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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

«األخبار» تكشف فضيحة جديدة للمحكمة الدولية:

إحباط مخطط داعشي الستهداف الجيش والضاحية

إسرائيليون و«سي آي إيه»
ّ
ُ
يعدون تقارير االدعاء

تنطلق اليوم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسات المرافعات الختامية .ووصل الرئيس سعد الحريري إلى الهاي
لحضور الجلسة األولى ضمن برنامج يمتد لنحو أسبوعين ،وتشمل مرافعات االدعاء والمتضررين وفريق الدفاع ،على أن
يتفرغ القضاة بعدها لمراجعة الملفات قبل إصدار الحكم المتوقع العام المقبل
إبراهيم األمين
يختلف مشهد املحكمة الدولية هذه
املرة عن كل ما سبق .ال يتصل األمر
املحكمة ال تحمل جديدًا،
فقط ،بكون
ُ
ً
بــاعـتـبــار أن ـهــا أق ـي ـمــت أص ــا إلدارة
فتنة سياسية في لبنان ،بل لكونها
بــاتــت منتهية الـصــاحـيــة باملعنى
الـسـيــاســي ،مقابل ضعف هــائــل في
صدقيتها ،وتراجع أكبر في اهتمام
الناس بعملها ونتائجها.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،فـ ــإن الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
الكبرى التي وقفت خلف قرار إنشاء

كاتس خدمت ّ في الجيش
اإلسرائيلي وتدعي أنها خبيرة
في شؤون اإلرهاب
ليفيت مدير سابق لبرنامج
مكافحة تمويل حزب الله في
وزارة الخزانة األميركية
املحكمة ،ومعها قــوى وشخصيات
لـبـنــانـيــة وع ــرب ـي ــة ،ت ــواص ــل الــرهــان
عليها كعنصر ضغط على خصوم
الواليات املتحدة والغرب وإسرائيل
والسعودية في لبنان واملنطقة .وقد
ب ــرزت فــي اآلون ــة األخ ـيــرة مــؤشــرات
على رغـبــة إسرائيلية – أميركية –
سعودية بإعادة التركيز على اتهام
ح ــزب ال ـلــه بــاملـســؤولـيــة عــن اغـتـيــال
ال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وذلـ ــك
ً
تــوصـ ًـا إلــى هــدف تصنيف الحزب
منظمة إجرامية ـ ـ إرهابية في أكثر
من مؤسسة دولية وإقليمية ،وحتى
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
ل ـع ــدم ال ـت ـعــامــل م ـعــه ع ـلــى مـسـتــوى
مؤسسات الدولة.
ّ
املجمعة ال تقود
ورغم أن املعطيات
إلــى تــوافــر أدل ــة عند فــريــق االدع ــاء،
غ ـيــر م ـلــف االتـ ـص ــاالت ،ف ــإن املــدعــي
العام يسعى في مرافعته االتهامية
إل ــى تـقــديــم ش ــرح ي ـهــدف مــن خــالــه
إل ـ ــى إع ـ ـ ــادة ال ــرب ــط ب ــن امل ـج ـمــوعــة
امل ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــة ب ـ ــاالغ ـ ـت ـ ـي ـ ــال وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات
سياسية ومدنية من حزب الله ومع
مسؤولني ســوريــن أيـضــا .ويتضح
مـ ــن سـ ـي ــاق األوراق امل ـ ـتـ ــداولـ ــة أن
االدعــاء يريد توسيع دائرة االتهام،
ليصل إلــى املـسـتــوى السياسي في
حزب الله ،بما يتيح له اتهام الحزب
ً
مباشرة من زاويــة «دواف ــع الجهات
املحرضة».
قبل أي كالم ،ال بد من عرض بعض
ما يستند إليه املدعي العام الدولي
نــورمــان فــاريــل ،لطلب إدان ــة أربـعــة
شـبــاب لبنانيني تـعــرضــوا ألشــرس
هجوم قضائي دولي منذ عام 2011
م ــن خ ــال إص ـ ــدار م ــذك ــرات تــوقـيــف
دولـيــة بحقهم ،ومــن خــال الـشــروع
بمحاكمتهم غيابيًا في الهاي.

الـ ـفـ ـضـ ـيـ ـح ــة األك ـ ـب ـ ــر ال ـ ـتـ ــي ت ــواج ــه
ع ـمــل ف ــري ــق االدع ـ ـ ــاء الـ ـي ــوم ،لـيـســت
ح ـص ـرًا ف ــي عـ ــدم ت ـقــدي ـمــه أي دلـيــل
ثــابــت وق ــوي بـعــد  13سـنــة ونصف
س ـنــة م ــن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،س ــوى ملف
دات ــا االت ـصــاالت ،بــل أيـضــا فــي كون
مساعيه إلى إدانة حزب الله ،دفعته
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف بـ ــوقـ ــاحـ ــة ت ـع ـكــس
ً
خلفيته ،من خــال التوجه مباشرة
إلـ ـ ـ ــى أع ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب األسـ ــاس ـ ـيـ ــن
للحصول على ما يفيده في وجهته
السياسية.
واطـ ـلـ ـع ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ع ـل ــى وث ــائ ــق
ّ
تخص فريق املدعي العام ،توضح أنه
جرت االستعانة بخبراء من إسرائيل
ومـ ــن أجـ ـه ــزة رس ـم ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة فــي
معرض إعــداد االتهام .وتكشف هذه
الوثائق أن مزاعم االدع ــاء عن حزب
الله جاء بها مستشارون أميركيون
وإسرائيليون .وقد تمكنت «األخبار»
م ــن ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ـق ــاري ــر تـخـ ّـص
ع ــددًا مــن ه ــؤالء ،عمد مكتب املدعي
ال ـ ـعـ ــام فـ ــاريـ ــل إل ـ ــى ال ـت ـع ــاق ــد مـعـهــم
ّ
وسدد كلفة خدماتهم التي تضمنت
وضعهم تقارير بصفتهم «خـبــراء»
ب ـشــأن ك ــل م ــا ي ـخـ ّـص هيكلية حــزب

الله وتاريخه واملنتمني إليه .وبينت
امل ـع ـط ـيــات ه ــوي ــات ه ـ ــؤالء ال ـخ ـبــراء
السريني الثالثة ،وهــم :ريتا كاتس،
ماثيو ليفيت ،وروبيرت باير.
وفي محصلة بحث جانبي ،تبني أن
كاتس تحمل الجنسية اإلسرائيلية،
وخ ــدم ــت ف ــي الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
وهي تدعي أنها خبيرة في شؤون
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب .وكـ ــانـ ــت قـ ــد اتـ ـه ـم ــت فــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق بـ ـفـ ـب ــرك ــة أف ـ ـ ـ ــام تـ ـع ــرض
إعدامات مزعومة لتنظيم «داعش».
وهــي انتقلت إلــى الــواليــات املتحدة
بسبب توظيف زوجها الطبيب في
أحد املراكز الطبية األميركية.
أما ليفيت ،فهو مدير سابق لبرنامج
مكافحة تمويل حزب الله في وزارة
الخزانة األميركية ومصدر أساسي
للمعلومات والتحليالت في أجهزة
االستخبارات األميركية التي تطارد
الحزب في العالم.
أم ــا «الـخـبـيــر» الـثــالــث ،أي روبـيــرت
ب ـ ــاي ـ ــر ،فـ ـه ــو مـ ـ ـع ـ ــروف ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ــام ،وه ـ ــو «ضـ ــابـ ــط م ـت ـقــاعــد»
م ــن وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات املــركــزيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ( )ciaوسـ ـب ــق أن نـشــر
ك ـتــابــا ع ــن عـمـلــه ف ــي ال ــوك ــال ــة ،ب ــدأه

بالقول إن مهمته في بيروت كانت
للبحث عن القائد الجهادي الشهيد
عماد مغنية واغتياله.

لبنان ّ
يمول خبراء العدو؟

وب ـم ـع ــزل ع ــن أن الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ستتجاهل حقيقة أن العدو األميركي
– اإلســرائـيـلــي يعمل مــن دون توقف
إلثارة الفتنة في لبنان ،فمن الضروري
اإلشـ ــارة إل ــى أن الـحـكــومــة اللبنانية
تدفع من املال العام ما نسبته  49في
املئة من ميزانية املحكمة ،وبالتالي
إن نصف ما قبضه «الثالثي» ليفيت ـ ـ
كاتس ـ ـ باير جاء من مال اللبنانيني.
أال يتطلب وجود هؤالء في عمل فريق
االدع ـ ــاء ،سـ ــؤال ال ـقــاض ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ج ــوي ــس ت ــاب ــت ال ـت ــي تـشـغــل منصب
نائب املدعي العام الــدولــي عن سبب
قبولها التعاقد مع أشخاص يعملون
ملصلحة العدو اإلسرائيلي؟
املشكلة اإلضافية في سلوك الحكومة
الـلـبـنــانـيــة ،أن ـهــا لــم ت ـبــادر يــومــا إلــى
طـلــب تــدقـيــق ف ــي ح ـســابــات املحكمة
وم ـصــاري ـف ـهــا ،رغ ــم أن لـبـنــان صــرف
ح ـتــى اآلن ن ـحــو  600م ـل ـيــون دوالر،
أي ما يــوازي عشرة أضعاف املوازنة
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السنوية لوزارة العدل التي تعاني في
جسمها البشري وبنيتها ومبانيها
من مصائب كبيرة.
وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن ه ــذه امل ــوازن ــات
املرشحة للزيادة ،لم تقدم جــديـدًا ،ال
على الصعيد الفني ،وال على صعيد
املـعـطـيــات ال ـتــي يستند إلـيـهــا فريق
االدع ــاء الـيــوم فــي اتـهــامــه ،وهــي داتــا
االت ـص ــاالت ،الـتــي يـعــرف الجميع أن
عـ ــددًا م ــن ض ـبــاط ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
وق ــوى االم ــن الــداخ ـلــي تــوصـلــوا إلــى
ت ـح ــدي ــده ــا خ ـ ــال أشـ ـه ــر ق ـل ـي ـلــة مــن
التحقيقات التي تلت عملية االغتيال
(ت ـم ـل ــك «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» وثـ ــائـ ــق رس ـم ـيــة
ت ـفـ ّـصــل ك ــل امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ـ ـ ــواردة فــي
مــذكــرة املــدعــي ال ـعــام ،وق ــد أع ــدت في
عام .)2006
عـمـلـيــا ،م ــا سـيـطــرحــه فــريــق االدعـ ــاء
ب ـح ـس ــب م ـع ـط ـي ــات ع ـل ـن ـي ــة وأخـ ـ ــرى
حصلت عليها «األخـ ـب ــار» ،ينحصر
في اآلتي:
ً
أوال :إن نتائج تحليل حركة الهواتف
ال ـخ ـل ــوي ــة ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن م ـج ـمــوعــة
ت ـت ــألــف م ــن أشـ ـخ ــاص ي ـن ـت ـمــون إل ــى
حـ ــزب ال ـل ــه ن ـف ــذت ه ـج ــوم  14شـبــاط
 .2005ويستعد املدعي العام الدولي،
)أرشيف(

بعد صــدور الحكم عــام  ،2019للبناء
عليه من أجل تحديد عالقة املرؤوس
بالرئيس وفتح بــازار التهديد بضم
ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر ال ـلــه إل ــى قــائـمــة
املتهمني.
ثانيًا :إن حزب الله تنظيم إرهابي قام
بهجوم  14شباط  2005بالتنسيق مع
مسؤولني سوريني .وتؤكد خالصات
ت ـح ـل ـيــل االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ذلـ ـ ــك وت ـ ـقـ ـ ّـر بــه
تـ ـق ــاري ــر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـي ــرك ـي ــة
واإلسرائيلية.
ثالثًا :إن ادعاءات الشهود السياسيني
(ج ـم ـي ـع ـه ــم مـ ــن الـ ـف ــري ــق ال ـس ـيــاســي
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـح ــري ــري) تـتـمـيــز بــالـقـيـمــة
ال ـث ـب ــوت ـي ــة امل ـن ــاس ـب ــة ل ـح ـســم دواف ـ ــع
الجريمة.

الثمن الكارثي لجريمة المحكمة
لكن فرق التحقيق الدولي التي عملت
قـبــل ق ـيــام املـحـكـمــة ،ث ــم ف ــرق االدعـ ــاء
ال ـت ــي ع ـم ـلــت ب ـعــد ق ـيــام ـهــا ،ارت ـك ـبــت
ج ـ ــرائ ـ ــم كـ ـبـ ـي ــرة بـ ـح ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن،
وي ـت ـح ـمــل املـ ـس ــؤول ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون
مسؤولية كبيرة في هــذا املـجــال ،وال
سيما أن املــدعــي الـعــام وفريقه الــذي
ي ـضــم عـ ـش ــرات امل ـح ــام ــن واملـحـقـقــن
وال ـخ ـبــراء واملـحـلـلــن ،ارت ـكــب العديد
مــن األخ ـطــاء املهنية الجسيمة التي
نالت من حقوق اللبنانيني األساسية،
من خرق مبدأ خصوصية اللبنانيني
من خالل االستحصال على معلومات
تـشـمــل جـمـيــع ال ـطــاب املـسـجـلــن في
ً
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ،م ـث ــا ،وجـمـيــع
ال ـ ـس ـ ـجـ ــات ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ت ـس ـج ـيــل
اآللـ ـي ــات ودوائـ ـ ــر ال ـن ـفــوس وال ــدوائ ــر
الـعـقــاريــة ،واملـلـفــات الطبية ،وملفات
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة ونـ ـص ــوص
الــرســائــل الـنـصـيــة بينهم عـلــى مــدار
سنوات طويلة .إضافة إلى أن كل هذه
املعلومات باتت بيد جهات أجنبية
ال ت ـخ ـض ــع ألي رقـ ــابـ ــة مـ ــن الـ ــدولـ ــة
اللبنانية املؤتمنة على الحفاظ على
خصوصيات املواطنني ،ثم اغتصاب
أبسط القوانني واألصــول املهنية من
خــال احتجاز حرية أربـعــة مــن كبار
ضباط لبنان لعدة سـنــوات مــن دون
وج ــه ح ــق ،وال ـق ـيــام بــأعـمــال بلطجة،
كاقتحام مسلح لعيادة نسائية في
الضاحية قــام بها محققون دوليون
بحجة الـبـحــث عــن مـعـلــومــات ،وذلــك
مــن دون وج ــود مـنــدوبــن عــن وزارة
الصحة أو نقابة األطباء.
أكثر من ذلك ،فإن هذه الفرق تجاوزت
عن عمد القانون الدولي الــذي يحدد
ح ـصــانــات الـبـعـثــات الــديـبـلــومــاسـيــة
ويمنع التنصت على االتصاالت التي
ي ـجــري ـهــا ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــون ،وخ ــرق
ال ـق ــوان ــن الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي ت ـج ـ ِّـرم أي
اعتراض للمخابرات الهاتفية إال في
إط ــار ال ـقــانــون  .99/140فاملحققون
الــدولـيــون طلبوا االط ـ ّـاع على كامل
حــركــة االت ـص ــاالت بـغــض الـنـظــر عما
إذا كـ ـ ــان مـ ــن بـ ــن امل ـت ـص ـل ــن وزراء
وسفراء ونواب.
إذا كان في لبنان «حفنة» سياسيني
وعمالء يتعاونون مع قــوى إقليمية
ودول ـيــة ملعاقبة املـقــاومــة فــي لبنان،
فـ ـ ـ ــإن األجـ ـ ـ ـ ـ ــدى ب ـ ـمـ ــن يـ ـ ـح ـ ــرص ع ـلــى
م ـس ـت ـق ـبــل هـ ــذه الـ ـب ــاد ووح ـ ـ ــدة ه ــذا
ال ـش ـعــب ،ال ـت ـصــرف ســري ـعــا ،مــن أجــل
وقـ ــف هـ ــذه ال ـف ـض ـي ـحــة وإقـ ـف ــال أكـبــر
مـصــدر للتزوير والـســرقــة فــي تاريخ
لبنان.

أوقف فرع المعلومات
مشتبهًا فيهما بالتخطيط
الغتيال ضباط وعسكريين في
الجيش وتنفيذ عملية انتحارية
الجنوبية.
في الضاحية ُ ّ
الموقوفان لم يكلفهما
تنظيم «الدولة اإلسالمية»
تنفيذ العملية اإلرهابية ،بل
قرراها بـ«مبادرة شخصية».
ِّ
ُجند الشابان داخل لبنان ،وتبادال
معلومات عن تصنيع ُّالس ّم
وإعداد عبوة ناسفة قبل
توقيفهما

فــي إط ــار سياسة األم ــن الــوقــائــي .وبــرز
الف ـتــا أن االث ـن ــن اعـتـنـقــا فـكــر التنظيم
ّ
داخل لبنان ،علمًا أن من تولى تجنيد و.
ر( .مواليد  )1996أثناء إقامته في محلة
موقوف حاليًا في سجن رومية.
صبرا
ُ
ت ــأث ــر ب ــه وأع ـ ـ ِـج ـ ــب امل ـش ـت ـبــه ف ـي ــه بـفـكــر
ال ـت ـن ـظ ـيــم وصـ ـ ــار ي ـت ــاب ــع أخ ـ ـبـ ــاره عـبــر
مواقع التواصل االجتماعي .ومنذ نحو
سنة تعرف إلى (ع .خ ،مواليد عام )1998
واسـتـطــاع إقـنــاعــه بفكر تنظيم داعــش
وأرس ـ ـ ــل إل ـي ــه ال ـع ــدي ــد م ــن اإلصـ ـ ـ ــدارات
والفيديوهات الخاصة بالتنظيم .كذلك
طـلــب إل ـيــه زيـ ــارة مــواقــع الـتـنـظـيــم على
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي لالطالع
عـلــى إص ــدارات ــه .والح ـقــا أرس ــل (ع .خ).
ُيـ ــرسـ ــل مل ـج ـن ــده ف ـي ــدي ــو ي ـظ ـه ــر كـيـفـيــة

ّ
َمن تولى تجنيد
العقل المدبر
موقوف حاليًا في
سجن رومية

ص ـن ــاع ــة الـ ـ ُّـسـ ـ ّـم ،وف ـي ــدي ــو ع ــن صـنــاعــة
ّ
عبوة صغيرة .وأرســل إليه رابطًا يعلم
صناعة العبوات .وذكــرت قوى االمن أن
املوقوفني تناقشا بالعديد من األفكار،
مـنـهــا ال ـق ـيــام بـعـمـلـيــات انـغـمــاسـيــة في
ضاحية بيروت الجنوبية.
وخططا الستهداف عناصر من الجيش
الـلـبـنــانــي بــواس ـطــة م ـســدســات مجهزة
بـكــاتــم ل ـل ـصــوت ،بـعــد أن تــأثــرا بمقطع
ف ـيــديــو م ـشــابــه مل ــا ح ـصــل م ــع عـنــاصــر
الجيش املصري في سيناء .وقــد بينت
َ
التحقيقات أن املشتبه فـيــه و .ر .أعــلــم
ـدس كــاتــم
رف ـي ـق ــه أن ـ ــه ي ـب ـحــث ع ــن مـ ـس ـ ٍ
ل ـل ـصــوت ل ـل ـم ـبــاشــرة بـتـنـفـيــذ املـخـطــط
املتفق عليه ،إال أن القوى األمنية كانت
أسرع فأوقفته.
)هيثم الموسوي(

رضوان مرتضى
مـقـطــع ف ـيــديــو وح ـيــد يـتـضـمــن اغـتـيــال
ع ـن ـصــر مـ ــن ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ــش فـ ــي مـصــر
ّ
عـسـكــريــن م ـصــريــن داخـ ــل دك ـ ــان ،كــان
ك ــاف ـي ــا ل ـي ـك ــون مـ ـص ــدر إل ـ ـهـ ــام ل ـشــابــن
ســوريــن الستهداف الجيش اللبناني.
ك ــذل ــك ك ــان ــت إص ـ ـ ـ ــدارات هـ ــذا الـتـنـظـيــم
م ـص ــدرًا لـتـعـلـيــم ال ـش ــاب ــن ع ـلــى كيفية
تصنيع ُّ
الس ّم وإعــداد العبوات الناسفة
ق ـب ــل أن ي ـ ـقـ ــررا اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـضــاح ـيــة
ال ـج ـنــوب ـيــة وج ـن ــود ال ـج ـيــش «ان ـت ـقــامــا
للتنظيم».
األول انتقل إلى لبنان مع اندالع األحداث
في سوريا عــام  ،2011لكنه اعتنق فكر
التنظيم املتشدد قبل عامني .أما الثاني،
فقد وصل في عام  ٢٠١٤آتيًا من سوريا
برفقة وال ــده .اجتمع االثـنــان تحت راية
التنظيم املتشدد ،رغــم أن أيــا منهما لم
يكن لــه تــواصــل مــع قـيــادتــه .وقــد تمكن
فــرع املعلومات في قــوى األمــن الداخلي
من توقيف أحدهما في عرمون واآلخر
فــي بـلــدة ان ـص ــار ،إح ــدى ق ــرى الجنوب
اللبناني ،وذلك قبل مباشرتهما التنفيذ

مقال

حزب الله بعد الحرب السورية ...إسرائيل عاجزة عن ّ
التنبؤ!
يحيى دبوق
تـهــديــدات حــزب الله وســاحــه الـنــوعــي ،يلزمان إسرائيل
باالستعداد ملواجهة سيناريوات متطرفة كان األمني العام
لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ،هدد باللجوء إليها ،في
حال نشبت الحرب .تأكيد صدر على لسان قائد الدفاع
الـجــوي اإلســرائـيـلــي ،فــي مقابلة مــع صحيفة مـعــاريــف،
بمناسبة رأس السنة العبرية ،حذر فيها أيضا من تعزز
مكونات التهديد في سوريا ولبنان وتناميها.
رأس السنة العبرية مناسبة دوري ــة إلطــالــة املسؤولني
العسكريني اإلسرائيليني على جمهورهم لطمأنتهم .هذه
ً
استثناء.
هي العادة املتبعة في تل أبيب ،وهذه السنة ليست
لكن أن «يطل» قائد الدفاع الجوي على اإلسرائيليني ،وهو
امل ـس ــؤول ع ــن ال ـت ـصــدي ل ـصــواريــخ ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه
ً
شماال ،فهي إطاللة تستأهل التأمل وتكشف أوجه القلق
ومحل تركزه.
قبل أيــام ،أطل على اإلسرائيليني ضابط رفيع في قيادة
املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة للجيش اإلســرائ ـي ـلــي ،لـيــؤكــد نجاعة
الخطط الدفاعية في مواجهة سيناريوات توغل حزب الله
بريًا ،رغــم إقــراره عمليًا بقدرته على التوغل ،والتشديد
على عامل الردع في أن أحدًا من مقاتلي الحزب لن يعود
حيًا إلى لبنان .يأتي اليوم دور الدفاع الجوي ،في محاولة
إضافية ثانية لطمأنة ما أمكن ،حيال االستعداد ملواجهة
صواريخ حزب الله ،إن نشبت الحرب.
في ذلــك ،تكون القيادة العسكرية اإلسرائيلية قامت بما
عليها إعالميًا ،حيال اثنني من التحديات املثيرة للقلق في
إسرائيل ،إن لدى القيادة أو لدى الجمهور ،في ما يتعلق

بـقــدرات حــزب الـلــه :التوغل الـبــري؛ وال ـقــدرة الصاروخية
املتطورة نوعيًا.
تـ ـح ــدث الـ ـضـ ـب ــاط اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون فـ ــي االتـ ـج ــاه ــن مــع
جمهورهم ،في محاولة الطمأنة بشأن استعداد وجاهزية
جيشهم .مــع ذلــك ،بــرز فــي الطمأنة مسعى لحفظ «خط
ً
الرجعة» في حال نشبت الحرب فعال ،وذلك عبر اإلشارة
إلى «لكن» كبيرة في ما يتعلق بقدرات الحزب وإمكاناته
الفعلية ،في سياق التأكيد على الجاهزية اإلسرائيلية.
فــي مقابلة أم ــس ،يــؤكــد قــائــد الــدفــاع الـجــوي فــي الجيش
اإلســرائـيـلــي ،تسفيكا حيموفيتش ،أنــه عـنــدمــا يتحدث
نصرالله عــن ضــرب حيفا والـخـضـيــرة ،فــا يـعــود أمــام
إسرائيل اال االسـتـعــداد وتحسني الـقــدرات على الــرد مع
تعديالت في بناء القوة وتشغيلها ،لتحسني القدرة على
املواجهة في حال الترجمة العملية للتهديدات.
يـضـيــف أن ال ـت ـهــديــدات عـلــى األم ــن اإلســرائ ـي ـلــي تغيرت
عما كانت عليه في املاضي ،إذ إن «حزب الله لم يكن في
سوريا وهو اليوم هناك ،مع سؤال كبير حول اليوم الذي
يلي الحرب السورية :هل يبقى أم يعود إلى لبنان؟ أنا ال
أعرف كيف أتنبأ حول هذه املسألة».
وأضــاف« :كذلك الوجود اإليراني في سوريا لم يكن في
املــاضــي ،وهــم اآلن يتمركزون فيها .والـســؤال حــول هذا
الوجود أيضا يتعلق بما إذا كانوا سيختفون من سوريا
أو ال .نحن نعمل على تحقيق ذلك عبر الجهود السياسية
والـعـسـكــريــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وإن كـنــت أج ــد صـعــوبــة
فــي رؤيــة اإليــرانـيــن يتنازلون عــن وجــودهــم فــي سوريا
وتركها ،لكن هذا هو الهدف اإلسرائيلي الرقم واحد في
الجبهة الشمالية ،أي إبعاد اإليرانيني ومنع نقل حدودهم

إلى تخوم حدودنا».
فــي توصيفه لتهديد ح ــزب الـلــه وت ـمــدده فــي الساحتني
الـســوريــة واللبنانية ،يــؤكــد الضابط اإلســرائـيـلــي تشكل
جبهة شمالية مختلفة تمامًا ّ
عما كانت عليه قبل سنوات،
«إذ باتت تشمل ربــط سوريا ولبنان بجبهة واحــدة من
دون ح ــدود .حــزب الـلــه نفسه مــوجــود فــي ســوريــا وفي
لـبـنــان ،وم ــن الـصـعــب مـعــرفــة مــركــز ثـقـلــه الــرئـيـســي في
الساحتني».
وتــابــع حيموفيتش ليؤكد حجم التحدي وتعقيداته في
سياق اإلصرار على تحقيق املصالح اإلسرائيلية« :كدولة
وج ـيــش وس ــاح ج ــو ،نـعـمــل ك ــل م ــا بــوسـعـنــا ك ــي نمنع
التمركز اإليــرانــي في ســوريــا ،وكذلك منع حــزب الله من
التزود بسالح استراتيجي من شأنه أن يستخدم ضدنا.
وهذه االستراتيجية لم تتغير في السنوات االخيرة ،وإن
باتت أكثر تعقيدًا وتحديًا».
وعن الهدوء على الجبهة اللبنانية والالقتال فيها ،شدد
حيموفيتش على تجنب الوقوع في خطأ تقديرات امليدان
الظاهري؛ فـ«إذا كان حزب الله يقاتل في سوريا إلى جانب
الهدوء على الجبهة ،إلى جانب التزود بأسلحة متطورة
وتحسني خبرته وأهليته ّالقتالية ،فهذا ليس هــدوءًا .وإذا
قاتل الجيش السوري وتسلح ،فهذا أيضًا ليس هدوءًا».
مــع ذل ــك ،ط ـمــأن حيموفيتش اإلســرائـيـلـيــن إل ــى تطوير
ال ـقــدرات اإلسرائيلية ملواجهة الـتـهــديــدات فــي الساحتني
السورية واللبنانية وقــوس التهديد املشترك للمكونات
الثالثة ،ايــران وسوريا وحــزب الله ،الفتًا الــى أن «سوريا
ّ
ه ــذه بــاتــت م ـغــايــرة وإن أرادت أن تــواج ـه ـنــا بـمــركـبــات
تهديدها ،فيجب أن نكون جاهزين».
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سياسة

ّ
عون :الحريري تغير كثيرًا
على الغالف

طويال.
من اإلثنين  3أيلول الى اإلثنين  10أيلول ضاعف رئيس الجمهورية جرعة ما قاله منتصف الشهر الفائت أنه لن ينتظر
ً
أصر امس على حكومة متوازنة ،وان ليست
بعد قوله ان مسودة الرئيس المكلف تخالف معاييره للحكومة الجديدةّ ،
ثمة مشكلة صالحيات
نقوال ناصيف
ل ـيــس س ـ ـرًا ان «امل ـ ـسـ ــودة امل ـب ــدئ ـي ــة» ـ
االولى له في اليوم  102على التكليف ـ
التي ّ
تقدم بها الرئيس سعد الحريري
ُ
ف ــي  3ايـ ـل ــول ولـ ـ ــدت م ـي ـتــة س ـل ـفــا .مذ
رف ـض ـهــا رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
عــون بعدما أبــدى له مالحظاته ،بات
املـطـلــوب مــن الــرئـيــس املـكـلــف ان يبدأ
م ــن جــديــد ف ــي ص ــوغ م ـس ــودة ثــانـيــة،
ال م ــن ح ـي ــث ان ـت ـه ــى .ق ـب ــل ان ي ـصــدر
الـبـيــان الــرئــاســي فــي ذلــك ال ـيــوم ،على
اثر اجتماع الرئيسني ،كان ثمة اقتراح
بتضمينه عبارة «مسودة مرفوضة».
ث ـ ــم ارتـ ـ ـئ ـ ــي ابـ ـ ـق ـ ــاء ابـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـتـ ـش ــاور
مفتوحة ،بالتركيز على «مالحظات»

عون عن مسودة
الحريري :كل ما حذرته
منه أدخله فيها
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة وم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــره
للحكومة الجديدة ،تبعًا ملا كان اتفق
عـلـيــه مــع ال ـحــريــري مـنــذ ال ـيــوم االول
للتكليف ،ولم يصر الى احترامها.
ف ــي االوس ـ ــاط الــوثـيـقــة الـصـلــة ب ــه ،لم
يـ ـل ــزم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ــرئ ـي ــس
املـكـلــف أي ش ــرط مـنــذ  24اي ــار عندما
صدر بيان التكليف .بدورها الغالبية
النيابية التي سمته بأصواتها الـ111
لــم ت ـقـ ّـيــده .لــم يـسـمــه  17نــائـبــا بينهم
كتلة حــزب الله ون ــواب مستقلون ،اال
ان ـهــم ل ــم ي ــأس ــروه بـمـطــالــب .ل ــم يضع
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف ،م ـن ــذ الـ ـي ــوم االول،
سوى معيارين هما حكومة ثالثينية،
وحكومة وحــدة وطنية ،دونـمــا ادنــى
تفسير لفحواهما وسبل تطبيقهما.
ف ــي احــادي ـثــه م ــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ابان التكليف ،ثم في اللقاءات االربعة
الـ ـت ــي جـمـعـتـهـمــا ق ـب ــل خــام ـس ـهــا فــي
 3اي ـل ــول ،سـمــع مـنــه وج ـهــة ن ـظــره في
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املعايير التي يطلبها ،كون ال حكومة
ال تـ ـقـ ـت ــرن بـ ـت ــوقـ ـيـ ـع ــه ،م ـ ــا ي ـق ـت ـضــي
موافقته امللزمة التي تشترط بدورها
شــراكــة مطلقة فــي م ـســودة يقترحها
الــرئـيــس املـكـلــف ،ال ـع ــارف بـمــا يطلبه
رئيس الدولة.
تأت
لم
املبدئية،
االولى،
املسودة
بيد ان
ِ
ســوى بمعيار واحــد للحريري هــو ان
تكون ثالثينية ،واغفلت كل ما ناقشه
ً
قبال مع عون.

