ــرم بــاملـعــامـلــة
التنفيذية رقــم  2016 / 349بــوجــه افــرام
نجيب زغيب شهادة قيد تأمني تحصيال
ل ــرص ـي ــد ال ــدي ــن ال ـب ــال ــغ  /19.000/د.أ.
عــدا الـفــوائــد والـلــواحــق ويـجــري التنفيذ
عـلــى الـقـســم  7مــن الـعـقــار  /578حــراجــل
مساحته  142م.م .وهــو بموجب االفــادة
ال ـع ـقــاريــة شـقــة قـيــد االن ـج ــاز وبــالـكـشــف
تبني ان الشقة منجزة ومؤلفة من مدخل
وممر وصالون وسفرة ومطبخ وحمامني
وغــرف ـتــي ن ــوم وغ ــرف ــة غـسـيــل وش ــرف ــات.
شــرفــة املطبخ مقفلة بــزجــاج والومنيوم
املجلى غرانيت والخزائن خشبية املنجور
الـ ـخ ــارج ــي ال ــوم ـن ـي ــوم الـ ـب ــاب الــرئ ـي ـســي
خشب ماسيف البالط سيراميك والقسم
مجهز بشوفاج وفي املمر سقف مستعار
مــن خشب وشــرفــة غرفة الجلوس تــراس
مسقوف والقسم يقع في حي نبع املغارة
عبر مفرق مطعم الناعورة.
تاريخ قــرار الحجز 2016/6/21 :وتاريخ
تسجيله 2016/6/30
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم  7 / 578ح ــراج ــل:
 /156200/د.أ.
وبدل طرحه  /93720/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/4/17الساعة  11في قاعة محكمة
كسروان .للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم المر حضرة
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان او تقديم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقاما مختارا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفذ شركة اكسا الشرق االوسط ش.م.ل.
باملعاملة  2017 / 76بوجه املنفذ عليهما
حـبـيــب كــريـكــور اح ـمــرانــي ومـنــى م ــارون
الـخــوري عقد تأمني وشـهــادة قيد تأمني
تـحـصـيــا ملـبـلــغ  /398176,46/د.أ .عــدا
الفوائد واللواحق.
يجري التنفيذ على القسم  8 / 1000ادما
وال ــدف ـن ــة ،مـســاحـتــه  108م.م .وف ــق بـيــان
املـســاحــة و 115م.م .وف ــق تـقــريــر الخبير
وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة مــدخــل
وصالون وطعام ومطبخ وممر وحمامان
وغــرف ـتــان وش ــرف ــات وبــالـكـشــف تـبــن ان

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ت ـن ـفــذ ال ـش ــرك ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـب ـنــك س ــوري ــا
ول ـب ـن ــان ش.م .ل ب ــوج ــه ج ـ ــورج ان ـط ــون
القسيس وورثــة انطون موسى القسيس
وه ــم ج ــورج وه ــدى ولـيـلــى وانـطــوانـيــت
ون ــدى الـقـسـيــس بــاملـعــامـلــة 2015 / 806
كـتــاب عـقــد ع ــام وعـقــد تــأمــن وكـشــوفــات
ح ـس ــاب وشـ ـه ــادة ق ـيــد ت ــأم ــن تحصيال
مل ـب ـلــغ  /110,126,01/د.أ اضـ ــافـ ــة ال ــى
الفوائد والرسوم
ويـجــري التنفيذ على العقار  1014ذوق
مصبح مساحته  598م.م وهــو بموجب
االفادة العقارية قطعة ارض معدة للبناء
مشجرة سنديان مفرزة عن العقار .207
وبالكشف تبني ان بناء يقوم عليه مؤلف
م ــن س ـف ـلــي اول دك ـ ــان س ـمــانــة (م ـحــات
انـ ـط ــوان ال ـق ـس ـيــس) ب ــاط م ــوزاي ـي ــك ولــه
حمام صغير .واجهة الومنيوم مع زجاج
وجرار حديد.
 طابق ارضي اعمدة وقسم منه يستعملم ـك ـت ــب بـ ـ ــاط كـ ـس ــر رخ ـ ـ ــام ومـ ــؤلـ ــف مــن
غــرف ـتــن وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام بـ ــاط املـطـبــخ
والحمام سيراميك املجلى رخــام رمــادي
وبـ ــاط ال ـغــرفــة م ــوزاي ـي ــك .وبـ ــاب املــدخــل
خ ـشــب وبــاس ـت ـع ـمــال امل ـن ـفــذ عـلـيــه وب ــاب
الشرفة حديد مشغول يتخلله واجهات
زجاجية.
 -طــابــق اول وه ــو كـنــايــة عــن شـقــة مؤلفة

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ انطونيوس منصور طوق باملعاملة
 2011 / 307بوجه االسـتــاذ روالن طوق
وج ــورجـ ـي ــت ن ـع ـم ــه ج ـ ـ ــروش وم ـن ـص ــور
يــوســف الـعـبــد ق ــرار محكمة االسـتـئـنــاف
املدنية فــي جبل لبنان رقــم 2010 / 382
تــاريــخ  2010/5/11وال ــذي قضى بــازالــة
ال ـش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــار  / 198وط ــى ســام
مساحته  1232م.م وهــو بموجب االفــادة
ال ـع ـقــاريــة قـطـعــة ارض ضـمـنـهــا ب ـن ــاءان
االول سفلي يـحـتــوي عـلــى قـبــو للحطب
وارضي يحتوي على  3غرف ودار وطعام
وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام وفـ ــرنـ ــدا وبـ ـن ــاء ثــانــي
يحتوي على ارض  -غرفتان ودار وطعام
ومـطـبــخ ومـنــافــع ّ
واول غــرفــة وب ـئــر مـ ّـاء.
ّ
ويخترق هــذا العقار قسم معبد ومزفت
وفـقــا الف ــادة الـبـلــديــة املسجلة تـحــت رقــم
 665تــاريــخ  2007/8/2باملحضر الفني

عن حاجتها إلى التعاقد مع {مدقق لغوي}
يتولى تدقيق وتصحيح اإلعالنات والمقاالت

عقارات لإليجار
طربجا بيتش ،شاليه مفروش،
 ،bloc Aط 2 ،5 .نوم،
صالون ،سفرة ،مطبخ،
بلكونان ،موقف مقفل ،منظر
بحر ،وكابني  +دوش ،مع
موقف .ت70/447300 :

