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سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ّ
حل العقد الداخلية ينطلق اليوم:

«مجموعة الستة»:
للسنة المعارضين أن يتمثلوا بوزيرين

هل تعوق الرهانات الخارجية تشكيل الحكومة؟
معني بتشكيل الحكومة ْأن ليس هناك ّ
ّ
معوقات خارجية وراء تأخير البدء بالمشاورات
تأكيد أكثر من مصدر
على الرغم من ّ
ّ
الجدية للتأليف ،إل أن مماطلة الرئيس سعد الحريري تترك انطباعًا عن ارتباط التأخير بأجندات سعودية تراهن على تحول
في موازين القوى من العراق إلى اليمن
ّ
أقـ ـ ــل م ــن ش ـه ــر م ـض ــى ع ـل ــى تـكـلـيــف
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـحـ ــريـ ــري تـشـكـيــل
حكومة ما بعد االنتخابات النيابية،
من دون أن تظهر مالمح ّ
جدية لقرب
التأليف .وفيما كانت أجواء التشاؤم
ّ
تخيم على الساحة السياسية حتى
مساء أمس ،أضفى اللقاء الذي جمع
ال ـح ــري ــري ب ــال ــوزي ــر جـ ـب ــران بــاسـيــل
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة أول مــن
أم ــس ،أج ــواء م ـح ــدودة مــن الـتـفــاؤل.
وبانتظار عودة الحريري إلى بيروت
ال ـي ــوم ،حـيــث سـيـكــون عـصــر غ ــد في
استقبال املستشارة األملانية أنجيال
ميركل في بيروت ،التي تــزور لبنان
بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون قـ ـب ــل يـ ّ ــومـ ــن ف ـ ــي ج ـ ــدول
أع ـمــال أبـ ــرزه م ـلـ ّـف الــاج ـئــن ،تبقى
ّ
التطورات في امللف الحكومي معلقة
على تفعيل التواصل والتشاور بني
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة لتشكيل حكومة

لقاءات خالل األيام المقبلة
لحلحلة العقد الداخلية أمام
تشكيل الحكومة
يعود الحريري إلى بيروت
اليوم بعد لقاء مع باسيل في باريس
ناقشا خالله تشكيل الحكومة
ّ
املوسعة ،في سباق
الوحدة الوطنية
ّ
تطورات إقليمية ودولية خطرة.
مع
م ـص ــادر سـيــاسـيــة بـ ــارزة ف ــي الـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ق ــال ــت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
إن «لـ ـق ــاء ب ــاس ـي ــل والـ ـح ــري ــري ك ــان
ً
طويال وجــديــا ...وال توجد مشاكل».
وأوض ـحــت أن رئـيــس الـحـكــومــة بــات
يدرك أن التأخير في التأليف لم يعد
مبررًا ،وبالتالي بات لزامًا أن يغادر
مربع إرض ــاء الجميع إلــى مصارحة
األطراف باألحجام التي تستحق
كل
ّ
أن تتمثل بها فــي الـحـكــومــة« ،إذ إن
مـ ــن ي ـط ــال ـب ــون ب ـح ـص ــص أكـ ـب ــر مــن
ح ـج ـم ـهــم ه ــم م ــن يـ ــؤخـ ــرون عـمـلـيــة
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ب ــال ـت ــوازي م ــع عـمـلـ ّـيــة ال ـت ـحــالــف في
اليمن للسيطرة على الساحل الغربي.
ّ
ك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك يـ ـض ــع ت ــأخـ ـي ــر الـ ـح ــري ــري
ف ــي خــانــة «االن ـت ـظ ــار اإلق ـل ـي ـمــي» في
خطوة مشابهة ملا حصل على مدى
السنوات املاضية ،حني كان فريق 14
آذار يراهن على التحوالت في اإلقليم
عبر العرقلة الداخلية ،ثم ال يلبث أن
يضطر إلى السير في التسويات مع
فشل مشاريع رعاته في اإلقليم.
وبــا شـ ّـك ،فــإن الرئيس ميشال عون
وحــزب الله وحلفاءهما في الداخل،
يـسـعــون إل ــى اإلس ـ ــراع ف ــي الـتــألـيــف،
مــع ازديـ ــاد االسـتـحـقــاقــات الــداخـلـيــة
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
والظروف املالية الضاغطة في البالد،
التي تحتاج إلى ورشة عمل سريعة،
ال يخدمها أن تبقى البالد في مرحلة
املــراوحــة وتصريف األعـمــال .ومــع أن
ّ
أكـثــر مــن م ـقـ ّـرب مــن ال ـحــريــري يــؤكــد
ّ
املكلف ّ
يقدر الصعوبات
أن الرئيس
امل ـل ـقــاة ع ـلــى عــات ـقــه وامل ـخ ــاط ــر الـتــي
ت ـح ـي ــط ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ــالـ ــوضـ ــع امل ــال ــي
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،إال أن الـ ـت ــأخـ ـي ــر ال
ي ــزال سـ ّـيــد امل ــوق ــف ،بـمــا يــوحــي بــأن
الحريري يخضع لضغوط خارجية
ال يستطيع تجاوزها.
ّأم ـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـع ـقــد ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة،
فــا ت ــزال أزم ــة تـمـثـيــل ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية في الحكومة ،العقدة األبرز،
خصوصًا بعد تأكيد رئيس الحزب
سمير جعجع قـبــل يــومــن مطالبته
ّ
الحر
باملناصفة مــع التيار الوطني
ً
عمال باتفاق معراب .وال تزال العقدة
الدرزية أيضًا على حالها ،مع إصرار
رئيس الجمهورية على توزير النائب
طــال أرس ــان وتـمـ ّـســك الـنــائــب وليد
ج ـن ـبــاط بــامل ـقــاعــد ال ــدرزي ــة الـثــاثــة
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة .وفـ ــي اإلط ـ ـ ــار ،سـ ّـجــل
أمــس لقاء جمع معاون األمــن العام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه،
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ح ـ ـسـ ــن الـ ـخـ ـلـ ـي ــل ورئ ـ ـيـ ــس
الحزب الديموقراطي اللبناني طالل
أرس ــان .بــاإلضــافــة إلــى ّذلــك ،ال تــزال
ماثلة عقدة تمثيل السنة من خارج
ت ـيــار املستقبل فــي الـحـكــومــة ،حيث
سيقوم «الـلـقــاء الــوطـنــي» ال ــذي عقد
اجتماعًا أمس في منزل النائب عبد
الرحيم مراد ،بجولة على عون ّ
وبري
وقوى سياسية أخرى للتشديد على
ضرورة تمثيل اللقاء بحقيبة وزارية.
ك ــذل ــك األم ـ ـ ــر ،اس ـت ـق ـبــل عـ ــون رئ ـيــس
الحزب السوري القومي االجتماعي
ح ـن ــا الـ ـن ــاش ــف ووف ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن الـ ـح ــزب،
وط ـ ــال ـ ــب ال ـ ــوف ـ ــد ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ت ـم ـث ـيــل
القومي في الحكومة.

«ختم» جوازات اإليرانيين

انتهاء أزمة مرسوم القناصل
ّ
وقع وزير املال علي حسن خليل ،أمس ،الدفعة الثانية من مراسيم تعيني
ً
القناصيل الفخريني ( 27قنصال) وأعادها إلى وزارة الخارجية ،على أن يتلقى
من وزير الخارجية واملغتربني جبران باسيل في الساعات املقبلة ،املراسيم
القديمة الـ 32للتوقيع عليها ،بعدما كانت سببًا في إثارة
أزمة بني التيار الوطني الحر وحركة أمل على خلفية
أمرين ،أولهما تجاوز باسيل توقيع وزير املال ،وثانيهما
عدم األخذ باملالحظات واألسماء التي تقدم بها كل من
حزب الله وحركة أمل معًا إلى باسيل ،قبيل توقيع
األخير املراسيم في الثامن من حزيران املاضي.
ً
وكان حزب الله ،ممثال بمسؤول وحدة االرتباط
والتنسيق وفيق صفا ،قد نشط في الساعات األخيرة
من أجل تمرير املراسيم الـ ،27بعد إدخال بعض
التعديالت على األسماء املقترحة (اسمان ينتميان إلى
الطائفة الشيعية).

الـتــألـيــف .فليس منطقيًا أن يطالب
االشتراكيون بثالث حقائب والقوات
بخمس .عندها ،بالنسبة والتناسب،
يـ ـح ــق ل ـل ـت ـي ــار  10وزراء م ـ ــن دون
احتساب حصة رئيس الجمهورية،
إال إذا كـ ــان رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة يــريــد
إعـطــاء هــم ذل ــك مــن حـصـتــه» .ونقلت
ـري أن ــه ال ي ــزال
املـ ـص ــادر ع ــن ال ـح ــري ـ ّ
راف ـض ــا أي تـمـثـيــل لـســنــة  8آذار في
الحكومة.
وبـيـنـمــا اسـتـمــر الــرئ ـيــس نـبـيــه بـ ّـري
ع ـل ــى ت ـش ــاؤم ــه ل ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي عـلــى
ً
التوالي ،متسائال عن األسباب التي
تدفع الحريري إلى التأخر في البدء
بالعمل على التشكيل بشكل جـ ّـدي،
قــالــت م ـص ــادر مـتــابـعــة ل ــ«األخ ـب ــار»
ل ـيــل أمـ ــس ،إن «ه ـن ــاك ب ـ ــوادر جـ ّ
ـديــة
لـ ـب ــدء م ـس ــاع ــي ال ـت ــأل ـي ــف ،وسـتـعـقــد
اجتماعات الـيــوم وفــي األي ــام املقبلة
تصب في هذا السياق» .غير أن ّ
ّ
بري،
ف ــي تـ ـس ــاؤالت ــه ،رب ـ ــط ب ــن الـ ـظ ــروف
الـخــارجـيــة وال ـت ـط ــورات فــي اإلقـلـيــم،
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وبــن التأخير في تشكيل الحكومة،
على اعتبار أن العقد الداخلية ،وإن
كانت صعبة ،لكنها ليست مستحيلة،
ّ
ويمكن حلها إذا انطلقت الـحــوارات
ب ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف .وت ـ ــأت ـ ــي ت ـ ـسـ ــاؤالت
ب ـ ّـري فــي ظــل التصعيد الـسـعــودي ـ ـ ـ
األميركي ـ ـ ـ اإلسرائيلي في كل املنطقة
ضد إيــران وسوريا وحلفائهما ،من
العراق إلى لبنان وفلسطني واليمن،
ّ
وف ــي ظ ــل اإلج ـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة ضد
روس ـي ــا م ــن ق ـبــل الـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ب ــالـ ـعـ ـق ــوب ــات
املضادة .االنطباع العام في بيروت،
أن ال ـس ـع ــودي ــة ب ــات ــت ّت ــرب ــط مـلـفــات
امل ـن ـط ـق ــة ،وم ـن ـه ــا املـ ـل ــف ال ـل ـب ـنــانــي،
وتحديدًا تشكيل الحكومة ،بتطورات
الـ ـع ــراق وال ـي ـم ــن ،بــان ـت ـظــار تحقيق
إن ـ ـجـ ــازات م ـيــدان ـيــة ت ـق ـلــب امل ـع ــدالت
امليدانية ملصلحة السعودية ،التي ال
تراكم إال الخسائر منذ سـنــوات ،في
رهانات فاشلة من العراق إلى سوريا
واليمن.

مـصــادر رفيعة املـسـتــوى فــي قــوى 8
ّ
آذار ،أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» مـســاء أمــس
أن ـ ــه «ل ـ ــم ي ـظ ـهــر ح ـت ــى اآلن أي عـقــد
ّ
خــارج ـيــة ،وال ـع ـمــل سـيـبــدأ عـلــى حــل
العقد الداخلية» .وفــي اإلط ــار عينه،
نفى وزي ــر الــداخـلـيــة نـهــاد املشنوق،
فــي ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،أن تكون
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة مـ ـت ــدخـ ـل ــة ف ـ ــي ت ــأل ـي ــف
الحكومة ،ال من قريب وال من بعيد.
غير أن هذه الطمأنات ،ال تجد تفسيرًا
لـ ـلـ ـب ــطء الـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــان ــي مـ ـن ــه ع ـم ـلـ ّـيــة
التشكيل ،عـلــى األق ــل ب ــدء ال ـحــوارات
بـ ــن األطـ ـ ـ ـ ــراف .وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـنــه،
تـظـهــر مـعــالــم امل ـح ــاوالت الـسـعــوديــة
إلعادة تشكيل قوة ضغط على حزب
ال ـل ــه ف ــي ل ـب ـنــان م ــن ب ـقــايــا ف ــري ــق 14
آذار ،وامل ـح ــاوالت األمـيــركـيــة إلع ــادة
قـطــع طــريــق دمـشــق ـ ـ ـ ب ـغــداد وفصل
العراق عن سوريا عبر السيطرة على
الحدود السورية ـ ـ ـ العراقية ،وتاليًا
قطع الطريق على إيــران إلــى سوريا
ول ـب ـنــان ،واسـتـكـمــال ح ـصــار طـهــران

ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،اس ـت ـمــرت قضية
إعفاء اإليرانيني من «ختم» جــوازات
سـ ـف ــره ــم عـ ـل ــى املـ ـع ــاب ــر الـ ـح ــدودي ــة
اللبنانية بالتفاعل .وزارة الداخلية
ّ
سربت أول من أمــس خبرًا يفيد بأن
املـشـنــوق سـيـ ّ
ـوجــه مــذكــرة إلــى املدير
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم إللـ ـغ ــاء ق ـ ـ ــراره بـ ـش ــأن ع ــدم
«تـخـتـيــم» ج ـ ــوازات سـفــر اإليــران ـيــن
واالكتفاء بـ«ختم» بطاقات مستقلة.
ّ
إال أن م ـص ــادر امل ـش ـنــوق أك ـ ــدت ليل
أمس لـ«األخبار» أنه لن يتخذ أي قرار
إال بعد التشاور مع رئيس الحكومة،
وبـعــد الـتـبــاحــث مــع ال ـلــواء إبــراهـيــم.
ً
ُ
شديد
وقالت املصادر إن قرارًا مماثال
التعقيد ،وخاصة في مرحلة تشديد
العقوبات على إيران .ونفت املصادر
وج ـ ــود خـ ــاف ب ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
واملدير العام لألمن العام ،الفتة إلى
ّ
أن التسريب (بـشــأن مــذكــرة الــوزيــر)
جرى فيما كان املشنوق خارج البالد.
(األخبار)

صبت «عدم ّ
ّ
جدية» سعد
الحريري ،في بحث تشكيل
الحكومة ،لمصلحة النواب
ّ
«السنة» ُ
المعارضين لتيار
المستقبل .فبعد أن فشلوا
سابقًا في تجميع أنفسهم
لقاء واحد ،لفرض
ضمن ٍ
داخل الحكومة،
تمثيلهم ّ
التقى ،أمس ،ستة منهم في
منزل عبد الرحيم مراد .لقاء
تشاوري ،طالب «بوزيرين ،على
األقل ،قياسًا على تمثيل
»القوى األخرى
ليا القزي

ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـيـ ــم مـ ـ ـ ـ ــراد ،ج ـه ــاد
الـ ـصـ ـم ــد ،عـ ــدنـ ــان ط ــرابـ ـلـ ـس ــي ،فـيـصــل
كــرامــي ،قاسم هــاشــم ،والــولـيــد سكرية.
ّ
ال ـس ــت ــة ي ـع ـت ـب ــرون م ـ ّـن أبـ ـ ــرز رمـ ـ ــوز «8
آذار» في الطائفة السنية ،وتمكنوا في
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة م ــن ال ـف ــوز على
مرشحي تيار املستقبل .ق ـ ّـرروا ،أخيرًا،
بمقعدين في
توحيد الجهود للمطالبة
ٍ
الحكومة العتيدة .لـقــاؤهــم الـتـشــاوري
الـ ـج ـ ّـدي األول ،والـ ـ ــذي ُع ـق ــد أمـ ــس في
ّ
أسقط ُح ّجة أن
منزل مــراد في ّ بيروت،
ُ
ال ـن ــواب «ال ـس ــن ــة» ال ـع ـشــرة امل ـعــارضــن
لتيار املستقبل غير ُم ّ
وحدين ،وبالتالي
ي ـص ـعــب عـلـيـهــم أن ُي ـط ــال ـب ــوا بتمثيل
وزاري .لم يعد الحريري ُ
«يواجه» كتلة
واحــدة معارضة له من داخــل «بيئته»،
بل أصبح يواجه كتلتني.
الكتلة األولــىُ ،يمثلها رئيس الحكومة
السابق نجيب ميقاتي ،حامل رقم الـ21
ألف صوت تفضيلي في دائرة طرابلس
وامل ـن ـيــة وال ـض ـن ـيــةُ ،
و«ي ـح ـ ّـص ــن» نفسه
بكتلةٍ مــن أرب ـعــة ن ــواب (سـنـ ُـي وعـلــوي
وماروني وأرثوذكسي) .من املفترض أن
ُ
عبور» مليقاتي إلى
شكل ذلــك« ،بوابة
ٍ
ي ّ
جنة مجلس الوزراء.
ّ
الكتلة الثانية ،هي «مجموعة الستة»،
الـ ـت ــي عـ ـق ــدت لـ ـق ً ــاء ه ــا أمـ ـ ــس .ن ــواب ـه ــا
ُيـ ـمـ ـثـ ـل ــون نـ ـسـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن أصـ ـ ــوات
املـقـتــرعــن داخـ ــل طــائـفـتـهــم ،وبــالـتــالــي
بــات من الصعب على رئيس الحكومة

ّ
سعد الحريري تخطي هذا الواقع الذي
أف ــرزت ــه االن ـت ـخ ــاب ــات ،إال ف ــي ح ــال ق ـ ّـرر
أن يـضــع نـفـســه ف ــي مــواج ـهــة ج ــزء من
ال ـشــارع ال ــذي سحب ورق ــة «االحـتـكــار»
أو «ال ـح ـصــريــة» م ـنــه .م ــن دون إغ ـفــال،
ّ
أن من بني الـنــواب َالعشرة ،أشـ َـهـ َـر فقط
ُ
إث ـن ــان مـنـهــم م ـع ــارض ـت ــه «الـحـقـيـقـيــة»
لـ«الحريرية السياسية» ،وهما أسامة
سعد وجهاد الصمد .اآلخــرون ،وجدوا
ّأن من «مصلحتهم» ّ
مد اليد للحريري
مــن خــال تسميته لتشكيل الحكومة،
م ــن دون أن ي ـجــد ن ـف ـســه ُم ـج ـب ـرًا على
ّ
«رد الجميل»ُ ،
ومالقاتهم إلــى الوسط،
بتسمية أحدهم للوزارة الجديدة.
أجل أن ال نبقى ُمشتتنيّ ،قررنا أن
«من ُ
لن ّ
وحد جهودنا» ،تقول مصادر
ُنلتقي
املـجـتـمـعــن ،الــذيــن قـ ـ ّـرروا إط ــاق صفة
«لقاء تـشــاوري» على اجتماعهم أمس.
يعقد «الـلـقــاء» االجـتـمــاعــات حــن تجد
ُم ـكــونــاتــه ض ـ ــرورة ل ــذل ــك ،م ــع الـحـفــاظ
ّ
ع ـل ــى خ ـص ــوص ـي ــة ك ـ ــل م ـن ـه ــم .تـمـثـيــل
النواب الوطني واســع ،يشمل طرابلس
والضنية والبقاع وبـيــروت والجنوب،
ّ
ولـ ــو أنـ ـه ــم حـ ـص ــروا أن ـف ـس ـهــم طــائـفـيــا
بخانة ُمعينة ،وجــدوهــا ضــروريــة في
ه ــذه املــرحـلــة .ه ــذه الصبغة الطائفية،
ك ــان ــت ال ـس ـب ــب ف ــي أن ُي ـح ـج ــم ُال ـنــائــب
«الـنــاصــري» أســامــة سعد عــن املشاركة
ـاوري .تـصــف املـصــادر
فــي الـلـقــاء ال ـت ـشـ ُ
«املتصالح مع نفسه».
سعد باإلنسان ّ
ولـ ـك ــن ،ال ي ـم ـنــع أنـ ـ ــه جـ ــرت ُمـ ـح ــاوالت
عـ ــدة إلق ـن ــاع ــه ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى ال ـل ـقــاء
التشاوريُ ،
«وليحاسبنا على الخطاب.

ّ
من منا نحن املجتمعني يحمل خطابًا
مذهبيًا ،ال سيما عبد الرحيم مراد زميل
أيضًا
في الناصرية» .قيل لسعد ّ
ّسعد ّ
إنه «ترشح في صيدا عن املقعد السني،
واملـفــاوضــات ُفي تشكيل الحكومة تتم
ع ـلــى أسـ ــاس ُامل ـحــاص ـصــة ال ـطــائ ـف ـيــة».
ل ــذل ــك ،كـ ــان امل ـج ـت ـم ـع ـ ُـون ي ــأم ـل ــون ب ــأن
ي ـن ـضـ ّـم س ـعــد إل ـي ـه ــم ،مل ـســاعــدت ـهــم في
ت ـح ـق ـيــق غــاي ـت ـهــم ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
مـقـعــد وزاري .ول ـك ــن ،أن يـقـبــل أســامــة

لم يجد ميقاتي
المشاركة،
مصلحة في
ّ
كي ال ُينزع منه «حق»
التمثل وزاريًا

ُ
سعد املشاركة في االنتخابات النيابية
ّ
ّ
في ظل نظام طائفي ،ألن القانون يمنع
ُم ـم ــارس ــة ال ـع ـمــل ال ـن ـيــابــي إال م ــن هــذا
الباب ،شــيء ،وأن ينضم إلــى لقاء قائم
على عنوان طائفي ،حتى ينال أعضاؤه
ٌ
شيء
«شرعية» في مواجهة الحريري،
آخ ـ ــر .ف ــأس ــام ــة س ـع ــد ،ل ــن ي ـك ــون بـهــذه
الـطــريـقــة ُمـتـجــانـســا مــع إرث ــه وخـطــابــه
القومي ـ ـ االجتماعي ،والعروبة والفكرة

أصبح الحريري بمواجهة كتلتين ُمعارضتين له :ميقاتي والنواب الستة (هيثم الموسوي)

الوطنية الجامعة.
ترفض مصادر ُاملجتمعني ّأن اللقاء ّ
تم
بطلب من فريق  8آذار السياسي ،على
ٍ
رغم انضمام قاسم هاشم (عضو كتلة
ال ـت ـحــريــر والـتـنـمـيــة بــرئــاســة الــرئـيــس
نبيه بري) والوليد سكرية (عضو كتلة
ُّ
للمقاومة) إليه« .كلنا كان لدينا
الوفاء
ّ
ُ
ّ
الهم الوحيد ،أنه طاملا اعتمدت النسبية
ُ
عتمد
خ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات ،فـيـجــب أن ت ّ
أيـضــا فــي تشكيل الـحـكــومــة ،ويتحقق
إنجاز كسر األحادية».
لكن ،ما الذي يجمع بني النواب الستة،
وه ـ ــم يـ ــأتـ ــون مّـ ــن خ ـل ـف ـي ــات ُم ـخ ـت ـل ـفــة؟
«مــا يجمعنا أنـنــا انتصرنا على تيار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،م ـ ّــن خ ـ ــال امل ـ ـع ـ ــارك ال ـت ــي
ّ
خاضها كل منا في دائرتهّ االنتخابية،
وال يمكن الحريري أن ُيمنن أح ـدًا منا
باملقعد الذي فاز به» .كان يجب أن يدفع
ذل ــك ،إل ــى أن يـشـمــل ال ـل ـقــاء ال ـت ـشــاوري
نجيب ميقاتي وب ــال عبدالله (عضو
اللقاء الديموقراطي) وف ــؤاد مخزومي
ّ(ال ـب ـي ــروت ــي امل ـ ُس ـت ـقــل) .ت ـق ــول امل ـص ــادر
إنــه «كــان مــن املمكن أن ينضم عبدالله
ّ
إلينا ،لو أن التنسيق معه كان أفضل».
مـ ـخ ــزوم ــي «ج ـ ـ ــرت مـ ـ ـح ـ ــاوالت ســاب ـقــة
ل ـل ـتــواصــل م ـع ــه ،ول ـك ـنــه ل ــم يـسـتـجــب».
أما ميقاتي ،الذي يسعى إلى أن ينتزع
م ـق ـع ـدًا وزاري ـ ــا ،ف ــا مـصـلـحــة لــديــه ألن
ي ـن ـض ــم إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري.
جلوسه ّ على الطاولة مع بقية النواب،
ّ
يعني أن ــه ّتخلى عــن «أحـقـ ّـيــة» تمثيله
ب ـ ــوزي ـ ــر سـ ــنـ ــي داخـ ـ ـ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة .مــع
اإلش ــارة ،إلــى «عالقة الصداقة ُاملمتازة
والتنسيق املستمر
بني ميقاتي ومراد،
ُ
جتمعون قد
امل
ـواب
ـ
ن
بينهما» .وكـ ّـان الـ
ّ
«حـفـظــوا» حــق ميقاتي بالتمثل ،حني
ّ
شـ ـ ـ ّـددوا ف ــي بـيــانـهــم ع ـلــى أن «ال ـن ــواب
م ــن ال ـطــائ ـفــة ال ـس ـن ـيـّـة م ــن خ ـ ــارج كتلة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،م ـ ــن ح ــقـ ـه ــم أن ي ـت ـم ـث ـلــوا
بوزيرين على األقــل قياسًا على تمثيل
ال ـقــوى األخ ـ ــرى» ،وطــال ـبــوا ب ــأن يؤخذ
هــذا املــوضــوع في االعتبار عند تأليف
الحكومة «حــرصــا على عــدالــة التمثيل
واملشاركة الوطنية في العمل الحكومي
لكل القوى السياسية صاحبة التمثيل
الشعبي الوازن».
وأكــد املجتمعون فــي بيانهم «ضــرورة
معالجة القضايا الـتــي تهم املواطنني
في شكل أساسي والعمل على اإلسراع
ف ــي تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي ي ـجــب أن
تضم كافة القوى فتكون شاملة وعادلة
إنـطــاقــا مــن مـبــدأ عــدالــة التمثيل وفقًا
لنتائج االنتخابات النيابية».

علم
و خبر
شتم المدعي العام
تعرض املدعي العام املالي علي إبراهيم ورئيس بلدية رأس بعلبك دريد
رحال ،خالل جولتهما للكشف على جدران دعم مجرى السيل ُلـ«شتائم»
من قبل عدد من شبان البلدة ،وذلك على أثر التحقيقات التي فتحت من
قبل النيابة العامة املالية في قضايا فساد في تنفيذ تعهدات جدران الدعم
ملجرى سيل رأس بعلبك ،الذي تناولته «األخبار» في عددها الصادر يوم
االثنني  ١٨حزيرانُ .
وعــرف من بني الذين أطلقوا الشتائم بحق القاضي
إبراهيم ورئيس البلدية شقيق رئيس بلدية رأس بعلبك السابق ب .ع
وإ .م  ،وآخرون من املقربني من النائب ألبير منصور واملتعهد ابن البلدة
حسان بشراوي .واعتدى الشبان على عضو البلدية رامي أنطون وشقيقه
هاني أنطون بالضربُ ،
وعلم أن رحال وأنطون تقدما بدعوى قضائية في
وقت الحق.

قضية عيتاني :الئحة طويلة من ّ
المدعى عليهم
قرر فريق الدفاع عن املمثل املسرحي زياد عيتاني تقديم دعوى شخصية
بحق املتسببني بسجنه ألكـثــر مــن  3أشـهــر ،واالف ـتــراء عليه عبر تلفيق
ّ
تهمة التعامل مع العدو اإلسرائيلي له .وقرر فريق الدفاع عن عيتاني أل

تقتصر الدعوى على املقدم في قوى األمن الداخلي سوزان الحاج حبيش
واملقرصن إيلي غبش ،إذ ستكون الئحة املــدعــى عليهم طويلة ،لتشمل
عددًا آخر من املشتبه فيهم.

ترشيح سيدتين في «المستقبل» للوزارة
ارتفعت أسهم عضو املكتب السياسي في تيار املستقبل ،املنسقة العامة
لقطاع االغتراب ميرنا منيمنة ،لتولي حقيبة غير خدماتية في الحكومة
الجديدة ،ويستمر تداول اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن لتولي حقيبة
أســاس ـيــة ،بينما يـجــزم الـنــائــب األس ـبــق مصطفى عـلــوش ب ــأن الحقيبة
الوزارية الشمالية ستكون من نصيبه.

ّ
وشهيب للوزارة
أبو فاعور
عندما طالب «اللقاء الديموقراطي» رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري
رسميًا بــأن يكون له وحــده الحق بتسمية ال ــوزراء ال ــدروز الثالثة ،أرفق
ذلك باملطالبة بوزارتي الصحة والزراعة .وعلم أن رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط ،في صدد إعادة توزير النائبني وائل أبو فاعور
وأكرم ّ
شهيب ،لكنه لم يبت داخليًا باالسم الدرزي الثالث املرشح للحكومة.
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سياسة

سياسة

ّ
لبنان ليس العراق :التدخل اإليراني ال يســهل التأليف
تقرير

لم ّ
يسهل الكالم االيراني حول لبنان تأليف الحكومة .فاستثمار نتائج االنتخابات النيابية في لبنان ،ال يشبه استثمارها في
العراق .وحيث يظهر التدخل السعودي واالميركي واضحًا ،يمكن معرفة سر التأخر في المشاورات الحكومية

ّ
ّ
الحريري غير قادر حاليًا على تخطي السعودية وشارعه السني (هيثم الموسوي)

هيام القصيفي
ال ي ــزال كــام قــائــد «فيلق ال ـقــدس» في
الحرس الثوري االيــرانــي اللواء قاسم
سليماني حــول االنتخابات النيابية
فــي لـبـنــان ي ـتــردد ص ــداه فــي االوس ــاط
السياسية في بيروت ،رغم أنه سحب
مــن ال ـتــداول .لكن االنشغال باملراوحة

الـحـكــومـيــة وعـ ــدم ال ـت ـقــدم خ ـطــوة الــى
االمام في مفاوضات تشكيل الحكومة،
أعادا كالم سليماني الى دائرة الضوء.
م ـ ـنـ ــذ أن ع ـ ـلـ ــق الـ ــرئ ـ ـيـ ــس االم ـ ـيـ ــركـ ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي مع
إيــران ،وأطلق مجددًا مسار العقوبات
االم ـي ــرك ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة ض ــده ــا وض ــد
ح ــزب ال ـل ــه ،وم ـن ــذ أن بـ ــدأت إســرائ ـيــل

ت ــوج ــه ض ــرب ــات م ـح ــددة ض ــد أهـ ــداف
إي ــرانـ ـي ــة ف ــي سـ ــوريـ ــا ،سـ ـ ــادت أج ـ ــواء
ترقب للرد االيــرانــي .في هــذه املرحلة،
قـ ـي ــل ك ـ ـ ــام سـ ـي ــاس ــي ع ـ ــن م ـ ـحـ ــاوالت
اسرائيلية الستدراج ايران وحزب الله
ال ــى ال ـح ــرب ،وف ــي امل ـقــابــل ،ع ــدم رغـبــة
الطرفني في االنجرار الى ما تريده تل
ابيب ،ألن طهران ترى في الحرب اليوم

تدميرًا ملا حققته من إمساك باملفاصل
االس ــاسـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة .وقـ ـي ــل ك ــام
سياسي ايضًا عن أن ايران تسعى الى
فــك العزلة االميركية عليها مــن خالل
االبواب االوروبية املفتوحة عليها كي
تـتـفــادى أي ط ــوق اقـتـصــادي متجدد،
وهي تسعى من خالل سياسة النفس
ال ـطــويــل ال ــى خـفــض مـسـتــوى الـتــوتــر

وتقليل عناصر املــواجـهــة مــع اوروب ــا
لـتـقــف ال ــى جــانـبـهــا ف ــي صــراع ـهــا مع
اميركا.
ب ــن هـ ــذه امل ـ ـحـ ــاوالت ك ـل ـهــا وال ــوض ــع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري والـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
وال ـي ـم ـن ــي ،وكـ ـث ــرة خ ـط ــوط املــواج ـهــة
التي تخوضها ايــران ،جاء كالم قاسم
سليماني عن انتصار محور املقاومة

فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،لـيـثـيــر
زوبـعــة سياسية خمدت ظاهريًا .لكن
ما جرى في العراق الحقًا ،مع االتفاق
ال ـس ـيــاســي الـ ــذي أب ــرم ــه زع ـي ــم الـتـيــار
ال ـص ــدري مـقـتــدى ال ـصــدر مــع ائـتــاف
الفتح بقيادة هادي العامري (الحشد
ال ـش ـع ـبــي) ،بــرعــايــة إيــران ـيــة وحـضــور
سليماني نفسه ،فتح باب التساؤالت
واالجتهادات.
ف ــي الـ ـق ــراءة الـسـيــاسـيــة الــداخ ـل ـيــة ،ان
إيــران املتهمة بأنها تقف وراء أحــداث
غ ــزة الـعـسـكــريــة األخـ ـي ــرة ،وامل ـتــورطــة
فــي الـيـمــن وت ــواج ــه خــافــات مـتــزايــدة
مع روسيا في سوريا ،في ظل السعي
املتكرر الــى احتوائها والتخفيف من
ن ـف ــوذه ــا ،تـمـكـنــت م ــن تـنـفـيــذ ان ـقــاب
واض ــح فــي ال ـع ــراق ،فـعـمــدت ال ــى خلق
م ـف ــاج ــأة س ـيــاس ـيــة ب ـعــد االن ـت ـخــابــات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة جـ ــوهـ ــرهـ ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــي إلـ ــى
استيعاب الوضع العراقي لصالحها،
موجهة رسالة واضحة الــى واشنطن
وال ـ ــري ـ ــاض ،بــأن ـهــا ق ـ ــادرة ع ـلــى جـمــع
أض ـ ــداد وح ـل ـف ــاء ت ـحــت راي ـ ــة واح ـ ــدة،
تمهيدًا لتأليف الحكومة الجديدة في
العراق.
سبق التطور العراقي رسالة إيرانية
حـ ـ ـ ــول لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان .فـ ـمـ ـن ــذ أشـ ـ ـه ـ ــر يـ ـ ــدور
ال ـكــام عــن تــداخــل الــوضـعــن الـعــراقــي
واللبناني ربطًا باالنتخابات النيابية
ال ـتــي ج ــرت فــي وق ــت مـتـقــارب فــي كال
البلدين .ومع صدور النتائج العراقية
وتقدم تحالف مقتدى الصدر ،سارعت
إيران الى احتواء االنتصار ،في حني أن
حلفاءها في لبنان حققوا فوزًا مريحًا.
م ــا ق ــال ــه س ـل ـي ـمــانــي ع ــن االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة ودوره ف ــي الـ ـع ــراق الح ـقــا،
بمثابة رســالــة عــن سـحــب ال ـعــراق من
االيدي االميركية والسعودية ،واالنذار
املباشر بأن لبنان ليس ساحة غربية
أو اميركية ،ولــن يـكــون ســاحــة خلفية
لواشنطن أو الرياض.
ف ــي ان ـت ـظــار ّ
رد ال ـف ـعــل ع ـلــى م ــا جــرى
ف ــي الـ ـع ــراق ،بـ ــدأت أولـ ــى م ــام ــح ال ــرد
االم ـيــركــي – ال ـس ـعــودي لـبـنــانـيــا على
الرسالة االيرانية بالتعثر الحكومي.
فـ ـ ــإذا اع ـت ـب ــرت طـ ـه ــران أنـ ـه ــا أمـس ـكــت
بـمـفــاصــل الـلـعـبــة الــداخ ـل ـيــة م ــن خــال
املجلس النيابي الجديد ،اال ان مفتاح
ال ـح ـك ــوم ــة ال ي ـ ــزال ف ــي ي ــد واش ـن ـطــن
والرياض .أقله هذا ما برز حتى اآلن من
خــال جــوالت امل ـشــاورات االولـيــة التي
توقفت مــن دون أي م ـبــررات ،ال سيما
أن الــذرائــع الداخلية لجهة الحصص
وتوزع الحقائب لم تعد مقنعة ،ما دام
االتفاق الطائفي واملذهبي بات واضحًا
لجهة تقاسم ال ــوزارات االساسية .وال
يمكن التخفيف مــن أهـمـيــة الـتـجــاذب

االق ـل ـي ـم ــي ح ـ ــول ال ـح ـك ــوم ــة ،وإعـ ـط ــاء
ال ـح ـج ــج حـ ــول ال ـح ـص ــص املـسـيـحـيــة
أو الـسـنـيــة امل ـعــارضــة ل ـل ـحــريــري ،ألن
ّ
هذه تمامًا الواجهة التي يتغطى بها
االفـ ــرقـ ــاء امل ـح ـل ـي ــون ف ــي ك ــل مـحـطــات
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــات م ـنــذ ع ــام ،2005
ل ـت ـبــريــر غ ـي ــاب ق ـ ــرار اق ـل ـي ـمــي ودولـ ــي
ن ــاف ــذ ب ــاإلق ــاع بــال ـص ـيــغ الـحـكــومـيــة.
فالرسالة االيرانية وصلت .والى اآلن،
ّ
رد املـعـنـيــون الــدول ـيــون واالقـلـيـمـيــون
بـتـعـطـيــل امل ـ ـشـ ــاورات ،وم ــا حـصــل في
موسكو من اتصاالت جانبية بحسب
بعض املطلعني ،لم يضف الى الصورة
سوى مالمح سوداء ال تبشر بالخير.
وألن ل ـب ـنــان غ ـيــر ال ـ ـعـ ــراق ،بـتــركـيـبـتــه
ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة وتـ ـ ــوزع ال ـقــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ب ـع ــد ن ـتــائــج
ُّ
االنـتـخــابــات ،وألن الــذي كــلــف بتأليف
الحكومة هو الرئيس سعد الحريري،
فمن الصعب الخروج مبكرًا من املأزق

ما قاله سليماني
عن االنتخابات إنذار
مباشر بأن لبنان لن
يكون ساحة خلفية
لواشنطن أو الرياض
الراهن من دون دفع أثمان .فالحريري
ّ
حاليًا على تخطي السعودية
غير قادر ّ
وشارعه السني ،والذهاب الى حكومة
ت ـتــرجــم ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي ت ـح ــدث عنها
سليماني ،والقوى املسيحية املعارضة
إليـ ـ ـ ــران لـ ــن ت ـق ــف ج ــان ـب ــا فـ ــي م ـعــركــة
تـحـيـيــدهــا وتـشـكـيــل حـكــومــة م ــن لــون
واحد .وليس من مصلحة العهد ،مهما
كــان مــوقـفــه مــن إي ــران ،املـغــامــرة بنوع
كهذا من الحكومات ،في ظل الضغوط
الدولية من خالل التضييق على حزب
ال ـل ــه .ف ــي امل ـقــابــل ،ل ــم تـظـهــر واشـنـطــن
والـ ــريـ ــاض أن ـه ـم ــا ف ــي وارد الـتـخـلــي
نـهــائـيــا عــن لـبـنــان .وامل ـخــرج املـعــروف
سيكون تكرارًا لشكل حكومات االتحاد
الوطني السابقة .لكن ال يبدو أن أحدًا
مـسـتـعـجــل ل ـل ــوص ــول إل ــى ه ــذا ال ـحــل.
والقلق من أن نكون أمام تجربة مماثلة
ملــرحـلــة تــألـيــف حـكــومــة الــرئـيــس تمام
ســام فــي نهاية عهد الرئيس ميشال
سليمان ،فنحتاج إلى  11شهرًا إلنتاج
حكومة جديدة.

مقالة

الدجاجات تبيض دوالرات
إدمون صعب
لــم يبق سياسي واح ــد ،ورجــل ديــن كــذلــك ،إال وطــالــب بمكافحة
الفساد.
حتى الذين يسبحون منذ عقود في مستنقعات الفساد ،رفعوا
رؤوسهم وأصواتهم في وجه الفساد.
فمن نصدق؟ علمًا أن هناك اثنني ال يرقى شك إلى صدقهما ،في
ضرورة وضع خطط ملكافحة الفساد ،هما الرئيس ميشال عون
والسيد حسن نصرالله ،وخصوصًا أن مصير العهد مرتبط
ّ
بقدرته على التغلب على حيتان الفساد.
ُ
وإلــى الذين يعتبرون أن الفساد مسألة بسيطة تمحى بممحاة
طبشور ،نقول :أنتم ُمخطئون.
فقد أظهرت دراسة أجريت حول أسباب الفشل في القضاء على
الفساد في اليابان ـ ـ البلد الذي ّ
يسجل أعلى مستوى للفساد في
العالم ،ما أدى إلى إطاحة عدد كبير من السياسيني ،وخصوصًا
رؤســاء الحكومات ـ ـ أظهرت أنها تربية تتحول مع الوقت ثقافة
يتوارثها جيل عن آخر.
تقول الدراسة إن بذور الفساد موجودة في املنزل .فمن الوالدة
تدهن حلمة الرضاعة لدى األم ً
إغراء للطفل بالرضاعة.
وعندما ُ
يكبر ُيرشى بحلوى لتناول أطعمة ال يستسيغها.
وعندما يصبح بعمر الــدراســة ،ويــرفــض االنـفـصــال عــن والدته
للصعود إلى الحافلة ،يرشى ببعض الحلوىّ ،
وتقدم األم رشى
لسائق الحافلة وللمعلمة التي تهتم ب ــاألوالد وتحرص على أال
تفوتهم الحافلة.
وفــي املــدرســة ،تهتم الــوالــدة برشوة املعلمة إليــاء ابنها اهتمامًا
خ ــاص ــا ،ف ـت ـســاعــده ف ــي دروس ـ ـ ــه ،وال تـغـيــب ع ــن ن ــاظ ــري ــه في
االمتحانات ،وعند الحاجة تغطي محاوالته للغش ،فتمرر له أحيانًا
األجوبة عن أسئلة االمتحان الخطية ،كذلك توصي به لدى املعلمني
واملعلمات في االمتحانات الشفهية.
وعندما يصل االبــن إلى الجامعة تكون قد اكتملت لديه صفات
الفاسد بامتياز.
ويتساءل واضع التقرير أخيرًا :بعد ذلك ،هل نعجب من مستوى
الفساد في أي بلد؟
وهنا يطرح سؤال :هل تأخرت جمعية حماية املستهلك في إثارة
موضوع األدوية وأسعارها في وجه «وزير الظل للطاقة» الذي كان
ً
منشغال في القصف على وزراء التيار الوطني الحر في الحكومة
بــإظـهــارهــم أنـهــم «عـصــابــة لـصــوص وس ـمــاســرة» فــي مــوضــوع
الكهرباء ،فيما املرضى يئنون من وطأة استغالل تجار األدوية
ألوجاعهم ،وكثيرون منهم قضوا الفتقارهم إلى ثمن الدواء؟
وكان صديقنا الدكتور إسماعيل سكرية ،قد جعل مسألة الدواء
قضيته ،وأصدر أخيرًا كتابًا ناطقًا باملافيات التي تسيطر على
هذا القطاع ،فجوبه بالقرد األبكم واألصم واألعمى!
وال نـغــالــي إذا قلنا إن وزارة الـصـحــة هــي «م ـغ ــارة عـلــي بــابــا»
الحقيقية ،وإن «دود الخل منه وفيه».
وللمناسبة ،زارنــي ذات يوم من تسعينيات القرن املاضي وزير
صديق للصحة وقــال لــي« :أنــا قــاصــدك لتساعدني بالبقاء في
وزارتي ،ألن هناك من يسعى لدى القيادة السورية لسحبها مني»،
فعجبت لألمر ،وسألته :من هو هذا؟ فأجابني« :أنت تعرفه جيدًا،
وهو قال للسوريني إن وزارته ما بتطعمي ،ألن لديه حاشية تريد
َ
أن تعيش» ،وأضاف أن الــوزارة التي يشغل ال تلبي حاجته ،لذلك
وضــع عينه على وزارة الصحة ،ألنها دجاجة تبيض ذهبًا من

األدويــة وتسجيلها ،وتبديل أسمائها ،واعتماد وكالء وتبديلهم،
ً
ّ
حتى املستشفيات واملستوصفات ،فضال عن األدويــة املصنعة
محليًا وأذوناتها ،إلى املختبرات التي ّ
تدر ماليني الدوالرات.
وألنــي أعــرف موقع الــوزيــر اآلخــر لــدى الـســوريــن ،فقد نصحت
لــه بــأن «يقطش قـ ّـريـعــة» ،كما يقول املثل ال ــدارج ،وأن يقبل بأي
وزارة أخرى .وهنا سألته عن الوزارة البديلة ،فأجاب« :السياحة».
فنصحته بأن يقبل بها وال يغضب أصدقاءه السوريني «الذين
ال ينكرون خدمة «عجائبية» أسديتها إليهم فكافأوك بالوزارة».
وحصل بعد تولي الوزير اآلخر الوزارة أن جاءني صديق صيدلي
قال لي إنه نال عقد وكالة حصرية لدواء مضاد للحساسية ويريد
تسجيله في وزارة الصحة ويرغب في أن أساعده في ذلك ،إذ قيل
له إن تسجيل األدوية الجديدة متوقف.
َ
حصلنا على موعد مع الوزير ،فرحب ِبنا بحفاوة ،وملا عرضنا
عليه موضوع الــدواء ،قال لنا إن «األمر صعب ،ألن اللجنة الفنية
التي يفترض أن توافق على التسجيل متوقفة عن االجتماع منذ
مــدة» ،وعندما سألناه :ما العمل؟ أحالنا على املدير العام الذي
أبلغنا الكالم نفسه.
خرجنا من الوزارة َ
يائسني ،إلى أن ملعت في رأس الصيدلي فكرة
البحث عن السبل التي تستعمل منذ أشهر إلنزال أدوية جديدة،
وزارني في اليوم التالي متأبطًا ملفًا يضم
في ظل لجنة ال تجتمعُ ،
أكثر من  ١٥ألف اسم دواء أنزلت إلى السوق دون الحصول على
رقم من اللجنة الفنية ،وهو الشرط الشرعي للسماح بتوزيع الدواء.
حملنا امللف في اليوم التالي إلى الوزير ،فأحالنا على املدير العام،
«ألن األمر يعود إليه» ،فتظاهر ّاملدير بأن املسألة تتجاوزه ،ثم قال
لنا إن املخرج الوحيد هو أن يوقع الوزير املعاملة ،مع اإلشارة إلى
أنها «إجازة موقتة إلى أن تعود اللجنة الفنية إلى االنعقاد» ،فعدنا
إلــى مكتب الــوزيــر مـجــددًا للحصول على توقيعه ،وفيما نحن
ننتظر فراغ الوزير من اجتماع في مكتبه ،سمعنا موظفًا يسرد
على مسامعنا ،وهو يتحدث على الهاتف بدالت «اإلتــاوات» التي
على صاحب العالقة دفعها في مقابل تسجيل دواء ،أو تغيير
اسمه ،أو تغيير وكيله ،وكلها أموال بعشرات آالف الدوالرات ،وقد
علمنا الحقًا أن هذا املوظف يملك خاتم الوزير ،وأن املعامالت ّ
تمر
بــه ،وأن الدفع يتم له مباشرة! (تــردد بعد أشهر أن هــذا املوظف
اشترى شقة في أفخم مناطق بيروت).
ّ
وقع الوزير املعاملة ،ولكن بقيت مهمة إخراجها من مكتب دائرة
الصيدلة ،وقد حضر صديقنا الصيدلي مرات عدة إلى هذه الدائرة،
فلم يجد الطبيب املختص ،إلى أن استوقفه أخيرًا أحد ّ
الحجاب
وأبلغه أن (الدكتور ق ).ال يحضر إال إذا كانت هناك معاملة قد
دفع صاحبها «إتاوة» إخراجها من الدرج ،وأشار عليه بأن يعود
ويضع مبلغ ألــف دوالر في الــدرج األول الــذي يبقى مفتوحًا مع
اسمه أو بطاقته ويحضر في اليوم التالي فيجدها جاهزة في
الدرج حيث وضع الدوالرات.
غضبت عندما عرفت باألمر ،وتوجهت إلى وزارة الصحة ،ودخلت
دائرة الصيدلة وأنا أصرخ« :يا عيب الشوم عليكم ،ما بتستحوا.
دكانة خضرة أحسن منكم».
والتفتت نحو إحدى املوظفات فوجدتها بكامل أناقتها ،وكان قد
ورد في اإلعــام أنها عائدة من أحــد ّ املؤتمرات كمرافقة لزوجة
مسؤول كبير وأن «تايورها» وحده كلف ثالثة آالف دوالر!
إنها شهادة ،اللهم إني بلغت.
مالحظة :الوزير ال يزال نافذًا ،ويطالب لفريقه في الحكومة الجديدة
بدجاجة تبيض دوالرات!