ُ
ثـمــة كــام نـســب الــى الــرئـيــس عـ ّـبــر عن
امـتـعــاضــه ي ــوم ــذاك مــن امل ـس ــودة تـلــك،
م ـ ـفـ ــاده ان الـ ـح ــري ــري س ـل ـم ــه صـيـغــة
ح ـكــومــة «أدخـ ـ ــل فـيـهــا ك ــل م ــا حــذرتــه
م ـ ـن ـ ــه» ،و«ك ـ ـ ـ ــل م ـ ــا ح ـك ـي ـن ــا فـ ـي ــه أت ــى
ب ـن ـق ـي ـض ــه» .ك ــان ــت هـ ـ ــذه اش ـ ـ ـ ــارة ال ــى
الـحـصــص والـحـقــائــب ال ـتــي اقـتــرحـهــا
الرئيس املكلف لوليد جنبالط وحزب
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وتـ ــوزيـ ــع حـقــائــب
ً
ال ـ ــدول ـ ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ـج ــاه ــل ت ــوزي ــر

ّ
النواب السنة املعارضني.
م ــع ان ال ـح ــري ــري ل ــم ي ـع ـقــب م ـبــاشــرة
ع ـلــى ال ـب ـي ــان ال ــرئ ــاس ــي ف ــي  3اي ـل ـ ّـول،
اال ان اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار الـ ـط ــائـ ـف ــة ال ـس ــن ـي ــة
بـ ــدءًا ب ــرؤس ــاء ال ـح ـكــومــات الـســابـقــن
ومــرج ـع ـيــات ـهــا الــدي ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة
وتيار الرئيس املكلف بالذات ،وتوجيه
ات ـهــام مـبـطــن ال ــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بمخالفة الــدسـتــور ،بــالـقــول ان اتـفــاق
الـ ـط ــائ ــف فـ ــي خـ ـط ــر ت ـ ـ ـ ــارة ،وان ثـمــة

ّ
صــاح ـيــات رئ ـي ــس مجلس
ت ـعــرضــا ل ـ ّ
الـ ــوزراء الـســنــي ط ــورًا ،رفــع مــن وتيرة
التشنج بــن فريقي الرجلني .الجمعة
 7ايـ ـل ــول اوف ـ ــد الـ ـح ــري ــري م ـس ـت ـشــاره
الوزير غطاس خوري الى قصر بعبدا
لتبريد هــذا التشنج وال ـعــودة بــه الى
الصفر ،ومـحــاولــة استيعاب تطورات
االي ــام االرب ـعــة املـنـصــرمــة الـتــي اوحــت
بـمــواجـهــة ب ــن ع ــون وال ـح ــري ــري على
ال ـصــاح ـيــات الــدس ـتــوريــة ،ك ــأن االول

ّ
رئيس الجمهورية :يتلهون بـ«الصالحيات» لصرف النظر عن التأليف
ستراسبورغ ـــ داود رمال
ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـت ـ ـهـ ــدئـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف ت ــأل ـي ــف
الحكومة يتابعه رئيس الجمهورية
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون مـ ــن مـنـطـلــق
الحرص على «الوصول إلى النهايات
الـ ـت ــي تـ ـص ـ ّـب فـ ــي م ـص ـل ـحــة ل ـب ـن ــان،
ب ـع ـي ـدًا م ــن ال ـس ـق ــوف ال ـعــال ـيــة الـتــي
غالبًا ما تستهلك الوقت واألعصاب
وتنعكس ضررًا على البلد سياسيًا
واقتصاديًا».
ويأسف رئيس الجمهورية ألن تصل
األم ــور إلــى حــد «أن كلمة تفهم على
غ ـيــر مـقـصــدهــا ق ــد تـ ــؤدي إل ــى فــرط
جهود طويلة لحلحلة العقد املانعة
ل ـ ـ ـ ــوالدة الـ ـحـ ـك ــوم ــة حـ ـت ــى الـ ـس ــاع ــة.
لــذلــك ،ومنذ الـبــدايــة اخـتــار أن يضع
مــع الــرئـيــس املـكـلــف سـعــد الـحــريــري
ال ـض ــواب ــط واإلط ـ ـ ــار امل ـف ـض ـيــن إلــى
ّ
املعبر عنها
الـتــزام اإلرادة الشعبية
فــي االنـتـخــابــات بعيدًا مــن األحـجــام

امل ـن ـفــوخــة أو مـ ـ ّـد ال ـي ــد ع ـلــى حـقــوق
اآلخرين عبر مصادرة نوابهم ،وهذا
ما ُوضع له حد في قانون االنتخاب
وف ــق ال ـقــاعــدة الـنـسـبـيــة ،ووزرائ ـه ــم،
وهـ ــذا م ــا يـتـمـســك بـمـنـعــه م ــن خــال
اإلصــرار على تأليف حكومة تعكس
نتائج االنتخابات».
ّ
وعلى الطائرة الرئاسية التي أقل ّته
مــن ب ـيــروت إل ــى س ـتــراس ـبــورغ ،فند
الرئيس عون بالتفصيل الدستوري
وال ـق ــان ــون ــي مـ ــآل تــأل ـيــف الـحـكــومــة
«ال ـتــي ال يـمـكــن إال أن تــأتــي مـعـ ِّـبــرة
ع ــن إرادة ال ـن ــاس امل ـعـ َّـبــر عـنـهــا في
صناديق االقتراع» ،وعندما سألته
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» :إن ـ ــك ق ـل ــت فـ ــي خ ـطــاب
جامعة سيدة اللويزة إن الحكومة
ستتشكل قريبًا ،فمتى هــذا القريب
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر؟ أج ـ ـ ـ ــاب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ع ـ ــون:
«الحكومة ستتشكل عندما تجلس
الـتـشـكـيـلــة امل ـق ـتــرحــة وف ــق الـصـيـغــة
املـ ـب ــدئـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـل ـه ــا ال ــرئ ـي ــس

عندما تصبح الصيغة
متوازنة يتم تشكيل
الحكومة وفق ُ
المعايير التي أطلقتها

ال ـ ـحـ ــريـ ــري إلـ ـ ــى بـ ـعـ ـب ــدا والـ ـ ـت ـ ــي لــم
أرف ـض ـهــا ول ــم أق ـب ـل ـهــا ،إن ـمــا جعلت
م ـن ـه ــا ط ـ ــرف ال ـخ ـي ــط املـ ـفـ ـت ــرض أن
يــوصــل إل ــى تحسينها ومــاء مـتـهــا
ملعايير التأليف التي اتفقت عليها
مع الرئيس الحريري فور تكليفه».
وج ــدد عــون نفيه الـقــاطــع «أن نكون
ال ـج ـه ــة املـ ـع ــرقـ ـل ــة» ،وق ـ ـ ــال« :ع ـنــدمــا
تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل
ال ـح ـكــومــة وفـ ــق امل ـعــاي ـيــر واملـ ـب ــادئ
التي أطلقتها في خطابي يوم األول
مــن آب املــاضــي وال ـتــي الق ــت وتلقى
تجاوبًا من كل األطراف».
وأع ـ ــاد ع ــون الـتــأكـيــد أن ــه «ال يـجــوز
ألي فـئــة أو طــائـفــة احـتـكــار التمثيل
أو ت ـه ـم ـي ــش فـ ـئ ــة مل ـص ـل ـح ــة أخ ـ ــرى
أو إقـ ـص ــاء أح ـ ـ ــد» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ــه
«يـ ـ ـج ـ ــري ح ــالـ ـي ــا ال ـت ـل ـه ــي ب ـم ـســألــة
ال ـص ــاح ـي ــات لـ ـص ــرف األن ـ ـظـ ــار عــن
امل ـس ــأل ــة األس ــاسـ ـي ــة ،وه ـ ــي تـشـكـيــل
الحكومة ،في حني أن الدستور ينص

على الشراكة بني الرئاستني األولى
والثالثة في التأليف ،فليفسروا لنا
معنى هذا ،حيث ال مجال لالجتهاد
بوجود النص الدستوري».
وح ـ ـ ــول ن ـي ـت ــه ت ــوجـ ـي ــه رسـ ــالـ ــة إل ــى
ّ
املـجـلــس الـنـيــابــي ه ــذا الـشـهــر ،لحث
الــرئ ـيــس املـكـلــف تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
اك ـت ـفــى عـ ــون ب ــال ـق ــول« :ي ـم ـكــن ذل ــك،
وهذا حق دستوري».
ودع ـ ـ ــا ع ـ ــون وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام «إلـ ــى
مـقــاربــة ملف الكهرباء بموضوعية
ل ـك ـش ــف الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـت ــي
ع ــرق ـل ــت ف ــي امل ــاض ــي ت ـم ــوي ــل ش ــراء
معامل اإلنتاج ،وأخــرت عمدًا تنفيذ
الخطة التي كانت قد وضعت في عام
 ،2012وال ـع ــودة إل ــى مــواقــف بعض
األط ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــن ال ــذي ــن قــالــوا
صراحة إنهم يريدون «فرملة» العماد
ع ــون ووزرائ ـ ــه ليتبني بــوضــوح من
هــي الجهات التي عرقلت وبعضها
ال يزال يمارس الدور نفسه».

سياسة
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تقرير

رسالة حزب الله إلى «التيار» في جبيل :معكم!
ينتقص مما للثاني.
ف ــي ج ــان ــب م ـمــا حـمـلــه وزي ـ ــر الـثـقــافــة
ال ــى رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ان الــرئـيــس
املكلف ليس في صــدد اي خــاف معه.
هــو متمسك بالتعهدات الـتــي قطعها
ل ــه .ي ـقــف ال ــى ج ــان ــب الــرئ ـيــس وي ـقـ ّـدر
مواقفه ،وال يستهدف حتمًا العهد .لم
ّ
يتغير ،وال يعدو ما قيل في الحمالت
املضمرة على عون ردود فعل توقفت،
وهــو ال يجاريها فــي اي حــال ،قبل ان
تنتهي سلة التطمينات التي حملها
ّ
ستتغير
املوفد الى القول :منذ اللحظة
املواقف.
تـ ــأك ـ ـيـ ــد اضـ ـ ــافـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى وقـ ـ ـ ــف اثـ ـ ـ ــارة
ال ـص ــاح ـي ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ف ــي وج ــه
رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،وال ـ ـع ـ ــودة ال ــى
امل ـش ـ ّك ـل ــة االص ـ ــل الـ ـت ــي هـ ــي ال ـتــأل ـيــف
املتعذر للحكومة.
على ان ما قاله عــون ،في الطائرة الى
ستراسبورغ ،رفع من نبرة التصعيد.
ف ــي آن اكـ ــد انـ ــه ل ــم ي ـف ــك ال ـت ـم ــاس مــع
ال ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـت ــرض م ـع ــاي ـي ــره
للتأليف ايًا تكن مصادرها ،ويصر على
استعجال ابـصــار الحكومة الجديدة
في اســرع وقــت .نفى ان يكون «الجهة
امل ـعــرق ـلــة» ،واف ـصــح عــن ان ال حكومة
«ال تـ ـك ــون ال ـص ـي ـغ ــة مـ ـت ــوازن ــة» وف ــق
املـعــايـيــر وامل ـب ــادئ الـتــي تـحــدث عنها
فــي بـيــان  3ايـلــول للمرة الثانية ،بعد
خطاب عيد الجيش فــي االول مــن آب.
االساس في كالمه هذا تأكيد «الشراكة
ب ــن الــرئــاس ـتــن االول ـ ــى وال ـثــال ـثــة في
التأليف» ،وان «ال مجال لالجتهاد في
وجود النص الدستوري».
مع ذلك ،رغم تمسكه بالحريري رئيسًا
للحكومة الـثــانـيــة ورغـبـتــه فــي البقاء
الى جانبه طيلة الوالية ،ال يخفى على
عــون حجم املــآزق التي يضع الرئيس
املكلف نفسه فيها:
 - 1يريد تأليف الحكومة واالستمرار
فــي ال ـســرايــا ،وال يسعه التخلص من
شـ ـ ـ ــروط جـ ـنـ ـب ــاط وسـ ـمـ ـي ــر ج ـع ـجــع،
فيتبناها بكليتها ،مع معرفته املسبقة
بأن شريكه الفعلي في اعالن الحكومة،
وهـ ــو رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،يــرفـضـهــا
تمامًا.
 - 2عــاقـتــه بــالــريــاض ليست عـلــى ما
يرام .منذ تكليفه في  24ايار لم يتمكن
ال ـحــريــري ،ال ــذي زار الـسـعــوديــة اربــع
مــرات على االقــل بــدءًا من اليوم التالي
للتكليف ،من االجتماع بمسؤول رفيع
في اململكة .لم يستقبله امللك ،وال صلى
على جاري العادة الى جانبه في اليوم
االول للعيد .عندما يحط في الرياض
ال يستقبله سوى سائقه الذي يقود به
السيارة الى منزله.
 - 3لـيــس خــافـيــا اي ـضــا االع ـت ـقــاد بــأن
اململكة لم تغفر له استنجاده بالرئيس
الفرنسي ايمانويل مــاكــرون إلخراجه
من احتجازه في الرياض ،في  4تشرين
الـثــانــي  ،2017حينما اعـلــن مــن هناك
استقالته .مــن ثــم اتــاحــة الفرصة امــام
عودته الى بالده.
 - 4ليس خافيًا ايضًا وايضًا ما ينقل
عن لسان رئيس الجمهورية ان رفضه
اسـتـقــالــة  4تـشــريــن الـثــانــي ،واص ــراره
عـلــى اس ـت ـعــادة ال ـحــريــري ال ــى وطـنــه،
ّ
شكال الرافعة الوطنية الفعلية البقاء
الــرجــل داخ ــل امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة .ما
خــا ذل ــك ربـمــا ظــل ه ـنــاك ،فــي االقــامــة
ال ـغ ــام ـض ــة ال ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم ،او ذه ـ ــب ال ــى
اعتزال تسابق حينذاك الراكضون وراء
خالفته.
 - 5ال يخفي رئيس الجمهورية ،رغم
محاولة وزيــر الثقافة الجمعة الفائت
ت ـب ــدي ــد ه ـ ــذا االنـ ـطـ ـب ــاع ،شـ ـع ــورًا ب ــأن
الـحــريــري تـغـ ّـيــر كـثـيـرًا عـمــا عــرفــه فيه
منذ التسوية الرئاسية عــام  :2016لم
يعد هو نفسه.

في العادةُ ،يبادر الفريق
الرابح إلى احتضان الفريق
األضعف ،ودعوته إلى
فتح صفحة جديدة.
العكس هو ما حصل في
منطقة كسروان الفتوح
ـ ـ ـ جبيل ،فكان حزب الله
صاحب الدعوة للتيار
الوطني ّ
الحر إلى إعادة
وصل ما قطعته مرحلة
االنتخابات النيابية
ليا القزي
ب ـع ــد ث ــاث ــة أشـ ـه ــر مـ ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ،ق ـ ّـرر ح ــزب ال ـل ــه ،ف ــي دائ ــرة
ك ـس ــروان الـفـتــوح ـ ـ ـ ـ جـبـيــل ،امل ـبــادرة
إلــى طـ ّـي هــذه «الصفحة األلـيـمــة» في
ال ـع ــاق ــة م ــع ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر.
ّ
احـتـفــال تـخــريــج ط ــاب عــن الغويبة
(جـ ـ ــرد ج ـب ـي ــل) ،كـ ــان امل ـن ــاس ـب ــة ال ـتــي
ّ
ُ
ُ«هندست» من أجــل هــذا الـهــدف .أطل
املــرشــح الـســابــق لالنتخابات الشيخ
ح ـســن زع ـي ـت ــر ،م ـ ّ
ـوج ـه ــا رس ــال ــة ذات
وجهني :األولــى إلــى النائب مصطفى
الـحـسـيـنــي الـ ــذي ك ــان ح ــاضـ ـرًا ،فـقــال
لـ ــه« :ن ـح ــن واإلخ ـ ـ ــوة ف ــي ح ــرك ــة أم ــل،
ن ـق ــول ل ـل ـسـ ّـيــد م ـص ـط ـفــى الـحـسـيـنــي،
نــائــب جبيل وك ـس ــروان ،نـحــن مـعــك».
اس ـت ـغــرب عـ ـ ٌ
ـدد م ــن ال ـحــاضــريــن هــذه
ّ
«املـبــايـعــة» ،لـكــن حــزب الـلــه هــدف إلى
أن ُ
«ي ــري ــح» الـحـسـيـنــي ف ــي املـنـطـقــة،
ّ
طوال مدة واليته البرملانية.
أم ـ ــا ال ــرس ــال ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ف ـك ــان ــت إل ــى
«ف ــري ــق ال ـ ـع ـ ـهـ ــد» ...ب ـغ ـي ــاب ُمـنـسـقـيــة
ّ
الحر في قضاء جبيل،
التيار الوطني
واعتذار النائب سيمون أبي رميا عن
عدم الحضور بداعي السفر .فلم يكن
«شاهد» على «رسالة» حزب الله
من
ٍ
ّ
ُ
الجبيلية إلى العونيني ،إل ُمستشار
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل،
حضر
الـطـبـيــب طـ ــارق ص ـ ــادق ،الـ ــذي
ً
ً
أص ـ ـ ــا ب ـص ـف ـت ــه ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ت ـل ـب ـيــة
لدعوة رئيس بلدية عني الغويبة رائد
ب ـ ّـرو .أراد مـســؤول املنطقة الخامسة
والشمال في حزب الله حسني زعيتر،

ّ
ال ــذي ش ــن زم ــن االن ـت ـخــابــات هجومًا
ُمـ ـب ــاشـ ـرًا ع ـل ــى أبـ ــي رمـ ـي ــا ،وك ـ ــان فــي
مُــواجـهــة ُمــرشــح «ال ـت ـيــار» عــن املقعد
املـ ـخـ ـص ــص ل ـل ـط ــائ ـف ــة ال ـش ـي ـع ـي ــة ،أن
ّ
ُي ـخ ـبــر ال ـعــون ـيــن أن «االخـ ـت ــاف في
الرأي في االنتخابات النيابية ،أصبح
وراء ن ـ ـ ـ ــا ،ألنـ ـن ــا م ـع ـكــم ن ــواج ــه ال ـي ــوم
أك ـب ــر ه ـج ـمــة ع ـلــى ال ـك ـي ــان الـلـبـنــانــي
إلسقاط هذا الرئيس القوي .سيسقط
ّ
كـ ــل اآلخـ ــريـ ــن ،ولـ ــن ي ـس ـقــط الــرئ ـيــس
الـقــوي» .ليس في األمــر استغراب من
أن ي ـك ــون حـ ــزب ال ـل ــه س ـن ـدًا أســاس ـيــا
لرئاسة الجمهورية في هذه املرحلة،
فالتحالف االستراتيجي بني الرئيس
م ـي ـش ــال عـ ــون واألم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـحــزب
ّ
ال ـل ــه ال ـس ـ ّـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه ،شــكــل
دائ ـمــا س ــورًا منيعًا أم ــام االه ـت ــزازات
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ ـكـ ــوادر واُل ـقــاعــدتــن
ّ
ّ
الـشـعـبـيـتــن .ول ـك ــن ،ألن امل ـت ـكــلــم هو
ّ
حـســن زع ـي ـتــر ،وألن املـنــاسـبــة تــأتــي
بعد أشـهـ ٍـر مــن االنـتـخــابــات النيابية
التي ّ
سببت شبه قطيعة بني الفريقني
ّ
ـ ـ ـ ـ الحليفني ،كان للموضوع «أهمية»
ّ
أكـ ـ ـب ـ ــر ،ول ـ ـ ــه داللـ ـ ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة ،ه ـ ــي أن
ح ــزب الـلــه يفتح األبـ ــواب أم ــام إع ــادة
التنسيق والتعاون مع التيار العوني
ف ــي ك ـس ــروان ال ـف ـتــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جـبـيــل .وقــد

غاب أبي رميا
ومنسقية «التيار»
في جبيل عن احتفال
عين الغويبة

ّ
ت ـمــنــى زع ـي ـتــر خ ــال ك ـل ـم ـتــه ،ل ــو كــان
امل ـس ــؤول ــون ف ــي «ال ـت ـي ــار» حــاضــريــن
ليسمعوا الكالم.
كــان ُيمكن أن يكون الحديث ُمباشرًا
ّ
فــي لـقــاء ثـنــائــي ،ل ـكــن ح ــزب الـلــه أراد
إيـصــال رســالــة علنية إلــى املسؤولني
ال ـعــون ـيــن .ت ـقــول م ـص ــادر قــري ـبــة من
ّ
ح ــزب الـلــه إن «ال ـهــدف األســاســي هو
الجمهور الـعــونــي .أراد حــزب الـلــه أن
يسحب االحتقان من الشارعُ ،
ويعيد
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف الـ ـش ــرائ ــح
الشعبية إل ــى ســابــق ع ـهــده» .أم ــا ّفي
املرحلة الثانية« ،فاملفترض أن تتلقف

القيادة العونية في كسروان الفتوح
وجبيل هــذا الخطاب ،ليجري البناء
عليه .التواصل بني حزب الله والتيار
ش ـب ــه م ـق ـط ــوع م ـن ــذ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ال
يـ ــوجـ ــد تـ ـنـ ـسـ ـي ــق ،وال ُم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
مناسباتهما ،لذلك يجب فتح صفحة
ّ
جــديــدة» .إال أن ب ــوادر األم ــل ال تلوح
ُ
ّ
ف ــي األفـ ـ ّـق .ت ـقــول م ـص ــادر م ـقــربــة من
باسيل إنــه «على الصعيد املركزي ال
يــوجــد مـشـكـلــة فــي ال ـعــاقــة مــع حــزب
الـلــه ،ولـكــن فــي جبيل هـنــاك خـ ّلــل في
الـتـنـظـيــم» .وتــوضــح امل ـصــادر أن ــه «ال
ّ
يجب أن يـتــولــى مسؤولية التنسيق
ُ
ٌ
مع حزب الله أشخاص ،يقاربون هذه
العالقة من بــاب املصلحة واألصــوات
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــو م ــؤم ــن
بالتفاهم والـعـيــش املـشـتــرك وقضية
املقاومة».
ّ
خسارة مقعد جبيل ال تعني أن حزب
ال ـل ــه س ـي ـن ـفــض ي ــدي ــه م ــن ال ـع ـم ــل فــي
دائــرة كسروان الفتوح ـ ـ ـ ـ جبيل .بعد
مــرح ـلــة ال ـت ـق ـي ـيــم ،يـ ــدور ن ـق ــاش حــول
كـيـفـيــة م ـقــاربــة ال ــوض ــع الــداخ ـلــي في
املـنـطـقــة ،والـسـبـيــل األف ـضــل لتفعيله.
ّ
تـقــول امل ـصــادر إن «الطبيعي هــو في
العودة إلى الوضع السابق مع التيار
ّ
الحر».
الوطني

ّ
تقول المصادر إن هناك شبه قطيعة في جبيل بين «الحزب» و«التيار» منذ االنتخابات (مروان بوحيدر)

تقرير

يوسف ممنوع من ذكر اسم عماد لحود!
أص ـ ـ ــدر ق ــاض ــي األم ـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة
فـ ــي امل ـ ــن رالـ ـ ــف ك ــركـ ـب ــي ،فـ ــي  13آب
املـ ــاضـ ــي ،ق ـ ـ ــرارًا ي ـم ـنــع ف ـي ــه الــرئ ـيــس
ال ـســابــق لـهـيـئــة أوج ـي ــرو عـبــد املـنـعــم
ي ــوس ــف ،م ــن «ال ـت ـع ــرض لـلـمـسـتــدعــي
عبر ذكر أو نشر أو إذاعة
عماد لحود ً
اس ـم ــه ص ــراح ــة أو تـلـمـيـحــا أو نـشـرًا
تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 25
مليون ليرة عن كل مخالفة للقرار».
وك ــان ل ـحــود ق ــد أش ــار ف ــي اسـتــدعــائــه
إل ــى أن يــوســف ي ـ ّ
ـزج بــاسـمــه ف ــي عــدة
مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة بـ ـنـ ـح ــو ي ـث ـيــر
الشبهات حوله ،وال سيما أنــه يتهمه
ب ــال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
واس ـت ـج ــرار اإلن ـت ــرن ــت غ ـيــر ا ّل ـشــرعــي،
ـار
مشيرًا إلــى أن هــذا الخبر ملفق وعـ ٍ
من الصحة تمامًا ويؤدي إلى التعرض
ل ـش ـخ ـصــه وكـ ــرام ـ ـتـ ــه .وب ـح ـس ــب نــص
الدعوى ،فقد استند لحود إلى املقابلة
ال ـتــي أجــرت ـهــا «األخـ ـب ــار» م ــع يــوســف
بتاريخ  ،2018/6/5والتي يشير فيها

إلــى (إدان ــة إح ــدى الـشــركــات املتورطة
ف ــي قــرص ـنــة اإلن ـت ــرن ــت غ ـيــر الـشــرعــي
فــي قضية الـتــواصــل مــع إســرائـيــل في
م ـح ـطــة ال ـ ـبـ ــاروك عـ ــام  2009الـتــابـعــة
واململوكة من عماد نصري لحود.)...
أما كركبي ،فعلل قراره باإلشارة إلى
أن «لـقـضــاء العجلة الـتــدخــل بصورة
م ـس ـب ـق ــة لـ ـلـ ـح ـ ّـد مـ ــن ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر
فـ ــي ح ـ ـ ــاالت اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة وم ـ ـحـ ــددة،
وت ـحــدي ـدًا مـتــى ثـبــت أن أث ــر الـتــدبـيــر
املطلوب على حرية التعبير سيكون
أق ــل ضـ ــررًا م ــن ال ـض ــرر الـجـسـيــم غير
القابل للتعويض الــذي قــد ينشأ في
ع ــدم ات ـخ ــاذ ذل ــك ال ـتــدب ـيــر ،وإال فــإنــه
ال ي ـجــوز الـتــدخــل مـسـبـقـ ّـا ،وال سيما
أن قــانــون املـطـبــوعــات يــوفــر الحماية
مــن ال ـت ـعــرض لـلـغـيــر عـنــد كــل تـجــاوز
لحرية التعبير» .وخلص كركبي في
قراره إلى أن «حرية اإلعالم والتعبير
عن الرأي تقف عند حدود تناول هذه
الـحــريــة لـشـخــص األفـ ــراد وكــرامـتـهــم،

إذ إن ــه ف ــي ه ــذا ال ــوض ــع نـصـبــح أم ــام
الحالة االستثنائية املشار إليها آنفًا،
والتي تستوجب اتخاذ رقابة مسبقة
م ــن ق ـب ــل الـ ـقـ ـض ــاء ،ل ـي ــس ب ـه ــدف شــل
دور اإلعــام وحرية التعبير أب ـدًا ،بل
حـمــايــة لـكــرامــة األش ـخ ــاص الــذيــن تم
التعرض لهم ،وال سيما أنــه ال يمكن
وض ــع ه ــذه ال ـت ـع ــدي ــات ت ـحــت ع ـنــوان

حرية اإلعالم والرأي».
واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر عــن
ق ـ ــاض ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق لـ ـ ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ـت ــاري ــخ 2009/12/15
(محطة الـبــاروك) ،الــذي لم يذكر اسم
امل ـس ـتــدعــي ل ـح ــود ،اع ـت ـبــر كــرك ـبــي أن
األم ـ ــر ي ــؤك ــد عـ ــدم ص ـح ــة االت ـه ــام ــات
ال ـ ـتـ ــي ي ـط ـل ـق ـه ــا ي ـ ــوس ـ ــف ،م ـ ــا ي ـش ـكــل
بالتالي «الـحــالــة االستثنائية (التي
ّ
للحد
تسمح للقضاء بالتدخل مسبقًا
من حرية التعبير)».
ُيذكر أن اسم عماد لحود كان قد تردد
مـ ــرارًا فــي قـضــايــا تـتـعـلــق بــاإلنـتــرنــت
غير الشرعي ،آخرها ما كشف في عام
 ،2016حيث اعترف حينها بامتالكه
ملحطة إنترنت غير شرعي في عيون
ال ـس ـي ـم ــان ،ضـبـطـهــا م ـك ـتــب مـكــافـ ّحــة
الجرائم املالية في أوجيرو .وقد وقع
في حينه على محضر يتضمن جردة
بكل األجهزة التي صودرت.
(األخبار)
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مجتمع

مجتمع
تحقيق

على الحافة

«أوالد الدولة» يعتدون على أمالكها

ّ
ُ
حرش بيروت ...يقضم ويتبدد!
ً
َْ
في المشكالت الطارئة وحاالت التعدي على الملك العام ،مثال ،يتم اللجوء الى القوى األمنية .إذ أن «أوالد الدولة» هم األولى بالدفاع عن أمالكها التي
تتآكل حتى تكاد تختفي« .أوالد الدولة» هم األمل األخير بفرض النظام لحماية مساحاتنا العامة ،على قلتها ،في مدينة تختنق بعشوائياتها ...لكن ،في
ّ
ويقضمون مساحات اضافية منه! وتبلغ العبثية أقصاها عندما تصبح القوى األمنية
ينضم هؤالء الى الجهة التي تتعدى على الملك العام
مشهد سوريالي،
ّ
ّ
المكلفة حماية الملك العام مطالبة بكف يدها وجرافاتها وآلياتها عن هذه األمالك!
رلى إبراهيم
ّ
نهاية األسبوع املاضي ،استفاق سكان
امل ـبــانــي املـحـيـطــة ب ـحــرش ب ـي ــروت على
ص ــوت ج ــرف أش ـج ــار ص ـنــوبــر ومـعـهــا
مساحة اضافية من العقار الرقم ،1925
ُاي الـ ـح ــرش ،م ــن ج ـهــة ال ـط ـيــونــة ،حيث
شـ ّـيــد قبل سـنــوات مبنى لسرية السير
التابعة لقوى األمن الداخلي على العقار
ن ـف ـســه! ل ــم يـقـتـصــر األم ـ ــر ع ـلــى أش ـجــار
الـصـنــوبــر .بـســرعــة هــائـلــة ب ــدأت أعـمــال
الحفر مــن دون أن يـعــرف أحــد مــا الــذي
يــدور .بلدية بيروت عقدت ،في السابع
من الشهر الجاري ،جلسة تطرقت فيها
الــى أعـمــال الحفر الـتــي تـجــري فــي جزء
م ــن ال ـع ـق ــار  1925م ــن م ـن ـط ـقــة امل ــزرع ــة
الـعـقــاريــة امل ـحــاذي ملـسـتــديــرة الطيونة.
و«شـجـبــت القطع الـعـشــوائــي لألشجار
وأثـنــت على ق ــرار املـحــافــظ زي ــاد شبيب
بــوقــف األع ـمــال ف ــورًا طالبة منه إتخاذ
ّ
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات صـ ـ ــارمـ ـ ــة» .وكـ ــلـ ــف امل ـج ـلــس
«اللجنة القانونية دراس ــة كــل الـقــرارات
الصادرة عن املجالس السابقة والتأكد
منها لتحديد املسؤوليات».
رغم مرور ثالثة أيام على قرار املحافظ،
كـمــا ذكـ ــرت الـبـلــديــة ف ــي بـيــانـهــا ،كــانــت
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ت ـ ـ ــزال م ـس ـت ـم ــرة ع ـل ــى ق ــدم
وسـ ـ ــاق ص ـب ــاح أمـ ـ ــس ،وب ــات ــت ال ـح ـفــرة
بعمق نحو  4أمتار« .األخبار» تواصلت
مــع شبيب ال ــذي ق ــال إن ــه خ ــارج لبنان،
وأوض ـ ـ ــح أن «امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لــأمــن

العام تقوم بهذه األشغال إلنشاء مركز
ّ
لها» ،وأكــد أن «األشغال توقفت اليجاد
م ـق ـ ّـر ب ــدي ــل» .ل ـك ــن ،الـ ـج ــراف ــات ك ــان ــت ال
تــزال تعمل صباح اليوم (أمــس)؟ أجاب
شبيب« :اليوم أبلغت الجهة التي تقوم
بالتنفيذ بــالـتــوقــف عــن الـعـمــل» .ولــدى
سـ ـ ــؤال امل ـح ــاف ــظ ع ــن ط ـب ـي ـعــة األشـ ـغ ــال
وعما اذا كان القائمون باألعمال حازوا
رخصة منه بذلك ،أجاب أن «األمن العام
ه ــو ال ـج ـهــة ال ـت ــي يـمـكـنـهــا االج ــاب ــة عن
هذه األسئلة» ،الفتًا إلى أنه لم يعط أي
رخصة في هذا الشأن.
ّ
في املقابل ،أكدت مصادر وزارة الداخلية
واالمن العام لـ«األخبار» أن اي كتاب لم
يصل مــن املحافظ الــى الداخلية أو الى
املديرية العامة لألمن العام تطلب وقف
األشـ ـغ ــال .ول ـف ـتــت ال ــى أن ب ـن ــاء امل ــراك ــز
ّ
األمنية والعسكرية ال يتطلب الحصول
«الضجة» حول
على رخصة .واستغربت
ُ
األمر ،إذ أن مبنى سرية السير ش ّيد على
العقار نفسه منذ أكثر من عقد ،كما أن
هناك طريقًا واسعًا يفصل بني الحرش
وم ــوق ــع األش ـ ـغـ ــال .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
ال ـع ـقــار ك ــان مــوضــوعــا ب ـت ـصـ ّـرف االم ــن
الــداخ ـلــي ،فأنشئت لجنة مشتركة بني
املديريتني االمنيتني لتمكني االمن العام
من إنجاز مبنى فوق هذا العقار .وكانت
وزارة الداخلية مطلعة على مــا يجري
ّ
ومسهلة له .وقالت املصادر إن الحاجة
امل ــاس ــة إلق ــام ــة مـبـنــى ام ـنــي ع ـلــى أرض
ّ
تملكه الدولة حتم اللجوء إلى قطع عدد

من األشجار ُ
سيعاد زرع عدد مماثل لها
في محيط املبنى بعد إنجازه.
إال أن خـ ـب ــراء ف ــي ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـع ـقــاري
ّ
أكـ ــدوا أن األش ـغــال يـجــب أن تـحــوز على
إذن من الجهة املالكة ،أي بلدية بيروت،
وأن تـشـيـيــد م ـب ـنــى س ــري ــة ال ـس ـيــر على
العقار نفسه ال يعطي القوى األمنية حقًا

مصادر الداخلية ّ
واألمن العام :لم نتبلغ
أي كتاب من المحافظ
بوقف األشغال

مكتسبًا في تشييد مزيد من األبنية من
دون مثل هذا اإلذن.
هــل كانت بلدية بـيــروت تضرب بالرمل
ع ـنــدمــا أث ـن ــت ع ـلــى ق ـ ــرار امل ـح ــاف ــظ قبل
ثالثة أيام من صدوره ،في عملية تبادل
ً
لـ ـ ـ ــأدوار ش ـه ــدن ــا فـ ـص ــوال م ـمــاث ـلــة لـهــا
فــي كــل قضايا التعدي على املـلــك العام
لـ«تضييع الطاسة» ،أم أنها أرادت رفع
ال ـصــوت ألن املـبـنــى ،بـحـســب معلومات
«األخ ـبــار» ،سيخصص لــدائــرة أمــن عام

ّ
التعديات «الرسمية» و«الدينية» على الحرش قلصت مساحته من مليون و 200ألف متر مربع الى  300ألف (مروان طحطح)

الـضــاحـيــة ،فيما صمتت لـسـنــوات على
إق ــام ــة مـبـنــى سـيــر ب ـي ــروت عـلــى الـعـقــار
نفسه؟
والعقار  ،1925أي حرش بيروت ،ال يشمل
ّ
واملسيج
فقط ذلك املثلث الحالي املزروع
بسور من حديد .إذ أن مساحة هذا العقار
امل ـص ـنــف مــوق ـعــا طـبـيـعـيــا كــانــت مـلـيــون
و 200ألف متر مربع ،قبل أن ّ
تكر سبحة
التعديات «الرسمية» و«الدينية» عليه:
سباق الخيل ،جامع الخاشقجي ،مجمع
اإلم ــام شمس الــديــن ،املجلس االســامــي
ال ـش ـي ـع ــي األعـ ـ ـل ـ ــى ،مـ ــدافـ ــن «الـ ـشـ ـه ــداء»
و«الشهيدين» ،سرية الـسـيــر ...لتتقلص
مساحته الـيــوم الــى  300ألــف متر مربع
فـقــط .وه ــو مـهــدد بـمــزيــد مــن الـقـضــم مع
سماح البلدية واملحافظ ووزير الداخلية
نهاد املشنوق ببناء مستشفى ميداني
مصري داخــل الـحــرش ،رغــم رفــض ثالثة
وزراء صـحــة مـتـعــاقـبــن ووزارة الــدفــاع
ووزارة ال ـب ـي ـئ ــة .وقـ ــد رفـ ــض امل ــان ـح ــون
املـ ـص ــري ــون ط ـل ــب وزارة الـ ــدفـ ــاع وض ــع
ّ
مصرين
املستشفى فــي عـهــدة الـجـيــش،
على أن تبقى ادارته في عهدتهم!
جمعية «نحن» دعت الى مؤتمر صحافي
ص ـب ــاح الـ ـي ــوم قـ ــرب م ــوق ــع األعـ ـم ــال في
الـطـيــونــة .وق ــال رئـيــس الجمعية محمد
أي ــوب ل ــ«األخ ـب ــار» إن الـعـقــار رق ــم 1925
«مـصـنــف ضـمــن املـنـطـقــة الـتــاسـعــة التي
يمنع الـبـنــاء فيها بحسب الـقــانــون رقــم
 1939وقـ ــد اع ـت ـب ــرت ــه وزارة االق ـت ـص ــاد
الوطني موقعا طبيعيا فبات كمحمية.