ﻃﺮق ﺗﺒﺮ ّﻋﻚ اﻟﺸﻬﺮي:
• ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ • ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع
• ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

■ المهمات

إﻧﺘﺴـﺐ ﻟﻠﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺸﻬﺮي

◄ مراجعة الجوانب اللغوية في كافة النصوص لتتوافق مع
المعايير اللغوية الصحيحة المتعلقة بالقواعد والنحو والتنقيط

الرجاء إرسال السيرة الذاتية على
HR @al-akhbar.com

◄ مبوب ►

إﻧﻀﻢ ان إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

تعلن جريدة

◄ تحديد األخطاء اللغوية وتصحيحها أو إقتراح تعديالت على
بنائها اللغوي لتخدم المعنى المقصود بالشكل

 2007 / 1040بملفه  -مشترك في ملكية
العقار رقم .200
وبالكشف تبني ان الواقع مطابق لالفادة
العقارية.
 البناء االول مؤلف من صالون واربعةغ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــام وم ـط ـب ــخ وم ـ ـمـ ــر .ال ـب ــاط
موزاييك املجلى رخام قديم وامامه فسحة
وق ـب ــو ارض ـ ــه ب ــاط ــون .وف ـس ـحــة بــاطـهــا
س ـيــرامـيــك .ظــواهــر نــش قــديـمــة واض ــرار
في املنزل وهو مأهول من املحامي روالن
طوق.
 البناء الثاني مؤلف من صالون وسفرةوغــرف ـتــن وم ـط ـبــخ وح ـم ــام وغ ــرف ــة على
ال ـس ـطــح ال ـب ــاط م ــوزاي ـي ــك ق ــدي ــم املـجـلــى
رخــام رمــادي قديم وخيمة قرميد البناء
قديم وبحالة مزرية .حديد السقف ظاهر
وظــواهــر نــش وت ـصــدع وه ــو مــأهــول من
انطوان طوق.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2017/7/11 :
وتاريخ تسجيله 2017/10/24
بدل تخمني وطرح العقار  /682800/د.أ
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/5/8الساعة  11,00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقاما مختارا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

ﺗﺒﺮّع ﺷﻬﺮﻳـــــــــ ًﺎ
وأﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻬــــﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺼـﺎل ﻋﻠﻰ:
+961 (1) 351515
+961 (70) 351515

www.cccl.org.lb

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفذ شركة دبانة اخوان ش.م .ل باملعاملة
 2015 / 569بوجه روبـيــر ب ــدران عقيقي
سند تحصيال ملبلغ  /88000/د.أ اضافة
الى الفوائد والرسوم.
ويجري التنفيذ على  1350سهما حصة
روبير بــدران عقيقي في العقارين 5712
و 5783كفردبيان.
 العقار  5712كفردبيان مساحته 4500م.م وه ــو ب ـمــوجــب االف ـ ـ ــادة قـطـعــة ارض
حرجية.
 العقار  5783كفردبيان مساحته 2175م.م وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض صخرية حرجية وبالكشف تبني ان
العقارين يقعان ضمن منطقة الوادي في
اول البلدة طبيعتهما حرجية منحدرة.
تاريخ قــرار الحجز  2016/6/21وتاريخ
تسجيله 2016/6/28
 بــدل تخمني  1350سهما حصة روبيربــدران عقيقي في العقار  5712كفردبيان
 /215156/د.أ وب ـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا ب ـعــد
التخفيض  /104856,269/د .أ
 ب ـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن  1350سـ ـهـ ـم ــا ح ـص ــةروب ـي ــر ب ـ ــدران عـقـيـقــي ف ــي ال ـع ـقــار 5783
كـفــردبـيــان  /103992/د.أ وب ــدل طرحها
بعد التخفيض  /50680,4955/د.أ او ما
يعادلهما بالعملة الوطنية.
يجري البيع في يوم الثالثاء الواقع فيه
 2018/5/29الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان لـلــراغــب بــالـشــراء

دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقاما مختارا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

الــواقــع مطابق لــافــادة العقارية وجميع
الـشــرفــات مقفلة بــزجــاج وألــومـنـيــوم امــا
شرفة الصالون مقفلة ببرادي زجاجية.
ال ـب ــاط الــرئ ـي ـســي رخـ ــام وبـ ــاط املـطـبــخ
والحمامني سيراميك وبورسالن املجلى
غرانيت ولــه خزائن خشبية فــوق وتحت
املجلى ،ان شرفة الصالون مبلطة باركيه
س ـيــرام ـيــك وك ــذل ــك غــرف ـتــي ال ـن ــوم يــوجــد
ديكور في جــدران الصالون وفــي املدخل
يــوجــد دف ــاع ــات حــديــد للشبابيك الـبــاب
الــرئـيـســي مــاسـيــف وال ـبــابــن الــداخـلـيــن
االساسيني ضمنها قواطع من زجاج باب
احدى الغرف اكورديون واالبواب االخرى
خشب معاكس ويقع القسم في البناء St.
 Charbelم ـعــروف بـبـنــايــة حـنــا مخلوف
ويقع على الطريق العام الداخلي املنطقة
البرتقالية في حي الضهر.
 تاريخ قرار الحجز  2017/3/20وتاريختسجيله 2017/4/25
 ب ـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم  8 / 1000ادمـ ــاوال ــدف ـن ــة  /218500/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
 /131100/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/4/24الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقاما مختارا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

م ــن م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وسـ ـف ــرة و 3غ ــرف
نــوم وحمامني وممر ومطبخ و 4شرفات
البالط موزاييك املجلى رخام رمادي الباب
الرئيسي وابواب الشرفات حديد مشغول
يتخلله زجاج وللنوافذ دفاعات حديد.
 الطابق الثاني نفس مواصفات الطابقّ
االول غ ـي ــر ان الـ ـب ــاط ال ــرئ ـي ـس ــي رخ ــام
وال ـغ ــرف وال ـشــرفــات واملـطـبــخ سيراميك
ابواب الشرفات والنوافذ الومنيوم .الباب
الــرئـيـســي حــديــد والـقـســم مجهز بشبكة
تدفئة دون حراق.
 الطابق الثالث والــرابــع قيد االنشاء مازال على حجر الخفان.
تاريخ قرار الحجز  2015/10/13وتاريخ
تسجيله 2015/10/15
ب ــدل تـخـمــن ال ـع ـقــار  1014ذوق مصبح
 /1,299,710/د.أ وبدل طرحه /779826/
د.أ او ما يعادله بالعملة الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/6/5الساعة  11,00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان لـلــراغــب بــالـشــراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقاما مختارا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
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ثقافة وناس