تقرير

ّ
هكذا ذهب الصوت اللبناني إلى أميركا في معركة «الفيفا» لماذا غير الوفد اللبناني رأيه في موسكو؟
مــا ال ــذي حـصــل فــي مــوسـكــو ،وكيف
ّ
صب الصوت اللبناني في خانة امللف
األميركي املشترك (الواليات املتحدة
واملكسيك وكندا) على حساب املغرب
السـتـضــافــة ك ــأس الـعــالــم 2026؟ هــذا
هو السؤال األساسي .املعطيات تقول
إن وفد لبنان إلى العاصمة الروسية
تألف من نائب رئيس االتحاد ريمون
س ـم ـع ــان ،ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
س ـم ـع ــان الـ ــدوي ـ ـهـ ــي ،واألمـ ـ ـ ــن ال ـع ــام
جـ ـه ــاد الـ ـشـ ـح ــف .الـ ـث ــا ُث ــي امل ــذك ــور
حـضــر الـفـعــالـيــات ال ـتــي أقـيـمــت على
ه ــام ــش ك ــون ـغ ــرس «الـ ـفـ ـيـ ـف ــا» ،حـيــث
نشط ّ
القيمون على امللفني في عرض
م ــا ي ـح ـمــانــه ف ــي م ـلــف االس ـت ـضــافــة

للتأثير فــي املـصـ ّـوتــن ،وهــي مسألة
توقف عندها وفد لبنان ،قبل تغيير
ـاط ع ــدة ،اتـخــذ
رأيـ ــه ،ان ـطــاقــا م ــن ن ـق ـ ٍ
على إثــرهــا ق ــرارًا بالتصويت للملف
نقاش «داخلي» ،حصل
املشترك عقب
ٍ
في موسكو .أما في بيروت ،فقد كان
الـ ـق ــرار م ـت ـخ ـذًا بــالـتـصــويــت «سـلـفــا»
ملصلحة املغربي .التغير فــي املوقف
الـلـبـنــانــي ح ــدث ه ـنــاك ف ــي مــوسـكــو.
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا ي ـ ـقـ ــول مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون فــي
الــوفــد الــذي تولى عملية التصويت،
فــإن الدويهي هو الــذي «كبس الــزر»،
ً
وتــولــى الـتـصــويــت ،ب ــدال مــن سمعان
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـق ــوم
باملهمة ،لكنه عزف عن هذه الخطوة

مـنـعــا ل ــإح ــراج .وي ـش ــرح امل ـص ــدر أن
االتفاق كان بني أعضاء الوفد من دون
العودة إلى االتحاد املحلي أو إخطار
رئ ـي ـس ــه ب ـه ــذا األم ـ ـ ــر ،وذل ـ ــك «بـسـبــب
ض ـيــق ال ــوق ــت» ،وف ــي خ ـضـ ّـم ت ـســارع
األح ــداث خ ــال الجمعية العمومية،
مضيفًا« :أسباب عدة ،وهي رياضية
ـ ـ ـ ـ ـ ع ـل ـم ـيــة أق ـن ـع ــت الـ ــوفـ ــد ال ـل ـب ـنــانــي
بضرورة التصويت للملف املشترك،
إذ ي ـك ـفــي أن ت ـم ـنــح ل ـج ـنــة الـتـقـيـيــم
ّ
املكلفة مــن قبل «الـفـيـفــا» عــامــة 5/4
للملف املشترك مقابل  5/2.7للملف
املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي» .ول ـ ـكـ ــن ه ـ ــذا «ال ـت ـس ــوي ــغ
الــريــاضــي» يـتـجــاهــل حـقــائــق أخ ــرى،
أهـ ـمـ ـه ــا تـ ـج ــاه ــل ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـسـ ـع ــودي

ف ــي «اس ـت ـق ـط ــاب» أص ـ ــوات ملـصـلـحــة
امل ـلــف األم ـيــركــي املـشـتــرك ض ـ ّـد امللف
املغربي .فمما ال شك فيه ،أن ارتباط
لبنان باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم
يستفيد مــن بــرامــج دعـ ٍـم كثيرة
الــذي
ّ
م ـنــه وامل ـم ــث ــل ف ــي لـجـنـتــه الـتـنـفـيــذيــة
بالرئيس هاشم حيدر ،لعب دورًا في
ذه ــاب ق ــرار ال ــوف ــد ف ــي ه ــذا االت ـج ــاه،
وهـ ــي ن ـق ـطــة م ـه ـمــة ب ـ ــرأي امل ـصــوتــن
ملـصـلـحــة أم ـي ــرك ــا ،ل ـك ــون اآلس ـيــويــن
هــم مــن يـصـ ّـوتــون فــي االستحقاقات
الـقــاريــة الـتــي قــد يحتاج فيها لبنان
أصوات في أي انتخابات أو طلب
إلى
ٍ
استضافة.
ف ــي ه ــذا االت ـج ــاه ص ـ ّـب غــالـبـيــة عــرب

آسـيــا ،حيث ذهبت  7أص ــوات للملف
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك م ـ ـقـ ــابـ ــل  5ل ـ ـل ـ ـم ـ ـغـ ــرب .مــع
تصويت لبنان والعراق والكويت إلى
جــانـ ًـب ال ـس ـعــوديــة ،سـجـلــت األخ ـيــرة
نقطة في صراعها السياسي مع قطر
ً
ال ـتــي احـتـضـنــت ال ـع ــراق م ـثــا لـفـتــر ٍة
طــوي ـلــة ح ـيــث ت ـح ـ ّـول ــت ال ــدوح ــة إلــى
مكان أساسي ملعسكرات منتخباتها
ٍ
ّ
ومــاعـبـهــا ملـبــاريــات أنــديـتـهــا فــي عــز
األزم ــة التي عرفها الـعــراقـيــون ،ولكن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ن ـج ـحــت فـ ــي اس ـت ـق ـطــاب
الـ ـع ــراق ،ك ـمــا نـجـحــت ف ــي اسـتـقـطــاب
لبنان .الـفــارق هــو أن الــوفــد اللبناني
«يـ ـت ــذرع» بــأس ـبــاب ري ــاض ـي ــة ،بينما
ال ي ـخ ـفــى ف ــي األروق ـ ـ ـ ــة ال ـع ــراق ـي ــة أن

قــرار العراقيني بالوقوف في الجانب
ال ـس ـع ــودي ،ك ــان «س ـي ــاس ـي ــا» .لـبـنــان
استفاد أكثر من مرة من االستضافات
الـقـطــريــة ملنتخباته بحكم الـعــاقــات
الـطـ ّـيـبــة بــن االت ـح ــادي ــن ،لـكــن صوته
ّ
صب في اتجاه معاكس .وهذه مفارقة
أيضًا.
وبعيدًا من كل هذه املسائل الخارجية،
بــرز اعتبار وزارة الشباب والرياضة
ف ــي بـيــانـهــا أن م ــا حـصــل ك ــان خــافــا
لـ ـت ــوجـ ـي ــه واضـ ـ ـ ـ ــح ،وألنـ ـ ـه ـ ــا أرسـ ـل ــت
ت ــوج ـي ـه ــا بـ ـش ــأن الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،ف ـك ــان
«اس ـت ــدع ــاء» االتـ ـح ــاد وط ـلــب الــوزيــر
أمس من أعضائه اتخاذ إجراء صريح
واتخاذ تدابير ،على اعتبار أن أحدهم

ي ـج ــب أن ي ـت ـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة .وف ــي
ه ــذه «ال ـخ ـط ــوة ال ـضــاغ ـطــة» خ ـطــورة
إل ــى ح ـ ٍّـد م ــا ،إذ ك ـمــا ه ــو م ـع ـلــوم ،إن
اتحاد
أي تدخل سياسي فــي شــؤون
ٍ
وطني يؤدي إلى قرار إيقاف االتحاد
م ـ ــن قـ ـب ــل «ال ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــا» ،الـ ـ ـ ــذي ب ـح ـســب
م ـع ـلــومــات خ ــاص ــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» كــان
رئيسه السويسري جياني إنفانتينو
(ال ـ ـ ــذي «ي ـ ـمـ ــون» ع ـل ــى ل ـب ـن ــان) يـمـيــل
إل ــى املـلــف املـشـتــرك .اع ـت ـبــارات أخــرى
ذكــرهــا أع ـضــاء الــوفــد فــي اجتماعهم
مــع وزي ــر الـشـبــاب والــريــاضــة محمد
فنيش أمس ،حيث حضر إلى الوزارة
رئيس االتـحــاد هاشم حيدر ،ونائبه
ري ـ ـمـ ــون س ـم ـع ــان وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
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التنفيذية سمعان الــدويـهــي ،موسى
م ـك ــي ،وائ ـ ــل ش ـه ـي ــب ،واألم ـ ـ ــن ال ـع ــام
لالتحاد جهاد الشحف .كذلك حضر
ّ
استمر لساعةٍ كاملة
االجتماع الــذي
املدير العام لوزارة الشباب والرياضة
زيــد خيامي ،ومستشار الــوزيــر علي
ف ــواز .يبقى أن املـخــرج الوحيد ،الــذي
ك ــان مـمـكـنــا ،حـســب م ـصــدر آخ ــر ،هو
أن ال يـ ـص ـ ّـوت ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون إط ــاق ــا،
ال لـلـمـغــرب ،وال ألم ـيــركــا ،كـمــا فعلت
إيران .الالفت أن االتحاد الذي ّ
يحمله
البعض املسؤولية جماعيًا ال فرديًا
خندق واحد
بشأن ما حصل ،بدا في
ٍ
خ ــال ل ـقــائــه م ــع ال ــوزي ــر ،وذلـ ــك بعد
اقتناعه بتوضيحات وفده ،الذي كان

رئـيـســه واض ـحــا ب ــأن أحـ ـدًا لــم يتصل
ب ــه م ــن أي وزارة ،طــال ـبــا الـتـصــويــت
للمغرب ،بــل إن ق ــرار ات ـحــاده كــان قد
ّ
اتخذ ضمن هذا السياق ،علمًا أن قلة
تعرف بأنه خــال انتخابات االتحاد
ال ـعــربــي األخـ ـي ــرة ل ــم ي ـص ـ ّـوت امل ـغــرب
مل ـص ـل ـحــة ع ـض ــو االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
م ـح ـمــود ال ــرب ـع ــة ،ل ـكــن هـ ــذا األم ـ ــر لم
يسقط من ّ
توجه االتحاد لدعم امللف
املـغــربــي .وه ــذه وجـهــة نـظــر تتجاهل
«سير األح ــداث» ،بحيث كــان االتفاق
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت أن ي ـ ـجـ ــري ال ـت ـص ــوي ــت
للمغرب ،وفــي موسكو صــوت الوفد
اللبناني ألميركا.
من الواضح أن الوزارة تريد موقفًا من

االتحاد ،وال تريد إحراجه أمام الفيفا،
فما كان من سمعان إال أن أبلغ الوزير
فنيش بأنه «جاهز لتقديم استقالته»،
كـمــا نـقــل حــاضــرون لــاجـتـمــاع ،لـيـ ّ
ـرد
األخ ـي ــر ب ــأن «هـ ــذه امل ـســألــة ه ــي شــأن
اتحادي داخلي» .حتى هذه اللحظة،
ترى ًوزارة الشباب والرياضة أن ثمة
خ ـط ــأ حـ ــدث ب ـم ـنــح امل ـل ــف األم ـي ــرك ــي
املـشـتــرك صــوتــا لبنانيًا ،وف ــي خدمة
«االستقطاب السعودي» ،لكنها تريد
«كـ ـب ــش ف ـ ـ ــداء» م ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ل ـك ــي ال
ً
يحسب موقف الــوزارة نفسها تدخال
سياسيًا فــي كــرة الـقــدم ،وهــو أمــر قد
يكون عقاب الفيفا عليه شديدًا.
(األخبار)
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سياسة
قضية اليوم

تقرير

أوجيرو :فوضى مستمرة

كبيرة هي الضجة التي أثيرت في شأن ما ُس ّرب من رواتب ضخمة لعدد من الموظفين والمدراء .تم التشكيك بالمعلومات
لكن أحدًا لم يعلن عدم صحتها .حتى الحديث عن فروقات عن ثمانية أشهر لم تكن مقنعة لتبرير األرقام المرتفعة ،ألنها
ببساطة لم تكن شاملة .وضع أوجيرو ليس على ما يرام .بعد أزمة الرواتب أثيرت أزمة المناقالت ،وها هي اإلشاعات عن
فصل منصبي المدير العام عن رئيس الهيئة تقترب من الواقع

الرواتب
المرتفعة...
تابع
تستكمل «األخبار» نشر ّ
عينة إضافية
مـ ــن امل ــوظـ ـف ــن وروات ـ ـب ـ ـهـ ــم عـ ـ َـن شـهــر
أي ــار (القيمة الصافية الـتــي ُحـ ِّـولــت إلى
الـحـســابــات املصرفية لـهــؤﻻء املوظفني
بعد اقتطاع ضريبة الدخل واشتراكات
الـ ـضـ ـم ــان اﻻج ـت ـم ــاع ــي وال ـح ـس ــوم ــات
ال ـت ـقــاعــديــة اﻷخـ ـ ـ ــرى) .ك ــذل ــك ال تــدخــل
ضـمــن ه ــذه ال ـت ـحــويــات قـيـمــة السلف
املــال ـيــة ال ـت ــي ك ــان ق ــد س ـبــق لـلـهـيـئــة أن
دفعتها بشكل إضافي وبشكل شهري
مـبــاشــرة لكل ه ــؤالء األش ـخــاص كبدل
عمل إضافي شهري يقدر بـ  ٧٥ساعة
عمل إضافية شهرية (أجريت مقاصة
حسمت بنتيجتها الدرجات األربــع من
السلف):
 -1جــورج أسطفان ،رئيس النقابة43 :
مليون ليرة.
 -2طوني حنا ،املدير الفني 42 :مليون
ليرة.
 -3جـ ـب ــران خـ ـ ــوري ،ب ـت ـصــرف رئـيــس
الهيئة 26 :مليون ليرة.
 -4غابي سميرة 25 :مليون ليرة.
 -5بسام جرادي ،مدير املوارد البشرية:
 41مليون ليرة.
 -6رفعت ناقوزي 24 :مليون ليرة.
 -7غـ ــريـ ــس ح ـ ـ ـ ــداد ،م ـك ـت ــب ال ـ ـشـ ــؤون
القانونية 24 :مليون ليرة.
 -8روﻻ رباح 23 :مليون ليرة.
 -9عبد ال ــرؤوف قـبــان ،شــؤون تنظيم
اﻻتصاﻻت 22 :مليون ليرة.
 -10فؤاد بلوط 22 :مليون ليرة.
 -11مـحـمــد أب ــو زي ـنــب ،ق ـطــاع الــرواتــب
واﻷجور 22 :مليون ليرة.
 -12خــالــد مـ ــواس ،مـكـتــب الـخـلــوي في
الوزارة 22 :مليون ليرة.
 -13عبد الله إسماعيل ،أمني سر النقابة:
 21مليون ليرة.
 -14مهند الخطيب 21 :مليون ليرة.
 -15جوزيف بارود 21 :مليون ليرة.
 -16حسام جهير 21 :مليون ل.ل.
 -17محمد سلطاني 21 :مليون ليرة.
 -18منذر ريفي 20 :مليون ليرة.
 -19رك ــان ح ــوى :حـ ــارس 19 :مليون
ليرة.
 -20حكمت أدهمي :من دون مهمة19 :
مليون ليرة.
 -21تهامة غادر 17 :مليون ليرة.
 -22محمد الجنون 15 :مليون ليرة.
 -23ماهر مجذوب 23 :مليون ليرة.
 -24حسن التقي 22 :مليون ليرة.
 -25خليل حرشي 19 :مليون ليرة.

سياسة
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من خالف مذكرة المدير العام التي تحدد عدد الساعات اإلضافية كوفئ ومن التزم بها تراجع راتبه! (الوكالة الوطنية لإلعالم)

إيلي الفرزلي
ل ــم ت ـن ـتــه ق ـض ـيــة ن ـق ــل امل ــوظ ـف ــن فــي
ه ـي ـئ ــة أوج ـ ـيـ ــرو مـ ــن مـ ــراكـ ــز عـمـلـهــم
خ ــاف ــا ل ــأص ــول .وع ـل ــى رغـ ــم ع ــودة
املدير العام عماد كريدية عن قراراته،
بعد أن استدعى كل املوظفني الذين
أخـ ــذ اإلجـ ـ ـ ــراء ب ـح ـق ـهــم ،واع ـ ـتـ ــذر مــن
بـعـضـهــم ،تـبــن أن ــه ع ــاد وأص ــر على
معاقبة البعض اآلخر .لكنه هذه املرة
لــم يعتمد األسـلــوب السابق (توقيع
ط ـل ـب ــات ال ـن ـق ــل ب ـش ـكــل م ـن ـف ــرد وم ــن
دون مــواف ـقــة املــوظ ـفــن وم ــدرائ ـه ــم)،
إنـ ـم ــا ط ـل ــب مـ ــن امل ــوظـ ـف ــن أن ـف ـس ـهــم
تــوق ـيــع ط ـل ـبــات نـقـلـهــم رغ ـمــا عـنـهــم،
ملجرد االرتياب بهم .من هؤالء :مالك
دهـ ـيـ ـن ــي ،س ــاس ــن ضـ ــاهـ ــر ،وص ـفــي
طاهر وأسامة عمرو.
أمـ ــا م ــن ش ـكــك ف ــي ض ـخــامــة رواتـ ــب
ب ـعــض مــوظ ـفــي أوجـ ـي ــرو ع ــن شهر
أي ـ ـ ـ ـ ــار ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي نـ ـ ـش ـ ــرت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»
ب ـع ـض ـه ــا ،وأب ـ ــرزه ـ ــا رات ـ ـ ــب ك ــري ــدي ــة
الـبــالــغ  112مليون لـيــرة ،أو مــن برر
ض ـخ ــام ـت ـه ــا ب ـت ـض ـم ـن ـه ــا فـ ــروقـ ــات
روات ــب ثـمــانـيــة أش ـهــر ،فـهــو تناسى
أن الفروقات جــاءت عشوائية وغير

عادلة وغير مبنية على قواعد ثابتة،
فكانت النتيجة تضخم روات ــب فئة
قليلة من املدراء واملوظفني املحظيني
وتــراجــع روات ــب ال ـســواد األع ـظــم من
امل ــوظ ـف ــن ،م ــا أدى إل ــى اعـتــراضـهــم
عـلــى حـســم «ال ـس ـلــف» مــن روات ـب ـهــم.
ح ـ ـت ـ ــى تـ ـحـ ـمـ ـي ــل املـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ــى
املــوظـفــن الــذيــن تــراجـعــت رواتـبـهــم،
انطالقًا من أنهم لم يعملوا ساعات
إضافية كافية لكي ال يتأثر راتبهم
بحسم السلف مقابل زيادة الدرجات
األربع (تقدر الدرجات األربعة بنحو
 40س ــاع ــة ع ـم ــل إض ــافـ ـي ــة) ل ــم يـكــن
مقنعًا .وعليه ،فإن من التزم باملذكرة
التي تحدد الحد األقصى للساعات
اإلضافية ب ــ 35ساعة ،تراجع راتبه،
فيما ارتفعت رواتــب من لم يلتزموا
ب ــامل ــذك ــرة أو س ـج ـلــت ل ـه ــم س ــاع ــات
إضافية غير محققة.
اع ـت ــراض ــات املــوظ ـفــن كــانــت كـبـيــرة،
ف ــاضـ ـط ــرت اإلدارة ،امل ـت ـخ ـب ـط ــة فــي
القرارات العشوائية ،إلى التراجع عن
تطبيق الحسومات .لكن ذلك لم يحل
دون حصول فئة محددة من العاملني
واملـ ــدراء عـلــى تـعــويـضــات كـبـيــرة في
شهر أيار ،هي قيمة فروقات تطبيق

سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب بـمـفـعــول
رج ـعــي عــن ال ـف ـتــرة الـســابـقــة املـمـتــدة
لفترة  8أشهر فقط ،مــن شهر أيلول
 2017ولغاية شهر نيسان  ،2018وتم
احتسابها وصــرفـهــا للموظفني مع
رواتب شهر أيار الفائت.
األبرز أن من بني هؤالء من لم يكن له
أي مهمة أو عمل أســاســي أو مكتب
أو حتى مكان عمل في الهيئة أو من

موظفون ال يزورون
أوجيرو لكن يحصلون
على ساعات إضافية

لم يزر مركز عمله منذ أشهر طويلة،
على ما تشير اللوائح املسربة التي
تنشر «األخبار» عينة إضافية منها.
إضافة إلى أزمة الرواتب التي ال تزال
تتفاعل فــي الهيئة ،تفاعلت مسألة

ح ـص ــول م ــدي ــر ال ـش ـب ـكــات ه ـ ــادي بو
فرحات على أربع درجات استثنائية،
كما انتشرت رسالة نصية في شأنها
ب ـ ــن املـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن أن ـه ــا
مخالفة للقوانني واألنـظـمــة املرعية
في أوجيرو .لكن املفاجئ أن كريدية
ق ـ ـ ــام ب ـح ـم ـل ــة ت ـح ـق ـي ــق واسـ ـ ـع ـ ــة مــع
املوظفني ملعرفة مصدر الرسالة ،وهو
ما وجد فيه موظفون تعديًا فاضحًا
على حرية التعبير والتواصل.
وكانت القصة قد بدأت منذ أسابيع
ق ـل ـي ـل ــة ،حـ ــن اتـ ـخ ــذ م ـج ـل ــس إدارة
الهيئة قرارًا يقضي ،خالفًا للقوانني
وخالفًا ملواد النظام الداخلي للهيئة
ولـنـظــام املـسـتـخــدمــن ،بــزيــادة أربــع
درجــات إضافية استثنائية لترفيع
بــو فــرحــات ،ال ــذي يشغل فــي الــوقــت
نفسه ،منصب عضو مجلس إدارة
ال ـه ـي ـئ ــة .مـ ــا ي ـع ـن ــي أن بـ ــو ف ــرح ــات
قـ ــد ح ـص ــل فـ ــي ش ـك ــل إجـ ـم ــال ــي ،مــع
الــدرجــات األربــع التي أعطيت أخيرًا
ل ـج ـم ـي ــع مـ ــوظ ـ ـفـ ــي ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ،رب ـط ــا
بسلسلة الــرتــب وال ــروات ــب ،عـلــى ما
مـجـمــوعــه ثـمــانــي درج ـ ــات .وأصـبــح
ب ــال ـت ــال ــي أعـ ـل ــى م ــوظ ــف فـ ــي هـيـئــة
أوج ـيــرو مــع أعـلــى أقــدمـيــة على رغم

استبدال استيراد المازوت األحمر باألخضر لمصلحة من؟
صغر سنه قياسًا للمدراء العاملني
في الهيئة ،مما يجعله يتخطى في
اﻷقدمية جميع املدراء الذين هم أقدم
منه بسنوات عدة أمثال طوني حنا
وجـ ـ ــورج اس ـط ـف ــان وإيـ ـل ــي زي ـتــونــي
وم ـح ـمــد مـحـيــدلــي وأح ـم ــد رم ــاوي
وغ ـي ــره ــم .وق ــد وص ــف ه ــذا اإلجـ ــراء
ب ــأن ــه ت ـم ـه ـيــد ل ـي ـش ـغــل بـ ــو ف ــرح ــات
منصب املدير العام للهيئة بالوكالة
فــي كــل م ــرة يـغـيــب فـيـهــا كــريــديــة أو
حــن انـتـهــاء فـتــرة والي ـتــه بـعــد سنة
ونصف السنة.
وت ــذك ــر املـ ـص ــادر أن ب ــو ف ــرح ــات قد
قايض تمرير هذا القرار في مجلس
إدارة ال ـه ـي ـئــة م ــع ال ــدكـ ـت ــور غ ـســان
ض ــاه ــر ،ال ـع ـضــو اآلخـ ــر ف ــي مجلس
إدارة ال ـه ـي ـئــة ،م ـقــابــل امل ــواف ـق ــة من
قبله على تمرير اتفاق عقد خدمات
استشارية تقنية مــع ضــاهــر ،خالفًا
للقانون ،براتب  5آﻻف دوﻻر أميركي
شهريًا تضاف إلى التعويضات التي
يـتـقــاضــاهــا بـصـفـتــه ع ـضــو مجلس
إدارة والتي تبلغ ألفي دوﻻر شهريًا.
وب ـح ـس ـب ــة ب ـس ـي ـطــة ل ـف ـئ ــة ودرج ـ ــات
بــو فــرحــات ،يقول املـصــدر إنــه يتبني
أن ــه مــن املـفـتــرض أن يـكــون قــد شغل
منصبه الذي يشغله حاليًا ﻷكثر من
عشرين سنة مضت ،في حني أنه في
الــواقــع لم يمر عليه في هــذا منصبه
كمدير للشبكات سوى سنة واحدة.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة وس ــط حــديــث
م ـت ــزاي ــد ع ــن رغ ـب ــة ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ــر ب ـف ـصــل م ـن ـصــب امل ــدي ــر ال ـع ــام
ع ــن مـنـصــب رئ ـيــس ال ـه ـي ـئــة ،الـلــذيــن
يشغلهما كــريــديــة حــال ـيــا ،كـمــا كــان
يشغلهما عبد املنعم يوسف ،وضمه
إل ــى الـكــوتــا املسيحية فــي املـنــاصــب
اإلدارية (كما كان سابقًا) .علمًا أن بو
فــرحــات هــو املــرشــح الوحيد مــن قبل
العونيني الستالم هذا املنصب .وفي
ظ ــل رف ــض ت ـي ــار املـسـتـقـبــل لـلـفـصــل،
ط ــرح ــت أيـ ـض ــا إمـ ـك ــانـ ـي ــة اسـ ـتـ ـب ــدال
مـ ـنـ ـص ــب املـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ألوجـ ـ ـي ـ ــرو
بمنصب املدير العام ملؤسسة كهرباء
لبنان (مسيحي حاليًا) ،إال أن األمر
لـ ــم ي ـب ــت بـ ـع ــد .وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ـ ــإن خ ـطــوة
زي ــادة ال ــدرج ــات األرب ــع لـبــو فــرحــات
تمهد واقعيًا لتسلمه اإلدارة العامة
ألوج ـ ـيـ ــرو ،وب ــال ـت ــال ــي الـ ــدخـ ــول إل ــى
دائـ ــرة ال ـق ــرار ف ــي ق ـطــاع االت ـص ــاالت،
التي يسيطر عليها املستقبل (وزير
االت ـ ـصـ ــاالت ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
أوجيرو ومديرها العام).

ً
ابتداء من نهاية تموز
المقبل ،سيتوقف لبنان
عن استيراد المازوت األحمر
المخصص لالستهالك الخاص،
فينتقل إلى استيراد المازوت
األخضر حصرًا .قرار يعيد
هيكلة بنية السوق القائمة
على احتكار الدولة الستيراد
المازوت األحمر ،وعلى احتكار
القطاع الخاص الستيراد
لمازوت األخضر .مبررات القرار
كثيرة ،لكن حسابات الربح
والخسارة ال تزال ملتبسة
محمد وهبة
أع ـل ــن أمـ ــس وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ف ــي حـكــومــة
ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال سـ ـي ــزار أب ـ ــي خـلـيــل
«االنـتـقــال كليًا مــن امل ــازوت األحـمــر إلى
امل ـ ـ ـ ــازوت األخ ـ ـضـ ــر ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر ت ـمــوز
املقبل» ،مشيرًا إلى أن «ال كلفة اقتصادية
إضافية على املواطن ،ألن ظروف السوق
أدت إلى تساوي أسعار املــازوت األحمر
واألخ ـض ــر» .كــذلــك قــال إن ال ـقــرار يحمل
مـفــاعـيــل بـيـئـيــة إيـجــابـيــة بـسـبــب الـفــرق
بني نسبة الكبريت املرتفعة في املازوت
األحمر والنسبة املنخفضة في املــازوت
األخضر ،أي «لن يبقى مازوت ملوث في
السوق اللبنانية».
وب ـح ـســب أبـ ــي خ ـل ـيــل ،ال ي ـشـمــل ال ـق ــرار
اسـ ـتـ ـي ــراد امل ـ ـ ــازوت األحـ ـم ــر امل ـخـصــص
السـتـهــاك مـعــامــل الـكـهــربــاء فــي لبنان،
رغ ـ ــم أن ـ ــه «أعـ ـل ــى م ــن  10ب.ب.م ،وه ــو
فـقــط لـكـهــربــاء لـبـنــان لـتـشـغـيــل معملي
الــزهــرانــي ودي ــر ع ـمــار ،ألنـهـمــا يعمالن
عـلــى امل ـ ــازوت» ،إال أن ــه أوض ــح أن هناك
ّ
خطة تقضي بــأن يبدأ تشغيل املعملني
ب ـ ّـواس ـط ــة الـ ـغ ــاز قــري ـبــا ب ـعــد اسـتـكـمــال
فــض ع ــروض «مـحـطــات اسـتـيــراد الـغــاز
الطبيعي».

ن ـح ــو  2300ط ــن م ـ ـ ــازوت أحـ ـم ــر ،مـنـهــا
 870أل ـف ــا ع ـبــر م ـن ـشــآت ال ـن ـفــط وبـيـعــت
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،ف ـي ـم ــا الـ ـب ــاق ــي مـخـصــص
السـتـهــاك مـعــامــل الـكـهــربــاء ُ
ويـسـتـ َ
ـورد
ع ـبــر ع ـقــود م ــن دولـ ــة ل ــدول ــة ي ـقــال إنـهــا
ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى فـ ـس ــاد واسـ ـ ــع ن ــات ــج مــن
ات ـفــاقــات جــانـبـيــة ب ــن م ـس ـتــورد محلي
والشركات الحكومية في كل من الجزائر
(أحد رموز هذه الصفقات ،وهو جزائري
من أصــل فرنسي ،مطروح تجنيسه في
مرسوم التجنيس الحالي) والكويت.
على أي ح ــال ،أث ــار ق ــرار إلـغــاء استيراد
املـ ــازوت األح ـمــر املـخـصــص لالستهالك
الـخــاص ،الـتـســاؤالت ّ
عمن سـتــؤول إليه
ح ـ ّـص ــة م ـن ـشــآت ال ـن ـفــط ال ـس ــوق ـي ــة .فهل
تـسـتــأثــر ال ـشــركــات الـخــاصــة بــاسـتـيــراد
امل ــازوت األخ ـضــر ،أم أن الــدولــة ستكون
ُ
شريكًا معها؟ ومن األسئلة التي طرحت
أيضًا في السوق ،ما إذا كانت الشركات
الخاصة مستفيدة من هذا القرار بسبب
املضاربة التي تتعرض لها من تهريب
امل ــازوت األحـمــر مــن ســوريــا إلــى لبنان،
وه ــل ت ـبـ ّـرر الـكـلـفــة الـبـيـئـيــة ه ــذا ال ـقــرار،
رغ ــم أن ال ـف ـقــراء فــي امل ـنــاطــق هــم األكـثــر
اسـتـهــاكــا ل ـل ـمــازوت األح ـمــر املستعمل
ل ـل ـت ــدف ـئ ــة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـب ـل ـي ــة وف ــي
املصانع؟

ّ
مبررات بيئية وتجارية

بحسب املعلومات املستقاة من مسؤولني
رسميني ومــن تجمع مـسـتــوردي النفط
وت ـج ــار م ـح ــروق ــات غ ـيــر مـنـضــويــن في
ّ
التجمع ،فإن القرار له ّ
مبرراته التجارية
أيضًا ويثير بعض الشكوك أيضًا .فقد
صار صعبًا استيراد املازوت األحمر من
أوروبــا حيث أوقــف استعماله ،ولم يعد
متوافرًا إال في مناطق ّ
محددة في العالم
م ـثــل روس ـي ــا (م ـنــاطــق ال ـب ـحــر األسـ ــود)
والــواليــات املتحدة األميركية .وتضيف
املعلومات أنــه يرتقب أن توقف روسيا

ً
ابتداء
إنتاج املــازوت األحمر وتصديره
من عام  ،2022ما يعني أن استيراده من
ً
أي مكان آخر سيكون مكلفًا جدًا ،فضال
عن ضرره البيئي .ويشير املدافعون عن
القرار إلى أن توحيد النوعية في السوق
سـيـخـفــف م ــن ال ـف ــات ــورة الـصـحـيــة الـتــي
ندفعها بسبب تساقط الكبريت الناتج
من استهالك املــازوت األحمر واشتعاله
في األجواء اللبنانية.
ومن املبررات أيضًا ،أن هناك اتفاقًا مع
مستوردي املشتقات النفطية على أن
ال يحصر اسـتـيــراد املـ ــازوت األخـضــر

ُ
فرض على الشركات
أن تشتري من منشآت
النفط  400ألف طن من
المازوت األخضر

بيد جهة ّ
معينة ،بل أن يجري تقاسم
الـ ـحـ ـص ــص فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق عـ ـب ــر إجـ ـب ــار
الشركات املـسـتــوردة على شــراء كمية
من املازوت األخضر من منشآت النفط
مساوية لكميات املــازوت األحمر التي
كانت تشتريها من املنشآت سابقًا ،أي
مــا ي ــوازي  400أل ــف ط ــن .فــي الـبــدايــة،
كـ ـ ــان تـ ـج ـ ّـم ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوردي امل ـش ـت ـق ــات
النفطية يرفض هذا األمر وأبلغ وزارة
الـطــاقــة رف ـضــه أن ت ـفــرض عـلـيــه شــراء
ّ
حصة من منشآت النفط ،لكنه رضخ
ب ـع ــدم ــا اسـ ـتـ ـص ــدرت م ـن ـش ــآت ال ـن ـفــط
قــرارًا من مجلس شــورى الــدولــة يتيح
لــوزيــر الـطــاقــة إع ــادة الـعـمــل بــإجــازات
االستيراد وقت اللزوم .الشركات كانت

أكبر الخاسرين من قرار وزير الطاقة هم الفقراء في المناطق الجبلية (هيثم الموسوي)

إعادة هيكلة السوق

ال شـ ّـك في أن قــرار أبــي خليل يــؤدي إلى
إع ــادة هيكلة جــذريــة فــي بنية الـســوق.
فـهــو ،مــن جـهــة ،يلغي اسـتـيــراد امل ــازوت
األحمر املحتكر من الحكومة اللبنانية
عـبــر مـنـشــآت الـنـفــط ،وي ـ ّ
ـوس ــع ،مــن جهة
ثــانـيــة ،اسـتـيــراد امل ــازوت األخـضــر الــذي
كان محتكرًا من القطاع الخاص ،أي من
تجار املشتقات النفطية .في عام ،2017
أي قـبــل ص ــدور ال ـق ــرار ،اس ـت ــورد لبنان

ت ــري ــد اس ـت ـم ــرار اح ـت ـكــارهــا ل ـل ـمــازوت
األخـ ـض ــر وال ت ــري ــد أي م ـنــاف ـســة مــن
الدولة.

استنسابية القرار وتوابعه

في املقابلّ ،
وجهت انتقادات إلى القرار،
مـفــادهــا أن ــه يمنح وزي ــر الـطــاقــة سلطة
استنسابية قــد تستعمل بنحو فاسد.
وجــود إج ــازات االسـتـيــراد ك ــأداة قمعية
ّ
ي ــرت ــب نـتــائــج عـكـسـيــة عـلــى ال ـه ــدف من
الـقــرار ،إذ قد يلجأ أي وزيــر للطاقة إلى
ات ـف ــاق ــات جــان ـب ـيــة م ــع م ـس ـت ــورد م ـعـ ّـن
م ــن أجـ ــل م ـن ـحــه إج ـ ــازة اس ـت ـي ــراد عـلــى
حـســاب آخــريــن ،ويمكنه أيـضــا أن يزيد
حـ ّـصــة ه ــذا املـسـتــورد ويـقـلــص حصص
آخرين .بمعنى آخر ،إن إجازة االستيراد
الـ ـص ــادرة ع ــن وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال تخضع
ألي شـكــل مــن ال ـضــوابــط واألص ـ ــول ،بل
هي أداة استنسابية وفق أهــواء الــوزراء
بصرف النظر عن هويتهم.
ك ــذل ــك ي ـ ــرى تـ ـج ــار ال ـن ـف ــط أن األهـ ـ ــداف
البيئية ال تتحقق إال إذا اتـخــذ الــوزيــر
قـ ــرارًا بـمـنــع اسـتـعـمــال امل ـ ــازوت األحـمــر
املخصص ملعامل كهرباء وبمنع مــواد
نـفـطـيــة م ـشــاب ـهــة ف ـي ـهــا ن ـس ـبــة مــرتـفـعــة
ج ـدًا مــن الـكـبــريــت تستعمل فــي معامل
اإلس ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت .ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ــى عـ ـن ــاص ــر
الـ ـتـ ـل ـ ّـوث ه ـ ــذه أن هـ ـن ــاك ك ـم ـي ــة ك ـب ـيــرة
م ــن ال ــزي ــوت امل ـح ــروق ــة ال ـت ــي تستعمل
بطريقة عشوائية في املصانع واملخابز
واألف ـ ـ ـ ــران ...وبــاسـتـثـنــاء الـكـمـيــات الـتــي
أوقـ ـ ـ ـ ــف اس ـ ـت ـ ـي ـ ــراده ـ ــا ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـكـ ـمـ ـي ــات
املستعملة مــن املـ ــازوت األح ـمــر وامل ــواد
املـشــابـهــة الـتــي تـحــوي نسبة عــالـيــة من
الكبريت والتي توافق وزارة الطاقة على
اسـتـيــرادهــا ال ت ــزال نسبة الـتـلـ ّـوث فيها
أعلى بنحو مرتني ونصف من الخفض
املحقق بنتيجة وقــف اسـتـيــراد املــازوت
األحمر املخصص لالستهالك الخاص.
أما بالنسبة إلى التهريب الذي يستفيد
منه الفقراء من سكان املناطق الجبلية،
فإنه من أبرز عناصر املنافسة التي كان
يتعرض لها مستوردو النفط في لبنان.
الـكـمـيــات امل ـهـ ّـربــة قــد ال ت ـكــون مـتــوافــرة
دائـمــا فــي الـســوق ،لكنها أقــل كلفة على
املستهلكني.
القرار لن ّ
يغير على املستهلك إال في أمر
واحــد :نسبة الحرق في املــازوت األحمر
أقل منها في املازوت األخضر ،ما يعني
أن ال ـك ـم ـيــات املـسـتـهـلـكــة ف ــي ل ـب ـنــان من
امل ــازوت األخـضــر قــد تــزيــد بسبب وقــف
استيراد املازوت األحمر ،وال سيما لدى
م ـصــادر االس ـت ـهــاك املـتـصـلــة بالتدفئة
امل ـن ــزل ـي ــة ف ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـب ـل ـي ــة ،وف ــي
املصانع التي كانت تعتمد على املازوت
األح ـم ــر لـلـحـصــول عـلــى طــاقــة رخيصة
لتشغيل خطوط إنتاجها.

تقرير

خطة أمنية لبعلبك ...فقط في اإلعالم!
عـنــدمــا يعلن رئـيــس حــركــة أم ــل الرئيس
نبيه بري واألمني العام لحزب الله السيد
حـســن نـصــرالـلــه ،رف ــع الـغـطــاء السياسي
عن أي مرتكب في منطقة البقاع الشمالي،
وعـ ـن ــدم ــا ي ـ ـتـ ــرأس رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون جلسة استثنائية
لـلـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـلــدفــاع (أع ـل ــى سلطة
أمـنـيــة وع ـس ـكــريــة) ،قـبــل حــوالــى الـشـهــر،
يخصصها ملناقشة األوضاع األمنية في
البقاع عمومًا وبعلبك خصوصًا ،ويقرر
اتـخــاذ الـتــدابـيــر األمـن ـ ي ــة الــازمــة لتعزيز
األمن فيها ،ماذا يمنع السلطة السياسية
ومن خاللها جميع املؤسسات العسكرية
واألمنية من تنفيذ قــرار ضبط األمــن في
البقاع الشمالي؟
املــؤســف بالنسبة ألهــالــي املنطقة ،ليس

م ــا يــأم ـلــونــه م ــن إج ـ ـ ــراءات ج ــذري ــة« ،بــل
صار أقصى طموحنا وضع حد لفوضى
السالح واملسلحني يوميًا ،بحيث يبادر
كل جهاز إلى تحمل مسؤوليته ،بمالحقة
مــن يخالف الـقــانــون ،فــي أي اتـجــاه كــان،
وإذا حـصــل أي اع ـت ــراض سـيــاســي على
اإلجــراءات اليومية ،عندها ،سيبادر أهل
املنطقة إلى قول األشياء بأسمائها» على
حد تعبير أحد رؤساء بلديات املنطقة.
ويسأل أحد نواب املنطقة األجهزة األمنية
عما إذا كانت أية خطة عسكرية أو أمنية،
س ــواء أكــانــت تقليدية أم استثنائية في
ال ـش ـكــل وامل ـض ـم ــون إلـ ــى أك ـث ــر م ــن شهر
(مجلس الدفاع انعقد في  18أيــار) حتى
تــوضــع مــوضــع التنفيذ ،وي ـقــول« :ح ــرام
أن تـسـقــط هـيـبــة ال ــدول ــة أمـ ــام حـفـنــة من

اللواء السيد يرفع سقف
خطابه في مؤتمر
صحافي يعقده عصرًا

امل ـج ــرم ــن واملــرت ـك ـبــن م ـمــن ي ــري ــدون أن
يـ ـص ــادروا ت ـض ـح ـيــات ال ـن ــاس والـجـيــش
وامل ـ ـقـ ــاومـ ــن م ـم ــن ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن هــزي ـمــة
اإلره ـ ــاب الـتـكـفـيــري وي ـق ـفــون ف ــي مــوقــف
العاجز إزاء عصابات ال تمت بصلة إلى

قيم الناس وعاداتهم وتقاليدهم».
ص ــرخ ــة األه ـ ــال ـ ــي س ـت ـج ــد ص ـ ــداه ـ ــا ،فــي
املؤتمر الصحافي الذي سيعقده النائب
اللواء جميل السيد عند الساعة الرابعة
من بعد ظهر اليوم في «الكورال بيتش»،
ومن املتوقع أن يرفع خالله سقف خطابه
السياسي ،عبر دع ــوة جميع الـقــوى إلى
ً
تحمل مسؤولياتها ،فضال عن التلويح
بإجراءات تصعيدية لألهالي.
وف ـي ـم ــا ن ـف ــى م ــرج ــع أم ـن ــي م ـع ـنــي عـلـمــه
ً
بوجود خطة أمنية ،قائال لـ«األخبار» إنه
سمع ذلــك فقط فــي وســائــل اإلع ــام ،لكن
أحـ ـدًا ل ــم يـطـلــب مـنــه أي ــة تـحـضـيــرات في
هــذا االتـجــاه ،تمنى رئيس بلدية بعلبك
حسني اللقيس «أن تشهد بعلبك تواجدًا
ً
فــاعــا لـكــل األج ـهــزة األمـنـيــة والـ ــدرك في

سبيل بسط سلطة الدولة وتفعيل دورها
وتوقيف مرتكبي األحداث املخلة باألمن.
وفــي اتصال مع «األخـبــار» ،قــال اللقيس:
«املطلوب ليس خطة أمنية معلنًا عنها
مسبقًا وهي حتمًا لن تؤدي إلى النتائج
امل ــرج ــوة ،وإن ـمــا تــدابـيــر جــديــة وصــارمــة
لـحـفــظ األم ــن وتــوق ـيــف امل ـخ ـلــن» ،وحــذر
القوى األمنية عن توقيف
من أن إحجام
املرتكبني «يدفع ُامل َ
عتدى عليهم إلى الثأر
وه ــذا تـمــامــا مــا يــؤيــده وج ـهــاء العشائر
الذين يطالبون األجهزة األمنية بحضور
فاعل في املنطقة وممارسة دورها بحزم
لتشكل رادع ــا ملــن تسول نفسه بالتعدي
عـلــى األم ــن وال ـحــد مــن عـ ــادات ال ـثــأر بني
الناس».
(األخبار)
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مناسبة

 69مليونًا في  :2017ليس بالـ«هاشتاغ» وحــده يقف العالم «مع الالجئين»
في مثل هذا اليوم ،تحتفل األمــم املتحدة بيوم الالجئني .وفي مثل هذا
اليوم من كل عام ،تستذكر األخيرة «شجاعة ماليني الالجئني ومثابرتهم
وقوتهم» .تتعاطف معهمّ .
ّ
تعدهم .تعيد تذكير الدول املانحة بما تحتاجه

أموال للقيام بـ«واجباتها»ّ ،ثم تطلق «هاشتاغ» املناسبة .هذا العام،
من
ٍ
يحمل يوم الالجئني وسم «مع الالجئني» ،وهو الذي تفاعل معه إلى اآلن،
بحسب موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني20 ،

مليونًا و 785ألفًا و 32شخصًا .لكن ،ليس بالهاشتاغ وحده ،يقف العالم
مع الالجئني ،فهؤالء الهاربون من البالد الغارقة في املوت ال مكان لهم
سوى الطوابير أمام املنظمات الدولية واملفوضيات ،في انتظار الحصول

الواقفون في طابور «األمم»
راجانا حمية
ورق ـ ـ ــة صـ ـغـ ـي ــرة ،ب ـح ـج ــم كـ ــف ال ـي ــد،
ه ــي طــريــق ال ـع ـبــور إل ــى «شـبــابـيــك»
املـفــوضـيــة الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة
ل ـش ــؤون الــاج ـئــن ( .)UNHCRتلك
الشبابيك صــارت كــل أمــل الالجئني.
ّ
يأتونها فــي الـصـبــاح الـبــاكــر ،علهم
يـ ـع ــودون مـنـهــا ب ـحـ ّـصــة غ ــذائ ـي ــة أو
«بشرى» من دولةٍ ما قد تعفيهم من
فـقــر الـلـجــوء .ه ـنــاك ،عـنــد عتبة بــاب
امل ـف ــوض ـي ــة ،ي ــرص ــف هـ ـ ــؤالء فـقــرهــم
ّ
يتغير منذ
فــي الـطــابــور .املشهد لــم
عـ ـش ــرات ال ـس ـن ــن .وك ـل ـم ــا اشـتـعـلــت
ب ــاد ،يـكـ ُـبــر ال ـطــابــور أك ـثــر .ال تعود
نهايته مرئية.
يـمـتـلــئ ال ـطــابــور قـبــل أن ي ـبــدأ دوام
مــوظـفــي «األمـ ــم» .كــل مــن املنتظرين
يحمل رقمًا .هناك ،ينادي املوظفون
على الالجئني بــاألرقــام كي يدخلوا.
ال أس ـمــاء ل ـهــم .هــم ب ــاألس ــاس نسوا
أس ـمــاء هــم عـنــدمــا صـ ــاروا يحملون
«كـ ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـ ــا» أم ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا .يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـجـ ـل ــون
ص ـب ــاح ـه ــم كـ ــي «يـ ـكـ ـسـ ـب ــوا» م ـكــانــا
ّ
متقدمًا فــي الـطــابــور .بعضهم يأتي
ّ
م ــدث ـرًا بـنـعــاســه ،وآخ ـ ــرون يحملون
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ...وت ـ ـع ـ ـب ـ ـهـ ــم .ال هـ ـ ـ ـ ّـم كــم
س ـي ـن ـت ـظ ــرون .امل ـه ــم م ــا س ـي ـع ــودون
بــه مــن تلك الشبابيك التي ّ
تقسمها
امل ـف ـ ّـوض ـي ــة ،ح ـســب أنـ ـ ــواع الـطـلـبــات
ّ
املقدمة.
ي ـخ ـت ـصــر الـ ـط ــاب ــور ص ـ ــور ال ـف ـق ــراء
فيه .ال يفرغ من ناسه ،فكلما أنهى
ّ
الج ــئ مـقــابـلـتــه ،ح ــل آخ ــر مـكــانــه .ال
يـنـتـهــي الـ ـط ــاب ــور .ي ـن ـفــرط ف ــي آخــر
ً
ال ــدوام ويـعــود مكتمال مــع الصباح
ال ـ ـتـ ــالـ ــي .غ ــالـ ـب ــا ،مـ ــا ي ـ ـعـ ــود هـ ــؤالء
خــالــي ال ــوف ــاض .ال ـج ــواب واحـ ــد :ال
مساعدات .لم يعد «الكارت األحمر»
(الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ـطـ ــى مل ـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــون
املساعدة) يجدي نفعًا .ثمة الجئون
لم ينالوا مساعدة واحدة منذ ثالث
س ـن ــوات وأكـ ـث ــر ،ول ـكــن يـبـقــى األم ــل
ّ
معلقًا فــي تلك الشبابيك .وإن أتت
ّ
تلك املساعدات ،فـ «بالقطارة» ،يقول
هؤالء.
ـاح إلــى
ـ
ب
ـ
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ـن
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ا
ـف
ـ
ل
ـ
ت
ال يـخـ
ٍ
آخر .الطابور نفسه .الناس أنفسهم
ال ــذي ــن ي ــزاحـ ـم ــون ف ـق ــره ــم .األوراق
ُ
ن ـف ـس ـهــا تـ ـع ــاد ف ــي ك ــل يـ ـ ــوم .واح ـ ــد.
اث ـن ــان .ث ــاث ــة .أل ــف .أل ـف ــان .ال نهاية
لــأرقــام .سيبقى هــؤالء الجئني عند
عتبة املـفــوضـيــة .يــاحـقــون فــرجــا ال
آت .أمــا ،مــن هــم خلف تلك
يبدو أنــه ٍ
العتبة ،فال أجوبة تأتي من صوبهم،
س ــوى ع ـب ــارة واحـ ــدة تـتـكــرر م ــع كل
داخل إلى هناك :عودوا الشهر املقبل
أو بعد ستة أشهر.
فــي حـضــرة الـيــوم الـعــاملــي لالجئني،
ال شيء تغير .ال الطابور وال الناس.
وحده «الهاشتاغ» الذي تطلقه األمم
ّ
ّ
يتغير ،والذي يحمل
املتحدة هو ما
ه ــذا ال ـعــام ع ـبــارة «م ــع الــاج ـئــن»...
وال ــرق ــم الـ ــذي سـيـضـيــف إل ــى الئـحــة
ّ
يخص
اللجوء فـقــراء ج ــددًا .وفــي مــا
ال ــرق ــم األخ ـ ـيـ ــر ،ت ـش ـيــر آخ ـ ــر دراس ـ ــة
مـيــدانـيــة ع ــن أوض ـ ــاع الــاج ـئــن في
ل ـب ـن ــان ،ال ـس ــوري ــون مـنـهــم ت ـحــدي ـدًا،
إلـ ــى ارتـ ـف ــاع ن ـس ـبــة ال ـع ــائ ــات الـتــي
تـعـيــش تـحــت «خ ــط الـفـقــر اللبناني
البالغ  3,84دوالرات للفرد في اليوم

الواحد» إلى  ،%76فيما بلغت نسبة
العائالت الواقعة تحت وطأة الديون
 ،%87بحسب تقرير «تقييم جوانب
الضعف لدى الالجئني السوريني في
لبنان» .هــذا الخط الــذي صــار تحته
أيـ ـض ــا  9م ــن أص ـ ــل ك ــل  10ع ــائ ــات
يـ ـضـ ـط ــرون ل ـخ ـف ــض ك ـم ـي ــة ال ـط ـع ــام
ك ــي ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ت ـســديــد تـكــالـيــف
أســاسـيــة أخ ــرى .إلــى ه ــؤالء ،يضاف
الج ـئــون كـثــر مــن ال ـس ــودان وال ـعــراق
وأثيوبيا وبنغالدش ،يختبرون هم
أيـضــا فــي كــل يــوم تعب الــوقــوف في
طابور األمــم .هنا ،في هــذا الطابور،
مـخــزن قـصــص ال ــذي يعيشون على
ـار ط ــوي ـل ــة .مـ ـن ــه ،ه ــذه
الئـ ـح ــة انـ ـتـ ـظ ـ ٍ
القصص الثالث.
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ثـ ــاث سـ ـن ــوات أم ـ ــام بـ ــاب مـفــوضـيــة
ش ــؤون الــاجـئــن ،لــم ت ــأت لــريـمــا إال
ب ـ ـ ــ 300دوالر أم ـي ــرك ــي ،بـ ــدل إي ـجــار
منزل .بعدها ،لم يصل شيء .هذا كل
مــا استطاعت الحصول عليه ريما،
مــن «ال ـك ــارت األح ـمــر» ال ــذي تحمله.
منذ ذلك الوقت ،تصرف األم لخمسة
ـال م ــا تـجـنـيــه اب ـن ـت ـهــا م ــن بيع
أطـ ـف ـ ٍ
املـحــارم بــدل إيجار السيارة الباص
العمومي ال ــذي تــأتــي بــه مــن أطــراف
ّ
مخيم صبرا للالجئني الفلسطينيني
ـوات وقفت
إلــى املفوضية .ثــاث سـنـ ٍ
ف ـي ـه ــا ري ـ ـمـ ــا فـ ــي ال ـ ـطـ ــابـ ــور .تـحـمــل
الـكــارت ،قــاصــدة شباك رقــم  ،7حيث
ت ـ ـسـ ــأل ع ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة

والـسـكــن ( .)...حـفـظــت وج ــوه الــذيــن
عبروا خلف ذلك الشباك ،ولم تأتها
املـ ـس ــاع ــدة .ل ـك ـن ـهــا ،ال ت ـج ــد نـفـسـهــا
خ ــارج ال ـطــابــور .هــي هـنــا ،وزوجـهــا
تحت الجسر املقابل للمخيم ينتظر
رزقه في «ورشة عمار» أو «عتالة».
ـوام إل ــى
ل ـج ــأت ري ـم ــا ق ـب ــل ّأربـ ـع ــة أعـ ـ ـ ـ ٍ
اشتدت الحرب في دير
لبنان ،بعدما
الزور .لم تحمل شيئًا معها باستثناء
األوراق الـثـبــوتـيــة وأط ـفــال ـهــا .عــرفــت
فــي مــا بعد أن منزلها فــي الــديــر ُد ّمــر.
عـقــب ال ــوص ــول إل ــى ل ـب ـنــان ،ك ــان الـهــم

ينفرط في آخر
ال ينتهي الطابورً .
الدوام ويعود مكتمال مع الصباح
التالي في انتظار فرج ال يبدو آتيًا
ت ــأم ــن امل ـس ـك ــن وت ـق ــدي ــم ط ـل ــب ل ـجــوء
إلــى مفوضية شــؤون الالجئنيُ .وجــد
ال ـب ـيــت ،ول ـكــن م ــن أي ــن تــأتــي الـعــائـلــة
بـ 250دوالرًا؟ كان الرهان هو «األمم»،
ولكنها «كانت مرة واحدة» ،ثم انتهى
كــل ش ــيء .ال ـيــوم ،تجبر ابنتيها على
العمل فــي بيع املـحــارم والــوالــد تحت
ال ـج ـس ــر ل ـت ــأم ــن إيـ ـج ــار ال ـب ـي ــت .وم ــا
يفيض ـ ـ إن ف ــاض ـ ـ فـلـتــأمــن «ربـطــة
خـ ـب ــز ك ـ ــي أط ـ ـعـ ــم أط ـ ـف ـ ــال ـ ــي» .ل ــري ـم ــا
خ ـم ـســة أط ـ ـفـ ــال :ب ـن ـت ــان و 3ص ـب ـيــان.
تركت البنتان املدرسة باكرًا ملساعدة
ُ
العائلة ،فيما الصبيان الثالث «ت ّركوا»
امل ــدرس ــة ه ــذا ال ـع ــام «ألن ـه ــم ك ـب ــروا ع
عمر ال ــدرس» ،تقول ريما مــا أخبرها

ب ــه مــديــر امل ــدرس ــة .عــام ــان إضــاف ـيــان،
يلتحق الصبيان بسوق العمل .فيما
تبقى ريما في انتظارها أمام األمم.

عشرون عامًا ّ
ونيف
ّ

عـ ــام  ،2006ت ـ ــوج أده ـ ــم ق ـص ــة ال ـحــب
الـتــي عاشها ب ــال ــزواج .فعل ذلــك بعد
ـوات م ــن ال ـل ـج ــوء ،هــاربــا
ث ـمــانــي سـ ـن ـ ٍ
مــن ال ـس ــودان .عـنــدمــا أتــى إلــى لبنان،
لم يكن يعرف بــأن لجوءه سيتخطى
ال ـع ــام ال ـع ـشــريــن .كـ ــان ف ــي ب ــال ــه أنـهــا
سنوات قليلة ويرحل بعدها إلى بلد
أوروبـ ـ ـ ــي .ل ـك ــن ،ل ــم يـحـصــل شـ ــيء من
ذلـ ــك ،فـمـنــذ ال ـع ــام  ،1998يـعـيــش في
لبنان ...وعند بــاب املفوضية التي لم
يحصل منها على أي مـســاعــدة .لكن،
لم اإلصرار على الوقوف في الطابور؟
ي ـقــول «شــايــل أمـ ــل» .عـلـمــا أن ــه فــي كل
ّ
الشباك املخصص ،يأتيه
مــرة يقصد
الجواب «سنرفع الشكوى».
أمــس ،أحضر أدهــم ابنته صفيه معه
تمر
إلــى املفوضية .اشترى لها كعكة ٍ
وع ـل ـبــة ع ـص ـيــر وع ـ ــاد إلـ ــى ال ـط ــاب ــور.
صفية ال تعرف السودان وال أثيوبيا،
بلد أمـهــا .تعرف «األم ــم جـيـدًا» ،يقول
أدهم ضاحكًا .لكن ،من دون جدوى.
م ـنــذ عـ ــام ،ي ـجــري أدهـ ــم م ـقــابــات في
املفوضية من أجل السفر ،من دون أن
يعرف وجهة السفر .مع ذلــك« ،ال يهم
إلى أيــن ،املهم بدنا نعيش» .إلى حني
يأتي هــذا الـيــوم املــوعــود ،يكمل أدهــم
عمله في إحدى شركات التنظيف ،كي
يـسـ ّـدد أكــاف معيشته والــديــون التي

تراكمت عليه ملدرسة ابنته.

الموصل آخر المنافي

ف ــي آخـ ــر ال ـح ـل ــول ل ـف ـقــرهــا ،ل ــم تجد
ن ــوال ســوى ترحيل ابنها مــع ّ
عمته
إل ــى األردن .ن ـ ــوال ،ال ـت ــي ه ــرب ــت من
املوصل إلى بغداد ثم إلى لبنان عام
 ،2005لم تجد ما تفعله سوى إبعاد
ابـ ـنـ ـه ــا ،ب ـع ــد ي ــأس ـه ــا مـ ــن ال ــرح ــات
شبه اليومية إلــى املفوضية .عندما
لجأت إلــى لبنان ،سكنت نــوال ـ ـ وال
تزال إلى اليوم ـ ـ في غرفة يتيمة في
مبنى قــديــم فــي منطقة الـســوديـكــو.
تدفع لقاء تلك الغرفة  250ألف ليرة
لبنانية .فــي الـبــدايــة ،كــانــت تحصل
ع ـل ــى مـ ـس ــاع ــدة ب ـق ـي ـمــة  200دوالر
أم ـي ــرك ــي م ــن امل ـف ــوض ـي ــة .ل ـك ــن ،منذ
ثالث سنوات انقطعت تلك املساعدة
قبل أن تعود قبل شهرين بمساعدة
أحـ ــد األش ـ ـخـ ــاص .ب ــالـ ـك ــاد ،يـكـفـيـهــا
املـبـلــغ لـتـســديــد إي ـجــار ال ـغــرفــة ،ومــا
يبقى تحتفظ فيه لألكل .تعاني األم
ـراض مــزمـنــة.
ـاب وشـهـيــد مــن أم ـ ـ
ٍ
ل ـشـ ٍ
حاولت مرارًا أن ترفع تقارير األطباء
إلــى املـفــوضـيــة ،لكن بــا ج ــدوى .في
كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،تـبـقــى نـ ــوال بال
ع ـ ــاج ،وإن ك ــان ــت ق ــد اعـ ـت ــادت هــذا
األم ــر .الـيــوم ،تساعد نــوال جيرانها
بدل ضئيل تخبئه
في التنظيف لقاء ٍ
أليــام الـعــوز .وهــي كثيرة« .مــا باليد
حـيـلــة» ،ت ـقــول .ستبقى عـلــى مــا هي
عليه ،طاملا أن «املوصل صــارت آخر
املنافي».

باألرقام
1006927
الجئًا في لبنان

986942
الجئًا سوريًا

16662
الجئًا عراقيًا

3323

الجئًا من جنسيات أخرى

11000

الجئ سوري غادروا لبنان
عام 2017

وصل عدد الالجئين والنازحين
حول العالم عام  2017إلى
ما ُيساوي عدد سكان تايالند
تقريبًا (نحو  68.5مليون
نسمة) (مروان طحطح)

على مساعدة ...في الغالب ال تأتي .ما يقرب من  69مليونًا صنفتهم
مساعدات ينسبونها
الحروب الجئني قسريني ،يعيشون في انتظار
ٍ
ل ــ«األم ــم» .أو فــي أحـســن األحـ ــوال انـتـظــار ال ــدور لـلـجــوء إل ــى بـلـ ٍـد آخــر،

غالبًا ما يكون أوروبيًا .في لبنان وحدهّ ،
يعد الالجئون مليونًا ّ
ونيف.
ال إحصاءات نهائية .ثمة إضافات في كل حني ،ال سيما تلك الالحقة
ّ
املسجلة في املفوضية
بأعداد الالجئني السوريني ،الذين تبلغ أعدادهم

 986ألفًا و .942ثمة جنسيات أخرى كثيرة الجئة منها العراقيون الذين
ّ
يعدون  14ألفًا و 600وسودانيون وأثيوبيون وبنغالدشيون وغيرهم
ً
الكثير .هؤالء جميعًا «يشيلون» أمال بال طائل.