وهــو منشأة السـتـخــدام العموم بحسب
االتفاقية املعقودة بني بلدية بيروت وايل
دو فــرانــس .لــذلــك ممنوع ضــرب مسمار
فـيــه وي ـجــب أن يـبـقــى مـفـتــوحــا للعموم.
واألنـكــى أن وزارة البيئة ،الوصية على
ال ـ ـحـ ــرش ،ال ع ـل ــم ل ـه ــا ب ـم ــا يـ ـج ــري ول ــم
يـسـتـشــرهــا أحـ ــد» .وحـ ّـمــل مـســؤولـيــة ما
ي ـج ــري الـ ــى م ـحــافــظ بـ ـي ــروت وال ـب ـلــديــة
وال ـقــوى األمـنـيــة ،وق ــال إن الجمعية في
صدد رفع دعوى قضائية.
أس ـتــاذة التخطيط املــدنــي فــي الجامعة
األميركية عضو «بيروت مدينتي» منى
فياض لفتت الى أنه «سبق أن اجتمعنا
مــع املـحــافــظ ب ـشــأن ح ــرش ب ـيــروت وهــو
جزء من املخطط األخضر الــذي يفترض
أن يحمي املـســاحــات الـخـضــراء .طالبنا
يومها بحماية رئــة بـيــروت أي الحرش
وع ـ ـ ــدم ت ـج ــزئ ـت ــه ووض ـ ـعـ ــه ض ـم ــن خـطــة
مـتـكــامـلــة ،ورأي ـن ــا ت ـجــاوبــا م ــن املـحــافــظ
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـصـ ــدف أن ـ ـ ــه ي ـع ـل ــق ن ـس ـخ ــة عــن
املـخـطــط األخ ـض ــر ف ــوق مـكـتـبــه .اال أنـنــا
ل ــم ن ــر أم ـ ـرًا مـلـمــوســا س ــوى ابـتـســامـتــه،
فيما الواقع أن من وضع املخطط ينسفه
ونفاجأ بكل طرف يرمي املسؤولية على
اآلخ ــر» .وأك ــدت فـيــاض أن املـحــافــظ «هو
امل ـســؤول الـعــام وال يمكنه تبرئة نفسه،
بل يفترض به أن يقوم بأكثر من اصدار
بيان وطلب وقــف األع ـمــال» ،سائلة عما
«يمنعه مــن عقد مؤتمر صحافي وقــول
رأيه على العلن ،هو وبلدية بيروت ،بدل
التلطي وراء البيانات؟».

«معالجة» الليطاني
ّ
هدر الوقت والمال لمزيد من التلوث!
حبيب معلوف
اجتماع لجنة األشـغــال العامة والنقل والـطــاقــة واملـيــاه
النيابية ،أخ ـي ـرًا ،لبحث مــوضــوع تـلــوث الليطاني كان
بمثابة تـظــاهــرة أكـثــر مـنــه اجـتـمــاعــا ،نـظـرًا إل ــى حشد
امل ـســؤولــن ال ــذي ح ـضــره .وك ــان الف ـتــا أي ـضــا انـطــاق
أعـمــال لجنة اإلدارة وال ـعــدل النيابية ببحث املــوضــوع
نفسه ،وتـشـ ّـدد رئيسها مع ال ــوزراء الذين ّ
تغيبوا عن
االجـتـمــاع ...رغــم ذلــك ،يمكن الـجــزم ،مــرة جــديــدة ،بأن
مشكلة تلوث الليطاني وبحيرة القرعون لــن تحل ،ال
بل ستتفاقم الى ما ال يمكن العودة عنه .وكل الجهود
واالجتماعات واألموال التي صرفت ـ ـ وستصرف ـ ـ من
أجل «املعالجة» ستذهب هدرًا.
هذا الكالم ـ ـ االستنتاج قيل منذ أكثر من عشر سنوات،
ً
وقد ثبتت صحته .فما الذي تغير لنبني آمــاال جديدة،
غير الحملة الكبيرة التي أطلقها املدير الجديد ملصلحة
الليطاني ،والتي يتوقع أن تصطدم بالعوائق السياسية
ال ـفــاســدة نفسها ال ـتــي ت ـحــول فــي الـنـهــايــة دون وقــف
التعديات على مجرى النهر؟
ال شيء تغير .ال بل إن التوصيات واملناقشات ال تزال
تــدور في الحلقة املفرغة نفسها .إذ ال استراتيجيات
وال رؤيـ ــة شــام ـلــة وال أولـ ــويـ ــات ،وال ح ـكــومــة جــامـعــة
وم ـس ــؤول ــة ،وال رئ ـي ــس ح ـكــومــة ي ـق ــوم بـ ــدور املـنـســق
ال ــذي يـعــرف إلــى أيــن يــريــد أن يصل ومــا املـطـلــوب من
كل وزارة .كما أن معالجة تلوث نهر دون غيره ،مهما
كانت أهميته االستراتيجية ،لن تؤتي ثمارها من دون
ربطها بسياسات واستراتيجيات التنمية املستدامة
التي يفترض أن تضعها وزارة البيئة ،ويتبناها رئيس
الـ ـ ــوزراء نـفـســه ،وي ــدع ــو عـلــى أســاس ـهــا ك ــل الـ ـ ــوزارات
والوزراء املعنيني إلى مناقشتها وتبنيها.
هذه االستراتيجية والرؤية الشاملة ضرورية لتحديد
املعطيات واالتجاهات ،لربط القضايا والقطاعات التي
تتقاطع وت ـتــداخــل ...ولـتـحــديــد املـســؤولـيــات واملـهـمــات
واألول ـ ــوي ـ ــات .ف ـح ـيــاة ه ــذا ال ـن ـهــر ،وغ ـي ــره م ــن األن ـه ــر،
مرتبطة بالنظام اإليكولوجي العام في لبنان ،وبالنظم
اإليكولوجية الخاصة فــي كــل منطقة .وقضايا املياه
مرتبطة باستخداماتها فــي كــل القطاعات .ومصادر
التلوث تبدأ باملنزلية والصناعية ،وال تنتهي بالزراعية
والسياحية .واملالحقات ووقف التعديات ال تتوقف عند

وزارات األمن والعدل .كما أن املعالجات ال تتوقف فقط
عند مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار والـ ــوزارات املعنية التي
تعمل مــن دون استراتيجيات وال تخطيط .وقضايا
دم ــج تــأمــن امل ـي ــاه ال ـعــذبــة ومـعــالـجــة امل ـي ــاه امل ـب ـتــذلــة ،ال
تحصل إال شكليًا على فواتير املياه ،من دون أن تكون
فــي عـقــل الـجـهــات املـخـطـطــة فــي وزارة ال ـطــاقــة ،أو في
الشركات امللتزمة التخطيط لها وعنها ،على القطعة!
وه ــي ،باملناسبة ،غير الـشــركــات الـتــي تخطط إلنشاء
س ــدود سطحية جــديــدة وإضــافـيــة ،مــن دون أن تأخذ
أي دروس مــن تـلــوث بـحـيــرة الـقــرعــون ال ــذي ال يمكن
معالجته بـعــد ال ـيــوم ،مهما اجتمعت لـجــان ُ
وصــرفــت
ّ
أموال وتحقق نجاح في وقف تلوث النهر من مصادره
(وهذا مستحيل) ...إال بإزالة سد القرعون لتعود املياه
الــى مجاريها .وهــذا مــا لــم ولــن يجرؤ أحــد على البوح
به .فكيف لم تالحظ وزارة الطاقة واملياه ،املعنية األولى
بحماية األنهار وأحواضها ووضع السياسات ،أن كلفة
معالجة سد القرعون هي نفسها تقريبًا كلفة إنشاء
سد جديد غير ضــروري كسد جنة؟! وأن مصير أي
سد جديد لن يكون أفضل من مصير سد القرعون،
وقــد أصبحت مـيــاه بحيرته غير قابلة للمس ،وليس
للري فحسب؟! رغــم كل ذلــك ،لم تقل لنا هــذه الــوزارة
م ــا ه ــو ع ــدد اآلبـ ــار االرتـ ــوازيـ ــة املــرخ ـصــة ،وت ـلــك غير
املــرخ ـصــة ،وح ـجــم الـسـحــب مـنـهــا واالس ـت ـخ ــدام ــات...
وملاذا يستطيع أصحاب الصهاريج تأمني املياه الى كل
املناطق اللبنانية ،وال سيما في فصل الشحائح فيما
ّ
تصر ال ــوزارة في كل دراساتها وتقاريرها وخططها
ّ
(ال ـتــي تسميها اسـتــراتـيـجـيــات) عـلــى ال ـت ــذرع بنقص
املياه وزيادة الطلب وتغير املناخ… لتبرير إنشاء مزيد
من السدود السطحية ،ملزيد من االستثمارات املربحة
للشركات االستثمارية وسماسرتها ،وليس من أجل
تــأمــن املـيــاه املــوجــودة ،والـتــي تشكو مــن ســوء اإلدارة
والتوزيع والتلوث وليس من القلة أو الندرة؟!
هذه األسئلة والحقائق (وغيرها وال سيما تلك املتعلقة
بحجم ونوعية وملكية وتـجــارة املـيــاه املـعـبــأة) هــو ما
يفترض أن تناقشه اللجان النيابية بشكل أعمق ،قبل
فوات األوان ،أو في الوقت الضائع قبل تشكيل الحكومة،
اس ـت ـعــدادًا ملـحــاسـبـتـهــا ،أو تــوجـيــه األس ـئ ـلــة ل ـل ــوزارات
املعنية ،وال سيما الطاقة واملـيــاه على استراتيجيتها
الغائبة ،ووزارة البيئة على وزيرها الغائب.
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مفكرة
المتقاعدون يسابقون
تعديل قانون السلسلة
يستبق األساتذة والعسكريون املتقاعدون أي مشروع أو توجه قد ينال من
معاشاتهم التقاعدية بعيد تشكيل الحكومة ،ال سيما لجهة إعــداد اقتراح
قانون ّ
يعدل املادة  18من قانون سلسلة الرتب والرواتب في املجلس النيابي.
أمــس ،نفذوا اعتصامًا مشتركًا في ساحة ريــاض الصلح ،اعتراضًا على
بيان وزير املال علي حسن خليل الذي أعطاهم بني  32و %36زيــادة على
ً
رواتبهم بــدال مــن  %85مقسطة على ثــاث سـنــوات كما نصت امل ــادة .18
ويستعد املتقاعدون ألخذ مواعيد من الرؤساء الثالثة والكتل النيابية لشرح
موقفهم الرافض لهذا السلوك ضد املتقاعد باعتبار املعاش التقاعدي حقًا
ّ
مواز يعملون ملتابعة قضيتهم على املستوى
وليس منة أو هبة .وعلى خط ٍ
القانوني والدستوري.

اختتام «شوف لبنان بالسينما الجوالة»
اختتمت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون فعاليات مهرجان
ّ
وتضمن عروضًا
«شــوف لبنان بالسينما الجوالة» الــذي استمر  3أشهر
جــوالــة على الـقــرى والـبـلــدات الجنوبية مــن خــال «كــرافــان الفن والـســام».
عرضت في املهرجان أفالم روائية ووثائقية وأفالم تحريك من  23دولة .كما
عرضت وزارة السياحة أفالمًا من إنتاجها لتعريف الشباب بالتراث الطبيعي
والثقافي ،ووزارة الثقافة ومديرية اآلثار أفالمًا حول املعالم الطبيعية واألثرية
وأخرى وثائقية عن يعقوب الشدراوي وبرج فازليان ومحمد شامل وزكي
ناصيف .وتضمنت فعاليات املهرجان نشاطًا موسيقيًا ومسرحيًا لفرقة
تيرو الفنية .وأقيمت نشاطات رسم بتوجيه من مدربني ساعدوا الشباب
واألطفال في القرى على رسم املواقع األثرية والطبيعية ،وسيقام معرض
لهذه اللوحات التي ستستخدم في روزنامة سياحية تعدها وزارة السياحة
للتعريف بالقرى وجذب السياح لزيارتها.

تقرير

نهر الغدير« :على العهد» في كل شتوة!
رحيل دندش
كـمــا فــي كــل ع ــام ،نـهــر الـغــديــر «على
الـ ـعـ ـه ــد» فـ ــي الـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى م ـجــرى
مـفـتــوح مل ـيــاه ال ـص ــرف ال ـصـ ّـحــي ،أو
إلــى نهر مــن الـنـفــايــات ،كما أظهرت
الـ ـفـ ـي ــدي ــوات امل ـح ـ ّـم ـل ــة ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي أول من أمس.
بعد شتوة أولى ،أطنان من النفايات
«زحلت» في مجرى النهر الذي بات
أشبه بـ«مجرور كبير» ،وانتهت في
البحر.
ي ـع ـيــش م ـح ـمــد ن ـح ـلــة ف ــي مـ ـح ــاذاة
الـنـهــر مـنــذ  30س ـنــة ،ويـمـلــك ملعبًا
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ن ـف ـس ـهــا.
يـقــول لـ ـ «األخـ ـب ــار»« :لـلـمــرة األول ــى،
ال ـت ـق ـص ـيــر هـ ــذه امل ـ ــرة م ــن الـ ـن ــاس ال
من بلدية الشويفات» التي «نظفت
الـنـهــر أخ ـي ـرًا ،وال ت ــزال ،لـكــن الـنــاس
ه ـن ــا ي ــرم ــون ن ـفــايــات ـهــم ف ــي ال ـن ـهــر.
والـنـتـيـجــة الطبيعية لــوضــع كـهــذا:
طــوفــان ن ـفــايــات»! ال يــريــد نـحـلــة أن
ي ـبــدو كـمــن يـقــف فــي صــف الـبـلــديــة:
«ال أع ـ ــرف أح ـ ـدًا م ـن ـه ــم .ل ـك ــن ال ـحــق
ي ـ ـ ـقـ ـ ــال ،ف ـ ـقـ ــد قـ ـ ــامـ ـ ــوا بـ ـحـ ـف ــر ال ـن ـه ــر
ووسـ ـع ــوا م ـج ــراه لـيـسـتــوعــب كمية
أمطار أكبر ورفـعــوا الـجــدران .ومنذ
ب ــداي ــة ال ـص ـيــف ح ـف ــروا ف ــي امل ـجــرى
مل ـ ّـد أنــابـيــب ال أع ـلــم ألي هـ ــدف» .في
الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،يـ ـق ــول ع ـل ــي الـ ــذي
يملك «إكسبرس» قرب النهر« :كنت
في الجنوب نهاية األسـبــوع عندما

أرسلوا لي الفيديو .سألت من حولي
إن ك ــان الـفـيــديــو م ــن ال ـع ــام املــاضــي
ألن املشهد  !»deja vuيؤكد علي أنه
«لــوال أن البلدية نظفت النهر لكان
املشهد أســوأ بكثير .فقد اعتدنا أن
يخرج النهر عن مجراه إلى البيوت.
وربما لو أنها أمطرت بغزارة لعامت
النفايات وأغرقت الشوارع والبيوت
بسكانها».

في منطقة
الغدير تغيب حاويات
النفايات تمامًا من
الشوارع الضيقة

عضو املجلس البلدي رئيس لجنة
األش ـ ـ ـغـ ـ ــال ف ـ ــي بـ ـل ــدي ــة الـ ـش ــويـ ـف ــات
ّ
ه ـشــام الــري ـشــانــي أكـ ــد ل ــ«األخ ـب ــار»
أن «م ــا ح ـصــل يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتــه
املــواط ـنــون بــالــدرجــة األول ــى» ولفت
ال ـ ــى أن «ع ـم ـل ـيــة ت ـن ـظ ـيــف ال ـن ـه ــر ال
ت ــزال مـسـتـمــرة ووص ـلــت إل ــى حــدود
مـ ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ــدول ـ ــي .ل ـك ــن رم ــي

النفايات فــي النهر مستمر أيضًا».
وعما يمنع البلدية من ضبط األمر
وتحرير مخالفات ،يلفت الريشاني
الى أن «املشكلة أن هذه البيوت غير
شــرعـيــة وبـنـيــت عـلــى أم ــاك الــدولــة.
وي ـق ـطــن هـ ــذه امل ـس ــاك ــن ال ـع ـشــوائ ـيــة
القائمة على ضفتي النهر نحو 10
آالف شـخــص .وكونها غير شرعية
ال ت ـت ـقــاضــى ال ـب ـلــديــة م ــن قــاطـنـيـهــا
فلسًا واحـ ـدًا» .لــذلــك تنتهي األم ــور،
دائـ ـ ـم ـ ــا ،ال ـ ــى ح ـل ـق ــة مـ ـف ــرغ ــة :ب ـلــديــة
ت ـن ـظ ــف ،وت ـك ـت ـف ــي ب ــوض ــع ل ــوح ــات
«ممنوع رمــي النفايات فــي النهر»،
ومواطنون يرمون النفايات من دون
رادع ...ت ـم ـطــر ،ف ـي ـطــوف ال ـن ـهــر بما
حمل .وهكذا…
لـكــن ،هــل أم ــام سـكــان املنطقة خيار
آخ ـ ــر غ ـي ــر مـ ـج ــرى الـ ـنـ ـه ــر؟ يـصـعــب
ّ
تخيل ذلك .ففي منطقة الغدير تغيب
ح ــاوي ــات ال ـن ـفــايــات تـمــامــا ألسـبــاب
كـ ـثـ ـي ــرة أهـ ـمـ ـه ــا ضـ ـي ــق الـ ـ ــزواريـ ـ ــب
مـ ــا يـ ـح ــول دون دخ ـ ـ ــول ش ــاح ـن ــات
تــوض ـيــب ال ـن ـف ــاي ــات .ي ــؤك ــد حـســن،
أحد سكان املنطقة ،أن أغلب األحياء
ال ح ــاوي ــات فـيـهــا ،ألن ال ـحــاويــة قد
تـقـفــل طــري ـقــا .وألن لـيــس ه ـنــاك من
يـجـمــع ال ـن ـفــايــات« ،ال ـخ ـيــار األسـهــل
رميها في النهر امليت أساسًا والذي
تـل ـقــى ف ـيــه إل ــى ال ـن ـفــايــات امل ـنــزل ـيــة،
ن ـف ــاي ــات م ـئ ــات امل ـص ــان ــع وامل ـع ــام ــل
ً
امل ـم ـتــدة م ــن الـقـمــاطـيــة وصـ ــوال إلــى
البحر».

القانون والنزاعات المسلحة
في «بيت عامل»
للسنة الثامنة ،جمعت املدرسة الصيفية في القانون والنزاعات املسلحة 30
حقوقيًا وباحثًا وناشطًا في حقوق اإلنسان من الدول العربية ،بالتعاون مع
كلية الحقوق في جامعة الحكمة .انطلقت أعمال الدورة في الثالث من الشهر
الجاري (تنتهي في  15منه) في حضور رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل
مهنا ومــديــرة منظمة «ديــاكــونـيــا» فــي لبنان يالينا بالمنتس .ولفت مهنا
في مداخلته الى حاجة العالم لاللتزام باألطر القانونية واإلنسانية في ظل
انتهاكات حقوق اإلنسان حتى في الدول التي تدعي احترامها .وتحدث عن
تجربة عامل في العمل اإلنساني واإلجتماعي والحقوقي.
وانطلقت مبادرة إنشاء بيت عامل لحقوق اإلنسان عام  2011بهدف تزويد
الحقوقيني والباحثني واملــدافـعــن عــن حقوق اإلنـســان ،باملعرفة والخبرات
الالزمة للعمل ضمن األطر القانونية لحماية املدنيني خالل النزاعات املسلحة
وحاالت الطوارئ.

توضيح
سقط سهوا اسم املصورة الفوتوغرافية داليا خميسي عن الصورة
ال ـعــائــدة لـهــا وال ـتــي حملها غ ــاف «األخ ـب ــار» فــي ال ـعــدد ال ـص ــادر في
الـثــاثــن مــن آب امل ــاض ــي .عـلـمــا أن ه ــذه ال ـص ــورة ت ـعــود ال ــى مـشــروع
خميسي الخاص عن املفقودين واملخفيني قسرًا .فاقتضى التوضيح.

8
أعمال

أعمال 9

الثالثاء  11أيلول  2018العدد 3562

«علي بابا» في الصين...
واألربعون «حرامي»
في لبنان
رضا صوايا
«ال يمكن ألي شركة أن تعتمد بالكامل
عـلــى مــؤسـسـيـهــا ...وال أح ــد يستطيع
مـمــارســة مـســؤولـيــات الــرئـيــس واملــديــر
العام إلى األبد».
ب ـه ــذه ال ـك ـل ـم ــات ،أع ـل ــن أمـ ــس املــؤســس
والرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»
ّ
الصينية للتجارة اإللـكـتــرونـيــة «جــاك
م ـ ــا» ن ـي ـتــه ال ـت ـق ــاع ــد الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل مــن
منصبه ،والعمل خــال هــذه امل ــدة على
إلتاحة الفرصة أمام
تحضير خالفته ّ
الكفاءات الشابة لتسلم زمام القيادة.
في يــوم ميالده ال ـ  ،54قــرر أغنى رجل
في الصني ،والــذي تقدر ثروته بحوالى
 40مليار دوالر أن الوقت حــان ليسلم
شعلة الشركة لجيل جديد ،بعدما نجح
في تحويلها من صفحة بسيطة على
اإلنترنت أبصرت النور من شقته عام
 1999إلى واحدة من أضخم الشركات
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا في
ب ــورص ــة ن ـيــويــورك  420مـلـيــار دوالر
أميركي.
خطوة «ما» أثارت دهشة العالم بأسره.
فكيف لــرجـ ٍـل فــي عــز عـطــائــه ونجاحه
أن يـقــدم على خـطــوة مماثلة؟ لكن من
للسخرية.
منظار لبناني ،فاألمر مثير ّ
ال يــام الرجل إن كــان غير مطلع على
«امل ـع ـجــزة الـلـبـنــانـيــة» ،لــذلــك نــدعــوه إلــى
إعادة التفكير بما قاله وإعــادة صياغة
ج ـم ـل ـت ــه ب ــال ـش ـك ــل اآلت ـ ـ ـ ــي« :ال يـمـكــن
ألي ش ــرك ــة أن تـعـتـمــد بــال ـكــامــل على
مؤسسيها...وال أحد يستطيع ممارسة
مـســؤولـيــات الــرئـيــس واملــديــر الـعــام إلى
األبد»...إال في لبنان.
سيد «ما» .ال شك لدينا بحسن نياتك،
ومــؤهــاتــك اإلداريـ ــة ،لكن نــرجــوك عدم
ـؤول ــون ــا ال
ال ـت ـع ـم ـيــم .ف ـفــي ب ـ ــادي م ـس ـ ّ
ي ـعّــرف ــون االسـ ـت ــرخ ــاء .ال ي ـك ــل ــون وال
يملون .نرجوهم التقاعد ،أخذ قسط من
الراحة ،لكنهم مصرون على التضحية
بكل شيء من أجلنا .يجهدون أنفسهم
لكي نرتاح ،وحتى حني توافيهم ّ
املنية
يبقون «أحياء فينا».
ع ــزي ــزي ال ـس ـيــد «مـ ـ ــا» ،إن ك ــان ــت «أي
شــركــة ال يمكنها أن تعتمد بالكامل
ع ـلــى مــؤس ـس ـي ـهــا» ،ف ـفــي ه ــذه البقعة
الصغيرة على ضفاف املتوسط بلد ال
يجيد ســوى االعتماد على ّ مؤسسيه.
ف ــي رب ــوعـ ـن ــا ش ـع ــب يـ ـض ــل م ــن دون
ملهميه وقادته .عميان نحن ،نبصر من
أعينهم .منهم تعلمنا الصمود واألمل.
قد يفشلون ،في الواقع ،ال يعرفونّ إال
الفشل ،لكنهم ال يستسلمون .يظلون
يـ ـح ــاول ــون ويـ ـح ــاول ــون ويـ ـح ــاول ــون...
ليفشلوا عــن جـ ــدارة ،لكننا معجبون
ب ـ ــإص ـ ــراره ـ ــم وع ــزيـ ـمـ ـتـ ـه ــم .إن كـنــت
ال ت ـعــرف ـنــا جـ ـيـ ـدًا ،ف ـن ـحــن أمـ ــة يـمـكــن
تعريفها بأمة «الفرصة الثانية والثالثة
وال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة»...أم ـ ــة ت ــؤم ــن ب ـ ــأن «ال ـع ـمــل
ال ـن ـظ ـيــف ي ـح ـتــاج إل ــى وقـ ـ ــت» .ال نــريــد
بضاعة صينية سريعة التلف.
ه ــا أن ـ ــت ت ـب ـل ـغ ـنــا ع ــن ن ـي ـتــك تـحـضـيــر
خــافـتــك خ ــال م ــدة ع ــام .جـمـيــل .لكن
ما بالك لو أخبرتك أنك متأخر عصورًا
عنا .هنا الخالفة جاهزة منذ الوالدة .ال
تحتاج إلــى تجهيز وخـبــرة وتحضير.
تأتي عاملة بالفطرة ،متمرسة وتنتقل
إليها املعرفة بالـ  .DNAأما باقي الشعب
املسكني فله أن يتلهى بهذه املؤسسات
ال ـبــائــدة ال ـتــي ت ـعــرف بــاســم الـجــامـعــات
واملدارس التي أقصى ما بإمكانها فعله
هــي تجهيزه ألن يكون موظفًا مطيعًا
للطفل املعجزة حني يكبر.
يا «جاك» ،ال تيأس أو تشعر بأي نقص،
فــإنـنــي أح ـمــل إل ـيــك خ ـب ـرًا سـ ــارًا .نحن
نـكـمــل بـعـضـنــا ال ـب ـعــض .ن ـعــم ،أن ــت في
حاجتنا مــن حيث ال ت ــدري ،فــإن كنت
أنــت من أســس «علي بابا»...فنحن من
نملك األربعني لصًا لكي تكتمل فصول
القصة...
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قطاع

ّ
ّ
ّ
دراجات جزين ...من ربة منزل إلى عالم األعمال
بـ 11ألف يورو فقط،
وبكشكين خشبيين
صغيرين ،وعدد
قليل من الدراجات
الهوائية ،تحولت
السيدة الجزينية
شيرين أبو راشد من
ربة منزل وأم لطفلين
إلى سيدة أعمال
رائدة في قريتها

كشف تقرير صــادر عن شركة «إرنست
أنـ ـ ــد يـ ــونـ ــغ» ال ـع ــامل ـي ــة ت ـ ـنـ ــاول ال ـق ـط ــاع
ال ـف ـنــدقــي ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
أن مـعــدل اإلش ـغــال الفندقي فــي بيروت
خــال األشـهــر السبعة األول ــى ً مــن العام
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري بـ ـل ــغ  %61م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ـن ـس ـبــة
 %63.7املـسـجـلــة خ ــال ال ـف ـت ــرة عينها
من العام املاضي .ويعد معدل اإلشغال
الـفـنــدقــي فــي ب ـيــروت خ ــال ه ــذه الفترة
أقــل من نسبة  %64.6املسجلة في املدن
الـ ـ  14الـتــي شملها التقرير وه ــي :دبي
وج ــدة واملــديـنــة امل ـنــورة ورأس الخيمة
والكويت ومكة املكرمة ومسقط واملنامة
والــريــاض والــدوحــة وأب ــو ظبي وعـ ّـمــان
والـ ـق ــاه ــرة .وع ـل ــى أس ـ ــاس س ـن ــوي فقد
هبط معدل اإلشغال الفندقي في بيروت
ب ـن ـس ـبــة  %2.7فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ـ ــذك ـ ــورة،
ً
مسجال بالتالي ثاني أكبر انخفاض ما
بــن امل ــدن املشمولة ،وراء الــدوحــة التي
س ـج ـلــت ن ـس ـبــة ان ـخ ـف ــاض ع ـلــى أس ــاس
سنوي بلغ .%4.6-
الـ ــافـ ــت أنـ ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ــراج ــع

مروى بلوط
« »Jezzine bikesأو دراج ـ ـ ـ ــات ج ــزي ــن،
مشروع سياحي بسيط ،تمكنت أبو راشد
مــن إطــاقــه منذ فـتــرة قصيرة بمساعدة
ّ
م ــن م ـنــظ ـمــة «أوكـ ـسـ ـف ــام» وب ـت ـمــويــل من
االتحاد األوروبي .قبل أبو راشد كان هذا
النوع من األنشطة الرياضية والسياحية
غائبًا عن املنطقة منذ أكثر من  50عامًا،
رغم شهرتها بالجمال الطبيعي ،ما أتاح
الفرصة أمام الراغبني في اكتشاف جزين
ومحيطها بوسيلة صديقة للبيئة.
ُ
«امل ّ
حبة لـلـ ّـد ّراجــات الهوائية»،
أبــو راشــد
ّ
حــاص ـلــة ع ـلــى إجـ ـ ــازة ف ــي ال ــت ــوث ـي ــق من
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،ت ـ ّ
ـزوج ــت وأنـجـبــت
ّ
ط ـف ـلــن ولـ ــم ت ـت ـمــكــن م ــن إيـ ـج ــاد فــرصــة
ُ
ع ـمــل ك ـمــا ح ـ ــال ك ـث ـيــريــن م ــن مـتـخــرجــي
الجامعات.
ّ
ال ـس ـ ّـي ــدة ال ـت ــي ل ــم ت ـت ـجــاوز ال ـثــاثــن من
ُ
ً
عمرها ،استطاعت أن تنشئ عمال خاصًا
ّ
بها بعدما ّ
تعرفت إلى منظمة أوكسفام
مــن خ ــال املــركــز الـثـقــافــي ،Jezzine Hub
وب ـ ـعـ ــد ح ـص ــول ـه ــا عـ ـل ــى املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـلــى
«دراجـ ــات جــزيــن» ّال ــذي ّ
مـشــروع ّ
تقدمت
ّ
ب ــه ف ــي إطـ ــار مـســابـقــة لــأف ـكــار نظمتها
ّ
ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــة ،تـ ــولـ ــى مـ ــاركـ ــو ري ـت ـش ــي مــن
أوكـسـفــام مـهـ ّـمــة تنسيق امل ـش ــروع ،فيما
ّ
ق ــام االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بتمويله بمبلغ
قيمته  11ألف يورو« .هكذا أصبح الحلم
حقيقة» ،تقول أبو راشد.
قـبــل ال ـب ــدء بــالـعـمــل ،خـضـعــت أب ــو راش ــد
لعدد من التدريبات مع فريق من أوكسفام
عرفها إلى عالم األعمال وإلى ّ
ّ
كيفية وضع
ّ
خــطــة تـســويـقـيــة نــاج ـحــة .كــانــت الـبــدايــة

فنادق بيروت ...ارتفاع األكالف
رغم تراجع اإلشغال
م ـع ــدالت اإلش ـغ ــال وال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن
تدفع الفنادق إلى تخفيض أسعارها
لـ ـج ــذب أع ـ ـ ــداد أكـ ـب ــر مـ ــن ال ـ ـنـ ــزالء ف ــإن
متوسط سعر الغرفة فــي بـيــروت بلغ
 185دوالرًا أم ـي ــرك ـي ــا خ ـ ــال األش ـه ــر
ال ـس ـب ـع ــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي،
ً
م ـس ـجــا ارت ـف ــاع ــا ب ـن ـس ـبــة  %1.3عـلــى
أســاس سـنــوي خــال الـفـتــرة املــذكــورة.
وح ـلــت ب ـيــروت بــالـتــالــي فــي املــرتـبــة 5
مــن حيث متوسط سعر الـغــرفــة خلف
جدة ( 284دوالرًا) ودبي ( 232دوالرًا)
والـكــويــت ( 193دوالرًا) واملـنــامــة (189
دوالرًا) ،مــع الـعـلــم أن م ـعــدل اإلش ـغــال
الـفـنــدقــي فــي دب ــي بـلــغ نـسـبــة .%76.1
ك ــذل ــك ف ــإن م ـتــوســط س ـعــر ال ـغــرفــة فــي
فنادق بيروت كــان أعلى من املتوسط
اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـ ــذي ه ـب ــط ب ـن ـس ـبــة %2.4
ليبلغ  171.9دوالر أميركي.
وعلى صعيد باقي املــدن التي تناولها
ال ـت ـقــريــر ف ـقــد س ـج ـلــت أبـ ــو ظ ـبــي أعـلــى
مـ ـع ــدل إش ـ ـغـ ــال ف ـن ــدق ــي خ ـ ــال األش ـه ــر
الـسـبـعــة األولـ ــى م ــن ع ــام  2018بنسبة

ّ
َ
االستثمار الذي بدأ بكشكين وعدد من الدراجات ،ما لبث أن بات معروفًا

مع إعــداد إعــانــات على صفحات مواقع
التواصل االجتماعي ،إضافة إلى طباعة
بعض املنشورات وخريطة ّ
تبي مسالك
ال ــدراج ــات فــي املـنـطـقــة قــامــت أب ــو راشــد
ّ
ً
جزين وصــوال إلى صيدا.
بتوزيعها من ّ
ت ــرى أب ــو راش ــد أن ـهــا لــم تـجــد أفـضــل من
ّ
ّ
قريتها جــزيــن لتنفيذ مشروعها ،ولعل
ُ
أكـثــر مــا ّ
شجعها على املـضــي باملشروع
ّ
ّ
ّ
ّ
«ال ــط ــرق ــات الــسـهـلــة ف ــي ج ــزي ــن ،الــطـقــس
املـعـتــدل فــي فـصــل الـ ّـص ـيــف ،إضــافــة إلــى
وجــود معالم سياحية مختلفة مناسبة
ّ
للسائحني».
«لـيــس جميع الـنــاس لديهم الـقــدرة على
ش ــراء ّ
دراج ــة هــوائـ ّـيــة» ،ب ــرأي أبــو راشــد،
ّ
وبــال ـتــالــي «بــإم ـكــان جـمـيــع مـحــبـ ّـي هــذه
الرياضة االستفادة من مشروع يوفر لهم
ّ
للصحة
مـمــارســة ن ـشــاط ريــاضــي مـفـيــد
مـقــابــل مـبـلــغ م ــال ـ ّـي قـيـمـتــه ثـمــانـيــة آالف
ليرة لبنانية للساعة الواحدة».
س ـل ـيــم ابـ ــن ب ـل ــدة ك ـفــرحــونــا وامل ـق ـي ــم في
ّ
ج ــزي ــن ،زب ــون دائ ــم ل ــدى أب ــو راش ــد منذ
أن اف ـت ـت ـحــت ال ـك ـش ــك الـ ـخ ــاص ب ـه ــا مـنــذ
م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى س ـن ـتــن ،ح ـيــث اعـ ـت ــاد أن
يستأجر ّ
دراجــة هوائية في عطلة نهاية
ّ
األسبوع .إلى جانب حب سليم ملمارسة

ه ـ ــذه الـ ـ ّـريـ ــاضـ ــة ،ي ـش ـي ــر إل ـ ــى «إع ـج ــاب ــه
الكبير بهذه الفكرة الجديدة من نوعها
ّ
الـ ـت ــي حـ ّـس ـنــت م ــن ن ــوع ـ ّـي ــة ال ـح ـي ــاة لــدى
أبناء املنطقة» ،ويتابع« :لقد أتاحت لي
شيرين الفرصة الستئجار دراجة هوائية
ّ
ُ
بسعر مقبول في الوقت الذي لم أكن فيه
ّ
مستعدًا لشرائها».
ّ
ّ
رغ ــم أن سليم ب ــات ال ـيــوم يمتلك دراج ــة
خـ ــاصـ ــة بـ ــه ّبـ ـع ــد انـ ـتـ ـق ــال ــه ل ـل ـ ّـس ـك ــن فــي
بيروتّ ،إل أنه ّ
وفي ملشروع شيرين ،وال
ي ــزال يـقـصــدهــا وأص ــدق ــاءه عـنــد زيــارتــه

كان هذا النوع
من األنشطة الرياضية
والسياحية غائبًا
عن المنطقة منذ أكثر
من  50عامًا

ّ
للمنطقة ،الفتًا إلــى أن ــه ،بــن حــن وآخــر،
ُي ّ
عد مع أصدقائه لجولة على الدراجات
ّ
ّ
ال ـهــوائــيــة مــن جــزيــن ّ إل ــى مـنــاطــق أخــرى
م ـث ــل الـ ـق ــرع ــون وال ـ ــش ـ ــوف ،مـسـتـفـيــديــن
مــن الـ ّـدراجــات املــوجــودة لــدى أبــو راشــد،
فتكون بمثابة «رحلة الكتشاف الطبيعة
واستعادة النشاط والطاقة اإليجابية».
ّ
َ
ّ
خشبيني
االستثمار ال ــذي بــدأ بكشكني
ّ
الهوائية ،ما
وعدد محدود من الدراجات
لبث أن بــات معروفًا في املنطقة ،ويضمّ
ّ
حاليًا ّ 23
هوائية تخضع للصيانة
دراجة
ب ــاس ـت ـم ــرار ،وهـ ــي مـ ـت ــواف ــرة ب ـم ـقــاســات
ّ .Small، Large، X-largeأمـ ــا بــالـنـسـبــة
ّ
إل ــى الــراغ ـبــن ف ــي تـعــلــم ق ـي ــادة ال ـ ّـدراج ــة
الهوائية ،فتلفت أبــي راشــد إلــى أنــه «في
ه ــذه ال ـحــالــة أس ـتــدعــي خ ـب ـي ـرًا ملـســاعــدة
ّ ّ
ّ
الزبون على التعلم».
تشرف أبو راشد ً اليوم على إدارة أعمالها
بنفسها ،متولية ّ
مهمة املحاسبة ،فيما
ّ
يساعدها في العمل موظف واح ُــد .وعن
ّ
خ ـط ـط ـهــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،تـ ـق ــول« :أخ ــط ــط
لشراء نوع جديد من الدراجات ،من شأنه
ّ
أن يـلـ ّـبــي اح ـت ـيــاجــات ال ــزب ــائ ــن املـتـنـ ّـوعــة
ّ
وبسعر مقبول ،وبهذه الطريقة سأتمكن
من استقبال عدد أكبر من الناس».