فنون معاصرة

«قرية فلسطين الجديدة» (زيت على كانفاس ــ  300×200سنتم ــ )2017

«في الوريد» (زيت على كانفاس ــ  60×40سنتم  1997ــ )2017

خليل رباح في «غاليري صفير» فلسطين تلك الــ
روان عز الدين
افتراضيًاّ ،أســس خليل ربــاح ()1961
«املتحف الفلسطيني لتاريخ الطبيعة
ّ
واإلن ـســان» عــام  .1995يتمتع متحفه
بقابلية التخلي عــن امل ـكــان ،وإن كان
ذل ــك ق ــد ب ــدأ قـســريــا بـسـبــب االح ـتــال
اإلســرائ ـي ـلــي .باستطاعته الـنـفــاذ من
سلطة السرديات الرسمية ،والتالعب
بها إن ش ــاء ،وفصلها عــن سياقاتها
املـنـتـظــرة .مـتـحـفــه /مـشــروعــه هــو في
األس ـ ـ ــاس ت ــدخ ــل ك ـب ـيــر ف ــي ال ـس ــردي ــة

يلجأ إلى السخرية لتصوير حجم
القضية الفلسطينية التي صارت
ً
مثاال عالميًا للشتات
الفلسطينية التي كانت وال تــزال أداة
مقاومة أساسية في قضية البالد .لعل
ذلك ناتج من وعي الفنان الفلسطيني
لسلطة املتاحف ،التي لم ّ
يشيد منها
فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن إال اث ـ ـنـ ــان عـ ـ ــام 2016
(«املـتـحــف الفلسطيني» فــي بيرزيت،
و«متحف ياسر عرفات» في رام الله).
املـمــارســة الفنية نفسها دفـعــت عــددًا
م ــن الـفـنــانــن امل ـعــاصــريــن إل ــى تقديم
أعمالهم ضمن إطار متحفي ،ملواجهة
الـ ــروايـ ــات الــرس ـم ـي ــة .م ـن ـهــم ،الـفـنــانــة
امل ـغــرب ـيــة إي ـت ــو ب ـ ـ ــرادة ،ال ـت ــي حــاولــت
ّ
يتعرض لــه إرث
كشف الـتــزويــر ال ــذي
ال ـب ــاد ألس ـب ــاب ت ـجــاريــة ،والـلـبـنــانــي
وليد رعد الــذي يصعب إيجاد تاريخ
ثــابــت لـلـحــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة في
أعـ ـم ــال ــه .ه ـن ــاك املـ ــراوغـ ــة واالخـ ـت ــاق
ّ
والعامة،
املستمر للمرويات الخاصة
في داللــة على حجم النقص والتعدد
الــذي يمأل تــاريــخ الـبــاد الــدمــوي .في
متحفه للفن األفريقي املعاصر ،يسعى

الـفـنــان الـكــوتــونــي مـسـشــاك غــابــا إلــى
م ـجــاب ـهــة الـ ـس ــردي ــات ال ـكــولــون ـيــال ـيــة
ال ـتــي تـحـكــم ن ـظــرة امل ـتــاحــف الـغــربـيــة
واألوروبية إلى ّ
القارة السمراء .فكيف
ّ
إذا تعلق األمــر بالتاريخ الفلسطيني
امل ـص ــادر مــن قـبــل ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي
ً
أوال ،ومن قبل السلطات املحلية التي
ال تكاد تقل تزويرًا عنه؟
في العاصمة اللبنانية ،وتحديدًا في
«غــالـيــري صفير زمـلــر» (الكرنتينا)،
وضع الفنان الفلسطيني أربعة أقسام
ج ــدي ــدة ملـتـحـفــه .يـقـتــرحـهــا عـلـيـنــا كـ
«أربـعــة أمــاكــن لــزيــارة الجنة» ،عنوان
مـعــرضــه ال ـف ــردي ال ــذي يستمر حتى
 7ن ـي ـســان (أبـ ــريـ ــل) .ال ـج ـنــة ه ـنــا هي
فلسطني املشتهاة واملجهولة ،بقبعة
اإلخ ـف ــاء الـكـبـيــرة ال ـتــي تحجبها عن
أع ـي ـن ـنــا .يـسـتـغــل ربـ ــاح ه ــذه املـســافــة
وي ـم ــأه ــا بـ ـم ــواده وأع ـم ــال ــه الـفـنـيــة.
الـ ـجـ ـه ــل ب ــاملـ ـك ــان الـ ــواق ـ ـعـ ــي ،بـسـبــب
ال ـحــدود الـتــي تفصلنا عـنــه ،وبسبب
االخ ـتــاقــات الـكـثـيــرة وال ـتــزويــر الــذي
ي ـت ـعـ ّـرض ل ــه ال ـت ــاري ــخ الـفـلـسـطـيـنــي...
كـلـهــا ظ ــروف تـسـ ّـهــل لــربــاح الـتــاعــب
بــالــرمــوز الوطنية الشعبية والفنية.
يقترح لها امتدادات جديدة ،مجاريًا
قـ ـضـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاده ال ـ ـت ـ ــي تـ ـكـ ـب ــر كـ ـك ــرة
الـثـلــج .ال يتخلى عــن معجم القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وال عـ ــن ت ـل ــك ال ـن ـتــف
ال ـ ـتـ ــي ت ـص ـن ــع صـ ـ ـ ــورة ف ـل ـس ـط ــن فــي
الذاكرة الجمعية .سيستبدل ،أحيانًا،
قـطـعــا ك ــان ق ــد عــرضـهــا ف ــي الـســابــق،
ً
ـا جــديـدًاّ ،
يعدل
أو يضيف إليها عـمـ
بها أو يمحيهاّ ،
يطور الوسائط من
عرض أداء إلى رسم فتجهيز فني أو
ص ــورة فــوتــوغــرافـيــة .هــذه التدخالت
الكثيرة ستطال اإلنسان الفلسطيني
ّ
ومصيره املعلق ،الشجر ،والخيطان
ّ
امللونة التي تحاك بها أثواب النساء،
زيـ ــت ال ــزيـ ـت ــون ،حـ ـج ــارة االن ـت ـفــاضــة