ميراي جيرار
سيأتي يوم يعود فيه أغلبية الالجئين الى بلدانهم (مروان بوحيدر)

أجرتها
هديل فرفور

مليون وستة آالف و 927الجئًا في لبنان ُم ّ
سجلون لدى
ّ
الم ّ
ُ
المتحدة لشؤون الالجئين .نحو
فوضية السامية لألمم
 98في المئة منهم سوريون ،فيما يبلغ عدد الالجئين غير
العالمي
السوريين نحو 20ألفًا،
غالبيتهم عراقيون .في اليوم ّ
ُ
لالجئين ،قالت ُممثلة المفوضية ميراي جيرار لـ«األخبار» إن 90
العودة إلى
في المئة ّمن الالجئين السوريين في لبنان يريدون ّ
سوءًا يومًا بعد يوم .وأكدت أن
وضع هؤالء يزداد ُ
بلدهم ،وإن ُ
ّ
الم ّ
ّ
ُ
فوضية الت ّقرر عن الالجئين ،والتشجع على إرساء المخيمات
الم ّ
في لبنان« ،ألن ُ
خيم ال يحفظ كرامة الالجئ» .جيرار أبدت
ّ
تفهمها لمخاوف السلطات اللبنانية من تكرار تجربة اللجوء
الفلسطيني ،لكنها ّ
على أن اللجوء السوري يختلف
دت
شد
ّ ّ
عن اللجوء الفلسطيني ،وأن لكل لجوء خصوصيته ،وإن كانت
المعاناة واحدة .وفي ما يأتي نص اللقاء

 90في المئة من الالجئين السوريين يريدون العودة
¶ كم مضى على ُعمر املفوضية في لبنان؟
ن ـح ــن مـ ــوجـ ــودون ف ــي ل ـب ـن ــان م ـن ــذ ع ــام
 .1964عاصرنا الكثير من املراحل التي
مــر بـهــا ه ــذا الـبـلــد مـنــذ ذاك الــوقــت ،بما
فيها الحرب األهلية وغيرها .لذلك ،نحن
ال نتعامل مــع الالجئني السوريني فقط
بل مع الالجئني من مختلف الجنسيات
الـعــراقـيــة وغـيــرهــا مــن الجنسيات ّ
ممن
لجأوا إلى لبنان خالل هذه السنوات.
¶ ك ـي ــف ت ـص ـف ــون ت ـع ــاون ـك ــم مـ ــع ال ـح ـكــومــة
اللبنانية خ ــال الـسـنــوات املـنـصــرمــة؟ وكيف
تنظرون إلى «سلوك» الحكومة اللبنانية تجاه
الالجئني عمومًا؟
وج ــود املـفــوضـيــة فــي لـبـنــان ط ــوال هــذه
ّ
ال ـس ـنــوات دل ـيــل عـلــى أن ه ـنــاك تــاريـخــا
م ــن الـ ـتـ ـع ــاون ب ــن ال ـس ـل ـط ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وامل ـفــوض ـيــة .أسـتـطـيــع ال ـق ــول إن هـنــاك
نـ ــوعـ ــا م ـ ــن الـ ـتـ ـك ــاف ــل وال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن بــن
امل ـف ــوض ـي ــة وال ـس ـل ـط ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة عـلــى
صعيد الـبــرامــج اإلنـســانـيــة الـتــي نفذت
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة بـ ــن مـخـتـلــف
ال ـ ــوزارات س ــواء عـلــى الصعيد الصحي
أو الـتـعـلـيـمــي .االسـتـجــابــة كــانــت فعالة
ّ
خصوصًا فــي ظــل اإلمـكــانــات املـحــدودة
نتيجة التمويل غير الكافي.
¶ م ــا ه ــي أب ـ ــرز املـ ـع ـ ّـوق ــات وال ـع ــراق ـي ــل ال ـتــي
تواجهونها في لبنان؟
ً
العائق األبرز يتمثل ،أوال ،بحجم األزمات
التي يواجهها لبنان نفسه إضافة إلى
تداعيات األزم ــات املحيطة بــه .في حالة
ّ
ّ
التحدي كان يتعلق بأن
اللجوء السوري،
األزمة كانت غير مسبوقة لجهة ضخامة
أعــداد السوريني الذين لجأوا إلى لبنان
وبــاتــوا يشكلون ج ــزءًا مهمًا مــن سكان
البلد .لذلك كانت نقاشات الدول املانحة
ّ
املتعلقة بتوفير الدعم لالجئني تتمحور

دائمًا حــول كل من لبنان واألردن ،نظرًا
إلـ ــى ت ـشــابــه ال ـخ ـصــائــص ب ــن الـبـلــديــن
وتشابه تداعيات اللجوء عليهما .هناك،
أي ـض ــا ،ع ــائ ــق ال ـت ـمــويــل نـتـيـجـ ُـة ازدي ـ ــاد
أعداد الالجئني بفعل األزمات املستمرة.
حصل لبنان على دعم كبير من الجهات
ّ
املانحة ،إال أن هذا التمويل بقي قاصرًا
ع ــن تـغـطـيــة ك ــل م ــا ُيـحـتــاجــه الــاجـئــون
وس ـك ــان املـجـتـمــع امل ـض ـيــف امل ـت ـضــررون
ب ــدوره ـ ُـم مــن ال ـل ـجــوء .لــذلــك نـسـعــى إلــى
تأمني املساعدات إلى العدد األقصى من
الالجئني.

في لبنان ،وكان علينا هذه املرة البحث
خــارج الصندوق في الوسائل واآلليات
ال ـتــي نستخدمها لـلـمـعــالـجــة .مــن هنا،
كان علينا أحيانًا ابتداع حلول مبتكرة
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وسـ ــائـ ــل ت ـق ـن ـي ــة وع ـم ـل ـيــة
ل ـتــدارك حجم األزم ــة بما فيها التعامل
مع مختلف الجهات املحلية من بلديات
ّ
وغيرها .في ما يتعلق باألزمة السورية،
ك ــان األم ــر يـتـمـحــور دائ ـم ــا ح ــول كيفية
تقديم مساعدات ألكبر عدد من الالجئني
واملجتمعات املضيفة في ظل محدودية
املوارد.

¶ منذ بداية األزمة ،انتهجت الحكومة اللبنانية
سياسة «الالسياسة» تجاه الالجئني السوريني
لجهة تنظيم دخولهم وفرض معايير واضحة
كما تفعل بقية الحكومات .ما رأيكم بذلك؟
ّ
على رغــم أن لبنان ال ينفك عــن التذكير
ّ
بأنه لم يوقع اتفاقية عام  1951املتعلقة
ّ
بــالــاجـئــن ،إل أن الـسـلـطــات اللبنانية
أثبتت أنها تحترم مبدأ حماية الالجئني
التي تقضي بعدم صد األبــواب أمام من
يحتاجون إلى اللوذ بلبنان .هذا األمر،
ب ــرأي ـن ــا ،عـمــل إن ـســانــي وج ـ ّـي ــد .صحيح
أنــه لــم تكن هناك سياسةّ واضـحــة على
ال ـص ـع ـيــد ال ــوطـ ـن ــي ،إال أن ـ ــه كـ ــان ه ـنــاك
ت ــواص ــل دائـ ــم م ــع ال ـج ـهــات املـعـنـيــة في
ال ـح ـك ــوم ــة .وكـ ــل ال ـ ـ ـ ــوزارات ك ــان ــت تعلم
م ــا ه ــي ال ـخ ـطــوات ال ـتــي يـجــب أن تـقــوم
بـهــا لــاسـتـجــابــة ل ــأزم ــة .لــم تـكــن هناك
س ـي ــاس ــة ،ل ـكــن االس ـت ـج ــاب ــة لـلـتـحــديــات
كانت موجودة.

¶ هل ّ
تتفهمون مخاوف السلطات اللبنانية من
توطني الالجئني السوريني استنادًا إلى تجربة
اللجوء الفلسطيني؟
ب ــال ـط ـب ــع ن ـت ـف ـ ّـه ــم مـ ـ ـخ ـ ــاوف ال ـس ـل ـط ــات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن ه ــاج ــس الـ ـت ــوط ــن .لـكــن
ّ
ّ
ت ـن ـب ـغ ــي اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن لـ ـك ــل ل ـج ــوء
ّ
خصوصيته ،وأن األمرين مختلفان على
جميعنا يعلم
ر ّغ ــم أن املـعــانــاة واحـ ــدةّ .
أن الــوضــع الفلسطيني معقد وصعب،
فيما عمر األزمة السورية ال يزال قصيرًا
وذاك ـ ـ ـ ــرة ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ال تـ ــزال
مرتبطة ارتـبــاطــا وثيقًا ببلدهم ،خالفًا
لـلـجــوء الفلسطيني .ســوريــا بـلــد كبير،
لن يختفي عن الخريطة .ودور املفوضية
يدور حول إيجاد حلول لهؤالء الالجئني.

ّ
¶ كيف أثر اللجوء السوري على طبيعة عملكم
في لبنان؟
كما فــي كــل أزم ــة ،تسعى املفوضية إلى
ّ
التعلم مــن أزم ــات اللجوء التي تتعامل
معها .حجم األزم ــة السورية كــان كبيرًا

¶ بعد سبع سنوات على األزمة السورية ،كيف
تصفون وضع الالجئني السوريني حاليًا؟
ل ــأس ــف ،ال ــوض ــع ي ـ ــزداد تـ ــدهـ ــورا .عــام
 ،2014كانت نسبة الالجئني السوريني
ُ
الــذيــن ي ــرزح ــون تـحــت خــط الـفـقــر ت ـقـ ّـدر
ب ـن ـحــو  25ف ــي املـ ـئ ــة ،ف ــي ح ــن وص ـلــت
هــذه النسبة اآلن إلــى نحو  75فــي املئة.
الالجئون هنا باتوا يائسني ويرزحون
تحت أعباء مادية عالية جدًا .لذلك نجد

أن غــالـبـيــة ه ــؤالء ي ــري ــدون ال ـع ــودة إلــى
بلدانهم .لكن السبب االقـتـصــادي ليس
الّـسـبــب األبـ ــرز لـعــودتـهــم إل ــى بـلــدانـهــم،
ّ
إنما األمر يتعلق بمجموعة من العوامل
املتضافرة .عام  ،2015كان عدد الالجئني
السوريني يقدر بنحو مليون و 200ألف
ّ
الج ــئ ف ــي ح ــن أن ع ــدده ــم حــالـيــا يبلغ
ّ
نحو  986ألفًا و 942الجئًا ،وقد سجلت
مـغــادرة نحو  11ألـفــا إلــى ســوريــا العام
ّ
املاضي .لكن انخفاض أعدادهم ال يعني
أن الوضع بات أفضل.
¶ ماذا عن بقية الالجئني الذين تتعامل معهم

ّ
نتفهم مخاوف لبنان
من التوطين ،لكن
سوريا بلد كبير ولن
يختفي عن الخريطة

ّ
املفوضية؟ هل هناك أولوية لجنسيات معينة؟
و 985الج ـئ ــا غير
ه ـن ــاك ن ـحــو  19أل ـف ــا
سجلون لدى ُامل ّ
سوري ُم ّ
فوضية ،بينهم
نـحــو  16أل ـفــا و 662عــراق ـيــا .املـفــوضـيــة
ُ
ال ت ـمـ ّـيــز أب ـ ـدًا ب ــن الــاج ـئــن وال تعطي
أح ــده ــم األف ـض ـل ـيــة .نـنـظــر إل ــى الــاجــئ
كإنسان ونعمل معه على هذا األساس.
ّ
¶ تسلمتم مـنــذ أسـبــوعــن رســالــة مــن وز ّيــر
الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن جـبــران باسيل تتعلق

بطلب لبنان تغيير مقاربتكم ملوضوع اللجوء
ال ـس ــوري ،واتـهـمـتـكــم ال ـ ــوزارة بــالـتـهــويــل على
ّ
الالجئني السوريني وحثهم على عــدم العودة
إلى األماكن اآلمنة في بلدانهم.
عـمــل املـفــوضـيــة هــو مـســاعــدة الالجئني
وإيجاد حلول لهم .إذا أفــاد الالجئ أنه
يريد الـعــودة إلــى منزله وبـلــده ال نقوم
ّ
ب ـم ـع ــارض ـت ــه الـ ـب ــت ــة .ه ـ ــذا قـ ـ ـ ــراره .نـحــن
نقوم بدراسة الخيارات املتاحة أمامنا
ملساعدته .فــي تعريف عمل املفوضية،
ّ
نحن ال نـقـ ّـرر عــن الــاجــئ .جــل مــا نقوم
بــه هــو مقابلته مــن أجــل سماعه ملعرفة
مـ ـ ـ ــاذا ي ـم ـك ـن ـن ــا أن ن ـ ـقـ ــدم مـ ـس ــاع ــدة لــه
خـ ــال رح ـل ــة ع ــودت ــه .وع ـن ــدم ــا نـقــابـلــه،
نسعى إلــى فهم أسـبــاب عــودتــه .عندما
نـفـهــم ه ــذه األس ـب ــاب ،نستطيع حينها
ال ـتــواصــل مــع املـعـنـيــن إلزالـ ــة الـعــوائــق
الـتــي تمنع عــودتـهــم .نـحــو  90فــي املئة
م ــن ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ق ــال ــوا إن ـهــم
ي ــري ــدون الـ ـع ــودة إل ــى ب ـلــدان ـهــم .ونـحــن
نسعى إلــى فهم أسـبــاب عودتهم لنعي
ّ
ما هي العقبات .هذه العوائق ال تتعلق
ّ
دائـمــا بــالـســام .الـســام مهم طبعًا لكن
هـنــاك بعض األم ــور العملية الحياتية
التي تعني الراغبني بالعودة ،كإمكانية
م ــواص ـل ــة تـعـلـيــم أب ـنــائ ـهــم وح ـيــازت ـهــم
لجميع األوراق الـثـبــوتـيــة الـتــي تسمح
ل ـه ــم بـ ــذلـ ــك ،وهـ ـ ــذا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى بـقـيــة
ّ
أتوجه إلى الــرأي العام
األمــور .وأود أن
ّ
التي أوجهها
نفسها
بالرسالة
اللبناني
ّ
دائ ـمــا إل ــى الــاجـئــن ،وه ــي أن ــه سيأتي
يــوم ستعود فيه غالبية الــاجـئــن إلى
بلدانهم .لذلك ،األمر يدور حول ضرورة
مساندتهم ومساعدتهم من أجل البقاء
على قيد الحياة .ما نقوم به هو تجنيب
هؤالء املوت ليس أكثر .لذلك علينا إبقاء
ال ـت ـضــامــن وال ـت ـع ــاون قــائ ـمــا ب ــن الـبـلــد
املضيف والالجئني.
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مجتمع

مجتمع

مفكرة

تقرير

طريق فلسطين تبدأ في السويد
جنى بليبل
ما أن يلفظ الظالم آخر أنفاسه ،حتى
يسارع بنجامني الدرا إلــى توضيب
خيمته الـصـغـيــرة .وج ـبــة صباحية
ّ
مـعــلـبــة يـنـهـيـهــا ع ـلــى ع ـجــل ،ق ـبــل أن
ّ
ي ـس ـت ــل ع ـل ــم ف ـل ـس ـطــن م ــن حـقـيـبـتــه،
ّ
ويطوق عنقه بكوفية .طقس اعتاده
ابــن غوتنبرغ (غــربــي الـســويــد) منذ
بـ ــدأ م ـس ـي ــره ال ـي ــوم ــي ف ــي ال ـخــامــس
من آب املنصرم ،وعبر خالله أملانيا
وال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــا وسـ ـل ــوفـ ـيـ ـنـ ـي ــا وت ــركـ ـي ــا
ً
وقبرص ،وصوال الى لبنان ،في رحلة
استثنائية ،وجهتها فلسطني ،سيرًا
على األقدام.
«ق ــرأت كـثـيــرا عــن إجـ ــراءات االحـتــال
الـتـعـسـفـيــة ب ـحــق الـفـلـسـطـيـنـيــن ،إال
أن م ــا ش ــاه ــدت ــه ع ـل ــى أرض ال ــواق ــع
ك ـ ــان صـ ــادمـ ــا .ل ــذل ــك أردت ف ـع ــل أي
ش ــيء ألقـ ــدم ل ـل ـنــاس فــرصــة الـتـعــرف

زيارة وجيزة
إلى فلسطين
ّ
غيرت مسار حياته
بشكل جذري

على الحياة الحقيقية التي يعيشها
الفلسطينيون».
ال ـن ــاش ــط ال ـح ـق ــوق ـ ّـي ال ـس ــوي ــدي حط
ف ــي ل ـب ـن ــان نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي.
يصعب على من يصادف الدرا للمرة
األول ــى ،أن يستوعب قصة «الرحالة
الـ ـعـ ـش ــريـ ـن ــي» .ال مـ ـع ــال ــم إع ـ ـيـ ــاء أو
تـعــب عـلــى ال ـشــاب بـعــد مـسـيــر 4800
كيلومتر فــي عشرة أشـهــر ،أمضاها
م ـ ـن ـ ـفـ ــردًا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوارع واألن ـ ـ ـفـ ـ ــاق
والنزل الرخيصة ،باستثناء لقاءاته
املـتـقـطـعــة بــالـجــالـيــات الفلسطينية
واملـحــاضــرات التعريفية حــول الحق
الفلسطيني التي أجــراهــا على طول
الـ ـط ــري ــق .ي ـ ـ ــروي ح ـك ــاي ــة ان ـخ ــراط ــه
بـ ــال ـ ـشـ ــأن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ب ـح ـم ــاس ــة.
ط ــال ــب ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة دف ـع ـتــه
قــراءاتــه املكثفة إلــى تنظيم فعاليات
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تضامنية مع األســرى الفلسطينيني
واملـسـجــد األق ـصــى ،بـعــد لـقــائــه عــددًا
م ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن مــن
م ـخ ـيــم ال ـي ــرم ــوك إلـ ــى ال ـس ــوي ــد إب ــان
موجة اللجوء الـســوري واستكشافه
ملـعــانــاتـهــم .ل ــم ي ــأت قـ ــراره االرت ـح ــال
إل ـ ــى األرض امل ـن ـك ــوب ــة فـ ــي غ ـضــون
يــوم وليلة .زيــارتــه الوجيزة (لثالثة
أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع) إل ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ــدس وال ـخ ـل ـي ــل
ونابلس وبيت لحم ،فــي نيسان من
ّ
ستحور مسار حياته
العام املاضي،
بشكل جذري .بعدها ،زهد عن شغفه
املــوسـيـقــي واس ـت ـقــال مــن مهنته في
لصالح
الصليب األحـمــر الـســويــدي،
ّ
األهـ ــم :الـقـضـيــة الفلسطينية .سخر
الـشــاب ذو األص ــول اليهودية كــل ما
ادخره لنفقات مغامرته الفريدة.
واقـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــاطـ ـ ـن ـ ــن ف ـ ـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات
الفلسطينية ف ــي لـبـنــان ل ــم يـكــن أقــل
ً
هـ ـ ــوال ع ـل ــى ال ـن ــاش ــط الـ ـس ــوي ــدي مــن
ضيق أحــوال أبناء وطنهم األم .هنا،
عـلــى عـكــس غالبية مـحـطــات اللجوء
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـت ــي مـ ـ ّـر ب ـه ــا ،تـتـبــدى
ع ــوام ــل أش ـ ــد إيـ ــامـ ــا :خـ ـن ــاق مـحـكــم
ع ـل ــى هـ ـ ــؤالء امل ـق ـص ـيــن ع ــن ب ــاده ــم
مـنــذ سـبـعــن عــامــا ،أدركـ ــه الـســويــدي
خ ــال زي ــارات ــه إل ــى مـخـيـمــات لـبـنــان:
«يعيش الالجئون الفلسطينيون هنا
تحت سيطرة التهميش والعنصرية
والفقر املدقع ،فيما يحرمهم القانون
الـلـبـنــانــي م ــن ح ــق ال ـع ـمــل والــرعــايــة
الصحية الـجـيــدة ،مــا يــزيــد مــن حــدة
الحرمان ًوتفلت األمــن .ال أفهم سبب
ذلك حقيقة».
ي ـت ــوق ــع الدرا أن دخـ ــولـ ــه األراض ـ ـ ــي
ً
املحتلة من األردن ُلن يكون أمرًا ُسهال،
خصوصًا بعدما ض ّيق عليه وأوقف
فــي بــراغ مــن قبل رجــال أمــن السفارة
االسرائيلية هناك« :احتفظوا بصورة
لجواز سفري .لم يبدوا سعداء على
اإلطالق» ،يقولها ساخرًا.
ي ـم ـت ـلــك الدرا م ـفــاه ـي ـمــه ل ـل ـم ـقــاومــة
املدنية «التي أعتقد أنها أعظم شأنا
وق ـ ــوة م ــن أي م ـق ــاوم ــة ع ـس ـكــريــة ،إذ
تحقيق
عبرها نمتلك فرصة أكبر في
ّ
ً
سـ ــام م ـس ـتــديــم م ـس ـت ـق ـ َـب ــا» .ب ـغــض
النظر عــن مــدى صـ ّـحــة هــذه املقاربة،
ت ـب ـقــى ال ـخ ـط ــوة ج ــدي ــرة ب ــاالح ـت ــرام.
إذ أن س ــوي ــدي ــا فـ ــي م ـق ـت ـب ــل ال ـع ـمــر
ي ــذرع الـعــالــم ليذكر بـمــأســاة الشعب
الفلسطيني ،فيما يطأطئ معظم أهل
القضية رؤوسهم للمحتل يوميًا.

رد
الجامعة
اللبنانية:
لسنا معنيين
بالبيع!
ردًا على ما نشرته «األخبار»
بعنوان «ماجستير للبيع...
دكتوراه للبيع» ( 19حزيران
 )2018ج ــاءن ــا م ــن املـكـتــب
اإلع ــام ــي لــرئــاســة الـجــامـعــة
اللبنانية مــا يــأتــي« :ورد في
مقدمة التقرير ّأن الزبائن هم
من جامعات مرموقة (وغير
م ــرم ــوق ــة) ...ومـ ــن الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة أي ـضــا ،ل ــذا ن ــود أن
نوضح اآلتي:
ـ ـ إن العنوان كما هو صادر
ف ــي الـ ـج ــري ــدة ُي ـظ ـه ــر وك ــأن
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة هــي
م ــن ي ـق ــوم ب ـب ـيــع ال ـش ـه ــادات
املذكورة وهذا ُي ُّ
عد إساءة إلى
دور الجامعة ورسالتها وإلى
سمعتها.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ إن الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وت ـحــدي ـدًا مـعــاهــد الــدك ـتــوراه
تحوي من الكوادر التعليمية
واألساتذة املختصني كفاءات
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات عـ ــال ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ـ ــؤالء
األس ـ ــات ـ ــذة ي ـت ـم ـت ـع ــون بـثـقــة
الجامعة وإدار ِتها.
ـ ـ إن االطــروحــات والرسائل
ال ـت ــي أش ـ ــار إل ـي ـهــا املـ ـق ــال ال
ع ــاق ــة لـلـجــامـعــة ب ـهــا ال من
ق ــري ــب وال مـ ــن ب ـع ـيــد وه ــي
لـيـســت مـســؤولــة عــن سلوك
من يعمد إلــى هــذه األساليب
في الكتابة».

العلوم العامة
لجنة الفيزياء تقر بالخطأ
فاتن الحاج
ب ـعــد ال ـض ـجــة ال ـت ــي أث ــارت ـه ــا مـســابـقــة الـفـيــزيــاء
لشهادة العلوم العامة في االمتحانات الرسمية
لجهة اعتماد ســؤال من خــارج الكتاب املدرسي
الرسمي ومقتبس مــن كـتــاب ردي ــف مؤلفه أحد
أعضاء اللجنة الفاحصة للمادة ،روى األساتذة
كيف أن اللجنة أقرت بالخطأ الحاصل وحاولت
امتصاص غضبهم واالستماع إلى رأيهم.
وب ـح ـســب األسـ ــاتـ ــذة ،س ــاد ت ــوت ــر ش ــدي ــد جلسة
مـنــاقـشــة أس ــس الـتـصـحـيــح ،ال سـيـمــا ف ــي أثـنــاء
عرض السؤال األول لكونه يتناول دوران جسم
حول محور متنقل ،في حني أن املنهج في صفي
الثانوي الثاني ـ ـ الفرع العلمي والثانوي الثالث
ـ ـ فــرع العلوم العامة يتضمن دراس ــة دوران أي
جسم حــول محور ثابت في مكانه ،وهــذا النوع
م ــن حــركــة األج ـس ــام ت ـبــدأ مـعــالـجـتــه ف ــي الـسـنــة
الـجــامـعـيــة األول ـ ــى .الـلـجـنــة وع ـ ــدت ،كـمــا قــالــوا،
بمراجعة  100مسابقة للتالمذة من أجل الوقوف
على حجم األخطاء في السؤال األول ليبنى على
الشيء مقتضاه في طريقة التصحيح .ومن أجل
إيجاد حلّ ،
عدلت اللجنة توزيع عالمات السؤال
األول ،إذ رفـعــت مــا مجموعه عــامــة واح ــدة من
فروع القسم الثاني من السؤال إلى فروع القسم
ّ
األول من السؤال نفسه .إال أن ذلك لم يكن كافيًا
ّ
بالنسبة إلى األساتذة ،باعتبار أن الحل املنطقي
يـقـضــي بــإل ـغــاء الـقـســم ال ـثــانــي بــأكـمـلــه وتــوزيــع
عالماته على باقي أسئلة املسابقة.
ّ
األساتذة شكوا من أن «باريم» الفيزياء للعلوم
العامة استغرق ساعة وربع ساعة بعد االنتهاء
مــن ال ـعــرض املـسـتـطــال ل ـبــاريــم الـفـيــزيــاء لعلوم
ّ
الحياة الــذي استغرق ساعتني ،علمًا بــأن باريم
العلوم العامة كان يحتاج ،برأيهم ،إلى ساعتني
عـلــى األق ــل ،مستغربني كـيــف تـمــت ت ــاوة أســس
التصحيح شفهيًا ومن دون عرضها على شاشة
 LCDوبشكل سريع جدًا خالل  25دقيقة بحجة
ّ
أن الوقت قارب على االنتهاء.
ورأى األساتذة أن االستطالة املقصودة بمناقشة
«ب ــاري ــم» صــف ع ـلــوم الـحـيــاة وال ـســرعــة الــزائــدة
في عــرض «بــاريــم» العلوم العامة تركا انطباعًا
سلبيًا عــن الـطــريـقــة ال ـتــي ل ـجــأت إلـيـهــا اللجنة
للهروب من املأزق الذي وضعت نفسها فيه.
ك ـم ــا ش ــاب ــت امل ـس ــاب ـق ــة ،وفـ ــق رواي ـ ـ ــة األسـ ــاتـ ــذة،

ب ـعــض األخ ـط ــاء الـطـبــاعـيــة ف ــي ال ـس ــؤال الـثــالــث
ّ
(النسخة الفرنسية) ،إذ إن املعطى فــي الـســؤال
ال يـتــاءم مــع الــرســم املرتبط بــه ،مــا أث ــار إربــاكــا
فــي صفوف الـطــاب فــي بــدايــة معالجة الـســؤال،
إضافة إلى استحالة تطبيقه عمليًا في املختبر،
أي عدم صحته من الناحية العملية التي تتوخى
املناهج السؤال إليها ،في سبيل ربط ما يتعلمه
التلميذ بواقع حياته العملية.
كذلك فــإن املسابقة تضمنت ،بحسب األســاتــذة،
اح ـت ـس ــاب ب ـع ــض األرقـ ـ ـ ــام غ ـي ــر ال ـع ـل ـم ـيــة وغ ـيــر
املنطقية كما هي الحال في الفرع األول من القسم
السادس في السؤال الثاني ،إذ ال يمكن أن يقتنع
تلميذ يفكر بطريقة علمية أننا نحتاج إلى كتلة
وزن من اليورانيوم يعادل نحو  42مرة كتلة وزن
الكرة األرضية لتشغيل مفاعل نووي.
األخطاء املتكررة تطرح ،بحسب األساتذة ،الكثير
م ــن ال ـت ـس ــاؤالت ب ـش ــأن ك ـف ــاءة ال ـل ـجــان املـعـيـنــة،
فــي حــن أن غياب الرقابة مــن أهــل االختصاص
(ت ـقــويــم وم ـن ــاه ــج) وتـفـتـيــش يـسـهــم ف ــي تـفــاقــم
مشكالت االمتحانات الرسمية سنة بعد أخرى.
وس ـت ـت ــم الـ ـي ــوم م ـب ــاش ــرة ت ـص ـح ـيــح م ـســاب ـقــات
العلوم العامة في كل لبنان ،على ان يسبق ذلك
اعادة التذكير بأسس التصحيح التي ستعتمد
(مايكرو باريم).
حمادة متفقدًا لجان التصحيح أمس
(الوكالة الوطنية لالعالم)

«انعكاسات االنسحاب األميركي من
االتفاق النووي مع ايران على لبنان
واملنطقة العربية» ،عنوان محاضرة
تستضيفها ندوة العمل الوطني .يشترك
ّ
في املحاضرة التي تنظم الخامسة مساء
الثالثاء املقبل في مركز توفيق طبارة
ـ ـ رمل الظريف ،وزير الخارجية السابق
عدنان منصور ووزير العدل السابق بهيج
طبارة (الصورة).
¶¶¶
دعت جمعية إبداع وملتقى األدباء
والشعراء اللبنانيني ومنتدى الشاعرات
الفاطميات إلى حفل لتكريم الشاعر حماه
الله صو لفوزه باملرتبة الثانية لجائزة
«أمير البيان» التي أقيمت في إيران،
برعاية املركز الثقافي لبلدية حارة حريك،
وذلك الخامسة والنصف من مساء غد في
مسرح املركز.
¶¶¶
تحيي األوركسترا الهارمونية الوطنية
التابعة ملوسيقى قوى األمن الداخلي
أمسية غنائية تراثية ووطنية في ساحة
بكفيا ،السادسة والنصف مساء غد،
يقيمها اتحاد تجار بكفيا الكبرى،
بالتعاون مع بلديتي بكفيا املحيدثة
وساقية املسك بحرصاف ملناسبة عيدي
املوسيقى واألب.
¶¶¶
ّ
تنظم نخبة من طالب «ذي ليبانيز
ميوزيك سكول» ،بقيادة املايسترا

تقرير

ّ
مرصد دعم السياسات الصحية :الوزارة «ترسم» والمواطن يمول!
رحيل دندش
«ألن ـ ـ ــه مـ ــن املـ ـه ــم أن يـ ـك ــون ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ب ـ ـص ـ ـحـ ــة جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ي ـج ــب
أن ي ـخ ـض ــع لـ ـسـ ـي ــاس ــات ع ـل ـم ـي ــة ال
سياسية» .هــذه كانت خالصة كلمة
وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة غ ـس ــان حــاص ـبــانــي،
أم ــس ،قـبــل ان ـع ـقــاد االج ـت ـمــاع األول
ل ـل ـج ـن ــة ال ـت ــوج ـي ـه ـي ــة ملـ ــرصـ ــد دع ــم
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـص ـح ـيــة الـ ـ ــذي أط ـلــق
فــي نيسان املــاضــي .حاصباني أكد
أه ـم ـيــة امل ــرص ــد ل ـكــونــه ي ـســاعــد في
رس ــم ال ـس ـيــاســات الـصـحـيــة الـعــامــة
ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى دراس ـ ـ ــات مـيــدانـيــة
وب ـحــوث علمية ،الفـتــا ال ــى أن «دور
وزارة ال ـص ـح ــة ل ـي ــس فـ ــي م ـتــاب ـعــة
املـسـتـشـفـيــات وال ـ ـ ــدواء وح ـس ــب ،بل
يشمل فــي األسـ ــاس رس ــم سياسات
علمية إلدارة هذا القطاع واملساهمة
في تطويره».
م ــرص ــد دعـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات الـصـحـيــة
أطلق في نيسان املاضي ،وجاء ثمرة

تـعــاون بــن وزارة الصحة ومنظمة
الصحة العاملية والجامعة األميركية
ـ ـ كلية العلوم الصحية التي تشرف
ع ـل ــى امل ـ ـشـ ــروع وتـ ــديـ ــره .ومـ ــن أب ــرز
مـ ـه ــام ــه رف ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــاألبـ ـح ــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـت ــوج ـي ـه ــات امل ـع ـيــاريــة
ملنظمة الصحة العاملية بهدف رسم
س ـي ــاس ــات وبـ ــرامـ ــج ص ـح ـيــة «ح ـتــى
تكون سياساتنا الصحية خاضعة
ملنهج علمي متطور ومستدام بعيدًا
ع ــن ال ـت ـج ــاذب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وغ ـيــر
ال ـس ـيــاس ـيــة» ،ك ـمــا أك ــد حــاصـبــانــي،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن م ـه ــام
املرصد ستكون النظر في موضوع
التغطية الصحية لتشمل أكبر عدد
من اللبنانيني.
«ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع األول م ـ ــن ن ــوع ــه
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ح ـيــث ت ـشــارك
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة أكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي رس ـ ــم
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات صـ ـحـ ـي ــة قـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـل ــى
األدلـ ـ ــة ال ـع ـل ـم ـيــة لــوض ـع ـهــا مــوضــع
ّ
الـتـنـفـيــذ» ،بحسب مــا أك ــد املـســؤول

اإلعــامــي في كلية العلوم الصحية
فــي الجامعة األميركية جــاد مرعي
ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» .فـ ــي رأي ـ ـ ــه« ،س ـت ـم ـهــد
هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرة إلحـ ـ ــداث تـحـسـيـنــات
كـبـيــرة ومــؤثــرة فــي الـصـحــة العامة
في لبنان .وبهدف سد الفجوة بني
البحث العلمي وصناعة السياسات
ال ـص ـح ـيــة س ـي ـحــرص امل ــرص ــد عـلــى
دمـ ــج ال ـح ـقــائــق والـ ــدالئـ ــل الـعـلـمـيــة
وحـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــات املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن ف ـ ـ ــي رسـ ــم
السياسات الصحية» .مــرعــي شـ ّـدد
على أن القطاع الصحي «يرقى في
أه ـم ـي ـتــه إلـ ــى ال ـق ـط ــاع األمـ ـن ــي ألن ــه
يـتـعـلــق ب ــأم ــن الـ ـن ــاس وص ـح ـت ـهــم»،
مؤكدًا أن املرصد «سيصدر تقاريره،
أما االستفادة من نتائجها فمرهونة
بوزارة الصحة بحسب األولويات».
ي ـ ـتـ ــوسـ ــع م ـ ــرع ـ ــي فـ ـ ــي ش ـ ـ ــرح مـ ـه ــام
املــرصــد «ال ــذي سـيـكــون عـلــى عاتقه
ت ــدري ــب الـ ـك ــادر اإلداري ف ــي وزارة
ال ـص ـحــة وت ـط ــوي ــر ن ـظــم امل ـع ـلــومــات
وتحليل املعطيات والتدريب التقني

مقترح لتأمين تمويل
للوزارة عبر إضافة
«مبلغ مقبول» إلى
فاتورة الخليوي
(هيثم الموسوي)

للموظفني .فكلية الـعـلــوم الصحية
ال تـعـنــى بــال ـشــق ال ـط ـبــي والـعـنــايــة
ال ـت ـمــري ـض ـيــة واالس ـت ـش ـفــائ ـيــة فـقــط
بل بالصحة العامة بكل تفرعاتها،
وواح ـ ـ ــدة م ــن ت ـفــرعــات ـهــا ه ــي إدارة
امل ــراف ــق الـصـحـيــة» .كـمــا أن املــرصــد
«سيتدخل فــي تحديد مــن يستحق
ال ـب ـطــاقــة ال ـص ـح ـيــة وت ـق ـي ـيــم األك ـثــر
احتياجًا ألن هناك من يستفيد من
أكثر من جهة».
حــاص ـبــانــي ال ـ ــذي ك ـ ـ ّـرر ف ــي املــؤت ـمــر
الصحافي االش ــارة الــى الصعوبات
املالية التي تواجهها وزارة الصحة،
ّ
رد ع ـلــى سـ ــؤال ح ــول أث ــر ذل ــك على
ق ــدرتـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ ال ـس ـي ــاس ــات
الصحية العلمية ،بأن هناك مقترح
ً
حــل يــؤمــن تـمــويــا إضــافـيــا ل ـلــوزارة
عبر مساهمة «رمزية» من املواطنني
من خالل إضافة «مبلغ مقبول» إلى
فاتورة الهاتف الخليوي ،بما يخفف
ال ـع ـج ــز فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـص ـح ــة وي ـحــل
مشكلة التمويل!

تجريد في الصيفي فيالدج

صندوق الدنيا في بعقلين

حبوش وعربصاليم ضد المكب

يفتتح الخامسة من مساء غد معرض للفنانني تاال
بيضون وفادي كامل بعنوان «THOUSAND
 »SHADES OF PASSIONفي غاليري  SVـ ـ
الصيفي فيالدج ،بالتعاون مع شركة «سوليدير».
يتضمن املعرض حوالي  50لوحة فنية بني القماش
والخشب تظهر جوانب وعواطف إنسانية باإلضافة
الى لغة تجريدية خاصة .بيضون شاركت في عدة
معارض جماعية وفردية ،ولوحاتها مستوحات
من العواطف اإلنسانية التي تعكس لحظات الفرح
ّ
والحزن والرقة والبحث عن النفس .كما شارك كامل
في ّ
عدة معارض جماعية في لبنان منها معرض
بيبلوس الجماعي ومعرض املارينا الضبية .يفتح
املعرض أبوابه يوميًا لغاية  30حزيران الجاري من
ً
مساء.
العاشرة صباحًا حتى السابعة والنصف

بحضور ما نحو  14ألفًا من الشوف والجبل
والجنوب والبقاع والشمال ،نظمت «مؤسسة إيناس
أبو عياش الخيرية» مهرجان «صندوق الدنيا» في
مرج بعقلني ،للسنة الثالثة ،السبت املاضي .أحيا
املهرجان الذي أقيم على مساحة  17ألف متر مربع
ّ
ّ
كل من النجم ملحم
وتحول إلى مدينة ماله لألطفالً ،
زين والفنان بديع أبو شقرا ،إضافة الى مسرحيات
عيد الفطر ،أهدى
غنائية خاصة باألطفال .وملناسبة ً
طفل من املشاركني أهله سيارة تقدمة من املؤسسة
بعد سحب اجراه االطفال بالقرعة .وفي كلمة لرئيسة
املؤسسة إيناس أبو عياش ،شكرت جميع املشاركني
الذين ساهموا في نجاح املهرجان .يذكر أن «صندوق
ّ
وتتخلله نشاطات متعددة للعائالت
مجاني
الدنيا»
ً
ولكافة األعمار ،اضافة الى تقديم الطعام للرواد .

أقفل عدد من أهالي بلدتي حبوش وعربصاليم صباح
أمس الطريق العام التي تربط النبطية باقليم التفاح عند
جسر الست زبيدة ،احتجاجا على االضرار الصحية
والبيئية التي تلحق بهم جراء وجود مكب للنفايات
قرب النهر بني البلدتني ،وانبعاث الروائح كريهة منه.
ورفع املعتصمون الفتات كتب عليها «صحتنا
وصحة أوالدنا فوق كل اعتباراتكم وجمال ارضنا اهم
من صفقاتكم» ،وألقيت كلمات اشارت الى املشاكل
الصحية التي تصيب اطفال البلدتني بسبب الحشرات
املنتشرة ،وطالبت باقفال املكب فورا ومحاسبة
املسؤولني عنه .وحذر املعتصمون من عمليات الحرق
ً
اليومي املتعمد للنفايات في املكب ،خصوصا ليال
للتغطية على الكميات التي ترمى فيه ،وما تشكله
روائح الدخان من أضرار صحية وبيئية.

ً
كريستني بابازيان ،حفال موسيقيًا
السابعة والنصف من مساء غد ،في
كنيسة مار مارون ـ ـ الجميزة ،برعاية
وزارة الثقافة ،وبالتعاون مع املعهد
الفرنسي في لبنان والجمعية اللبنانية
للمهرجانات الثقافية.
¶¶¶
برعاية رئيس الحكومة املكلف سعد
الحريري ،يطلق معهد العلوم االجتماعية
في الجامعة اللبنانية تقريرا عن «املساواة
بني الجنسني في لبنان واقع ،تحديات
وآفاق ـ ـ قراءة من منظور الهدف الخامس
للتنمية املستدامة  ،»2013بالتعاون
مع صندوق االمم املتحدة للسكان في
لبنان ،وذلك في السراي الكبير ،العاشرة
والنصف من صباح غد.
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رونالدو ليس مطالبًا بالفوز بالمونديال وميسي أسير أحالم األرجنيتيين

من األفضل في الساحة الدولية؟

َ
طريقك
مسدودٌ
مسدود

ليونيل ميسي
وكريستيانو رونالدو
مجددًا .هو الجدل الذي
زمن بعيد،
ينته منذ ٍ
لم ِ
وقد عاد في المونديال
الحالي عقب الظهور
األول للنجمين الكبيرين.
االثنان لم يحققا الفوز
مع منتخبيهما في
بداية المشوار ،وهما
يقفان اآلن أمام المهمة
التي ستعطي أفضلية
ألحدهما على اآلخر،
كالم
ولتفتح الباب على ٍ
لن يتوقف حول األفضل
بينهما على الصعيد
الدولي
شربل ّ
كريم

(جوسيبي كاكاشي ــ أ ف ب)

ل ــم يـكــن م ــا ق ــام ب ــه الـنـجــم الـبــرتـغــالــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
األولـ ــى ملـنـتـخــب ب ــاده أم ــام إسـبــانـيــا
غير طبيعي .هو ّ
عودنا على املباريات
البطولية ولــو أن البعض شكك دائمًا
فــي تــأثـيــر ح ـضــوره خ ــال املـنــاسـبــات
ال ـك ـب ـيــرة .س ـجــل رون ــال ــدو «هــاتــريــك»
ً
وم ـش ــى ،ف ـخـ ُـرج ب ـطــا قــومـيــا ول ــو أنــه
بما فعله لم يقد بالده إلى حمل الكأس
ً
ّ
الذهبية ،لكنه حتى اآلن سطر فصال
ً
جميال في كأس العالم ولو أن القصة
لــم ت ـن ـتــهِ  .بـعــدهــا بــأقــل مــن  24ســاعــة،
بدأت القصة فعليًا .األرجنتني محرجة
أمام ايسلندا ،فتحصل على ركلة جزاء،
ّ
يطل نجمها ليونيل ميسي ويفشل في
ترجمتها إلى هدف.
ُ
هــي لقطة كــانــت لتعتبر عــاديــة لــو أن
الع ـبــا غـيــر مـيـســي أه ــدر ه ــذه الــركـلــة،
وكانت لتعتبر أكثر من عادية حتى لو
أن رونــالــدو لم يسجل قبلها بساعات
تـ ـل ــك الـ ـث ــاثـ ـي ــة فـ ــي م ــرم ــى الـ ـح ــارس
اإلسـبــانــي داف ـيــد دي خـيــا« .هــاتــريــك»
ورك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ــزاء ض ــائ ـع ــة ك ــان ــا كــاف ـيــن
ـال ال يـعــرف
ليفتحا ال ـبــاب أم ــام س ـجـ ٍ
نـهــايــة وع ـنــوانــه :رون ــال ــدو أف ـضــل من
ميسي ،ال ميسي هو األفضل.
ًّ
الواقع أن املراقبني يتفقون على أن كل
م ــن الــاعـ َـبــن صـنــع أس ـط ــورة خــاصــة
ب ــه لـ ــدرجـ ــةٍ ق ـس ـمــا ف ـي ـهــا الـ ـع ــال ــم إل ــى
ّ
مـعـسـكــريــن ك ــل مـنـهـمــا ي ـن ــادي بــاســم
ال ـن ـج ــم ال ـ ـ ــذي ي ـ ــرى أن ـ ــه األف ـ ـضـ ــل فــي
التاريخ .كذلك ،يتفق الخبراء على أن
لكل واحـ ٍـد منهما إنجازاته ولحظاته
الـتــاريـخـيــة ،ولـعــل املــوســم األخ ـيــر هو
خـيــر دل ـيــل عـلــى ذل ــك :ب ــرز مـيـســي في
«الليغا» وأع ــاد اللقب إلــى برشلونة،
بـيـنـمــا خ ــاب ف ــي ال ـس ــاح ــة األوروبـ ـي ــة
وت ــرك ـه ــا ل ــرون ــال ــدو الـ ـ ــذي مل ــع نـجـمــه
مـجــددًا ليقود ري ــال مــدريــد إلــى اللقب
القاري الثالث على التوالي.
لـكــن لـنـبـقــى ف ــي ال ـســاحــة املــونــديــالـيــة
َ
التي تقف اليوم َحكمًا بني االثنني مع
اشـتـعــال ال ـجــدل ح ــول الـنـجــم األفـضــل

وصاحب الشخصية األقوى تأثيرًا في
منتخبه الــوطـنــي .الــواقــع أن رونــالــدو
وبـعـيـدًا مــن ف ــوز ب ــاده بـكــأس أوروب ــا
 2016ومدى تأثيره في املشوار الذهبي
من عدمه (تحديدًا في املباراة النهائية
حـيــث ت ـعـ ّـرض لــإصــابــة) ،فــإنــه لطاملا
كــان حاضرًا لنجدة منتخب البرتغال
الــذي سجل له  84هدفًا دوليًا في 151
مباراة ،بينها  6أهداف مونديالية في
 14مباراة خاضها حتى اآلن.
هذا العدد من األهداف هو طبعًا أفضل
من عدد األهداف الدولية التي سجلها
ميسي مع األرجنتني وهي  64هدفًا في
 124مباراة ،بينها  5أهداف مونديالية
ّ
في  16مـبــاراة .كما أن ِسجل رونالدو
أه ــم ك ــون ــه ح ـصــل ع ـلــى ك ــأس أوروبـ ــا
مقابل فشل ميسي في قيادة منتخب
لقب ذهبي ولو أنه
بالد الفضة إلى أي ٍ
وصل معه إلى نهائي مونديال .2014
املهم أن هناك أسبابًا لبروز رونالدو
فــي املـبــاراة األول ــى وعــدم قــدرة ميسي
دور بطولي في أول ظهور له
على لعب ٍ
في املونديال الحالي .النجم البرتغالي
يلعب مــرتــاحــا على أرض املـلـعــب .هو
ً
أص ـ ــا م ـح ــرر م ــن ك ــل ضـ ـغ ــوط ،يفعل
ما يشاء على أرض امللعب ويستمتع
بحمله ش ــارة الـقـيــادة وبـشـعــوره بــأن
كـ ــل زمـ ــائـ ــه ي ـل ـع ـب ــون مـ ــن أج ـ ـلـ ــه .هــو
أيضًا غير مطالب بجلب كــأس العالم
إلــى البرتغال ولــو أن قسمًا كبيرًا من
ّ
شعبه يرى بأنه يمكنه تخطي ما فعله
أوزي ـب ـي ــو ف ــي م ــون ــدي ــال  1966عـنــدمــا
قاد «برازيل أوروبا» إلى املركز الثالث
ّ
وتوج هدافًا للبطولة بـ  9أهداف.
أضف سببًا إضافيًا ملا فعله رونالدو
أمــام إسبانيا ،إذ تعكس لقطة الركلة
الـحـ ّـرة التي سددها ليصعق اإلسبان
مــدى الجوع الــذي يتمتع به لتسجيل

األهـ ـ ـ ــداف وح ـص ــد االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات .هــو
بتسجيله للركلة الـحـ ّـرة بتلك الروعة
وف ــي وق ــت ح ـس ــاس م ــن ع ـمــر امل ـب ــاراة
وبقدم
ووسط ضغط جماهيري كبير
ٍ
تـعـبــت ج ــراء الــركــض امل ـتــواصــل ،يـعـ ّـد
ً
بـ ـط ــا ح ـق ـي ـق ـيــا .ال ـب ـط ــل ال ـ ـ ــذي يـظـهــر
معدنه في اللحظات الحاسمة ،والتي
حـمــل فـيـهــا سـبـبــا خــاصــا آخ ــر ليهدد
«األرم ـ ــادا» ب ــذاك «ال ـهــاتــريــك» ،إذ قبل
دخوله املباراة كانت املطالبة بسجنه
في إسبانيا بسبب التهرب الضريبي.
كما أن مواجهته الخاصة مــع زمالئه
ف ــي ري ـ ــال م ــدري ــد ح ـيــث ن ـ ّـص ــب نفسه
«م ـل ـكــا» عـلـيـهــم أع ـط ــت دف ـع ــا إضــافـيــا
مل ـحــركــاتــه ال ـخ ــارق ــة ال ـتــي جـعـلــت منه
العب في العالم.
أفضل
ٍ
ف ــي امل ـقــابــل ،يـقــف ه ـنــاك نـجــم صاحب
ّ
مــوهـبــة فـطــريــة ق ــل نـظـيــرهــا ف ــي عــالــم
ال ـ ـكـ ــرة .وق ـف ــة م ـطــالــب ف ـي ـهــا بتحقيق
املستحيل ،فنعمة تلك املوهبة ّ
تحولت

يلعب رونالدو مرتاحًا ومن
دون ضغوط بعكس ميسي
الذي يرزح تحت وطأتها
إلــى نقمة بالنسبة إلــى ميسي عندما
ي ــرت ــدي قـمـيــص األرج ـن ـت ــن ،م ــا دفـعــه
يومًا إلــى االع ـتــزال قبل أن يعود لعدم
قدرته على التخلص من عاطفته تجاه
قميص «االلبيسيليستي» .ميسي أهدر
أول ركلة جزاء في مسيرته مع املنتخب
(بعيدًا من ركالت الترجيح) ،وهو رغم
أنه بدا أفضل العبي منتخب األرجنتني
املشرذم ،فإن اإلربــاك ظهر على ّ
محياه.
ٌ
كاف ملعرفة سبب تسديده الكرة
مظهر ٍ
بتلك الطريقة السيئة .هو ال يزال يعاني

تصميم :علي ّ
فران

ميسي مطالب أكثر من رونالدو بالفوز بكأس العالم (مالدين أنتونوف ــ أ ف ب)

من ثقل األسطورة التي رسمت حوله ،إذ
ّ
إن صوره بشكل املخلص والتي حملها
الـجـمـهــور األرجـنـتـيـنــي ف ــي امل ــدرج ــات
تعكس كــل الحكاية .الــرقــم  10مطلوب
منه قيادة البالد إلى املجد ،فهذا الرقم
أصبح ملعونًا منذ ترك دييغو أرماندو
م ــارادون ــا ل ــه ،وأص ـب ــح ك ــل م ــن يحمله
مـطــالـبــا بــاملـثــل .ومـيـســي ك ــان بــاألمــس
والـيــوم أكثر مــن ُمطالب بنسخ مشهد
م ــون ــدي ــال  1986ع ـنــدمــا ن ـجــح «ال ــول ــد
الذهبي» في إلغاء كل من واجهه ورفع
الكأس الغالية للمرة الثانية في تاريخ
األرجنتني.
كيف ال يـكــون ميسي مطالبًا بفعلها
وهـ ـ ـ ــو ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد ك ــأرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ـنــذ
مـ ـ ــارادونـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي ي ـت ــرب ــع ع ـل ــى ع ــرش

العبي العالم؟ كل هذه العبارات يمكن
أن ت ـجــدهــا ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــات الـيــومـيــة
لـخـبــراء ال ـكــرة فــي األرج ـن ـتــن ،وحتى
ف ــي إس ـبــان ـيــا ال ـت ــي ت ـطــرقــت صحفها
الرياضية لهذا املوضوع بقدر كالمها
ع ــن م ـن ـت ـخــب إس ـب ــان ـي ــا ،م ــا يـضــاعــف
اآلن م ــن ال ـض ـغــوط ع ـل ـيــه ،وه ــو ال ــذي
يـبــدو بـحــاجــة إل ــى االبـتـعــاد عنها في
ظل لعبه مع مجموعة العبني تائهني
ً
أص ـ ـ ـ ــا ب ـ ــن الـ ـلـ ـع ــب حـ ــولـ ــه م ـ ــن دون
التفكير بخطة بديلة أو إيجاد أنفسهم
عـلــى أرض املـلـعــب بــالـشـكــل املـطـلــوب،
وخ ـصــوصــا أن ـهــم يـلـعـبــون ب ــا م ــدرب
إذا ّ
صح التعبير وسط ظهور خورخي
بأفكار محدودة ومن دون
سامباولي
ٍ
حلول شافية.
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الدور األول

روسيا 2018

مصر تنهار في «ربع ساعة»
حسن زين الدين
كــان محمد صــاح فــي امللعب هذه
املرة .لعب «أبو صالح» .لكن صالح
(غـيــر الـجــاهــز) ال يمكن أن يصنع
وحـ ــده ال ـع ـجــائــب .ه ــذا امل ــون ــدي ــال،
والـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .س ـجــل
ص ــاح مـ ــرة ،ل ـكــن ال ـ ــروس سـجـلــوا
أيضًا ثالثًا .خسرت مصر ،وكانت
ال ـخ ـس ــارة قــاس ـيــة .خ ـس ــارة َتعني
ال ـع ــودة إل ــى ال ـب ــاد ،بـيـنـمــا ضـ ِـمــن
ال ــروس بنسبة كبيرة الــوجــود في
دور الـ .16
ب ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروس املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ب ـض ـغ ــط
هجومي .كان واضحًا أن الروسيني
مــرتــاحــون اس ـت ـنــادًا إل ــى النتيجة
الكبيرة بهزيمتهم السعودية 0-5
افتتاحًا .لعبوا بهدوء .مجددًا كان
«اكتشاف» املـبــاراة األولــى دينيس
تـشـيــريـشـيــف األك ـث ــر ن ـشــاطــا ،بيد
أن ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى م ــرم ــى مـحـمــد
ً
ال ـش ـن ــاوي ل ــم ي ـكــن س ـه ــا ف ــي ظل
الـتـنـظـيــم ال ــدف ــاع ــي ل ـ ـ «ال ـف ــراع ـن ــة»
فأكثر الروس من الكرات العرضية
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة «ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق» حـيــث
أرتـيــم دزيــوبــا لكنها ذهـبــت أدراج
الرياح.
مـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ــرور ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد
املصريون توازنهم وبدأوا بمجاراة
أص ـحــاب األرض .ال ـكــل يـبـحــث عن
صـ ـ ــاح لـ ـك ــن نـ ـج ــم لـ ـيـ ـف ــرب ــول ب ــدا
مختفيًا .معذور طبعًا «أبو صالح»
املبتعد عن املالعب منذ فترة والذي
بــدا أنــه يلعب بحذر خشية ّ
تجدد
االصـ ــابـ ــة ،خ ـصــوصــا أن ال ـش ـكــوك
كــانــت تحيط بمشاركته أساسيًا،
ً
فضال ،طبعًا ،عن الرقابة الدفاعية
الــروس ـيــة الـلـصـيـقــة عـلـيــه .ال ــروس
طبعًا يعلمون أن صــاح ق ــادر من
«نصف كرة» أن ُينهي األمــور .لكن
«ال ـفــراع ـنــة» ح ــاول ــوا ت ـحــدي ـدًا عبر
رأسيتني ملــروان محسن وتحركات
محمود حسن (تريزيغيه).