¶ فنادق

¶ إتصاالت

برامج عمالء ّ
موحدة من «ماريوت»...
في  6700فندق

ألول مرة في لبنان«...ألفا» تطلق خدمة التخابر الصوتي عبر
الجيل الرابع VoLTE

أطلقت شركة «ألفا» ،بإدارة أوراسكوم لالتصاالت ،برعاية وزير االتصاالت جمال جراح ،للمرة
األول ــى فــي لـبـنــان ،خــدمــة التخابر الـصــوتــي عبر الجيل الــرابــع  ،VoLTEوذل ــك مــن متجر ألفا
النموذجي في مقرها الرئيسي في الدكوانة .وتقدم تقنية ال ــ VoLTEملشتركي «ألفا» ميزتني
مهمتني ،األولى هي وقت إعداد مكاملة اي  Call Setup Timeالذي يصل إلى ثانية ونصف ثانية
أو ثانيتني ،باملقارنة مع وقت يتراوح بني  7و 10ثواني ألي اتصال على ال 2Gوالـ ،.3Gفيما الثانية
هي نوعية صــوت عالية الجودة  .High Definitionوقــد شــدد رئيس مجلس إدارة شركة ألفا
ومديرها العام املهندس مــروان الحايك على أن «أن ألفا كانت السباقة في إدخــال تقنية الجيل
الرابع (كداتا) إلى لبنان في عام  ،2013ويومها أنجزنا أول تجربة افتراضية على الـ ،VoLTEفي
حني أن شبكتنا اليوم جاهزة كليًا لهذه التقنية من الناحية التقنية والتجارية وستتيحها تدريجيًا
ملشتركيها تماشيًا مع ما يجري في العالم ،علمًا أن الهواتف الداعمة لهذه التكنولوجيا ليست بعد
متوافرة بكثرة سواء في األسواق العاملية أواملحلية».

¶ سيارات

ّ
اللبنانية
مرسيدس الفئة A-الجديدة في األسواق

ّ
كشفت شركة ت .غرغور وأوالده عن سيارة مرسيدس-بنز الفئة A-الجديدة التي تشكل

األول من مرسيدس-بنز ّ
الطراز ّ
املزود بنظام الوسائط املتعددة الجديد تجربة مستخدمي
ّ
ّ
ّ
ّ
مرسيدس-بنز ( )MBUXوهو مزود بخاصية التحكم الصوتي الذكي مع قدرة التعرف
ّ
ّ
خاصية التحكم الصوتي الثورية الجديدة التحكم في العديد
إلى التخاطب الطبيعي .تتيح
ّ
من الوظائف بواسطة صوتك ،من الراديو إلى التحكم في املناخ ،حيث يتم تفعيلها بعبارة
« .»Hey Mercedesكذلك إن نظام القيادة الذكية  Intelligent Driveمن مرسيدس-بنز
في الفئة ّ A
مجهز بمساعد الفرملة إذ يمكنها تحذير السائق من حدوث اصطدام وشيك
وتشغيل الفرامل بشكل مستقل في حالة الـطــوارئ .في هــذا اإلطــار ،قــال سيزار عون،
مدير عــام مرسيدس-بنز في شركة ت .غرغور وأوالدهّ :
«إن نظام تجربة مستخدمي
ّ
مرسيدس-بنز ( ،)MBUXامل ـ ّ
بخاصية التحكم الصوتي الــذكــي مــع الـتـعـ ّـرف إلى
ـزود
ّ
ّ
التخاطب الطبيعي ،يتيح لك ّ
التحدث إلى سيارتك كما لو أنك تتحدث مع صديقك».

كشفت «ماريوت الدولية» عن مجموع ٍة موحدة من املزايا ألعضاء
برامج «مكافآت ماريوت» و«مكافآت الريتز -كارلتون» و«ضيف
سـتــاروود املفضل» الــذيــن يزيد عــددهــم عــن  110ماليني عضو
مشترك ،والذين سيستفيدون من محفظتها الضخمة التي تضم
 29عالمة تجارية مشاركة في برامج الوالء مع ما يزيد عن 6,700
فندق في  130دولة ومنطقة حول العالم.
وبــات بإمكان أعضاء هذه البرامج كسب أو استرداد النقاط بني
الحسابات بسهولة كبيرة عبر كــامــل مجموعة بــرامــج ال ــوالء و
الحصول على نقاط أكثر بنسبة  %20في املتوسط لكل دوالر
يقومون بإنفاقه وبلوغ تصنيف «النخبة» بصورة أسرع مع فئات
النخبة الجديدة .كما يمكن لألعضاء دمج حساباتهم املنفصلة
حساب واحــد على املوقع اإللكتروني  Marriott.comأو
ضمن
ٍ
 SPG.comلالستفادة من املزايا كافة التي تقدمها برامج الوالء
في ماريوت في جميع أنحاء العالم.

 ،%79.4تـلـيـهــا دبـ ــي ،ث ــم رأس الخيمة
.%72.5
وفي سياق متصل ،أظهر تقرير صادر
عــن مــوقــع «وي ـج ــو» ،أح ــد أك ـبــر املــواقــع
اإللكترونية فــي الـشــرق األوس ــط وعلى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع خ ــدم ــات
ال ـس ـفــر والـ ـحـ ـج ــوزات ع ــن ت ـق ــدم لـبـنــان
 4مـ ــراتـ ــب فـ ـ ًـي الـ ــربـ ــع الـ ـث ــان ــي مـ ــن ع ــام
 2018مقارنة بالفترة عينها مــن العام
املنصرم على الئحة أفضل  25مقصدًا
عــاملـيــا لـلـمـســافــريــن م ــن مـنـطـقــة الـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا .أما على الئحة
أف ـضــل  10وج ـه ــات ف ــي مـنـطـقــة الـشــرق
األوسـ ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا للمسافرين
ّ
م ــن هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ف ـق ــد حـ ــل ل ـب ـن ــان فــي
املــرتـبــة  ،7محافظًا عـلــى مــوقـعــه ،خلف
مـصــر وال ـس ـعــوديــة وتــرك ـيــا واإلم ـ ــارات
واألردن واملغرب ،ومتقدمًا على الكويت
وسلطنة عـمــان والـبـحــريــن .وقــد اعتبر
التقرير أن التحسن الــذي شهده لبنان
ي ـع ــود إلـ ــى ت ــدف ــق امل ـغ ـت ــرب ــن وخ ــاص ــة
القاطنني منهم في دول الخليج ،إضافة
ّ
السياح الخليجيني.
إلى
وب ـ ـ ّـن ال ـت ـقــريــر ال ـ ــذي تـ ـن ــاول تــوجـهــات
املـســافــريــن مــن منطقة ال ـشــرق األوس ــط
وشمال أفريقيا خالل الربع الثاني من
ال ـع ــام ال ـج ــاري أن مـصــر حــافـظــت على
موقعها فــي املرتبة األول ــى على الئحة
أفضل  25مقصدًا عامليًا للمسافرين من
منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا
خ ــال الــربــع الـثــانــي مــن ال ـعــام الـحــالــي،
تـلـيـهــا الـهـنــد ف ــي املــرت ـبــة الـثــانـيــة وهــو
مــا يمكن تفسيره بـعــودة أع ــداد غفيرة
م ــن ال ـه ـنــود الـعــامـلــن ف ــي الـخـلـيــج إلــى
وط ـن ـهــم خـ ــال ف ـت ــرة رمـ ـض ــان .أمـ ــا في
ّ
املرتبة الثالثة والــرابـعــة فحلت كــل من
السعودية وتــركـيــا اللتني تــرا ًجـعــت كل
مـنـهـمــا مــرتـبــة واح ـ ــدة م ـق ــارن ــة بــالــربــع
الثاني من العام املاضي  ،فيما حافظت
اإلمارات على املرتبة الخامسة.
وفـ ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــأفـ ـض ــل ال ــوجـ ـه ــات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـل ـم ـس ــاف ــري ــن مـ ــن مـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا حافظت
ك ــل م ــن املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة وأمل ــان ـي ــا على
مركزيهما األول والثاني على التوالي،
تليهما أذربيجان التي تقدمت مرتبتني.
فرنسا من جهتها حافظت على املرتبة
ال ـس ــادس ــة ف ـي ـمــا ت ــراج ـع ــت إس ـبــان ـيــا 3
م ــرت ـب ــات ل ـت ـحــل ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـع ــاش ــرة
واألخيرة.
(األخبار)

مصارف

أحوال الشركات اللبنانية ...ال تزال صعبة

أظهر مؤشر مديري املشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان لشهر آب املنصرم
استمرار تدهور أحــوال القطاع الخاص في لبنان حيث ظل املؤشر داخــل نطاق
ً
االنكماش ،مسجال  45.6نقطة .وعلى الرغم من أن القراءة األخيرة كانت بمثابة
ّ
تحسن طفيف بعد أن سجل شهر تموز أدنى قراءة في  21شهرًا وهي  45.4نقطة،
لكنها كانت ثاني أدنى قراءة منذ شهر تشرين األول .2016
وقد ّبي املؤشر أن أوضاع الطلب ظلت ضعيفة بشكل خاص خالل شهر آب ،مع
استمرار تراجع تدفقات الطلبيات الجديدة على مستوى القطاع الخاص .وأشارت
األدلــة املنقولة إلــى أن الوضع االقتصادي والسياسي الحالي قد أثــر على طلبات
العمالء في السوق املحلية .وشهد شهر آب أيضًا تراجعًا في مستوى مبيعات
التصدير ،ولكن بأبطأ معدل في ثالثة أشهر .ووفقًا لذلك ،انخفض إنتاج السلع
والـخــدمــات فــي الـقـطــاع الـخــاص خــال شهر آب .وك ــان مـعــدل االنـكـمــاش مطابقًا
للوتيرة الحادة املسجلة في شهر تموز ،والتي كانت هي األسرع منذ شهر تشرين
األول .2016
ٍّ
كــذلــك شـهــد شـهــر آب وف ـقــا لـلـمــؤشــر تــراج ـعــات فــي ك ــل مــن الـنـشــاط الـشــرائــي
والتوظيف ،على الرغم من أنه وبالنسبة إلى أعــداد املوظفني ،كان التراجع األخير
يكاد ال ُيذكر وكان األقل في سلسلة فقدان الوظائف الحالية املمتدة لستة أشهر.
وانعكاسًا لضعف الطلب ،أشــارت البيانات األخيرة إلــى استمرار غياب الضغط
على القدرات التشغيلية على مستوى القطاع الخاص .وقد هبط حجم األعمال غير
املنجزة (أي الطلبات الجاري العمل عليها ولكن لم تكتمل بعد) بشكل ملحوظ ،في
حني استمر تراكم املخزون بالرغم من تقليص الشركات لنشاطها الشرائي.
كذلك كشف املؤشر أن محاوالت الشركات زيادة املبيعات أدت إلى استمرار تراجع
متوسط أسعار السلع والخدمات في شهر آب .وكان معدل التراجع أسرع من شهر
تموز لكنه كان متواضعًا في مجمله .في الوقت ذاتــه لم يتغير متوسط تكاليف
الـشــركــات كـثـيـرًا ،حيث ارتـفــع بشكل طفيف فقط بعد تــراجــع طفيف فــي بداية
الربع الثالث من العام .وظلت شركات القطاع الخاص متشائمة بشكل عام بشأن
مستقبل اإلنتاج خالل الـ  12شهرًا املقبلة .ورغم ذلك ،فقد كان مستوى التشاؤم
هو األقل منذ شهر آذار.
وتعليقًا على نتائج مؤشر  PMIلشهر آب قــال الدكتور فــادي عسيران ،املدير
العام لبنك بلوم إنفست أن «ضعف الطلب ال يزال هو العائق الرئيس أمام تحقيق
أي تقدم في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني .ورغم ذلك ،فإن معدل تراجع أعداد
املوظفني والنظرة التشاؤمية للشركات املشاركة في الدراسة قد انخفضا مقارنة
بالشهور السابقة».

المتأهلون لجائزة بنك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي

¶ مفكرة اقتصادية
عشاء من «أريبا» ...إلطالق «اقبضها جد»

ملناسبة إط ــاق م ـبــادرة «اقـبـضـهــا ج ــد» لتمكني الـتـجــار والــدفــع
اإللكتروني في محافظة البقاع ،تقيم شركة «أريبا» املتخصصة
فــي مـجــال الــدفــع اإللـكـتــرونــي حفل عـشــاء خــاصــا بــرعــايــة وزيــر
االقتصاد والتجارة رائد خوري وذلك يوم الثالثاء  11أيلول عند
ً
مساء في فندق القادري الكبير .Grand Kadri
الساعة 8.30

فطور «اقتصادي» ...من بنك لبنان والمهجر

ينظم بنك لبنان واملهجر مــأدبــة فطور مخصصة للصحافيني
بـعـنــوان «االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي بــاملــؤشــرات واألرقـ ـ ــام» وذل ــك يــوم
األربعاء  3تشرين األول الساعة  9.30صباحًا.

النسخة الثانية من Land Rover Experience

تنظم شركة «الند روفر» النسخة الثانية من Land Rover Experience
يوم الجمعة  14أيلول في  Waterfront Cityفي ضبيه من الساعة 11
صباحًا حتى الساعة  2ظهرًا.

أعلن بنك بيبلوس أسماء املصورين العشرة الذين تأهلوا إلى املرحلة النهائية من
النسخة السابعة لجائزة بنك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي ،التي ُتعتبر من ّ
أهم
التصوير الفني الفوتوغرافي في لبنان .وقد تأهل إلى املرحلة النهائية من
جوائز ّ
بيتي ختشيدجيان،
حليحل،
ريا
حكيم،
مليس
الحكيم،
ليتيسيا
من:
كل
املسابقة
ّ
كريستينا عــاصــي ،أدون ـيــس ع ــون ،ميالني م ــراد ،ه ــادي مــوصــلــي ،لقمان ناصر
الدين ونجيب هالل .وقد تم اختيار املتأهلني إلى املرحلة النهائية إثر دراسة متأنية
من قبل  BEIRUT ART FAIRورئيس لجنة الحكام لهذه النسخة من الجائزة،
 .2018أمــا اســم الفائز
وسيعرضون أعمالهم فــي املـعــرض مــن  20إلــى  23أيـلــول ُ َ
بجائزة بنك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي لعام  2018فسيعلن عنه في اليوم
األخير من املعرض وستختاره لجنة حكام مؤلفة من اختصاصيني عامليني في
مجال التصوير الفوتوغرافي هــم :تريستان لوند (رئيس اللجنة) ،مستشار فني
مـتـخـصــص فــي الـتـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي ومـنـســق قـســم االك ـت ـشــاف فــي مـعــرض
Photo London؛ أوريلي بتريل (خبيرة مرافقة) ،أستاذة ورئيسة قسم التصوير
الفوتوغرافي في جامعة جنيف للفنون والتصميم وعضو مؤسس في مختبرات
أبحاث  A Broken ArmوEcho؛ نتالي عكاوي ،شريكة ومديرة في Beirut Art
 ،Residencyوعضو مؤسس في CUB Gallery؛ إليزابيث كوتورييه ،ناقدة فنية،
منسقة فنية ،وصحافية ،مؤلفة كتاب  ،L’Art Contemporainوهو من الكتب األكثر
مبيعًا حول الفن املعاصر؛ أنطوان حداد ،صاحب معرض .ARTLAB
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النجمة ،الصفاء واألنصار ،كانوا األقوى ،إلى جانب السالم زغرتا .هذا الموسم ،يبدو أن
انحصرت المنافسة على لقبٌ الدوري في المواسم الماضية بين أربعة أندية .العهدّ ،
ّ
يضمها
الفرق األربعة سيزاحمها طرف خامس ،هو اإلخاء األهلي عاليه .رغم أن األضواء
ليست مسل ّطة على الفريق وهو ليس مطالبًا بتحقيق اللقب ،إال أن العناصر التي ّ
ّ
قادرة على صنع المفاجأة .هو األكثر استقرارًا إلى جانب العهد ،والوحيد الذي لم يغير مدربه منذ موسم ونصف ،وتشكيلته تعتمد على اللعب الجماعي دون االتكال
على النجم الواحد ،وفي الحقيقة ،هو على الطريق الصحيح

ُ
عشر صفقات جديدة أبرمتها إدارة النادي الجبلي

اإلخاء األهلي عاليه يقترب من الحقيقة!
علي زين الدين

(أرشيف)

«الحصان األسود» يعود إلى الدرجة األولى

الساحل ينتظر المطرانية واألرضية العشبية
عاد شباب الساحل إلى
دوري الدرجة األولى ،الذي
خسره ّندًا عنيدًا للفرق
القوية .نادي الضاحية
الجنوبية كان دائمًا في
ّ
صف المجتهدين رغم
كل الصعاب التي عاناها،
ومنها ال يزال كاألشواك
في طريقه ،لكن من
دون أن يمنعه من
مواصلة الطريق
شربل ّ
كريم
ال يمكن أن تـســأل أحــد إداري ــي شباب
الساحل عن أهدافهم عشية أي موسم
جديد ،فهذا النادي لعب غالبًا من دون
أي عقدة أمام أي فريق كبير ،كما كان
«الحصان األس ــود» في محطات عدة،
وال ـخ ـص ــم امل ــزع ــج ل ـل ـكــل ف ــي مـحـطــات
أخـ ــرى .فــي مــوســم  2016-2015عــرف
شباب الساحل مشوارًا جيدًا في دوري
األضواء ،إذ احتل املركز الخامس على
ٌ
الئحة الترتيب العام .مركز أراد البناء
بشكل أق ــوى ،لكن
عليه لتقديم نفسه
ٍ
املـفــاجــأة كــانــت فــي املــوســم ال ــذي تــاه،
حيث لم يكن حصانًا .هبط إلى مصاف
أندية الدرجة الثانية .ولكنه هبوط لم
يكن يستحقه في نظر الكثيرين ،الذين
اتفقوا على أن «الظروف» لعبت دورها
ضده ،والدليل أنه احتل املركز ما قبل
األخير بفارق نقطتني عن أول الناجني
مــن الهبوط أي الـصـفــاء ،وثــاث نقاط
عن طرابلس صاحب املركز التاسع.
إذًا لـعــب ش ـبــاب ال ـســاحــل ف ــي الــدرجــة
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،وإل ــى
ّ
جــانــب ال ـبــرج شــكــل حــالــة جماهيرية

مميزة فــي هــذه الـبـطــولــة ،انـطــاقــا من
ش ـعــور ج ـم ـهــوره الـ ـ َـذي واك ـب ــه ســابـقــا
بأعداد أكبر،
في الدرجة األولــى ،فق ِدم
ٍ
وكــانــت النتيجة الـعــودة إلــى األضــواء
الـتــي تنتظره فريقًا قــويــا ،بحسب ما
تشير التحليالت الناجمة عن حركته
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق الـ ـ ـع ـ ــرض وال ـ ـط ـ ـلـ ــب خ ــال
الصيف.
وفي «رحلة العذاب» في الدرجة الثانية،
اكـتـشــف ش ـبــاب ال ـســاحــل مـشــاكــل عــدة
وث ـ ـغـ ــرات أيـ ـض ــا ،ف ـع ـمــل م ـن ــذ الـلـحـظــة
األول ــى لعودته إلــى دوري الكبار على
ّ
حــل ـهــا .وم ــن أب ــرز ه ــذه امل ـشــاكــل نقص
الخبرة فــي صـفــوف تشكيلته الشابة،
فهو كــان قــد قــام بخطوة ذكـيــة عندما
ـرق ف ــي ال ــدرج ــة
أعـ ــار أبـ ــرز ن ـجــومــه ل ـف ـ ٍ
األولــى ،إذ أبقاهم بجهوزية عالية عبر
منحهم فــرصــة اللعب أكـثــر على أعلى
مـسـتــوى ،وه ــو أم ــر يـفـتــرض أن يفيده
ف ــي امل ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد .وه ـن ــا ال ـحــديــث
ع ــن الع ـبــن م ـثــل الـ ـح ــارس ع ـلــي حــال
الـ ــذي لـعــب م ـع ــارًا م ــع ال ـص ـفــاء (ح ــاول
األنصار التعاقد معه هذا الصيف قبل
أن تتوقف املفاوضات) ،والعب الوسط
حسن كوراني الذي برز مع طرابلس في
املوسم املاضي .وفي هذا اإلطــار أيضًا
جاء التعاقد مع قائد النجمة والشباب
العربي عـبــاس عـطــوي ثــم علي االتــات
م ــن األن ـ ـصـ ــار ،إض ــاف ــة إلـ ــى العـ ــب آخــر
قضى مواسم طويلة في الدرجة األولى
وهو محمود كجك القادم من األنصار
أيضًا على سبيل اإلعارة.
وي ـش ــرح مــديــر ال ـفــريــق حـســن فــاضــل
فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» بــأن «األهــم
ك ـ ـ ــان مـ ـع ــالـ ـج ــة املـ ـشـ ـكـ ـل ــة األس ــاسـ ـي ــة
وهــي النقص فــي التشكيلة مــن حيث
ّ
إي ـجــاد ال ـب ــدالء فــي ك ــل مــركــز ،لـكــن من
دون استقدام العبني غير مفيدين بل
ال ـب ـحــث ع ــن ال ـع ـنــاصــر ال ـج ـ ّـي ــدة وس ـ ّـد
ال ـث ـغــرات ،عـلــى غ ــرار مــا فعلنا عندما
اسـتـقــدمـنــا مـحـمــد ح ـمــود م ــن االخ ــاء
األه ـل ــي عــالـيــه لـتـعــزيــز مــركــز الظهير
األيسر الذي يشغله محمد فواز».
وإل ـ ـ ــى ه ـ ــذه األس ـ ـم ـ ــاء ،ك ـ ــان ال ـس ــاح ــل

ق ــد ت ـعــاقــد م ــع أسـ ـم ــاء أخ ـ ــرى واع ـ ــدة،
أم ـثــال ال ـح ــارس ال ـشــاب ش ــادي رحـ ّـيــل
مــن األن ـص ــار ،ونـجــم فــريــق الـبـقــاع في
املوسم املاضي حسني رزق ،واستعار
حسني حيدر من العهد بعدما لعب مع
الواعد
الصفاء معارًا ،والظهير األيمن
ً
علي عبود من األنصار أيضًا ،إضافة
إل ــى املـغـتــرب عـلــي الـصــايــغ ال ــذي كــان

تحسين الملعب (الترابي)
في حارة حريك متوقف
بانتظار المطرانية
قــد خ ــاض تـجــربــة مــع النجمة بإيعاز
من النجم السابق للفريق «النبيذي»
حيدر حايك.
أما بالنسبة إلى األجانب ،فقد استقدم
ال ـســاحــل أي ـضــا أس ـم ــاء م ـعــروفــة على
الساحة املحلية ولــو أنها نشطت في
ب ـطــولــة ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،أي امل ــداف ــع
السنغالي باكاري كوليبالي الذي لعب
مع العهد في كــأس النخبة ،ومواطنه
املـهــاجــم عـبــد الـعــزيــز ن ــداي ال ــذي بــرز
هدافًا مع التضامن صــور عندما كان
األخير في الــدرجــة الثانية .كذلك ضم

العب الوسط  -املدافع الغاني ساملون،
الذي يقال إنه سيكون تجربة أجنبية
جـ ــديـ ــدة ن ــاج ـح ــة ل ـل ـس ــاح ــل املـ ـع ــروف
باستقدامه لألجانب املميزين ،أمثال
املهاجم املالياني مامادو ديالو ،الذي
اح ـتــرف بـعــدهــا فــي املـجــر والـبــرتـغــال،
والع ـ َـب ــي ال ــوس ــط ال ـن ـي ـج ـيــري دان ـي ــال
أودافني والغاني عيسى يعقوبو.

مشكلة الملعب الرملي
إذا ك ــان الـســاحــل قــد عــانــى مــن اللعب
فـ ــي مـ ــاعـ ــب ال ـ ــدرج ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
َ
ل ــم ي ـعــتــد ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ــي ك ــان ــت إح ــدى
مشاكله فــي املــوســم املــاضــي ،فــإن أبــرز
م ـشــاك ـلــه تـبـقــى ع ــدم االس ـت ـق ــرار على
صـعـيــد مـلـعــب ال ـت ـمــاريــن ،بـحـســب ما
ي ـشــرح فــاضــل ،ال ــذي ي ـقــول« :نـخــوض
حـصـتــن أو ثـ ــاث ح ـصــص تــدريـبـيــة
عـلــى ملعبنا (ال ـتــرابــي) ،بينما تكون
البقية على ملعب بئر حسن» .ويأسف
ش ـ ــارح ـ ــا« :م ـش ـك ـل ــة املـ ـلـ ـع ــب وال ـب ـن ــى
الـتـحـتـيــة ه ــي مـشـكـلــة أســاس ـيــة تــؤثــر
على تطور النادي عامة ،فهي ال تسمح
ل ـن ــا بــال ـع ـمــل ع ـل ــى ال ـف ـئ ــات ال ـع ـمــريــة،
فالالعبون الصغار يذهبون إلى أندية
أخ ــرى مــاعـبـهــا اف ـضــل ،مــا ي ـطـ ّـور من
مستواهم ،لذا ال تستغرب ّ
الكم الكبير

إدارة جديدة وتومبوال
في ظل كل هذه األجواء ينتظر شباب الساحل انتخاب هيئة إدارية جديدة
بعد انتهاء والية اإلدارة الحالية برئاسة فادي عالمة ،حيث تشير املعطيات
بأنه في حال اعتذاره عن ترؤس النادي مجددًا ،وخصوصًا بعد «فوزه»
بمقعد نيابي ،فإن الرئاسة قد تذهب إلى رئيس مجلس األمناء سمير
ٍ
دبوق .إلى ذلك ،فالحالة الجماهيرية الساحلية ال تقتصر على التشجيع
بل على دعم الفريق أيضًا ماديًا ،على غرار ما ّقدمت رابطة الجمهور في
املوسم املاضي دعمًا لوجستيًا للفريق لناحية التجهيزات وغيرها ،وذلك
من خالل جمع تبرعات شهرية ،وتنظيم مناسبات تفرز بعض األرباح
ُ ّ
تنظيم رحالت
التي تقدم إلى النادي ،وهي تطرح اليوم أفكارًا جديدة مثل ً
سفر إلى الخارج للمشجعني لحضور مباريات أوروبية ،إضافة إلى إجراء
سحب على جوائز ّقيمة.

من الالعبني الذين تعاقدنا معهم هذا
املوسم ،إذ إن سياسة التنشئة بحسب
مـ ــا ن ــري ــده ــا غ ـي ــر حـ ــاضـ ــرة ألس ـب ــاب
قاهرة».
ّ
لـ ـك ــن م ـش ـك ـل ــة املـ ـلـ ـع ــب هـ ـ ــذه قـ ــد ت ـح ــل
ف ــي فـ ـت ــر ٍة ل ـي ـســت ب ـب ـع ـيــدة ،إذ عـلـمــت
«األخـبــار» إنه إلى جانب التحسينات
ال ـتــي أج ــري ــت عـلـيــه م ــن ح ـيــث دورات
امل ـيــاه وغـيــرهــا مــن الـجــوانــب األخ ــرى،
هناك كــام جــدي عن تحويل أرضيته
إلـ ــى م ـل ـعــب ع ـشــب اص ـط ـن ــاع ــي ،وهــي
ّ
تحول بالنسبة
خطوة ستكون نقطة ّ
إل ــى الـ ـن ــادي ،ح ـيــث ت ــوف ــر عـلـيــه كلفة
إي ـ ـجـ ــار م ــاع ــب أخ ـ ـ ـ ــرى ،وتـ ـسـ ـم ــح لــه
بإطالق مشاريعه واستضافة مبارياته
التحضيرية ،ولو أنه يبحث غالبًا عن
لعب ّ
وديات على أرضية طبيعية ،على
غـ ــرار م ـبــاراتــه األخ ـي ــرة أمـ ــام الـجـيــش
الـســوري في صيدا ،والتي حقق فيها
نتيجة الفتة بتعادله معه .2-2
املهم بالنسبة إلى امللعب الذي كان قد
ّ
كلف رئيس الساحل النائب (املنتخب
حديثًا) فادي عالمة مختصني إلجراء
دراس ــة ملعرفة تكلفة إتـمــام مشروعه،
هو الحصول على «موافقة» من الوقف
املاروني لعدة اعتبارات «على الطريقة
اللبنانية» .وهذه املسألة «معقدة» كون
املـلـعــب مــاصـقــا للكنيسة فــي منطقة
ّ
ـف
حـ ـ ــارة ح ــري ــك ،ويـ ـتـ ـح ــول إلـ ــى م ــوق ـ ٍ
للسيارات في املناسبات الدينية ،رغم
ـان في
ع ــدم ح ـضــور املـسـيـحـيــن ك ـس ـكـ ٍ
ـداد يمكن
املنطقة ،وعــدم قدومهم بــأعـ ٍ
الـقــول إنـهــا كبيرة إلــى الكنيسة حتى
في املناسبات .لكن وبانتظار الجواب
النهائي من املطرانية عبر وكيل امللعب
ميشال تحومي (رئـيــس ن ــادي االخــاء
حارة حريك) وبالتنسيق مع البلدية،
يقول الكرويون من أبناء املنطقة بأن
ً
ً
هـنــاك فـضــا لـلـســاحــل أص ــا فــي بقاء
هــذا امللعب كــون الـنــادي قــد استأجره
ملـ ــدة  100س ـن ــة ،ول ـ ــوال ع ـق ــد اإلي ـج ــار
لـتـحـ ّـول إل ــى مـســاحــة إلط ــاق مـشــروع
بـنــاء على غ ــرار مــا هــو عليه األم ــر في
املساحات األخرى في املنطقة.