وق ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــارت ص ـ ـخ ـ ــورًا س ـي ــزي ـف ـي ــة.
على أن وســائــط الـفـنــان املختلفة من
ال ــرس ــم وال ـت ـج ـه ـيــز وال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا
والفيديو والتطريز والنحت ،ستعبر
بنا بــن الــذاكــرة الجمعية والحاضر
واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل .الـ ـسـ ـخ ــري ــة حـ ــاضـ ــرة،
والرموز البصرية والفنية التي ألفتها
ّ
أعـيـنـنــا ،ستتفتت ضـمــن دع ــوة ربــاح
إل ــى رؤيـتـهــا بـطــريـقــة ج ــديــدة ،نقدية
ربما ،وقلقة ،مليئة بالتساؤالت .عند
م ــدخ ــل مـتـحـفــه ال ـب ـي ــروت ــي ،ال ـ ــذي لن
يـتــاح إال ل ــزوار املــديـنــة هـنــا أن يــروه
بـهـيــأتــه الـحــالـيــة ،تستقبلنا خريطة
املـتـحــف بــأقـســامــه األرب ـع ــة .الخريطة
ّ
م ــؤل ـف ــة م ــن أربـ ـع ــة خـ ــرائـ ــط ،مـ ـط ـ ّـرزة
«من دون عنوان»
(فوالذ ،وفيبر غالس ،وراتنج،
وقماش ــ  60×65×160سنتم ــ )2017

ب ــأل ــوان مـخـتـلـفــة :األخ ـض ــر لـخــريـطــة
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة (قـ ـس ــم :ال ـن ـب ــات ــات)،
األزرق لـخــريـطــة الـبـحــر امل ـيــت (قـســم:
كوكب األرض واملجموعة الشمسية)،
ّ
األحمر لقطاع غزة (قسم الجيولوجيا
واملـ ـسـ ـتـ ـح ــاث ــات) ،واألحـ ـ ـم ـ ــر ال ــداك ــن
ملخيم «قــريــة فلسطني الـجــديــدة» في
س ــاو ب ــاول ــو (ق ـس ــم :ع ـلــم اإلنـ ـس ــان أو
األنثروبولوجيا).
البداية من الضفة الغربية .عام ،1995
جاء رباح بأشجار زيتون فلسطينية
وزرعها في حديقة مكتب األمم املتحدة
ف ــي ج ـن ـي ــف .حـ ـ ــاول ع ــرض ــه األدائـ ـ ــي
لفت االهـتـمــام العاملي إلــى التعديات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى اإلرث ال ـب ـي ـئــي
الفلسطيني واالقتصادي .خالل زيارة
له بعد سنوات عدة ،تنبه رباح إلى أن
شـجــرة واح ــدة بقيت مكانها مــن بني
كل األشجار األخرى التي اقتلعت من
امل ــوق ــع .ف ــي املـ ـع ــرض ،أن ـجــز مجسمًا
ص ـغ ـي ـرًا ل ـل ـش ـج ــرات األرب ـ ـ ـ ــع ،ول ـت ـلــك
التي بقيت مكانها ،فيما أرفقه بعدد
افـتــراضــي مــن جــريــدة United States
ً
 ،of Palestine Timesكتب فيها مقاال
ب ـع ـن ــوان «م ـت ـحــف ي ـس ـت ـعـ ّـد مل ـقــاضــاة
س ــويـ ـس ــرا واألمـ ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة بـسـبــب
ش ـجــر ال ــزي ـت ــون» ،ي ـطــالــب ف ـيــه بمنح
الشجرة املتبقية الهوية السويسرية،
إذ م ـضــى ع ـلــى إقــام ـت ـهــا ه ـن ــاك أكـثــر
من  12عامًا .املقاضاة التي ّ
يوجهها
رب ــاح إل ــى األم ــم امل ـت ـحــدة ،تـشـيــر إلــى
االس ـتــاب األكـبــر لشجر الــزيـتــون من
قبل الجرافات اإلسرائيلية والتواطؤ
ّ
الـغــربــي مـعـهــا ،فيما تـحــاكــي بتهكم،
الشتات الفلسطيني الذي تلفظه دول
الـعــالــم كـمــا لـفـظــت ال ـش ـجــرات األرب ــع.
فــي امل ـعــرض ،يـتـبـ ّـدل الـعــرض األدائ ــي
األول ،ال يـسـتـسـلــم ل ـه ـيــأتــه ،فيصير
ً
مقاال بجريدة افتراضية ،أو مجسمًا
ملــا مـضــى .يعبث الـفـنــان بمحتويات