روسيا هي أول المتأهلين إلى الدور الثاني (كريستوف سيمون ــ أ ف ب)

الــدمـيــع ال ي ــزال يبحث عــن صــاح.
الـ ـبـ ـح ــث ط ـ ـ ــال حـ ـت ــى ال ــدقـ ـيـ ـق ــة 41
عندما وصلت الكرة لنجم ليفربول
عـلــى ح ــدود منطقة ال ـجــزاء فالتف
وس ــدده ــا ل ـت ـمـ ّـر قــري ـبــة م ــن الـقــائــم
األيمن .هذا هو صالح الذي انتظره
الجميع .كانت تلك الفرصة األخطر
ف ــي الـ ـش ــوط األول ل ـك ــا ال ـط ــرف ــن،
ومـعـهــا انـتـهــى ال ـشــوط األول .لكن
ال ـشــوط الـثــانــي لــم يـكــد يـبــدأ حتى

ّ
تلقى المصريون
الضربة الموجعة في
بداية الشوط الثاني

ّ
ت ـلــقــى امل ـص ــري ــون ض ــرب ــة مــوجـعــة
وغـيــر مـتــوقـعــة عـنــدمــا تــابــع أحمد
فتحي الكرة خطأ في مرمى منتخب
ب ــاده فــي الــدقـيـقــة  .47كــان الـهــدف
صاعقًا وبعثر الحسابات املصرية.
آثار الهدف املفاجئ بدت جلية على
األداء املـ ـص ــري سـلـبـيــا وال ــروس ــي
إي ـجــاب ـيــا .إزداد الـ ـه ــدوء ال ــروس ــي.
وم ــع ال ـه ــدوء ي ـكــون ال ـتــركـيــز ،ومــع
الـتــركـيــز تــأتــي األه ـ ــداف ،وهـ ــذا ما
حصل سريعًا فــي الدقيقة  59بعد
ك ــرة عــرضـيــة مــن مــاريــو فــرنــانــديــز
على الجهة اليمنى تابعها النشيط
«ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــداف» تـ ـشـ ـي ــريـ ـشـ ـي ــف0-2ّ .
لروسيا .لــم تكن النتيجة متوقعة
ُأبدًا وبهذه السرعة.
أحبط «الفراعنة» .وفي الدقيقة 62
ازداد إح ـبــاط ـهــم أك ـث ــر .ك ــرة عـ ّـالـيــة
ت ـصــل إلـ ــى دزي ــوب ــا ال ـ ــذي تـخــلــص
بـبــراعــة مــن ثنائي الــدفــاع املصري
أحـمــد ح ـجــازي وعـلــي جـبــر وســدد
الـ ـك ــرة إل ـ ــى يـ ـس ــار الـ ـشـ ـن ــاوي0-3 .
لروسيا .القاهرة تطفئ أضــواء هــا
ف ـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء .بـ ـ ــدا أكـ ـ ـيـ ـ ـدًا ف ـ ــي تـلــك
اللحظة أن املــونــديــال انتهى .بقية
ال ــدق ــائ ــق أص ـب ـح ــت مـ ـج ـ ّـرد ت ــأدي ــة
واجـ ــب .لـكــن ص ــاح ح ــاول مـجــددًا،
ونجح في الحصول على ركلة جزاء
بعد االستعانة بتقنية الفيديو في
ال ــدق ـي ـق ــة  73تــرج ـم ـهــا إلـ ــى ه ــدف.
الهدف املصري األخير في املونديال
ّ
سجله للمفارقة مجدي عبد الغني
م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء أيـ ـض ــا ف ــي مــرمــى
ه ــول ـن ــدا ف ــي م ــون ــدي ــال  1990لكن
حينها تعادل «الفراعنة» مع بطلة
أوروب ــا هولندا مــاركــو فــان باسنت
ورود غوليت وفــرانــك رايـكــارد ،أما
هدف صالح فال نكهة له.
هكذا ،انتهى الحلم املصري قبل أن
ُ
يبدأ .سريعًا كتبت نهاية «الحدوتة»
املـصــريــة فــي املــونــديــال امل ـصــري .لم
يبتسم الـنـيــل .لــن يـفــرح املـصــريــون
اليوم ...مونديال مصري للنسيان.

السنغال يمنح أفريقيا فوزها األول
اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال عـ ــودت ـ ـهـ ــا إل ــى
ال ـن ـه ــائ ـي ــات ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ أن
فـ ــاجـ ــأت الـ ـع ــال ــم ب ــانـ ـتـ ـص ــاره ــا عـلــى
فرنسا في افتتاح كأس العالم كوريا
واليابان  ،2002بفوزها غير املتوقع
على بولندا ( )1-2في موسكو ،ضمن
الجولة األولى من منافسات املجموعة
الثامنة ملونديال روسيا .2018
حــاول املنتخب السنغالي فــي الربع
ساعة األولى من الشوط األول حرمان
خصمه البولندي من الكرة ،حيث بدا
املـنـتـخــب الـبــولـنــدي مشتتًا وبـعـيـدًا
عــن أج ــواء مـبــاراتــه األول ــى فــي كــأس
العالم .لم يستطع املنتخب البولندي
االس ـت ـحــواذ عـلــى ال ـكــرة تـحــت تأثير
الضغط العالي الذي مارسه منتخب
«األسـ ـ ـ ــود» ،ح ـيــث ك ــان ال ـبــول ـنــديــون
غ ـي ــر م ـن ـظ ـمــن ف ــي وس ـ ــط م ـيــدان ـهــم
لـ ـتـ ـك ــون الـ ـغـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي تـ ـم ــاس ــك خــط
الــوســط ملصلحة الـسـنـغــالـيــن .لعب
املـنـتـخــب األفــري ـقــي بـثـقــة عــالـيــة ولــم
تبدو على الالعبني أي معالم لنقص
الـخـبــرة فــي الـبـطــولــة الـعــاملـيــة ،إذ إن
الالعبني يشاركون للمرة األولــى في

سيواجه المنتخب السنغالي في المباراة الثانية اليابان (أ ف ب)

املونديال .في الجهة املقابلة ،لم يرتق
املـنـتـخــب الـبــولـنــدي إل ــى شخصيته
ال ـ ـكـ ــرويـ ــة امل ـ ـع ـ ـتـ ــادة ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخيرة .وامتلك املنتخب السنغالي
ال ـقــدرة على الـتـحــول مــن الــدفــاع إلى
الهجوم في شكل أسرع من املنتخب
البولندي الــذي عانى كثيرًا في نقل
الكرة من الخط الخلفي إلى األمامي،
كما كانت الغلبة من الناحية البدنية
مل ـص ـل ـحــة ال ـس ـن ـغ ــال .اس ـت ـم ــر ضـغــط
املنتخب السنغالي حتى جــاء هدف

امل ـبــاراة األول فــي الدقيقة الـ ــ 37بعد
تسديدة من ادريـســا غــاي ارتــدت من
املدافع تياغو كيونيك .وشهد الشوط
األول غيابًا ملحوظًا من حيث األداء
ألبـ ـ ـ ــرز أسـ ـ ـم ـ ــاء امل ـن ـت ـخ ـب ــن روب ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي وساديو ماني.
دخ ـ ــل امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـب ــولـ ـن ــدي ال ـش ــوط
ً
الـثــانــي م ـحــاوال تعويض تــأخــره في
الـشــوط األول ( 0ـ ــ )1بحثًا عــن تعادل
مبكر ،لكن مستواه كان أقل من متوقع،
لـ ـيـ ـه ــدي غـ ــري ـ ـغـ ــورز ك ــري ـت ـش ــوف ـي ــاك

ً
املـنـتـخــب الـسـنـغــالــي ك ــرة ج ــاء منها
الهدف الثاني أثناء محاولته إعــادة
ال ـك ــرة إل ــى ال ـخ ـلــف ،لـيـسـبــق املـهــاجــم
السنغالي نيانغ الجميع ويسجل في
الدقيقة  60بعد م ــروره مــن الحارس
تشيزني .تراجع املنتخب السنغالي
إلى الخلف بعد ذلك وأخذ املدرب أليو
سيسي يجري التغيرات بغية تدعيم
العملية الدفاعية .وعاد كريتشوفياك
ليسجل هــدفــا ملنتخب ب ــاده بــرأســه
فــي الدقيقة  86بعد كــرة ثــابـتــة ،لكن
ذلــك لــم يكن كافيًا لتعود بولندا في
النتيجة ،ليحقق املنتخب السنغالي
االن ـت ـصــار (2ـ ـ ــ )1ويـتـقــاســم ال ـصــدارة
مع املنتخب الياباني الذي فاز بنفس
النتيجة على كولومبيا.
وس ـيــواجــه املـنـتـخــب الـسـنـغــالــي (24
حزيران/يونيو) في املـبــاراة الثانية
ال ـي ــاب ــان ح ـيــث سـيـبـحــث املـنـتـخـبــان
عــن االن ـفــراد بـصــدارة املجموعة ،أما
امل ـن ـت ـخــب ال ـب ــول ـن ــدي وال ـكــولــوم ـبــي
سيكونان في مباراة لتعويض خيبة
املباراة االفتتاحية.
(األخبار)

أوراق المونديال

خلف المرمى

«نسوية» إيرانية على المدرجات الروسية

¶ نيمار ليس جاهزًا
غ ــاب ال ـن ـجــم األول لـلـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار
عــن الـتــدريـبــات الجماعية أمــس االث ـنــن فــي مقر
التدريبات في سوتشي ،وذلك بعد انتهاء املباراة
االفـتـتــاحـيــة األولـ ــى لـلــ«سـيـلـيـســاو» مــع املنتخب
ال ـس ــوي ـس ــري ب ــال ـت ـع ــادل اإلي ـج ــاب ــي  1-1ضمن
فعاليات املجموعة الخامسة من مونديال روسيا.
ّ
وتعرض العب باريس سان جيرمان العائد أخيرًا
مــن اإلصــابــة الـتــي أبعدته عــن ا ّملــاعــب ملــدة ثالثة
أشهر ّ
لعدة أخطاء ارتكبها بحقه العبو املنتخب
ّ
السويسري ،حيث تعرض نيما في تلك املباراة
إل ــى عـشــر مـخــالـفــات ليصبح ّأول الع ــب يرتكب
عليه عـشــرة أخ ـطــاء مـنــذ مــونــديــال  .1998وبــدا
نيمار جونيور منزعجًا من الناحية البدنية بعد
نهاية اللقاء ،إال أنه طمأن الجمهور البرازيلي في
املنطقة املختلطة أن ال شــيء خـطـيـرًا ،وال شيء
يدعو للقلق.
هذا وقد اكتفى نيمار الذي لم يكن بكامل لياقته
ولم يظهر كامل قدراته في املباراة األخيرة بالبقاء
أمس االثنني في الفندق حيث تلقى العالج الالزم
إلى جانب كل من باولينيو وتياغو سيلفا بحسب
ما نقله االتحاد البرازيلي لكرة القدم .كشف من
جهته مدرب املنتخب البرازيلي «تيتي» بعد نهاية
امل ـبــاراة أم ــام ســويـســرا بــأن نيمار «لـيــس جاهزًا
 %100ولكنه بإمكانه اللعب».

¶ مشجعون سويسريون
يخطئون الفندق بـ  1281كلم!
اخـتـلـطــت الـتـسـمـيــات عـلــى مـشـجـعــن للمنتخب
السويسري لكرة القدم قدموا الى روسيا ملؤازرة
بــادهــم فــي كــأس العالم  ،2018وحـجــزوا فندقًا
يبعد  1281كلم عــن مدينة روس ـت ــوف-اون-دون
التي استضافت األحد مباراة فريقهم مع البرازيل
(.)1-1
وذكـ ــرت وســائــل االعـ ــام الــروس ـيــة أن مجموعة
املشجعني اتصلت بالشرطة عندما عجزت عن
اي ـجــاد الـفـنــدق رغ ــم وصــولـهــا ال ــى ش ــارع يحمل
نفس اسم الشارع املفترض أن يوجد فيه الفندق.
وتبني للشرطة أن املشجعني حـجــزوا فندقًا في
روس ـتــوف فيليكي ولـيــس روس ـ ـتـ ــوف-اون-دون
(اسمها الــروســي روس ـتــوف-نــا-دونــو) ،واملدينة
التي يقع فيها الفندق تبعد  1281كلم عن املكان
الذي حلوا فيه لتشجيع املنتخب.
وك ـش ــف امل ـك ـت ــب االع ــام ــي ل ـش ــرط ــة روس ـت ــوف
لوسائل إعــام محلية انها استخدمت مترجمني
وم ـت ـط ــوع ــن م ـح ـت ــرف ــن ي ـت ـك ـل ـم ــون اإلس ـب ــان ـي ــة
واإلنكليزية والعربية والفرنسية خالل فترة كأس
ال ـعــالــم ،مـشـيـرًا ال ــى أن ال ـشــرطــة س ــاع ــدت ه ــؤالء
املشجعني للعثور على سكن.
وذكرت وسائل إعالم روسية وأوكرانية في وقت
سابق أن مجموعة مــن املشجعني السويسريني
ســافــروا الــى روسـ ـت ــوف-اون-دون بالسيارة عبر
شرق أوكرانيا ،حيث يوجد نزاع طويل ،من دون
أن يدركوا أنها منطقة حرب وكانوا يتبعون نظام
تحديد املواقع العاملي «جي بي اس».
وتقع روسـتــوف-اون-دون على بعد  60كيلومترًا
من خطوط التماس األمامية في شــرق أوكرانيا.
وتـتـخــذ روس ـيــا إج ـ ــراءات أمـنـيــة مكثفة لضمان
سالمة املشجعني.

¶ «بدوايزر» تتراجع
أكــدت الناطقة الرسمية بــاســم شــركــة «بــدوايــزر»
التي تنتج مشروبات كحولية ،أمس االثنني« ،أنها
تحترم املعتقدات الدينية لجميع الالعبني» ،وذلك
على خلفية رفض محمد الشناوي حارس مرمى
منتخب مصر جائزة «رجل املباراة» التي يرعاها
عمالق البيرة األميركي في كأس العالم.
كما أضافت َأن «الالعبني الذين يحرزون جائزة
أفضل العب في املباراة ويرفضون جائزة بدوايزر
سيحصلون على كل التقدير كما هو حال محمد
الشناوي .تهانينا له على أدائه».

ياسمين عبيد
قبل بداية مشوار املونديال توجه مئات
املشجعني اإليرانيني من مختلف مناطق
العالم بما فيها إيران إلى مدينة سانت
بطرسبرغ ملتابعة املنتخب اإليراني عن
قـ ــرب .ان ـت ـظــر اإلع ـ ــام «ال ـغ ــرب ــي» ظـهــور
«كـلـيـشـيــه» يـنـتـظــرهــا ف ــي ك ــل مــونــديــال
أخـ ـيـ ـرًا :امل ـ ــرأة اإلي ــران ـي ــة غ ـيــر املـحـجـبــة.
لكن ،خارج العقل «االستشراقي» ،يبقى
ً
ً
املشهد عادال وجميال.
سحر الجمهور اإليراني «األنيق» سانت
ب ـطــرس ـبــرغ م ـنــذ وص ــول ــه إلـ ــى املــدي ـنــة.
غير املحجبات الـلــواتــي «يتغنى» بهن
اإلعــام الغربي ،للتصويب ضـ ّـد النظام
فــي إي ــران ،احتفلوا عشية مباراتهم مع
املغرب بخماسية روسيا غير املتوقعة
فــي ش ـبــاك املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة.
س ـعــادت ـهــم ب ـهــذا اإلنـ ـج ــاز ،غـلـبــت حتى
احتفاالت الــروس أنفسهم .في مسيرات
ً
تـشـجـيـعـيــة ص ـع ــودًا ونـ ـ ــزوال ف ــي ش ــارع
«ن ـي ـف ـس ـكــي ب ــروس ـب ـك ــت» األكـ ـث ــر شـهــرة
فــي العاصمة الشمالية ،رقــص الــرجــال
وال ـن ـس ــاء .مـحـجـبــات وغ ـيــر مـحـجـبــات،
رقصًا طبيعيًا.
ولـ ـك ــن ،م ـث ــل ه ـ ــذه األنـ ـشـ ـط ــة م ـح ـظــورة
فــي بــادهــم .وعـلــى رغ ــم ق ــرار السلطات
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة حـ ـظ ــر مـ ـش ــاه ــدة مـ ـب ــاري ــات
ك ــأس الـعــالــم  2018فــي األمــاكــن الـعــامــة،
إال أن ه ــذا األم ــر ال ي ــزال مــوضــع خــاف
داخ ــل الـسـلـطــات .وال يــوجــد «مـطــاوعــة»
فــي إيـ ــران ،وال يــوجــد ص ــورة «نمطية»
لـ ــإيـ ــران ـ ـيـ ــن ،ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـع ــال ــم ال ـغ ــرب ــي
ّ
«يفصل» على
(والليبراليني العرب) أن
ق ـي ــاس ـه ــا .ل ــإنـ ـص ــاف أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــن غـيــر
املحتمل أن يكون ظهور املــرأة في لعبة
كرة القدم محظورًا ،إذا ما تم منعها من
دخول املالعب ،كما هي الحال في إيران.
ك ــان ــت امل ــدي ـن ــة ال ــروسـ ـي ــة بـمـشـجـعـيـهــا
ومـشـجـعــاتـهــا كــالـجــوقــة مــرحــة وأجـمــل
مما كان متوقعًا.

سحر الجمهور اإليراني «األنيق» سانت بطرسبرغ منذ وصوله إلى المدينة (أ ف ب)

وف ـ ــي اسـ ـت ــاد س ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ ال ــذي
احـتـضــن م ـبــاراة امل ـغــرب وإيـ ــران ،ب ــدا أن
الكثير من املشجعات اإليرانيات اللواتي
يرتدين الحجاب ،يرفعن الفتات تحتج
ع ـل ــى م ـن ــع إي ـ ـ ــران ال ـن ـس ــاء م ــن مـتــابـعــة
امل ـبــاريــات فــي بــادهــن .وه ــن محجبات
في روسيا.
ال ـغــريــب ف ــي األمـ ــر ،أن ــه وف ــي ع ــام 2005
سمحت السلطات اإليرانية ملجموعة من
النساء وللمرة األول ــى بحضور مباراة
في كرة القدم تجري على ملعب «ناكيش

في  2005سمحت
السلطات للنساء بحضور
مباراة في كرة القدم

جاهان» في وسط إيران .وسمح لخمس
عشرة ام ــرأة يعملن فــي مجال التدريب
والـتـحـكـيــم وب ـعــض الــاع ـبــات بمتابعة
امل ـب ــاراة الـتــي جمعت فــريـقــي «سيبهان
أصـ ـفـ ـه ــان» وال ـ ــوح ـ ــدة ال ـ ـسـ ــوري ضـمــن
منافسات دوري أبطال آسيا .خصصت
لهن مقاعد منفصلة عن أماكن جلوس
الرجال .آنذاك طالبت دوائر «إصالحية»
في إيران بعدم تجريم املرأة لحضورها
املـ ـب ــاري ــات وأنـ ـ ــه ي ـج ــب أن ي ـس ـمــح لـهــا
بالحضور إلى املالعب مع عائالتها.

مـبــاراة إيــران مع املغرب فرضت نفسها
كــإحــدى أه ــم م ـبــاريــات ك ــأس الـعــالــم مع
الجو الكرنافالي الصادر عن املشجعني
واملـشـجـعــات .وفــي النهاية ،كــان الهدف
املـبــاغــت فــي الــوقــت ب ــدل الـضــائــع كافيًا
لضمان فوز إيران الثاني فقط في تاريخ
كأس العالم .في تصريح ألحد املشجعني
يـقــول« :هــذا الـفــوز أعطاني األمــل فــي أن
تحصل إيــران على كأس العالم في يوم
من األيــام .وسيكون الجميع قــادرًا على
مشاهدته ،حتى النساء».

«الساموراي» يضرب كولومبيا بيد من حديد
أخ ـط ــأ ك ــارل ــوس ســانـشـيــز ف ــي الــدق ـي ـقــة الـثــالـثــة
بعدما منع تسديدة شنجي كــاغــاوا التي كانت
متجهة نحو شباك الحارس الكولومبي أوسبينا
بيده .بطاقة حمراء مباشرة ،باإلضافة إلى ركلة
ج ــزاء ترجمها بنجاح فــي املــرمــى نجم بروسيا
دورتموند وصاحب الرقم  ،10شينجي كاغاوا.
ه ـك ــذا ،وم ـن ــذ ال ــدق ــائ ــق األول ـ ــى ،ت ـب ـع ـثــرت أوراق
املـ ـ ّ
ـدرب األرجـنـتـيـنــي بـيـكــرمــان ال ــذي وج ــد نفسه
يلعب بعشرة العبني منذ الدقيقة الثالثة .شهدت
املباراة عدم مشاركة نجم بايرن ميونيخ خاميس
رودريغيز كأساسي الــذي عانى من شد عضلي
منعه من أن يكون على امللعب من البداية.
اسـتـمـ ّـر ش ــوط امل ـب ــاراة األول بضغط كولومبي،
من دون أن يشعر الالعبون الكولومبيون بنقص
ع ــددي ،وقــاومــوا النقص ب ــأداء بـطــولــي ،مــا لبث
أن أث ـمــر عــن تسجيل الع ــب ري ـفــر بــايــت وبــديــل
جيمس رودريغيز خوان كوينتيرو هدف التعادل
للـ«كافيتيروس» عبر تنفيذه كرة ثابتة سددها
من تحت حائط الصد الياباني لتسكن الشباك،
معلنة عن هدف التعادل الكولومبي .وسرعان ما
انقلب األداء الياباني املتحفظ في الشوط الثاني

ّ
انقلب األداء الياباني المتحفظ في الشوط الثاني إلى أداء هجومي (جاك غويز ــ أ ف ب)

إلى أداء هجومي قوي سيطر من خالله «محاربو
الساموراي» على مجريات الشوط .كــرات كثيفة
ومـحــاوالت عـ ّـدة مــن قبل املنتخب الياباني ّأدت
إلى تسجيل هدف التعادل عبر املهاجم أوساكو
من رأسية متقنة ،دخلت شباك الحارس أوسبينا
بعدما نفذ البديل كيسوكي هوندا العــب ميالن
السابق الركلة الركنية.
اقتصرت كرات «منتخب القهوة» على الهجمات
ّ
املرتدة التي لم تسعفه أبدًا في ظل وجود راداميل
فــال ـكــاو امل ـف ـت ـقــر إل ــى ســرع ـتــه وال ـب ــدي ــل الـ ــذي لم
ي ـحــدث أي ف ــارق ك ــارل ــوس ب ــاك ــا .خ ــال امل ـب ــاراة،
دخل خاميس رودريغيز إلى امللعب مكان خوان
كــويـنـتـيــرو ،وأضـ ــاف ال ـقــوة والـعــزيـمــة بــدخــولــه،
حيث بدأ الضغط الكولومبي يظهر تدريجيًا مع
اق ـتــراب الـلـقــاء إلــى نهايته .وسيطر اليابانيون
ع ـلــى ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة ع ـبــر ت ـم ــري ــرات قـصـيــرة
أض ــاع ــوا م ــن خــال ـهــا ال ــوق ــت امل ـت ـب ـقــي ،لتنتهي
املباراة بفوز املنتخب األزرق بهدفني مقابل هدف
واحــد فــي افتتاحية مباريات املجموعة الثامنة
واألخيرة في مونديال روسيا.
(األخبار)
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يرتفع العلم اإليراني في شارع بئر العبد .يلوح في وسط ّ
الساحة بين زحمة
األعالم األخرى .يغزو بألوانه عتمة الضاحية في ّ ليالي العيد .تفرغ األحياء
من قاطنيها ،فيتراجع مستوى الحماسة في الش ّارع .المشهد ذاته يتكرر
بين أرجاء المنطقة .إيران حاضرة بكثافة في محال البيع وعلى مداخل

ّ
المقاهي .هي ليست المرة األولى التي يعلق فيها العلم اإليراني هنا،
ّ
لكن المناسبة تختلف ،وتحتدم المنافسة مع المنتخبات األقوى ّ
رياضيًا.
الجمهورية اإلسالمية ّ
قوية أيضًا في نظر جمهورها ،فماذا عن انتصاراتها
في مالعب روسيا؟

ّ
الضاحية الجنوبية تحب المنتخب اإليراني

ماذا عن المنتخبات العربية؟

بتول بزي
ّ
ت ـخ ــط ــى امل ـن ـت ـخــب اإلي ـ ــران ـ ــي م ـب ــارات ــه
األول ـ ــى أمـ ــام ن ـظ ـيــره امل ـغــربــي الـعــربــي
ب ـص ـعــوبــة« .حـ ـ ـ ــارب» الع ـب ــو املـنـتـخــب
عـلــى م ــدى  90دقـيـّقــة مــن عـمــر امل ـبــاراة
ح ـتــى ح ـق ـقــوا «ال ــنـ ـص ــر» ف ــي الــدقـيـقــة
األخيرة «القاتلة» .إيران الحاضرة ّ
بقو ٍة
عـلــى ال ـســاحــة الــدول ـيــة الـسـيــاسـيــة في
السنوات األخيرة ،تحضر بني جماهير
الضاحية ،وإن كان جزء من أهل املنطقة
ينحازون ـ عكس الشائع ـ إلــى الفريق
العربي املغربي.

التعاطف مع إيران
مشجع «عتيق» للمنتخب
البحث عن
ٍ
اإلي ـ ــران ـ ــي ص ـ ـعـ ـ ٌـب بـ ـع ــض ال ـ ـ ـشـ ـ ــيء .ال
ّ
الشبان
مشجعني أصليني لــه .أغلبية
ال ــذي ــن قــا ّبـلـنــاهــم يـجـمـعــون ع ـلــى هــذا
ّ
الرأي .بالنسبة إليهم ،إن تشجيع إيران
يـقـتـصــر عـلــى الـتـعــاطــف ريــاض ـيــا كما
مجاالت أخرى .السياسة
هو الحال في
ٍ
هــي «س ـ ّـر» التعاطف ،إذ ي ــدرك الشعب
الـلـبـنــانــي أن أوجـ ــه الـشـبــه بـيـنــه وبــن
اإلي ــران ــي ضئيلة جـ ـ ّـدًا .فـلــوال الـعــوامــل
التي ذكرت ،لكان املنتخب اإليراني مثل
ّ
منتخب أجنبي آخــر ،خصوصًا أن
أي
ٍ
حظوظه قليلة فــي املــونــد ّيــال ،بحسب
الـنـتــائــج الـ ّـســابـقــة ،مــا يــؤثــر بضخامة
ج ـم ـه ــوره .ح ـظــوظ املـنـتـخــب اإلي ــران ــي
َ
القليلة بالفوز لــم تـثـ ِـن علي سليم عن
ّ
الدفاع عن ّ
حبه له .يعلق العلم اإليراني
على مدخل بيته منذ سنوات ،بمشاركة
إيران في كأس العالم أو بعدمها .العلم
اإلي ــران ــي إحـ ــدى رك ــائ ــز املـ ـن ــزل .سليم
يفاخر باالنتساب إلــى حــزب الله منذ
عام  .2006قد تكون ندوب الحرب على
ّ
ج ـســده أح ــد ال ـع ــوام ــل لـتـعــلـقــه بــإيــران
إلــى حـ ٍّـد أبـعــد مــن السياسة ،فهو يرى
في املنتخب «انتصار ثــور ٍة بأكملها».

إيران تواجه «الفيفا»
على الرغم من محاوالت «فيفا»
املستمرة إلبعاد بطولة كأس العالم
ّ 2018عن األزمات السياسية في
املنطقة ،إل ّأن السياسة لحقت املنتخب
اإليراني إلى مالعب روسيا ،حيث
امتنعت شركة «نايكي» الرياضية عن
تزويد العبي املنتخب اإليراني بأحذية
ّ
رياضية بعد قرار الرئيس األميركي
دونالد ترامب انسحاب بالده من
ّ
اضطر إيران إلى
االتفاق النووي ،ما
رفع دعوة على الشركة .واملفارقة أنّ
نجم املنتخب اإليراني سامان قدوس،
الذي يقطن في السويد ،هو ممثل
ّ
فاضطر إلى
لشركة «نايكي» هناك،
ّ
رياضية أخرى.
ارتداء عالمة

يذهب بعيدًا بأفكاره إلى ّ
حد املزج بني
املــذاهــب والسياسة مزجًا ال لبس فيه:
«التشجيع والء لدولة صاحب الزمان».
ول ـكــن م ــاذا ع ــن الــدع ــم ل ـل ــدول العربية
املشاركة؟ يجيب سليم من دون تــردد:
«أكيد السعودية ما بينحبو ،رغم أنهم
ع ــرب»! املوقف ّ
يعبر عن نفسه .للرجل
موقف سياسي صلب.
الـجـمـهــور ف ــي الـضــاحـيــة مـتـبــايــن إلــى
حـ ٍّـد مــا .يبدو اآلخ ــرون أقــل ّ
تعصبًا من
سليم .محمد حجيج ّ
عينة ثانية من
هذا الجمهور .حجيج ال يخفي تأييده
ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،ب ــل يّـفــاخــر ب ــذل ــك .يـلـتــزم
قرارات حزبه ويتأثر بالبيئة السياسية
والطائفية التي يعيش فيها .ال يتوانى
عــن الـ ـ ّ
ـرد عـلــى بـعــض املنتقدين لبيئة
«ال ـحــزب» بالتأكيد أن «ال ق ــرار حزبيًا
ب ــوج ــوب تـشـجـيــع املـنـتـخــب اإلي ــران ــي،
ل ـكـ ّـن أغ ـلــب مجتمعنا سـيـتـ ّ
ـوحــد حــول
ّ
املـنـتـخــب» .بالنسبة إل ـيــه ،إن التبعية
ّ
الــريــاضـيــة للسياسة «نتيجة حتمية
النقسام لبنان إلــى مجتمعات عديدة،
وكل مجتمع يتأثر بالقرارات السياسية
والطائفية ل ــرؤوس ال ــدول التابعة له،
وبــالـتــالــي ينسحب األم ــر على املنحى
الــريــاضــي أي ـضــا» .ســرعــان مــا يناقض
حجيج نـفـســه ،إذ يعلن أن ــه «م ـعــروف
بـتـعـ ّـصـبــه للمنتخب ال ـبــرازي ـلــي ،وأنــه
ي ـحــاول دوم ــا الـجـمــع بــن تـعــاطـفــه مع
إي ــران وتــاريـخــه الــريــاضــي الـطــويــل مع
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل» .ق ــد ي ـجــد ن ـف ـســه ي ــوم ــا في
تقابل املنتخبان اإليراني
حيرة إذا ما ّ
والـبــرازيـلــي ،لكنه يحسم رأي ــه ويقول:
«سـ ــأضـ ــع ح ـي ـن ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــة جــان ـبــا
وأت ــاب ــع ّالـلـعـبــة مــن املـنـظــور الــريــاضــي
فقط ،لكنني سأبقى مع إيــران ضد أي
منتخب آخر».
ٍ

«نصر» على أميركا

امل ـح ـط ــات ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن أن تـنـســى.
مباراة املنتخبني اإليراني واألميركي
في مونديال  1998واحــدة منها .هنا
ٌ
رجــل يسجد لله شــاكـرًا فــي منتصف
الطريق ،وآخر يرفع التكبيرات بأعلى
صــوتــه ،قبل أن تطغى عليه أصــوات
املفرقعات النارية والرصاص .املشهد
ل ـي ــس م ــن ن ّـس ــج الـ ـخـ ـ ّي ــال ،ف ــاملـ ـب ــاراة
ح ـي ـن ـه ــا م ــثـ ـل ــت ،ب ــال ــنـ ـسـ ـب ــة إل ـي ـه ــم،
محور بأكمله .الجمهورية
«معركة»
ٍ
اإلس ــام ـي ــة ف ــي مــواج ـهــة «الـشـيـطــان
األك ـبــر» .بعض املصطلحات الـتــي ال
ّ
ّ
يمكن تخطيها .شكلت هــذه املـبــاراة
ً
ملن عايشها ركيزة أساسية لتشجيع
ّ
املـنـتـخــب اإلي ــران ــي فــي ك ــل مـبــاريــاتــه
الالحقة في كأس العالم .علي ملحم،
وهـ ــو أحـ ــد ال ـش ـ ّـب ــان ال ــذي ــن ش ــاه ــدوا

«عتيق»
مشجع
البحث عن
ٍ
ٌ
للمنتخب اإليراني صعب بعض
الشيء إذ ال مشجعين أصليين له

ّ
اإليرانيون
يرفض
ّ
النمطية
ت ـ ـخـ ــلـ ــد ذاك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ب ـع ــض الصورة
المأخوذة منذ
ّ
مدة (أ ف ب)

ّ
املباراة ،رغم صغر سنه آنذاك ،يتمنى
ال ـتــوف ـيــق إليـ ـ ــران ب ــال ــرغ ــم م ــن والئ ــه
الكامل للمنتخب البرازيلي .قد تكون
وج ـهــة ن ـظــره ال ـي ــوم م ـب ـ ِّـررًا لـ ـ ّ
ـرد فعل
ال ـج ـم ـهــور ب ــاألم ــس .ت ـب ــدو امل ـعــادلــة
ب ـه ــذه ال ـب ـس ــاط ــة ل ـه ــم :إي ـ ــران حـقـقــت
رياضيًا ّ
ّ
ضد أميركا .ال مكان
«نصرًا»
للمجاملة ،على الــرغــم مــن محاوالت
فصل الفوتبول عــن السياسة م ــرارًا.
ّ
لـكــن هــل تـعـلــم «الـفـيـفــا» أن ع ــددًا من
ال ــدول امتنعت عــن اللعب مــع الدولة
الفارسية ّ
ألسباب سياسية؟
وديًا
ٍ
ـوات ح ـ ـ ـ ــول الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ب ـ ـضـ ــع خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ٍ
بـ ـي ــروت وض ــواح ـي ـه ــا س ـع ـيــا إلث ـبــات
ّ
الحاد
اإلنحياز أو لضحده .االنقسام
ف ــي الـتـشـجـيــع سـ ّـيــد امل ــوق ــف .ومهما

تحية فارسية
مشهد الفت ،رفع العبو املنتخب
في
ٍ
اإليراني لدى وصولهم إلى مطار
موسكو أعالم إسبانيا والبرتغال
واملغرب إلى جانب العلم اإليراني،
كتحي ٍة للدول التي سيواجهونها في
تصفيات الدور األول من بطولة كأس
العالم.

حــاول ـنــا ن ـقــل الـ ـص ــورة امل ـت ــوازن ــة عن
املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي ،نـفـشــل أمـ ــام ّأول
اخ ـت ـب ــار ع ـم ـلـ ٍّـي ف ــي ال ـ ـشـ ــارعُ .يـفـتـقــد
العلم السعودي في محال الضاحية.
علم واح ـ ٌـد معلق بخجل أم ــام إحــدى
ال ـب ـس ـط ــات ف ــي األوزاع ـ ـ ـ ـ ــي .ي ـس ـتــدرك
البائع فــورًا وجــود العلم عند سؤاله
عنه ويزيله من مكانه بخجل .ال بأس.
ً
املشهد ليس أفضل حــاال في الطريق
الـ ـج ــدي ــدة .أيـ ــن ه ــو ال ـع ـلــم اإلي ــران ــي؟
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ط ـب ـع ــا غـ ـي ــر مـ ـح ـ ّـب ـ ٍـب أله ــل
املنطقة.

بين لبنان وإيران

ّ
النمطية
يرفض اإليرانيون الصورة
املأخوذة منذ ّ
مدة .بعض اللبنانيني،
أو أف ـ ــراد م ــن الـبـيـئــة املـتـعــاطـفــة مع
ّ
ّ
ـران ال
إي ـ ــران ،ي ــدرك ــون ج ــي ـدًا أن «إي ـ ـ ّ
ت ـش ـب ـه ـنــا ،ب ــل ي ـم ـك ـن ـنــا الـ ـق ــول إن ـن ــا
نجتمع مـعـهــم بــالـحــالــة الـ ّـسـيــاسـ ّـيــة
والـطــائـفـ ّـيــة» .املــوقــف واض ــح ألهالي
الضاحية .يستدرك البعض موقفه
ً
م ـ ــرة أخ ـ ــرى« :بـ ــل ن ـجـتـمــع م ــع جــزء
م ـن ـه ــم ف ـ ـقـ ــط ،ف ــامل ـج ـت ـم ــع اإلي ـ ــران ـ ــي
متباين فــي مــا بينه اي ـضــا» .يسعى

هـ ــادي ف ــوالدك ــار ج ــاه ـدًا «لـتـلـمـيــع»
صــورة بلده أمــام الجمهور الخصم
فــي ل ـب ـنــان .ب ـلــده ال ـثــانــي كـمــا يـقــول.
يختلط الــدم اإليراني واللبناني في
ع ــروق ــه .يـحـمــل الـجـنـسـيـتــن بـفـخــر.
ّ
يـعـتــز بـهـمــا ف ــي م ـط ــارات ال ـعــالــم .ال
ي ـفـ ّـرقــه اخ ـت ــاف الـلـغــة أو الـتـقــالـيــد،
ّ
البلدينُ .ينقل
بــل يتوحد فــي هــوى ّ
ـون
ع ــن املـنـتـخــب اإلي ــران ــي أن ــه م ــن ّل ـ ٍ
ٍّ
تنوعه
طائفي واحد .يجهل كثيرون
ّ
الديني والسياسي .تطغى الطائفة
املسيحية األرم ـن ـيــة األرثــوذوكـسّـيــة
على تشكيلة املنتخب ،باعتبار أنها
مــن الـطــوائــف الـكـبــرى فــي إي ــران إلى
ج ــان ــب ال ـطــائ ـفــة ال ـش ـي ـع ـيــة .بحسب
ّ
إن «منتخب ب ــاده ّ
يعبر
ف ــوالدك ــار،
ج ـ ـلـ ـ ّـيـ ــا عـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات فــي
امل ـج ـت ـمــع اإليـ ــرانـ ــي ،وي ـض ــم العـبــن
م ـع ــارض ــن ل ـن ـظــام ال ـح ـك ــم» ،مـشـيـرًا
ّ
إلـ ـ ــى أن «الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
دولة ديمقراطية وتحترم الحريات»
(برأيهِ ) .يتابع متحمسًا« :إيران تعني
لي أكثر من ّ
شيء آخر» ،يختصر
أي
ٍ
فوالدكار موقفه ،مبديًا وفاءه الكامل
للمنتخب اإلي ــران ــي« .أن ــا أق ــرب إلــى
إيران من املنتخبات العربية األخرى
املشاركة» .لكن كيف بدا الوضع حني
تقابل املنتخبان اإليراني واللبناني؟
يجيب فوالدكار ممازحًا« :بحثت عن
ّ
مدر ٍج بني الجمهورين في املنتصف
تفاديًا لــإحــراج» .يحافظ على ّ
حبه
للطرفني.

ّ
مدرجات

ثمة من يضع ّ
السياسة جانبًا

ف ـ ــوالدك ـ ــار ل ـي ــس الـ ـح ــال ــة ال ــوح ـي ــدة
فــي مـعــانــاة انـقـســام الـجـمـهــور .ليال
جــرادي تشاركه الحالة ذاتها ،وهي
التي تحمل الدم اإليراني من ّ
جدتها
ّ
املتأصلة من مدينة قزوين اإليرانية.
تـ ـ ـنـ ـ ـخ ـ ــرط ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي فـ ـ ـ ــي الـ ـنـ ـسـ ـي ــج
اإليراني بعد عدة زيارات
االجتماعي ً
إليران ،ساعية إلتقان اللغة الفارسية
ج ـ ّـي ـدًا .ق ــد ي ـكــون االرتـ ـب ــاط الـعــائـلــي
والطائفي من العوامل التي أسهمت
فــي ّتشجعيها للمنتخب اإليــرانــي،
ّ
إل أنـ ـه ــا ت ــؤم ــن بـ ـض ــرورة «ال ـف ـصــل
ب ــن الـسـيــاســة وال ــري ــاض ــة والـتـمـتــع
ف ـق ــط ب ـج ـمــال ـيــة ال ـل ـع ـب ــة ب ـع ـي ـدًا عــن
الحسابات األخ ــرى» .تمتلك جــرادي
ثقافة ّ
جيدة تجاه املنتخب اإليراني.
تـتــابــع املـنـتـخــب مـنــذ ع ــام  2014من
دون انقطاع« .تشجيع إيران ال يدعو
لالستهجان» برأيهاّ .
تعبر عن رأيها
بوضوح .لديها من الخبرة الكروية
م ــا ي ـك ـفــي ل ـت ـقـ ّـيــم أداء ال ــاع ــب علي
دائ ـ ـ ــي« .أسـ ـ ـط ـ ــورة» امل ـن ـت ـخ ــب .وه ــو
الذي ّ
سجل العدد األكبر من األهداف
بــن زم ــائ ــه .فــي إي ـ ــران ،مــاعـ ّـب كــرة
ـدم حديثة ،كملعب أزادي الشهير،
قـ ٍ
وه ــو مـتــاح لـعــامــة الـشـعــب اإليــرانــي
تدريبات منتخبهم الوطني،
ملتابعة
ٍ
ّ
ّ
للسياح األجانب .العبو نادي
وحتى
النجمة اللبناني أيضًا تابعوا بعض
تدريباتهم هناك .تزداد جرادي فخرًا
بانتمائها املعنوي إلى إيران.

الشـعار الرسـمي لمونديال روسـيا  ،2018يرفرف قرب تمثال للقائد الشـيوعي الكبير ،فالديمير لينين،
«زابيفاكا»ِ ،
في فولغوغراد ،التي عرفت خالل الحرب العالمية الثانية بسـتالينغراد ،وسـميت باسـمها الحالي في ( 1961مارك
رالسـتون ــ أ ف ب)
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تدخل اسبانيا مباراتها الثانية في مونديال
روسيا  2018وحارسها دافيد دي خيا
ً
عرضة للشك بعد تلقيه ثالثة أهداف في
املباراة األولى ضد البرتغال ،لكن زمالءه
في «ال روخا» يقفون خلفه .هكذا ،أمضى
حارس مانشستر يونايتد اإلنكليزي أمسية
للنسيان في  15حزيران /يونيو  ،2018بعد
التعادل  3ـ  3في املجموعة الثانية ضد أبطال
أوروبا  .2016تلقى بداية ركلة جزاء ،وارتكب
خطأ فادحًا في التعامل مع تسديدة بعيدة في
أواخر الشوط األول ،وتلقى ركلة حرة رائعة
في الدقيقة  88ضمنت للبرتغال التعادل.
واضطر املدرب االسباني فرناندو هييرو الى
الدفاع عنه بالقول« :نحن ال نشكك به وهو
ال يشكك بنفسه .ندرك أن حراسة املرمى
مركز خاص وله خصوصيته على الصعيد
النفسي» .يذكر أن الخطأ ضد البرتغال جاء
بعد هفوة أخرى ضد سويسرا ( )1-1في
املباراة االستعدادية األخيرة قبل االنتقال
الى روسيا .بعد مباراة واحدة في املونديال،
تلقت إسبانيا نفس عدد األهداف التي هزت
شباكها في مشوارها بأكمله في مونديال

جنوب أفريقيا  ،2010والذي أحرزت في
نهايته اللقب .كان ايكر كاسياس بني
الخشبات الثالث حينها ،ودي خيا خلفه في
املهمة ،ما يجعل املقارنة بني االثنني عنوانًا
أساسيًا في مشاركات «ال روخا».
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يوسف الحريري*
تستعجب كيف ال تبالي دول العالم الثالث
ب ـثــروات ـهــا ال ـب ـشــريــة ،ب ــل إن ـهــا تـقـلــل شأنها
وتتهمها بأنها سبب فــي الـتــدهــور الحالي
أي ـضــا ،وذل ــك فــي رؤي ــة يغيب عنها املنطق
كأننا أمــام قضية ال ُيــراد لها أن تتناول في
نقاط محددة مفهومة لتخرج عن نطاق هذا
التغيب.
ل ـلــرئ ـيــس املـ ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـت ــاح الـسـيـســي،
خ ـط ــاب ت ـح ــدث ف ـي ــه ع ــن األزم ـ ـ ــة الـسـكــانـيــة
وضـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـ ـعـ ــدد املـ ـتـ ـع ــارف عـلـيــه
لألطفال ،ثــاثــة ،فــي جمل مطاطية أقــرب أن
ت ـك ــون خ ـط ــاب ن ـص ــح ،وق ــد ب ــدأ امل ـســؤولــون
ال ـت ــروي ــج لـتـلــك املـ ـق ــوالت ع ـلــى أسـ ــاس أنـهــا
أح ــد أس ـب ــاب ال ـك ـس ــاد االق ـت ـص ــادي وت ـ ـ ّ
ـردي
مـسـتــوى املعيشة للطبقات الـفـقـيــرة بسبب
زيـ ـ ــادة عـ ــدد األط ـ ـفـ ــال .ل ـكــن األمـ ـ ــور ل ــم تنته
ع ـنــد ذلـ ــك ال ـت ـص ــري ــح ،ف ـخــرجــت ال ـشــائ ـعــات
واألقــاويــل والتكهنات مفترضة اتجاهًا من
الــدولــة سيعمل على تطبيق تلك السياسة،
منها منع الطفل الرابع من الدعم التمويني
املـسـتـحــق مــن ال ــدول ــة ،قــد ي ـكــون ذل ــك خـيــارًا
ذكـيــا بـعــض ال ـشــيء ،لـكــن هــل يمكن تطبيق
تلك السياسة املفترضة على شعب ال يملك
ثقافة االكتفاء عن اإلنجاب ،أم ستكون مجرد
حـبــر عـلــى ورق؟ ومل ـ ــاذا م ــن مـنـطـلــق آخ ــر ال
توظف تلك الزيادة؟
من الواضح أن العرب ال يعرفون عن الصني
إال تلك النكتة املتعلقة بكون الصينيني كلهم
بـيـشـبـهــون بـعـضـهــم بـعـضــا ،لـكــن م ــا رأيـكــم
بــاسـتـعــراض نكتة أكـثــر مــأســاويــة بالنسبة
ً
إلى املعكسر الغربي في الوقت الحالي« .أهال
بكم في جمهورية الصني الشعبية» ،هو ذلك
التعليق الــذي يبدر عنك مزاحًا كلما وقفت
في مكان مزدحم ،لكن هذا االزدحــام  -الرمز
مــا هــو إال ســاح الـصــن امل ـ ّحــوري فــي خطة
الصعود على القمة التي تنفذ حاليًا.

ترس اقتصادي ال غنى عنه
/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

بينما تمشي أوروبــا في طريق ضبابي في
مــا يـخــص أزم ــة ال ـت ـعــداد الـسـكــانــي ،وي ــزداد
التفاوت بني شريحة من هم في سن العمل،
ومن تخطوا تلك الشريحة ملصلحة الثانية،
وت ـع ــان ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة م ــن مـشـكــات
عنصرية وبـطــالــة نـظـرًا إلــى تـفــاوت األجــور
وزيـ ـ ــادة قـيـمــة أج ــر ال ـع ــامــل ،تـتـمـتــع الـصــن
بأكبر قوة عاملة على وجه الكوكب في الوقت
الحالي ،وعمالة تــدرج خبراتها بني الحرفة
الـيــدويــة واملـعــرفــة التقنية بــالـصـنــاعــة .تلك
القوة في السنوات األخيرة عملت على جذب
الـعــديــد مــن ال ـشــركــات الـعــاملـيــة املتخصصة
في كل املجاالت بداية من املالبس الرياضية
واملالبس بوجه عام إلى املاكينات املختلفة
وامل ـعــدات املنزلية حتى األج ـهــزة املحمولة.

تلك الـقــوة العمالية البشرية ال تستغل إال
ع ــن ط ــري ــق ع ـق ــود تـحـتـيــة ف ـقــط تـتـحـكــم في
نسبة التوزيع داخــل الصني لتحرك املؤشر
بـمــزاجـهــا نــاحـيــة الـشــركــات املـحـلـيــة ،وبــذلــك
تستفيد من قيمة العقود املبرمة في تطوير
ال ـص ـن ــاع ــة امل ـح ـل ـي ــة وت ـض ـم ــن ع ـ ــدم ت ـســرب
املنتجات األجنبية إلى السوق بنسب تضر
ب ــاالق ـت ـص ــاد ال ـق ــوم ــي ،وم ـق ــاب ــل ذلـ ــك ك ــل ما
تـقــدمــه هــو عــامــل قــد يـكــون أق ــل ك ـفــاءة لكنه
أفضل سعرًا وبكفاءة مرضية.
األم ــر ليس اقتصاديًا بحتًا ،فبتلك العقود
توثق الحكومة الصينية عالقاتها بالعديد
ممن لهم نـفــوذ فــي تلك الـشــركــات فــي صنع
القرار الغربي ،فتستطيع عن طريقها توجيه
دفــة الحديث في قضايا حقوق اإلنسان في
الـصــن أو مـنــاقـشــة قـيـمــة ال ـي ــوان الحقيقية
التي تطرح بنصفها أمــام ال ــدوالر املتدهور
حاليًا نظرًا إلى غياب استقرار قيمته ،وتلك
ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـت ــي يـ ـح ــاول امل ـع ـس ـكــر ال ـغــربــي
استعمالها كـ ــأوراق ضـغــط قــد ال يستطيع
تحريكها فيما هو قادم من أعوام للمصالح
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ت ـت ــوغ ــل رمـ ـ ــوز ال ـق ـطــاع
الرأسمالي الحر فيها مع الصني.
قد عبرت العديد من التقارير الـصــادرة عن
«اإليكونوميست» و«هارفرد بيزنس ريفيو»
ب ــاألع ــداد األخ ـيــرة عــن قلقها مــن تــزايــد تلك
الظاهرة ،إما مباشرة أو باستعراضها أهم
الـصـنــاعــات الـتــي حلت فيها الـصــن كوكيل
رس ـمــي ،وأكـ ــدت أن ــه خ ــال ال ـس ـنــوات املقبلة
إن لم تستطع الحكومات الغربية وقف ذلك
الـتـمــدد ،فسيكون مــن الـصـعــب الـتـعــامــل مع
الخسائر االقـتـصــاديــة الناجمة عــن العامل
الصيني ،وأيـضــا نبهت الـعــديــد مــن مكاتب
االسـتـشــارات الكبرى األميركية واألوروبـيــة
إلــى خـطــورة الــوضــع الـحــالــي فــي مــا يتعلق
بقيمة صــرف الـيــوان الصيني الــذي يحافظ
عـلــى وج ــوده بنصف قيمته مـكـبـدًا ال ــدوالر
األم ـي ــرك ــي خ ـســائــر بــاه ـظــة ،م ـشــدديــن على
أنــه ما إن لم يستطع البنك الــدولــي الضغط
عـلــى ال ـصــن لـحــل تـلــك األزم ـ ــة ،ف ــإن ال ــدوالر
واليورو سيكونان خارج املنافسة مع حلول
 .2050مؤشر «غولد مان ساكس» أيضًا أكد
تلك امل ـخــاوف بعد وضــع تــوقـعــات تــؤكــد أن
الصني في طريقها للصعود إلى قمة الهرم
االقتصادي العاملي.
نـقـطــة أخ ــرى تستفيد مـنـهــا ال ـصــن حاليًا
في ما يخص التعداد السكاني هي عملية
التجييش الثقافي الشاملة التي تهدف إلى
نـشــر الـثـقــافــة الـصـيـنـيــة وال ـف ـكــر الـشـيــوعــي
املتعلق بــالــدولــة الصينية وإظـهــار الصني
ك ـن ـمــوذج م ـثــالــي يـسـتـحــق االحـ ـت ــذاء ،وأن ــه
مـنــافــس لـلـقــوى ال ـغــرب ـيــة ،أو بـمـعـنــى آخ ــر:
«مـ ــاو ت ـســي تــونــج ي ـت ـســرب ل ـل ـخ ــارج» ،بــدأ
األم ـ ـ ــر ب ــاالنـ ـتـ ـش ــار عـ ــن ط ــري ــق م ــؤس ـس ــات
االستثمار الثقافي ،والـعـنــوان يــدل إلــى أن

ت ـلــك امل ــؤس ـس ــات سـتـعـبــر ب ــال ــدرج ــة األول ــى
ع ــن عــاقــة اق ـت ـصــاديــة يـنـتــج عـنـهــا مكسب
اس ـتــرات ـي ـجــي م ـهــم ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــال ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ودول ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وه ــي
تستثمر اليوم كثيرًا في مؤسسات تحمل
دع ـم ــا ح ـكــوم ـيــا رس ـم ـيــا ل ـتــرج ـمــة األع ـم ــال
ال ـص ـي ـن ـي ــة إلـ ـ ــى م ـخ ـت ـلــف الـ ـلـ ـغ ــات خــاصــة
العربية .قد ُيــرى ذلــك على أنــه أمــر إيجابي
ووردي ،لكن بنظرة واح ــدة إلــى العناوين
التي تدعمها الحكومة ،فستجدها كلها إلى
كتاب ينتمون إلى الدولة ،بعضهم يوجدون
مــع الــوفــود الصينية الرسمية فــي املحافل
والفعاليات الثقافية املختلفة التي تشارك
فـيـهــا ال ـص ــن ف ــي الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،وأغ ـلــب
الكتب تركز على تصدير النموذج الصيني

المؤشر المتعلق
برضا الشعب الصيني
عن سياسات الحكومة
ال يزال مستقرًا

األمـ ـ ـث ـ ــل اقـ ـتـ ـص ــادي ــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،كـ ـم ــا أن
الكتب األدبـيــة تكون في مضمونها لكتاب
يتناولون الحياة اليومية بصورة مبتعدة
تـمــامــا ع ــن أي نـقــد للسلطة الـحــاكـمــة رغــم
تــردي وضــع الـحــريــات فــي الـصــن ،ووجــود
أدباء كبار ومسرحيني ال تصل أعمالهم عن
طريق تلك املؤسسات االستثمارية الثقافية
إطالقًا.
وبــال ـط ـبــع ،لـلـعــامــل ال ـب ـشــري دور ف ــي نـجــاح
تلك املنظومة الرأسمالية الثقافية وظهورها
بـ ـق ــوة وم ـع ـه ــا الـ ـحـ ـج ــة ،ف ــال ـت ـن ــوع ال ـب ـش ــري
الصيني واختالف البيئات والثقافات يجعل
مــن الـسـهــل انـتـقــاء ن ـمــاذج مختلفة حـتــى في
مــا يتعلق بـمـجـمــوعــات األق ـل ـيــات ،مــا يجعل
املـ ـحـ ـت ــوى م ـش ــوق ــا وي ـن ـف ــي ظ ــاه ــري ــا شـبـهــة
االنتقائية لتيار محدد.
إن أه ـ ــم امل ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن مــاح ـظــة
نـشــاطـهــا ه ــي مــؤس ـســة «ب ـي ــت ال ـح ـك ـمــة» في
م ـص ــر ،ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي تــوث ـيــق ال ـعــاقــات
الـثـقــافـيــة ب ــن ال ـصــن وت ـه ــدف م ـبــاشــرة إلــى
إقــامــة أواصـ ــر تعتمد عـلــى ال ـت ـبــادل العلمي
وال ـث ـق ــاف ــي ال ـ ــذي ي ـج ــذب ال ـج ـيــل الـ ـق ــادم إلــى
ال ـصــن ،وإل ــى الـنـمــوذج الصيني كـبــديــل من
الدول الغربية وثقافاتها.
ال داع ــي لـلـحــديــث عــن ال ـصــن عـسـكــريــا ،فقد

النظام الشيوعي والثورة الثقافية ال يزال تأثيرهما قويًا في الصين (أ ف ب)

تـنــاولــت الـعــديــد مــن امل ـقــاالت ه ــذا األم ــر ،لكن
ي ـت ــوج ــب ال ـت ـن ـب ـيــه إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـطــة
بالصني ،التي ال تنتمي إلى املعسكر الصيني
س ـي ــاس ـي ــا ،دخـ ـل ــت ب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ مــرح ـلــة
استنفار أمـنــي غير مسبوق :فيتنام ،كوريا
الجنوبية وحتى أستراليا ،التي أبرمت أخيرًا
صفقات عسكرية هــي األضـخــم فــي تاريخها

لتأمني ال ـحــدود على هــامــش صـعــود الصني
عسكريًا.