ل ـطــاملــا ارتـ ـب ــط اسـ ــم اإلخـ ـ ــاء األه ـلــي
عاليه بمصطلح «الحصان األسود»،
ك ــون ــه ال ـف ــري ــق غ ـيــر امل ـن ــاف ــس ،ال ــذي
ُيعرقل الفرق الكبيرة ويحتل مركزًا
ضـمــن تــرتـيــب الـنـخـبــة .فـقــد الـفــريــق
ال ـج ـب ـل ــي هـ ـ ــذا الـ ـلـ ًـق ــب فـ ــي املـ ــواسـ ــم
ـن س ـق ــط إل ــى
امل ــاضـ ـي ــة ،خـ ــاصـ ــة حـ ـ ّ
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،إال أنـ ـ ــه اس ـت ـعــاد
م ــوق ـع ــه ف ــي امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي .ألول
م ــر ٍة يـصــل اإلخ ــاء إل ــى نـهــائــي كــأس
ال ـن ـخ ـب ــة .ح ـق ــق انـ ـتـ ـص ــارًا تــاري ـخ ـيــا
على األنصار ( 1-5في كانون الثاني
 ،)2017فاز على العهد للمرة األولى
ّ
منذ أربع سنوات ،وتأهل إلى نصف
نهائي كــأس لبنان أيـضــا ألول مرة
منذ الـتــاريــخ األخـيــر عينه .كــل ذلــك،
قد يجعل اإلخاء «الحصان األبيض»
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،وي ـض ـع ــه ع ـل ــى رأس
ال ـت ــرت ـي ــب ألول مـ ـ ــرة ،وه ـ ــو ال ـفــريــق
املنافس غير املضغوط.
ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي األول ف ــي ن ـجــاح
الفريق يعود إلى املدرب العراقي عبد
ّ
الوهاب أبو الهيل ،الذي تولى منصب
املــديــر الفني فــي شتاء موسم -2016
 ،2017محققًا  45نقطة من  96متاحة.
احتضان اإلدارة له ولالعبني وتأمني

جـ ـ ٍّـو م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار أوص ـ ــا ال ـفــريــق
إلى املركز الرابع في ترتيب الــدوري،
بفارق ثالث نقاط عن الصفاء الثالث.
ي ـ ـقـ ــول أبـ ـ ــو الـ ـهـ ـي ــل إن ف ــريـ ـق ــه لـيــس
مـنــافـســا ع ـلــى ال ـل ـقــب ،إال أن توليفة
ُ
العبيه تشير إلى العكس .استطاعت
اإلدارة الحفاظ على جميع الالعبني
ضـمــن خـطــط املـ ــدرب ،وضـ ّـمــت إليهم
عـشــرة العـبــن ج ــدد ،هــم البرازيليان
هـ ـيـ ـغ ــور غ ــون ـس ــال ـف ـي ــس وكـ ــارلـ ــوس
ألبرتو ،واإليـطــالــي كريستيان لوكا،
إلـ ــى ج ــان ــب م ـح ـمــد ع ـط ــوي ومـحـمــد
ال ـق ــرح ــان ــي وح ـس ــن ت ــرم ــس وحـســن
ماضي وشــادي سكاف ،حتى تعاقد
أخ ـي ـرًا مــع خــالــد تـكــه ج ــي ،واسـتـعــار
خ ـ ــدم ـ ــات م ـ ـهـ ــاجـ ــم الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ك ــري ــم
دروي ــش .هــؤالء ،إلــى جانب الحارس
الشاب شاكر وهبي واملدافعني أحمد
عـطــوي وإبــراهـيــم خـيــر الــديــن ونــادر
م ــروش ،ومـعـهــم الفلسطيني محمد
أبـ ـ ــو ع ـت ـي ــق فـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط ،وأم ــام ـه ــم
أح ـم ــد ح ـ ـجـ ــازي ،ف ــي ح ــن يـسـتـعـيــد
الفريق الحقًا خدمات سعيد عواضة
ٌ
مزيج من املخضرمني
وألكسي خزاقة.
والشباب ،مدعومني بعناصر أجنبية
ّ
جيدة .تشكيلة قــادرة على إحــراج أي
فــريــق ،وهــو مــا حصل مــع عـشــرة من
الفرق الــ 13التي واجهها اإلخــاء منذ

يعيش النادي الجبلي فترة استقرار مالي وإداري (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

الـتـعــاقــد م ــع أب ــو ال ـه ـيــل ،ف ــي ح ــن لم
يـنـجــح الـفــريــق بــالـفــوز عـلــى النجمة
والـتـضــامــن ص ــور والـشـبــاب العربي
(هبط إلى الدرجة الثانية).
ـدرب
ـ
ـ
مل
ا
ـق
ـ
ي
ُي ـع ـي ــب ال ـب ـع ــض ع ـل ــى ف ــر
ّ
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده عـ ـل ــى ال ـت ـح ــف ــظ
الــدفــاعــي ،املـبــالــغ فـيــه أح ـيــانــا ،إال أن
ٓ
ّ
اخ ــري ــن يـ ــرون أن خ ــط ــة ال ـل ـعــب الـتــي
ّ
يعتمدها خــاصــة أم ــام ف ــرق املـقــدمــة،

ُيعيب البعض على فريق
العراقي اعتماده
المدرب ّ
على التحفظ الدفاعي
ّ
هي التي مكنته من الفوز على جميع
هـ ــؤالء ،بــاسـتـثـنــاء الـنـجـمــة ،ال ــذي لم
ي ـس ـت ـط ــع الع ـ ـبـ ــو اإلخ ـ ـ ـ ــاء ال ـت ـس ـج ـيــل
فــي مــرمــاه خ ــال أرب ــع مـنــاسـبــات مع
مــدربـهــم الـحــالــي .يـبــدو ن ــادي اإلخ ــاء
ج ـ ــاهـ ـ ـزًا اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أي وق ـ ــت م ـض ــى،
لتحقيق لقب مــا للفريق الـغــائــب عن
ّ
األلقاب .قد يكون كأس لبنان ضالته،
خاصة أن البطولة شهدت فوز العديد
من الفرق باللقب ،دون أن تحقق لقب
الـ ـ ــدوري ،كـطــرابـلــس وال ـس ــام زغــرتــا

ملعب بحمدون ..األرض الصعبة
خمس مباريات سيخوضها الفريق على ملعب أمني عبد النور في
بحمدون خالل مرحلة الذهاب .في املوسم املاضي ،لم يخسر اإلخاء ّأي
مباراة محسوبة على أرضه ،باستثناء تلك التي خاضها أمام النجمة ،إل
ُ
أنها لعبت في صيدا .أول الزائرين هذا املوسم سيكون السالم زغرتا ،الذي
بحمدون .النجمة والتضامن
أهداف في املوسم املاضي في
سقط بثالثة
ٍ
ّ
صور والراسينغ وطرابلس سيحاولون أيضًا التغلب على الفريق الجبلي
على أرضه ،فيما سيرحل األخير ملواجهة شباب الساحل والصفاء
والعهد والشباب الغازية واألنصار والبقاع الرياضي على خمسة مالعب.
ٌ
ٌ
وحيد ينقص اإلخاء ليكون منافسًا صعبًا ،هو الجمهور .كان الفتًا
أمر
عدم امتالء املدرج املخصص ملشجعي اإلخاء في معظم مباريات املوسم
املاضي ،رغم ضيق حجمه ،إال أن الحضور في نهائي كأس النخبة أمام
النجمة على ملعب مدينة كميل شمعون أظهر وجود فئة كبيرة متابعة
للفريق الجبلي.

واملـ ـب ــرة وشـ ـب ــاب ال ـس ــاح ــل .ف ــي حــال
ّ
تخلي أبو الهيل عن االلتزام الدفاعي
ٌ
فــي بـعــض امل ـبــاريــات ،وه ــو أم ــر لعب
دورًا إيجابيًا من جهة حفاظ الفريق
عـلــى نـظــافــة ال ـش ـبــاك عـ ّشــر م ــرات في
املوسم املاضي وعدم تلقيه سوى 19
ٓ
هــدفــا ،كثاني أق ــوى خــط دف ــاع ،واخــر

سلبيًا ،إذ اكتفى الالعبون بتسجيل
 23هدفًا في  22مـبــاراة ،وهــو خامس
ّ
أضعف خط هجوم ،قد يتمكن الفريق
م ــن مــامـســة رص ـيــد األرب ـع ــن نقطة،
الـ ـ ــذي ك ـ ــاد أن ي ـص ــل إلـ ـي ــه ق ـب ــل سـتــة
ّ
م ــواس ــم ( )39ح ــن حـ ــل رابـ ـع ــا خلف
الراسينغ بنقطة والنجمة بست نقاط.

12

الثالثاء  11أيلول  2018العدد 3562

الثالثاء  11أيلول  2018العدد 3562

رياضة

رياضة

13

ّ
ّ
ة
اللبناني
الكرة
يعود نادي الشباب الغازية إلى دوري األضواء بعد غياب .عودة يأمل القيمون على النادي أن تطول وال
تقتصر على موسم واحد .المهمة صعبة في ظل اإلمكانيات المادية المحدودة التي يعيشها النادي خالل هذه
الفترة ،مقارنة بباقي أندية الدرجة األولى .فما هي األسباب وما هي طموحات الفريق في الموسم الجديد؟

فراغ إداري ونقص في التمويل

ّ
«الخالفات» العائلية «تحاصر» الشباب الغازية!
عبد القادر سعد
أول ما يتبادر إلــى ذهــن كثيرين لدى
سماع اسم نادي الشباب الغازية هو:
الـصـعــود وال ـه ـبــوط .أم ـ ٌـر الزم مسيرة
النادي الكروية في السنوات املاضية.
ال ي ـك ــاد يـصـعــد ال ـفــريــق إل ــى مـصــاف
أنـ ــديـ ــة الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ح ـت ــى ي ـعــود
وي ـس ـقــط م ـج ــددًا ب ـعــد ف ـت ــرة قـصـيــرة.
قــد ي ـكــون ضـعــف اإلم ـكــانـ ّـيــات املــاديــة
سببًا ،لكن في الوقت عينه هناك فراغ
إداري كـبـيــر .ارت ـبــط اس ــم ال ـن ــادي في
السنوات املاضية بشخص أمني السر
علي حسون .ال تكاد تسمع باسم آخر
حني تتحدث عن نادي الغازية ،كيف ال
والنادي ال يوجد له رئيس فعلي .على
الــورق هناك الدكتور حسن غــدار .هو
آخر الرؤساء الذي تعاقبوا على سدة

سيكون طموح النادي البقاء
في الدرجة األولى بموازنة
لن تتجاوز الـ 300ألف دوالر
الرئاسة في النادي .في وزارة الشباب
وال ــري ــاض ــة ولـ ــدى االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي
لكرة القدم هو ما زال رئيسًا .توقيعه
موجود على جميع مراسالت النادي
بـحـكــم ال ـقــان ــون الـ ــذي ي ـفــرض تــوقـيــع
الــرئـيــس وأم ــن ال ـســر ،لـكــن مـنــذ ثــاث
سنوات طلب غدار إعفاءه من مهامه،
ب ـعــد أن ق ـ ـ ّـدم ال ـك ـث ـيــر .ت ـعــب الــدك ـتــور
حسن من ّ
تحمل أعباء النادي وحيدًا،
فيما لــم يـبــادر أحــد إلــى املـســاعــدة في
الدعم املالي.
نسأل عــن األسـمــاء فيبرز اســم رئيس

ال ـب ـل ــدي ــة م ـح ـمــد س ـم ـيــح غ ـ ـ ـ ّـدار وال ــى
جانبه أحمد خليفة ومحمد الدنش.
يـ ــؤكـ ــد الـ ـبـ ـع ــض أنـ ـ ــه ف ـ ــي حـ ـ ــال ك ــان
ه ـن ــاك رغ ـب ــة وإرادة ف ـع ـلـ ّـيــة بــالــدعــم،
ف ــإن مـيــزانـ ّـيــة الـشـبــاب ال ـغـ ّ
ـازيــة يمكن
أن ت ـع ــادل م ــوازن ــة الـعـهــد أو النجمة
أو األنـ ـص ــار ،ورغـ ــم ذل ــك ل ــن تـتـجــاوز
م ــوازن ــة ه ــذا امل ــوس ــم ال ـثــاث ـم ـئــة ألــف
دوالر كما يفيد أمني السر علي حسون
لـ«األخبار».
حــالـيــا ي ــرأس الـبـلــديــة مـحـمــد سميح
غــدار وبعد عام ستنتقل الرئاسة الى
أحمد خليفة الــذي هو نائب الرئيس
ح ــالـ ـي ــا ،وفـ ـ ــق ات ـ ـفـ ــاق حـ ـص ــل ســاب ـقــا
ب ـت ـق ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة بـ ــن ال ـع ــائ ـل ـت ــن.
وي ـت ـس ــاءل ال ـب ـعــض ،م ــا دام ال ـطــرفــان
قــادريــن على االتـفــاق على إدارة أمــور
الـبـلــدة فـلـمــاذا ال يستطيعان االتـفــاق
على إدارة أمــور النادي بطريقة أبعد
مـ ــن ت ـق ــدي ــم رات ـ ـ ــب شـ ـه ــري م ـت ــواض ــع
للخزينة؟
تضم بلدة الغازية العديد من العائالت
لـكــن تبقى عائلتا غ ــدار وخليفة هما
األكبر .تنافس تقليدي بني العائلتني
يبدو أن النادي يدفع ثمنه .هناك أيضًا
آل حـســون والــدنــش وكــاعــن وفــرحــات
وحـجــازي وغيرها ،لكن تبقى عائلتا
غدار وخليفة األكبر حيث يشكالن ثلث
ع ــدد الـنــاخـبــن فــي الـبـلــدة الساحلية.
ه ــذا الـتـنــافــس الـعــائـلــي وض ــع الـنــادي
واملـســؤولــن عنه فــي مــوقــف ح ــرج .قد
يكون أسهل عليهم وضــع الـنــادي في
حضن إحدى العائلتني وحينها يمكن
ال ـح ـصــول ع ـلــى ك ــل م ــا ي ــري ــدون ،لكن
لـيــس ه ــذا مــا ي ـهــدف إل ـيــه املـســؤولــون
فــي ال ـن ــادي وت ـحــدي ـدًا أم ــن ال ـســر كما
يقول .فبقاء النادي على مسافة واحدة
مــن جميع أبـنــاء البلدة يعتبر أولوية

يعتبر الشباب الغازية الفريق الثاني في الجنوب في الدرجة األولى بعد التضامن صور (عدنان الحاج علي)

ّ
الغازية أنصاري!
جمهور
ّ
الغازية بأعداد كبيرة مباريات النادي ّ
خاصة
تحضر جماهير نادي الشباب
على ملعب كفرجوز .لكن حب الجمهور ليس محصورًا بالنادي ،فالبلدة تعتبر
ً
معقال لجمهور األنصار مع حضور نجماوي كبير .تشجيع الشباب الغازية
ٌ
أنصاري .لعالقة الغازية
يأتي باالنتماء ،أما هوى عدد كبير من الجمهور فهو
باألنصار قصة قديمة بدأت عام  1970حني انتقل الالعب السابق واملدرب
الحالي فؤاد ليال من الشباب الغازية الذي تأسس عام  1961الى نادي األنصار.
ً
يتحدث أمني سر النادي علي حسون عن تلك الفترة قائال« :انتقل ليال إلى
األنصار ونقل معه الضيعة .بعد ذلك انتقلت أنا من الغازية عام 1986ولعبت مع
األنصار ستة مواسم من  1986وحتى عام  1992حني انتقلت الى اإلخاء حيث
ّ
لعبت لثمانية مواسم شهدت انضمامي الى منتخب لبنان» ،يتذكر حسون تلك
الفترة الذهبية .قدمت الغازية العديد من النجوم أبرزهم العب األنصار السابق
أحمد فرحات الذي لعب في الفترة الذهبية لألنصار في التسعينيات ،وكذلك
مالك حسون والحارس سليمان حرب وكذلك علي حسون وكل هؤالء لعبوا
لألنصار انطالقًا من العالقة املميزة بني البلدة والنادي .حتى أن أحمد الدنش
تبوأ منصب نائب الرئيس في نادي األنصار لفترة من الزمن قبل أن يترأس
حاليًا االتحاد اللبناني للميني فوتبول .العبون آخرون برزوا كالحارس علي
ليال وقاسم وأدهم غدار وحارس هومنتمن السابق أحمد خليفة وعماد غدار.

حتى ولو كان الثمن موازنة متواضعة
وط ـم ــوح ــا م ـ ـحـ ــدودًا وهـ ــو ال ـب ـق ــاء فــي
الدرجة األولى.
يـبــدأ حـســون بنقد ال ــذات قبل توجيه
النقد لآلخرين« ،قــد تكون إمكانياتي
وطاقتي املحدودة منعتني من تحويل
ال ـ ـن ـ ــادي إل ـ ــى م ــؤسـ ـس ــة قـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
اإلستمرار بغض النظر عن من يكون
رئ ـي ـســا .فــأنــا لـســت مـتـفــرغــا ب ــل أعـمــل
كـمـتـطــوع ان ـطــاقــا م ــن ح ـبــي لـبـلــدتــي
ولكرة القدم» يقول حسون.

مــركــزيــة ال ـقــرار فــي ال ـنــادي املحصورة
بيد حسون وقــد تكون سببًا فــي عدم
حـمــاســة املـتـمــولــن ال ــى االن ــدف ــاع أكثر
ن ـحــو ن ـ ــادي ال ـب ـل ــدة .أم ـ ـ ٌـر ي ـج ـيــب عنه
حـســون سريعًا «أن ــا مستعد للتنحي
وتـسـلـيــم ال ـن ــادي ألي شخصية تأتي
وتنهض بأعبائه املــاديــة .وكالمي من
القلب وليس للمناورة .أنا جاهز لدعم
ومـســاعــدة أي شخص يــرغــب بترؤس
ن ــادي ال ـش ـبــاب ال ـغ ــازي ــة ،وح ــن يـكــون
هناك رئيس قوي يقوم بتقديم األموال
كما يجب ،حينها تصبح الكلمة العليا

ل ـ ــه ،ويـ ـتـ ـح ـ ّـول أم ـ ــن الـ ـس ــر إل ـ ــى عـمـلــه
اإلداري».
ي ـت ـحــدث ح ـس ــون بــواق ـع ـيــة ع ــن وضــع
الـ ـن ــادي املـ ـ ــادي ،مـعـتــرفــا ب ــأن مــوازن ــة
ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن  250و 300أل ـ ــف دوالر
لناد في الدرجة األولى،
تعتبر ضئيلة ٍ
«لكن أنا ال أستطيع إجبار الناس على
الدفع» يقول حسون.
رغ ـ ــم ذل ـ ــك ف ـ ــإن مـ ــوازنـ ــة ال ـ ـنـ ــادي يـتــم
تأمينها مــن أبـنــاء الـبـلــدة حيث يدفع
بـ ـع ــض األشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـب ـل ـغ ــا ش ـه ــري ــا
ي ـتــراوح بــن  500و 2000دوالر ،وهي
م ـبــالــغ م ـتــواض ـعــة بــالـنـسـبــة إل ــى نــاد
م ـن ــاف ــس ف ــي الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ـ ــى .يـعـمــل
حسون على حصر مصاريفه الشهرية
ب ـح ـي ــث ت ـ ـقـ ــوم الـ ـ ـ ـ ــ 12ألـ ـ ــف دوالر مــن
ضمنها ألفا دوالر من البلدية شهريًا
(قـ ّـدمــت البلدية مبلغ  30مليون ليرة
للنادي في عام  )2018بأعباء النادي.
«ليس لدي رواتب عالية ،فهي تتراوح
بني  500و 800دوالر ٍّ
كحد أقصى .أقوم
ف ــي ب ــداي ــة ك ــل مــوســم ب ـتــأمــن دف ـعــات
ل ــاع ـب ــن ح ـت ــى ال تـ ـك ــون االلـ ـت ــزام ــات
ال ـش ـهــريــة ع ــال ـي ــة» ،ي ـق ــول أم ــن ال ـســر.
تـبــدو املـبــالــغ الـتــي يقدمها املتمولون
ضـئـيـلــة جـ ـدًا نـسـبــة لـقــدرتـهــم امل ــادي ــة.
يكشف حسون عن فكرة وردت سابقًا
بتقديم كشف بما يتم تقديمه من قبل
كــل شخص على صفحة ال ـنــادي على
فايسبوك لكن عاد وتراجع عن الفكرة
منعًا من إحراج األشخاص ومخافة أن
ال يصدقه الناس.
هناك أفكار كثيرة لدى املسؤولني عن
النادي ،لكن الحساسية بني العائالت
تحول دون تنفيذها« ،قدمنا مشروعًا
إلدارة مـسـبــح ال ـغــازيــة الـشـعـبــي قــادر
عـ ـل ــى ت ــأم ــن م ـب ـل ــغ  150ألـ ـ ــف دوالر
سـنــويــا ،مــا يــرفــع مــن مــوازنــة ال ـنــادي،
لكن املشروع بقي في األدراج .تجربتنا
بتحويل ملعب النادي الذي كان أشبه
بـمــرمــح خـيــل إل ــى مـلـعــب ،مـقـبــول جـدًا
على تقديم مشروع املسبح الشعبي»،
يقول حسون.
ال يخفي أمــن سر الـنــادي أن للرئيس
ن ـب ـيــه بـ ــري دورًا أس ــاس ـي ــا ف ــي إق ــام ــة
املـلـعــب «ل ـكــن نـحــن نـخـجــل أن نتوجه
الــى الرئيس فــي كــل مــرة نحتاج فيها
الى شيء .نحاول حل مشكالتنا ضمن
بلدتنا وعـبــر فاعلياتها قبل التوجه
الى اآلخرين».
طـمــوح الـنــادي هــذا املــوســم هــو البقاء
في الــدرجــة األول ــى .يقوده ابــن النادي
والغازية املــدرب فــؤاد ليال الــذي نجح
ب ــإع ــادت ــه إل ــى دوري األض ـ ـ ــواء .مهمة
ال ـب ـق ــاء اح ـت ــاج ــت ت ــدع ـي ـم ــات مـحـلـيــة
وأجـنـبـيــة فـكــان الـتـعــاقــد مــع الـحــارس
محمد سنتينا مــن الــراسـيـنــغ ،وعلي
بـيـطــار م ــن اإلصـ ــاح ال ـب ــرج الـشـمــالــي
بـ ـع ــد أن تـ ـم ـ ّـي ــز الـ ــاعـ ــب فـ ــي امل ــوس ــم
املــاضــي حـيــث خ ــاض  19م ـب ــاراة .كما
ت ـع ــاق ــد الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــع العـ ـ ــب اإلصـ ـ ــاح
والنبي شيت سابقًا حسني نصر الله،
والعب الراسينغ حمزة سالمة ّ ،وقاسم
ل ـي ــا م ــن ال ـص ـف ــاء وق ــاس ــم م ــن ــاع مــن
الـشـبــاب الـعــربــي .كــذلــك اسـتـعــار العب
النجمة خليل بــدر ،وضــم العــب العهد
عـلــي خـ ّـروبــي ال ــذي هــو قــائــد منتخب
لبنان للشباب في كــرة القدم .أجنبيًا،
ح ــاف ــظ الـ ـن ــادي ع ـلــى م ـهــاج ـمــه املـمـيــز
الـعــاجــي ج ــان كيكي ال ــذي ك ــان هــداف
الفريق في كأس التحدي مع تسجيله
أربـعــة أه ــداف .لكن حتى هــذه اللحظة
لــم يحسم هــويــة العـ َـبــي الــدفــاع وخــط
الوسط.

ّ
عاش الصفاء فترة ّ
تخبط إداري أثرت على وضعه المالي (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

عافيته بعد
يستعد
لم
الصفاء
ُ

الظروف المالية تبعد الفريق عن أندية المقدمة
عرف الصفاء حضورًا قويًا
دائمًا في كرة ّالقدم
اللبنانية ،لكنه شق طريقه
إلى السجل الذهبي في
األلفية الجديدة بفوزه
بلقب الدوري ثالث مرات،
وها هو يبدأ مرحلة إعادة
البناء من جديد وسط
مقاربة مغايرة للعبة
والتي فرضتها الفرق
المنافسة األخرى في
األعوام األخيرة
شربل ّ
كريم
لطاملا ضـ ّـم الصفاء نجومًا محليني
ّ
وتسعينيات
وأجانب في ثمانينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،لـكـنــه ل ــم يـتـمـكــن من
إح ـ ــراز ل ـقــب ال ـ ـ ــدوري .ه ــذه ال ـص ــورة
ّ
تغيرت في موسم  ،2013-2012حني
أح ــرز فــريــق وط ــى املـصـيـطـبــة لقبني
متتاليني قبل أن يضيف لقبًا ثالثًا
فـ ــي مـ ــوسـ ــم  .2016-2015فـ ــي تـلــك
الفترة سلك الصفاء طريقًا جــديــدة،
مستقطبًا مــواهــب شــابــة ومستفيدًا
مــن تـطـ ّـورهــا الـســريــع ،وهــي ّ
تحولت
إلـ ــى األب ـ ـ ــرز ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة امل ـح ـل ـيــة،
فيكفي ذكــر أسـمــاء العـبــن مثل نور
م ـن ـص ــور وم ـح ـم ــد حـ ـي ــدر وم ـع ــرف ــة
أه ـم ـي ـت ـه ـم ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـع ـهــد

وامل ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي ح ــال ـي ــا ،إلدراك
ّ
الذهبية التي عاشها الصفاء
الفترة
حينها.
األمــر الــذي كان صعبًا هو االحتفاظ
ب ـ ــاألسـ ـ ـم ـ ــاء املـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،ف ـ ـكـ ــان رح ـي ــل
م ـن ـصــور وح ـي ــدر والـ ـح ــارس مـهــدي
خ ـل ـيــل وغ ـي ــره ــم ن ـحــو ن ـ ــادي الـعـهــد
بطل لبنان وباقي األندية ،من دون أن
يتمكن الفريق من تعويضهم .وهذه
امل ـســألــة كــانــت طـبـيـعـ ّـيــة ،ف ـمــن خــال
بيع الالعبني املميزين تمكن الصفاء
املرحلة ،إذ
من االستمرار خــال تلك
ّ
ً
لــم يكن سـهــا مــا عــاشــه مــن خضات
انعكست سلبًا عـلــى الــوضــع
إداريـ ــة ّ
املالي ،ولكنه حاول عدم إخراج أزمته
إل ــى الـعـلــن ،لــإبـقــاء عـلــى االسـتـقــرار
الفني داخل الفريق.
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي ع ــاش
الـ ـصـ ـف ــاء ح ــال ــة «غـ ـي ــر ال ـط ـب ـي ـع ـيــة»،
لكن رغــم ذلــك فــرض حـضــوره القوي
كمنافس أساسي على اللقب .تفاءل
ٍ
ك ـث ـي ــرون م ــن م ـح ـب ـيــه ،ل ـكــن م ــن كــان
يعرف مــا يــدور فــي فلك الـنــادي َع ِلم
فــي ق ــرارة نفسه أن مــرحـلــة الـتــراجــع
ّ
آتية ال محالة .وفي ظل هذه األجواء،
ح ــاول املـ ــدرب مـحـمــد ال ــدق ــة وق ـتــذاك
إي ـج ــاد الـ ـت ــوازن ال ـف ـنــي ف ــي تشكيلة
«متواضعة» من حيث عدد الالعبني
امل ـ ـتـ ــاحـ ــن .ه ـ ــو تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث مـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ــأن
ضيقة ومــا ّ
الخيارات ّ
يقدمه العبوه
ّ
ّ
له حــدود .ولكنه في النهاية حــل في
املــركــز الـثــالــث ،رغــم تململ الالعبني
بسبب تأخر حصولهم على رواتبهم
أو على مكافآت ُوعدوا بها.
ارتـ ـفـ ـع ــت األصـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـغ ــاضـ ـب ــة مــن
وض ــع ال ـفــريــق ،كـمــا غ ــاب الـجـمـهــور
في تلك الفترة عن املــدرجــات بعدما

ض ـع ــف إي ـم ــان ــه ب ــإم ـك ــان ـي ــة تـحـقـيــق
اللقب .الوضع الصعب دفــع ببعض
األشخاص داخل اإلدارة إلى التفكير
بإقناع رئيس نادي الشباب العربي
ح ـي ـن ـه ــا غ ـ ـ ـ ــازي ال ـ ـش ـ ـعـ ــار بـ ـت ــرؤس
ن ــادي الـصـفــاء لتقديم الــدعــم املــادي
املطلوب والتعاقد مع العبني وإعادة

الصفاء متأخر بمسافة
كبيرة عن كبار الدوري من
حيث العمل على بناء الفريق
االستقرار الى النادي ،بعد أن كبرت
املشاكل في تلك املرحلة داخــل نادي
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وأراد ال ـش ـع ــار
ال ــرح ـي ــل .وه ـ ــذا م ــا ح ـص ــل ،فــانـتـقــل
ال ـش ـع ــار م ــن ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ال ــى
الصفاء.

األك ـيــد أن الـصـفــاء بـحــاجــةٍ ال ــى جـ ّـو
ج ــدي ــد ،ف ــالـ ـن ــادي م ـت ــأخ ــر بـمـســافــة
كبيرة عن كبار الدوري ،ولو أنه وقف
فريق مثل األنصار على الئحة
أمــام
ٍ
الـتــرتـيــب فــي املــوســم املــاضــي (حقق
 10انتصارات مقابل  6تـعــادالت و6
ـق يـصــرف
خ ـ ـسـ ــارات) ،أي امـ ــام ف ــري ـ ٍ
بقوة في سوق االنتقاالت.
الصفاء لم يتمكن من مجاراة بعض
ّ
املحلية مــن حيث امليزانية،
األنــديــة
ّ
أقــلــه فــي املــواســم الثالثة األخـيــرة ،ال
بل إنــه خسر جــراء هــذه املسألة أبرز
ن ـجــومــه ال ــدولـ ـي ــن ،وب ــال ـت ــال ــي بــات
ب ـح ــاج ــةٍ إلـ ــى إعـ ـ ــادة تــرت ـيــب أوراق ـ ــه
وت ـع ــدي ــل م ـيــزان ـي ـتــه ب ـش ـك ـ ٍـل يـسـمــح
أقـلــه بــاالحـتـفــاظ بــاعـبـيــه الجيدين
ق ـبــل أن يـفـكــر ف ــي اس ـت ـق ـطــاب نـجــوم
اللعبة ،وهو أمر مستبعد في الفترة
الـحــالـيــة ،حيث عملية الـبـنــاء تسير
بعيدًا عن املجازفة.

نسخة ّ
محدثة عن الشباب العربي!
لم تكد تنقضي أيام على بداية مشوار الصفاء في عهد الرئيس الجديد للنادي غازي الشعار
حتى انطلقت اإلدارة إلى سوق االنتقاالت .لكن غالبية تعاقدات الفريق األصفر كانت من
فريق الشباب العربي الذي ترأسه الشعار في املوسم املاضي ،إذ جلب الحارسان حسن
الحسني وعمر ادلبي وأحمد الخطيب وحسني العوطة وكريم ّبرو وحسن مهنا وحاتم عيد
وزاهر حسن ومحمد األمني ومحمد سليمان.
لكن األهم بالنسبة إلى الصفاء كان إعادته املدير الفني تيتا فاليريو الذي استقدم معه
ّ
إيجابية للنادي .والواضح أن الصفاء
مساعده السوري عمار حاوي ،وهي خطوة تعتبر
ّ
تعلم من تجارب املاضي ،ويعمل على املحافظة على العبيه وهو أمر بدا من خالل تجديده
للكاميروني إرنست أنانغ ،الذي ّقدم مستوى ّ
جيدًا خالل املسوم املاضي ،ولعب  22مباراة
ً
مسجال  7أهداف ومساهمًا في  5أخرى.

ّ
العملية اختار الصفاء واحدًا
ولهذه
م ــن امل ــدرب ــن األج ــان ــب ال ــذي ــن تــركــوا
بـصـمــة فــي مــواســم قليلة فــي الـكــرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وه ـ ــو الـ ــرومـ ــانـ ــي تـيـتــا
ف ــال ـي ــري ــو ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ م ـ ـشـ ــواره مـعــه
ب ــال ـف ــوز ب ـك ــأس ال ـس ــوب ــر عـ ــام 2013
(أح ــرز  3أل ـقــاب أخ ــرى مــع النجمة).
األخـيــر لــديــه استراتيجية واضـحــة،
وهــي العمل على تطوير املجموعة
ال ـت ــي ت ـل ـعــب م ـع ــه ،وبـ ـن ــاء الــاع ـبــن
صـغــار ال ـســن .وه ــذه املـهـمــة بــا شك
ستكون حــاضــرة بـقــوة فــي الصفاء،
إذ إن غالبية تشكيلته تضم العبني
ي ـح ـتــاجــون إل ــى ب ـعــض ال ـع ـمــل على
امل ـس ـتــوى الـتـكـتـيـكــي لــرفــع قــدراتـهــم
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار يـعـيــب
عدد
البعض على الصفاء تعاقده مع ٍ
كبير من العبني لم يتمكنوا من إنقاذ
ن ــادي الـشـبــاب الـعــربــي ،مــن الهبوط
إلى دوري الدرجة الثانية في املوسم
املــاضــي ،رغ ــم أن كــل ال ـظــروف كانت
مـ ّ
ـؤم ـن ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــم لـتـسـجـيــل
ّ
نتيجة إيجابية للفريق الجديد على
دوري األض ـ ــواء .وك ــانّ الفـتــا مــؤخـرًا
رفض فاليريو أن يتدخل أي أحد في
ّ
الفني مع الفريق ،حيث اعتكف
عمله
ع ــن ال ـتــدريــب قـبــل مـ ـ ّـدة بـسـبــب ضـ ّـم
الع ـ ٍـب لــم يطلب هــو بــالـتـعــاقــد معه،
فـقــامــت اإلدارة بــإخــراج الــاعــب إلــى
ً
إرضاء للمدرب وللمحافظة
ناد آخر

على االنسجام داخل الفريق.
قـبــل ان ـطــاق املــوســم الـجــديــد تــواصــل
اإلدارة والجهاز الفني محاوالت بناء
ف ــري ــق مـ ـت ــوازن ق ـ ــادر ع ـلــى امل ـنــاف ـســة،
ولـ ـك ــن ي ـب ـق ــى م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـن ـ ــادي غـيــر
واض ــح حـتــى اآلن ،وال يـمـكــن الــرهــان
بشكل سريع.
على نجاحه
ٍ
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المستشفيات في العناية والدراية
د .جورج يونان*
إن ت ــأم ــن ال ـع ـن ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـم ــواط ــن فــي
امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــامل ـيــة ه ــو حـ ــق ،ول ـك ـنــه ُيـلـقــي
على الــدولــة وعـلــى املجتمع أع ـبـ ً
ـاء اقتصادية
ِ
ال ُي ـس ـت ـه ــان بـ ـه ــا .ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،تـبـلــغ
نسبة التضخم في كلفة العناية الصحية في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ح ــوالــى  %5س ـنــويــا ،وهــي
أعلى  -بما يـقــارب الضعف  -مــن نسبة زيــادة
الدخل القومي .وهذه الزيادة ستقع على الكل،
ومستخدمني أو أرباب
من دولة وأفراد (عاملني
ِ
املستخدمني يتوقعون أن املعدل
عمل) .حتى أن
ِ
السنوي لكلفة كل مريض سيصل إلى $15000
ّ
املستخدم ثلثي املبلغ،
سيتحمل
عــام ،2019
ِ
َ
وال ـث ـلــث ال ـبــاقــي ُيـلـقــى عـلــى عــاتــق املـسـتـخــدم
املريض .وهذا العبء يهدد كل املجتمعات ،ومن
ضمنها املجتمع اللبناني .ولذلك ،فإن الحاجة
ّ
ماسة لتنظيم هــذا القطاع ،من خــال مشروع
وطني تتضافر فيه كــل الـكـفــاءات املهنية ،من
طـبـيــة وتـمــريـضـيــة وإداريـ ـ ـ ــة ،وب ـش ـكــل شـفــاف
ت ـكــون ال ــدول ــة م ـســؤولــة ع ــن تـطـبـيـقــه ،ويـكــون
الجهاز الطبي ،من مستشفيات وأطباء وجهاز
ت ـمــري ـضــي ،ف ــي ت ـن ـف ـيــذه .واملـ ـش ــروع الــوطـنــي
ّ
هدفه تقديم عناية صحية مميزة بــأقــل كلفة
ّ
ممكنة .وه ــذا امل ـشــروع يجب أن ال يــركــز َعلى
ُ
األفراد الفاسدين وكيفية معاقبتهم؛ فقد ثبت،
بنتيجة الــدراســات واإلح ـص ــاءات العاملية ،أن
ه ــذه الـطــري ـقــة تــأث ـيــرهــا ع ـلــى مـعــالـجــة ال ـهــدر
ضـئـيــل جـ ـدًا ،واألهـ ــم أن ي ـكــون ه ـنــاك مـشــروع
وطني يأخذ في االعتبار تجارب املجتمعات
األخرى في هذا املضمار ،ويكون أساسًا لضبط
املخالفني وإرشادهم ال لعقابهم .فمع أن شعبنا
هــو الــذي اخـتــرع العجلة ،لكننا لسنا بحاجة
إلى إعادة اختراعها في هذا املضمار (Reinvent
ّ
 ،)the Wheelكما يقول املثل .فهناك ُمسلمات
فــي العناية الصحية يجب أن يعتمد عليها
املشروع الوطني ،أهمها الـ ـ ــ«»Standardization
الـ ـ ــذي ي ـع ـن ــي :ت ــوح ـي ــد امل ـق ــاي ـي ــس ،وامل ـع ــاي ــرة
الدائمة ،والتقييم املستمر لألداء.
وباإلضافة إلى اعتماد املشروع الوطني على
ّ
الكفاءات املوفورة على األرض ،هناك متطلبات
ُ
تعتبر مؤشرات حقيقية أهمها:
توفر العناية الصحية النوعية واملمتازة.وقف الهدر.معالجة الفساد.وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى ك ـل ـفــة ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة في
املـسـتـشـفـيــات ونــوعـيـتـهــا ه ــو ال ـي ــوم م ــن أهــم
األم ـ ـ ـ ــور املـ ـلـ ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ــق ال ـ ــدول ـ ــة وإدارة
املستشفيات واملجتمع.
من الظواهر التي انتشرت في العناية الصحية
خالل السنوات العشر املاضية ،وقوع املسؤولية
في معادلة العناية والــدرايــة ()Care and Cost
عـلــى هـيـئــة قـيــاديــة فــي املـسـتـشـفـيــات ،تـتـكـ ّـون

مــن مدير طبي ( ،)Chief Medical Officerإلى
جانب املدير اإلداري (،)Chief operating Officer
وامل ــدي ــر امل ــال ــي (،)Chief Financial Officer
ورئـيــس األطـبــاء فــي املستشفى (President of
 ،)the Medical Staffورئيسة أو رئيس القطاع
التمريضي.
ّ
ه ــؤالء ،فــي عملهم الـيــومــي ،يجب أن ُيسلموا
بالحقائق اآلتية:
 -1الــريــادة في تخفيف كلفة العناية الصحية
ّ
ه ــي أهـ ــم املـ ـه ــام ال ـت ــي ي ـت ـطــلــع إل ـي ـهــا امل ـش ـ ّـرع
وصـ ــاحـ ــب األمـ ـ ـ ــر .ف ـق ــون ـن ــة ع ـم ـل ـيــة اإلص ـ ــاح
ً
الحالية ( ،)fordable Care Act or ACAمثال ،في
الواليات املتحدة ،فشلت في القيام باملهمة.
 -2اإلص ــاح ــات الـحــديـثــة نـجـحــت ف ــي خفض
التعرفة الصحية في الواليات املتحدة ،ولكنها
فشلت في تخفيف كلفة العناية الصحية التي
تتعلق أكثر بالهدر غير املشروع والفساد.
 -3التحول من التعويض على العناية الخاصة
(التعرفة الصحية) إلى العناية الجماعية ألي
ُّ
مــرض مزمن ،أي التحزم ( ،)Capitationأصبح
أم ـرًا مفروغًا منه ،وال حياد عنه .وهــو ال يقع
على عاتق الدولة فقط ،بل على أربــاب العمل،
وعلى املواطن .وفي الوقت نفسه ،فإن التحول
السكاني كزيادة العمر ،ومعه زيــادة األمراض
املزمنة ،يزيد الثقل على الدولة وعلى املواطن.
 -4مالءمة العناية الصحية وتأثيرها يعتمدان
على أمرين :السيطرة على الكلفة وضبط النمو
في الجهاز الطبي.
 -5شـبـكــات الـعـنــايــة الـصـحـيــة امل ـفــروضــة من
م ـت ـط ـل ـبــات الـ ـس ــوق أصـ ـب ــح وجـ ــودهـ ــا حــرجــا
ملالءمة العناية الصحية ولتفعيلها.
 -6ل ـيــس ه ـن ــاك ن ـط ــاق مـ ـح ـ ّـدد ل ـل ــوص ــول إلــى
النجاح في هــذا األمــر ،فمراقبة تــاؤم العناية
الصحية وفعاليتها يجب أن تستمر رغــم أن
نطاق متطلبات السوق يزداد يومًا بعد يوم.
 -7وجود نظام يسمح بإطالق النمو في الجهاز
ً
الـطـبــي ويـضـبـطــه ،ك ــي ي ـكــون مــائـمــا وف ـ ّـع ــاال
وبعيدًا عن اإلسراف.
 -8العملية ال ـجــذريــة وال ـجــوهــريــة لتخفيض
الكلفة في العناية الصحية هي في طبيعتها
أكثر من جعل اإلدارة ّ
فعالة .فقوانني اإلصالح،
وابتكارات السوق من ناحية العناية الصحية
ّ
ّ
املستقلة ،والتحوالت السكانية ،كلها تتطلب
تغييرًا في املسار.
 -9حتى تكون الخطة فعالة ،من املهم اعتبار
األطباء فريقًا في العمل ،ال سببًا للمشكلة وهو
السائد اآلن.
 -10كما سنرى الحقًا ،القياديون في اإلدارة لهم
مهمة أساسية ،وهي تسريع وتوسيع الجهد
ملـحــو الـتـبــايـنــات فــي الـعـنــايــة الـصـحـيــة .فهذه
املهمات ال تقع على عاتق األطـبــاء فقط ،ال بل
إن إدارة املستشفى لها مهمة كبيرة في تسهيل
هذا الجهد.