متحفه ،معريًا مـ ّـدة انتهاء صالحية
ب ـعــض ق ـط ـعــه ال ـف ـن ـيــة ع ـلــى امل ـ ــأ .في
التسعينيات ،ق ـ ّـدم عــرضــا أدائ ـيــا عن
االن ـت ـف ــاض ــة ،ي ــرب ــط ف ـيــه ح ـج ـرًا على
عـضــات ي ــده ،بــأنــابـيــب مليئة بزيت
ال ــزيـ ـت ــون .ب ـع ــد مـ ـ ــرور سـ ـن ــوات عـلــى
االنتفاضة األولــىّ ،
يقدم لوحة ّ
تظهر
اليد والحجر وأنابيب الــزيــت ،كأنما
اللوحة هــي وثيقة ملــرور الــزمــن ليس
ع ـلــى ع ــرض األداء ف ـح ـســب ،ب ــل على
االنتفاضة أيضًا ّ .أمــام اللوحة ،هناك
ص ـخــرة ك ـب ـيــرة لــفــت أي ـضــا بــأنــابـيــب
زيت زيتون ثخينة .من األداء فالرسم
ّ
تحول
فالتجهيز ،يتماشى ربــاح مع
االنـتـفــاضــة أو القضية الفلسطينية
التي صارت بحجم الصخرة الكبيرة
في ترميز إلى الثقل األسطوري التي
باتت تحمله .فــي تـ ّ
ـوجــه آخــر ،يصنع
رباح رموزه الخاصة عبر دمج أدوات
فلسطينية قــد يصعب الـتـقــاؤهــا في
الواقع .هكذا ينقع الخيطان ّ
امللونة ّفي
وعاء مليء بزيت الزيتون .من الضفة
الغربية إلى البحر امليت ،يعبد رباح
ال ـطــريــق بــالــرمــوز الـشـعـبـيــة والـفـنـيــة
التي ارتبطت بفلسطني .لدى الدخول
ّ
سيتجمد الزائر
إلى الصالة الثانية،
ً
ّ
ليتفحص ما إذا كان رجل لوحة
قليال
«جـمــل املـحــامــل» للفنان الفلسطيني
سليمان منصور حقيقيًا أو ال .بنحته
الــدقـيــق لــرجــل ال ـلــوحــة ،ثـمــة محاولة
لـتـفـكـيــك ال ـع ـمــل وعـ ـن ــاص ــره ،وملـنـحــه
اللوحة
بـعـدًا حقيقيًا بما يـفــوق دور ّ
وقــدرت ـهــا ،رغ ــم رســوخ ـهــا وت ـجــذرهــا
ف ــي ال ــذاك ــرة الـجـمـعـيــة .وراء الــرجــل،
ّ
هـنــاك لــوحــة ملــرســم ،عــلـقــت عـلــى أحــد
جدرانه لوحة سليمان نفسها ،خلف
لوحة غير مكتملة لـ «جمل املحامل»
أيـ ـض ــا .ي ـت ـت ـبــع رب ـ ــاح م ـس ــار ال ـلــوحــة
ال ـتــي رسـمـهــا مـنـصــور لـلـمــرة األول ــى
عام  ،1973ثم أعاد رسمها عام .2005
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فنانون عالميون في باريس:
متحف من أجل فلسطين
باريس ــ فائزة مصطفى

ّ
ـجنة المجهولة
لكن هذا التداخل البصري القائم على
ّ
تكرار اللوحة ،كما يوظفه رباح ،يقترح
شيئًا آخر ،ويرمي بطريقة أو بأخرى،
إلى اختبار دور الفن وموقعه وقدرته
ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر ،ع ـبــر ب ـع ـثــرة عـنــاصــره
وت ـع ــري ـت ـه ــا .ض ـم ــن الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـســه،
ّ
علق كوفية داخــل إطــار زجاجي على
الجدار .وبهذا ،يضعها في مكانة أي
قطعة فنية ثمينة في املتاحف .لكنه
سـحــب الـخـيـطــان الـ ـس ــوداء للكوفية،
ّ
للمتفرج في األسفل.
وتركها ظاهرة
كأنه يقوم بتقشير الهيئة الخارجية
لهذا الرمز الفلسطيني ليختبر ماذا
يبقى مـنــه .مــا ال ــذي يجعل مــن لوحة
أو عمل أو قطعة قماش رمـزًا لقضية
بــأكـمـلـهــا؟ بــالـطـبــع لـيـســت الـخـيـطــان
السوداء.
بضع خطوات إلى اليسار ،ستقودنا
ّ
إل ــى ق ـطــاع غـ ــزة (ق ـســم الـجـيــولــوجـيــا
واملـسـتـحــاثــات) .لعله الـقـســم األقـســى
ف ــي املـ ـع ــرض ،ألن ــه ي ـت ـن ــاول مـبــاشــرة
ع ـجــز اإلنـ ـس ــان أم ـ ــام ال ـ ـحـ ــدود ،ال ــذي
ي ـس ـت ـح ـيــل عـ ـجـ ـزًا م ـ ـجـ ـ ّـردًا حـ ـي ــال كــل
ش ــيء .عـلــى ال ـشــاشــة ،ي ـعــرض فيديو
ل ــرج ــل ي ـف ـش ــل ب ـش ـك ــل مـ ـت ــواص ــل فــي
إدخــال قدمه في الـحــذاء .وحــن يسأم
من املحاولةّ ،
يجربه في استخدامات
أخ ـ ـ ـ ــرى .ي ــدخ ـل ــه فـ ــي فـ ـم ــه ،ويـ ـح ــاول
ً
قـضـمــه ،ويـضـعــه بــن قــدمـيــه مـحــاوال
يجربه
اإلف ـ ــادة مـنــه ب ــأي شـ ــيء ،ك ــأن ّ
كعضو ذكــري .في املنتصف ،يتوقف
الـ ـج ــزء ال ـخ ـل ـفــي م ــن ك ـم ـي ــون مـحـ ّـمــل
بــال ـحــديــد وب ـع ــض الـ ـخ ــردة وال ـق ـطــع
امل ـت ـه ــال ـك ــة .ل ـك ـنــه ب ــا دوال ـ ـيـ ــب .وف ــق
اقتراح رباح ،فإنه يستدعي ماكينات
ت ـف ـحــص األل ـ ـغـ ــام وامل ـت ـف ـج ــرات ال ـتــي
ركنت تحته .كل هــذا العجز والقيود
ّ
ال ـ ـفـ ــروضـ ــة عـ ـل ــى اإلن ـ ـس ـ ــان فـ ــي غـ ــزة
تجعلها حديقة حيوانات كما يشير
ّ
االســم اآلخــر للقسم الــذي علق الفنان