غضبة شعب
الـنـظــام الـشـيــوعــي وال ـث ــورة الثقافية ال يــزال
تأثيرهما قــويــا فــي األغلبية بــالـصــن ،حتى
ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة ،ف ــامل ــؤش ــر ال ــداخـ ـل ــي املـتـعـلــق

برضا الشعب عن سياسات الحكومة ال يزال
مستقرًا ولم يشهد إال انخفاضًا طفيفًا ،بل إن
قاعدة كبيرة من الــرأي تقنع تمامًا بضرورة
امل ـ ـسـ ــانـ ــدة ت ـح ــت أي ظ ـ ـ ــرف ،ف ـ ــال ـ ــرأي ال ـع ــام
الصيني يظل في ظهر الحكومة .تلك املقدمة
كــانــت ضــروريــة لتفسير ذلــك السلوك الـقــادر
عـلــى ض ــرب االق ـت ـصــادات الـغــربـيــة فــي مقتل،

وال ـ ــذي أص ـب ــح ي ـق ــام ل ــه أل ــف ح ـس ــاب أخ ـي ـرًا؛
سـلــوك الـســائــح الـصـيـنــي ،تـلــك ال ـقــوة الـتــي ال
ي ـس ـت ـهــان ب ـهــا ف ــي فـ ــرض امل ــوق ــف ،وال ــدالئ ــل
عـلــى ذل ــك ك ـث ـيــرة ،أهـمـهــا تــاريـخـيــا م ــا حــدث
بعد التجربة الـنــوويــة للرئيس جــاك شيراك
باملحيط الـهــادي ،التي هبطت بعدها نسبة
الــزائــريــن إل ــى الـلــوفــر هـبــوطــا ح ــادًا لخسارة
السياح الصينيني الذين اعترضوا على تلك
الـتـجــربــة .وف ــي ح ــوادث أخ ــرى ،يلحظ دائـمــا
ان ـخ ـفــاض مـبـيـعــات «ك ــارف ــور» م ــع ك ــل تــوتــر
للعالقات بني أي دولة غربية والصني ،لذا تلك
العوامل توضع في االعتبار مع أي مفاوضات
تقام بني الصني ودول املعسكر الغربي.
يستعمل أيـضــا الـعــامــل الـبـشــري فــي توطيد
عــاقــات بــالــدول املحيطة للصني عــن طريق
إقـ ــامـ ــة أواص ـ ـ ـ ــر ع ــائـ ـلـ ـي ــة ،وتـ ـس ــاه ــم ال ــدول ــة
فـ ــي س ـي ــاس ــة تـ ــزويـ ــج ل ـل ـش ـب ــاب ال ـص ـي ـن ـيــن
ب ــال ــدول املـحـيـطــة ف ـي ـعــودون ومـعـهــم رواب ــط
عائلية تـســاهــم بــربــط املجتمعات ببعضها
ب ـع ـضــا .ال ـص ــن ال ـحــال ـيــة ت ـ ــدرك أن امل ـعــادلــة
صعبة ،فالذاكرة التاريخية لن تنسى حقبة
اإلمبراطورية الصينية التي هيمنت سياسيًا
واقتصاديًا قبل القرن السادس عشر وانهزمت
أمـ ــام ال ـغ ــرب ب ـعــد ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة لنفس
العوامل التي كانت أساسًا لهيمنتها وأهمها
الـعــامــل الـبـشــري وسـيــاســة ال ـت ـمــدد .لــذلــك إن
الـصــن الـحــديـثــة تـبــدو ح ــذرة فــي مــا يتعلق
بذلك ،وتطبق سياسة الطفل الواحد لضبط
الـتـعــداد السكاني بما يمنع ح ــدوث تضخم
لكن بما ال يعرقل النمو االقتصادي الداخلي،
ك ـم ــا ت ـق ـي ــم سـ ـي ــاس ــات الـ ـت ــوس ــع ال ـس ـيــاســي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي أفــري ـق ـيــا ع ـلــى أسـ ــاس من
الحذر والحيطة من دون االنجراف إلى توسع
شاسع قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
إن سالح العوملة الذي كان يستعمله الغرب
ينقلب عليه اليوم ،فمع التغلل الصيني في
عالقات مع شركات كبرى متعددة الجنسيات
لها نفوذ سياسي ،بحسابات املـصــالــح ،لن
ترضى تلك الشركات بتضرر الصني ،أو كما
يصرح الخبراء االقتصاديون حاليًا :قد وقع
الغرب في املصيدة حتى رأسه.
فـهــل ال ن ــزال بـعــد ذل ــك ،وم ــع اس ـت ـعــراض كل
تلك الــدالئــل ،نظن أنـهــا أزم ــة سـكــان ،أم أزمــة
إدارة تبحث عن االنتفاع السريع دون خطط
تنموية كبرى؟
إن كانت الذريعة أو الحجة ردًا على ذلك الكالم
ب ــأن الـصــن دول ــة شيوعية ذات نـظــام واحــد
يسهل السيطرة على شعبه ،فلننظر جميعًا
إل ــى ال ــوض ــع حــال ـيــا :إن ك ــل وس ــائ ــل اإلع ــام
ال ـخــاصــة والـحـكــومـيــة (ف ــي م ـصــر) جميعها
تتبع الــدولــة ،والـســاحــة السياسية ال يوجد
فيها إال طــرف واحــد هو املالك لكل املفاتيح.
إذًا ،هل يوجد حقًا ما هو عائق أمام التوظيف
األمثل للطاقة البشرية املتعطلة؟
*باحث مصري

التحالفات السائلة ...التيار الوطني الحر وآخرون
صادق النابلسي *
قـبـيــل االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة األخـ ـي ــرة بــدت
الوطني الحر وحزب الله
العالقة بني التيار ّ
وكأنها تجري على تعثر متدرج .االنتخابات
ك ــان ــت تـمــري ـنــا م ــن ج ـهــة ال ـت ـيــار الـبــرتـقــالــي
ّ
تخطي تجربة املـ ِّ
ـؤســس األول العماد
على
ّ
ميشال عون ،بالتفلت من االلتزامات القديمة
وامل ـس ـت ـج ــدة ،واالب ـت ـع ــاد ع ــن ح ــال ــة ال ـت ـعـ ّـود
الذهني للتحالفات السياسية بإخراجها من
كينونتها وحـظــوظـهــا األخــاقـيــة املتعالية
ّ
متغيرًا وواقعًا يخضع
واعتبارها موضوعًا
ّ
ل ـع ـم ـلـيــة ت ـب ـخ ـ ٍـر دائ ـ ـ ــم .ف ــا ت ـح ــال ــف م ـثــالــيــا
على اإلط ــاق ،وتحقيق ذات الجماعة التي
يالحقها القلق وعــدم اليقني فــي اإلمكانات
والـعــاقــات واملـصـيــر ،يجعلها مضطرة إلى
اخ ـت ـبــار ك ــل جــديــد ُيـسـتـعــان ب ــه عـلــى الـقــوة
والتمدد وتجاوز الرتابة.
التيار في نسخته مع الوزير جبران باسيل
ال ّ
يحبذ «األلفة أو السكن» السياسي الطويل.
لغته وتعابيره وسرعة تنقالته تكشف عن
مأخوذ باملوروث
سبيل سياسي مغاير غير
ٍ
وال حامل صفة القداسة .سبيل ّ
يحبذ اإلقامة
ٍ
في األماكن التي ّ
تشرعها الطبيعة املتبدلة

لـلـتـطــورات والـتـفــاعــات بــن ق ــوى املجتمع.
ّ
شكلت إغ ـ ً
ـواء يفترض
االنتخابات األخـيــرة
«ض ــرب ــات اسـتـبــاقـيــة» فــي مــرمــى الـخـصــوم.
انتخابات ظهر خاللها التيار بال قيود في
مكتف بحصصه ،خصوصًا
تحالفاته وغير
ٍ
بـعــد أن أتــاحــت لــه فــرصــة ال ـقــانــون الـجــديــد
ّ
أن ُيـشــكــل قــوة أكـبــر مــن قــوة منافسيه .لكن
املشكلة في التيار ليست في مطالبته تحقيقه
الـتــوازن واملكانة داخــل النظام اللبناني ،بل
ف ــي إن ـت ــاج وإع ـ ــادة إن ـت ــاج الـتـحــالـفــات وفــق
ديناميات الرأسمالية املهجوسة بعمليات
التراكم والربح بال قيود .وعلى هذا األساس
ً
كـ ــان س ـه ــا ع ـلــى ال ـت ـي ــار أن يـطـيــح تـفــاهـمــا
مــع حــزب الـلــه فــي دائــرتــي جبيل  -كـســروان
وبعلبك  -الهرمل ليس إال طمعًا بمزيد من
املـقــاعــد الـنـيــابـيــة ،فــي ص ــورة تـحـ ٍّـد وإزع ــاج
لحليف كان سببًا رئيسيًا في إيصال العماد
ٍ
عـ ــون إلـ ــى سـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة ،ب ــل ف ــي ح ـصــول
االن ـت ـخ ــاب ــات ب ــرم ـت ـه ــا .إذ ال م ـج ــال لـلـشــك،
وبـعـيـدًا عــن الـتـحـيــزات واآلراء الشخصية،
ّ
أن األم ــن ال ــذي تـحـقــق بـتـضـحـيــات عناصر
الحزب بعد طرد اإلرهابيني التكفيريني من
ج ــرود لبنان الشرقية مــن بديهيات إنجاز
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة ونـتــائـجـهــا ال ـتــي ّأدت

ّ
إلــى تضخم كتلة الـتـيــار نفسه .صحيح أن
للتيار روايته في عدم التوصل إلى تفاهمات
في هاتني الدائرتني تحديدًا ،ولكن املفارقة
ّ
أن الـتـيــار وبقية الـقــوى السياسية األخــرى
الحليفة للحزب ،لم تنظر إلــى حــزب الله إال
فــي وضـعـيــة امل ـنــافــس امل ـح ـلــي ،ال فــي صلب
ال ـح ـق ــائ ــق األخ ــاقـ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى وم ـن ـظــومــة
العالقات واملعادالت اإلقليمية التي تتطلب
م ــن ال ـش ــرك ــاء امل ـح ـل ـيــن ت ـفــاه ـمــات أو حتى
تنازالت عرفانًا بالجميل الذي قدمه الحزب

من تسيطر عليه
قيم السوق يتلذذ
بطرح األشياء
وتهشيم التفاهمات

ّ
وحـ ــده ،دم ــا س ـخـ ّـيــا ،ب ــا مــنــة وال اسـتـعــاء.
َ ْ
في أوســاط الحزب وعند ك ــوادره مــن يشعر
باملرارة لكون التيار لم يبادل إحسان الحزب
ب ــإح ـس ــان م ـق ــاب ــل ،ب ــل واجـ ـه ــه بـبــراغـمــاتـيــة
صارمة وقسوة بــاردة ،ولو برر التيار وعزا
ذلك إلى أسباب ذات معنى وهدف بالنسبة
إليه .فال يمكن أن يكون مقعد في جبيل أو
بعلبك قد ّ
ضيق وثيقة التفاهم إلى هذا الحد
ّ
أو أنكر كل التضحيات التي قدمها الحزب
للحفاظ على لبنان مــن تهديد اإلره ــاب ،أو
ّ
قلص الفهم بما يتربص الحزب من حمالت
وع ـق ــوب ــات ت ـس ـتــوجــب ح ـمــايــة ص ــادق ــة مــن
حلفائه.
إيمانويل والرشتاين ،وهو أحد علماء علم
االجتماع األميركي يـقــول« :إنـنــا نعيش في
عصر الــرأسـمــالـيــة ومــا يـحــرك الـعــالــم اليوم
ه ــو ال ـب ـحــث ع ــن الـ ـف ــائ ــدة» .وال ـب ـح ــث عنها
إنتاجًا واستهالكًا لم يقتصر على األشياء
املــاديــة ،بــل تـسـ ّـرب إلــى العالقات الوجدانية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة بــأن ـســاق ـهــا املـ ـتـ ـع ــددة .وف ــي
السياسة ،الفائدة تعني الصفقات الرابحة،
وأحـ ـ ـ ــزاب وش ـخ ـص ـيــات ب ــا ص ـف ــات ثــاب ـتــة،
وروابـ ــط تـتـحــول إل ــى سـلــع ،وانـتـهــاء تــاريــخ
صالحية العالقة ،واكتساب مهارات اإلنهاء

السريع للتحالف والشراكة ،وكسر القواعد
واخ ـت ـبــار امل ـت ــاح ،وامل ـي ــل ال ـشــديــد إل ــى كسر
ال ــروت ــن ،واإلشـ ـب ــاع ال ـل ـح ـظــي ،والــوص ـفــات
ّ
السريعة املأمونة ...ونتيجة ذلك أن الفائدة
ُ
ل ــن ت ـب ـقــي ل ـل ـعــاط ـفــة واألخ ـ ـ ــاق إال مـســاحــة
ـرار والديمومة
م ـحــدودة ال تتمتع بــاالسـتـقـ
ُ ِّ
والتلقائية .فأي تحالف ،ولو غلف بمبادئ
وش ـ ـعـ ــارات وط ـن ـي ــة ،ه ــو ق ــاب ــل لــاس ـت ـهــاك
ويتبدد بمجرد انتهاء املهمةَ .
فمن تسيطر
عليه قيم السوق وأخالق «الحداثة السائلة»
في السياسة يتلذذ بطرح األشياء وتهشيم
التفاهمات ويتحول عنده االلتزام املديد إلى
ّ
فــخ ينبغي الـحــذر منه! وعليه ،فــإن خطورة
م ــا أف ــرزت ــه االن ـت ـخ ــاب ــات أن ـه ــا تـعـكــس ب ـنــاءً
ع ـلــى ال ـس ـيــولــة ال ـت ــي هـيـمـنــت ع ـلــى الــوعــي
وال ـث ـق ــاف ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،س ـه ــول ــة الـتـضـحـيــة
والزهد بالعالقات العميقة واستبدالها بما
ت ـعــده ال ـص ــات ال ـعــابــرة م ــن م ــزاي ــا اللحظة
وم ــا تنتجه مــن إب ـهــار واسـتـمـتــاع ون ـشــوة.
لذلك باتت جاذبية الـهــروب مــن االلـتــزامــات
أسلوبًا ضاغطًا لضمان االتـصــال بالجديد
واالس ـت ـعــاضــة ب ــامل ـع ــروض ،وه ــو ك ـث ـيــر ،ما
ّ
يـعـنــي أن ف ـ ّـك االرت ـب ــاط ــات ب ــن ال ـق ــوى على
هذا النحو من السرعة قد سبب فقدان القيم

مكانتها االجـتـمــاعـيــة وتـحــولـهــا إل ــى عقود
تجارية بال شروط جزائية حتى! ً
بناء عليه،
ي ـكــون وع ــود االل ـت ــزم ــات ال مـعـنــى لـهــا على
املدى البعيد وقابلة للنقض ،تمامًا كما فعلت
الواليات املتحدة األميركية بانسحابها من
االتـفــاق ال ـنــووي مــع إي ــران .فهي بــذلــك تقدم
نـمــوذجــا على تخطي مــا ليس مرضيًا عنه
وط ـل ــب ال ـف ــرص ال ـق ــادم ــة ال ـحــام ـلــة ملـكــاســب
متوقعة ،وتـجــاوز العهود بال شعور بذنب
وتبعات ومسؤوليات .والقوى اللبنانية في
تحالفاتها خالل االنتخابات الفائتة ّ
مسها
طــائــف م ــن ال ـن ـم ــاذج ال ـغــرب ـيــة وسـ ــرت فيها
أخالق الحداثة بحيث بات كل شيء خاضعًا
للتغيير والتفكيك واالستغناء واالستهالك
والنفاد ،وما عاد هناك يقني بصحة العالقات
واستقرارها وعمرها املتوقع .هذه الهشاشة
التي أصــابــت تحالفات مــا قبل االنتخابات
سـتـسـتـمــر ،وس ـي ـكــون عـلــى ك ــل ح ــزب وتـيــار
إن ـهــاء الـعــاقــة مـتــى مــا سـئــم أو تـعــب منها
ولــم يكن راضـيــا عــن سياقها .هـنــا ،تتحول
الـتـحــالـفــات إل ــى ح ــدث ت ـجــاري مـحــض فاقد
للتجربة اإلنسانية والتصورات األخالقية،
ولن يكون لها أن تستقر على أرضية التاريخ
والعاطفة .سيغادر صناعها هــذه النمطية

وما يحيط بها وسيكون التوجه إلى ما هو
قادم.
ً
لكن حــزب الله سيقف طويال عند األسباب
التي تصير معها التحالفات سائلة إلى هذا
الـحــد ،وح ــول بطالنها الـســريــع .وقــد يكون
هو أو غيره قد شعر خالل هذه االنتخابات
ّ
بأن التحالفات القائمة تحتاج بنية أخالقية
ت ـح ـت ـي ــة أقـ ـ ـ ــوى وأص ـ ـلـ ــب جـ ـ ـ ـ ــذورًا .ت ـح ـتــاج
إل ــى شـجــاعــة وثـقــة وح ــب أكـثــر مــن مـهــارات
التواصل ورغـبــات االلتئام واملصالح التي
تخضع ألحكام اإلشباع الفوري للحاجات.
املفارقات التي شهدتها االنتخابات األخيرة
ينطبق عليها ما قاله يومًا عالم االجتماع
ال ـبــول ـنــدي زي ـغ ـمــونــد ب ــاوم ــان ح ــن وصــف
ال ـت ـغ ـ ّـي ــر ال ـق ــاس ــي الـ ـ ــذي ي ـص ـيــب ال ـع ــاق ــات
االجـتـمــاعـيــة« :ال ـحــب بطبيعته يسعى إلــى
إدامــة الرغبة ،أما الرغبة بطبيعتها فتهرب
من قيود الحب».
وعليه سننتظر بعد تشكيل الحكومة وأمام
االسـتـحـقــاقــات الـقــادمــة كيف سيكون شكل
ال ـت ـحــال ـفــات م ــا دام الـتـفـكـيــر ال ـطــاغــي على
معظم الـقــوى السياسية يـقــوم على قاعدة
«مرقني اليوم وغرقني بكرا»!
* أستاذ جامعي
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حروب أميركا
العدوانية ُومسيرة
المحاربين القدامى
رضي ّ
السماك *
الواليات املتحدة على رأس دول ّالعالم التي خاضت
وت ـخــوض حــروبــا عــدوانـيــة تخللتها جــرائــم حــرب
وإبادة بحق ماليني البشر وانتهاكات فظة ال حصر
لها لحقوق اإلنـســان ،ناهيك عــن مئات األل ــوف من
امل ـصــابــن وامل ـعــوقــن ،ع ـ ّـدا عــن اسّ ـن ـنــزاف ثــرواتـهــا
والــدمــار الهائل الــذي خلفته وتخلفه تلك الـحــروب
امل ـت ــواص ـل ــة م ـن ــذ ن ـح ــو س ـب ـعــة عـ ـق ــود ،وإن كــانــت
الحروب العدوانية األميركية تعود لتاريخ أسبق منذ
ثالثينيات القرن التاسع عشر .وبالتالي ،فإن العقيدة
العسكرية األميركية ال ترتكز على مبدئية إنسانية
وط ـن ـيــة ص ــادق ــة ،ب ـق ــدر م ــا ت ـق ــوم ع ـلــى االن ـص ـيــاع
واالنضباط ألوامــر القيادة العسكرية والسياسية
لــزج العسكريني واملجندين في ُتلك الـحــروب تحت
ّ
شعارات هالمية ُمضللة ال يعي املجند أو العسكري
املـنـتـســب للجيش حقيقتها ،وال يـحــق ملــن يعيها
مناقشة أمرها مع قادته أو عــدم االنصياع للقرار
وعصيانه .ولـعــل أب ــرز نـمــوذج يحضرنا مــا جرى
على سبيل املثال ال الحصر ،لبطل املالكمة العاملي
ال ــراح ــل مـحـمــد ع ـلــي ك ــاي جـ ــراء رف ـض ــه الـعـلـنــي
املشاركة في الحرب العدوانية لبالده على الشعب
الفييتنامي الفقير أواخ ــر ستينيات الـقــرن اآلفــل،
وعلى الــرغــم مــن أن تلك الـحــرب كانت مــن الحروب
التي ّ
فجرت احتجاجات سياسية وشعبية واسعة
داخل الواليات املتحدة.
ومن املفارقات الغريبة أن الذين نجحوا في التهرب
من تلك الحرب الظاملة القذرة لبالدهم على فييتنام
ب ــأي حـيـلــة ك ــان ــت ،تـظــل الـلـعـنــة ت ـطــاردهــم وكــأنـهــم
ارتـكـبــوا خـيــانــة وطـنـيــة عظمى أو فضيحة عندما
يـتــرشـحــون لـتــولــي مـنــاصــب فــي اإلدارة األميركية
وغ ـي ــره ــا م ــن م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة وع ـل ــى األخ ــص
االنتخابات الرئاسية ،وإن لم يكن تهرب معظمهم
إنسانية.
ألسباب مبدئية ُ ّ
قبل فترة قليلة ،نظمت في ُواشنطن مسيرة دراجات
نــاريــة لـقــدامــى امل ـحــاربــن قـ ــدرت بـعـشــرات األل ــوف
وتنتهي املسيرة التي ترفع شـعــارًا واح ـدًا متكررًا
منذ  30عامًا «لن ننسى أبـدًا» ...ويا للمفارقة ،عند
ُ
نـصــب الرئيس والــرمــز الوطني أبــراهــام لينكولني!
من بني املشاركني في املسيرة مجندون أعربوا عن
ـرورهــم للحفاوة الشعبية ـ ـ على حد تعبيرهم ـ ـ
سـ ُ
التي قوبلوا بها من الناس املصطفني في الشوارع
الـتــي م ــروا بها بــدراجــاتـهــم الـنــاريــة ،وسـبــق للعديد
منهم املشاركة في حروب عدوانية ظاملة في فييتنام
وأفغانستان والعراق وغيرها.
وعـلــى ج ــدار حديقة «م ــال» ال ــذي م ـ ّـرت بــه املسيرة
ُدونت أسماء  60ألف قتيل في حرب فييتنام ،وكلهم
ٰ
شــركــاء في جريمة الـعــدوان على شعبها واحتالل
وطنه ،ومنهم من ارتكب جرائم حرب واغتصابات
وتـعــذيــب وشـ ــارك فــي إل ـقــاء قـنــابــل ُم ـحـ ّـرمــة دولـيــا
كالنابالم على البشر املساملني والـحـيــوانــات ورش
ُ
مساحات شاسعة من غابات البالد بمادة ما تعرف
بــ«الـعــامــل الـبــرتـقــالــي» املـبـيــد ألغـصــانـهــا؛ وال يــزال
املصابون املتبقون على قيد الحياة يعانون من آثار
ّ
تلك األسلحة الفتاكة إلى يومنا هذا .أحد املتحمسني
وال ــذي يـشــارك فــي املـسـيــرة السنوية للمرة الثالثة
ع ـش ــرة (جـ ــاك ري ــد ري ـت ـشــارس ـتــون  73ع ــام ــا) ال
تــزال عائالت املفقودين في فييتنام تنتظر معرفة
مصيرهم ،هل ال يــزالــون أحياء أم أمــواتــا ،وسنظل
نستمر في تحركنا بال يأس وكلل.
لكن ما ال يتذكره ريتشارستون ورفاقه املشاركون
فــي ه ــذه املـسـيــرة الـسـنــويــة مـنــذ انطالقتها األول ــى
ُ
 ،1988مــاذا عن املفقودين الذين فـقــدوا وال ُيعرف
مصيرهم داخــل أوطــانـهــم وهــم يخوضون معارك
تـحــريــر وطـنـهــم م ــن دن ــس االحـ ـت ــاالت األمـيــركـيــة
ُ
ُ
لــكــل الـبـلــدان الـتــي نكبت شعوبها بـحــروب أميركا
اإلمبريالية الظاملة عليها وهــم بمئات األل ــوف؟ وال
تزال اإلدارات األميركية املتعاقبة ترفض بعنجهية
مجرد تقديم االع ـتــذار اللفظي لشعوبها ،دع عنك
التعويضات املستحقة املالية التي ُيفترض أنها ال
تسقط بالتقادم.
* باحث سياسي بحريني
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و«جبهة النصرة»
على الغالف يواصل تنظيما «داعش»
ّ
استقطاب االهتمام اإلعالمي ،رغم خسارة األول معظم
مناطق نفوذه في سوريا ،واقتصار وجــود الثاني على
متصلة مــن ّريــف حلب الغربي
محافظة إدلــب وأج ــزاء
ّ
األعداء».
وغرقه في معارك استنزاف جانبية ضد «اإلخوة
اإلعالمي ،تستمرّ
عن الضوء
نفسه ،وبعيدًا
في الوقت
ّ
ّ
«الـحــركــة الـجـهــاديــة التركستانية» فــي ترتيب أوراقـهــا
استعدادًا للعب دور يتجاوز المشهد السوري

ّ
«التركستاني» يستعد:
«الجهاد ضد البوذيين»
يقترب؟
صهيب عنجريني
بــوتـيــرة متسارعة تــواصــل «الحركة
الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة ال ـت ــرك ـس ـت ــان ـ ّـي ــة» إع ـ ــادة
تــرت ـيــب أوراق ـ ـهـ ــا .وت ـش ـيــر مـعـطـيــاتٌ
ّ
جديدة إلى أن القرار اتخذ بإغالق باب
«الـنـفـيــر الـتــركـسـتــانــي» إل ــى ســوريــا،
وص ـ ــرف االهـ ـتـ ـم ــام إلـ ــى االس ـت ـع ــداد
لـ«الجهاد ّ
ضد البوذيني» .وال يعني
ّ
هذا حث «الجهاديني» األويغور على
مـغــادرة ســوريــا سريعًا ،بــل يحرص
على تــوزيــع الـجـهــود على مسارين:
أولـهـمــا مــواصـلــة «املـهـ ّـمــة الـشــامـ ّـيــة»
إل ــى أن تـتـغـ ّـيــر املـعـطـيــات اإلقـلـيـمـ ّـيــة
مع االكتفاء بـ«الجهاديني» األويغور
املوجودين في سوريا لتحقيق هذه
ال ـغــايــة ،ب ــال ـت ــوازي م ــع رف ــد صـفــوف
«الـ ـح ــزب اإلسـ ــامـ ــي» بـمـقــاتـلــن من
جنسيات مختلفة أخــرى .أمــا املسار
الثاني فيختص باالستعداد ملرحلة
«ما بعد سوريا».

ٌ
«فرز جهادي»

بـ ــدءًا م ــن ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـعــام
ّ
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ب ـ ـ ـ ــاتّ ج ـ ـلـ ـ ّـيـ ــا أن ب ـع ــض
األص ـ ـ ــاب ـ ـ ــع املـ ـ ـ ــؤثـ ـ ـ ــرة فـ ـ ــي مـ ـ ـس ّـ ــارات
ال ـح ــرك ــات «الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» ق ــد دش ـنــت
ً
حقبة جديدة في مسار «الجهاديني
األوي ـ ـ ـغـ ـ ــور» وح ــاض ـن ـه ــم األس ــاس ــي
«الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي ال ـتــرك ـس ـتــانــي»
(راج ــع «األخ ـب ــار» 17 ،تـمــوز .)2017
ّ
وت ــؤك ــد امل ـع ـط ـيــات املـتـتــالـيــة وج ــود
ّ
حرص استخباري (تركي /أميركي)
ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ورق ـ ــة «ال ـج ـهــاد
التركستاني» وتجنيبها االحـتــراق
ّ
الكلي في نيران املشهد السوري .ورغم
ّ
أن التجهيز السـتـغــال ه ــذه الــورقــة
في مرحلة «مــا بعد سوريا» كــان قد
انطلق فــي معسكرات «التركستان»
ّ
م ـن ــذ ق ــراب ــة عـ ـ ــام ،فـ ـ ــإن املـ ـس ــار ال ــذي

ّ
سلكه هذا التجهيز توخى في الوقت
نفسه عدم خسارة الثقل «الجهادي»
ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي فـ ــي سـ ــوريـ ــا ق ـب ــل أن
تحني اللحظة املناسبة .في الشهرين
األخ ـيــريــن م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،دارت
عجلة «الفرز الجهادي» لتقسم كوادر
«التركستان» إلى قسمني أساسيني:
ّ
ّأول ـه ـمــا مــؤهــل لـلـخــروج مــن املشهد
السوري استعدادًا ملا بعده ،وثانيهما
م ـكـ ّـرس ملــواصـلــة املـهـ ّـمــة «ال ـسـ ّ
ـوريــة»
ح ـتــى ن ـهــاي ـت ـهــا .ون ـق ـلــت «األخـ ـب ــار»
في مطلع تشرين الثاني املاضي عن
مصادر «جهادية» موثوقة تأكيدها
ّ
أن «ال ـحــزب التركستاني ب ــدأ أخـيـرًا
ب ـت ـس ـج ـي ــل أس ـ ـم ـ ــاء بـ ـع ــض ال ـش ـب ــان
األويـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــور الـ ــراغ ـ ـبـ ــن ف ـ ــي م ـ ـغـ ــادرة
سوريا نهائيًا واالنتقال إلى الجهاد
في بلدان أخرى» .وفي خالل الشهور
ّ
ّ
الـســتــة املنصرمة اتـضـحــت الـصــورة
ّ ّ
أ ُك ـثــر ،وت ـبــن أن املــرحـلــة الــراهـنــة قد
خ ّصصت لدخول «الحزب اإلسالمي
ّ
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» عـ ـل ــى خـ ـ ــط «ع ــومل ــة
الـ ـجـ ـه ــاد» ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى اس ـت ـث ـمــار
الساحة الـسـ ّ
ـوريــة إعــامـ ّـيــا الجـتــذاب
ّ
كـ ـ ــوادر «جـ ـه ــادي ــن» م ــن غ ـيــر أب ـنـ ّـاء
ـرق األوي ـغــوري ،فــي خـطــو ٍة تمثل
الـعـ ً
ّ
املتطرف
سابقة في سجل «الـحــزب»
(«األخبار» 23 ،أيار  .)2018في الوقت
ن ـف ـس ــه أظ ـ ـهـ ــرت األذرع اإلع ــام ـ ّـي ــة
لـ«التركستاني» اهتمامًا بالعناصر
ـاديــن» ال ـسـ ّ
«ال ـج ـهـ ّ
ـوريــن ،وحــرصــت
عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ــاء «األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار» اه ـت ـم ــام ــا
خـ ـ ّ
ـاصـ ــا ،ف ــي م ــا ي ـب ــدو خ ـط ــوة ل ـسـ ّـد
ّ
ال ـفــراغ ال ــذي سيخلفه «الـجـهــاديــون
األويغور» املغادرون لسوريا.

ّ
التحوالت الجديدة ّ
تخبطًا لدى بعض كوادر «التركستاني» (مجلة تركستان اإلسالمية)
أفرزت

بــن أولــويــات «الـجـهــاد» فــي املرحلة
ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،م ـ ــا ب ـ ــن قـ ــائـ ــل ب ــوج ــوب
ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـسـ ــك بـ ـ ــ«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد ال ـ ـشـ ــامـ ــي»
ومــواصـلــة «ال ـه ـجــرة» نـحــو ســوريــا،
ّ
وم ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــات إلـ ــى
«مجاهدة العدو القريب» (في إشارة
إلى الصني) .أخيرًا ،دخلت «الفتوى»
عـلــى ال ـخــط ،وحــرصــت عـلــى إمـســاك
ال ـع ـصــا م ــن امل ـن ـت ـصــف .وخـ ّـص ـصــت
ّ
مجلة «تركستان اإلســامـ ّـيــة» ،التي

ّ
دخل أبو ذر عزام على
«الجهاد التركستاني»
خط
بشكل علنيّ

«الفتوى» تبحث عن حل وسط

أفـ ــرزت ال ـت ـحـ ّـوالت ال ـجــديــدة ّ
تخبطًا
ل ــدى ب ـعــض كـ ـ ــوادر «ال ـتــرك ـس ـتــانــي»
ّ
الشعبية
وانقسامًا في آراء حاضنته

ُيـ ـص ــدره ــا «الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» ،ث ــاث
صفحات من عددها األخير الصادر
فــي شـهــر رم ـضــان (ح ـمــل الــرقــم )23
مل ـن ــاق ـش ــة هـ ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة «ش ــرع ـ ّـي ــا»
ت ـحــت ع ـن ــوان «ف ــي أي ث ـغــر يـجــاهــد
ُ ّ
ال ـتــرك ـس ـتــان؟» .اســتـهــلــت «ال ـف ـتــوى»
ّ
التي خطها «الشيخ أبو عبد الرحمن
ّ
الـشــامــي» بالتأكيد أن «ال ــواج ــب أن
دار م ــن يـلـيـهــم (أي
ي ـقــاتــل أه ــل ك ــل ٍ
األق ــرب إلـيـهــم) مــن الـعــدو الـصــائــل».
ّ
ّ
نهائيًا
لكن الشامي لم ُيغلق الباب

أمام اآلراء األخرى ،فأشار إلى وجود
«اس ـت ـث ـن ــاءات» تـفــرضـهــا املـعـطـيــات
«الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،م ــن دون
ّ
ّ
أن ي ـع ــدم «األدل ـ ـ ـ ــة ال ـش ــرع ــي ــة» ال ـتــي
ّ
ّ
تـ ــؤكـ ــد «ص ـ ـ ـ ــواب» ك ـ ــل مـ ــن امل ــوق ـف ــن
ّ
املتناقضني .ش ــددت «الـفـتــوى» على
وج ـ ــوب «إتـ ـم ــام ال ـج ـه ــاد ف ــي ال ـشــام
ً
يقضي الله أمـرًا كان مفعوال»،
حتى ً
م ـب ـي ـح ــة فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ملـ ــن لــم
«ي ـه ــاج ــر» ب ـعــد أن يـبـقــى ف ــي ب ــاده
استعدادًا لـ«مجاهدة العدو القريب».
ال ـخــاصــة ال ـت ــي ح ــاول ــت «ال ـف ـتــوى»
ال ـخــروج بها تتمحور حــول تخيير
األويـ ـغ ــور املـقـيـمــن ف ــي ال ـص ــن بني
«الـنـفـيــر» إل ــى ال ـشــام ،أو االسـتـعـ ّـداد
ل ــ«ال ـج ـه ــاد» ف ــي ب ــاده ــم م ـتــى دق ــت
ســاعـتــه .أمــا امل ــوج ــودون فــي سوريا
حـتــى اآلن ،فـقــد حــرصــت «ال ـف ـتــوى»
ع ـ ـلـ ــى تـ ــأك ـ ـيـ ــد وج ـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــم
ق ـ ـ ــرار «أم ـ ـ ـ ــراء الـ ـجـ ـم ــاع ــة» فـ ــي ش ــأن
«الـثـغــور» وأولــويــاتـهــا ،مــع التركيز
عـلــى تـحــريــم «ال ـت ـحـ ّـول مــن ثـغــر إلــى
ُ ّ
ثـغــر مــن دون إذن األم ـي ــر» .وتـشــكــل
ه ــذه «ال ـف ـت ــوى» ســاب ـقــة م ــن نــوعـهــا
ف ــي م ـســار «الـ ـح ــزب الـتــركـسـتــانــي»؛
فـ ـط ــوال األعـ ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـســة املــاض ـيــة
كــان التنظيم املتطرف وداع ـمــوه قد
حرصوا على الترويج لـ«الهجرة إلى

ال ـشــام» بوصفها أولــويــة «شــرعـ ّـيــة»
وواج ـب ــا «ج ـه ـ ّ
ـادي ــا» ُم ـقـ ّـدمــا عـلــى ما
ّ
سـ ــواه .الــافــت أن مـجــلــة «تــركـسـتــان
اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي ـ ــة» لـ ــم ت ـك ـش ــف ب ــوض ــوح
شـخـصـ ّـيــة «امل ـف ـتــي» الـ ــذي اعـتـمــدتــه
واك ـت ـف ــت ب ــاس ـم ــه الـ ـح ــرك ــي .وتـنـبــع
أهـ ـم ـ ّـي ــة ه ـ ــذا ال ـت ـف ـص ـيــل مـ ــن وجـ ــود
ش ـخ ـصـ ّـيــات «ش ــرع ـ ّـي ــة» ع ــدة تحمل
ل ـقــب «أبـ ــو ع ـبــد الــرح ـمــن ال ـشــامــي»،
ويـبــرز مــن تلك الشخصيات اثنتان
على طرفي نقيض :د .مظهر الويس
املحسوب على «هيئة تحرير الشام/
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» وي ـ ـ ـ ّ
ـرج ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه ص ــاح ــب
«ال ـف ـت ــوى» ،أم ــا الـشـخـصـيــة الـثــانـيــة
فمجهولة الهوية ُ
ويعرف صاحبها
أي ـ ـضـ ــا بـ ــاسـ ــم «أبـ ـ ـ ــو عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي» وه ـ ــو أح ـ ــد «ش ــرع ـي ــي»
تنظيم «داعش».

ّ
أبو ذر عزام على الخط

ّ
قبل أيام دخل أبو ذر عزام على خط
«الجهاد التركستاني» بشكل علنيّ.
ً
أصدر «الجهادي» املعروف تسجيال
صــوتـ ّـيــا بمناسبة عـيــد الـفـطــر حمل
عنوان «أدرك ــوا تركستان قبل فوات
األوان» .وحـ ــرص الـتـسـجـيــل (مـ ّـدتــه
رب ــع س ــاع ــة) ع ـلــى ال ـتــذك ـيــر بـتــاريــخ
اإلســام في تركستان ،قبل أن ّ
يعرج

على «مظلومية تركستان» بشطريها
الغربي (على أيدي الروس) والشرقي
(ع ـل ــى أيـ ــدي ال ـص ـي ـن ـيــن) ،م ــع إي ــاء
ال ـحـ ّـيــز األك ـب ــر لـتــركـسـتــان الـشــرقـ ّـيــة
وتــاريــخ «الظلم الصيني ألبنائها».
وجريًا على العادة ،أفرد أبو ذر ّ
حيزًا
للحديث عن «اغتصاب املسلمات في
تــركـسـتــان ،وحـبــس الــرجــال وإجـبــار
ّ
املحرمات من
املسلمني على ارتكاب
أكـ ــل لـلـخـنــزيــر وغ ـي ــر ذلـ ـ ــك» ،مـشـيـرًا
ّ
إلــى أن تلك اإلج ــراءات ليست سوى
ّ
برهان على «تحدي الشيوعيني لله،
ٍ
فــأيــن اإلس ــام وأه ـلــه؟ وا إس ــام ــاه...
وا إســامــاه» .ودعــا أبــو ذر املسلمني
ّ
ّ
تجاريًا» ،وأكد
إلى «مقاطعة الصني
ضرورة قيام «العلماء وأئمة املساجد
وال ـ ـخ ـ ـط ـ ـبـ ــاء واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء وامل ـع ـل ـم ــن
واملفكرين والصحافيني بأدوارهم».
وانـتـهــى التسجيل بتوجيه خطاب
خ ــاص إل ــى «امل ـج ــاه ــدي ــن» ج ــاء فيه
«أنتم تيجان الرؤوس )...( ،بكم تسد
الثغور وتحفظ األراضــي واألعراض
( )...من لنا ولألمة غيركم بعد الله؟».
ودعـ ـ ــا هـ ـ ــؤالء إل ـ ــى «إش ـ ـبـ ــاع ال ـصــن
وجعًا ( )...هــؤالء الذين يلعبون بنا
وب ــأع ــراض ـن ــا وب ــأخ ــوات ـن ــا وأبـنــائـنــا
وبـنــاتـنــا ،لـكــم أهـ ــداف هــامــة ،فلتكن
الصني أيضًا في أهدافكم أيها اإلخوة

( )...وانصروا إخوانكم في تركستان
وفـ ــي ك ــل م ـك ــان ،وق ــوم ــوا بـعـمـلـيــات
نــوعـ ّـيــة داخ ــل ال ـصــن وأج ــرك ــم على
الله».
ّ
ال يقتصر نـشــاط أب ــو ذر ع ــزام على
ال ـخ ـطــاب ال ـت ـع ـبــوي أع ـ ــاه .وال ــواق ــع
أن الـ ـخـ ـط ــاب امل ـ ــذك ـ ــور ل ـي ــس س ــوى
ب ــداي ــة املـ ـس ــار «الـ ـتـ ـعـ ـب ــوي» امل ـع ـلــن،
بغية استقطاب ك ــوادر «جـهـ ّ
ـاديــن»
جاهزين لالنخراط في «الجهاد» في
ّ
ال ـصــن وســائــر ش ــرق آس ـيــا .وتــؤكــد
ّ
م ـصــادر «ج ـه ـ ّ
ـادي ــة» ل ــ«األخ ـب ــار» أن
«أمراء الحزب التركستاني في سوريا
ق ــد اس ـت ـق ـب ـلــوا ف ــي ال ـش ـه ــور الـثــاثــة
األخ ـيــرة مبعوثًا جـهــاديــا قــادمــا من
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ف ــي زيـ ــارتـ ــن فـصـلــت
بينهما خـمـســة أســاب ـيــع» .املـبـعــوث
امل ــذك ــور بــاكـسـتــانــي الـجـنـسـ ّـيــة ،وقــد
غ ــادر ســوريــا قبل أسبوعني بعد أن
«مـكــث فــي إح ــدى قــرى جبل الــزاويــة
(ريـ ــف إدل ـ ــب) مـ ـ ّـدة ي ــوم ــن ،ع ـقــد في
خاللهما ثالثة اجتماعات :اثنان مع
ٌ
ق ـيــاديــن فــي (ال ـن ـص ــرة) ،وث ــال ــث مع
مجموعة قادة ميدانيني من (الحزب
ّ
استمر قرابة
اإلسالمي التركستاني)
خ ـم ــس س ـ ــاع ـ ــات» وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـصــادر
نفسها .ولم تتوافر معلومات دقيقة
َ
حــول األس ـبــاب املـهـ ّـمــة وراء زيــارتــي
ّ
امل ـب ـعــوث املـتـتــالـيـتــن ،غ ـيــر أن أحــد
املصادر «الجهادية» الذي نقل هذه
املعلومات إلــى «األخـبــار» أشــار إلى
مجموعة معطيات قد تكون مفيدة
ف ــي ت ـخ ـمــن الـ ـه ــدف .ي ــؤك ــد امل ـصــدر
ّ
أن «أم ــراء التركستاني فــي إدلــب لم
يـسـتـقـبـلــوا مـبـعــوثــا ب ـهــذا املـسـتــوى
سـ ـ ــوى مـ ـ ــرة وحـ ـ ـي ـ ــدة ،قـ ـب ــل ح ــوال ــى
ّ
ثــاثــة أع ـ ــوام» .ويــوضــح امل ـصــدر أن
تــوقـيــت ه ــذه ال ــزي ــارة ج ــاء بـعــد أقــل
مــن أسـبــوعــن عـلــى وضــع الخطوط
ال ـعــري ـضــة لـتـشـكـيــل «م ـج ـلــس أعـلــى
ـوذي ــن»
لـتـنـسـيــق ال ـج ـه ــاد ض ــد ال ـب ـ ّ
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان .ومـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن
ُيـسـمــى املـجـلــس املــذكــور ب ـ «الـحــركــة
ّ
اإلسالمية للجهاد ضـ ّـد البوذيني».
وأش ـ ــار املـ ـص ــدر إلـ ــى دور أس ــاس ــي
ّ
ل ـ «الـجـهــادي» املـعــروف أبــو ذر عــزام
في تشكيل هذا املجلسُ .
ويعرف أبو
ذر أيضًا باسم أبو ذر الباكستاني،
وأبـ ـ ــو ذر الـ ـب ــورم ــي ،وي ـن ـت ـمــي إل ــى
الـ ـ ـع ـ ــرق الـ ــروه ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــي .وكـ ـ ـ ــان ق ـبــل
سـ ـن ــوات امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ال ـح ــرك ــة
ّ
اإلسالمية في أوزبكستان» .جاء أبو
وانضم
ذر إلى سوريا في عام 2014
ّ
إلــى صـفــوف تنظيم «داع ــش» ،لكنه
انفصل عن التنظيم وغــادر مناطق
سـيـطــرتــه س ـ ّـرًا ف ــي الـنـصــف الـثــانــي
مــن عــام  ،2016ثــم أعلن تـبـ ّـرؤه منه.
وتــؤكــد امل ـصــادر أن أب ــو ذر «حصل
ع ـلــى دع ــم م ـبــاشــر م ــن أم ـ ــراء حــركــة
ط ــال ـب ــان وزع ـ ـمـ ــاء ت ـن ـظ ـيــم ال ـق ــاع ــدة
لـتـشـكـيــل امل ـج ـلــس ال ـج ــدي ــد ،وال ــذي
س ـي ـت ـص ــدى مل ـه ـم ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق بــن
ال ـج ـه ــادي ــن ال ـتــرك ـس ـتــان واألوزب ـ ــك
وسائر جهاديي آسيا ،بهدف وضع
خطط للجهاد ضد البوذيني في كل
مكان».

العالم

تحليل إخباري

كل االحتماالت مفتوحة
 ...بعد االعتداء اإلسرائيلي
على «الحشد الشعبي»
يحيى دبوق
قد تكون إسرائيل أدخلت نفسها في تعقيدات أكبر
من قدرتها على ّ
تحمل تبعاتها ،مما لم يكن حاضرًا
لديها على طاولة القرار ،لدى االعتداء على وحدات
من «الحشد الشعبي» العراقي ،بالقرب من الحدود
الـعــراقـيــة ـ ـ ال ـســوريــة .وق ــد تـكــون ارت ـقــت درج ــة في
مساعيها لفرض مصالحها مع أمل مبالغ فيه لجهة
النتائج ،لكن فــي الــوقــت نفسه يشير االع ـتــداء إلى
ّ
فشل الرهان على األفعال العدائية السابقة وتأكد
فسادها ،وعلى الرهان أيضًا على الجهد والضغط
الدبلوماسي في الدفع نحو فرض تفاهمات تفرض
على محور املقاومة.
الصمت اإلسرائيلي ،الرسمي واالعالمي حتى اآلن،
إن على صعيد التصريحات أو التعليقات ،أو حتى
التغطية الخبرية لالعتداء ،يشير أكثر إلى مسؤولية
إسرائيل وقرارها االعتدائي .ويأتي ذلك في موازاة
التأكيدات األميركية حول هذه املسؤولية في سياق
جهد واشنطن إلبعاد «التهمة» عنها منعًا لتداعياتها
املباشرة عليها .كل ذلك ،مع اإلشارة والتشديد على
طبيعة املسؤوليات املشتركة بني الجانب اإلسرائيلي
وراعيته أميركا ،حيث ال انفكاك في املسؤولية عن
ّ
األفعال واالعتداءات التي تشنها تل أبيب في املنطقة،
وتحديدًا في الساحة السورية.
في التحليل ،ال بد من اإلشارة إلى اآلتي:
ّ
يعد االعـتــداء ارتـقــاء درجــة لجهة اتـســاع الرهانات،
ضـمــن مـسـتــوى ال ـقــرار االســرائـيـلــي ،وإن ك ــان من
شأنه أن يجر إلى تداعيات ال يمكن ّ
التنبؤ بها ،حيث
قــرارهــا مــرتـبــط بـ ــإرادة ال ــرد ومـسـتــواه وتــداعـيــاتــه،
لــدى «الـحـشــد» وفـصــائـلــه .مــع ذل ــك ،ارت ـقــاء الــدرجــة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ،ي ـ ّ
ـوس ــع م ــن دائـ ـ ــرة امل ــواج ـه ــة ويــدخــل
أطــرافــا فيها مــع دفعها إلــى قلب املـعــادلــة فــي إطــار
هذه املواجهة ،والتموضع هجوميًا .ال يكفي الفعل
العدائي لدفع املعتدى عليه ،وهنا فصائل «الحشد»،
كــي تتسبب بتراجعها وانكفائها ،بــل قــد يتسبب
ذلك ،وهو األرجح ،إلى التموضع الهجومي ،وهو ما
ال تقوى إسرائيل على ّ
تحمل تبعاته.
ال ــواض ــح أن الـسـيــاســة اإلســرائ ـي ـل ـيــة املـتـبـعــة تـجــاه
الساحة الـســوريــة ،والـخـطــوات العدائية التي عمدت
إل ـي ـهــا ت ــل أب ـي ــب ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ب ـعــد ات ـضــاح
ُ
فـشــل أهـ ــداف ال ـحــرب عـلــى س ــوري ــا ،لــم ت ـجـ ِـد نفعًا
لجهة تحقيق الغاية منها ،ســواء باستهداف الدولة
الـســوريــة نفسها ،أو الــوجــود اإليــرانــي الحليف ،أو
وجود حزب الله العسكري الرديف للجيش السوري.
هذا الفشل ،دفع إسرائيل كما يبدو إلى االنزياح في
استهدافها نحو الحلفاء ،في محاولة منها لفرض

حقائق ومعادالت من الصعب ّ
تلمس إمكان تحقيق
نتائجها فعليًا ،رغــم الخسارة الكبيرة التي لحقت
بوحدات «الحشد»على الحدود مع سوريا.
ّ
يـتـعــذر عـلــى ال ـضــربــة ،رغ ــم نتيجتها الـقــاسـيــة ،أن
تحقق الغاية املــرجــوة منها ،مــا لــم تكن واح ــدة من
سلسلة طويلة من الضربات ،األمر املتعذر أن تقدم
عليه إسرائيل ،نظريًا وعمليًا ،علمًا بأن الغاية التي
ذكرها االعالم األميركي من االعتداء في قطع املمر
ال ـب ــري ب ــن ال ـع ــراق وس ــوري ــا عـلــى أعـ ــداء إســرائـيــل
مـتـعــذرة طبيعيًا ،ولـيــس فـقــط فــي ممانعة املـحــور
امل ـعــادي الســرائـيــل عــن االنـك ـفــاء ،بــل أيـضــا نتيجة
الطبيعة الجغرافية ـ ـ السياسية لـلـحــدود العراقية
السورية ،التي يتعذر معها فرض معادالت من النوع
الذي تريده إسرائيل في قطع التواصل على جانبي
الحدود.
املنازلة التي أرادتها تل أبيب مع توسع دائرة اعتدائها،
تشير إلى أنها ترفض سحب نتيجة الحرب السورية
والخسارة التي منيت بها وحلفاءها ،على الحرب
الـثــانـيــة الـتــي بــاشــرت قـيــادتـهــا والـجــانــب األمـيــركــي
ضد الوجود العسكري املعادي لها في سوريا ،في
مرحلة ما بعد الحرب االولــى على الدولة السورية.
حرب يــراد من خاللها إن أمكن تقليص التداعيات
السلبية ملرحلة ما بعد الخسارة في األولى ،في قتال
السنوات املاضية.
الواضح أن نتيجة الحرب السورية ،وما تبعها من
نتائج سلبية مبنية على الخسارة فيها مع حلفائها،
قاسية جدًا وذات أبعاد استراتيجية تفوق ما تعلنه
إســرائ ـيــل مــن ت ـهــديــدات بــاملــآل فــي ســوريــا نتيجة
ال ــوج ــود اإلي ــران ــي وح ـل ـفــاء ال ــدول ــة ال ـســوريــة ،األمــر
الذي ّ
يفسر اإلصرار اإلسرائيلي على مواجهة هذه
النتائج وفتح حــروب مــن نــوع جــديــد ،رغــم ادراكـهــا
أن تعقيداتها وتشعباتها أوسع من قدراتها الذاتية
على ّ
تحمل تبعاتها.
الــواضــح أيـضــا ،أن البيانات ال ـصــادرة عــن فصائل
«الـحـشــد» املـسـتـهــدفــة بــاالع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على
ً
الحدود مع سوريا ،ال تترك مجاال واسعًا لالجتهاد
لجهة رد الفعل العراقي الذي بدا جليًا التوجه فيها
للرد الــذي قــد ال يكون متناسبًا حتى مــع االعـتــداء
نفسه مهما كانت تبعاته ،خاصة بعد تأكيد هذه
الفصائل ،وتـحــديـدًا كتائب حــزب الـلــه ـ ـ ال ـعــراق ،أن
ّ
التسبب في إعــادة فتح املواجهة
من شأن االعتداء
م ــع ال ـك ـيــان اإلســرائ ـي ـلــي واملـ ـش ــروع األم ـيــركــي في
املنطقة ،وفي ذلك رسالة واضحة جدًا لإلسرائيلي
واألم ـيــركــي ،وإن عـمــد األخ ـيــر إل ــى «الـتـمـلــص» من
املسؤولية ومـحــاولــة إلقائها حصريًا على حليفه
اإلسرائيلي.