ّ
تتطلب العناية والدراية تضافر الفريق القيادي بمجمله (هيثم الموسوي)

 -11حــالــة الـعـنــايــة الــراه ـنــة ال يـمـكــن قبولها
ّ
ودعمها .فهي تركز على األطباء واملختصني،
وب ـي ـن ـهــم ال ــذي ــن ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى إن ـجــازات ـهــم
الشخصية ومـيــراثـهــم فــي ه ــذا الـحـقــل ،وعلى
البنى الـتــي أقــامــوهــا ألنفسهم .فالضغط من
ارت ـف ــاع الـتـعــرفــة الـصـحـيــة ،وت ـض ــاؤل الجهد
واإلنهاك اللذان يصيبان األطباء بسبب ّ العمر،
َ
وبـسـبــب االزدح ـ ــام والـحــاجــة إل ــى الــتـثــقــف في
عـلــوم الـطــب ومتطلبات املهنة فــي تحوالتها
الجديدة وفــي زي ــادة كلفتها ،كل هــذا الضغط
يدعو إلى عدم التسليم بالوضع الراهن.
 -12العمل على تحسني اإلنتاج ،والتخفيف من
اإلرهاق ،تفرضهما حاجة واحدة فقط :التغيير.
إن أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن األط ـ ـبـ ــاء ي ـش ـك ــون مــن
اإلره ــاق ،ومعدل الوقت الــذي يصرفه الطبيب
فــي الـعـنــايــة بــاملــرضــى ال يـتـجــاوز الـ ـ ــ %27من
وقته ،والباقي ُيصرف على التدوين واملجاالت
األخرى املتعلقة بالتدوين نفسه.
واملــديــر الطبي ،الــذي هو طبيب غير ممارس،
الخطوط اإلرشادية
وال يزاحم أحدًا ،خبير في َّ
العريضة ( )Guidelinesالتي تبنتها املجموعات
الطبية املهنية ،كــل واح ــدة فــي اختصاصها.
وم ـه ـمــة رئ ـي ــس ال ـج ـهــاز ال ـط ـبــي رس ــم تنظيم
مـســار ال ـحــاالت الـتــي تــدخــل املستشفى بــدون
ت ـل ـك ــؤ وت ـ ـبـ ــاطـ ــؤ ،وذلـ ـ ـ ــك اع ـ ـت ـ ـمـ ــادًا عـ ـل ــى تـلــك
ال ـخ ـط ــوط اإلرشـ ــاديـ ــة ال ـعــري ـضــة (Evidence
 )Based Medicine or Guidelineالتي أصبحت
ّ
ُمسلمات .فزمن املقولة بــأن كل طبيب له رأيه
الـشـخـصــي ،وأس ـلــوبــه ال ـس ـحــري ف ــي معالجة
ّ
أي م ــرض ،قــد ول ــى تحت وط ــأة تلك الخطوط

اإلرش ــادي ــة ،ألن مـســار أي مــرض مــن األم ــراض
ّ
يتغير من طبيب إلــى آخر.
املزمنة املعروفة ال
وما هو مهم ّ
وفعال هو خبرة الطبيب ،ودرجة
علمه ،ومقدار إملامه باالبتكارات الجديدة في
ّ
َ
املــرض املعالج .كل هذه األشياء مهمة للمدير
اإلداري واملدير املالي في مواجهتهما ملجلس
األمـ ـن ــاء ،وع ـلــى عــاتــق امل ــدي ــر الـطـبــي ورئـيــس
األطباء في املستشفى تقع مسؤولية معالجة
ّ
كل املؤشرات.
وال ـخــاصــة ،فــاملـعــادلــة يجب أن تـحــرص على
زي ــادة تمايز العناية الصحية مــن جهة ،ومن
جهة أخرى زيادة الدراية لتخفيض الكلفة إلى
أدنــى قــدر َممكن .ولتحقيق ذلــك ،ثالثة أشياء
يجب أن تؤخذ في االعتبار:
 )1أحقية املريض في الدخول إلى املستشفى،
ومن ثم املدة الالزمة لبقائه فيه ،وهو ما يسمى
ب ــ( .)Clinical Utilizationومراقبة هذه الناحية
لـهــا أهـمـيــة كـبـيــرة فــي قـطــع ال ـهــدر واإلسـ ــراف
والتلكؤ .بحسب الدراسات الحديثة ،فإن %42
من الهدر يأتي من التباينات بني املمارسات
املهنية ،سواء الطبية أو التمريضية أو اإلدارية.
والتباين على أنواع:
• ال ـت ـبــايــن ف ــي كـلـفــة ف ــات ــورة االس ـت ـش ـفــاء من
مستشفى إلى آخر ومن طبيب إلى آخر.
• ال ـت ـب ــاي ــن ف ــي درجـ ـ ــة ال ـع ـن ــاي ــة .ف ـبــاإلضــافــة
ّ
إل ــى الـعـنــايــة املـمـيــزة الـتــي تــتـصــف بـهــا أغلب
املستشفيات وأغلب األطباء ،هناك عناية سيئة
تظهر من وقت إلى آخر ومن مستشفى إلى آخر.
• التباين فــي طلبات الـفـحــوصــات املخبرية،
واألش ـعــة املـحــوريــة واملغناطيسية ،وفــي عدد

االسـ ـتـ ـش ــارات امل ـه ـن ـيــة ال ـت ــي غــال ـبــا م ــا تـكــون
تنفيعية من طبيب إلــى آخــر ،وهــي صنف من
أصناف الفساد.
• الـتـبــايــن بــن أف ــراد الـجـهــاز التمريضي من
ناحية الفعالية والبراعة والجدارة.
• التباين في أحقية الدخول إلى املستشفى من
مكان إلى آخر.
• التباين في معالجة االشتراكات املرضية غير
املتوقعة.
• الـتـبــايــن فــي نسبة املــرضــى الــذيــن ُيـكـثــرون
من التردد إلى املستشفى ،أو باألحرى عملية
إع ــادة اإلدخ ــال ( )Readmission Rateفــي وقت
قـصـيــر بـعــد اإلدخ ـ ــال األول ،أو ال ـثــانــي إلـ ــخ...
هــذه التباينات هي إحــدى طــرق الهدر ويجب
محوها.
هـنــاك طريقتان ملعالجة الـتـبــايـنــات :الطريقة
األفقية والطريقة الشاقولية .الطريقة األفقية
غايتها التركيز على ظــاهــرة استعمال أغلى
املوارد في كل الحاالت املتعددة .هذه املوارد قد
تتعلق باستعمال الصور اإلشعاعية واملحورية
واملغناطيسية ،أو قد تتعلق باستعمال األدوية
املكلفة .الهدف من هذه الطريقة هو تغيير طرق
املـمــارســة عند مجموعة صغيرة مــن األطـبــاء،
أداؤهـ ـ ــا خـ ــارج إطـ ــار اإلرشـ ـ ـ ــادات الـطـبـيــة .أمــا
الطريقة الشاقولية فتعتمد على تحليل األداء
في مرض ّ
معي أو في مجموعة من الناس ذات
ُ ّ
ّ
علة واحــدة ،فهناك مسلمات عن مقدار الكلفة
ألي حــالــة مــزمـنــة ،س ــواء كــانــت الـحــالــة فــرديــة
أو عــامــة عـلــى كــل املـجـمــوعــة ،لتحسني نتائج
املعالجة.

 )2املستشفيات ّتدعي أن الضمان االجتماعي
وشــركــات الـضـمــان الصحية األخ ــرى ال تدفع
فواتيرها عــن املــرضــى الــذيــن تــم إدخالهم إلى
املستشفيات ،ولكن الـســؤال :هل هــذه الفواتير
م ـح ـقــة؟ أم أن ه ـنــاك ه ـ ــدرًا ،وامل ــري ــض ل ــم يكن
بـحــاجــة إل ــى دخ ــول املستشفى أو الـبـقــاء فيه
مدة طويلة؟ وإلى أي مدى عملية الدخول إلى
املستشفى «للنقاهة» شائعة في لبنان؟
ّ
 )3تبني خطوط اإلرشاد العريضة بخصوص
أي مرض وأي اختصاص.
ت ـق ـي ـيــم أداء م ـخ ـت ـلــف اإلدارات ومــوظ ـف ـي ـهــا،
واالرتـ ـي ــاب اإلي ـجــابــي ب ــه ،أم ــر ه ــام فــي تمييز
العناية الصحية وفــي تخفيف ال ـهــدر .وحني
ي ـكــون ه ــذا التقييم شـفــافــا ومــوضــوعـيــا فإنه
أمضى سالح لتعبئة العاملني وشحذ هممهم
للعمل الـجــاد واملنتج .ثــاث مـقــوالت يجب أن
ُ ّ
تتجنب حتى يكون االرتياب محقًا وإيجابيًا:
ّ
 -1تـجـنــب ال ـقــول ب ــأن ك ــل الـعــامـلــن يتميزون
بأداء ممتاز .فالتقييم العام غير الصحيح كهذا
ً
يجعل من الصعب تحديد املميزين فعال في
املؤسسة ،والذين يضيعون في ازدحــام «الكل
ّ
املميز» ،وتضيع ابتكاراتهم وبالتالي حقوقهم،
ّ
ُ
ّ
كما أنه يف ِقد غير املميزين الحافز إلى التحسن
وتطوير أدائهم.
 -2تـجـنــب ال ــوق ــوع فــري ـســة لـلـحــالــة النفسية
للعامل وانفعاالته .فالعامل حتى قبل الحديث
واع ملـقــدار تقصيره ،ومــن ّرد فعله :فإما
معه ِ
ّ
يتصرف بما
أن يعتذر ،وإما أن ينكر ،وإما أن
يـشـبــه ذرف ال ــدم ــوع ،أو يـعـمــد ُإل ــى انـفـعــاالت
أخــرى .وفــي هــذه الحالة ،يقع امل ِّ
قيم في حيرة
من هــذا األمــر ،فال يعرف كيف يتصرف ،ال بل
ّ
وهذا يؤدي إلى إضاعة
ينكف عن أي تصرفُ ،
َ
َ
ِّ
وقــتـيـهـمــا .فـمــن واج ــب املـقــيــم أن ال يـحـيــد عن
امل ــوض ــوع األسـ ــاسـ ــي ،وأن ي ـت ـصــرف بـتـقــديــم
اإلثباتات ،وبعقل وبحكمة وبدبلوماسيةُ ،في
إي ـصــال رســالـتــه إل ــى الـعــامــل املـعـنــي .فالهدف
ل ـيــس ال ـع ـق ــاب ،ول ـك ـنــه م ـح ــاول ــة لـلـتـعـبـئــة في
املشروع املحدد.
التركيز على األداء الحالي للعامل
 -3تجنب
ِ
ونسيان أدائــه السابق واإليجابي .فالوسائل
التقنية مـتــوفــرة ال ـيــوم لحفظ املـعـلــومــات عن
ّ
أداء كــل عامل .وكما قلنا سابقًا ،الهدف ليس
الـعـقــاب ،وإن ـمــا إع ــادة الـعــامــل إل ــى االنـضـبــاط
وامل ـم ــارس ــة ض ـمــن املـ ـش ــروع املـ ـق ــرر ،وتحقيق
الغايات منه.
والـ ـخ ــاص ــة ،ف ـ ــإن ال ـع ـن ــاي ــة والـ ـ ــدرايـ ـ ــة (Care
ّ
 )and Costتـتـطــلــب تـضــافــر ال ـفــريــق الـقـيــادي
ً
ـامــا الـقـيــادة الحكومية والقيادة
بمجمله ،شـ ِ
الطبية والقيادة اإلدارية للمستشفيات .وبغير
ذل ــك ،تـســوء املعاملة ويبقى الـهــدر واإلس ــراف
والفساد.
*كاتب وطبيب ،رئيس سابق ملنظمة
األطباء العرب األميركيني

احتجاجات أهالي البصرة درس وطني
كاظم الموسوي*
لم تتوقف االحتجاجات الشعبية في محافظة
ّ
تتجدد كل عام
البصرة جنوبي العراق ،التي
سنوات عديدة .وكان أبرزها صيف عام
منذ
 2011الذي ُقتل ُ
وجرح فيه متظاهرون ،وتلته
ت ـظــاهــرات كــل ع ــام تـقــريـبــا ،حـتــى ع ــادت هــذا
العام وانفجرت من جديد ،ولكن بزخم أكبر،
وغ ـضــب ع ـ ــارم ،وم ـم ــارس ــات عـنـيـفــة ،أوقـعــت
في أغلبها قتلى وجــرحــى ،حيث استخدمت
القوات األمنية العنف والسالح الحي لتفريق
التظاهرات ومنع االحتجاجات .كل الشعارات
ال ـت ــي تــرف ـع ـهــا االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي بــدايــات ـهــا
تـتـمـحــور ح ــول تــوفـيــر ال ـخــدمــات االســاسـيــة:
املاء والكهرباء والصحة والتعليم والوظائف
العامة .وهي إذ ترفع هذه الشعارات املطلبية،
ت ـعـ ّـري بـهــا الـحـكــومــات املحلية واالت ـحــاديــة،
وف ـش ـل ـه ــا وت ـق ـص ـي ــره ــا فـ ــي أداء ال ــوظ ـي ـف ــة
األس ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـل ـي ـهــا ،ك ـح ـكــومــة -
مركزية أو محلية  -تسهر مــن أجــل مصالح
األه ــال ــي ف ــي املـحــافـظــة والـ ـب ــاد .إذ ال يمكن
ّ
تصور أن هذه النواقص في الخدمات تستمر
ط ــوال سـنــوات فــي بلد مثل الـعــراق وثــرواتــه،
ُ
وال سيما في محافظة البصرة ،التي ت َع ّد بما
تمتلكه أرضها أحد مصادر امليزانية /الدخل
املركزي األساسية في العراق.

اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات أه ـ ــال ـ ــي الـ ـبـ ـص ــرة
خصوصًا ،رغــم كــل مــا شابها مــن ممارسات
عنيفة ورب ـمــا لـيـســت مـطـلــوبــة ق ـص ـدًا ،درس
وطـنــي ينبغي التفكير فيه والتعلم مـنــه .إذ
إن احـتـجــاجــات األهــالــي املـتــواصـلــة ،بعفوية
في أكثر األحـيــان ،وسلمية في األغلب األعــم،
وبـ ـمـ ـط ــال ــب م ـ ـشـ ــروعـ ــة ،ولـ ـحـ ـق ــوق مـ ـه ــدورة
وواجبات حكومات تزعم أنها جاءت لخدمة
الشعب وتنفيذ وعودها االنتخابية بتوفير
الخدمات وإشاعة األمــن واألمــان واالستقرار
ف ــي ال ـب ــاد واحـ ـت ــرام ح ـقــوق ال ـع ـبــاد وكــرامــة
املواطنني ،تستدعي التفكير في أنها تحتاج
(أي االحتجاجات) إلى تنظيم مبرمج وقيادة
مــركــزيــة ،وإدارة االح ـت ـجــاج عـلــى الـسـلـطــات
للضغط عليها في اإلسراع في تنفيذ الخطط
واملـ ـش ــاري ــع امل ــرس ــوم ــة واملـ ـطـ ـل ــوب ـ ُـة ،وك ــذل ــك
ال ـت ـش ــدي ــد ب ـق ــوة ع ـل ــى م ـحــاس ـبــة امل ـق ـ ِّـص ــري ــن
وال ـفــاســديــن واملــرت ـك ـبــن الن ـت ـهــاكــات حـقــوق
اإلنسان واملواطنة العراقية.
ّ
تـ ـتـ ـض ــارب الـ ــوعـ ــود واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات لـ ـح ــل تـلــك
ُ
ـدعـيــة ال
امل ـشــاكــل املـتـفــاقـمــة ال ـتــي بــاتــت مـسـتـ ِ
لالهتمام فحسب ،بــل ومحاسبة املسؤولني
ع ــن الـتـقـصـيــر ف ــي تـنـفـيــذهــا .إذ ال ي ـص ـ ّـح أن
تعاني املحافظة من نقص الكهرباء في أشهر
الصيف الـتــي تصل أحـيــانــا درج ــات الـحــرارة
خاللها إلى أكثر من خمسني مئوية .وال يمكن

ّ
تتحمل الحكومة
االتحادية مسؤولية
كاملة عن هذه
األوضاع ونتائجها

تحمل املناخ هذا في األحــوال العادية ،فكيف
ّ
فــي ظ ــل تـغـيــر مـنــاخــي مـسـتـمــر ،وع ــدم تــوافــر
املاء الصالح للشرب ،حيث إن املياه املتوافرة
في املحافظة باعتراف الجهات الحكومية ال
ً
تصلح للشرب واالسـتـخــدام الـبـشــري ،فضال
عن ارتـفــاع نسب امللوحة في املياه املتوافرة،
مــا يضيف صـعــوبــات جــديــة فــي استخدامها
الـطـبـيـعــي ،م ــن نـتــائـجـهــا املـ ــرة ت ـع ـ ّـرض آالف
املــواط ـنــن ل ـحــاالت مــرض ـيــة ،زاد عـلـيـهــا عــدم
ق ــدرة املستشفيات على توفير االحتياجات
واس ـت ـي ـعــاب األعـ ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة م ــن املــواط ـنــن

الذين أصيبوا بأضرار ملوحة املياه وتلوثها.
ً
وهــي أم ــور محرجة فـعــا ومخجلة بشكل ال
ّ
يوصف .وهذه وحدها قضية كبرى ال تمر من
َ
ً
دون أن تعالج كاملة ،وأن تصبح مثاال ُيضرب
عن اإلهمال وتداعياته ،وفي الحل ومميزاته.
يضاف إلى النقص الحاد في املياه والكهرباء
ارت ـف ــاع حـجــم الـبـطــالــة فــي أوسـ ــاط الـشـبــاب،
م ــا ي ــزي ــد ف ــي م ـع ــان ــاة امل ــواط ـن ــن وال ـع ــوائ ــل
البصرية ،وال سيما املعتمدون على أبنائهم
فــي توفير فــرص العيش الكريم .وبالتأكيد،
ت ـت ــوازى ه ــذه امل ـشــاكــل م ــع ت ــده ــور األوض ــاع
األم ـن ـيــة والـسـكـنـيــة واالق ـت ـصــاديــة وغـيــرهــا،
مــا يخلق مناخات معقدة .وال ـســؤال هــو عن
الـتـقـصـيــر ف ــي األداء ،وال ـف ـش ـ ُـل ف ــي اإلجـ ـ ــراء،
ِّ
صــت لـهــذه
وال ـف ـســاد ف ــي األم ـ ــوال ال ـتــي خــص ـ ُ
َّ
القطاعات ،والتبذير في امليزانيات املخصصة
واملــوضــوعــة لـهــذه الـخــدمــات األســاسـيــة دون
تــأث ـيــر م ـل ـمــوس ف ـي ـهــا ،بــالــرغــم م ــن حجمها
العالي وحصتها الكبيرة من امليزانية العامة
أو املحلية.
ال يـمـكــن ق ـب ــول ش ـي ــوع ال ـف ـســاد وال ـف ـشــل في
تـطـبـيــق اإلجـ ـ ـ ــراءات املـنـتـظـمــة واس ـت ـمــرارهــا
طوال هذه الفترات والسنوات الطويلة في بلد
كالعراق ،املعروف بثرواته وطاقاته وإمكاناته
الـ ـ ــوافـ ـ ــرة ،الـ ـت ــي ك ـل ـهــا ت ـث ـيــر أس ـئ ـل ــة قــائ ـمــة،
وت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــادة ت ـص ـعــب األج ــوب ــة عـنـهــا.

وه ــي بــالـتــأكـيــد ال ت ـع ـ ّـوض ص ــرخ ــات أهــالــي
املـ ــدن امل ـن ـكــوبــة ،وال ــدع ــوات امل ـت ـصــاعــدة إلــى
ّ
تتحمل
إنقاذها قبل فوات األوان .وبالتأكيد،
كاملة عن هذه
الحكومة االتحادية مسؤولية
ُ َّ
األوضاع ونتائجها وتداعياتها املركبة ،كما
ّ
تتحمل الحكومات املحلية مسؤوليتها فيها،
واملطلوب ليس اإلســراع في توفير الخدمات
اإلسراع ِّفي املحاسبة واملحاكمة
وحسب ،بل
ُ
لـكــل الـفــاســديــن وامل ـب ــذري ــن ألم ــوال املحافظة
ِّ
واملقصرين في خطط إصالحها وتطبيقها،
وم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع تـ ــوف ـ ـيـ ــر بـ ـنـ ـيـ ـتـ ـه ــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
وت ـطــويــرهــا ،بـمــا ي ـخــدم املـصــالــح األســاسـيــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـمـحــافـظــة وج ـيــران ـهــا من
املحافظات الجنوبية األخرى.
قـ ّـدمــت محنة سكان البصرة نموذجًا جديدًا
ُمـعـ ِّـبـرًا عــن األزم ــة الـعــامــة الـتــي تــورطــت فيها
الحكومات واألح ــزاب الحاكمة ،وفـســاد أكثر
املسؤولني في إدارة تلك املحنة وصعوباتها
املـتــراكـمــة .وقــد ظـهــرت فــي الـسـنــوات السابقة
للفساد اإلداري واملــالــي ،ولم
مظاهر صارخة َّ َ
ُي َ
عتبر منها أو ُيتخذ ما يلزم بحقها ،ما فاقم
ّ
ّ
مــن األوض ــاع الـحــالـيــة .ولـعــل الـهــبــة الوطنية
التي قامت بها جماهير املحافظات األخــرى،
الـشـمــالـيــة والـغــربـيــة والــوس ـطــى ،فــي تجميع
ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن ق ـنــانــي املـ ـي ــاه الـصــالـحــة
ل ـل ـشــرب ،ونـقـلـهــا بــالـشــاحـنــات أو عـبــر سكك

الحديد أو وســائــل النقل األخ ــرى إلــى مدينة
البصرة املنكوبةّ ،
تبي إمكانات حلول عاجلة
وق ــدرات مساهمات فاعلة .ثــم إن ســرعــة هذه
املـبــادرات الشعبية الوطنية وتنوعها تعبير
عــن ال ــروح الــوطـنـيــة الـجــامـعــة ألب ـنــاء الشعب
العراقي ،في كل ربوعه ومواقعه ومنظماته.
خاللها وفيها ،يتجلى تــداعــي سائر الجسد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ب ــالـ ـسـ ـه ــر وال ـ ـح ـ ـمـ ــى إزاء امل ـح ـن ــة
ومخاطرها.
ع ـس ــى أن تـ ـك ــون ه ـ ــذه امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـشـعـبـيــة
درسًا وطنيًا آخر لكل العراقيني ،وخصوصًا
املسؤولني الرسميني واألح ــزاب واالتـحــادات
وال ـن ـقــابــات املـحـلـيــة وامل ــرك ــزي ــة ،ويـنـبـغــي أن
تـ ـق ــوم الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـت ـي ـس ـيــر سـبــل
هــذه امل ـبــادرات وأعمالها ،وإيصالها الــى كل
املواطنني املنكوبني في املحافظة ،واإلســراع
فــي تــوفـيــر الـخــدمــات واملـحــاسـبــة القانونية.
َ
ُ
كذلك ُيطلب الوضوح والشفافية في ما اقترح
مــن تشكيل لجان عاجلة وتخصيص أمــوال
مباشرة ،وال بد من فتح الطرق واألج ــواء أو
املعامالت واإلجراءات الرسمية واإلدارية لكل
م ـب ــادرة شعبية وطـنـيــة ،فــي أي ش ــأن يخدم
ّ
مصالح الشعب ،ويقلل من معاناة املواطنني،
ويعالج كل النواقص واإلهمال والخراب بقوة
القانون والدستور والضمير الوطني.
*كاتب عراقي
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رأس الحريري في رأس ابن سلمان:
ماذا نفعل في لبنان؟
عبد الغني طليس*
السؤال الــذي ال يستطيع أحــد اإلجابة الجازمة عنه
إال الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف س ـعــد ال ـح ــري ــري ه ــو :ه ــل تــريــد
اململكة العربية السعودية (ولــي العهد بالتحديد)
أن يــؤلــف ال ـح ــري ــري ح ـ ّكــومــة ف ــي ل ـب ـنــان ،بــاالنــدفــاع
والدعم اللذين كان يتلقاهما والده الرئيس الشهيد
َّ
م ــن املـمـلـكــة ع ـنــدمــا ك ــان ُي ـكــلــف تـشـكـيــل حـكــومــاتــه؟
ّ
ومــن هـنــا إلــى س ــؤال آخــر أكـثــر حــراجــة :هــل تخلص
ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،نهائيًا ،من
فـكــرة اسـتـبــدال سعد الـحــريــري بشقيقه بـهــاء الدين
ً
الحريري ،أم أن املسألة «نامت» قليال بانتظار ظروف
أخرى؟
أصوات كثيرة قد تصدر للتشنيع بهذين السؤالني،
والرد عليهما باملعزوفة املعروفة ،وهي أن اململكة ال
تتدخل فــي الـشــؤون اللبنانية ،وال تطلب شيئًا من
لبنان إال خيره واستقامة األحــوال فـيــه ...باستثناء
الرئيس سعد الحريري نفسه الــذي يبدو ،من خالل
حركته السياسية الخارجية (حث الرئيس الفرنسي
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــدخـ ــل) ،وج ـ ــو «االن ـ ـت ـ ـظـ ــار» ال ـ ـ ــذي يـعـيـشــه
ويعطيه أسبابًا داخلية لبنانية محلية ،أنــه مــأزوم
فــي عالقته مــع اململكة ،بــدءًا بمصالحه املالية التي
ً
ّ
تتجمد ،وص ــوال إلــى مصالحه السياسية ومواقفه
ّ
غـيــر املـغــطــاة كـمــا ينبغي سـعــوديــا (حـتــى ولــو زايــد
ع ـل ـي ـهــا ك ـم ــا جـ ــرى ف ــي آخـ ــر ت ـص ــري ــح ل ــه ع ــن مـعـبــر
نصيب السوري) .واملعلومات التي قالت إنه خاض
االنتخابات النيابية من دون أي مال سعودي كانت
ّ
تكهنات ،وأصبحت حقيقة واقعة ببعض اإلشــارات
من أقرب البطانة .ثم إن زياراته األخيرة إلى الرياض
ّ
(ال يزال امللك سلمان يراعيه) لم تتكلل بأي لقاء غير
ص ــوري ي ـبـ ّـدل املـعـطـيــات مــع ول ــي الـعـهــد ،فــي الــوقــت
الذي كانت لقاء اته السابقة خالل األشهر املاضية مع
ّ
ولي العهد مقترنة بـ «سيلفي» حريري ال يدل سوى
على أن اللقاء حصل واالبتسامات حضرت ...أما ما
عدا ذلك من االتفاق والتعاون و«التحالف» ففي خبر
ضائع!
إن الصور الفوتوغرافية واللقطات املتلفزة اآلتية من
اململكة السعودية ال يمكن الــركــون إليها واالعتماد
ّ
عـلـيـهــا ف ــي تــأك ـيــد أو ن ـفــي شـ ــيء .وآخـ ــر تـجــلـيــاتـهــا
الـسـلـبـيــة الـفــاقـعــة كــانــت قـبــل عــامــن ب ــزي ــارة األمـيــر
محمد بــن سـلـمــان ،عـنــد تعيينه ولـ ّـيــا للعهد ،لولي
العهد ال ــذي سبقه األمـيــر محمد بــن نــايــف ،وعناقه
وتـقـبـيــل يــديــه واالن ـح ـن ــاء لـتـقـبـيــل قــدمـيــه (م ــن دون
مـبــالـغــة) .وه ــو مــا لــم يمنع ول ــي الـعـهــد الـجــديــد من
وضـ ــع ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـس ــاب ــق ف ــي اإلق ــام ــة ال ـج ـبــريــة،
والـتـنـكـيــل بــأمــوالــه (وأمـ ــوال جـمـيــع أب ـنــاء عمومته)
وممتلكاته ومشاريعه في اليوم التالي فورًا.
َ
ً
ل ـي ــس س ـه ــا ع ـل ــى م ــن كـ ــان وال ـ ـ ــده م ـع ــت ـم ـدًا وطـنـيــا
(وك ــوزي ــر خــارج ـيــة م ـف ـتــرض) ف ــي امل ـمـل ـكــة الـعــربـيــة
السعودية وســوريــا ولبنان فــي مرحلة مــن املــراحــل،
ّ
أن ي ـت ـح ـ ّـول إل ـ ــى وريـ ـ ــث ل ـع ــاق ــة ش ـب ــه م ـح ــط ـم ــة مــع
ّ
ال ـس ـع ــودي ــة ،وم ـحــط ـمــة ت ـمــامــا م ــع س ــوري ــا .أمـ ــا فــي
ُ َ
فينتظر مــن موقع رئــاســة الحكومة أن يمنع
لبنان،
ّ
ال ـعــاقــة م ــع جـمـهــور ال ـحــريــري م ــن الـتـحــطــم بـعــدمــا
أصابتها سـهــام ح ـ ّ
ـادة فــي االنـتـخــابــات .وف ــوق ذلــك،
ّ
تــأتــي تـســريـبــات مـتـعــمــدة مــن شـخـصـيــات سـعــوديــة
تعلن أن رجل السعودية األول في لبنان لم يعد سعد
الـحــريــري ،بــل سياسي آخــر كــان الـحــريــري نفسه قد
ّ
أوصله إليها وركز عالقته بها.
املـشـكـلــة عـنــد الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري مـشـكـلـتــان ال
واحدة :األولى أنه «ليس كما يجب» مع اململكة ،وهذا
أس ــاس فــي تكوينه السياسي وديـمــومـتــه .والثانية
أنه يريد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ودون
طبعًا أن يعترف
ذلك عقبات محلية .واألسهل عليه ّ
باملشكلة املحلية ويصرح عنها ويضخمها ويشغل
الـنــاس بها ،معتبرًا أنها تعوق التأليف الحكومي،
ألن امل ـش ـك ـلــة األخـ ـ ــرى م ـم ـنــوع ع ـل ـيــه ال ـت ـصــريــح وال
التلميح إليها .ومــن هنا ،يسهل تصديق أن اململكة
تــوصــي بالتفاهم مــع «ال ـق ــوات» و«الـتـقــدمــي» ،ليس
حـبــا بـهـمــا ،ب ــل رغ ـبــة بــإظ ـهــار أن ال ـعــراق ـيــل محلية،
و«شــوفــوا يــا لبنانيني شــو بــدكــن تعملوا ببعضكم
البعض» ،وتاليًا فإن التوصية بالتفاهم مع «القوات»
و«التقدمي» هــي إخــراج سـعــودي إلبـعــاد املسؤولية
عنها وجعلها لبنانية!
ف ــي عـلــم ال ـن ـفــس ،إن الـشـخــص امل ـ ــأزوم ف ــي مــوضــوع
م ـع ــن يـ ـح ــاول غ ــال ـب ــا (إذا كـ ــان املـ ــوضـ ــوع حـســاســا
ّ
ودق ـي ـقــا وص ـع ـبــا) أل يـتـطــرق إل ـي ــه ،وأن يستعيض
عـنــه ب ـمــوضــوع آخ ــر ي ـســاعــده ف ــي كـتـمــان املــوضــوع
ال ـح ـس ــاس ال ــدق ـي ــق وال ـص ـع ــب ،وال ـج ـه ــر بــاملــوضــوع
الثاني وتوجيه األنظار إليه .وفي علم النفس أيضًا،
ّ
السجان قد يطلق سجينه (الذي ال يزال محاصرًا
أن
ّ
بـمــالــه وأعـمــالــه) مــن دون أن يــوضــح لــه شيئًا جــديــا
ّ
املحرر وراء
عن مقبل أيامه ،فيذهب خيال املسجون