ع ـلــى أح ــد ج ــدارن ــه صـ ــورة مـطـبــوعــة
ملسارات األنفاق التي يسلكها الناس
الجتياز حواجز القطاع املحاصر.
أم ـ ــام الـ ــواقـ ــع ال ـق ــات ــم لـلـفـلـسـطـيـنـيــن
ف ــي األراض ـ ــي املـحـتـلــة وف ــي ال ـخ ــارج،
يلجأ الـفـنــان إلــى السخرية لتصوير
ح ـج ــم ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـتــي
ً
ص ـ ــارت م ـ ـثـ ــاال ع ــامل ـي ــا ل ـل ـش ـت ــات .فــي
قسم األنـثــروبــولــوجـيــا ،يختفي األثــر
ال ـب ـش ــري ت ـم ــام ــا .ي ـل ـجــأ ال ـف ـن ــان إل ــى
إع ـ ــادة رس ــم ص ــور م ــن مـخـيــم «قــريــة
فلسطني ال ـجــديــدة» فــي س ــاو بــاولــو.
على عكس ما قد يخيل للبعض ،فإن
املخيم ال يقطنه الجئون فلسطينيون.
لـقــد ل ـجــأت إل ـيــه حــوالــى  8000عائلة
ب ــرازي ـل ـي ــة ت ـعــانــي ال ـف ـقــر عـ ــام ،2014
كاحتجاج على اإليـجــارات واألسعار
املرتفعة ،لتتخذ من الخيم املصنوعة
مـ ــن أغـ ـطـ ـي ــة ب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة وال ـخ ـش ــب
موطنًا لـهــا .أمــا االس ــم الـتــي اختارته
العائالت ،فيعتمد فلسطني كنموذج
عـ ــن الـ ـظـ ـل ــم وال ـ ـه ـ ـجـ ــرة وال ـت ـه ـم ـي ــش،
م ــن م ـن ـط ـلــق ال ـت ـض ــام ــن م ــع الـقـضـيــة
الفلسطينية .في اللوحات املرسومة
بأحجام كبيرة كأحجام الخيم ،تظهر
املـخـيـمــات ،لـكــن رب ــاح ي ـفــرغ الــوجــود
ال ـب ـشــري مـنـهــا ،فـيـبـقــى مـنـهــا ه ــاالت
شبحية غائبة تمامًا .بجانبها ،ركنت
ّ
خزانة علقت عليها من الـخــارج قطع
مــابــس .هناك مــا يدلنا إلــى الوجود
الـ ـبـ ـش ــري الـ ـ ـ ــذي ت ـف ـش ــل أع ـي ـن ـن ــا فــي
الـقـبــض عـلـيــه بـشـكــل مـبــاشــر .كرسي
ال يتسع لــه الـصـنــدوق املــوضــوع في
إحـ ـ ــدى زواي ـ ـ ــا الـ ـص ــال ــة ،ك ـم ــا ل ــو أن ــه
الوطن ،الذي تلفظه حقائب الالجئني.
ّ
«أرب ـعــة أمــاكــن لــزيــارة الـجــنــة» لخليل ربــاح:
حتى  7نيسان (أبــريــل) ـ غاليري «صفير
ـ ـ ـ ـ زمـ ـل ــر» (ال ـكــرن ـت ـي ـنــا ـ ـ ـ ش ـم ــال بـ ـي ــروت).
لالستعالم01/566550 :

بعد مرور عام على معرض «من أجل متحف في فلسطني»
الــذي أقيم فــي «معهد العالم الـعــربــي» فــي بــاريــس ،أقيمت
الدورة الثانية من املعرض مع ارتفاع عدد تبرعات الفنانني
الـعــرب واألجــانــب إلــى نحو  230لــوحــة ،تعرض حاليًا في
املكان نفسه طيلة شهرين كاملني .هناّ ،
عبر الرسامون
التشكيليون والـنـحــاتــون والـفــوتــوغــرافـيــون مــن مختلف
الجنسيات عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ،كما
تـطــوع أهــم املـهـنــدســن املـعـمــاريــن لتقديم تصاميم أولـيــة
عــن املبنى املستقبلي الــذي يسعى املنظمون إلــى البحث
عن موقع له داخل األراضي املحتلة ،ويفضلون إقامته في
القدس .هكذا ،يتحول مشروع إنشاء متحف للفن الحديث
واملـعــاصــر فــي فلسطني إلــى واق ــع يــومــا بعد ي ــوم ،بعدما
كان اإلعالن عنه في خريف  2015بمثابة حلم أو مبادرة
مستحيلة.
تتوزع األعمال على مساحة نحو  100متر مربع ،تجسد
الفنون الحديثة واملعاصرة على مدار السنوات الخمسني
األخـ ـي ــرة .ال ت ـت ـنــاول ه ــذه األع ـم ــال ال ـص ــراع الفلسطيني
اإلسرائيلي فقط ،بــل ّ
تعبر أيضًا عــن تفاصيل وقضايا
إنسانية ويومية عبر مختلف وســائــط وأشـكــال التعبير
الراهنة مثل :فن التصوير مع كارتييه بروسون ،ودوانــو،
وآن مــاري فيليير .كما تحضر تجربة ت ــاردي ،وتيتوان
ملــازو في رســوم الكارتون ،وعــروض الفيديو للسينمائي
املعروف جان لوك غودار .أما الرسم ،فتمثله أعمال هيرفيه
دي روزا ،روبير كومباس ،حامد عبد الله...
تشرف على هذا املعرض «جمعية الفن الحديث واملعاصر»
إلــى جانب معهد العالم العربي .وحسب اتفاقية وقعها
مــع املفوضية الفلسطينية فــي اليونيسكو قبل سنتني،
سيتكفل املعهد بجمع التبرعات والتنسيق مع مختلف
الهيئات الثقافية والدبلوماسية خاصة مع املغرب والجزائر
وت ــون ــس ،بـهــدف تشجيع الـفـنــانــن هـنــاك عـلــى االلـتـحــاق
بنظرائهم العرب واألوروبـيــن الذين أطلقوا املبادرة العام
املاضي مثل :كلود فياال ،هيرفيه دي روزا ،روبير شمال،
ورشيد قريشي .يومها ،لبى هؤالء نداء الفنان الفرنسي
ارنست بينيون ارنست ( )1942الــذي يقول لـ «األخبار»:
«جــاءتـنــي الـفـكــرة مـنــذ لـقــائــي بــالـشــاعــر الــراحــل محمود
دروي ـ ــش ،ف ـش ـعــره ي ـعـ ّـبــر ع ــن ش ـعــب بــأك ـم ـلــه .وتـكــريـمــا
لدرويش ،اقتبسنا من جملته الشهيرة شعارنا« :ونحن
نـحــب ال ـف ــن»» .يستوحي ارن ـســت امل ـشــروع مــن «متحف
املنفى» الذي أطلقه في ثمانينيات القرن املاضي ملناهضة
نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ،وجمع حينها
أعمال عشرات الفنانني وعرضها في نحو  50دولة.
خ ــال االف ـت ـتــاح ال ــذي أق ـيــم قـبــل أيـ ــام ،أك ــد رئ ـيــس «معهد
آن ماري فيليير «قلنديا ـ فلسطين» ()2004