االردن

ّ
عرابو «صفقة القرن» يجتمعون في عمان!
عال
بسرعة تقاطرت الوفود بمستوى ٍ
إلى األردن ،حيث االستقرار ضمان مهم
ألمن إسرائيل ،لكن ما ُيعرض وما يطلب
في الوقت نفسه غير معلوم بعد،
مع أن مقارنة مستوى البيانات الصادرة
اجتماع عبد الله الثاني وبنيامين
عن
ً
نتنياهو أوال ،وجاريد كوشنر بعد يوم،
أقل بكثير من مستوى األحداث

عمان ــ األخبار
انـتـهــت إجـ ــازة عـيــد الـفـطــر فــي األردن
ً
الــذي أمضى موسمًا رمضانيًا حافال
على الصعيد الداخلي بعد تظاهرات
أدت إلى إقالة رئيس الوزراء .العاصمة
 الـقـلـيـلــة امل ـف ــاج ــآت  -ش ـه ــدت حــركــةالفتة لوفدين إسرائيلي وآخر أميركي،
ابتدأت مساء االثنني بإعالن لقاء جمع
امللك عبد الله الثاني برئيس الــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،ضمن
زي ـ ـ ــارة ق ـص ـي ــرة غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة مـسـبـقــا.
وخالل أقل من  24ساعة ،أعلن وصول
وفـ ــد ي ـض ــم ك ـب ـيــر م ـس ـت ـش ــاري الـبـيــت
األب ـ ـيـ ــض ،جـ ــاريـ ــد ك ــوشـ ـن ــر ،وامل ـم ـثــل

الخاص للمفاوضات الدولية ،جيسون
غرينبالت ،وقد كان متوقعًا وصولهما
األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل ال أم ـ ــس .ال ــزي ــارت ــان
جــاء تــا بـصــورة الفـتــة ،ال سيما أنهما
متصلتان ،على رغم املعلومات القليلة
وال ـت ـصــري ـحــات امل ـك ــررة ال ـتــي ص ــدرت
إثرهما ،خصوصًا أن كال االجتماعني
لم ُيلحقا بمؤتمر صحافي.
فمن جهة ،زيــارة نتنياهو هي األولــى
امل ـع ـلــن عـنـهــا رس ـم ـيــا م ـنــذ  ،2014مع
أن الـسـنــوات املــاضـيــة شـهــدت لـقــاءات
س ــري ــة ت ـنــاق ـلــت أخـ ـب ــاره ــا ال ـص ـحــافــة
العبرية .أما الوفد اإلسرائيلي املرافق،
فغلب عليه الطابع األمني والعسكري
ً
واالقـ ـتـ ـص ــادي ،وض ــم ك ــا م ــن :رئـيــس

«املوساد» يوسي كوهني ،والسكرتير
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري لـ ـنـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ألـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــازر
ت ــولـ ـي ــدان ــو ،ورئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة األرك ـ ـ ــان
فــي رئــاســة الـ ـ ــوزراء ي ــوآف هــوروي ـتــز،
وس ـكــرت ـيــر مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء تـســاحــي
برافرمان ،وأخيرًا ممثل مجلس األمن
القومي ورئـيــس املجلس االقتصادي
اإلسرائيلي ،البروفسور آفي سيمون.
أيضًا تمثل الجانب األردنــي بحضور
قليل تــرأســه املـلــك بنفسه ،إلــى جانب
رئـ ـ ـي ـ ــس «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـ ـعـ ــامـ ــة»
ع ــدن ــان ال ـج ـن ــدي ،ووزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
أي ـم ــن ال ـص ـف ــدي ،وم ــدي ــر مـكـتــب املـلــك
م ـنــار ال ــدب ــاس ،وم ـس ـت ـشــاره لـلـشــؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ـح ـمــد ال ـع ـس ـع ــس ،مــع

غياب لرئيس الحكومة الجديدة عمر
الرزاز.
ما رشح عن الزيارة بيان ختامي شكلي
صــدر عن مكتب نتنياهو ،قــال إنــه تم
«بحث تـطــورات األوض ــاع فــي املنطقة
ودف ـ ــع ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـعــزيــز
الـعــاقــات االقـتـصــاديــة بــن البلدين»،
ً
ف ـضــا عــن «ال ـت ــزام إســرائ ـيــل الـحـفــاظ
على الوضع الراهن (الستاتيكو) في
األماكن املقدسة في القدس» ،وهي كما
بدا تطمينات للجانب األردنــي في ما
يخص موضوع الوصاية الهاشمية.
أم ــا «وكــالــة األن ـبــاء األردن ـي ــة» (ب ـتــرا)،
فــأع ـل ـنــت ع ــن الـ ــزيـ ــارة ع ـق ــب م ـغ ــادرة
الـ ــوفـ ــد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وج ـ ــاء اإلع ـ ــان

ض ـمــن ال ــرواي ــة الــرس ـم ـيــة «املـتـمـسـكــة
بـحــل الــدول ـتــن» ،وتــأكـيــد دور األردن
فــي الوصاية الهاشمية على األماكن
املقدسة .كذلك ،تم االتـفــاق على بحث
عدد من القضايا منها «مشروع ناقل
ال ـب ـح ــري ــن» (ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر  -الـبـحــر
املـ ـ ـي ـ ــت) ،وه ـ ــو املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـ ــذي شـهــد
صـمـتــا كـبـيـرًا حــولــه ،مــا دف ــع حكومة
هاني امللقي في نهاية  2017إلى بعث
رســالــة لنظيرتها اإلســرائـيـلـيــة طلبًا
لـلـتــوضـيــح ،وآن ـ ــذاك نـقـلــت الـصـحــافــة
ال ـع ـب ــري ــة أخ ـ ـبـ ــارًا ع ــن رغ ـب ــة ال ـجــانــب
اإلسرائيلي عن االستمرار في املشروع
بـسـبــب غ ـي ــاب الـ ـج ــدوى االق ـت ـصــاديــة
املجزية.

هذه هي الزيارة
األولى المعلنة
لنتنياهو منذ 2014
إلى المملكة

مــن جــانــب آخ ــر ،ورد فــي بـيــان «بـتــرا»
أن ـ ــه تـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى «دراسـ ـ ـ ـ ــة رف ــع
القيود على ال ـصــادرات التجارية مع
الضفة الغربية ،مــا يــؤدي إلــى تعزيز
حــركــة الـتـبــادل الـتـجــاري (ال ـص ــادرات

21

والواردات) واالستثماري بني السوقني
األردنية والفلسطينية» ،وهو ما يبدو
مرتبطًا بما اتفق عليه في اجتماعات
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــرب ــاعـ ـي ــة» (ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
إســرائـيـلـيــة ،يــابــانـيــة ،أردن ـيــة) لـ«ممر
الـســام واالزده ــار» فــي منطقة البحر
املـيــت نـهــايــة نـيـســان امل ــاض ــي ،وشمل
إقامة مجمع صناعي زراعي في مدينة
أريحا في الضفة ،ومطار تجاري .كما
أعلنت نية لتأسيس الشركة األردنية
 الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـت ـســويــق امل ـن ـت ـجــاتال ــزراع ـي ــة ب ــداي ــة ه ــذا ال ـش ـهــر ،وي ـبــدو
مفهومًا أنها لن تكون قابلة للعمل إال
بموافقة إسرائيلية.
أمــا فــي لـقــاء أم ــس ،فاجتمع عبد الله

وك ــوشـ ـن ــر وغ ــريـ ـنـ ـب ــات ،واألخ ـ ـيـ ــران
مـعـهـمــا وف ــد ي ـنــوي إك ـم ــال جــولــة في
املنطقة تشمل إســرائـيــل والسعودية
وقـ ـط ــر .وق ــال ــت «بـ ـت ــرا» إنـ ــه ت ــم خــال
الـلـقــاء «اس ـت ـعــراض عــاقــات الـشــراكــة
االسـتــراتـيـجـيــة بــن الـبـلــديــن ،إضــافــة
إل ــى آخ ــر ال ـت ـطــورات الــراه ـنــة إقليميًا
ودوليًاّ ...
ثمن امللك الدعم الذي تقدمه
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة .وف ــي
امل ــوض ــوع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ل ــم يـخـتـلــف
ال ـب ـي ــان ع ــن ال ـ ــذي صـ ــدر ع ـقــب زيـ ــارة
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،وك ـ ــذل ـ ــك م ـ ــن حـ ـض ــر مــن
الشخصيات األردنية هم أنفسهم.
مع ذلــك ،وعلى رغــم أن الحديث يدور
عــن تـحــريــك ســريــع لــ«صـفـقــة ال ـقــرن»،

فإن كثيرين ربطوا الزيارات بالوضع
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد ف ـ ــي املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ،خ ـص ــوص ــا
أن ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة مـنـشـغـلــة في
اج ـت ـمــاعــات ـهــا ل ـب ـحــث طـ ــرق ال ـخ ــروج
من املــأزق االقتصادي ،لكن مع كل ما
أعلن ،تبقى مضامني اللقاءين سرية
إلـ ــى غ ــاي ــة ال ـل ـح ـظ ــة ،م ــع ذهـ ـ ــاب ع ــدد
م ــن امل ـح ـل ـلــن إلـ ــى ربـ ــط هـ ــذا ال ـح ــراك
بـمـخــاوف أردن ـي ــة مــن نـتــائــج املـعــركــة
املتوقعة في الجنوب السوري لتطهير
درعا من الجماعات اإلرهابية.
إلــى ذل ــك ،ينتظر األردن زي ــارة أخــرى
تجريها املـسـتـشــارة األملــانـيــة أنجيال
ميركل املقرر وصولها إلــى العاصمة
ّ
عمان اليوم األربعاء.
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استماتة إماراتية للخروج بإنجاز

مقالة

هجوم «استثنائي» ال يسقط مطار الحديدة

حوصر مرتزقتها في أكثر من
بعدما ِ
نقطة على الساحل الغربي ،حشدت قيادة
تحالف العدوان كل طاقتها للسيطرة
على مطار الحديدة ،لكن خيبتها سرعان
ما تجددت مع تمكن الجيش واللجان من
إفشال هجومها .وعلى رغم ما تظهره
قوات سلطات صنعاء من استبسال ،إال ّأنها
تحاذر االنجرار إلى ًالحرب النفسية التي تشنها
واضعة في اعتبارها أن المعركة
أبو ظبيِ ،
«طويلة جدًا» ،وأن المطلوب إغراق الغزاة
في المستنقع
ل ــم ت ـع ــش أمـ ــانـ ـ ّـي قـ ـي ــادة «ال ـت ـح ــال ــف»
بالسيطرة على مطار مدينة الحديدة
ً
طويال .هي سكرة موقتة فقط عاشتها
الــوســائــل اإلعــامـيــة املــوالـيــة لــإمــارات
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ق ـب ــل أن ي ـن ـج ـلــي غ ـبــار
ّ
امل ـعــركــة ،ويــت ـضــح حـجــم الــزيــف الــذي
ّ
رافق اشتباكات اليوم الثامن .تسللت
امليليشيات التابعة ألبو ظبي ،صباح

 5200أسرة نازحة
من الحديدة
ف ــي م ـحــاوالت ـهــا ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـطــار ال ـح ــدي ــدة ،دخـلــت
امليليشيات املوالية لـ«التحالف» قرية املنظر الواقعة في جوار
املطار ،والتي كان ّأدى القصف الجوي املكثف إلى تهجير
أعداد كبيرة من سكانها .ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد
سكان القرية قوله إنه تركها وأسرته قبل  3أيام ،وساروا
ملسافة ثــاثــة كيلومترات وهــم يختبئون خلف الـجــدران
وتحت األشجار لتجنب الضربات الجوية ،قبل أن يعثروا
على مأوى في مزرعة سمكية .وأشار إلى «(أننا) اآلن في
مدرسة (تستخدم إليــواء النازحني) من دون كهرباء وال
ماء وال حمامات ،ولدينا أطفال يحتاجون لعالج وغــذاء».
ُبــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،أعـلـنــت األم ــم املـتـحــدة ارت ـفــاع ع ــدد من
أجبروا على النزوح من الحديدة ،منذ بداية حزيران /يونيو
الجاري ،إلى  5200أسرة .وقال املتحدث باسم األمني العام
للمنظمة الــدولـيــة ،ستيفان دوجــريــك ،فــي تصريحات من
نيويورك ،إن «نحو  5200أسرة يمنية فرت من القتال ،منذ
األول من يونيو الجاري ،وانتقلت إلى مناطق أكثر أمنًا».
(األخبار)

أم ـ ــس ،إل ـ ــى داخ ـ ــل امل ـ ـطـ ــار مـ ــن جـهـتــه
ال ـج ـنــوب ـيــة  -ال ـغ ــرب ـي ــة ،ب ـعــد ضــربــات
جوية مكثفة فاق عددها األربعني غارة.
س ــرع ــان م ــا ب ـ ــدأت ،إث ــر ذلـ ــك ،عمليات
الـتـضـخـيــم وال ـت ـهــويــل بــال ـحــديــث عن
سيطرة كاملة للقوات املوالية لتحالف
العدوان على املطار ،والتقدم منه نحو
منطقة كيلو  16الحيوية .في املقابل،
كـ ــانـ ــت سـ ـلـ ـط ــات صـ ـنـ ـع ــاء ،وق ــواتـ ـه ــا
ع ـل ــى األرض ،ع ـل ــى ث ـب ــات ـه ــا امل ـع ـت ــاد
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األس ـ ـط ـ ــول ال ـع ـس ـك ــري
واإلع ــام ــي ال ــذي احـتـشــد عـلــى أب ــواب
م ـطــار ال ـحــديــدة ،لينكشف اسـتـبـســال
ملهاجميهما
طرد
الجيش واللجان عن ٍ
ِ
من املطار ،وتشديد للحصار عليهم في
غير منطقة على طول الخط الساحلي،
مع اإلشارة هنا إلى أن «أنصار الله» ال
تجد نفسها معنية بخوض املواجهة
ال ـن ـف ـس ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ال ـتـ ًـي
محاولة
تضع اإلمارات كل ثقلها فيها،
ِ
تصوير اشتباكات املطار معركة كبرى
ً
أمــا فــي أن تــؤدي السيطرة عليه إلى
انـهـيــارات معنوية على ضفة الجيش
وال ـل ـجــان ،تجعل ال ــدخ ــول إل ــى مدينة
الحديدة أسهل وأسرع وأقل تكلفة.
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى س ـي ــر املـ ـع ــارك
تــؤكــد ،فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن
القوات اليمنية املشتركة تمكنت ،مساء
أمــس ،من إخــراج امليليشيات املتسللة
ً
إلى داخــل املطار من حرمه ،مستعيدة
سيطرتها على كامل أجزائه .جاء ذلك
ّ
بعدما «تمكن املهاجمون ،تحت غطاء
جــوي وبحري استثنائي ،من تحقيق
اختراق عبر التقدم من منطقة الــدوار
إلى الجهة الجنوبية  -الغربية للمطار»
بحسب ما تبني املصادر ،الفتة إلى أن
«القصف أدى إلى تدمير معظم مباني
املطار وتحصيناته ،قبل أن ُيستخدم
طيران األباتشي لتأمني سيطرة أوسع
املهاجمني «لم
عـلـيــه» .وتـسـتــدرك بــأن
ِ
يتمكنوا من إسقاط املطار أو تحقيق
سـيـطــرة ثــابـ ُتــة داخ ـلــه» ،مضيفة أنهم
«سرعان ما أجبروا على التراجع إلى
خارجه ،وتحديدًا إلى منطقة الــدوار».
وتشير إلى أن املواجهات ّ
كبدت القوات
املهاجمة ،وخصوصًا «ألوية العمالقة»
ِ
ّ
ً
السلفية ،ما ال يقل عن  60قتيال وعددًا
كبيرًا من الجرحى ،مؤكدة أن الطيران
اإلمــاراتــي عمد إلــى قصف التجمعات
امل ـحـ َ
ـاصــرة لـتـلــك األل ــوي ــة فــي مـحــاولــة
إلفـهــام مقاتليها بــأن «ال ـفــرار ممنوع

ترافقت معارك المطار مع عمليات نوعية للجيش واللجان في مديرية الدريهمي (أ ف ب)

مــن املـعــركــة ،وأن املـطـلــوب هــو التقدم
مهما بلغ الثمن ،وذلك بعد محاولتهم
تسليم أنفسهم» وفق ما تقول املصادر
ّ
نفسها ،التي يعزز حديثها معلومات
كــانــت أوردت ـهــا وكــالــة «سـبــأ» التابعة
لسلطات صنعاء عــن «غ ــارات لطيران
العدوان على الكتائب املنسحبة ّ
دمرت
ِ
 7آلـ ـي ــات ،وأدت إلـ ــى م ـق ـتــل وإص ــاب ــة
العشرات».
خ ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــر امل ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات املـ ـ ــوال ـ ـ ـيـ ـ ــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،ي ــوم أم ــس ،ل ــم تقتصر
على ما لحق بها في معركة املطار ،بل
شملت أيـضــا قـطــع املــزيــد مــن خطوط
إم ـ ــداده ـ ــا ع ـل ــى الـ ـش ــري ــط ال ـس ــاح ـل ــي،
َ
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــت ــي ال ـن ـخ ـي ـلــة
وامل ـج ـي ـل ـي ــس ،ل ـي ـب ـلــغ ع ـ ــدد ال ـخ ـطــوط
امل ـق ـط ــوع ــة إل ـ ــى اآلن ،ط ـب ـقــا مل ــا تـفـيــد
ب ــه املـ ـص ــادر« ،م ــا ب ــن  5و ،»6بـعــدمــا
كانت الـقــوات املشتركة قد تمكنت من
قـطــع ثــاثــة أبــرزهــا فــي منطقة الـفــازة

ف ــي مــديــريــة الـتـحـيـتــا .وتــراف ـقــت هــذه
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات مـ ــع «ع ـم ـل ـي ــة ن ــوع ـي ــة فــي
مديرية الدريهمي أسفرت عن عشرات
الـقـتـلــى وال ـج ــرح ــى ،وتــدم ـيــر ع ــدد من
اآلل ـيــات العسكرية بـطــواقـمـهــا ،وف ــرار
من تبقى من القوة املستهدفة» بحسب
نقلته «سـبــأ» عــن مـصــدر عسكري،
ُمــا ّ ً
تحدثة عن «تدمير  20آلية عسكرية
م

ّ
تمكن الجيش
واللجان من قطع
خطوط إمداد إضافية
لقوات «التحالف»

ومدرعة ،واغتنام عشر أخريات بعدما
ّفر جنودها تاركني أسلحتهم» ،والفتة
إل ــى أن «ق ــوى ال ـغــزو واالح ـت ــال تقوم
بإجالء الجرحى والقتلى من املرتزقة
األجـ ــانـ ــب وبـ ـع ــض ال ـج ـن ـس ـي ــات فـقــط
بطائرات مروحية ،كما حصل صباح
اليوم (أمس) جنوب ساحل الحديدة».
ّ
ب ــال ـت ــوازي م ــع ذل ــك ،ش ــن س ــاح الـجــو
امل ـس ـ ّـي ــر سـلـسـلــة غـ ـ ــارات ف ــي ال ـســاحــل
الـ ـغ ــرب ــي أدت إل ـ ــى «إصـ ــابـ ــة  15آل ـيــة
عسكرية ،وتفحم جثث عناصر قوات
االحتالل ،وسقوط عشرات الجرحى»،
ف ــي ح ــن أع ـل ـنــت الـ ـق ــوة ال ـصــاروخ ـيــة
فــي الـجـيــش والـلـجــان إط ــاق ص ــاروخ
ب ــالـ ـيـ ـسـ ـت ــي م ـ ــن ط ـ ـ ـ ــراز «ق ـ ــاه ـ ــر »M2
عـلــى «تـجـمـعــات ال ـغ ــزاة واملــرتــزقــة في
الساحل».
ب ـعــد ك ــل م ــا ت ـق ـ ّـدم م ــن م ـع ـط ـيــات ،إلــى
أي ــن ت ـبــدو الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة على
الساحل متجهة؟ تقول مصادر مطلعة

راع أول لالقتصاد الموازي
تونس :الدولة ٍ
ف ــي ص ـن ـعــاء إن «مـ ـع ــارك الـ ـك ـ ّـر وال ـف ـ ّـر
مـسـتـمــرة» مــن دون أن تنفي احتمال
سقوط مطار الحديدة ،لكنها تؤكد أن
ذلك «ال يعني انتهاء املعركة األشمل،
بل مزيدًا من االستنزاف للمهاجمني».
وإذ ت ـن ـف ــي امل ـ ـصـ ــادر ص ـح ــة مـ ــا ي ـتـ ّـم
الترويج له خليجيًا عن «الوصول إلى
وقطع طريق صنعاء
منطقة كيلو ً 16
 ال ـحــديــدة»ُ ،مـنـ ّـبـهــة إلــى أنــه «ال يــزالمن املبكر الحديث عن حرب شــوارع»،
تحتمل أن «يـعـمــد ال ـعــدو إل ــى تنفيذ
عملية الـتـفــاف على املــديـنــة للوصول
إلــى املـيـنــاء» ،وهــي «عملية وإن كانت
م ـك ـل ـفــة وص ـع ـب ــة إال أنـ ـه ــا أق ـ ــل وط ــأة
بالنسبة إليه من اقتحام املدينة» .وفي
ّ
كل األحوال ،تظل القيادتان العسكرية
والـسـيــاسـيــة ف ــي صـنـعــاء مطمئنتني
إلى سير املعارك على الساحل وفق ما
تؤكد املـصــادر ،الفتة إلــى أن «املعركة
س ـ ـت ـ ـكـ ــون طـ ــوي ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـدًا ،وس ـت ـح ـم ــل
مفاجآت للعدو لم تبدأ بعد».
ّ
وف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
وإصـ ـ ـ ـ ـ ــرار تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ع ـلــى
املضي فــي املعركة على رغــم الطابع
الجنوني لهذا الخيار ،تبدو جهود
املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى الـيـمــن ،مــارتــن
غــري ـف ـيــثُ ،م ـج ـ ّـم ــدة ح ـتــى ح ــن ،وإن
ك ــان ال ــرج ــل ق ــد أب ـلــغ مـجـلــس األم ــن،
ليل االثنني  -الثالثاء ،نيته استئناف
املـفــاوضــات فــي شهر تـمــوز /يوليو
املـقـبــل .وتــأكــدت ،يــوم أم ــس ،مـغــادرة
ً
قافال إلى
غريفيث العاصمة صنعاء ِ
األردن ،من دون أن يتمكن من إقناع
«أن ـصــار ال ـلــه» بالعمل عـلــى تسوية
ج ــزئ ـي ــة خ ــاص ــة ب ـمــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة.
وتــراف ـقــت م ـغ ــادرة امل ـب ـعــوث األمـمــي
م ــع ح ــدي ــث دب ـل ــوم ــاس ـي ــن ،لــوكــالــة
«فرانس برس» ،عن تفاصيل متصلة
بـ ــاإلطـ ــار الـ ـتـ ـف ــاوض ــي فـ ــي م ـقــدم ـهــا
إج ــراء «مصالحة وطـنـيــة» وتشكيل
«مـجـلــس ع ـس ـكــري» ،فــي مــؤشــر إلــى
اح ـت ـمــال ان ـط ــاق جــول ــة ج ــدي ــدة من
املـشــاورات قريبًا .لكن هذا االحتمال
ّ
يـظــل مــرهــونــا بـمــا سـيـفــرزه امل ـيــدان،
وم ـ ــا إذا ك ــان ــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
َ
س ـت ـس ـم ــح ل ــوكـ ـي ــلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
واإلم ــارات ــي بــالــذهــاب إلــى أبـعــد مما
بلغاه إلــى اآلن ،أم أنها ستحملهما
عـلــى االرت ـض ــاء بــاألمــر ال ــواق ــع الــذي
أرسته أكثر من  3سنوات من الحرب.
(األخبار)

مقالة تحليلية

ّ
معركة الحديدة طويلة :ال مفر للغزاة من االستنزاف
لقمان عبد الله
ّ
تستمر معارك مطار الحديدة على وقع
فشل مبعوث األمــم املتحدة إلــى اليمن،
م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ف ــي تـحـقـيــق ش ــروط
الدول املعتدية على اليمن ،وإن كان الرجل
يفصل إلى اآلن بني كونه مبعوثًا أمميًا
يسعى إل ــى تنشيط امل ـســار السياسي
م ــن خ ــال إح ـي ــاء مـ ـب ــادرة ال ـكــويــت في
قالب جديد ،وبني كونه وسيطًا يضطر
إلى أن يحمل أحيانًا رسائل إلى األطراف
من دون أن يدلي برأيه في تلك الرسائل،
كما يحصل حاليًا في معركة الحديدة.
وهو ،من خالل هذه االستراتيجية ،يبدو
تعلم من تجربة سلفه الــذي أدى
وكأنه ّ
تحيزه إلــى فشل مهمته وإنـهــائـهــا من
قـبــل األم ــم امل ـت ـحــدة ،وإن ك ــان غريفيث
يـظـهــر أم ـيــل إل ــى تـسـلـيــم ال ـح ــدي ــدة إلــى
طرف ثالث ،انطالقًا من اعتقاد لديه بأن

ذل ــك سيفتح ك ــوة فــي ال ـج ــدار السميك
لألزمة.
م ـح ــاوالت إس ـقــاط ال ـحــديــدة بالضجيج
اإلع ــام ــي وال ـح ــرب الـنـفـسـيــة ،والـسـعــي
إلى استنساخ تجارب أخرى وتطبيقها
عـلــى مـعــركــة الـســاحــل الـغــربــي ،لــن يجد
لــه مكانًا فــي امل ـعــارك مــع «أن ـصــار الـلــه».
ولئن نجح محور ما يسمى بـ«االعتدال
ال ـع ــرب ــي» امل ـ ّ
ـوج ــه أم ـيــرك ـيــا ف ــي إس ـقــاط
طرابلس الغرب عام  2011بعدما نفض
الغرب يده من التحالف مع معمر القذافي
وقـ ـ ــرر اإلطـ ــاحـ ــة ب ـ ــه ،إال أن ـ ــه ف ـش ــل فــي
الحالة الـســوريــة فــي امل ـحــاوالت املتكررة
إلسقاط دمشق باالعتماد على التجربة
نفسها .وبالعودة إلى الحالة اليمنية ،فإن
«التحالف» يواجه شعبًا يتمسك بالثوابت
الوطنية ،وجيشًا ولجانًا شعبية وقوى
اجتماعية وقبائلية مشبعة باملعنويات
العقائدية والوطنية ،وتحرص قياداتها

امليدانية والعناصر املقاتلة على القتال
تأت أوامر مباشرة
حتى آخر نفس ،ما لم ِ
من قائد «أنصار الله» باالنسحاب في ما
يصطلح عليه «االنسحاب التكتيكي» أو
«متحيزًا لقتال» .وفي هذه الحالة ،يبقى
تأثير الحملة اإلعــامـيــة ،التي تستخدم
ف ــي خ ــط مـ ــواز ل ـل ـم ـعــارك ع ـلــى األرض،
ضعيفًا ومـحــدودًا ،وتنحصر فاعليتها
فــي الـفـئــة الـجـمــاهـيــريــة املـحـســوبــة على
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،والـ ـت ــي ت ـت ـغ ــذى ع ـ ــادة مــن
منظومته اإلعالمية بعيدًا عــن الحقيقة
والــوقــائــع عـلــى األرض .وال ـجــديــر ذكــره
أن تـلــك الـحـمـلــة ُامل ـضـ ِّـل ـلــة ت ـبــدو مطلوبة
بــالـنـسـبــة إل ــى «ال ـت ـحــالــف» فــي أك ـثــر من
اتجاه في صناعة الرأي العام؛ بالنظر إلى
تأثيرها في عملية االستقطاب وتبرير
االرت ـ ــزاق وامل ـ ــوت م ــن أج ــل قـضـيــة غير
عادلة ،تمامًا كما يحصل في قضية ّ
زج
أبـنــاء جنوب اليمن فــي معركة الساحل

ال ـغــربــي ،بـمــا ال ي ــواف ــق «ع ــدال ــة القضية
الجنوبية ومصلحتها» بتعبير الكثير
من القيادات الجنوبية.
لـقــد أس ـقــط «ال ـت ـحــالــف» م ـطــار الـحــديــدة
إعالميًا أكثر من خمس مرات .وفي كل
مرة ،كان وزير الدولة للشؤون الخارجية
فــي اإلمـ ــارات ،أن ــور قــرقــاش (يلعب دور
ال ـنــاطــق بــاســم الـتـحــالــف عـلــى املـسـتــوى
السياسي) ،يخرج ليؤسس على ما بعد
املطار .فيظهر األمر وكأن مطار الحديدة
هدف بذاته ،على رغم أن املطار يقع في
منطقة مفتوحة على شاطئ البحر ،وال
يملك أي ميزة عسكرية استراتيجية أو
حتى رمزية ،وما محاولة إضفاء الرمزية
عليه إال مــن بــاب تسجيل االنـتـصــارات
الــوهـمـيــة ،وتحفيز املـنـظــومــة العسكرية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــات ــل مـ ــع «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،ورفـ ــع
مـعـنــويــاتـهــا ،وت ـبــريــر مـقـتــل عـنــاصــرهــا
أمـ ــام ج ـم ـهــورهــا .ول ـعــل أبـ ــرز م ــا يمكن

اس ـت ـخــاصــه م ــن م ـع ــارك امل ـط ــار ط ــوال
األي ــام املــاضـيــة هــو الـبـســالــة والشجاعة
الـتــي يتحلى بها املـقــاتــل اليمني مقابل
التفوق البحري والجوي لدول «التحالف»
فــي منطقة ُيـفـتــرض أنـهــا غـيــر صالحة
لـلـقـتــال بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـطــرف األضـعــف
في العدة والعتاد .وفي هذا رسالة قوية
لـ«التحالف» بــأن قــوات الجيش واللجان
اسـتـطــاعــت كـســر الـهـجـمــات املستميتة
في ظــروف قتالية غير متكافئة ،وتلعب
األرض فيها دورًا كبيرًا لغير مصلحتها،
فـكـيــف سـيـكــون ح ــال ه ــؤالء ال ـغ ــزاة في
ظروف تلعب األرض فيها دورًا ملصلحة
الجيش واللجان كما هي الحال في مدينة
الحديدة ومينائها؟
تستميت ق ــوى الـ ـع ــدوان ف ــي م ـحــاوالت
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى املـ ـط ــار ألن ـه ــا وض ـعــت
نفسها أمام ٍّ
تحد صعب ،بعدما أصبحت
ُ
َّ
ف ــي أكـ ـث ــر م ــن مـ ـك ــان مـ ـع ــرض ــة ل ـحــرب

ع ـصــابــات شــرســة وطــوي ـلــة األمـ ــد .ولــذا
يبدو «التحالف» مضطرًا إلى اإلعالن عن
استمرار املعارك ،كما أعلن أول من أمس
أنور قرقاش ،من دون السماح للمرتزقة
بالتقاط األنفاس أو البحث عن أساليب
وتكتيكات أخــرى تؤمن االستمرار في
العمليات املستقبلية في ظروف أفضل،
وذل ـ ــك خ ـش ـيــة م ــن ع ـم ـل ـيــات اس ـت ـنــزاف
تـصـبــح فـيـهــا مـعــركــة ال ـســاحــل الـغــربــي
أقــرب مــا تكون إلــى مـعــارك الـحــدود بني
ال ـي ـم ــن والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وي ـض ـي ــع هــدف ـهــا
الرئيسي ال ــذي مــن أجـلــه تـقـ ّـرر الهجوم
عـلــى ال ـحــديــدة سـعـيــا ف ــي ح ـي ــازة ورق ــة
تـفــاوضـيــة ذات أهـمـيــة .لــذلــك ،وبحسب
املعلومات املتوافرة ،فإن تحالف العدوان
س ـي ـس ـت ـمـ ّـر فـ ــي امل ـ ـعـ ــارك م ـه ـم ــا كــانــت
التكلفة ،خصوصًا أن الخسائر البشرية
الباهظة التي ّ
يتكبدها أبناء جنوب اليمن
 -تحديدًا  -ال يحمل «التحالف» وزرها.

تونس ــ محمد رامي عبد المولى
م ــا ان ـفــك ثـقــل االق ـت ـصــاد امل ـ ــوازي (غ ـيــر املـهـيـكــل)
يـتـعــاظــم فــي تــونــس لـيـقــارب نـسـبــة  40بــاملـئــة من
الناتج الداخلي الخام وليصبح ّ
محرك سوق الشغل
في البالد .التهريب ليس إال قمة جبل الجليد ،فهذا
الـنـمــط مــن االقـتـصــاد لــه ع ــدة وج ــوه أخ ــرى :أرب ــاح
الـتـهــرب الـضــريـبــي ،األنـشـطــة االقـتـصــاديــة ومحال
الـعـمــل غـيــر املـسـجـلــة ،الـعـمــل مــن دون ع ـقــود ،الــخ.
تندد الدولة التونسية باالقتصاد املوازي آناء الليل
وأطـ ــراف الـنـهــار وتـعـتـبــره ال ـعــدو األول لالقتصاد
التونسي وأحد أهم معوقات نموه .يؤيدها في ذلك
جيش من «الخبراء واملحللني» الذين يعتبرون ّأن
بائع السجائر ّ
املهربة في سوق شعبي يعتبر أخطر
عـلــى ال ـبــاد مــن رج ــال األع ـمــال املـتـهــربــن جبائيًا
وال ـس ـيــاس ـيــن ال ـفــاســديــن وال ـفــاش ـلــن واالرتـ ـه ــان
للمؤسسات املالية الدولية .املشكلة أنه عندما نتثبت
ّ
فــي مـمــارســات الــدولــة وسياساتها ،نجد أنـهــا هي
املـتـسـبــب الــرئـيـســي فــي ت ـطــور االق ـت ـصــاد امل ــوازي
والراعي األول له.

سياسات اقتصادية وتنموية فاشلة
لم تبذل دولة االستقالل جهدًا كبيرًا إلعادة التوازن
ّ
االق ـت ـصــادي والـتـنـمــوي بــن ال ـج ـهــات بـعــدمــا ركــز
االسـتـعـمــار أغـلــب األنـشـطــة الصناعية والـتـجــاريــة
على الشريط الساحلي (شرق البالد) .حتى ُّ
توجه
الدولة في بداية الستينيات لإلصالح الزراعي وبناء
صناعات وطنية (تجربة التعاضديات االشتراكية)،
ســرعــان مــا تــراجـعــت عـنــه مــع بــدايــة السبعينيات
عـنــدمــا اخ ـت ــارت الـنـهــج ال ـل ـي ـبــرالــي .شـيـئــا فشيئًا،
رسخت الدولة اقتصادًا يقوم أساسًا على السياحة
والــزراعــة املتجهة للتصدير والصناعات الخفيفة
مع تشجيعات كبيرة للمستثمرين األجانب .املدن
الـكـبــرى زادت تضخمًا بـحـكــم وف ــود م ـئــات آالف
الفقراء من املدن املهمشة للعمل والدراسة.
امل ـنــاطــق ال ـحــدوديــة ال ـتــي تـعـتـبــر ب ــواب ــات للتهريب
و«مـعــاقــل» لالقتصاد امل ــوازي تقع ضمن املناطق
األكثر تهميشًا ،سواء كان ذلك في زمن االستعمار
أو بـعــد االس ـت ـقــال .أرق ــام «مــؤشــر الـفـقــر املتعدد
األبـ ـع ــاد» (تـعـلـيــم وص ـحــة وظـ ــروف عـيــش وعـمــل،
ُ
حسب معطيات سنة  ،)2014تظهر ّأن املحافظات
الحدودية في تونس هي األفقر تقريبًا ،وخصوصًا
تلك الــواقـعــة على الـشــريــط الـغــربــي أي بــالـقــرب من
ال ـحــدود الـجــزائــريــة 31.40 :باملئة مــن الـسـكــان في
كــل مــن محافظتي تـطــاويــن وقـفـصــة 56.24 ،في
الـقـصــريــن 40.15 ،فــي محافظة ال ـكــاف 48.6 ،في
محافظة جـنــدوبــة ،علمًا ب ـ ّ
ـأن النسبة الوطنية هي
.28.97
هذه املحافظات ُت ّ
سجل أيضًا أكبر نسب بطالة في
البالد .ففي حني يبلغ املعدل الوطني  15باملئة ،نجد
ّأن والية تطاوين املحاذية لليبيا (الجنوب الشرقي)
تصل النسبة فيها إلــى  32بــاملـئــة ،ونـفــس الشيء
بالنسبة الى املحافظات الحدودية املحاذية للجزائر
(الشريط الغربي للبالد) 28.8 :في قفصة 20.9 ،في
توزر 21.7 ،القصرين 20.1 ،في جندوبة (بحسب
أرق ــام املعهد الوطني لإلحصاء ،معطيات الثالثي
الثاني سنة .)2016
عندما تـتــرك الــدولــة املحافظات الـحــدوديــة الفقيرة
ملـصـيــرهــا ،وع ـنــدمــا ي ـكــون أغ ـلــب وج ــوده ــا هـنــاك
زجــريــا وقمعيًا (جـيــش ،شــرطــة ،ضــرائــب) ،فليس
م ــن حـقـهــا إع ـط ــاء دروس ف ــي املــواط ـنــة والــوطـنـيــة
لألهالي الذين يشتغلون في التهريب وبقية أشكال
االقتصاد املوازي.

سياسة جبائيه ظالمة
ن ـظ ــام ال ـج ـبــايــة ف ــي ت ــون ــس ي ـق ــوم ع ـلــى ال ـضــرائــب
املباشرة والضرائب غير املباشرة .يشمل الصنف
األول الضريبة على دخــل األش ـخــاص الطبيعيني
والـضــريـبــة عـلــى ال ـشــركــات ،فيما يشمل الصنف
ال ـثــانــي ،أس ــاس ــا ،الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة املـضــافــة
واملـ ـعـ ـل ــوم ع ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــاك وت ـس ـج ـي ــل ال ـع ـق ــود
والعقارات وأرقام املعامالت .باإلضافة الى التعقيد،
فـ ـ ّ
ـإن ه ــذا ال ـن ـظــام ظــالــم ل ـعــدة أص ـن ـ ُـاف م ــن دافـعــي
ّ
الضرائب .املظهر األول للظلم هو أن األجراء (أساسًا

متوسطو الحال والفقراء منهم) يدفعون  83باملئة
مــن مــداخ ـيــل ال ـضــرائــب امل ـبــاشــرة ،فــي حــن تــدفــع
الـشــركــات  15بــاملـئــة ويــدفــع أص ـحــاب املـهــن الـحــرة
والحرفيون والتجار  2باملئة .املظهر الثاني للظلم
الضريبة على
هو التفاوت بني أنظمة استخالص
ُ
الدخل واألربــاح ،ففي حني تقتطع ضرائب األجــراء
قبل أن تصلهم أجورهم وتدفع الشركات ضرائبها
وفق نظام حقيقي (مع مسك محاسبة)ّ ،
فإن هناك
م ـئــات اآلالف م ــن الـتــونـسـيــن يـتـمـتـعــون بــالـنـظــام
الجبائي الـتـقــديــري ويشمل املـهــن الـحــرة والتجار
والحرفيني وأصحاب املطاعم واملقاهي التي ال يفوت
رقم معامالتهم السنوية مئة ألف دينار .يقوم هذا
النظام على تصريح تلقائي بالدخل :يختار املنتفع
ّ
ويصرح به ثم تحتسب الضريبة
بهذا النظام املبلغ
املستوجبة حسب هذه القاعدة 75 :دينارًا سنويًا
بــالـنـسـبــة لــأش ـخــاص املـنـتـصـبــن خـ ــارج مـنــاطــق
البلدية و 150دينارًا سنويًا بالنسبة الى األشخاص
املنتصبني باملناطق األخرى وذلك بالنسبة إلى رقم
املعامالت الذي يساوي أو يقل عن  10آالف دينار،
و 3باملئة بالنسبة إلى رقم املعامالت بني  10آالف
دينار ومئة ألف دينار.
ُّ
مــا ت ـقـ ّـدم يعني ّأن منتفعًا يـحـقــق رق ــم معامالت
يناهز الثمانني ألف دينار سنويًا (هذا ْإن كان الرقم
 2400ديـنــار فقط،
املـصـ ّـرح بــه صحيحًا) سيدفع
ّ
في حني يدفع موظف صغير أو «معلم» ال يتجاوز
مدخوله السنوي  15ألف دينار حوالى  20باملئة من

ظهور أثرياء جدد
يراكمون ماليين الدينارات
أصبح أمرًا عاديًا
دون أي إمكانية ّ
للتهرب ،إذ ّإن دخله معلوم للدولة.
الـشـكــل الـثــالــث للظلم الـجـبــائــي فــي تــونــس ّ
يخص
ال ـشــركــات :تتمتع الـشــركــات األجـنـبـيــة بــامـتـيــازات
جبائية وإعفاءات جمركية ال تتمتع بها املؤسسات
التونسية .ال يكفي ّأن االقتصاد التونسي ضعيف
وغير تنافسي ،وال يكفي ّأن الدولة ما انفكت تفتح
األســواق أمــام البضائع األجنبية ،لكن ُيضاف إلى
كل هذا تمييز جبائي ملصلحة األجنبي .مثال على
ذل ــك مــا يـسـمــى «ال ـشــركــات امل ـص ـ ّـدرة كـلـيــا» وهــي
مؤسسات يكون  66باملئة مــن رأسمالها مملوك
ألش ـخــاص غـيــر مقيمني ضــريـبـيــا (تــونـسـيــون أو
أجــانــب) وي ـكــون نـشــاطـهــا مــوجـهــا كليًا لــأســواق
الخارجية .تدفع هــذه الشركات  10باملئة ضرائب
مقابل  25باملئة بالنسبة الى الشركات التونسية،
ّ
كما أنه يمكنها تحويل أرباحها إلى الخارج بالعملة
الصعبة وبـيــع  50باملئة مــن إنتاجها فــي السوق
املحلية.
الشكل الرابع للظلم هو ضعف الرقابة .فهناك آالف
املؤسسات الصغيرة وأصـحــاب املهن الحرة ممن
ً
ال يصرحون بدخلهم أصــا أو ال يعطون أرقامًا
صحيحة ،ويظهر عليهم الثراء بكل أريحية من دون
أن تتحرك الدولة .الذين يدفعون ضرائب أكثر من
غيرهم هم األكثر فقرًا ،أو األكثر أمانة.

بيروقراطية خانقة
رغــم كــل الخطاب الرسمي حــول تسهيل إقامة
امل ـش ــاري ــع ال ـص ـغــرى وامل ـت ــوس ـط ــة ،وخـصــوصــا
بالنسبة الــى الشباب ،فـ ّ
ـإن الــواقــع مغاير تمامًا.
حتى عندما يتوفر لــك رأس املــال ال ــازم إلقامة
م ـش ــروع ،يـجــب أن ي ـكــون لــك «ص ـبــر أي ـ ــوب» ،أو
«أكتاف قوية» ّ
تسهل لك املعامالت .من يفكر في
إقامة مشروع سيتوجب عليه تحضير مجلدات
مــن الوثائق والضمانات ،ويجب عليه أن يتهيأ
نفسيًا لرحلة في نصف إدارات البلد .رحلة شاقة
ومكلفة وقد تنتهي في كثير من األحيان برفض
الـتــرخـيــص لـلـمـشــروع .طبعًا مــن حــق الــدولــة أن
تتثبت من تطابق امللف مع القوانني والتراتيب وأن

تتحرى شبهات الفساد وغيرها ،لكن املشكلة ّأن
كل هــذا التعطيل والتعقيد ال يتأتى من حرص
على قانونية امللف وشفافية املعامالت :تونس
تحتل املرتبة  74عامليًا حسب مؤشر مدركات
ال ـف ـســاد (مـنـظـمــة الـشـفــافـيــة ُ الــدول ـيــة  )2017بـ
ّ
درج ــت من طرف
 42نقطة على مئة ،كما أنها أ ِ
األوروبـيــن في قائمة امل ــاذات الضريبية أواخــر
سنة  2017وضمن قائمة الــدول األكثر عرضة
لتبييض األموال في شباط /فيفري .2018
ي ـت ـع ـلــق األمـ ـ ــر أس ــاس ــا ب ـت ــداخ ــل ال ـصــاح ـيــات
واإلدارات فــي نـفــس املـلــف وضـ ــرورة الحصول
على توقيعات تتطلب امل ــرور بتراتبية معقدة.
هـ ــذه ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ال ـخ ــان ـق ــة ت ـف ـتــح م ــن جـهــة
األب ـ ــواب أم ــام ال ـف ـســاد واملـحـســوبـيــة ،وم ــن جهة
أخ ــرى تجعل الكثيرين يـفـكــرون ألــف مــرة قبل
ً
عرض ملفهم والتفكير أصال في إقامة مشروع
قانوني ومهيكل .وهذا يعني ّأن هناك مؤسسات
ً
ُ ِّ
كــانــت ستنشط وتــدفــع ضــرائــب وتـشــغــل عماال
يدفعون ضرائب بدورهم ويساهمون في الدورة
ً
االقتصادية ،لن تفتح أبوابهاّ ،
وأن هناك أمواال لن
تذهب لالستثمار وستظل في البنوك أو سيتم
اس ـت ـث ـمــارهــا ف ــي واحـ ــد م ــن أش ـك ــال االق ـت ـصــاد
املوازي.

أزمة قيمية
السنوات األخـيــرة التي سبقت الـثــورة لــم تشهد
فقط تـســارع نسق نهب الـبــاد ،بــل كانت أيضًا
سنوات مظلمة من حيث انهيار املنظومة القيمية
للمجتمع .رأسـمــالـيــة املـحــاسـيــب الـتــي رسخها
النظام التونسي منذ أواســط التسعينيات كانت
مدمرة لالقتصاد وللمناعة األخالقية للمجتمع.
تحالف العائلة الحاكمة (أهل الرئيس وأصهاره)
و«رجال األعمال» (كثيرون منهم مهربون كبار)،
أخضع الدولة تمامًا وجعل من أجهزتها اإلدارية
شرطة مرور ومن أجهزتها الرقابية (الجمارك،
م ـصــالــح الـ ـض ــرائ ــب ،أجـ ـه ــزة م ــراق ـب ــة األس ـ ــواق
واألسعار) شاهد زور على الفساد.
ّ
تكونت ثــروات ضخمة في فترات وجيزة وظهر
أثــريــاء جــدد لــم يخفوا «نعمة الـلــه عليهم» .هذه
الطبقة الجديدة املهيمنة فرضت «قيمها» على
املجتمع شيئًا فشيئًا ،وأصبح االلتحاق بها حلم
الكثيرين ...استشرت ثقافة الربح السريع وكان
من الطبيعي أن يتجه الحاملون بالثراء إلى األنشطة
غير القانونية وإلى االنخراط في منظومة الفساد
واإلفساد .في الوقت نفسه ،كانت ثقافة الكسب
املـشــروع واملـعـقــول تندثر وأزم ــة البطالة تتفاقم
واهـ ـت ــراء ال ـط ـب ـقــات الــوس ـطــى ي ـت ـســارع وف ـقــدان
التعليم لدوره كمصعد اجتماعي يترسخ.
هــذه األزمــة القيمية سيكون تأثيرها أكثر ّ
حدة
عـلــى ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن الـبـطــالــة ومــن
ضعف األج ــور وان ـســداد األف ــق ،فــي حــن يــرون
كيف يعيش أندادهم في الغرب وكيف ّأن هناك
ّ
شبابًا في سنهم من أبناء بلدهم أصبحوا أثرياء
فــي مــدة وجـيــزة بــوســائــل غير شــاقــة ومــن دون
حــاجــة ال ــى ش ـهــادات أو خ ـبــرة .الـكـثـيــرون ب ــدأوا
يلتجئون إلى البدائل األسهل و«األنجع» :الهجرة
غ ـيــر ال ـن ـظــام ـيــة ،األعـ ـم ــال اإلج ــرامـ ـي ــة ،وبــالـطـبــع
التهريب واالقتصاد املوازي بمختلف أنشطته.
ـض رعــايــة الــدولــة لالقتصاد
ه ــذا غـيــض مــن فـيـ ِ
امل ــوازي وتــوفـيــرهــا املـنــاخ املــائــم النـتـعــاشــه .كل
هذا من دون أن نتحدث عن تواطؤ أجهزة الدولة
من حــرس حــدود وجمارك والقوى األمنية التي
ً
تراقب الطرقات .فمثال تهريب أطنان من مختلف
السلع يوميًا وتوزيعها فــي كامل أرج ــاء البالد
بشكل طبيعي ودوري ال يمكن أن يـحــدث من
دون حماية من السلطات.
ظهور أثرياء جدد يراكمون ماليني الدينارات في
سنوات قليلة من دون أن يكون مصدر أموالهم
القوى
معلومًا ،أصبح أمرًا عاديًا وال يثير شكوك ّ
األمنية وال مصالح الـضــرائــب .كما ّأن «مــن قلة
ال ــذوق» أن تشتكي الــدولــة مـ ّـن خسائرها جــراء
تـهــريــب ال ـس ـلــع ،فــي حــن تــوقــع ات ـفــاقــات تـبــادل
حــر مــع االت ـح ــاد األوروب ـ ــي تعفي كــل البضائع
والخدمات من املعاليم الجمركية.
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العالم

مؤشر يدل على تطوير العالقات بين رئيسي البلدين الحليفين .وبدأت
كوريا التقى كيم جونغ أون الرئيس الصيني شي جين بينغ ،في بكين أمس ،في
ٍ
المحادثات في قاعة قصر الشعب وسط تدابير أمنية مشددة .هذا االجتماع هو الثالث من نوعه بين الرئيسين خالل ثالثة أشهر ،وعقب القمة التاريخية التي
جمعت كيم مع دونالد ترامب في سنغافورة األسبوع الماضي

كيم في الصين للمرة الثالثة
 ...وواشنطن وسيول تعلقان التدريبات العسكرية
استقبل الــرئـيــس الصيني شــي جني
بينغ ،الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي ،كيم
جونغ أون ،أمس ،بمراسم عسكرية في
قاعة الشعب الكبرى فــي بكني .وكــان
كيم قد وصل إلى بكني في زيــارة ملدة
يــومــن ،مــن املـتــوقــع أن يطلع خاللها
القادة الصينيني على ما تم في القمة
ال ـت ــي ج ـم ـع ـتــه ب ــال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،فـ ـ ــي سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وب ـ ـثـ ــت م ـح ـطــة
التلفزيون الحكومية الصينية «سي
سي تي في» مشاهد للرئيسني خالل
مراسم استقبال في قصر الشعب.
وتــأتــي هــذه الــزيــارة ،فــي الــوقــت الــذي
ت ـخ ــوض ب ـكــن وواش ـن ـط ــن تـصـعـيـدًا
حـ ـ ـ ـ ــادًا حـ ـ ـ ــول املـ ـ ـل ـ ــف ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وب ـ ـعـ ــد سـ ــاعـ ــات فـ ـق ــط مــن
تهديد ترامب للصني بتعريفات على
سلع بقيمة  200مليار دوالر ،ما أدى
أمــس إلــى تراجع أداء األس ــواق املالية
فــي ال ـعــالــم .وب ـعــدمــا كــانــت الـحـكــومــة
ً
الصينية عــادة تعلن عن الــزيــارة بعد
ع ــودة كـيــم إل ــى ب ــاده ،أف ــادت وســائــل
اإلع ـ ــام الـصـيـنـيــة ع ــن وج ـ ــوده أمــس
لكن من دون أن تكشف جدول األعمال.
وقـ ـ ــد أع ـ ـ ــرب املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الـخــارجـيــة الصينية ،جينغ شــوانــغ،
عن أمله بأن «تساهم هذه الزيارة في
تــوطـيــد ال ـعــاقــة ب ــن ال ـصــن وكــوريــا
الـشـمــالـيــة وتــواصـلـنــا اإلسـتــراتـيـجــي
حول القضايا الكبرى من أجل تعزيز
السالم واالستقرار في املنطقة».
وه ــذه ثــالــث زيـ ــارة ي ـقــوم بـهــا الــزعـيــم
ال ـكــوري الشمالي للصني فــي أقــل من
ثالثة أشـهــر .ففي نهاية آذار املاضي
قـ ـص ــد بـ ـك ــن فـ ــي أول رحـ ـل ــة لـ ــه إل ــى
الخارج منذ وصوله إلــى السلطة في
نـهــايــة  ،2011ثــم فــي أي ــار زار مدينة
دالـ ـ ـي ـ ــان ال ـس ــاح ـل ـي ــة ب ـش ـم ــال شــرقــي
الـ ـص ــن .وأج ـ ـ ــرى ك ـي ــم خـ ــال زي ــارت ــه

هذه ثالث زيارة يقوم بها الزعيم الكوري للصين في أقل من ثالثة أشهر (أ ف ب)

األولى محادثات مع الرئيس الصيني
في أول لقاء يعقد بينهما منذ تسلم
كالهما زمــام الحكم في مطلع العقد.
وي ـس ـعــى ك ـيــم ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى تليني
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة ل ـقــاء وع ــوده
بالتخلي عن األسلحة النووية ،ويأمل
بالحصول على دعم الصني ملساعيه.
وق ــد تــزام ـنــت زيـ ــارة كـيــم إل ــى الـصــن،
ـت أع ـل ـن ــت كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
فـ ــي وق ـ ـ ـ ٍ
وال ـ ـب ـ ـن ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون أنـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا سـ ـي ــوقـ ـف ــان
التدريبات العسكرية السنوية لحرس

الرئيس الصيني:
أيًا ّكانت التغييرات
فإن الموقف حيال
كوريا لن يتغير

الحرية املقررة في آب .وقال ناطق باسم
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن
«كــوريــا الجنوبية وال ـصــن متفقتان
ع ـلــى ال ـه ــدف االس ـتــرات ـي ـجــي املـتـعـلــق
ب ــإخ ــاء ش ـب ــه ال ـج ــزي ــرة ال ـك ــوري ــة مــن
األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة ف ــي ش ـكــل ك ــام ــل».
وأض ــاف الـنــاطــق فــي إف ــادة صحافية
أم ــس ،أن «حكومتنا تــأمــل بــأن تلعب
الصني دورًا بناء في حل هذه املشكلة...
ونتعشم بأن تسهم زيارة الرئيس كيم
جونغ أون في تحقيق ذلك».

وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال تـ ــزال
شـحـيـحــة ح ــول ه ــذه الـ ــزيـ ــارة ،إال أن
توقيت الرحلة يبعث رسالة واضحة
حول مكانة بكني في قلب دبلوماسية
شـ ــرق آسـ ـي ــا ،م ـكــان ـت ـهــا لـ ــدى بـيــونــغ
يــانــغ .ووف ــق وســائــل إع ــام صينية،
فإن الرئيس الصيني أشاد بالنتائج
التي توصلت إليها قمة سنغافورة،
واص ـف ــا إي ــاه ــا بــأن ـهــا «خ ـط ــوة مهمة
ن ـ ـحـ ــو الـ ـ ـح ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـل ـق ـض ـيــة
النووية فــي شبه الجزيرة الكورية».
وق ــال شــي ل ــدى اجـتـمــاعــه مــع كـيــم إن
بالده «مستعدة ملواصلة القيام بدور
إيـجــابــي لتشجيع عملية الـســام في
شبه الجزيرة الكورية».
ونـ ـق ــل ت ـق ــري ــر ل ـل ـت ـل ـفــزيــون الـصـيـنــي
عــن شــي قــولــه« :أي ــا كــانــت التغييرات
فــي الــوضــع الــدولــي أو اإلقـلـيـمــي فــإن
مــوقــف ال ـحــزب والـحـكــومــة الصينية
ال ـح ــاس ــم ف ــي شـ ــأن االل ـ ـتـ ــزام بـتـعــزيــز
الـ ـع ــاق ــات وتـ ـط ــوي ــره ــا بـ ــن ال ـصــن
وكــوريــا الشمالية لــن يتغير» .وتابع
أن «صــداقــة الشعب الصيني وشعب
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ل ــن ت ـت ـغ ـيــر ،ودع ــم
الصني لكوريا الشمالية االشتراكية
ل ــن ي ـت ـغ ـي ــر» .ف ـي ـمــا ن ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــون
الصيني عن كيم قوله لشي إنه «يأمل
فــي العمل مــع الصني وأط ــراف أخــرى
على دفع عملية السالم قدمًا».
في غضون ذلك ،اعتبر املختص بالشأن
ّ
الصيني كريس جــونـســون ،أن الصني
تتعامل مــع بـعــض «امل ـخ ــاوف املهمة»
في شأن اآلثار املترتبة على قمة ترامب
ـ ـ كيم ،مضيفًا في مؤتمر حول األمر في
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
في واشنطن أول من أمس ،أن «الحوار
املباشر بــن الــواليــات املتحدة وكوريا
الشمالية قد يضعف نفوذ الصني على
بيونغ يانغ».
(األخبار)

تقرير

◄ وفيات ►

ال اتفاق على رفع اإلنتاج:
«السياسة» تخيم على اجتماع «أوبك»
بـ ــدأ وزراء م ـن ـظ ـمــة ال ـ ـ ــدول امل ـص ــدرة
لـلـنـفــط (أوبـ ـ ــك) بــال ـتــوافــد إل ــى فيينا
للمشاركة في اجتماع كبار املنتجني
املقرر يوم الجمعة املقبل .ومع اقتراب
ّ
موعد االجـتـمــاع ،الــذي يشكل محطة
م ـه ـمــة التـ ـخ ــاذ قـ ـ ـ ــرارات ح ــاس ـم ــة فــي
ش ــأن اإلنـ ـت ــاج ،ي ـت ـصــاعــد ال ـج ــدل في
شأن املقترح السعودي لزيادة اإلنتاج
الـنـفـطــي ،امل ــدع ــوم روس ـي ــا م ــن خ ــارج
املنظمة .ومــن غير املـتــوقــع أن تنجح
السعودية وروسـيــا ،في ما تبقى من
وقــت قبل االجـتـمــاع ،فــي إقـنــاع الــدول
املعارضة لرفع اإلنتاج ،إيران والعراق
وفنزويال ،بالتراجع عن معارضتها،
وسـ ـ ـ ــط ط ـ ــاب ـ ــع «س ـ ـي ـ ــاس ـ ــي» تـ ــأخـ ــذه
ال ـن ـقــاشــات .ورأت املـحـلـلــة ف ــي شــركــة
«إي ـنــرجــي آس ـب ـك ـتــس» ،أمــري ـتــا ســن،
أن اجتماع «أوبــك» سيكون «مسيسًا
للغاية».
وال ت ــزال أس ـبــاب مــوقــف مــوسـكــو من
زيـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج غ ــامـ ـض ــة ،وإن ك ــان
طموحًا لبعض الـشــركــات أحـيــانــا ،إذ
إن «االستثمار في روسيا في الشتاء
أمر مستحيل ،وفي حال تقررت زيادة
األه ـ ــداف (ف ــي االج ـت ـمــاع ال ـتــالــي) في
تشرين الثاني ...سيكون من الصعب
زي ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج» ،وفـ ـ ــق مـ ــا ي ــوض ــح
املحلل النفطي لدى بنك «يو بي أس»،
جيوفاني شيلدروب .وبحسب وزير
الطاقة الروسي ،ألكسندر نوفاك ،فإن
«الطلب على النفط ينمو عادة بأسرع

وتيرة في الربع الثالث (من العام) ...قد
نواجه نقصًا إذا لم نأخذ إج ــراءات».
ل ـكــن امل ـح ـلــل ل ــدى مـجـمــوعــة «أس آي
ب ـ ــي» ،امل ـصــرف ـيــة بـ ـي ــارن ش ـي ـل ــدروب،
يــدعــو إلــى ق ــراءة مــوقــف روسـيــا «من
م ـن ـظ ــار جـ ـه ــوده ــا ل ـ ــزي ـ ــادة ن ـف ــوذه ــا
الجيوسياسي فــي الـشــرق األوس ــط».
في املقابل ،يرى محللون آخرون قدرة
روس ـي ــا نـسـبـيــا عـلــى زي ـ ــادة اإلن ـت ــاج،
حالها حال الدول األكثر استفادة من

إيران :المشاكل
في سوق النفط
سياسية وليست
نتيجة اختالالت

القرار :السعودية واإلمارات والكويت،
القادرة على زيادة اإلنتاج فعليًا.
أم ــا طـ ـه ــران ،ف ـقــد جـ ــددت ع ـلــى لـســان
وزير الطاقة ،بيجن زنغنة ،اعتبار أن
مــا يـجــري «سـيــاســي بــامـتـيــاز» .وقــال
الــوزيــر اإلي ــران ــي ،أم ــس ،إن «املـشــاكــل

ّ
يشكك مراقبون في الدوافع السعودية ّ
ويرجحون كونها خاضعة للضغوط األميركية

ف ــي سـ ــوق ال ـن ـفــط س ـيــاس ـيــة ولـيـســت
ناجمة عن اختالل العرض والطلب»،
مضيفًا أن «املشكلة الحالية في سوق
النفط هــي نتيجة للتوتر السياسي
الذي أحدثه الرئيس األميركي ،وليس
الختالل العرض والطلب» ،في إشارة
إل ــى سـيــاســات واشـنـطــن ضــد طـهــران
بعد االنـسـحــاب مــن االت ـفــاق الـنــووي.
إال أن زنغنة رأى ،عشية توجهه إلى
فيينا ،أن ترامب يرغب في سعر نفط
مــرت ـفــع لــدعــم اإلنـ ـت ــاج ال ـص ـخــري في
الواليات املتحدة «لكنه يهاجم أوبك،
وب ـخ ــاص ــة ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة م ــن اتـ ـف ــاق إي ـ ـ ــران الـ ـن ــووي،
لتجنب ضـغــوط ال ــرأي ال ـعــام لــزيــادة
أسعار النفط».
ول ـئــن ب ــدت تـصــريـحــات وزي ــر النفط
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،هـ ــي األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـيــاس ـيــة
لتناقضها في شأن نوايا واشنطن (إال
في حال ارتفع اإلنتاج من دون عودة
األسعار إلى الهبوط) ،فإن املراقبني ال
يزالون يشككون في دوافع السعودية،
مــرجـحــن كــونـهــا تـخـضــع للضغوط
األميركية .ويستشهد هــؤالء بتأكيد
وزير الطاقة السعودي ،خالد الفالح،
فــي نـيـســان املــاضــي ،تحمل األس ــواق
ألس ـعــار أكـثــر ارت ـفــاعــا لـلـبــرمـيــل ،قبل
أن ت ـعــود ال ــري ــاض وتـتـبـنــى ضمنيًا
توجهات الرئيس ترامب.
وتقود األجــواء السلبية املخيمة على
اجتماع فيينا ،بعد غد الجمعة ،إلى
توقع فشل التوصل إلى قرار في شأن
رفــع اإلنـتــاج وفــق الرغبة السعودية،
م ـ ــا يـ ـص ـ ّـع ــب م ـه ـم ــة املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات مــع
البلدان خــارج املنظمة السبت املقبل.
وهــو مــا أملــح إلـيــه ،أمــس ،وزيــر النفط
اإلي ـ ــران ـ ــي ،وس ـ ــط ت ــوق ــع بــاس ـت ـخــدام
املعارضة الثالث ،إيران والعراق
الدول
ِ
وفنزويال ،حق النقض ضد املشروع
ال ــذي يتطلب إج ـمــاع األع ـض ــاء ،على
رغ ــم حــديــث م ـصــادر فــي «أوب ـ ــك» عن
أن اجـتـمــاع اللجنة الفنية للمنظمة
االثـ ـن ــن امل ــاض ــي خ ـلــص إلـ ــى «تــوقــع
طلب عــاملــي قــوي للفترة املتبقية من
العام الحالي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

تقرير

ماكرون ينطق بالفراغ :نواجه خيارًا حضاريًا
أمام األزمات التي
تواجهها أوروبا ،بنى
الرئيس الفرنسي على
«أزمة المهاجرين» أثناء
المستشارة األلمانية
لقائه
ّ
أمس ،ليعلن أن المنظومة
السياسية األوروبية تواجه
«خيارًا حضاريًا» ،في إعالن
ذي طابع ثقافي ال ُي ِّ
قدم
ّ
شيئًا سوى أنه يخفي
حقيقة األزمات
أع ـل ــن الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إيـمــانــويــل
واملستشارة األملانية انجيال
ماكرون
ّ
ميركل ،أمس ،أنهما يعمالن للتوصل
ال ــى ات ـف ــاق ب ــن دول ع ــدة م ــن فـضــاء
شـنـغــن ،ب ـهــدف نـقــل أي طــالــب لجوء
ال ــى ال ــدول ــة االوروبـ ـي ــة ال ـتــي تسجل

جرى التعهد بين الطرفين بالسعي إلى إقرار موازنة لمنطقة اليورو (أ ف ب)

ف ـي ـهــا م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة .وقـ ـ ــال م ــاك ــرون
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي م ــع مـيــركــل في
ميزبرغ قرب برلني« ،سنعمل معًا من
ّ
أجــل حــل بــن الـحـكــومــات مــع العديد
من الدول االعضاء املعنية» .والهدف
من االتفاق ،وفق ماكرون ،هو «إعادة
(املهاجرين) في أسرع وقت الى البلد
الذي ّ
تم تسجيلهم فيه».
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــروف أن غ ــال ـب ـي ــة امل ـه ــاج ــري ــن
الــذيــن يصلون الــى أملــانـيــا أو فرنسا
ه ــم م ــن ال ــذي ــن ي ـن ـط ـل ـقــون م ــن ليبيا
م ـ ــرورًا بــإيـطــالـيــا ال ـتــي ي ـجــب عليها
أن تـسـجـلـهــم ف ــي ق ــاع ــدة امل ـع ـلــومــات
«ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوروداك» .وح ـ ـ ـسـ ـ ــب الـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد
ّ
ّ
يتسجلون
االوروبية ،فإن البلد حيث
ه ــو ال ـ ــذي ع ـل ـيــه م ــن ح ـيـ ّـث املـ ـب ــدأ أن
يدرس ملف لجوئهم .إال أنه بعد أزمة
الهجرة عــام  ،2015لم يعد باإلمكان،
ب ـح ـكــم األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،ال ـت ـق ـ ّـي ــد ب ـهــذه
القواعد ،وذلــك لعدم تحميل ايطاليا
ً
أعباء ال طاقة لهما عليها.
واليونان
وتعتبر هذه املسألة في أساس االزمة
ال ـت ــي تـعـصــف بــال ـح ـكــومــة االملــان ـيــة.
وف ــي ح ــال نـجـحــت امل ـفــاوضــات التي
ّ
يـ ــدعـ ــو الـ ـيـ ـه ــا م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ،فـ ـ ـ ــإن أزم ـ ــة

العالم

يـتـقـبــل ط ــال مـحـســن املـ ـق ــداد (أب ــو
ربيع) وأشقاؤه
التعازي بوفاة والدتهم املرحومة
الحاجة فاطمة حسني ذيب (أم طالل)
أرملة املرحوم الحاج محسن قاسم
املقداد
ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء  20ح ــزي ــران 2018
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء قــرب أمن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة حتى
السادسة.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارًا
خاصًا

وإنا إليه راجعون
إنا ّلله ّ
الله تعالى
رحمة
انتقل إلى
ّ
املرحوم ناجي عبد املجيد بزي
زوج ـ ـتـ ــه :س ــام ـي ــه م ـح ـم ــود شبيب
بيضون
أوالده :كارم ،عبد املجيد ومالك
شقيقاه :نبيل والدكتور منذر
شقيقاته :غــادة ،رندة  ،سهى ،مهى
وروال.
تقبل التعازي نهار الجمعة املوافق
في  22/06/2018من الساعة الثالثة
ح ـت ــى الـ ـس ــادس ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
التخصص والتوجيه
مقر جمعية
ّ
العلمي قرب مقر أمن الدولة (الرملة
البيضاء  -بيروت).
ت ـق ــام فــات ـحــة ع ــن روح ـ ــه ال ـطــاهــرة
نـ ـه ــار ال ـس ـب ــت فـ ــي 23/06/2018
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة بـ ـع ــد ال ـظ ـهــر
وذك ـ ــرى األسـ ـب ــوع ن ـهــار األحـ ــد في
 24/06/2018ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
مجمع املــرحــوم الحاج
صباحًا في
ّ
مـ ــوسـ ــى ع ـ ـبـ ــاس فـ ــي م ــديـ ـن ــة بـنــت
جبيل.
اآلس ـفــون األصــدقــاء وعـمــوم أهالي
بنت جبيل
إنا لله وإنا اليه راجعون
جمعية نساء جبل عامل
تنعى مؤسستها املرحومة
دنيا مروة منجد
رائــدة العمل االجتماعي والخيري
في لبنان.
تغمدها الله برحمته وجعل مثواها
الجنة
وأل ـهــم عائلتها ومحبيها الصبر
والسلوان.

◄ذكرى ►
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادف نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار غ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
 21/6/2018ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أيــام
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة فاطمة السيد مهدي ابراهيم
ابنها الدكتور حسن عبدالله (الجامعة
اللبنانية)
بناتها :املرحومة مريم زوجة األستاذ
مرتضى عـمــار ،سميرة زوجــة السيد
ح ـ ـسـ ــان اب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ،ب ـل ـق ـي ــس زوج ـ ــة
املهندس محمد عجمي.
وبهذه املناسبة تتلى آيــات من الذكر
الـحـكـيــم وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء ع ــن روح ـهــا
الطاهرة في النادي الحسيني لبلدتها
الدوير ،عند الساعة الخامسة عصرًا.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم االرب ـ ـعـ ــاء 20
حــزيــران فــي قــاعــة ال ـنــادي الحسيني
لـبـلــدة ال ــدوي ــر م ــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا وحـتــى الـ ــ 12ظـهـرًا ،ومــن الــ5
عصرًا ولغاية الــ 7مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلسفون :آل عبدالله ،ابراهيم ،وعموم
أهالي بلدة الدوير
تـصــادف ي ــوم الخميس 21/6/2018
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية املرحومة
سميه أحمد إبراهيم
(أم معن)
زوجها :املرحوم مسلم عقيل روميه
أوالدهــا :معن ،يسرى ،جبران ،اليسار
وأشرف.
أشـ ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم ــون ع ـل ــي أح ـمــد
س ـق ـس ــوق وس ــام ــي أحـ ـم ــد سـقـســوق
والسيد كامل أحمد سقسوق.
ش ـق ـي ـق ـتـهــا :امل ــرح ــوم ــة س ـع ــاد أحـمــد
سمحات.
أص ـه ــرت ـه ــا :عـ ـ ــادل ال ـك ــام ــل وتـيـسـيــر
سقسوق.
وبهذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم في قاعة فردان سنتر DUNES
الطابق االول من الساعة الرابعة حتى
مساء.
السابعة
ً
الراضون بقضاء الله وقدره
آل روميه ،سقسوق ،سمحات وكرشت

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
ميركل الداخلية ّ قد تجد طريقها الى
ال ـحــل وسـتـتـجــنــب إط ــاح ــة االئ ـتــاف
ّ
ال ـح ـك ــوم ــي الـ ـ ــذي ت ـش ــك ــل ق ـب ــل ثــاثــة
أشـهــر فـقــط .وال ت ــزال مـيــركــل ترفض
حـ ـت ــى اآلن طـ ـل ــب وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
هــورســت سـيـهــوفــر ،ال ــذي يـصـ ّـر على
أن تـ ـق ــوم امل ــانـ ـي ــا ،م ــن دون مــواف ـقــة
جـ ـي ــرانـ ـه ــا ،ب ـت ـط ـب ـيــق ه ـ ــذه ال ـق ــاع ــدة
وطـ ـ ــرد امل ـه ــاج ــري ــن ال ــذي ــن دخ ـلــوهــا
الى البلد االوروبــي الــذي دخلوا اليه
فـ ــور وص ــولـ ـه ــم .وق ــال ــت م ـي ــرك ــل فــي
ه ــذا اإلطـ ــار« :نـحــن مــع عـمــل مـنـ ّـســق،
وس ـي ـك ــون هـ ــذا األمـ ـ ــر األفـ ـض ــل عـلــى
املستوى االوروبي ،رغم صعوبته».
ّ
وامل ـعــروف أن ع ــددًا مــن دول االتـحــاد
االوروب ــي ،مثل بولندا واملجر بشكل
خـ ـ ــاص ،ي ــرف ــض مـ ـب ــدأ ت ـق ــاس ــم ع ــبء
املهاجرين ،حسب ما تطالب به ميركل.
كذلك طالبت ميركل ب ــ«زيــادة كبيرة
لعدد العاملني في إطــار فرونتكس»،
وهي الوكالة املكلفة بمراقبة الحدود
الخارجية لالتحاد االوروبــي .ودعت
إلـ ــى «دع ـ ــم ال ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة أك ـث ــر مــن
ً
غيرها» ،مشيرة باالسم الى ايطاليا.
كــذلــك تطرقت أيـضــا مــع مــاكــرون الى
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احتمال إنشاء «آليات لعرقلة وصول
مهاجرين اقتصاديني من دول العبور
الــى االت ـحــاد االوروب ـ ــي» ،مثل ليبيا.
ويمكن أن يتم ذلــك بإقامة مراكز في
أفريقيا الشمالية تكون تحت إشراف
األمم املتحدة.
ّ
وبشكل عــام ،رأى مــاكــرون أن أوروبــا
أم ـ ـ ـ ـ ــام خ ـ ـ ـيـ ـ ــار «خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاري»،
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـخـ ـط ــاب ــات ال ـقــوم ـيــة
والــدعــوات الرافضة لتجربة االتحاد
االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .ومـ ـ ـ ّـمـ ـ ــا ق ـ ــال ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس
ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد« :ت ــأت ــي
ه ــذه ال ـق ـم ــة ...ف ــي ســاعــة حـقـيـقــة لكل

الرئيس الفرنسي:
من يريدون ّ
ثمة ّ
القول إن ّأوروبا تتجه
نحو التفكك

ّ
مــن دول ـنــا وقــارت ـنــا .إن ــه رب ـمــا خـيــار
ح ـ ـضـ ــاري ...ب ــن م ــن ي ــري ــدون ال ـقــول
ّ
إن أوروب ــا باتت تتجه نحو التفكك،
وال ــذي ــن ي ــري ــدون دفـ ــع أوروبـ ـ ـ ــا هــذه
قدمًا» ،في إشارة اليه والى ميركل.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت م ـيــركــل،
خالل اللقاء نفسه ،التعهد إلى جانب
مـ ــاكـ ــرون ب ــال ـس ـع ــي ل ــوض ــع م ــوازن ــة
م ـش ـت ــرك ــة مل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـي ـ ــورو ب ـح ـلــول
عـ ـ ــام  2021ب ـ ـهـ ــدف ت ــوفـ ـي ــر ح ـمــايــة
أفـ ـض ــل ب ــوج ــه االزم ـ ـ ـ ــات .وق ــال ــت فــي
امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــافــي« :ن ـت ـع ـهــد إقـ ــرار
مــوازنــة ملنطقة ال ـيــورو» ،كما يطالب
ماكرون منذ مــدة ،من أجل التضامن
واالس ـت ـقــرار فــي دول منطقة الـيــورو
ّ
ال ـ ـ ـ ــ .19وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إن
ه ــذه امل ــوازن ــة امل ـكـ ّـونــة م ــن «الـنـفـقــات
واإليرادات» يمكن وضعها عام ،2021
ش ـ ــرط م ــواف ـق ــة  17دولـ ـ ــة أخـ ـ ــرى فــي
منطقة ال ـي ــورو عـلــى ذل ــك .وسـتـكــون
مـهـمـتـهــا االع ـت ـن ــاء بــال ـب ـلــدان عـنــدمــا
ت ـ ــواج ـ ــه ص ـ ـعـ ــوبـ ــات ب ـح ـس ــب ق ــول ــه،
وستساعد فــي «مــواجـهــة تحدياتنا
واالختالفات بني اقتصاداتنا».
(األخبار ،أ ف ب)
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2018/94
طــالــب التنفيذ :رام ــي غــالــب غـنــدور بوكالة
املحامي محمد قانصو
املنفذ عليهم :ورثة هند عبد الرؤوف غندور
ورفاقها
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ح ـك ــم م ـح ـك ـمــة ال ـب ــداي ــة
ف ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة رق ـ ـ ــم  2017/114بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/29املتضمن اعتبار العقار /444
النبطية الفوقا غير قابل للقسمة عينًا بني
الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم وطرحه
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ع ـلــى اس ـ ــاس سـعــر
الطرح املحدد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/2/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/3/24 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
/444الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة الـ ـف ــوق ــا ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ارض
منبسطة وغير مزروع وغير مبني.
مساحته 2041 :م2
التخمني 312.550 :د.أ.
الطرح :بعد التخفيض 275.044 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/10/4الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
الـ ـعـ ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ـ ــاه ،ف ـع ـل ــى ال ــراغ ــب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم الــدائــرة
بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر رئيس
دائ ــرة تنفيذ النبطية وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ل ــه ض ـم ــن ن ـطــاق ـهــا واال ع ــد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطالع على قيود الصحيفة العينية للعقار
املطروح ودفــع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى مـ ـحـ ـض ــري االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ت ــاري ــخ

◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Md asaduzzaman
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـ ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
70/347637

 2016/5/15و2016/5/24
ب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي رق ـ ـ ــم  380ت ــاري ــخ
2017/11/8
يعلن ما يلي:
م ــادة اول ــى :تـجــري بـلــديــة جــونـيــه مناقصة
ع ــام ــة ع ــائ ــدة ل ـت ـلــزيــم اش ـغ ــال ف ــي ح ــي عني
بــزيــل وحــي ضهر صــربــا فــي منطقة صربا
العقارية ضمن مبلغ /3.000.000.000/ل.ل.
فقط ثالثة مليارات ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
مادة ثانية :على الراغبني باالشتراك التقدم
بـطـلـبــاتـهــم الـ ــى ق ـلــم ال ـب ـلــديــة ق ـبــل ال ـســاعــة
الثانية عشرة ظهرًا من نهار االثنني الواقع
فيه .2018/7/9
م ــادة ثــالـثــة :تـفــض ال ـع ــروض ي ــوم الـثــاثــاء
ال ــواق ــع فـيــه  2018/7/10ال ـســاعــة الـحــاديــة
عشر ظهرًا في مبنى البلدية.
مــادة رابعة :حدد ثمن دفتر الشروط بقيمة
 /3.000.000/ل.ل .فقط ثــاثــة مــايــن ليرة
لبنانية.
ملزيد من املعلومات مراجعة الدائرة االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى مـ ـحـ ـض ــري االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ت ــاري ــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي رق ـ ـ ــم  307ت ــاري ــخ
2017/9/20
يعلن ما يلي:
م ــادة اول ــى :تـجــري بـلــديــة جــونـيــه مناقصة
عــامــة ع ــائ ــدة لـتـلــزيــم تــرم ـيــم ال ـب ـنــاء الـقــائــم
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  253مـ ــن م ـن ـط ـقــة حـ ــارة
صـ ـخ ــر الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ـ ــع ت ـن ـظ ـي ــف ال ـش ــاط ــئ
قبالته وانـشــاء مسبح للعموم ضمن مبلغ
/1.000.000.000/ل.ل .ف ـقــط م ـل ـيــار لـيــرة
لـبـنــانـيــة وف ـقــا لــدف ـتــر الـ ـش ــروط امل ـعــد لـهــذه
الغاية.
مادة ثانية :على الراغبني باالشتراك التقدم
بـطـلـبــاتـهــم الـ ــى ق ـلــم ال ـب ـلــديــة ق ـبــل ال ـســاعــة
الثانية عشرة ظهرًا من نهار االثنني الواقع
فيه .2018/7/9
م ــادة ثــالـثــة :تـفــض ال ـع ــروض ي ــوم الـثــاثــاء
ال ــواق ــع فـيــه  2018/7/10ال ـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا في مبنى البلدية.
مــادة رابعة :حدد ثمن دفتر الشروط بقيمة
 /3.000.000/ل.ل .فقط ثــاثــة مــايــن ليرة
لبنانية.
ملزيد من املعلومات مراجعة الدائرة االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إن محكمة بعقلني املذهبية الدرزية  -الدرجة
االولى

قررت بتاريخ :2018/6/18
الحجز على املدعوة (نزيها عجاج حسن) من
عترين  -الشوف رقم السجل ( )7وذلك لعلة
الغفلة ونـقــص الــوعــي واالدراك ،وتنصيب
الـسـيــد (ع ـصــام ف ــؤاد حـســن) وصـيــا شرعيًا
عليها للعناية بـشــؤونـهــا واملـحــافـظــة على
مـصــالـحـهــا وام ــوال ـه ــا ،وتـنـمـيـتـهــا بــالـطــرق
املـنــاسـبــة .مــن لــديــه اع ـتــراض الـتـقــدم بــه الى
قـلــم املحكمة خ ــال مهلة عـشــريــن يــومــا من
تاريخ النشر.
القاضي
الشيخ فؤاد البعيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت رن ــده حـســن ن ـجــدي ملــوكـلـهــا موسى
حسن عبدو شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 2038عربصاليم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب نبيل توفيق عـلــوش شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  2287حومني الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود عـبــدو رضــا قبيسي بوكالته
عن انيس سميح مقدم ملوكلته سماح امني
مقدم شـهــادة قيد بــدل ضائع للعقار 2636
زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ح ـســن اب ــراه ـي ــم غ ـن ــدور بــوكــال ـتــه عن
حسن ابراهيم دبوق ملوكله بسام حسن نور
الــديــن ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار 813
خربة سلم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني حيدر حوماني بصفته مشتري
م ــن املــال ـكــن مـحـمــد وس ــت ال ـب ـنــات ولطيفه
عيسى حــومــانــي ش ـهــادات قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  2984دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب مـصـطـفــى كــامــل ش ـك ــرون ملــوكـلــه عبد
ال ـس ــام مــوســى غ ـم ـلــوش ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  258رومني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد علي علي زيـتــون وكيل محمد
نجيب ياسني سند ملكية بدل ضائع للعقار
 14/1951حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت تـ ــراز سـلـيــم اب ــي خـلـيــل سـنــد ملكية
بــدل ضــائــع للعقار  3/1047وادي شحرور
السفلي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ايـمــن عبد ال ــرزاق شمس الــديــن وكيل
وف ـي ــق ه ــان ــي خ ـ ــداج ملــوك ـل ـتــه ام ـ ــال ضــاهــر
الـشـعــار وريـثــة شفيق حـمــود الـشـعــار سند
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار 50
بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه

ليليان داغر
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـف ــذ ك ـم ـي ــل ال ـ ـيـ ــاس ش ـم ـع ــون بــامل ـعــام ـلــة
 2017/678بوجه ايلي جرجس ديب سندات
ً
تحصيال ملبلغ  /170 000/د.أ .عــدا الفوائد
واللواحق.
ي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى حـصــة اي ـلــي دي ــب في
العقار /431فتقا البالغة  1200سهم مساحة
ال ـع ـق ــار  7830م.م .وهـ ــو ب ـم ــوج ــب االف ـ ــادة
الـعـقــاريــة اف ــرز حكمًا عــن هــذا الـعـقــار قطعة
واحـ ـ ــدة اع ـط ـيــت ال ــرق ــم  584ومـ ــا ب ـقــي منه
احتفظ برقمه ومحتوياته وذلــك بعد انفاذ
االستمالك باملرسوم  4171تاريخ 959/2/17
ب ـمــوجــب امل ـح ـضــر ال ـف ـنــي اخ ـب ــارة رق ــم 353
تــاريــخ  969/11/26بملفه وبالكشف تبني
وجــود بناء عليه كناية هيكل فيلال مؤلف
من سفلي اول يحتوي خــزان للمياه وغرف
صغيرة وسفلي وارض ــي واول مــا زال على
الـبــاطــون ويـظـهــر ال ـصــدأ عـلــى الـحــديــد كما
يوجد جدران دعم وتصاوين للعقار وطريق
داخلية تلتف حول االنشاءات في العقار كما
يوجد مسبح ما زال على الباطون وبعض
اعمال باطون للزينة امام الفيلال كما يوجد
ضمن العقار عامود للتوتر العالي والجزء
االس ـفــل مــن الـعـقــار ارض مـنـحــدرة ضمنها
اش ـجــار حــرجـيــة والـعـقــار يـقــع ضـمــن شــارع
رقم  A/706املنطقة الزرقاء.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز  2017/7/5وت ــاري ــخ
تسجيله 2017/7/6
بدل تخمني  1200سهم حصة ايلي جرجس
ديــب فــي العقار رقــم  /431فتقا /913130/
د.أ .وبدل طرحها /547878/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـي ــع ب ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2018/10/9الساعة  11قبل الظهر في قاعة
محكمة كـســروان للراغب بالشراء دفــع بدل
ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك م ـصــرفــي مـنـظــم المــر
ح ـض ــرة رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او
تقديم كفالة وافية من احد املصارف املقبولة
من الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما
عليه االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للحصة موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن محكمة الدرجة االولى في حلبا
الناظر في الدعاوى العقارية
القاضي طارق طارق
رقم االوراق2018/366 :
من املدعي :املحامي خليل نعمه
الـ ــى امل ـط ـل ــوب ادخ ــال ـه ـم ــا :ج ــرج ــس وزي ـنــه
يوسف حافظ  -مجهولي محل االقامة
ب ـن ـ ً
ـاء ل ـلــدعــوى امل ـقــامــة ضــدكـمــا م ــن املــدعــي
املحامي خليل نعمه بموضوع الزام املدعى
عليهم ورث ــة اسـبــر يعقوب وورث ــة جوزيف
يـعـقــوب وورثـ ــة يــوســف ال ـشــامــي بتسجيل
االس ـه ــم امل ـح ــددة ف ــي سـنــد الـبـيــع مــوضــوع
ال ــدع ــوى عـلــى اس ــم م ــورث امل ــدع ــي املــرحــوم
عـبــد الـلــه خليل نعمه فــي الـسـجــل الـعـقــاري
ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم  /317/مـنـطـقــة الـسـمــونـيــة
العقارية.
وت ـض ـم ـي ـن ـكــم الـ ــرسـ ــوم واملـ ـص ــاري ــف وب ــدل
العطل والضرر واتعاب املحاماة.
فيقتضي حضوركم الى قلم هذه املحكمة او
ارسال وكيل قانوني من قبلكم بموجب سند
رسمي الستالم اوراق الدعوى ومربوطاتها
ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
وااللـصــاق واتخاذ مقامًا لكما ضمن نطاق
ً
هذه املحكمة واذا لم تحضرا او ترسال وكيال
عـنـكـمــا فــي املـهـلــة امل ـح ــددة ت ـجــري املـعــامـلــة
القانونية بحقكما وفقًا لالصول ويعتبر كل
تبليغ لــك فــي قلم هــذه املحكمة قانونيًا ما
عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
ابراهيم شلهوب
وثيقة نشر خالصة حكم
صــادر عن محكمة االستئناف في بيروت -
الغرفة الرابعة عشرة
امل ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـب ـ ـيـ ــب مـ ــزهـ ــر
وامل ـس ـت ـشــاريــن ادهـ ــم قــان ـصــو ون ــادي ــن ابــو
علوان.
رقم االساس2016/50 :
رقم القرار2018/25 :
تاريخ صدور الحكم2018/4/10 :
املدعي :الحق العام
املدعى عليه :شركة ليه شنشل ش.م.مLes .
Shanshalles SARL
امل ـ ــواد امل ـح ـكــوم ب ـه ــا 121/109 :و  122من
قانون حماية املستهلك رقم .2005/659
االوراق املطلوب نشرها:
خالصة الحكم الصادر بتاريخ 2018/4/10
والقاضي بتغريم شركة ليه شنشل ش.م.م.

بـمـبـلــغ ع ـش ــرة م ــاي ــن ل.ل .تـخـفـيـفــا سـنـدًا
للمادة  254ع وتضمينها الرسوم والنفقات
كافة.
رئيسة القلم
زينب سرحان
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب جـمـيــل مــوســى ان ـط ــون بــالــوكــالــه عن
اح ــد ورث ــة جــريــج سـعــد سـنــدي ب ــدل ضائع
للعقارين  56و 57دنحي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ـب ــت املـ ـح ــامـ ـي ــة رمـ ـي ــا بـ ـط ــرس ع ـب ــدال ـل ــه
بالوكاله عن احد ورثة مخايل فرح سند بدل
ضائع للعقار  410رشعني.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت الساده االخت نجيبه الياس مقصود
املعروفه في الرهبانية باالم ميالني مقصود
بصفتها الــرئـيـســة الـشــرعـيــة امل ـســؤولــة عن
ديــر مــار يوسف جربتا لرهبانية الراهبات
ال ـل ـب ـنــان ـيــات امل ــارونـ ـي ــات س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  5دير مار يوسف جربتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ج ــوزي ــف م ـم ــرز ت ــاب ــت ب ــال ــوك ــال ــه عــن
جولي صهيون سندي بدل ضائع للعقارين
 454و 457كفرفو.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب امل ـحــامــي طــونــي ع ـبــود بــالــوكــالــه عن
نـقــوال جـبــور سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 179
بتوراتيج.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب مــوســى جـمـيــل ان ـط ــون بــالــوكــالــه عن
ان ـ ـط ـ ــوان ال ـ ـخـ ــواجـ ــه س ـ ـنـ ــدات ب ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارات  676و 677و 680و 698و 699و700
كفرحاتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي ريمون جان الشدياق بالوكاله
عــن اح ــد ورث ــة يــوســف ضــاهــر س ـنــدات بــدل
ضائع للعقارات  5765و 5622و 5321و4075
و 4074و 3706و 320و 6450و 2862حدشيت.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ج ــوزي ــف م ـم ــرز ت ــاب ــت ب ــال ــوك ــال ــه عــن
جرجس طوبيا سندات بدل ضائع للعقارات
 876و 1052و 1054كرمسده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
بالغ رقم2/9 :
ت ـع ـل ــن وزارة االت ـ ـص ـ ــاالت ب ــان ـه ــا سـتـضــع
قـيــد الـتـحـصـيــل اع ـت ـبــارًا م ــن 2018/06/19
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر ايار عام 2018
بــاإلضــافــة الــى كـشــوفــات الـفــواتـيــر املتأخرة
غـيــر امل ـس ــددة ،ول ـقــد ح ــددت مـهـلــة اقـصــاهــا
 2018/07/16لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خـطــوط املشتركني املتخلفني عن
ال ــدف ــع ب ــات ـج ــاه واح ـ ــد «لــاس ـت ـق ـبــال ف ـقــط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/07/17
 2ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خـ ـط ــوط امل ـش ـت ــرك ــن املـتـخـلـفــن
عــن الــدفــع بــاالتـجــاهــن اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
 2018/08/01وتستوفى الغرامة عن إعــادة
وصــل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة مؤقتة بعد
مرور شهر واحد على تاريخ قطع االشتراك

اعتبارًا من  2018/09/03ويعاد وصله بعد
تسديد املتأخرات املستحقة إضافة الى رسم
اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى
تاريخ اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
م ــرور شـهــريــن عـلــى ت ــاري ــخ اإلل ـغ ــاء املــؤقــت
اعتبارًا من تاريخ  2018/11/01وتستوفى
غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا وتـحــرر االرق ــام
امل ـ ـل ـ ـغـ ــاة وت ـ ـح ـ ـصـ ــل امل ـ ـ ـتـ ـ ــأخـ ـ ــرات ب ــالـ ـط ــرق
القانونية املعمول بها.
استنادًا الــى امل ــادة  45مــن قــانــون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ يحرم املشترك امللغى رقمه من الحصول
ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد ق ـب ــل ت ـس ــدي ــد جـمـيــع
الفواتير املستحقة عليه.
م ــاحـ ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـط ــع خـ ـط ــوط امل ـش ـت ــرك ــن
امل ـت ـخ ـل ـفــن ع ــن دف ـ ــع فـ ــاتـ ــورة ه ــات ــف شـهــر
نيسان عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/06/19
ب ـ ـ ـ يـمـكــن لـلـمـشـتــركــن امل ـل ـغــاة خـطــوطـهــم
والـ ــذيـ ــن ل ــم ي ـ ـسـ ــددوا ف ــوات ـي ــره ــم امل ـت ــأخ ــرة
املبادرة الى تقسيط املتأخرات في صناديق
امل ـنــاطــق الـهــاتـفـيــة وف ــي مـصـلـحــة ال ـشــؤون
امل ــال ـي ــة ـ ـ ـ ـ م ـب ـنــى وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ،ش ــارع
ري ـ ــاض ال ـص ـلــح وإم ـك ــان ـي ــة ال ـح ـص ــول على
إشتراك جديد.
إم ـكــان ـيــة ت ـســديــد ال ـفــوات ـيــر ع ـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ـ ل ـ ــدى اي صـ ـنـ ــدوق مـ ــن صـ ـن ــادي ــق قـبــض
ال ـفــوات ـيــر الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة االت ـص ــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ـ لـ ــدى أي م ـص ــرف ع ـبــر ت ــوط ــن ال ـف ــات ــورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو أكثر
(لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب  :LibanPostم ـقــابــل  2.000ل.ل.
ل ـل ـف ــات ــورة الـ ــواحـ ــدة أو بـكـلـفــة  1.500ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االشـ ـت ــراك بخدمة
«ج ـب ــاي ــة م ــن الـ ـعـ ـن ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك ب ـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن ي ــون ـي ــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن ي ــون ـي ــون BOB
 FINANCEب ـك ـل ـفــة  2.000ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير :عبر
االتصال على املجيب الصوتي رقم  1515أو
عبر صفحات االنـتــرنــت الـخــاصــة بــالــوزارة
( )mpt.gov.lbوهيئة أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املشتركني :بأحكام املــرســوم رقم
( 93/4565امل ـ ـ ــادة ال ـثــال ـثــة م ـن ــه) وتـعــديـلــه
باملرسوم  11682تاريخ  1998/01/30لجهة
تحديد مهلة أربـعــة أشـهــر لــإعـتــراض بعد
إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة اعاله،
ووجــوب تقديم طلب االعتراض في املنطقة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيطلب من املشتركني الكرام التجاوب السريع
مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين لهم حسن
تعاونهم.
بيروت في  - 6حزيران 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1279
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الــى املنفذ عليهم حسني ونجيب ومحمد
ومــريــم علي خليل سالمة ضاهر ومرعي
حسن جـعــارة وعلي سلوم ونسيمة علي
سـ ـل ــوم واس ـ ـعـ ــد حـ ـش ــوش وزي ـ ـنـ ــب اس ـعــد
حـ ـش ــوش ورض ـ ـ ــا طـ ــه وم ـن ـي ـف ــة رض ـ ــا طــه
ومحمد خليل مــدلــج وليلى حسني نعمة
ووسـ ـيـ ـل ــة شـ ـم ــس ال ـ ــدي ـ ــن ،مـ ــن كـ ـف ــررم ــان
ً
ومجهولي محل االقــامــة ،وعـمــا باحكام
امل ــادة  409أ.م.م .تنبئكم هــذه الــدائــرة بأن
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2018/395
وامل ـت ـك ــون ــة ب ــن م ـح ـمــد غ ـبــريــس وبـيـنـكــم
انذارًا تنفيذيًا موضوع حكم محكمة بداية
النبطية الصادر بتاريخ  2018/4/5برقم
قرار  2018/34واملتضمن اعتبار ان العقار
رقم /1113كفررمان غير قابل للقسمة عينًا
بــن الـشــركــاء وبــازالــة الـشـيــوع فيه بينهم
ع ــن طــريــق ط ــرحــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
على اساس سعر الطرح البالغ  200دوالر
أميركي وبحفظ حقوق الــدولــة اللبنانية
الي جهة كانت وبتضمني الشركاء النفقات
كل بنسبة حصته.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور اليها
شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـ ــاء قــانــونـيــن
الس ـت ــام االنـ ـ ــذار ومــرف ـقــاتــه ت ـحــت طــائـلــة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اص ــوال بانقضاء
 20يــوم ـاَ تـلــي الـنـشــر مـضــافــا الـيـهــا مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب

إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية في صيدا برئاسة
الـ ـق ــاض ــي م ـح ـم ــد ال ـ ـحـ ــاج ع ـل ــي وع ـض ــوي ــة
القاضيني رودني داكسيان وريشار السمرا
امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــا :رحـ ـم ــة ح ـس ــن ح ـمــود
واملـجـهــول محل اقامتها للحضور الــى قلم
امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ن ـس ـخــة ع ــن ال ـح ـك ــم رق ــم
 2018/120تــاريــخ  2018/5/10وامل ـقــام من
زبيدة ابراهيم عنتر والــذي قضى باعتبار
الـع ـقــار  /371/م ـعــروب غـيــر قــابــل للقسمة
العينية وطرحه للبيع بــاملــزاد العلني امام
العموم امــام دائ ــرة التنفيذ املختصة وذلــك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2013/418 :
املـنـفــذ :بنك امل ــوارد ش.م.ل .وكيله املحامي
كابي زهر.
املنفذ عليهم :طالل ووليد معن كرامي ومعن
عبد الحميد كرامي  -وكيلهم املحامي زياد
درنيقه.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد تـ ـع ــام ــل وك ـف ــال ــة
ً
تحصيال لــديــن املـنـفــذ الـبــالــغ ثــاثــة ماليني
وثـ ــاثـ ــة وسـ ـبـ ـع ــون ال ـ ــف ومـ ــايـ ــة وث ـمــان ـيــة
دوالرات اميركية عدا اللواحق والفوائد.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
ح ـص ــص امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه م ـع ــن ع ـب ــد الـحـمـيــد
كرامي في كل من العقارات  /448/و/449/
و /457/و /349/م ــن م ـن ـط ـقــة ال ـعــري ـضــة
العقارية ،والعقارات  /8/و /9/و /10و/11/
و /12/و /13/و /24/و /26/مــن منطقة

الشيخ زناد العقارية.
 - 1ال ـع ـقــار  /448/ال ـعــري ـضــة :ارض سقي
معدة لزرع الحبوب.
مساحته /54272/:م.م.
ً
ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار  /447/ش ـم ــاال طــريــق
ومجرى ماء عام شرقًا العقار  /449/جنوبًا
طريق عام ومجرى ماء.
قيمة التخمني /217088/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /130252.80/ :دوالر أميركي.
 - 2ال ـع ـقــار  /449/ال ـعــري ـضــة :ارض سقي
معدة لزرع الحبوب.
مساحته /10300/:م.م.
يـحــده غــربــا الـعـقــار  /448/شــرقــا الـعـقــارات
 /450/و /451/و /452/و /453/و/454/
ً
شماال طريق ومجرى ماء عام جنوبًا مجرى
ماء وطريق عام.
قيمة التخمني /41200/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /24720/ :دوالر أميركي.
 - 3ال ـع ـقــار  /457/ال ـعــري ـضــة :ارض سقي
معدة لزرع الحبوب.
مساحته /4609/:م.م.
ي ـ ـحـ ــده غـ ــربـ ــا طـ ــريـ ــق وم ـ ـجـ ــرى مـ ـ ــاء ش ــرق ــا
العقارين /456/ :و./480/
ً
ش ـم ــاال ال ـع ـقــاريــن  /456/و /480/جـنــوبــا
مجرى ماء.
قيمة التخمني /36872/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /22123.2/ :دوالر أميركي.
 - 4ال ـع ـقــار  /349/ال ـعــري ـضــة :ارض سقي
سليخ معد لزرع الحبوب.
مساحته /1034/:م.م.
ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار  /324/ش ــرق ــا ال ـع ـقــار
ً
 /350/ش ـم ــاال ط ــري ــق ع ــام ج ـنــوبــا الـعـقــار
./348/
قيمة التخمني /8472/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /4963/ :دوالر أميركي.

 /914.285/ - 10سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /13/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /3201/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /12/جنوبًا العقار ./14/
قيمة التخمني /9755/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /5853/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 11سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /24/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /8504/:م.م.
ً
يحده غربًا وشرقًا وشماال طريق عام جنوبًا
العقار ./25/
قيمة التخمني /25917/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /15550/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 12سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /26/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /8684/:م.م.
ي ـح ــده غ ــرب ــا ط ــري ــق ع ــام ش ــرق ــا م ـج ــرى مــاء
ً
شماال العقار  /25/جنوبًا العقار ./317/
قيمة التخمني /25856/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /15513/ :دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع
فــي  2018/7/2الـســاعــة ال ــواح ــدة والنصف
بعد الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
عـلــى مــن يــرغــب الــدخــول بــاملــزايــدة ان يدفع
مثل بدل الطرح املحدد نقدًا أو تقديم كفالة
ً
قانونية وافية واتخاذ محال القامته ضمن
ن ـط ــاق دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ح ـل ـبــا اذا كـ ــان مقيمًا
خــارج ـهــا واال ع ــد ق ـلــم ه ــذه ال ــدائ ــرة مـقــامــا
مختارًا له وان يدفع عالوة على البدل مبلغ
مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة كـنـفـقــات تــدفــع امــانــة
باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى الشاري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

 /914.285/ - 5سهمًا في العقار  /8/الشيخ
زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1596/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال طريق عام جنوبًا العقار ./9/
قيمة التخمني /4864/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /2918/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 6سهمًا في العقار  /9/الشيخ
زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1598/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /8/جنوبًا العقار ./10/
قيمة التخمني /4870/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /2922/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 7س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /10/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1078/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /9/جنوبًا العقار ./11/
قيمة التخمني /3285/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1971/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 8سهمًا في العقار  /11/الشيخ
زناد :ارض بعل سليخ مزروع حبوب.
مساحته /1064/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /10/جنوبًا العقار ./12/
قيمة التخمني /3242/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1945/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 9س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /12/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1077/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /11/جنوبًا العقار ./13/
قيمة التخمني /3282/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1969/ :دوالر أميركي.
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أفقيا

 -1رئـيــس حكومة لبناني راح ــل – ّ -2
تهيأ للحملة فــي الـحــرب – عاصمة جزيرة
فــي البحر األبـيــض املتوسط –  -3صــوت األج ــراس – مدينة فــي تركمانستان هي
اليوم ماري إحتلها أبو مسلم الخراساني في دعوته ّ
للعباسيني –  -4دولة عربية –
ّ
خفي – أول وتر
ضمير منفصل –  -5رئيس جمهورية لبناني راحل –  -6ورك – أمر
–  -7وردة باألجنبية – العاصمة التاريخية لوادي التيم –  -8ملعان البرق – صفة
الشيء وهيئته من البياض والسواد والحمرة –  -9ظرف بمعنى وسط – إسم حمله
سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا –  -10عائلة مخرج بولندي يعيش في فرنسا
ُيعتبر من أهم املخرجني السينمائيني في القرن العشرين

عموديًا

 -1مدينة لبنانية – إحدى القارات –  -2من أعظم شعراء الدولة العباسية ّ
أثر تراثه
اليوناني الفارسي في عبقريته فجاء بشعر غريب األسـلــوب عن أهــل زمانه – -3
النبي الكبرى –  -4مدينة على الساحل السوري – ّ -5
ّ
طي الحائط
يأتي بعد – بنت
– مكان ُي ّ
عد لتمثيل الــروايــات – للتعريف –  -6عائلة مستشرق بلجيكي وراهــب
والعهد األموي – للتأوه –  -7حفر
يسوعي راحل إشتهر بأبحاثه عن عرب الجاهلية
ّ
األرض وحرثها – تمايل بجسده – بيت –  -8عود تنظف به األسنان – عالمة زائد
باألجنبية أو ِم ْسح وبساط من شعر –  -9إحدى الواليات املتحدة األميركية – -10
عاصمة جزر فوكلند

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 2897

حلول الشبكة السابقة

1

 -1محمد إسكندر –  -2نجيب حنكش –  -3جلس – سا – أمي – ّ -4اب – مصراع –  -5يالطا – أكرا
–  -6قبر – ربج – تل –  -7رياضي – كأل –  -8غامس – دنا –  -9بز – ّ
يهب – نمل –  -10نيكاراغوا

عموديًا

 -1منجنيق – غنب –  -2حجل – إبرازي –  -3ميس الريم –  -4دب – بط – آسيا – -5
أحس – أرض – هر –  -6سنام – بيدبا –  -7ك ك – صاج –  -8نشارك – كانو –  -9مارتل
– ما –  -10ربيع األول

2896

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فيلسوف أملاني ( )2002-1900إشتهر بعمله الشهير « الحقيقة واملنهج
« .تجاهل تــوصـيــات وال ــده بــدراســة الـعـلــوم الطبيعية واخ ـتــار دراســة
العلوم اإلنسانية .حائز على أوسمة تقديرية
 = 3+2+7+4+5حقيبة نسائية صغيرة ■  = 11+10+9+8حاكم امــارة ■
 = 1+6للتأوه

حل الشبكة الماضية :انطوان بصبوص

28

األربعاء  20حزيران  2018العدد 3494

األربعاء  20حزيران  2018العدد 3494

إعالنات

إعالنات

29

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة تحصيل بيروت
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت
 شارعبشارة الخوري  -مبنى فيعاني  -الطابق الثاني ,لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم 2982526
خالل مهلة
ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا االعالم ,واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد 2990935
انتهاء مهلة
2995135

2982518

رقم
املكلف
104218

رقم االنذار

رقم البريد املضمون

اسم املكلف

2018 /947

RT000133196LB

235427

2018 /325

RT000132805LB

189166

RT000133588LB 2018 /1246

185146
187053

RT000133579LB 2018 /1225
RT000133581LB 2018 /1227

187054

RT000133582LB 2018 /1228

188989

RT000133586LB 2018 /1232

189295

RT000133589LB 2018 /1247

190094

RT000133595LB 2018 /1253

191639
191883
192091
192127

2018 /1298
2018 /1302
2018 /1307
2018 /1309

RT000133608LB
RT000133611LB
RT000133640LB
RT000133643LB

180680

RT000133552LB 2018 /1214

محمد محمد الحبال
كونتوار االدوات
الكهربائية املنزلية
شركة موناكو ش.م.م
للتجارة والصناعة
والخدمات العامة
هيثم يوسف الديراني
سيدة رجب جنون
محالت ابوشعبان
التجارية
كارو اوهانس
صاغدجيان
عبد السالم عدنان
سوبرة
مؤسسة جارودي
التجارية
كروستي بان
بالل كمال السريدار
امال عارف فخر الدين
فادي عادل خلف
انتر فوود
انكوربورايشن ش.م.م

180957

RT000133557LB 2018 /1216

هيام مرتضى

181275

RT000133563LB 2018 /1218

داود قاسم هالل

553585

RT000134332LB 2016 /5068

اجود علي جباره

2902769

2018 /504

RT000133054LB

2908781

2018 /514

RT000133062LB

2923095
2929679

2018 /527
2018 /533

RT000133120LB
RT000133126LB

2937242

2018 /665

RT000133140LB

2950217

2018 /669

RT000133150LB

2902664

2018 /438

RT000133047LB

109821

RT000133508LB 2018 /1271

108695

RT000133506LB 2018 /1269

242432

RT000134062LB 2018 /1569

241905

RT000134060LB 2018 /1565

240841

RT000134057LB 2018 /1561

239961

RT000134052LB 2018 /1543

244214

RT000134429LB 2018 /1735

253785

RT000134533LB 2018 /1759

253034

RT000134509LB 2018 /1755

250845

RT000134516LB 2018 /1750

251353

RT000134527LB 2018 /1752

135327

RT000134029LB 2018 /1441

126469

RT000134017LB 2018 /1430

126456

LB.RT000134014 2018 /1428

2960610
2968863

2018 /679
2018 /686

RT000133531LB
RT000133534LB

2968871

2018 /691

RT000133535LB

2968892

2018 /689

RT000133536LB

بسام نديم معماري
عبد الوهاب خالد
حسن
وسيم فؤاد حبيب
منال محمد تقي
غازي معروف
منصور
محمد منير الخطيب
محي الدين سعد
الدين شاتيال
احمد وعبده بدر
للصياغة واملجوهرات
مؤسسة يوسف
وهبي املصري
للتجارة
ارمناك بورانت
داكسيان
محمود حسني صالح
غسان عمر فاروق
ميقاتي
الرا عفيف صيداوي
مؤسسة محمد سنو
للتجارة العامة
الشركة الدولية
لالستشارات دوت
كوم
ورثة محمد محمد
خير الحبال
عصام احمد سبيتي
ارمناك بورانت
داكسيان
جولي رجا ابو شقرا
رويدة سعيد
صيداني
ورثة سعيد معروف
صيداني
احسان حليق
رشاد لبيب املرتضى
محمد علي لبيب
املرتضى
ليلى لبيب املرتضى

2018 /779

RT000133810LB

2018 /780

RT000133812LB

2999493
3010357
3028947

2018 /790
2018 /793
2018 /795
2018 /801
2018 /804

RT000133823LB
RT000133827LB
RT000133829LB
RT000133835LB
RT000133838LB

136242

RT000134677LB 2018 /1822

141254

RT000134691LB 2018 /1785

141315

RT000134692LB 2018 /1786

141531

RT000134694LB 2018 /1788

141872

RT000134695LB 2018 /1789

144657
145840

RT000134704LB 2018 /1794
RT000134710LB 2018 /1797

145862

RT000134712LB 2018 /1799

146337
147541

RT000134713LB 2018 /1800
RT000134719LB 2018 /1803

255249

RT000134662LB 2018 /1808

256959

RT000134674LB 2018 /1820

258173

RT000134675LB 2018 /1821

258193

RT000134768LB 2018 /1846

258200

RT000134769LB 2018 /1848

258952

RT000134771LB 2018 /1858

260618

RT000134780LB 2018 /1867

266476

RT000134801LB 2018 /1893

268661

RT000134805LB 2018 /1896

271382
283254

RT000134810LB 2018 /1903
RT000134815LB 2018 /1909

291646

RT000134824LB 2018 /1916

292837

RT000134827LB 2018 /1919

149932

RT000135069LB 2018 /2061

149389

RT000135063LB 2018 /2060

302229

RT000134904LB 2018 /1998

301101

RT000134902LB 2018 /1996

299592

RT000134900LB 2018 /1994

سالم محمد علي
عيتاني
سلمى محمد علي
عيتاني
محمد علي سعاده
زياد رياض شقير
برناديت جرايسي
زهير محمد عيدي
رمزي محمد قزموز
محمد كريم كامل
مروة
مصطفى محمد
حسني غدار
ماري كلود عبدو ابي
راشد
فيروز محمد حدرج
فنيش
هدى عبد القادر
بالوظة
مسمكة االسمر
هاني محمد البطل
شركة االستشارات
االدارية الدولية
ش.م.م
كمال حمدي غزال
محمد قاسم يونس
اسماعيل محمد
فاعور
غنوسيس
ش.م.مGNOSYS.
SARL
محمد امني محمود
خطاب
محمود محمد
هرموش
محمد لؤي محمد
هرموش
ايهاب اكرم ياسني
رضوان محمد توفيق
القضماني
هاني موفق الرباط
شركة خضر سنتر
ش.م.م.
بنك انك ش.م.م.
محمود شاكر خزعل
سعد الله محمود
االسعد
عبد الكريم نعمي
بردى
عدنان خليل عكر
بشير وليد ابو النصر
البساتنه
ورثة محمد صالح
مومنة
كابيتال غاز ش.م.ل
الشركة االولى
لالعالن والتسويق
والطباعة والنشر
والتوزيع
نيو ترايدينغ
استابلشمانت
new trading
establishments
نادي ادفانسد سوكر
اكاديمي