الهواجس واملخاوف والتوقعات السيئة ،في عملية
تـعــذيــب نـفـســي ال تـسـتـقــر قـبــل أن ي ـبـ ّـددهــا الـسـ ّـجــان
نـفـســه بـطـمــأنــة نـهــائـيــة وح ــاس ـم ــة ،ي ـبــدو أن األم ـيــر
محمد بن سلمان ليس في وارد تنفيذها حاليًا.
ال يصدق اللبنانيون أن مــا يمنع تشكيل الحكومة
الـجــديــدة هــو مطالب «ال ـقــوات» و«الـتـقــدمــي» وحتى
«ال ـت ـيــار الــوط ـنــي» .فـلـطــاملــا ك ــان تشكيل الـحـكــومــات
اللبنانية مـحــاصـرًا بمطالب أقـســى وأش ــد ،ال بــل إن
مطالب األطراف السياسية حاليًا أهون بما ال يقاس.
ّ
لـكــن حــركــة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري فــي تخطيها ال
ّ
تشبه أبـدًا حركة والــده الشهيد في تخطي العقبات
أمــام حكوماته .سعد الـحــريــري «على مهلو» .رفيق
ال ـح ــري ــري ل ــم ي ـكــن «ع ـل ــى م ـه ـل ــو» ،ب ــل كـ ــان ال ي ـهــدأ.
أمــا سعد الـحــريــري فيقتصر دوره على ل ـقــاء ات مع
القيادات تبدو إعالمية أكثر مما هي لتشكيل فعلي
ً
للحكومة ،فضال عن مراهنته على «ضمير» ّاألفرقاء
كـمــا ق ــال أكـثــر مــن م ــرة ،واع ـت ـمــاده عـلــى ض ــخ تـفــاؤل
قــولــي كــامــي ك ــل أس ـبــوعــن ع ــن ق ــرب ال ـتــأل ـيــف .وال
تأليف ...ألن رأس الرئيس سعد الحريري في مكان
آخر ،هو رأس ولي العهد السعودي ،وماذا يدور فيه
تجاهه!
ولــن ننسى أن قضية الـعــاقــات اللبنانية السورية
(ع ـ ــودة ال ـن ــازح ــن ،م ـش ــاري ــع إع ـ ـ ّـادة اإلعـ ـم ــار ،معبر
ً
نصيب ،وأمور أخرى كثيرة) املرشح أن تنفجر طوال
وعــرضــا فــي أق ــرب فــرصــة؛ ألن التغاضي عنها أكثر
سيدخل البلد في أزمــات اقتصادية وسياسية .هي
قضية ّ
ملحة وعاجلة ،وتدخل من باب الطوارئ إلى
لـبـنــان مــا بـعــد ع ــودة الـنـظــام ال ـس ــوري ...إلــى النظام
الـســوري ،وإن الرئيس سعد الحريري ال بـ ّـد يخشى
أن يكون تساهله فيها بمثابة الضربة القاضية له
ّ
بالتصرف كملك أكثر من ولي
في السعودية ،فيأخذ
عـهــد امل ـلــك ال ـس ـع ــودي ،وي ـض ــرب ع ــرض ال ـحــائــط كل
الخطوات اإليجابية املطلوبة لبنانيًا تجاه سوريا،
املرفوضة سعوديًا.
قال رئيس الجمهورية ،العماد ميشال عــون ،إنه لن
ينتظر أبعد من األول من أيلول ،وسيكون له موقف
حاسم .طبعًا ،اشتعلت عند ذلــك ماكينة الــدفــاع عن
«صــاحـيــات الــرئـيــس املـكـلــف» ال ــذي ال تــربـطــه مهلة
مـعـيـنــة بــالـتــألـيــف ال ـح ـكــومــي ،وتــال ـيــا أص ـب ــح «أه ــل
الـسـنــة» فــي «خ ـطــر» عـنــد الــذيــن يــرغـبــون فــي إخـفــاء
ال ـع ـقــدة األســاس ـيــة ال ـتــي تـشـغــل ب ــال الــرئ ـيــس سعد
الـحــريــري وهــي عالقته بــولــي العهد الـسـعــودي .أما
املــواطــن ال ـعــادي ال ــذي تـكــاد تـطـمــره قـضــايــا الفساد
وال ـن ـف ــاي ــات وال ـك ـه ــرب ــاء واملـ ـ ــاء وامل ـ ـ ــدارس وغ ـيــرهــا،
فيتمنى أن تقال له الحقيقة في موقف ّ
جدي وصريح.
ّ
التحدي .ال نطلب إليه
الرئيس سعد الحريري أمــام
نشر مأساته مع اململكة على صنوبر اإلعالم (أليست
ً
استبداله بشقيقه علنًا وباملبايعة؟
مأساة محاولة ُ َّ
ثم الزيارة غير املوفقة لوزير داخليته نهاد املشنوق
ً
صاحب الرأي الصاعق ّإبان احتجاز الحريري ،فضال
عن الطريقة التي تم بها إبعاد السيد نادر الحريري
من قرب الرئيس الحريري ،وهو مدير مكتبه وحافظ
أسراره و «عقله» ،بقرار وشرط «أميري» كونه الرأس
ّ
ّ
الجرة
املدبر لعملية رفض املبايعة) .ولن نطلب كسر
بالتصريح عــن واقـعــه معها ،فـهــذا مــن املستحيالت
كالغول والعنقاء والخل الوفي ،وأمنياتنا الصادقة
أن يكون في أمان تام معها طاملا أنه يعتبرها «مملكة
الخير» ،بــل أن يـصــارح اللبنانيني بأنه ال يستطيع
تشكيل الحكومة في ظروف االعتماد على «الضمير»
ً
واألخ ـ ـ ـ ــاق غ ـي ــر املـ ــوجـ ـ َ
ـوديـ ــن أص ـ ـ ــا فـ ــي ال ـس ـيــاســة
اللبنانية إال بالـ «ميكروسكوب» ،وتاليًا فإنه يترك
ّ
املــوقــع لغيره عــلــه يـ ُقــوم بــذلــك أفـضــل مـنــه ،وتحديدًا
َ
في امللف السوري املنتظر فتحه على مصراعيه ،أو
أن يـقــدم تشكيلة حـكــومـيــة يــراهــا األن ـســب اعـتـمــادًا،
ليس على ضميره فحسب (فهذا ال يكفي) ،بل على
تــوازنــات سياسية فــي الـبـلــد ،ثــم بـعــد ذلــك ينصرف
كرئيس ملجلس الــوزراء إلى ترتيب بيته مع اململكة
العربية السعودية .وحني يتم الترتيب وهو رئيس
فــي الـسـلـطــة ،يـكــون ذل ــك أنـفــع مـمــا لــو هــو خــارجـهــا.
ّ
وال ننسى أن مــوقـعــه هــذا ســلــح رئـيــس الجمهورية
اللبنانية ب ـ «ال ـســاح» الـنــاجــع إلخــراجــه مــن اململكة
خــال «أزم ــة االحـتـجــاز» ،أمــا لــو كــان عندها مواطنًا
عاديًا ملا كان باإلمكان التحرك الرسمي بذلك القدر
العالي من املسؤولية وااللتزام والضمير.
يريد سعد الحريري أن يكون في السلطة .هكذا قالت
االنتخابات النيابية ،وهكذا يقتضي «منطق» تقاسم
السلطة في بلد كلبنان .لكن إذا كانت السعودية ال
تريد له ذلك ،وال تعلن رأيها هذا ،فماذا نفعل وكيف
ن ـس ـتــدل؟ أنـبـقــى نـ ـ ّ
ـردد أن الـعـقــد «قــوات ـيــة وتـقــدمـيــة
وباسيلية» إلى ما شاء رب العاملني ،بانتظار وصول
َّ
بهاء الدين الحريري ُمكلفًا من ولي العهد في اململكة
ّ
بحلها؟
*شاعر وأستاذ جامعي
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ّ
«الدعوة» متمسك برئاسة الوزراء:
ُ
ّ
كيف تلبى شروط المرجعية؟
العراق

شعرت الواليات المتحدة بخسارة جولتها
األولى في بغداد ،لصالح المحور الرافض
لضغوطها ،لتبحث من جديد عن
أوراق ضغط أخرى يمكنها النفاذ من
خاللها .وفي وقت تالشى فيه االنقسام
العمودي بين محورين ،لم تخرج بعد
معالم اتفاق واضح بين «الفتح»
و«سائرون» .ومبكرًا ،اضطرت اإلشاعات
المرجعية الدينية إلى تحديد موقفها
لصالح ّ
أي مرشح من خارج الطاقم القديم،
فيما ّ
أصر «حزب الدعوة» في اجتماع ّسري
على أن تبقى رئاسة الوزراء من حصته
بغداد  -األخبار
انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر جـ ـ ـن ـ ــاح ـ ــا «حـ ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ــدعـ ـ ــوة
اإلسالمية» في العراق الوقت «القاتل»
ُ ِّ
ـحـيــا خــافــاتـهـمــا جــانـبــا .م ـبــادرة
لــيـنـ ّ
م ـت ــأخ ــرة ،ورب ـم ــا ب ـعــد فـ ــوات األوان،
أت ــت عـقــب اسـتـشـعــار جـنـ َ
ـاحــي حيدر
العبادي ونــوري املالكي أن الخسارة

ّ
حقق المشهد السياسي
الجديد تراجعًا في قوة
الموقف الكردي
دقت أبواب بيت «الدعوة» وباتت
التي َّ
شبه ُمحققة ستطال كل َمن على مركب
«الـ ـح ــزب الـ ـح ــاك ــم» ،ب ــا اس ـت ـث ـنــاءات
تـ ّ
ـؤم ـن ـهــا ش ـب ـكــة ت ـحــال ـفــات حـمــائـيــة،
داخ ـل ـي ــة أو خ ــارجـ ـي ــة ،راهـ ـ ــن عـلـيـهــا
النيابية.
البعض ما قبل االنتخابات ً
ليلة أول من أمس كانت عاصفة على
أقطاب «الدعوة» بعد التطورات التي

ً
أص ــاب ــت م ـق ـتــا م ــن مـسـتـقـبــل رئـيــس
ُ
ِّ
الــوزراء حيدر العبادي ،وباتت تهدد
بإخراج الحزب من رئاسة الوزراء التي
أمـســك بـهــا ط ــوال الـسـنــوات املــاضـيــة،
م ــا دفـ ــع ق ـ ــادة الـ ـح ــزب إلـ ــى ال ـت ــداع ــي
لعقد اجـتـمــاع ط ــارئ ،فـتـقــاطــروا إلــى
م ـن ــزل الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي «ال ـ ــدع ـ ــوة» عـلــي
األدي ــب ،في القادسية (بـغــداد) ،حيث
حـضــر الـجـمـيــع ،بـمــن فـيـهــم الـعـبــادي
واملــالـكــي .فــي اجتماع القادسية ،ليل
األحـ ــد ـ ـ ـ االثـ ـن ــن ،ات ـف ــق «ال ــدع ــوي ــون»
على إبقاء منصب رئيس الــوزراء من
حـصــة «ال ــدع ــوة» ،وال ـع ـمــل عـلــى عــدم
ض ـيــاع املـكـســب الـسـيــاســي للتنظيم.
ّ
مصرًا ،وفق مصادر
وإن بدا العبادي ّ
«األخبار» ،على ترشحه لوالية ثانية،
إال أنـ ــه أكـ ــد لـلـمـجـتـمـعــن اس ـت ـع ــداده
للمضي بمرشح توافقي من «الدعوة»
يملك حظوظًا أكبر للنجاح ،فقط في
حال انسداد األفق نهائيًا أمام الوالية
الثانية.
وفـ ــاجـ ــأ ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،أم ـ ـ ــس ،م ـحــاف ـظــة
ال ـب ـصــرة ب ــزي ــارة ثــان ـيــة ،تـعـ ّـهــد فيها
بـعــدم م ـغ ــادرة املـحــافـظــة قـبــل ضمان
إنـ ـ ـج ـ ــاز ال ـ ـخـ ــدمـ ــات األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،فــي
مـحــاولــة للبحث عــن فــرصــة لـتـجــاوز
األزمـ ــة ال ـتــي ارت ـ ـ ّـدت عـلـيــه فــي جلسة
البرملان األخـيــرة .لكن مصير الوالية
ال ـثــان ـيــة ل ـل ـع ـبــادي ب ــدا ف ــي ال ـســاعــات
األخيرة أكثر من محسوم لغير صالح
األخ ـي ــر ،ع ـلــى رغ ــم ع ــدم ان ـف ــراط عقد
كتلة «اإلصالح» ،أي ائتالف «النصر»
(الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي) و«سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرون» (الـ ـتـ ـي ــار
الـصــدري وحـلـفــاؤه) .التصريح الــذي
خــرجــت بــه املــرجـعـيــة الــديـنـيــة ُالعليا
(آي ــة الـلــه عـلــي الـسـيـسـتــانــي) ،ونـ ُســب
إلى مصدر ّ
مقرب من املرجعية ونشر
على موقع السيستاني اإللكتروني،
كان بمثابة تأكيد أن املرجعية ليست
بعيدة من مسار االتصاالت السياسية،
وت ـصــويــب لـلـشــائـعــات ب ـشــأن مــوقــف
املرجعية وشروطها لرئاسة الــوزراء،

تقرير

اجتماع رؤساء أركان الخليج« :الناتو العربي» على نار حامية

عقد اجتماع سري بين العبادي والمالكي وقيادات «الدعوة» أول من أمس (أ ف ب)

إذ جــاء ردًا على تصريح مــن النائب
ف ــي «س ـ ــائ ـ ــرون» ،ص ـب ــاح ال ـس ــاع ــدي،
نسب فيه إلى املرجعية رفضًا رسميًا
لخمسة أسـمــاء ،هــم :حـيــدر العبادي،
نــوري املــالـكــي ،هــادي الـعــامــري ،فالح
الفياض ،طارق نجم.
وفيما أكد بيان املرجعية عدم تأييدها
ملرشح من طاقم املسؤولني السابقني
ُ
(امل ـج ـ َّـرب ــن) ،فـقــد ج ـ ّـدد الـتــزامـهــا عــدم
رفض أو تسمية مرشح ،وإنما الرجوع
عن مقاطعة رئيس الحكومة (كما هو
حاصل اآلن مع العبادي) ،و«التواصل
معه وتقديم النصح لــه فيما يتعلق
بمصالح البلد» ،فقط في حال اختير
م ــن ب ــن «الـ ــوجـ ــوه الـ ـج ــدي ــدة» .وأك ــد
م ـصــدر املــرجـعـيــة أن تــرشـيــح رئـيــس

ال ــوزراء مــن صالحيات الكتلة األكبر
بموجب الــدسـتــور« ،ولـيــس لآلخرين
رف ـ ــض م ــرشـ ـحـ ـه ــا» .ك ـ ــام املــرج ـع ـيــة
أت ــى واض ـحــا لجهة الـضـغــط باتجاه
اختيار «وجه جديد» ،لكن في الوقت
نفسه أبـقــى املرجعية على مسافتها
املعتادة ،لناحية عــدم تسمية مرشح
مــن جهة ،وعــدم عرقلة مرشح الكتلة
األكبر من جهة ثانية .مع ذلــك ،يدرك
ال ـج ـم ـيــع أن ح ــدي ــث امل ــرج ـع ـي ــة ال ـتــي
ج ـ ـ ّـددت ،أمـ ــس ،تــأكـيــد م ــا ورد بـشــأن
«مـعــايـيــر» رئـيــس الـ ــوزراء فــي خطبة
ال ـج ـم ـع ــة األخ ـ ـي ـ ــرة ،وه ـ ــي «الـ ـكـ ـف ــاءة
ً
والنزاهة والشجاعة والحزم» ،فضال
عن تفضيلها «وجهًا جديدًا» ،ال يمكن
ت ـجــاوزه ،ســواء مــن ِقـ َـبــل «الــدعــوة» أو

«الـفـتــح» و «س ــائ ــرون» ،مــا سيتطلب
خ ـ ـ ــوض الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ت ـ ـفـ ــاوضـ ــا ص ـع ـبــا
لـ ـلـ ـت ــواف ــق عـ ـل ــى اسـ ـ ـ ــم ،أو م ـج ـمــوعــة
أسماء ،لديها املؤهالت الكتساب أكبر
قدر من التأييد.
ووفق مصادر «األخبار» ،فإن الحديث
املتزايد عن اسم املرشح ملنصب رئيس
الــوزراء ال يعكس حقيقة ما يــدور في
االت ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة الـجــديــدة بني
َ
أطــراف كتلتي «اإلص ـ َّـاح» و«البناء»،
وإن كـ ــان امل ــوق ــف ُم ــرشـ ـح ــا لـلـتـطــور
بشكل مفاجئ .فما يجري التفاوض
عليه اآلن بني هذه األطــراف ،ال سيما
ب ــن «ال ـف ـت ــح» و«س ـ ــائ ـ ــرون» ،ال ي ــزال
ف ــي مــرحـلــة وض ــع ب ــرام ــج وأسـ ــس أو
«م ـعــاي ـيــر» لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء الـجــديــد

انطالق مشاورات «اللجنة الدستورية» في جنيف

رغ ــم االرتـ ـب ــاط الـكـبـيــر ب ــن التصعيد
امل ـيــدانــي املـتـنــامــي ف ــي إدلـ ــب ،ومـســار
الـ ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي امل ـ ــرع ـ ـ ّـي مـ ــن األمـ ــم
امل ـت ـحــدة ف ــي ج ـن ـيــف ،ل ــم ي ـخــرج حتى
اآلن مـ ــا ي ـش ـي ــر إل ـ ــى وج ـ ـ ــود ع ــراق ـي ــل
تعترض االجتماعات التشاورية التي
يعقدها املبعوث األممي ،ستيفان دي
م ـي ـس ـتــورا ،م ــع الـ ــدول املـعـنـيــة بامللف
السوري ،والتي يفترض أن تركز على
إنـشــاء «اللجنة الــدسـتــوريــة» .بــاكــورة
تلك اللقاءات جــاءت أمــس بني ممثلي
الـ ـ ـ ــدول «الـ ـض ــامـ ـن ــة» ملـ ـس ــار أس ـت ــان ــا،
روسيا وإيران وتركيا ،على أن يلتقوا
دي ميستورا ،الـيــوم .وعقب نهايتها،
سيتابع املبعوث األممي نشاطه بلقاء
م ـم ـث ـلــي دول «امل ـج ـم ــوع ــة امل ـص ـغ ــرة»

والحكومة املقبلة ،كمقدمة لتحالف
ب ــن هـ ــذه األطـ ـ ـ ــراف .ويـ ـف ــرض مــوعــد
الجلسة املقبلة نفسه عـلــى األط ــراف
ـاوض ـ ــة ،ك ـ ـ ــون الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـت ــي
املـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ـ ِ
س ـ ُـي ـن ـت ـخ ــب ف ـي ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرمل ــان
سيعلن فيها الرئيس املنتخب
ونائباه
ِ
بشكل رسـمــي «الـكـتـلــة األك ـبــر» ،التي
بات هناك شبه تسليم بأنها ستكون
للكتلة الحائزة أكبر عدد من تواقيع
الـنــواب منفردين .ويـتــواصــل الـحــوار
والتفاوض بني أطراف الكتلتني ،على
حساب االصطفاف الحاد السابق بني
محورين لم يعد لهما وجود سياسي
فـعـلـيــا ،إال أن ــه ح ـتــى م ـس ــاء أم ــس لم
تخرج بــوادر التفاق واضــح ،وإن كان
مـســار الـتـقــارب الحاصل هــو باتجاه
البحث عــن أكبر قــدر مــن التفاهمات،
خ ـصــوصــا أن ال «ف ـي ـتــو» ألح ــد على
أحــد ،خــاف مــا يـشــاع ،وفــق مــا تؤكد
مصادر مطلعة ،ما يجعل املفاوضات
مفتوحة على والدة تحالف عريض.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،ي ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــون
لـكــوالـيــس امل ـفــاوضــات فــي ب ـغــداد ،أن
م ـح ــور «رفـ ــض املـ ـش ــروع األم ـي ــرك ــي»
كسب الـجــولــة األول ــى بــوجــه ضغوط
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،وإن كـ ــانـ ــت ثـ ـم ــة بـ ـ ــوادر
على ع ــودة هــذه الـضـغــوط مــن بوابة
أخـ ـ ـ ـ ــرى وب ـ ـع ـ ـنـ ــاويـ ــن ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،رغـ ــم
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراف األمـ ـي ــركـ ـي ــن ب ـ ـ ــأن ع ـم ـل ـهــم
تعثر .كــذلــك ،حقق املشهد السياسي
ُ
ال ـجــديــد الـ ــذي خ ـل ـطــت ف ـيــه األوراق،
واس ـت ـع ـيــدت االتـ ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة
مل ـص ـل ـح ــة «الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق» عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ص ــراع «م ـحــوريــن» ،تــراجـعــا فــي قــوة
املــوقــف ال ـك ــردي ،ال ــذي لــم يـعــد يملك
أوراق الـقــوة نفسها البـتــزاز الطرفني
ّ
على االنضمام ملن يحقق له أكبر قدر
مــن شــروطــه ،الـتــي تـبــدأ بـكــركــوك وال
تنتهي بمصير حصة إقليم كردستان
من النفط.

انعقد ،أمس ،في الكويت،
االجتماع األول لرؤساء األركان
الخليجيين ،منذ اندالع أزمة
قطر العام الماضي .اجتماع
يبدو ،بالنظر إلى سياقه ،جزءًا
من االستعدادات الجارية
ُ ّ
«الناتو
إلطالق ما سمي ّ
العربي» ،والذي يشكل هو
اآلخر معلمًا من معالم
الخطة األميركية لمحاصرة
إيران على المستويات كافة
يبدو أن مساعي إدارة الرئيس األميركي،
دونالد ترامب ،إلى تشكيل «ناتو عربي»
في مواجهة إيران قد دخلت مرحلة أكثر
ج ــدي ــة وتـ ـس ــارع ــا ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت خــال
األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة ت ـم ـض ــي عـ ـل ــى مـهــل
ومــن وراء الـكــوالـيــس .هــذا مــا أوح ــى به
االجـتـمــاع ال ــذي ُعـقــد أمــس فــي الكويت،
ل ــرؤس ــاء أرك ـ ــان دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،بما فيها قطر الـتــي تفرض
عـلـيـهــا ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات مقاطعة
يونيو  .2017وعلى رغم
منذ حــزيــرانَ /
أن االجتماع قد يوضع في إطار اللقاءات
الدورية الشكلية ،إال أن كونه األول منذ
اندالع األزمة الخليجية ،ووقوعه زمنيًا
فـ ــيُ خ ـض ــم جـ ـه ــود أم ـي ــرك ـي ــة لـتـشـكـيــل
مــا أطـ ِـلــق عليه مــؤقـتــا «تـحــالــف الـشــرق
األوسـ ــط االس ـتــرات ـي ـجــي» ،وتــراف ـقــه مع
جملة خـطــوات اتخذتها أو ستتخذها
إدارة ترامب ضد إي ــران ،كلها معطيات
ت ـش ــي ب ــأن ــه غ ـي ــر م ـن ـف ـصــل ع ــن ال ـخ ـطــة
املوضوعة لتشديد الطوق على طهران.
قبل حــوالــى شـهــر ،نقلت «روي ـتــرز» عن
م ـصــادر أمـيــركـيــة وعــربـيــة أن مقترحًا،
س ـعــوديــا ف ــي األس ـ ــاس ،لـتـشـكـيــل حلف
أمني بني أصــدقــاء واشنطن ،تـ ّـم تفعيل
العمل عليه «مـنــذ عــدة شـهــور» ،بعدما
ُطــرح اب ـتـ ً
ـداء فــي أي ــار /مــايــو  2017لدى
زيــارة الرئيس األميركي الحالي األولى
إلى السعودية .ووفقًا ملا ذكرته املصادر
ح ـي ـن ـه ــا ،فـ ـ ــإن إدارة تـ ــرامـ ــب سـتـعـمــل

عـلــى تـعــزيــز ال ـت ـعــاون مــع حـلـفــائـهــا في
مجاالت «الدفاع الصاروخي ،والتدريب
العسكري ،ومكافحة اإلرهــاب ،وقضايا
أخ ــرى مثل دعــم الـعــاقــات االقتصادية
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة» ،وذل ـ ــك
ّ
عـلــى طــريــق تشكيل تـحــالــف «سيشكل
حصنًا فــي مواجهة الـعــدوان واإلره ــاب
والـ ـتـ ـط ــرف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وس ـ ــوف يــرســي
السالم في الشرق األوســط» ،بحسب ما
قال يومذاك متحدث باسم مجلس األمن
القومي التابع للبيت األبيض .الالفت أن
املتحدث نفسه لم َي ّ
عد الخالف الخليجي
عقبة في طريق الخطة األميركية ،وهو
مــا ذهــب إليه أيضًا مـســؤول عربي نقل
عـ ــن ال ـ ــري ـ ــاض وأب ـ ـ ــو ظ ـب ــي تــأك ـيــده ـمــا
لواشنطن أن «الخالف لن يمثل مشكلة».
هـ ــذا ال ـت ـقــديــر ب ـ ــدا ،أم ـ ــس ،واق ـع ـي ــا ،مــن
خ ــال االج ـت ـم ــاع ال ـع ـس ـكــري الخليجي
ال ــذي بحث «تفعيل الـقـيــادة العسكرية
امل ـ ّ
ـوح ــدة» ،وكــذلــك كلمة رئـيــس األرك ــان
العامة للجيش الكويتي ،محمد الخضر،
الــذي شــدد على أن «مــا ّ
تمر بــه املنطقة
ّ
من ّ
تحديات يحتم الحفاظ على الروابط
الـخـلـيـجـيــة وت ــوث ـي ـق ـه ــا ...والـ ـن ــأي عما
ّ
يعكر الوحدة الخليجية» .وبمعزل عن
ّ
التصريحات التي تخللت اللقاء ،والتي
ق ــد ال ت ـخ ـلــو ـ ـ ـ ـ خ ـصــوص ــا ع ـل ــى املـقـلــب
الكويتي ـ ـ مــن تمنيات وإنشائيات ،إال
ً
أن أهـمـيــة االجـتـمــاع تكمن ـ ـ ـ فـضــا عن
ّ
أنــه جــاء بعد ثــاثــة أي ــام مــن زي ــارة دالــة
قــام بها وزيــر الــدفــاع األميركي جيمس

ماتيس إلــى أبــو ظبي حيث التقى ولي
عـهــدهــا محمد بــن زاي ــد ـ ـ ـ فــي أن ــه يأتي
قـبـيــل أي ــام فـقــط مــن ل ـقــاء آخ ــر سيجمع
رؤســاء األرك ــان الخليجيني بمسؤولني
أم ـي ــرك ـي ــن ومـ ـص ــري ــن وأردن ـ ـ ـيـ ـ ــن فــي
الـكــويــت أيـضــا ،بـهــدف التباحث فــي ما
آلــت إلـيــه االس ـت ـعــدادات إلع ــان «الناتو
ُ
الـعــربــي» ،والـتــي ُيـفـتــرض أن ت ـتـ ّـوج في
منتصف تشرين األول /أكتوبر املقبل،
بلقاء قمة ُ
سيعقد فــي واشـنـطــن ،مــا لم
يـطــرأ تغيير على الخطة األمـنـيــة قبيل
ذلك.
ّ
م ــا ي ـ ـعـ ــزز ،أيـ ـض ــا ،انـ ـ ـ ــدراج اج ـت ـمــاعــات
ال ـك ــوي ــت ف ــي إطـ ـ ــار ال ـخ ـط ــة األم ـيــرك ـيــة
مساع
ملحاصرة إيــران ،هو ترافقها مع
ٍ
م ـح ـمــومــة ت ـق ــوده ــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
للتأكد من أن الحلفاء سيضمنون إبقاء
اإلنـ ـت ــاج الـنـفـطــي مــرت ـف ـعــا ،ل ــدى دخ ــول
عقوبات واشنطن على النفط اإليراني

تريد واشنطن التأكد
من أن حلفاءها
سيضمنون إبقاء اإلنتاج
النفطي مرتفعًا

بدأ مشروع «الناتو العربي» بمقترح حلف أمني
أطلقته السعودية لدى زيارة ترامب إليها (أ ف ب)

حـيــز التنفيذ .فــي ه ــذا الـسـيــاق ،أعلنت
وزارة الطاقة األميركية أن ً
لقاء سيجمع
صباح الـيــوم (أم ــس) الــوزيــر ريــك بيري
بـ ـنـ ـظـ ـي ــره الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي خـ ــالـ ــد الـ ـف ــال ــح،
ف ــي واش ـن ـط ــن .ل ـق ــاء ي ـث ـبــت أن ـ ــه ،وعـلــى
رغـ ــم ال ـح ـمــاســة ال ـس ـع ــودي ــة الــواض ـحــة
لــان ـخــراط ف ــي «الـ ـح ــرب» عـلــى ط ـهــران،
إال أن اإلدارة األمـيــركـيــة تــريــد ،عـلــى ما
ي ـب ــدو ،ان ـت ــزاع ال ـت ــزام غـيــر قــابــل لــأخــذ
وال ــرد بتغطية أي نقص فــي اإلم ــدادات
بعد الرابع من تشرين الثاني /نوفمبر
ّ
املقبل ،خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار
ّ
النفط الــذي يشكل مصدر قلق لترامب،
وكذلك النقاشات الدائرة داخــل «أوبــك»
بشأن إمكانية تقاسم الــزيــادة املطلوبة
في اإلنتاج ،بما قد يجعل جزءًا من هذه
ال ــزي ــادة ف ــي أيـ ــدي دول غـيــر مضمونة
مواقفها بالنسبة إلى واشنطن.
ه ــذا امل ـش ـهــد امل ـت ـع ـ ّـدد األبـ ـع ــاد لـجـهــود
الــواليــات املتحدة في اإلمـســاك بجميع
خ ـي ــوط الـلـعـبــة بــوجــه طـ ـه ــران ،يـكـ ّـمـلــه
اعـ ـت ــزام ت ــرام ــب تـ ــرؤس جـلـســة ملجلس
األمـ ـ ـ ــن ب ـ ـشـ ــأن إي ـ ـ ـ ــران أواخ ـ ـ ـ ــر أي ـ ـلـ ــول/
سـبـتـمـبــر الـ ـج ــاري ،ب ـهــدف «ال ـ ــرد على
انـ ـتـ ـه ــاك ــات إيـ ـ ـ ــران ل ـل ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي،
وال ــزع ــزع ــة الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـق ــرار ال ـتــي
ت ـث ـيــرهــا ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
ّ
برمتها» .وتشكل الجلسة املرتقبة جزءًا
من الضغوط السياسية والدبلوماسية
التي تمارسها اإلدارة األميركية على
إيــران ،والتي تصاحبها رسائل تهديد
لن يكون آخرها إعالن القيادة املركزية
األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،إط ــاق
م ـن ــاورات عـسـكــريــة فــي منطقة التنف
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود بـ ــن سـ ــوريـ ــا وال ـ ـعـ ــراق
واألردن (تضاف إلى مناورات متعددة
م ــع ال ـح ـل ـفــاء ت ـت ـخــذ ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة
طابعًا مختلفًا بما يتناسب و«الحرب»
َ
املعلنة على إيران) .وهو إعالن سرعان
مـ ــا ج ـ ــاء اإلعـ ـ ـ ــان امل ـ ـضـ ــاد لـ ــه بـقـصــف
الحرس الثوري اإليراني مقرًا لـ«الحزب
الديمقراطي الكردستاني» اإليراني في
العراق ،في هجوم وصفه أمني املجلس
األع ـل ــى لــأمــن ال ـقــومــي اإلي ــران ــي علي
شمخاني ،أمس ،بأنه «ما هو إال مثال
على رد طهران على أي تهديد».
(األخبار)

السودان

سوريا

دعت موسكو إلى عقد جلسة في
مجلس األمن لنقاش «قمة طهران»
وملف إدلب ،بالتوازي مع انطالق
مشاورات ممثلي «ثالثي أستانا» مع
المبعوث األممي في جنيف ،في ظل
توتر يسود الجبهات في أرياف حماة
وإدلب والالذقية
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املكونة من الــدول الداعمة للمعارضة
السورية ،ليومني على التوالي .وبقي
محتوى اللقاءات التي عقدت حبيس
أروقـ ــة مـقــر األم ــم امل ـت ـحــدة ف ــي جنيف
من دون خــروج أي تصريحات عن أي
مــن ممثلي الـ ــدول «ال ـضــام ـنــة» ،حتى
وقــت متأخر من ليل أمــس .وفــي ضوء
اسـتـمــرار الـتــوتــر عـلــى خـطــوط تماس
منطقة «خفض التصعيد» في محيط
إدلـ ــب ،وت ــواص ــل ال ـت ـحــذيــرات الغربية
من استخدام أسلحة كيميائية ،يبدو
مسار العمل على اللجنة الدستورية
ً
مـعــزوال نسبيًا عن تلك الـتـطــورات ،إال
إذا أفرزت اجتماعات دي ميستورا مع
ممثلي ال ــدول املتحالفة مــع الــواليــات
املتحدة األميركية واقعًا مختلفًاَ .
وعزز
ُ
هذا االفتراق تواصل املشاورات غدًا في
جـنـيــف ،بــال ـتــوازي مــع جلسة مرتقبة
دعــت إليها روسـيــا ،لتكون مخصصة
ل ـب ـحــث ت ـ ـطـ ــورات ال ــوض ــع ف ــي إدل ـ ــب،
وإطـ ـ ــاع امل ـج ـل ــس ع ـل ــى أجـ ـ ــواء «ق ـمــة
طـ ـه ــران» األخـ ـي ــرة ب ــن رؤس ـ ــاء ال ــدول
«ال ـض ــام ـن ــة» .وتـ ـن ــدرج هـ ــذه الـجـلـســة
ضمن إطار الجهود الروسية املعتادة
ال ـت ــي تـ ـح ــاول ن ـق ــل ج ـم ـيــع م ـخــرجــات
املـ ـح ــادث ــات امل ـه ـم ــة ال ـخ ــاص ــة بــاملـلــف
السوري إلــى مجلس األمــن ،لتوثيقها
وطـ ـ ــرح ت ـب ـنــي ب ـع ـض ـهــا ع ـل ــى أع ـض ــاء
املجلس كما حدث غير ّ
مرة.