العالم العربي» جاك النغ ّأن معرض «من أجل متحف في
فلسطني» يدعم قضية الشعب الفلسطيني ويظهر اهتمامه
بالثقافات والفنون ،بعيدًا عن صور الحرب والدمار.
وكشف الباحث واملؤرخ الفلسطيني إلياس صنبر ،سفير
فلسطني لــدى اليونسكو عــن وص ــول عــدد ال ــزوار خــال
ال ـ ــدورة الـســابـقــة م ــن امل ـع ــرض إل ــى  6000ش ـخــص .كما
أثـنــى عـلــى اهـتـمــامــات الفرنسيني والـجــالـيــة الـعــربـيــة بهذا
الـحــدث الـثـقــافــي ،كاشفًا عــن انـطــاق عملية جمع أعمال
الفنانني األجــانــب املقيمني فــي فرنسا وأوروبـ ــا والضفة
األخـ ـ ــرى م ــن امل ـت ــوس ــط .وي ـت ــم ذلـ ــك ع ـبــر تــوس ـيــع شبكة
االتصاالت مع البعثات الدبلوماسية الفلسطينية للتنسيق
وإرســال اللوحات إلى باريس ،فيما تجمع أعمال الفنانني
الفلسطينيني ونظرائهم العرب في الضفة الغربية أو البلدان
امل ـجــاورة .ويضيف ل ـ «األخ ـب ــار»« :ه ــذا املـعــرض ليس عن
فلسطني بل هو من أجلها .ولذلك هو مهم بالنسبة لنا كونه
يعبر عن تضامن الفنانني بمختلف جنسياتهم وأعراقهم
ودياناتهم مع شعبنا ودعمهم لحريتنا وسيادتنا الكاملة.
وأملنا أن تزداد األعمال املتنوعة من حيث مدارسها الفنية
ً
ومواضيعها ،لنفتخر مستقبال بكل هــؤالء الذين وقفوا
إلــى جانب بــادنــا» .أمــا السفير الفلسطيني املـنــاوب لدى
اليونسكو منير أنسطاس ،فيرى ّأن كثيرين يتساءلون
حــول جــدوى االهـتـمــام بــاملـبــادرات الثقافية أمــام املشاكل
السياسية واالجتماعية التي نعانيها فــي ظــل االحـتــال.
ول ــذل ــك ه ــو يــؤكــد عـلــى فـعــالـيــة ه ــذه امل ـشــاريــع ف ــي كسب
تأييد املنظمات الدولية وانتزاع املزيد من االعتراف بالدولة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ال سـيـمــا أن ـه ــا ت ــأت ــي م ــن ف ـنــانــن عــاملـيــن
ينتصرون للضمير اإلنساني .ويقول لـ «األخبار»« :يعتبر
معرض ومتحف للفن الحديث واملعاصر ردًا سياسيًا قويًا
على االحتالل اإلسرائيلي ،ونحن نقاومه عبر سالح الفن».
وكــان إلـيــاس صنبر قــد أشــار خــال افتتاح املـعــرض إلى
ً
تدريب املوظفني الذين سيشتغلون في املتحف مستقبال،
فيما تحرص «جمعية فن الحديث واملعاصر» في فلسطني
على تجسيده وفق معايير املتاحف الدولية الكبرى ،وقد
تــراوح مساحته بني  3000إلى  5000متر مربع .ويعتبر
املـنـظـمــون مــديـنــة ال ـقــدس هــي امل ـكــان األم ـثــل ل ــه ،لكنهم لم
يخفوا مواجهتهم للعراقيل واإلج ـ ــراءات املـعـقــدة بسبب
الصراع الدائر في األراضي املحتلة .وبعد اختتام املعرض
في أيــار (مايو) املقبل ،سيرحل إلــى املتحف الفلسطيني
بيرزيت في الضفة الغربية ،ثم يشق طريقه نحو أوروبــا
وباقي دول العالم.
معرض «من أجل متحف في فلسطني» :حتى 13
أي ــار (مــايــو) ـ ـ «معهد العالم الـعــربــي» ،بــاريــس ـ ـ
www.imarabe.org
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ َ ْ
معايدة...

أيها األموات!
ُ
األموات النائمون في مقابركم...
أيها

ُ
ُ
أحالم أمهاتكم
في
األحياء
األموات
أيها
ِ
ّ
ومحبيكم...
َّ
ُ
ُ
األبرياء ،النادمون،
األموات السذ ُج،
أيها
َ
املنس ّيون)،
الغافرون ،الناسون (أو ِ
الندم أو
الذين لم يعودوا في حاج ٍة إلى ِ

املغفر ِة أو النسيان...
َ
َ
ُ
األموات ،يا َ
آباءنا ،وإخوتنا ،وظالل
أيها
وكوابيسنا:
وقاطني أدمغ ِتـنا
أرواحناِ ،
ِ
هنيئًا لكم!

صورة
وخبر

شـهدت صـاالت  TCL Chinese Theatreفـي هوليـوود ،أخيـرًا افتتـاح النسـخة الجديـدة
مـن سلسـلة أفلام ( Tomb Raiderإخـراج راور أوتـوغ) ،بحضـور نجوم العمـل من بينهم
والتـون غوغينـز وزوجتـه ناديا كونرز .في هذا الشـريط الذي يصل إلى السـينمات اللبنانية
غـدًا الخميـس ،ينضـم والد «الرا كروفت» (أليشـيا فيكانـدر) لعداد المفقوديـن بعد ذهابه
خنجـر «زيـان» األثـري .عندهـا ،تنطلـق االبنـة للبحـث عنـه على جزيـرة صينية
عـن ِّ
للتنقيـب ُ
مجهولـة ،وتجنـد «لـو ِرن» (دانيـال وو) ،صديـق والدهـا القديـم ،ليكـون مرشـدها علـى
سـطح الجزيـرة ،لكنهمـا يصطدمـان بعواقـب رحلتهمـا الكارثيـة ثـم يجـدان أنهمـا فـي
محاولـة للبقـاء علـى قيـد الحياة( .فريزر هاريسـون ـــ أ ف ب)