295614

RT000134891LB 2018 /1985

295546

RT000134890LB 2018 /1984

295106

RT000134888LB 2018 /1982

كروب ماركس ش.م.م

106658

RT000134544LB 2018 /1770

سمير حسن حالل

311035

RT000134949LB 2018 /2041

نجاة خليل جريج

308541

RT000134943LB 2018 /2035

RT000134255LB 2018 /1551 1708371
RT000134193LB 2018 /1513 1697491
RT000134079LB 2018 /1508 1693221

اكوب جرجي قره
يعقوبيان
الني جوزيف
القهوجي
ندى جودات سلمان
دوبل يو اي اي ش.م.ل
اوف شور

RT000134304LB 2018 /1602 1741527
RT000134309LB 2018 /1607 1744997
1342826

2018 /889

RT000133016LB

1336485

2018 /571

RT000132822LB

RT000134525LB 2018 /1714 1824285
RT000134523LB 2018 /1712 1823828
RT000134520LB 2018 /1709 1821412
RT000134519LB 2018 /1708 1821339
RT000134518LB 2018 /1707 1821142
RT000134496LB 2018 /1685 1803796
RT000134487LB 2018 /1676 1799226
RT000134447LB 2018 /1661 1790389
RT000134437LB 2018 /1658 1783183
RT000134430LB 2018 /1651 1775484
RT000134427LB 2018 /1649 1774784
RT000134330LB 2018 /1628 1759678
RT000134311LB 2018 /1609 1746950
RT000134069LB 2018 /1487 1678616
RT000135239LB 2018 /2125 1972197
153739

RT000135092LB 2018 /2076

153564

RT000135089LB 2018 /2074

RT000135205LB 2018 /2122 1462440
RT000135335LB 2018 /2157 1485473
RT000135334LB 2018 /2156 1484952

املجموعة االيطالية
لالستثمارات ش.م.م
ربيع علي امني
اطلس القارات
للمقاوالت ش.م.م
( ITSطارق ابراهيم
مازح)
AL KAHIL GROUP
S.A.R.L
مؤسسة التدريب
واالستشارات
البحرية ش.م.م
موريس موريس
الخوام
خالد محمد مهاوش
شربل يوسف ريشا
شركة ريبوت ش.م.م
شركة  146الصيفي 4
ش.م.مل
الياس حنا القنب
فيتال ميد جارودي
وشركاه
محمد سالم عدنان
دمشقيه
جوهر العاملية
للتصنيع ش.م.م
سامي فوزي عبد
الرضا
وليد جميل شحيد
الني ملحم
االحمر(سينما
كوتور)
احمد محمد فاتح
واحدي
نجوى عبد القادر
منقارة
سامية توفيق املحب
ماك تاتش
ش.م.ل(اوف شور)
محمود احمد حمزة
تكنولوجي اكسبرس
ش.م.ل (اوف شور)

RT000134962LB 2018 /2062 1436563

عمر نبيل اللبان

RT000134928LB 2018 /2021 1435204

محمد وليد عيتاني

RT000134926LB 2018 /2019 1432933

عفيف خالد سعد

RT000133858LB 2018 /1476 1420564

بشير سامي البراج

RT000133854LB 2018 /1472 1413919

حيدر علي اسماعيل

RT000133850LB 2018 /1468 1412009

محمد ابراهيم شراب

RT000133845LB 2018 /1463 1407412
RT000133778LB 2018 /1427 1402030
578762

RT000135545LB 2018 /2381

RT000135541LB 2018 /2377 1193310
578821

RT000135542LB 2018 /2379

RT000135546LB 2018 /2382 578835
RT000133576LB 2018 /1339 1384054
RT000133752LB 2018 /1422 1395054
RT000133556LB 2018 /1324 1376900
RT000133547LB 2018 /1305 1376282
RT000133543LB 2018 /1303 1374224
RT000133366LB 2018 /1177 1371220
RT000133365LB 2018 /1176 1369224
1356177

2018 /936

RT000133044LB

الخير حسن عثمان
علي
حسني علي رعد
محي الدين يوسف
شاتيال
محمد سعد الدين
شاتيال
ريما ابراهيم جديد
خزامه
خالد يوسف شاتيال
جورج كابي حاج
محمد هاشم عالء
الدين
ربيع احمد شحتو
الظريف
زينب احمد رمال
شركة الفاخر
التجارية ش.م.ل اوف
شور
CROWN OPTICAL
COMPANY SARL
شركة اتش إي
للتجارة العاملية
ش.م.م
محمد علي عبد
الرحمن اللبون

633866

RT000135471LB 2018 /2173

147898

RT000135492LB 2018 /2223

RT000133718LB 2018 /1401 1385378
RT000133722LB 2018 /1406 1386834
RT000133729LB 2018 /1412 1392935
RT000133743LB 2018 /1420 1394250
RT000135640LB 2018 /2526 135667
530892

RT000134766LB 2018 /1384

551882
559537
542707

RT000135159LB 2018 /1959
RT000135183LB 2018 /1970
RT000134979LB 2018 /1888

533876

RT000134968LB 2018 /1391

524386

RT000134753LB 2018 /1369

530819

RT000134765LB 2018 /1383

523348
523157
497437

RT000134752LB 2018 /1368
RT000134751LB 2018 /1367
RT000134723LB 2018 /1332

RT000135268LB 2018 /2131 1469910
RT000135240LB 2018 /2126 1465691
RT000135549LB 2018 /2385 583435
RT000136173LB 2017 /6457 1570679
RT000136174LB 2017 /8159 1420807
RT000136176LB 2017 /8133 1412278
RT000136175LB 2017 /8141 1412448
RT000135609LB 2018 /2496 639658
5669

RT000135577LB 2018 /2434

1524953
1905853
1541728
1568431

2018 /2267
2018 /1018
2018 /2283
2018 /2302

586047

RT000136017LB 2018 /2727

674155

RT000135957LB
RT000133261LB
RT000135973LB
RT000136202LB

RT000136010LB 2018 /2721

RT000136145LB 2018 /2839 1807303
2207637
2207630
2207624
2207614
2205272

2018 /2851
2018 /2850
2018 /2849
2018 /2848
2018 /2847

RT000136156LB
RT000136157LB
RT000136155LB
RT000136154LB
RT000136153LB

RT000136372LB 2018 /2971 2855391
RT000136373LB 2018 /2972 2855393
RT000136374LB 2018 /2973 2855395

عبد االمير خليل
ياسني
صالح محمد خليل
البطل
سهام اديب هزيمه
انترناسيونال
مانجمت سرفيزس
 IMSش.م.ل(اوف
شور)
شركة أ-ك-ج -بارتنرز
ش.م.ل(اوف شور)
دالل بدوي الفيومي
مروان هشام قبالن
& Fresh marketing
 advertisingش.م.م
ايليا جورج سماحه
مازن اكرم حمدان
بشارة كميل خطار
ابراهيم عبد املنعم
محمد احمد
جيهان نزار كنفاني
عبد املولى مصطفى
العطار
سعيد عقل ابي عقل
محمود احمد شعبان
فراس نزيه بو ذياب
كاي بي كنسلتنسي
ش.م.ل اوف شور
صن غيت ش.م.م
سامية جان شرتوني
حسني موسى
بعلبكي
الشيخ عبد املجيد
حسني سالم
حسن انيس رقا
فادي فايز ابراهيم
سام جيم ش.م.م
شركة متروبوليس
ش.م.ل
فيليب فكتور خوري
جان بشاره فاخوري
ايلي جوزف ساسني
ليلى حسني عيديبي
سناء سليم
اسالمبولي
محمد علي
اسالمبولي
جيزيل نعيم
عضومية
نور ديب شهاب
ليلى ديب شهاب
عارف ديب شهاب
منى ديب شهاب
فاطمة عارف حمصي
ادواردو ادواردو
اوليفيرا جدعون
اندريه ادواردو
اوايفيرا جدعون
انا كارال ادواردو
اوليفيرا جدعون

RT000136375LB 2018 /2974 2949514

اسيا حيدر حيدر

RT000136376LB 2018 /2975 2949565

ميمونة حيدر حيدر
عبد الرحمن منير
الكبة
هدى رمضان غاليني
امندا مرغريت طوني
بارود
انطوني اليوت طوني
بارود
انا كالرا اوليفرا
جدعون
اندريه اوليفرا
جدعون
ياسمينة حيدر حيدر

RT000136368LB 2018 /2967 2813985
RT000136369LB 2018 /2968 2816630
RT000136370LB 2018 /2969 2848199
RT000136371LB 2018 /2970 2848204
RT000136387LB 2018 /2986 2981122
RT000136388LB 2018 /2987 2981123
RT000136377LB 2018 /2976 2949569

RT000136378LB 2018 /2977 2949574
RT000136379LB 2018 /2978 2949578
RT000136381LB 2018 /2980 2949585

عباس حيدر حيدر
صبحية حيدر حيدر
جعفر حيدر حيدر
محمد عبد الله حيدر
حيدر

RT000136380LB 2018 /2979 2949582

قاسم حيدر حيدر

RT000136383LB 2018 /2982 2949605

حمزة حيدر حيدر

RT000136208LB 2018 /2308 1577103

RT000136384LB 2018 /2984 2949609

فضل حيدر حيدر

RT000136205LB 2018 /2305 1576364

RT000136362LB 2018 /2961 2238918

روال ملك سعرتي

RT000136361LB 2018 /2960 2238880

ميراي ملك سعرتي

RT000136360LB 2018 /2958 2207638

انعام ديب شهاب

RT000136382LB 2018 /2981 2949587

RT000136129LB 2018 /2821

محمد احمد شهاب

142979

RT000136146LB 2018 /2840 2064688

حسن احمد الخطيب

RT000136147LB 2018 /2841 2068938

محمد محمود حمود

RT000136148LB 2018 /2842 2069341

سهير محمود حمود

RT000136363LB 2018 /2962 2238946

يوسف ملك سعرتي

RT000136364LB 2018 /2963 2238975

تانيا ملك سعرتي

RT000136365LB 2018 /2964 2238988

ربيع ملك سعرتي

RT000136366LB 2018 /2965 2266625

بهيج احمد هرموش

955665

 RT000136139LB 2018 /2831سمير ابراهيم الغاوي

RT000136142LB 2018 /2836 1501375
RT000136231LB 2018 /2335 1598659
RT000136223LB 2018 /2327 1593095
RT000136132LB 2018 /2824 387195
RT000135976LB 2018 /2286 1543438
RT000135914LB 2018 /2250 1516739
RT000135970LB 2018 /2280 1537585
RT000135961LB 2018 /2271 1525779
RT000133282LB 2018 /1047 1932594
RT000135754LB 2018 /2622 6246
RT000133324LB 2018 /1092 1988249
RT000133323LB 2018 /1091 1986980
RT000135919LB 2018 /2253 1517555
RT000135920LB 2018 /2254 1517880
RT000135923LB 2018 /2257 1519052
RT000135922LB 2018 /2256 1518895
RT000135921LB 2018 /2255 1518297
RT000135924LB 2018 /2258 1519518
RT000135930LB 2018 /2264 1523210
RT000135929LB 2018 /2263 1522291
RT000135928LB 2018 /2262 1522214
RT000135962LB 2018 /2272 1526771
RT000135963LB 2018 /2273 1528951
RT000135967LB 2018 /2274 1529334
RT000135959LB 2018 /2269 1525681
RT000136149LB 2018 /2843 2069354
RT000135974LB 2018 /2284 1542750
RT000136244LB 2018 /2348 1614178
RT000136239LB 2018 /2243 1605705
RT000136236LB 2018 /2340 1603000
RT000136227LB 2018 /2331 1595543

فاطمة محمد احمد
السعيد
كرايزي داون فور
انترتيمنت ش.م.م
مشوار لتاجير
السيارات ش.م.م
محمود ديب شهاب
انطوان حنا .جبور
طانيوس توفيق
معلوف
اكساس مانجمنت كو
ش.م.ل
غاليه طانيوس كرم
اوراسيا ش م م
شركة تيمبكس لبنان
شركة رباح ش م ل
اوف شور
جوزف بنيامني
شامليان
حسن خليل ماجد
ايلي صموئيل عبد
االحد
جنات قبالن مارون
انطوان جان حداري
جهاد فؤاد شاهني
عبد الغني حسني
كريم هوشر
مروان عبد الحفيظ
دوغان
حميد جرجس
الديري
باسمه شيبان ابي
نادر
رنده محمد شفيق
الصناديقي
جرجورة ابراهيم عبد
النور ابراهيم
سهام نجم نجم
دالل كامل زنتوت
احسان احمد حمود
لبنى حسن بصري
املصري
surface overseas s.a
فرع لشركة اجنبية
ساره محمد خالد
جالل محمد احسان
شطح
شركة التجارة
واملقاوالت العامة
جيتكو ش.م.ل اوف
شور

RT000136222LB 2018 /2326 1592465
RT000136221LB 2018 /2325 1592194
RT000136214LB 2018 /2318 1583839
RT000136211LB 2018 /2315 1580471

RT000136204LB 2018 /2304 1572920
RT000136201LB 2018 /2301 1568301
RT000136297LB 2018 /2403 1660519
RT000136287LB 2018 /2394 1645734
RT000136299LB 2018 /2405 1662500
RT000136304LB 2018 /2410 1669807
RT000136264LB 2018 /2366 1624391
RT000136263LB 2018 /2365 1624234
RT000136289LB 2018 /2395 1646349
RT000136284LB 2018 /2391 1638943
RT000136285LB 2018 /2392 1639676
RT000136278LB 2018 /2373 1630372
RT000136140LB 2018 /2833 1050713
RT000136359LB 2018 /2995 1400182
RT000136144LB 2018 /2838 1781729
RT000136150LB 2018 /2844 2069372
628970

RT000136391LB 2018 /2992

RT000136385LB 2018 /2985 2981120

سترتيجيك اوف شور
سيرفيسز ش.م.ل
كاتيا جورج ابو
حيدر
توفيق ريمون صوما
شركة شيسنا ش.م.ل
قره بت مكرديج
دميرجيان
انطونيو فؤاد خليل
جي ار او ترايدينغ
كومباني اوف شور
ش.م.ل
قاسم محمد رمضان
مصطفى محمد
سحتوت
مؤسسة الزيات
للخدمات العامة
رياض عبدالرحمن
خالد حماده الخياط
صباح كريكور
بقاليان
جهاد عبدالرحمن
شعبان
عادل يوسف شحادة
الشبكة العربية
لالبحاث والنشر
بالل حسن هزيمه
شركة غرايت
غرافيكس ش.م.م
سبأ اوف شور ش.م.ل
مصطفى ديب شهاب
شركة دي ان سي كو
ش.م.م
ديانا يوسف عبد
الرضا
سهجنان محمود
حمود
شريفة اسماعيل
نعيم
ادواردو اوليفيرا
جدعون

RT000135958LB 2018 /2268 1525293

جرجات وديع القزي

RT000135956LB 2018 /2266 1524462

اوجني خليل عدوان

LB.RT000135967 2018 /2277 1533215

سيلفانا اميل عيد

RT000135969LB 2018 /2279 1537442

غروب ايس ش.م.ل
(اوف شور)

RT000135971LB 2018 /2281 1538734

اياد عزات ابي علي

 RT000135913LB 2018 /2249 1515025جورج جوفن صهيون
RT000135917LB 2018 /2251 1516820
RT000135927LB 2018 /2261 1521827
RT000135926LB 2018 /2260 1520773
178341
165720

RT000135719LB 2018 /2207
RT000135665LB 2018 /2189

159716

RT000135659LB 2018 /2184

194250

RT000134840LB 2018 /1524

681086
235783
681097

RT000136399LB 2018 /3020
RT000136396LB 2018 /3005
RT000136401LB 2018 /3021

RT000136438LB 2018 /3030 1640729
RT000136412LB 2018 /3023 1640721
RT000136433LB 2018 /3026 1240188
RT000136434LB 2018 /3027 1169209
RT000136436LB 2018 /3028 1640728

ميراي ايليا زيركي
حياة فريز قاصوف
فاروق محي الدين
جوهر
مصطفى علي سرور
اومية سعيد وهاب
نبيل رينه ريمون
االسمر
دبانه اخوان للتجارة
ش.م.ل اوف شور
وهيب عارف الزهيري
رجا الزهيري
سليم عارف الزهيري
روال عبد الله
الزهيري
سميرة عبد الله
سليت
عارف عبد الله
الزهيري
سعد عبدالله
الزهيري
لينا عبد الله الزهيري
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1262
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

جاك دريدا:

أالن باديو

الحوار الصحافي األخير
مع «رائد التفكيكية»،
وبحث نقدي في
الترجمات العربية ألهم
المصطلحات التي
استنبطها ،ونبذة عن
فلسفة أالن باديو التي
تتعارض مع فكر دريدا…
فصول ّ
يضمها كتاب
«ميراث الغائب» (دار نينوى
 )2018للباحث العراقي
نصير ّ
فليح
بديع صنيج
بـقــي ج ــاك دري ــدا ( 15ت ـمــوز /يوليو
 1930ـ ـ ـ ـ  9ت ـشــريــن األول /نــوفـمـبــر
 )2004متمسكًا بــأفـكــاره وه ــو على
حــافــة املـ ــوت ،وبــال ـقــوة نفسها التي
واج ـ ــه ب ـهــا أسـ ــس ال ـت ـفـكـيــر ال ـغــربــي
املستقرة على مــدى ق ــرون .استطاع
أن يجابه َح ْر َب ُه مع نفسه إثر سرطان
ال ـب ـن ـك ــري ــاس ال ـ ـ ــذي أصـ ــابـ ــه أواخ ـ ــر
حياته ،ألنه يؤمن بأن «التفلسف هو
تعلم املوت» بحسب وصية أفالطون.
ُّ
وبالتالي ،فإن «تعلم العيش ينبغي
ُّ
أن يعني تعلم امل ــوت ،وأن نأخذ في
ال ـح ـس ـب ــان الـ ـفـ ـن ــاء املـ ـطـ ـل ــق» .ورغـ ــم
إيـمــانــه بـهــذه الـحـقـيـقــة ،إال أن ــه بقي
ـادر ع ـلــى ال ـت ـس ـل ـيــم ب ـه ــا ،وال
غ ـيــر قـ ـ ـ ٍ
سيما أنه يعتبر أننا جميعًا «فانون
ُمنحوا إنقاذًا مؤقتًا».

يقول دريــدا في آخر حوار صحافي
أج ـ ـ ـ ـ ــراه جـ ـ ـ ــان ب ـ ــرنـ ـ ـب ـ ـ ُـاوم مل ـص ـل ـحــة
ج ــري ــدة «ل ــو م ــون ــد» (ن ـ ِـش ـ َـر بـتــاريــخ
 )2004/8/19أي قبل وفاته بأقل من
شـهــريــن« :أن ــا فــي ح ــرب مــع نفسي،
أق ـ ــول أشـ ـي ــاء م ـت ـنــاق ـضــة ،ي ـم ـكــن أن
نقول عنها :أشياء في توتر حقيقي.
إن ـ ـهـ ــا م ـ ــا يـ ـك ــونـ ـن ــي ،م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـنــي

أعـيــش ،وسيجعلني أم ــوت .أحيانًا
أرى ه ــذه ال ـح ــرب مــرع ـبــة ويـصـعــب
تحملها ،لكن في الوقت عينه أعرف
أن هــذه هــي الـحـيــاة .ســأجــد السالم
فقط في الراحة األبــديــة .أنــا بهذا ال
أقـ ــول إن ــي أف ـت ــرض ه ــذا الـتـنــاقــض،
لـكـنــي أعـ ــرف أن ــه م ــا يـبـقـيـنــي حـيــا،
ويجعلني أسأل على وجه التحديد
(كيف يتعلم اإلنسان أن يعيش؟)»
يـ ــرى رائ ـ ــد ال ـت ـقــوي ـض ـيــة أن «تـعـلــم
العيش هو دائمًا أمر نرجسي» ،وأن
البقاء حـ ٌ
ـداد تأسيسي ال ينتظر ما
ِ
يسمى امل ــوت الفعلي ،فــالـســؤال عن
املـ ـ ــوت ال ي ـن ـف ـصــم عـ ـن ــده ع ــن كــونــه
ً
سـ ـ ـ ـ ــؤاال ع ـ ــن الـ ـكـ ـيـ ـن ــون ــة والـ ـعـ ـي ــش،
وص ـعـ َّـوب ـتــه ت ـك ـمــن ف ــي ك ــون ــه حــالــة
يـ ـتـ ـع ــذر ت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى م ــوض ــوع
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة مـ ــن دون اإلخ ـ ـ ـ ــال ب ـه ــا.
م ــع ذلـ ــك ،فــإنــه يـنـظــر إل ـيــه كصيغة
ت ــأسـ ـيـ ـسـ ـي ــة لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
وال ـح ـض ــارة ال ـب ـشــريــة ،وخ ــاص ــة أن
فكر صــاحــب «الـكـتــابــة واالخ ـتــاف»
أساسًا ال يسعى لتسوية التوترات
ً
امل ـعــرف ـيــة أصـ ـ ــا ،وال إلب ـق ــائ ـه ــا ،بــل
إلبرازها وإثارتها ،باعتبار التوتر
نفسه شــرط مـعــرفــة ضــروريــا .وهــو
مــا يـبــرز بـصــورة جلية فــي التنافر
ال ـع ـم ـيــق م ــع ع ــاق ــة األنـ ــا ـ ـ ـ ـ ال ـعــالــم،
سواء سميناها ذاتًا /موضوعًا ،أو
وعيًا /عاملًا ،أو أنا /وجودًا.
يتكرر ذكــر املــوت ضمن حــوار دريــدا
في «لو موند» فهو ُيدافع عن صعوبة
كتاباته ويعتبر والءه لها نوعًا من
الحفاظ الغريزي على الذاتُ ،إذ يقول
«أعيش موتي في الكتابة .أن أسأل أن
ُ
َّ
أحببته كثيرًا
أرفــض ما شكلني ،ما
ُ
جدًا ،ما كان قانونيًا ،هو أن أسأل أن
أموت» .من هنا ،يرفض صاحب «في
علم الكتابة» أي تبسيط في صياغة
أفكاره وشكل كتابته ،إلى درجة أنه
ي ــراه «سـفــالــة ُ غـيــر مـقـبــولــة» ،أو كما
َّ
عبر عنه «أن أس ــأل أن أمــوت بسبب
الغباء» ،داعيًا إلى االستعداد لحرب
ال هـ ـ ـ ــوادة ف ـي ـهــا ضـ ــد «الـ ــدوك ـ ـسـ ــا...
 »Doxaوهــم مثقفو وســائــل اإلعــام
املـنـخــرطــون فــي آل ـيــات إق ـنــاع ال ــرأي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر ف ـ ـيـ ــه فـ ـ ــي ع ـصــر
تكنولوجيا االتصال الحديثة ،وضد
ّ
خطابهم املرتب مسبقًا بقوى امليديا
التي تتحكم بها لوبيات أكاديمية،
ت ـح ــري ــري ــة ،س ـي ــاس ـي ــة ،اق ـت ـص ــادي ــة،
أوروبية وعاملية في الوقت ذاته.
«ف ـ ـ ــي ذات مـ ـفـ ـك ــرة مـ ـجـ ـب ــول ــة ع ـلــى
التساؤل ،يأخذ اقتراب املوت معنى
مـضــاعـفــا ،كـثــافــة إضــاف ـيــة» ،ه ــذا ما
يـقــولــه الـبــاحــث وامل ـتــرجــم والـشــاعــر
ال ـع ــراق ــي نـصـيــر فـلـيــح ( )1962في
كتاب «ميراث الغائب» (دار نينوى
« :)2018إن ح ــرب دريـ ــدا م ــع نفسه
وقوله ألشياء متناقضة ،وفي توتر
ح ـق ـي ـقــي ،ه ــي ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت مــا
ي ـكــونــه ،يـحـيـلـنــا ب ـقــوة إل ــى طبيعة
ّ
تقويضيته نفسها ،التي تبقي على
هــذه الـتــوتــرات قائمة فــي مقاربتها
ّ
لسؤال املعرفة« ،حيث الدال ال ُيفضي
إلـ ـ ــى مـ ــدلـ ــول نـ َـهْ ــائ ــي ،واالخ ـ ـتـ ــاف
يـظــل ُمــرجــأ ،وفــضـلــة الـنـســق فضلة
م ـح ـت ـم ـل ــة .فـ ـح ــل الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات أو
ً
ال ـتــوتــرات ح ــا نـهــائـيــا ،هــو بــالــذات
م ــا ص ـ َّـوب ــت ال ـت ـقــوي ـض ـيــة ن ـيــران ـهــا
نـحــوه» ،مــؤكـدًا أن التقويض دائمًا
مع جانب تأكيد الحياة ،وكل حديث

ع ــن ال ـب ـقــاء كـتــركـيــب م ــن ال ـت ـعــارض
ح ـيــاة /م ــوت ،يـنـبــع مــن تــأكـيــد غير
مـشــروط لـلـحـيــاة .فــالـبـقــاء ـ ـ بحسب
يتبقى،
دريـ ــدا ـ ـ ـ لـيــس بـبـســاطــة م ــا
ً
وإنما أكثر الحيوات املمكنة كثافة.
ووفــق هــذا املعنى ،يكون التقويض
امـتــدادًا ملـشــروع التنوير األوروب ــي،
لـلـنـقــد ال ــذات ــي امل ـس ـت ـمــر وامل ــراج ـع ــة
املستمرة».
يـ ـ ـب ـ ـ ّـن فـ ـلـ ـي ــح أفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ُم ـص ـط ـل ــح
«الـ ـتـ ـق ــوي ــض» ع ـل ــى ف ـل ـس ـفــة دري ـ ــدا
ع ــن «ال ـت ـف ـك ـيــك» ،فــالـتـفـكـيــك يــوحــي
بالتقيد بالبنى واألنـســاق الكامنة
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــيء أو امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ،ب ـف ـكــه
إلـ ـ ــى مـ ـك ــون ــات ــه األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تــم
ب ـ ـنـ ــاؤه وت ــركـ ـيـ ـب ــه عـ ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا.
جاك دريدا

وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ــإن ــه يـ ـج ــري ،إذا ج ــاز
القول ،باتجاه عكسي على خطوط
تـكــويــن املــوضــوع مــن بـنــى وأنـســاق
متضمنة أو معلنة ،متعقبًا آثارها
ّ
ب ــات ـج ــاه ع ـك ـس ــي .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ف ــإن
مفهوم «التقويض »deconstruction
ـ ـ ـ م ــن األسـ ــاس وم ــن نـقـطــة املنطلق
نفسها ـ ال يتقيد بالبنى واألنساق
املوجودة» .وعلى هذا األساس ،فإن
التقويضية لن تــؤدي إلــى حالة من
العشوائية املفضية إلــى الالمعنى،
بـحـســب زع ــم مـنــاهـضـيـهــا ،ب ــل إلــى
ال ـك ـش ــف ع ــن تـ ــوتـ ــرات وت ـنــاق ـضــات
هـ ــي مـ ـسـ ـت ــودع ورص ـ ـيـ ــد وم ـن ـط ـلــق
ملعرفة ما يخفيه النص أو املبنى أو
الخطاب .بمعنى أن «ما تم تقويضه

رحيل

عندها منطويًا على حقائق كامنة،
بل مجرد توليدات مستمرة لدالالت
غير نهائية .وهــي هنا تختلف عن
االتجاهات التأويلية كثيرًا ،في أنها
ت ـض ــع الـ ـن ــص ووحـ ــدتـ ــه ال ـظ ــاه ــري ــة
وت ـم ــاس ـك ــه ال ــداخـ ـل ــي ت ـح ــت مـجـهــر
ت ـنــاق ـضــاتــه نـفـسـهــا ،ول ـي ــس املـعـنــى
أو ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ي ـتــم ت ــأوي ـل ــه بها
فـحـســب .عمله فـيــه ش ــيء مــن الشبه
بمهمة ال نهاية لها من التفكير في
«ما وراء الفلسفة» ،مهمة تفتح اإلرث
الفلسفي إلى «ما وراءه» ،فالطموح
في نص دريدا هو أن يعطي الفلسفة
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،ع ـب ــر ت ـق ــوي ــض مــركــزيــة
ال ـ ـلـ ــوغـ ــوس وامل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ال ـص ــوت ـي ــة
وميتافيزيقيا الحضور التي حكمت
الفكر الغربي».
وإذا كانت فلسفة دريــدا قــد اتهمت

أعيش موتي في الكتابة
لـيــس املـعـنــى ،بــل الـتـنــاســق املــزعــوم
للمعنى ،ويـجـتــرح فــي الــوقــت ذاتــه
تصورًا آخر عن املعنى ،يجعله غير
ن ـه ــائ ــي ،غ ـيــر م ـس ـت ـقــر ،دي ـنــام ـيـكــي،
ً
تــول ـيــدي ،لـكـنــه يـظــل قــابــا ل ــإدراك
وال ـ ـتـ ــداول ،إذا اسـتـطـعـنــا أن نغير
طرائقنا في التفكير».
يقول فليح« :يمكن تصور التقويضية
ُ
كأنها تحيل املركز التقليدي للمعنى
إلـ ـ ــى مـ ــراكـ ــز غ ـي ــر م ـس ـت ـق ــرة ت ـت ـعــدد
ُبتعدد املـقــاربــات والـ ـق ــراءات ،كأنها
تتكاثر داخــل الجسد الهالمي
نــوى
للنص ُامل َّ
قوض .وعندها تفقد سلطة
املـعـنــى طــابـعـهــا ال ــراس ــخ ،وتـتـحــول
الـحـقــائــق إل ــى مـحــض م ـقــاربــات ،وال
ي ـم ـســي امل ــوض ــوع – أي م ــوض ــوع ـ ـ
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بخالف تركيز دريدا
على النص ،أراد باديو
إعادة الفلسفة
إلى الحياة مباشرة

ب ـن ــزوع ـه ــا ال ــريـ ـب ــي ،ح ـت ــى م ـق ــارن ــة
ب ــامل ـع ــاي ـي ــر ال ـف ـل ـس ـف ـي ــة وامل ـن ـط ـق ـيــة
ل ـل ـح ـق ـي ـقــة فـ ــي زم ـ ـنـ ــه ،فـ ـ ــإن فـلـسـفــة
بـ ـ ــاديـ ـ ــو تـ ـسـ ـي ــر بـ ــات ـ ـجـ ــاه م ـع ــاك ــس
تمامًا ،بحسب فليح .إذ إنها «تعيد
تأصيل مفهوم الحقيقة ،وبالتالي
فإن حدة التعارض من هذا املنظور
تــأخــذ ب ـع ـدًا أش ــد ج ــذري ــة .وبـخــاف
تركيز دريدا على النص ،وانحيازه
ل ـل ـك ـتــابــة ،فـ ــإن ب ــادي ــو ي ــري ــد إعـ ــادة
ً
الفلسفة إلــى الـحـيــاة مـبــاشــرة .كما
ي ــرى أن تـنــامــي ال ـش ـعــري فــي جسد
النص الفلسفي كما هي الحال عند
ً
نيتشه ،مرورًا بهيدغر ،وصوال إلى
دري ــدا ،تعبير عــن التعثر الفلسفي
الـ ـ ــذي ع ــاش ـت ــه ال ـف ـل ـس ـفــة ف ــي حـقـبــة
لــم تستطع أن تـتـقــدم بـهــا الـخـطــوة
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة إل ـ ــى األم ـ ـ ـ ــام ،ول ـي ـك ــون
الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ال ـ ـش ـ ـعـ ــري داخـ ـ ـ ــل ج ـســد
الـ ـن ــص ال ـف ـل ـس ـفــي أشـ ـب ــه بـ ـن ــوع مــن
تعويض لفراغ عجزت الفلسفة في
العقود املاضية عن ملئه».
وإن كان فليح يعتقد بأن نصوص
ُ
دريدا تطمح إلى أن تعطي الفلسفة
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،ف ــإن ــه ي ـ ــرى ف ــي فـلـسـفــة
ب ــادي ــو أشـ ـب ــه بـ ـن ــوع م ــن «ص ـح ــوة
فلسفية» بعد تعثر طويل في قدرة
ال ـف ـل ـس ـف ــة ع ـل ــى م ــواكـ ـب ــة ع ـص ــره ــا،
وخاصة أنــه يعتبر النزوع الريبي
ً
ال ـعــدمــي مـنــذ نـيـتـشــه ،وصـ ــوال إلــى
ات ـ ـجـ ــاهـ ــات الـ ـت ــأويـ ـلـ ـي ــة وم ـ ـ ــا ب ـعــد
البنيوية بما فــي ذلــك التقويضية
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ن ـ ــوع ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـسـ ـفـ ـسـ ـط ــة،
ن ـج ـم ــت عـ ــن قـ ـص ــور ال ـف ـل ـس ـف ــة عــن
الـ ـقـ ـي ــام بـ ــدورهـ ــا فـ ــي الـ ـتـ ـق ــدم ول ــو
خـ ـط ــوة ن ـح ــو األم ـ ـ ـ ــام .وه ـ ــو ي ــؤك ــد
أن ال ـف ـل ـس ـف ــة «راعـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـح ـق ـي ـقــة»،
ُ
طلق عبارته الشهيرة
وعليه فإنه ي ِ
«الــريــاض ـيــات هــي األنـطــولــوجـيــا»،
إذ يجعل مــن كشف الحقائق الــذي
تـ ـق ــوم بـ ــه ال ـف ـل ـس ـف ــة م ــرت ـب ـط ــا دون
انفصام بالرياضيات.
مـ ـق ــارب ــات ك ـث ـي ــرة بـ ــن ال ـف ـل ـس ـف ـتــن
تـضـ ّـمـنـهــا ك ـتــاب «م ـي ــراث ال ـغــائــب»،
فـ ـ ــإن كـ ــانـ ــت الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات ت ــؤس ــس
لطبيعة الوجود األولية عند باديو،
ف ـ ــإن ال ـل ـغ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ه ــي أس ــاس
الكينونة عند دريدا .لشدة حبه لها
ولطبيعة مـشــروعــه الـفـكــري نفسه،
سـعــى إل ــى أن ي ـتــرك أثـ ـرًا فـيـهــا ،في
سياقاتها وبنيتها ومسار حياتها
ن ـف ـس ــه .وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـق ــول:
«وكـ ـم ــا أنـ ــي أحـ ــب الـ ـحـ ـي ــاة ،وأح ــب
حياتي ،فإني أحب ما جعل مني ما
أن ــا عـلـيــه ،وع ـن ـصــره األس ــاس ــي هو
اللغة ،فالحب بصورة عامة يمر في
طريقه على ّ
حب اللغة».

باريس ــ عثمان تزغارت
عن  88عامًاّ ،
غيب املوت في باريس ،املناضل
اليساري الكبير إيميل شكرون ،آخر األحياء
مــن جـيــل ال ـثــوار األم ـمــن ال ــذي انـخــرطــوا في
صـفــوف ال ـثــورة الـجــزائــريــة ،ورف ـعــوا السالح
ب ــوج ــه وط ـن ـهــم األم فــرن ـســا .وكـ ــان ش ـك ــرون،
الــذي ُولــد لعائلة يهودية فقيرة فــي وهــران،
ق ــد ان ـخ ــرط ،ع ــام  ،1946ف ــي ص ـفــوف الـحــزب
الشيوعي الجزائري ،وهو في سن السادسة
عـشــرة .عــرف االعـتـقــال مــرة أول ــى ،عــام ،1949
وهـ ــو ف ــي ال ـتــاس ـعــة ع ـش ــرة ،بـسـبــب تــوزيـعــه
م ـن ــاش ـي ــر ح ــزب ـي ــة ك ــان ــت تـ ـن ــدد بـ ـ ـ «الـ ـح ــرب
اإلمبريالية الفرنسية فــي فيتنام ومظاملها
في باقي املستعمرات».
عــام  ،1951أشــرف إيميل شكرون باالشتراك
م ــع رف ـي ـقــة دربـ ــه أل ــن الريـ ـب ــار ،ع ـلــى تنظيم
اإلض ــراب الشهير لعمال املـيـنــاء فــي وه ــران،
ملـنــع شـحــن األسـلـحــة بـحـرًا لـحـســاب وح ــدات
الـجـيــش الـفــرنـســي املـقــاتـلــة فــي ح ــرب «الهند
الـصـيـنـيــة» آن ـ ــذاك .مـمــا أدى إل ــى اعتقالهما
معًا ،وكانت تجربة االعتقال عالمة فارقة في
مسارهما ،حيث تــزوجــا بعد أسابيع قليلة
من خروجهما من املعتقل ،أواخــر عام ،1951
وتشاركا في كل تجاربهما النضالية الحقًا،
على مدى ستة عقود.
م ــع ان ـ ــدالع ثـ ــورة ال ـت ـحــريــر ال ـج ــزائ ــري ــة ،كــان
إي ـم ـيــل وألـ ــن ش ـك ــرون ف ــي طـلـيـعــة مــؤسـســي
«كـتــائــب مقاتلي الـتـحــريــر» ،الـتــابـعــة للحزب
الـشـيــوعــي ال ـج ــزائ ــري ،ال ـتــي انــدم ـجــت الحـقــا

مع القيادة املوحدة للثورة الجزائرية ،تحت
لواء «جبهة التحرير الوطني» .بعد عامني من
الكفاح املسلح ،ألقي عليهما القبض ،في أيلول
(سبتمبر)  ،1956في معاقل الثورة بتلمسان،
ف ــي ال ـغ ــرب ال ـج ــزائ ــري ،إث ــر عـمـلـيــات تفتيش
ضخمة قام بها جيش االحتالل الفرنسي في
املنطقة ،بحثًا عن شحنات كبيرة من األسلحة
تــم تهريبها لحساب ال ـثــوار الـجــزائــريــن من
قبل املناضل الشيوعي الكبير هـنــري مايو،
قبيل انشقاقه عن الجيش الفرنسي.
قبل تحويلهما الى فرنسا للمحاكمة ،احتجز
إي ـم ـيــل وألـ ــن ش ـك ــرون ألســاب ـيــع طــوي ـلــة في

كان من طليعة مؤسسي
«كتائب مقاتلي التحرير»

مركز تعذيب في وهران اشتهر باسم «أقبية
مكتب الـخــزيـنــة» ،وتـعــرضــا ألشـكــال همجية
من التعذيب ظلت آثارها الجسدية والنفسية
مالزمة أللني على مدى عقود.
ف ــي س ـجــن «ف ــري ــن» ال ـفــرن ـســي ،ن ـجــح إيـمـيــل
ش ـ ـكـ ــرون ،ب ـع ــد س ـب ــع ج ـ ـ ــوالت م ـت ـتــال ـيــة مــن
اإلضـ ـ ــراب ع ــن ال ـط ـع ــام ،ف ــي اف ـت ـكــاك اع ـت ــراف

الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة بـ ــه كـ ـ ـ «سـ ـج ــن رأي
جزائري» .ولم يكتف بأن يكون «سجني الرأي
ُ
الـجــزائــري الــوحـيــد غير املـسـلــم» ،بــل انتخب
مــن قبل رفــاقــه مـنــدوبــا عــن مساجني «جبهة
ال ـت ـح ــري ــر» الـ ـج ــزائ ــري ــة فـ ــي س ـج ــن «ف ــري ــن»
الفرنسي .سجن تـعـ ّـرف فيه إيميل شـكــرون،
عــن ق ــرب ،ال ــى ع ــدد ب ــارز مــن ق ـي ــادات ال ـثــورة
ال ـج ــزائ ــري ــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا الــزع ـيــم الــراحــل
محمد بوضياف.
بعد إطــاق سراحهما ،مع استقالل الجزائر،
فــي صـيــف  ،1962ع ــاد إيـمـيــل وأل ــن شـكــرون
ال ــى م ــراب ــع الـصـبــا ف ــي وه ـ ــران .لـكــن تقلبات
الـسـيــاسـيــة ال ـجــزائــريــة ،لــم تـلـبــث أن عصفت
بأحالمهما الثورية ،حيث اضطرا ،على غرار
املـ ـئ ــات م ــن امل ـنــاض ـلــن األمـ ـم ــن امل ـنــاصــريــن
لـلـثــورة الـجــزائــريــة ،الــى م ـغــادرة ال ـبــاد ،بعد
االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري ال ـ ــذي أط ـ ــاح بــالــرئـيــس
احمد بن بلة ،عام .1965
عاش إيميل وألني شكرون ،بعد ذلك ،مبعدين
عــن بلدهما ال ـجــزائــر ،ط ــوال أكـثــر مــن نصف
ق ـ ـ ــرن .ل ـك ـن ـه ـمــا ظـ ــا فـ ـخ ــوري ــن وم ـت ـم ـس ـكــن
بالجنسية الجزائرية التي منحت لهما غداة
االسـتـقــال .وبــالــرغــم مــن انتقالهما القسري
للعيش فــي فرنسا ،إال أنهما لــم يتخليا عن
القيم اليسارية التي ناضال من أجلها طوال
حياتهما ،إذ استقرا فــي حــي شعبي تقطنه
غالبية من املهاجرين في ضاحية «فونتناي
ســو ب ــوا» (ش ــرق ب ــاري ــس) ،وظ ــا مناصرين
دائمني للقضايا العربية ولحقوق املهاجرين
املسلمني في فرنسا.
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ّ
ّ
ّ
«مهرجانات بيبلوس الدولية» تتحدى األيام العجاف
بيار أبي صعب
وأخيرًا «بيبلوس» .نعرف منذ أسابيع أن املهرجان يعاني من ضائقة مالية،
ّ
ما أخر إطالق دورة هذا الصيف .كان ناجي باز يجاهد الستكمال البرنامج.
ّ
املدير الفني لـ «مهرجانات بيبلوس الدولية» ،أصر على برنامج يقترب من
طموحاته .وإن كــان بعيدًا عــن املــواســم الكبرى الـتــي عرفناها عند امليناء
التاريخي ملدينة جبيل.
املــؤتـمــر الـصـحــافــي جـمــع ن ــواب جـبـيــل الـثــاثــة والـفـعــالـيــات املـحـلـيــة .وعلى
املنصة وســام زعــرور ،رئيس البلدية الجديد ،كــان يستجمع تركيزه .شكا
َّ
من منافسة املهرجانات الصغرى ،وتأفف من «مشكلة السير بني بيروت
وجبيل» ،وتحدث عن ال ـ ( identitéكلمة الهوية تحديدًا كــان يفضل قولها
بالعربية!) ...ولم يفته طبعًا الحديث عن االنجازات والطموحات .كما دعانا
أيضًا لحضور «مهرجان النبيد في جبيل» بني  28و 30حزيران /يونيو .جاء
كالمه بعد ترحيب مقتضب من رئيسة اللجنة لطيفة اللقيس التي تركت
املنبر هذا العام لنائبها فيليب أبي عقل .فألقى كلمة مقتضبة ،متحدثًا عن
التقاء «مدينتي الشمس والحرف» هذا املوسم ،في اشارة إلى عرض «كركال»
ّ
وتوجه إلى وزيــر السياحة في حكومة تصريف األعمال ،أفيديس
الجديد.
كيدانيان ،متمنيًا له العودة إلى الوزارة (!) ،كي يكون «محامي املهرجانات في
مجلس الوزراء» ،ويسعى إلى «تعديل القوانني التي ترهق كاهلها» (الرسوم
والضرائب الخانقة) .من الواضح أن فيليب أبي عقل ال يعرف معاليه جيدًا،
ّ
لكن سرعان ما سيحصل على جواب.
بدأ الوزير بالشكوى .لقد سهر الليل بطوله بحثًا عما يمكن قوله صباحًا في
جبيل« .بليت حالي بلوة» يبوح لنا ،إذ وافق على املشاركة في  4مناسبات
دفعة واحدة .سيذهب بعدنا إلى إهمج ثم إلى عمشيت وأخيرًا مستيتا (افتتاح
ّ
كلية السياحة) .شكرًا معالي الوزير ،نحن ممتنون حقًا« .بوسعنا في الوزارة
دعم  50مهرجانًا… ال  .»160أليس لدى الوزير مستشارون يساعدونه على
فهم املشكلة؟ هــذه السنة لــن يستطيع تقديم مساعدة كبيرة لــأســف ،إذ
«هناك «اقتصاص» (يقصد اجتثاث؟) من موازنات الــوزارة» .قم إن «لجان
ّ
املهرجانات «تنق» كثيرًا على الضرائب ( )...انتم معكم حق لكن نحنا أيضًا
معنا حق» .إستغاثة املهرجانات األساسية في لبنان التي انعكس وضعها
املــالــي على مستوى البرمجة ،يــراهــا الــوزيــر مجرد «ن ــق»! لكن لــدى معاليه
الحل :اذا شاء مديرو املهرجانات تخفيف الحمل عنهم ،فعليهم «االكتفاء»
ّ
ً
بالفن اللبناني ،بــدال مــن تجشم أعـبــاء الفنانني العامليني .هكذا يشجعون
ّ
ّ
االبداع املحلي ،ويوفرون املال .والله وزير أممي .وتريدونه في الحكومة املقبلة
ّ
أيضًا؟ ّ
املحلية إلحياء
كويس أن الجمهور لم يرشقه بالطماطم .إن املبادرات
ّ
ّ
احتفاالت ترفيهية في الصيف ،في املناطق اللبنانية ،من مسؤولية سلطات
ّ
ّ
اقتصادية وشخصيات عامة ومؤسسات وجمعيات في
محلية ،وفعاليات

من عروض «كركال» :عناق مدينتي الشمس والحرف

ّ
الوطنية الكبرى فمعدودة ،ويخضع تصنيفها
كل منطقة .أما املهرجانات
ملـعــايـيــر ص ــارم ــة ،وم ــن الـسـهــل وض ــع قــواعــد لـلــدعــم وف ــق ه ــذه املـعــايـيــر .ال
ّ
تقولوا ملعاليه إن ّ
الدولية» استضافة أهم األسماء والفرق
مهمة «املهرجانات
ّ
العاملية (األمر الذي ال يتناقض مع واجب احتضان الفن اللبناني)،
والتجارب
ّ
ّ
فهو يفضلها أعيادًا محلية! دعوه يترك الوزارة من دون أن يعرف…
ممثلة وزير الثقافة ،لني طحيني ،بذلت جهدًا واضحًا لتقديم مداخلة متماسكة.
ّ
تحدثت عن «السياحة الثقافية» ،وقالت إن «بيبلوس» عرف كيف «يحافظ
على مستوى راق ومميز» ،ولفتت إلى «االهتمام الخاص الذي يوليه املهرجان
للشباب» .وكشفت عن مبادرة وزارة الثقافة لجمع صندوق التعاضد ومدراء
املهرجانات ،بحثًا عن «حلول للمشاكل املالية والضريبية» .هذا أفضل من
النصح بعدم دعوة األجانب! ولفتت إلى الدور التنموي للمهرجانات إذ «تخلق
ّ
وأكدت على ّ
أهمية «القطاع الثقافي في
فرص عمل للمستثمرين املحليني».
بلد مثل لبنان» ،وأكــدت تصميم الــوزارة على «دعم املبادرات الثقافية (…)
واملحافظة عليها وتطويرها» .لم نر شيئًا من هذا لدى الوزير غطاس خوري
طبعًا ،لكننا سمعنا على األقــل كالمًا له معنى من «ممثلته» التي تستحق
بجدارة لقب وزيرة ثقافة بالوكالة.
أخـيـرًا قــدم نــاجــي بــاز املـحـطــات الـخـمــس لـلـبــرنــامــج .ال شــك فــي أن «ضــربــة
املــوســم» هــي ع ــرض االفـتـتــاح (أول آب /أغـسـطــس) مــع «تشاينسموكرز»
الثنائي االمـيــركــي ال ــذي بــدأ «دي دج ــاي» ليصبح «مــن أكـبــر فــرق بــوب في
ّ
ّ
والشبابية ،هذا املوسم ،برفقة ألعاب
العالم» .إنها نقطة الثقل الجماهيرية،

ـاريــة ومــؤثــرات خاصةّ .
نـ ّ
ألول مـ ّـرة سيتسع مــدرج «بيبلوس» لتسعة آالف
مشاهد ،ثمانية منهم وقوفًا ،والبطاقات بيع نصفها حتى اآلن .بعدها تأتي
حفلة السوبرانو الفنلندية تاريا تورونان ( 6آب) مغنية «نايتويش» السابقة
التي تجمع بني «صوت كالسيكي رائع مداه ثالثة اوكتافات» وعالم امليتال
والهارد روك .ويلفت ناجي إلى أن الحجوزات تأتي من دول مجاورة بينها
تركيا واليونان وقبرص« ،ما يؤكد على االشعاع الدولي لبيبلوس» .كويس يا
صديقي أنكم لم تتبعوا نصائح الوزير كيدانيان!
ولنا هذا الصيف موعد مع «فرقة كركال» التي تحتفل بيوبيلها الذهبي ،مع
«فينيقيا املاضي الحاضر» ( 17و 18آب) .في ظل األب املؤسس عبد الحليم
(الــذي اشتغل على سيناريو العمل الجديد والـحــوار واألزي ــاء واملوسيقى)،
يواصل إيفان الطريق نفسها مخرجًا للعرض ،مع «العائلة» :هــدى حــداد،
رفعت طربيه ،جوزيف عازار ،منير معاصري ،غابرييل يمني ،عمر كركال…
وطــال حيدر حاضر كعادته مستشارًا ثقافيًا .أمــا الكوريغرافيا فتحمل
توقيع أليسار كركال .بعد «أليسار ملكة قرطاج» ،سنعود الى فينيقيا لنعبر
بعجائب الزمن ،من خالل زيارة مبعوث الفرعون رمسيس إلى امللك أحيرام
في جبيل ،ونكتشف أن «الحياة قبض ريــح» ،ونشرب الفولكلور بجرعات
كبيرة.
ّ
«مسرات
حني يتحدث ناجي باز عن نانا موسكوري ( 21آب) ،تلتمع عيناه.
ّ
اليونانية
الحب ال تدوم إال لحظة ،أشجان الحب تستغرق كل العمر» .املغنية
ّ
الباريسية ،الـ «شابة إلى األبــد» ،حسب عنوان جولتها الوداعية في الرابعة
ّ
والثمانني ،بعد  ٦٣سنة على املسرح ،باعت  ٣٥٠مليون اسطوانة ،وغنت في
لغات ال تحصىّ ،
ّ
اللبنانية تحفظ منها الجزء الفرنسي املشبع
لكن الذاكرة
ّ
بالرومانسية .صاحبة «الصوت االصفى الــذي لم يتغير مع العمر» ،مولعة
باملطبخ اللبناني ،يخبرنا باز .وفي زيارتها األولى إلى وطن العسل والبخور،
ستستعيد محطات من مسيرتها الطويلة ،مــرورًا بـ «الكوفر سونغز» :من
البيتلز الى ليونار كوهني حتى أزنافور وبربارا وداليدا.
وإذا كان لكل دورة من «بيبلوس» رهانها ،فهذه السنة الرهان هو على شربل
روحــانــا ( 24آب) .ع ــازف الـعــود واملوسيقي اللبنانيو يــواجــه هنا بــا شك
امتحان تكريسه منفردًا في مهرجان كبير ،مع برنامج خاص هو «تحية الى
سيد درويش»« .من منا ال يألف «طلعت يا محال نورها» و«زورني» و«الحلوة
دي» و«أهو ده اللي صار» و«ساملة يا سالمة» ـ ـ يسأل ـ ـ لكن كثيرين ال يعرفون
ّ
ّ
أنها أغنيات «فنان الشعب» ،وأحد أهم رواد األغنية العربية الحديثة» .تمنى
شريل أن تهتم املهرجانات أكثر فأكثر بمد جسور التواصل بني األجيال
الجديدة والفنانني الكبار في لبنان والعالم العربي ،ووعدنا أن ّ
يمر على كل
العربية… ّ
ّ
وسيدها» :املوشحات واألدوار واألغاني
تجارب «خادم املوسيقى
ّ
الوطنية وأغنيات الحب… بمصاحبة غنائية من رفقا فارس وعيسى غندور
وجيلبير رحباني… لم يبق لنا إال إنتظار شهر آب.

فنانون فرنسيون :قاطعوا «إسرائيل»

سهرة صيداوية مع فرح و«المخادعون»

تضامنًا مع فلسطني،
ّ
وقع أكثر من 80
فنانًا من مختلف
املجاالت من مدينة
مونبلييه الفرنسية،
أخيرًا ،عريضة
تطالب بمقاطعة
«إسرائيل» ،وبرفض
املشاركة بـ «املوسم اإلسرائيلي في فرنسا» ،الذي يقام هذا العام
ً
«احتفاء بمرور  70عامًا» على قيام الكيان الصهيوني .املوسم
ّ
الذي بدأ في الشهر الحالي ويمتد حتى تشرين الثاني (نوفمبر)،
ّ
ينظمه «املعهد الفرنسي» بالتعاون مع وزارات الخارجية والثقافة
واالقتصاد في «إسرائيل» وفرنساّ ،
وقرر عدد من الفنانني مقاطعته
والدعوة إلى إلغائه ،وتحديدًا فعاليات باليه «ال كابيتول» ( 2و3
تموز) ،وعرض فرقة الرقص  28( La Batshevaو 29حزيران).

ليست ّ
املرة األولى التي تلتقي
فيها فرقة «املخادعون» الجمهور
في حانة «سهرية» الجنوبية
ّ(الصالحية ـ شرقي صيدا) ،إال
أنها يوم السبت املقبل لن تكون
وحيدة ،إذ سترافقها فرح نخول
(الصورة) .إذًا ،ستنضم املغنية
اللبنانية الشابة إلى علي الخطيب
(غناء وعود) ،وأسامة الخطيب
(باص) ،وأحمد الخطيب (إيقاعات)،

تيريز ّ
حواط تطرب «المدينة»
في  27حزيران (يونيو) الحالي،
تعود تيريز ّ
حواط (الصورة) إلى
«مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت)
ضمن أمسية غنائية تحمل عنوان
«إصغاء وطرب» .اعتدنا أن تمتعنا
صاحبة الصوت الجميل بأعمال
طربية وأخرى من التراث اللبناني
التقليدي .أما األسبوع املقبل،
ّ
فيبدو أن التركيز سيكون على أغنيات الزمن الجميل ،على أن يرافقها
عازف القانون محيي الدين الغالي.
ً
مساء
حفلة «إصغاء وطرب» :األربعاء  27حزيران ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ «مسرح املدينة» (بناية «الساروال» ـ الحمرا ـ بيروت) .البطاقات متوافرة في
َ
مكتبت ْي «جيالر» و«أنطوان» .لالستعالم01/753010 :

ووليد ناصر (طبلة) ،في سهرة
ّ
تتضمن أغنيات مصرية ولبنانية
ّ
منوعة ،ضمن أجواء صاخبة مليئة
بالرقص والفرفشة.
ّ
«املخادعون» وفرح نخول :السبت 23
حزيران (يونيو) الحالي ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ حانة «سهرية» في الصالحية
(طريق عام جزين ـ شرقي صيدا ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم03/028537 :