ُ
األموات األموات،
أيها
األموات الذين ما َ
ُ
ُ
يخيفهم
عاد
أيها
املوت:
ّ
كل عيد ...وأنتم ...ساملون.
2016/9/11

ّ
للصم!
وسام كمال« :ستاند أب»

«دجاجة» لينا أبيض
تحلم في LAU
بدءًا من  20آذار (مارس) الحالي،
وعلى مدى ستة عروض فقط،
ّ
تقدم املخرجة اللبنانية لينا أبيض
(الصورة) مسرحية «الدجاجة التي
حلمت» ،املقتبسة عن رواية الكاتبة
الكورية سان مي هوانغ ،على
مسرح «غلبنكيان» في «الجامعة
اللبنانية األميركية» .يروي العمل
قصة دجاجة اسمها «ورق» لم يعد
يروق لها أن تضع بيضًا حسب
الطلب ،فتخطط للهرب إلى البرية
لتضع بيضة خاصة بها .ومعلوم
أن الرواية الكورية باعت أكثر من
ّ
مليوني نسخة ،وقد اختارتها
أبيض نظرًا لرمزيتها واختزالها
ّ
الحرية الشخصية واألمومة
لقيم
والثورة على التقاليد.
«الدجاجة التي حلمت» ،بدءًا من 20
آذار (مارس) الحالي ـ  20:30ـ مسرح
«غلبنكيان» في ( LAUقريطم ـ
بيروت) .لالستعالم 01/786464 :أو
.03/791314

ّ
يستمر في حصد اإلعجاب
فيما
من خالل عروض الـ «ستاند أب»
كوميدي التي ّ
يقدمها أو مشاركته
في تقديم برنام ج �Ridiculous
 ness Arabiaعلى قناة «كوميدي
سنترال أرابيا» (متوافر حصريًا
عبر شبكة  ،)OSNيستكمل الفنان
اللبناني وسام كمال (الصورة)
التحضيرات ملشروع هو ّ
األول من
نوعه في لبنان والعالم العربي.
ّ
يخطط الشاب املولود في العام
 1991لعرض « stand upمجاني
ّ
بالصم
مئة في املئة» خاص
واألشخاص الذي يعانون ّمشاكل
وصعوبات في السمع ،يتوقع
أن يبصر النور في نهاية العام
الحالي أو في بداية العام 2019
على أبعد تقدير ،وهو ال يحمل
اسمًا نهائيًا بعد .الفنان الذي
اشتهر بفيديوات كوميدية على
قناته الخاصة على يوتيوب
تجمعه بوالده بعنوان Lebanese
 Father and Sonnوسلسلة �Leba
 ،nese Ads: Ekht el Logicيؤكد
ّ
لـ «األخبار» أن الفكرة بدأت قبل
ثماني سنوات بعد حادثة جرت
أثناء عرض «ستاند أب» كان
ّ
يقدمه في «جامعة الكفاءات»
(جبل لبنان)« :رأيت في صفوف
تضحك كثيرًا،
صبية
ّ
الجمهور ّ
ففوجئت ألنني أعرف أنها
صماء ،ومن شبه املستحيل أن

انتهاء السهرة،
تفهم نكاتي .بعد
ّ
أخبرني أصدقاؤها بأنه حني
أستدير صوبها كانت تقرأ حركة
ّ
شفتي ،بينما يترجمون لها هم
ماذا أقول حني أكون على الجانب
اآلخر من املسرح» .هنا ،اتخذ
وسام قراره بإعداد عرض ّخاص
بالصم وكتبه بالفعل ،إال أنه
يجري عليه حاليًا تعديالت قبل
الوصول إلى النسخة النهائية
ّ
سيقدمها كاملة بلغة اإلشارة:
التي
«في نهاية العام املاضي ،حصلت
على شهادة في هذه اللغة ،وأتلقى
ّ
متطورة.
في الوقت الحالي دروسًا
انخراطي في مجتمع هؤالء،
مع
ّ
أدركت أنهم يتلقون الفكاهة
ّ
بطريقة مختلفة ،كما أن هناك

تعابير ال يفهمونها ،كاألمثال على
سبيل املثال» .في السياق نفسه،
ستستوحى املواضيع من حياتهم
اليومية ،إن لناحية األسئلة
املزعجة التي يتلقونها أو املواقف
ّ
يتعرضون لها أو غيرها:
التي
«سأتناول األفكار من وجهة
نظرهم ...أو من مفهومي أنا لها».
ّ
ويشير كمال أيضًا إلى أن هذه
الخطوة مرتبطة بـ «رغبتي في
ّ
التوسع باألنواع الكوميدية
الفئة
وعروضي
ّ
الكوميدية ...هذه ّ
من اللبنانيني حفزتني على تعلم
واإلطالع على
مهارات جديدة،
ّ
ّ
الصم ،»...واعدًا بأنه سيوافي
ثقافة
ّ ً
ّ
ّ
الجمهور أوال بأول بالتطورات
عبر يوتيوب.

تحية فنية:
من طرابلس لفيروز
ّ
توجة طرابلس (شمال لبنان)،
ّ
مساء اليوم األربعاء تحية خاصة
إلى فيروز ( 1935ـ الصورة) من
خالل حفلة يستضيفها «مركز
الصفدي الثقافي» الذي يواظب
على احتضان املواعيد الثقافية
ّ
املنوعة .تأتي السهرة في إطار
أمسيات املوسيقى الكالسيكية،
وهي من تقديم الشاعر سعيد
الولي .في هذه الليلة ،ستؤدي
املغنية الشابة غابرياال نجم
باقة من أشهر أغنيات «سفيرتنا
إلى النجوم» ،على أن يرافقها
املايسترو خالد نجار على العود،
وأستاذ البيانو جورج داود،
وأستاذ الرق سليم نابلسي.
تحية لفيروز :اليوم األربعاء ـ الساعة
ً
مساء ـ «مركز الصفدي
السادسة
الثقافي» (شارع رمزي الصفدي ـ
املعرض ـ طرابلس /شمال لبنان)
الدعوة عامة.
لالستعالم06/410014 :