بـجــانــب تـلــك ال ـت ـطــورات ،ك ــان الفـتــا ما
نقلته صحيفة «بيلد» األملانية عن أن
وزارة الــدفــاع األملانية تــدرس خيارات
مـحـتـمـلــة مل ـشــاركــة ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
والـفــرنـسـيــة والـبــريـطــانـيــة فــي «الـ ـ ّ
ـرد»
على أي استخدام لألسلحة الكيميائية
في معركة إدلب املقبلة .وعاد املتحدث
ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،شـتـيـفــن
زاي ـ ـ ـبـ ـ ــرت ،ل ـي ـق ــول إن ب ـ ـ ــاده «ت ـج ــري
م ـح ــادث ــات م ــع ال ـش ــرك ــاء األم ـيــرك ـيــن
واألوروبيني .ولم يطرأ موقف يستلزم
اتخاذ قــرار بهذا الـشــأن» ،مشددًا على

التزام الحكومة مبدأ مشاركة البرملان
األمل ــان ــي ف ــي أي قـ ــرار م ــن ه ــذا ال ـنــوع.
ووف ــق مــا نقلت وســائــل إع ــام أملانية
عــن ع ــدد مــن ق ــادة األحـ ــزاب األب ــرز في
البرملان ،فــإن مواقف الكتل السياسية
م ـت ـبــاي ـنــة ب ـش ــأن هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ،بــن
مطالب بتوافق دولي مسبق ومعارض
ملشاركة قوات أملانية كليًا .وأتى املوقف
األملاني بالتوازي مع تأكيد مستشار
الرئيس األميركي لألمن القومي ،جون
بولتون ،أن بالده أجرت مشاورات مع
بريطانيا وفرنسا ،وسعت إلى إيصال

واصلت أنقرة حشد قواتها العسكرية على الحدود بين لواء اسكندرون وإدلب (األناضول)

إطاحة حكومة «الوفاق» :عين البشير على انتخابات 2020
رسالة «في األيام القليلة املاضية» بأن
«اسـتـخــدام األسـلـحــة الكيميائية مــرة
أخرى سيؤدي إلى رد أقوى بكثير».
ومــن جديد ،أكــدت تركيا أنها تواصل
مشاوراتها مع كل من روسيا وإيــران
ب ـشــأن إدلـ ــب وتـعـمــل عـلــى دف ــع مـســار
املحادثات في جنيف .وقال وزير الدفاع
ال ـتــركــي ،خـلــوصــي أكـ ــار ،فــي تصريح
نـقـلـتــه وك ــال ــة «األن ــاض ــول» الــرسـمـيــة،
إن «أولويتنا هي وضــع حـ ّـد في أقرب
اآلجــال لكل الهجمات التي تجري من
الجو أو الـبــر ،وضـمــان استمرار وقف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» .وجـ ــاءت
ال ـت ـصــريـحــات ال ـتــرك ـيــة ب ــال ـت ــوازي مع
تصاعد القصف املدفعي والصاروخي
عبر خطوط التماس في محيط إدلب.
واستهدفت الفصائل املسلحة في ريف
ح ـمــاة الـشـمــالــي ع ــددًا مــن امل ــواق ــع في
ريف حماة ،من بينها املطار العسكري
ج ـنــوب غ ــرب املــدي ـنــة ،وف ــق م ــا أف ــادت
وزارة ال ــدف ــاع ال ـســوريــة ال ـتــي أش ــارت
إلى أن سقوط صاروخني ّ
سبب أضرارًا
م ــادي ــة فـ ـق ــط .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،اس ـت ـهــدف
س ــاح ــا ال ـج ــو وامل ــدف ـع ـي ــة م ــواق ــع فــي
ب ـ ـلـ ــدات ال ـه ـب ـي ــط وج ــرجـ ـن ــاز وح ـيــش
والتمانعة فــي ريــف إدل ــب واللطامنة
في ريف حماة الشمالي.
(األخبار)

تحت عناوين اقتصادية ،أجرى عمر
في ّهيكلة الدولة
البشير تغييرات ّ
والحكم ،في ظل تأزم تعيشه البالد
جراء إخفاقات داخلية وخارجية .لكن،
بالنظر إلى ما سبق تلك التغييرات من
خطوات ،وما اشتملته من تعيينات،
تبدو معالمها السياسية أكثر وضوحًا
الخرطوم  -مي علي
مــن بــوابــة االقـتـصــاد ،مـ ّـرر الرئيس الـســودانــي ،عمر
رئيس ال ــوزراء ونائبه
البشير ،قــرار إطاحة حكومة
ُ ِّ َ
األول ،بكري حسن صالح ،التي ألفت في أيار /مايو
املشاركة في الحوار
من العام املاضي ،من األحــزاب
ِ
الوطني .خطوة تبدو دالالتها واضحة في تعيينات
الحكومة الوليدة ،وما سبقها من قرارات ّ
تمهد الطريق
أمام البشير لوالية رئاسية جديدة عام .2020
قــرارات البشير أبقت على بكري صالح في منصبه
نــائـبــا أول لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ،لكنها أطــاحـتــه من
املنصبنيُ ،لي َّ
َ
عي
منصب رئيس ال ــوزراء بعد فصل
معتز مــوســى ،ال ــذي عمل وزيـ ـرًا للكهرباء وامل ــوارد

ُ ِّ
املائية فــي الحكومة املـقــالــة ،رئيسًا ل ـلــوزراء ،فكلف
تأليف الحكومة ،بالتشاور مــع رئـيــس الجمهورية،
خ ــال يــومــن .وأع ـفــى البشير أيـضــا نــائــب الرئيس
حسبو عبد الرحمنّ ،
وعي محمد عثمان كبر ،والي
شمال دارفور السابق ،خلفًا له.
وأجرى البشير تغييرات واسعة طاولت هيكلة الدولة
والحكم ،بتقليص عدد الوزراء من  31وزيرًا إلى ،21
ووزراء الدولة إلى النصف ( 15وزيرًا فقط) ،وتقليص
امل ـح ـل ـيــات ف ــي ك ــل الـ ــواليـ ــات ،ف ــي إط ـ ــار «اإلص ـ ــاح
السياسي واالق ـت ـصــادي» ،وفــق مــا أعـلــن أم ــس ،في
خطاب ّ
الخطوة بـ«عدم
وجهه إلــى الشعب ،بـ ّـرر فيه
ّ
ّ
الـحــاجــة إلــى أجـهــزة دول ــة مترهلة فــي ظــل الـظــروف
االقتصادية التي ّ
تمر بها البالد».
االقتصادية على األسباب ّالتي
وعلى رغم غلبة السمة ّ
ساقها البشير لتبرير حل الحكومة ،إال أن محللني
ال يستبعدون أن تكون أطـمــاع البشير فــي الترشح
لفترة رئاسية جــديــدةّ ،
مدتها خمسة أع ــوام ،سببًا
مباشرًا وراء إطاحة حكومة بكري صالح ،وال سيما
أن األخير ُي َع ّد ّمنافسًا قويًا للرئيس داخــل الجهاز
التنفيذي ،في ظل ارتفاع عدد األصوات داخل الحزب
ّ
الـحــاكــم الـتــي تـنــادي بـعــدم ترشيح البشيرُ ،متهمة
األخير بمخالفة الدستور الذي ّ
ينص ،وفق املادة ،57
على أن «أجل والية رئيس الجمهورية خمس سنوات
تبدأ مــن يــوم توليه ملنصبه ،ويـجــوز إع ــادة انتخابه

ُ
لــواليــة ثانية فحسب» ،لكن البشير انتخب رئيسًا
للسودان فــي عــام  ،2010ثــم أعيد انتخابه فــي عام
 2015لدورة رئاسية تنتهي في .2020
ويـمـضــي املـحـلـلــون ب ــاإلش ــارة إل ــى أن تـعـيــن معتز
موسى ،الذي تربطه صلة قرابة بالرئيس البشير ،في
منصب رئيس الوزراء ،يعضد من تلك الفرضية ،إذ
ُعرف عن الوزير الشاب ،ورئيس القطاع االقتصادي
فــي حــزب «املــؤتـمــر الوطني الـحــاكــم» ،تأييده املطلق
للبشير ،مــا يضمن لــأخـيــر مـســألــة تــرشـيـحــه في
االنتخابات املقبلة ،كذلك إن نائب الرئيس الجديد،
محمد عثمان كبر ،نائب رئيس «مجلس الشورى
القومي» في «املؤتمر الوطني» ،عمل خالل «مؤتمر
شـ ـ ــورى ال ــوطـ ـن ــي» الـ ـ ــذي الـ ـت ــأم ف ــي آب /أغـسـطــس
املــاضــي ،على تعديل النظام األســاســي للحزب ،بما
يسمح بترشيح البشير لالنتخابات الرئاسية في
عــام  ،2020وهــو مــا حــدث بالفعل بإجماع أعضاء
الـشــورى .وبــدا أن جهود الــرجــل آتــت أكلها سريعًا،
ودفعت به إلى مؤسسة الرئاسة نائبًا للرئيس.
ّ
فــي خـطــابــه األخ ـي ــر ،يــتـضــح جـلـيــا أن عــن الــرئـيــس
البشير على االستحقاق االنتخابي املزمع إجــراؤه
في عام  ،2020إذ دعا إلى «متابعة تنفيذ مخرجات
الحوار الوطني ،وال سيما الخاصة بإقرار التشريعات
والقوانني املتفق عليها لتهيئة البالد لالنتخابات».
املحلل السياسي ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة

الـخــرطــوم ،الطيب زيــن الـعــابــديــن ،رأى أن «ال ـقــرارات
قد تكون حققت مبدأ إحــال القيادات الشابة محل
القيادات الكبيرة في السن ،مثلما حدث في منصب
رئـيــس ال ـ ــوزراء ،لكن ال ــذي حــدث فــي تعيني يوسف
كبر في منصب نائب الرئيس هو تحقيق ملصلحة
الــرئ ـيــس شـخـصـيــا» ،مـعـيـبــا عـلــى ق ـ ــرارات الــرئـيــس
«ع ــدم اشـتـمــال التخفيض املـيــزانـيــة األمـنـيــة لـلــدولــة
(ال ـج ـيــش واألمـ ــن وال ـش ــرط ــة) ،ال ـتــي تـبـلــغ  %70من
املــوازنــة الـعــامــة» .وأوض ــح زيــن العابدين ،فــي حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن «ال ـب ــاد (تـعـيــش) اآلن فــي حالة
وقف إطالق نار شامل في جميع مناطق االقتتال ،ما
يعني عدم الحاجة إلى رصد كل تلك ّامليزانية لألمن
وال ــدف ــاع» .وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة «ح ــل ق ــوات الــدعــم
السريع» ،واصفًا إياها بـ«ميليشيا قتالية» ،مطالبًا
بترك الجيش يقوم بمهماته .واستنكر زين العابدين،
كذلك ،عدم خفض مؤسسة الرئاسة «ميزانية رئيس
الجمهورية الكبيرة».
وما بدا الفتًا ،أيضًا ،موقف حزب «املؤتمر الشعبي»
امل ـعــارض اإليـجــابــي إزاء خـطــوات البشير؛ إذ أعــرب
أمينه ال ـعــام ،علي ال ـحــاج ،عــن تأييد الـحــزب ق ــرارات
ً
الــرئـيــس ،قــائــا« :ننظر إلــى الخطوة كبداية وخطوة
موفقة فــي طــريــق طــويــل نكمل الباقي مـعــه ،ونكون
على صلة بالجماهير» ،مطالبًا بمزيد من «الشفافية
واملساءلة وعدم املحاصصة» في اختيار الوزراء.
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العالم

فلسطين

مقالة

ترامب يطرد محمود عباس من واشنطن
أن ت ـك ــون حـلـيـفــا ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
ّ
االمـيــركـيــة ،وأن تـكــون مـتــوهـمــا أنها
َ
َح ــك ــم ب ـي ـنــك وب ـ ــن أع ـ ــدائ ـ ــك ،فـ ـه ــذا ال
ي ـع ـف ـيــك م ــن ت ـب ـع ــات غ ـض ـب ـهــا ،حـتــى
لــو ق ـ َ
ـررت أن تلعب لعبتها ،وتعتقد
َ
أنـ ــك ع ـضــو ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـ ــذي أع ـ ــادت
تنظيمه بعد انهيار الـحــرب الـبــاردة.
إدارة ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ــال ــد
تــرامــب ق ــررت أم ــس قـلــب الـطــاولــة في
وج ــه منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية،
وط ــرده ــا م ــن واش ـن ـط ــن ،ف ــي الــذكــرى

واشنطن ستالحق قضاة
«الجنائية الدولية»!
قــال مستشــار األمــن القومــي األميركــي ،جــون بولتــون،
إن واشــنطن «ســتقف دومــا إلــى جانــب إســرائيل (لذلــك)
أعلنــت إغــاق مقــر منظمــة التحريــر» ،مضيفــا أن
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة «غيــر مســؤولة وغيــر فعالــة،
بــل خطيــرة ،والواليــات املتحــدة تراهــا ميتــة» .وأوضــح
بولتــون أمــس أن «الجنائيــة» كانــت قــد «هـ ّـددت إســرائيل
بتحقيقــات حــول إجراءاتهــا فــي الضفــة الغربيــة وغــزة،
وهــي (إســرائيل) تدافــع عــن مواطنيهــا ضــد هجمــات
إرهابيــن» .وفــي انقــاب علــى كل مزاعــم الواليــات
املتحــدة االميركيــة بشــأن مؤسســات «العدالــة الدوليــة»،
هـ ّـدد بولتــون بــأن بــاده سـ ّ
ـتطبق إجــراءات ضــد
املحكمــة ـ ـ فــي حــال الحقــت أميركيــن أو اســرائيل أو
ّ
«أي حليــف مــن حلفائنــا» ـ ـ منهــا «منــع دخــول قضــاة
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة وممثلــي االدعــاء إلــى الواليــات
املتحــدة ،وفــرض حظــر علــى أموالهــم ،ومحاكمتهــم أمــام
القضــاء األميركــي» .وجـ ّـدد التأكيــد أن بــاده لــن تنضــم
إلــى املحكمــة ،ولــن تتعــاون معهــا وســتتركها لتمــوت
وحدهــا!

الـ 25لتوقيع اتفاق أوسلو بينها وبني
العدو اإلسرائيلي .لم يشفع للمنظمة،
وخ ــاص ــة رئ ـي ـس ـهــا ال ـح ــال ــي مـحـمــود
ع ـب ــاس ،ك ــل م ــا قـ ّـدم ـتــه م ــن ت ـن ــازالت،
وال تـخـلــي «أب ــو مـ ــازن» ع ــن املـقــاومــة
املسلحة وتسخير أجهزة أمن السلطة
ملــاحـقــة أي احـتـمــال للعمل الـفــدائــي،
وال ال ـت ـشـ ّـبــث بــالـتـنـسـيــق االم ـن ــي مع
الـعــدو ،وال إحباط عشرات العمليات
ض ــد االحـ ـت ــال ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة،
وال مباركته لكل إجراءات خنق قطاع
غـ ـ ــزة ،وال ك ــون ــه األكـ ـث ــر ت ـفــري ـطــا فــي
الـحـقــوق الفلسطينية .بشحطة قلم،
قرر ترامب طرد من ظن نفسه «شريكًا
اسـتــراتـيـجـيــا» لـلــواليــات املـتـحــدة في
عـمـلـيــة الـ ـس ــام .ك ــل م ــا ف ــي األم ـ ــر أن
عباس لم يعد قادرًا على التنازل أكثر.
ف ـمــا ه ــو م ـط ـلــوب م ـنــه ل ـيــس تــوقـيـعــا
إلسقاط حق عودة الالجئني ،واعترافًا
بحق إسرائيل فــي الــوجــود ،وحسب.
تــريــد واش ـن ـطــن ،بصفقة ال ـقــرن التي
شــرعــت فــي تطبيقها ،تخليه عــن كل
ش ــيء .حـتــى وهــم الــدويـلــة الخاضعة
أمنيا وسياسيًا وماليًا للعدوُ ،يــراد
منه أن يتنازل عـنــه ،لصالح بــؤر في
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،تـشـبــه ـ ـ ـ ف ــي أحـســن
االحوال ـ ـ محميات السكان األصليني
في الواليات املتحدة االميركية.
قـ ــرار اإلدارة األم ـيــرك ـيــة أم ــس إغ ــاق
مكتب منظمة التحرير في واشنطن،
إنـ ـه ـ ٌ
ـاء ـ ـ ـ م ــن ج ــان ــب ت ــرا ٌم ــب  -الت ـفــاق
أوسـ ـ ـل ـ ــو نـ ـفـ ـس ــه ،ورفـ ـ ـ ـ ــض لـ ــ«غـ ـص ــن
ال ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــون» الـ ـ ـ ـ ـ ــذي رف ـ ـ ـعـ ـ ــه الـ ــزع ـ ـيـ ــم
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــراح ــل ي ــاس ــر عــرفــات
فــي االمــم املتحدة عــام  ،1974ولقبول
مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر ح ــل الــدول ـتــن عــام
 .1988وآن ـي ــا ،ب ــدا كـمــا ل ــو أن اإلدارة
األمـيــركـيــة تـقــول لـعـبــاس إن «تلويح
مقربني منك بحل السلطة لــن يجدي
نـفـعــا» .هــي خـطــوة مكملة ل ـقــرار نقل

)أ ف ب(

الـسـفــارة االمـيــركـيــة مــن تــل أبـيــب إلى
القدس ،قبل وقف تمويل وكالة غوث
وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
(األنروا) ،في إطار التنفيذ التدريجي
لـ ــ«صـ ـفـ ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــرن» .ذريـ ـ ـع ـ ــة ت ــرام ــب
ّ
ل ـت ـن ـف ـيــذ «انـ ـق ــاب ــه» ع ـل ــى م ــن ت ــوه ــم
ال ـش ــراك ــة م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،أن
الـسـلـطــة الفلسطينية ق ــررت الـلـجــوء
إل ـ ـ ــى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة
ملالحقة إســرائـيــل! هــذه املحكمة التي
ج ــرى إن ـشــاؤهــا ع ــام  ،2002كــواحــدة
م ــن أدوات ال ـعــالــم ال ـغــربــي ف ــي عــالــم
مــا بعد انـهـيــار االت ـحــاد السوفياتي،

عباس :مستعدون
للتنسيق مع كوريا
الشمالية لمواجهة
«الخطر المشترك»

م ـم ـن ــوع ل ـه ــا أن تـ ـك ــون س ـ ــوى عـصــا
لضرب خصوم الدول الغربية ،ال أداة
يـمـكــن ش ـعــوب األطـ ــراف استخدامها
ل ـت ـح ـص ـي ــل فـ ـ ـت ـ ــات الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق .ح ـتــى
ه ــذه الـهـيـئــة الــدول ـيــة نــالــت نصيبها
م ــن «االنـ ـ ـق ـ ــاب األم ـ ـيـ ــركـ ــي» ،ب ــإع ــان
واش ـن ـط ــن نـيـتـهــا م ـحــاك ـمــة قـضــاتـهــا
ومعاقبتهم إن هم تجرأوا على املس
بــإســرائـيــل ،أو فـتـحــوا تحقيقًا بشأن
الجرائم األميركية في أفغانستان.
وأعلنت واشنطن رسميًا ،أمس ،إغالق
أبـ ـ ــواب امل ـك ـتــب الـتـمـثـيـلــي لــ«مـنـظـمــة
التحرير الفلسطينية» فــي واشنطن،
بعدما كانت ،في  18تشرين الثاني/
ّ
نوفمبر  ،2017قــد سلمت رســالــة لها
بــرفــض تـجــديــد الـتــرخـيــص للمكتب،
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان خـ ـط ــوة تـ ـتـ ـك ــرر كـ ــل سـتــة
أش ـهــر .وقــالــت الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
في بيان أمس ،إن «هذا القرار يتطابق
مــع مـخــاوف اإلدارة والـكــونـغــرس من
املحاوالت الفلسطينية إلجراء تحقيق
(عن) إسرائيل عبر املحكمة الجنائية
الــدول ـيــة» ،متهمة املنظمة بــأنـهــا «لــم
ت ـت ـخــذ خـ ـط ــوات ل ـلــدفــع م ــن أجـ ــل بــدء
م ـحــادثــات مـبــاشــرة مــع إســرائ ـيــل ،بل

ّ
نددت بخطة السالم األميركية قبل أن
ّ
تطلع عليها».
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،وص ـ ـ ـ ــف أم ـ ـ ـ ــن الـ ـس ــر
لـ«اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير»،
صــائــب عــريـقــات ،الـخـطــوة األميركية
بــأن ـهــا «ه ـج ـمــة تـصـعـيــديــة مــدروســة
ستكون لها عواقب سياسية وخيمة
ف ــي ت ـخــريــب ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي بـ ّ
ـرم ـتــه
م ــن أج ــل ح ـمــايــة مـنـظــومــة االح ـت ــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وجـ ــرائ ـ ـمـ ــه» .وق ـ ـ ــال إن
«ال ـق ـي ــادة سـتـتـخــذ ال ـتــداب ـيــر الـكــافـيــة
لحماية الفلسطينيني الذين يعيشون
على األراضــي األميركية في الوصول
إلى خدماتهم القنصلية» ،في إشارة
إلـ ــى الـ ـ ــدور ال ـ ــذي كـ ــان ي ـن ـفــذه مكتب
املنظمة في غياب سفارة فلسطينية
في الواليات املتحدة.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،وف ــي خ ـطــوة تكشف
مـ ـ ــدى سـ ـ ــوء الـ ـع ــاق ــة بـ ــن واش ـن ـط ــن
ّ
ورام ال ـ ـلـ ــه ،س ــل ــم وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الفلسطينية ،ري ــاض املــالـكــي ،رئيس
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،ك ـيــم ج ــون ــغ أون،
رسـ ــالـ ــة خ ـط ـي ــة مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة
محمود عباس ،يعلن فيها استعداد
ف ـل ـس ـط ــن ل ــ«ال ـت ـن ـس ـي ــق وفـ ـت ــح ب ــاب
التشاور املستدام» مع كوريا الشمالية
في مواجهة «الخطر املشترك» ،و«رفع
م ـس ـتــوى ال ـج ــاه ــزي ــة والـ ـتـ ـع ــاون إلــى
أعلى درجاتهما».
وشرح عباس ما فعلته وتفعله إدارة
دونالد ترامب من خطوات «خطيرة»
هدفها تصفية القضية الفلسطينية
وت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ـ ــى ق ـض ـيــة ذات طــابــع
إن ـس ــان ــي ف ـق ــط ،مـ ـح ــذرًا م ــن «ت ـب ـعــات
قـ ـ ــرار ن ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة إل ــى
القدس واعتراف إدارة ترامب بالقدس
عاصمة إلســرائ ـيــل» .فــي املـقــابــل ،أكد
ك ـيــم ،وف ــق املــال ـكــي ،وق ــوف ب ــاده مع
«عدالة القضية الفلسطينية».
(األخبار)

ّ
«مولدات» االشتراك :حل المشكلة بمشكلة أكبر!
مضى على حصار غزة  12عامًا لم
يسمح خاللها العدو اإلسرائيلي بعبور
المولدات الكبيرة للطاقة الكهربائية
إال في العامين األخيرين .كانت هذه
المولدات محصورة في المؤسسات
الكبيرة والمستشفيات وبعض األبنية
السكنية الكبيرة ،وكان التضييق على
دخولها مرتبطًا بإمكانية استخدام
المقاومة لها في حفر األنفاق ،وثانيًا
مواصلة التضييق ّعلى عموم الغزيين،
ّ
لكن دخولها لم يحل مشكالتهم ،بل
فتح بابًا واسعًا لالبتزاز واالستغالل...
وإلطالة أزمة الكهرباء
غزة ـــ هاني إبراهيم
انخفضت مـنــذ سنتني ظــاهــرة «غــابــة
امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات» الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ال ـص ـغ ـي ــرة
املنتشرة في قطاع غزة ،بعدما سمحت
إسرائيل بدخول مولدات كبيرة الحجم
والطاقة ،وذلك باشتراط وجود تنسيق
خ ــاص إلدخــال ـهــا يـشـمــل وض ــع نـظــام
 GPSعليها .ك ــان املـشـهــد فــي سـنــوات
الحصار حالة من التلوث والضوضاء
صـ ــادرة ع ــن ك ــل بـيــت أو شـقــة تقريبًا
بـسـبــب امل ــول ــدات الـتــي تـعـطــي كـهــربــاء
ب ـط ــاق ــة  2إلـ ــى  10أمـ ـبـ ـي ــرات ،وك ــان ــت
تعمل بــالـغــالــب عـلــى الـبـنــزيــن ،األكـثــر
تكلفة ،وأحيانًا على الـغــاز املنزلي أو
ً
ال ـس ــوالر (املـ ـ ـ ــازوت) .ل ـكــن بـ ــدال م ــن أن

ً
يكون البديل (املولدات الكبيرة) عامال
لتنظيم ه ــذه ال ـضــوضــاء وتخفيفها،
فإنه ّ
تحول إلى جانب آخر من األزمــة،
خــاصــة م ــع تـصــاعــد س ــاع ــات انـقـطــاع
التيار األساسي إلى أكثر من  16ساعة
يوميًا ،األمر الذي فتح بابًا لالستغالل
وحتى االبتزاز ،في مشهد يتكامل فيه
الحصار وسيطرة أصحاب املصالح.
يؤكد كثيرون ،من مستويات اجتماعية
مـخـتـلـفــة ،أن أص ـح ــاب ه ــذه امل ــول ــدات
«م ـ ـس ـ ـنـ ــودون» ت ـن ـظ ـي ـم ـيــا مـ ــن ج ـهــات
ن ــاف ــذة ،وه ــم مـثــل ال ـق ـطــاعــات األخ ــرى
ً
باتوا يحتكرون هذا املجال .يكفي مثال
معرفة أنه من شباط /فبراير املاضي
ح ـت ــى آب /أغ ـس ـط ــس ال ـ ـجـ ــاري كــانــت
ّ
املحملة بالوقود
 %80من الشاحنات
وال ـ ـعـ ــابـ ــرة مـ ــن بـ ــوابـ ــة ص ـ ــاح ال ــدي ــن
التجارية مع مصر (ضمن معبر رفح)
مخصصة للمحطات وال ـســوالر الــذي
ّ
يشغل هذه املولدات ،في حني أن %20
ف ـقــط مـنـهــا مـخـصـصــة ملـحـطــة تــولـيــد
الكهرباء األساسية والوحيدة في غزة،
وفــق أرق ــام حصلت عليها «األخ ـبــار»
من مصادر في املعبر.
وف ــي ظــل أن امل ــول ــدات الـصـغـيــرة ذات
أع ـط ــال كـبـيــرة ألن ـهــا غـيــر مخصصة
للعمل ســاعــات طويلة ،وال تستطيع
توفير قدرة كهربائية لتشغيل أدوات
كـثـيــرة فــي الـبـيــت ،ب ــات االش ـت ــراك في
ً
املــولــدات الكبيرة حــا شبه إجـبــاري،
وهــو ما يدفع القائمني على األخيرة
إلى رفع األسعار ،ليبيعوا الكيلوواط
الواحد ما بني  6 - 4.5شيقل ( 1دوالر
أم ـي ــرك ــي =  3.6ش ـي ـقــل إس ــرائ ـي ـل ــي)،
ف ــي ح ــن أن س ـعــر تـكـلـفــة الـكـيـلــو من
شركة التوليد األساسية يبلغ نصف

ثمة اتهامات
لشركة الكهرباء
األساسية ببيع الكهرباء
ألصحاب المولدات
شيقل فقط ،ما يعني ثمانية أضعاف
التكلفة! وإن لم يكن املولد الكبير ملكًا
ّ
الحي
ألحــد التجار ،فــإن الجيران في
يكونون قــد تـشــاركــوا فــي جمع مبلغ
لـشــراء مــولــد كبير ،وكــذلــك يتحملون
تـكـلـفــة اإلمـ ـ ـ ــدادات والـ ــوقـ ــود ،وه ــؤالء
ً
مـثــا يستطيعون أن يـحـصـلــوا على
سـعــر منطقي أكـثــر لــاش ـتــراك .وثمة
كـ ـثـ ـي ــرون مـ ـجـ ـب ــرون ع ـل ــى االش ـ ـتـ ــراك
بهذه املــولــدات إن كــان لديهم مرضى
فــي الـبـيــت ،خــاصــة الــذيــن يحتاجون
أجهزة طبية .وتبلغ تكلفة االشتراك
األســاسـيــة قبل عـ ّـد كيلوات الكهرباء
نحو  250شيقل ( 69دوالرًا) كرسوم
اشتراك (تدفع ملرة واحدة)ّ ،
وحد أدنى
للسحب مبلغ  50شيقل ( 14دوالرًا).
ويعود تفاقم أزمــة الكهرباء في غزة
إلى عام  2006عندما قصفت إسرائيل
محطة توليد الكهرباء ،ثم في آذار/
مـ ــارس  2014بـ ــرزت أزمـ ــة الـضــريـبــة
املفروضة على وقــود محطة التوليد
جـ ــراء إص ـ ــرار حـكــومــة «ال ــوف ــاق» في
رام الله على تحصيل هذه الضريبة،
وليس أخيرًا العقوبات التي فرضتها

السلطة ،التي كانت قد أبلغت بدورها
في نهاية نيسان /أبريل  2017بأنها
سـتـتــوقــف ع ــن سـ ــداد ث ـمــن الـكـهــربــاء
الــذي ّ
تمد به غزة عبر عشرة خطوط
تنقل  125مـيـغــاوات ،وهــو مــا يعادل
ن ـحــو  %30م ــن اح ـت ـيــاجــات ال ـق ـطــاع،
لكن إسرائيل رفضت القطع الكامل،
واكـتـفــت بخفض الكمية آنـ ــذاك ،قبل
أن تعيدها إلى وضعها السابق بعد
شهور.
تـعـقـيـبــا ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،ي ـقــول
رئيس تحرير صحيفة «االقتصادية»
في غزة ،محمد أبو جياب ،إن األسعار
التي تباع بها الكهرباء املنتجة من
املولدات «مبالغ فيها»ِّ ،
مقدرًا أن  2إلى
 2.5شيقل لكل كـيـلــوواط هــو السعر
امل ـق ـب ــول الـ ـ ــذي ي ـك ـفــل لـلـمـسـتـثـمــريــن
ً
ه ــام ــش ربـ ــح م ـق ـب ــوال« ،وإال فـ ــإن ما
ي ـ ـحـ ــدث ال ي ـس ـم ــى س ـ ـ ــوى اب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز».
وي ـض ـي ــف« :ال رق ــاب ــة ع ـلــى امل ــول ــدات
(في ظل حالة التعويم الحكومي) ،إذ
حــن نتصل بــأحــد املـســؤولــن ،يقول
لنا :يخلف عليهم بيساعدونا» ،في
إشارة إلى أصحاب املولدات.
وتـ ـ ــراوح اح ـت ـيــاجــات غ ــزة ف ــي األي ــام
العادية ما بني  450إلى  500ميغاوات،
لكن تزداد هذه االحتياجات في ذروة
فصلي الـشـتــاء والـصـيــف ّ لتصل إلى
 ،650ووفـ ــق املـ ـ ــوارد امل ــوف ــرة حــالـيــا،
تكون نسبة العجز تقريبًا .%50

حملة تشويه ضدنا
ي ـقــول املـ ـس ــؤول ع ــن أح ــد م ـشــروعــات
امل ــول ــدات ،إن ــه ال عــاقــة بـيـنـ َهــم وبــن
شركة الكهرباء ،وفــي حــال ضبط أي
نوع من التعدي على الشبكة العامة،
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َ
ُيـ ـل ــزم امل ـع ـتــدي بــدفــع غ ــرام ــة .أم ــا في
مــا يتعلق بسعر الـكـيـلــوواط ،فيقول:
« %40مــن مصاريف التشغيل لدينا
تــذهــب إل ــى فــواقــد الـكـهــربــاء (مـســافــة
السلك الكهربائي التي ال تكون على
حساب املشترك) ،وهنا يكلفنا الكيلو
 3شـيـقــل ونـبـيـعــه بـ ـ  4اع ـت ـم ــادًا على
س ـعــر ل ـي ـتــر ال ـ ـسـ ــوالر .ول ــدي ـن ــا أيـضــا
مصاريف صيانة ،فكل مولد يحتاج
 70ألف شيقل إذا تآكل الحديد داخله».
ويضيف %80« :من أصحاب املولدات
يـعـمـلــون ب ـنــوع م ــن الــرقــابــة الــذات ـيــة،
فيوفرون خدمة ممتازة وشبكة آمنة
من الخطوط ،لكن لألسف هناك حملة
تشويه ضدنا».
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ب ـ ـيـ ــع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
ألص ـ ـحـ ــاب املـ ـ ــولـ ـ ــدات ،لـ ــم ي ـن ـك ــر ه ــذا
املستثمر «وج ــود أص ـحــاب مــولــدات
يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدون م ـ ــن الـ ـشـ ـبـ ـك ــة الـ ـع ــام ــة
ويبيعون الكهرباء على أنها كهرباء
مولد ...لكنها حاالت قليلة» ،متابعًا:
« %80م ــن أربــاح ـنــا تــذهــب ملصلحة
م ـح ـط ــات الـ ـبـ ـت ــرول ك ـث ـمــن ل ـل ـســوالر
املصري واإلسرائيلي (الليتر الواحد
مــن امل ـصــدريــن بــالـثـمــن نـفـســه) الــذي
ً
نستخدمه ...أصال سعر املولد الواحد
يـصــل إل ــى  30أل ــف دوالر» .مــن جهة
أخرى ،يفيد صاحب مولد آخر بأنهم
يــدفـعــون ضــرائــب لـلـبـلــديــات إذا كــان
مكان وضع املولد ملكًا لها ،نافيًا أن
تكون البلديات أو أي جهات حكومية
تلزمهم بــدفــع ضــرائــب لـهــا ،ومشيرًا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن اعـتـمــادهــم
اآلن صار أكثر على الوقود املصري،
الذي يبلغ سعر ليتر السوالر منه 4.8
شيقل ( 1.33دوالر).

ترامب رمز االنقسام األميركي
وليد شرارة
تشهد الواليات املتحدة انقسامًا سياسيًا واجتماعيًا ال سابق
له منذ تحولها إلى قوة دولية مهيمنة بعد الحرب العاملية الثانية.
الحملة اإلعالمية والسياسية الشرسة التي يتعرض لها الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،مع اقتراب موعد االنتخابات النصفية بعد
نحو شهرين ،مؤشر واضح على أن قطاعًا واسعًا يضم إلى الحزب
ً
الديموقراطي بتياراته املختلفة كتال على يساره وأخرى على
يمينه تمثل بعض أجنحة الحزب الجمهوري قد دخلت في معركة
تهدف إلى هزيمة الجمهوريني في االنتخابات املذكورة ،وبالتالي
فتح الباب أمام إمكان إقالة الرئيس ،أو على األقل استخدام هذه
االنتخابات كمحطة لحشد القوى من أجل منع إعادة انتخابه عام
 .2020ويأتي التزامن بني صدور كتاب «خوف :ترامب في البيت
األبيض» للصحافي الشهير بوب ودوورد ونشر يومية النيويورك
تايمز ملقال غير موقع منسوب لعضو مجهول من اإلدارة الحالية،
يعتبران أن املتربع على كرسي الرئاسة في البيت األبيض شخص
خطر على مستقبل النظام السياسي الديموقراطي في الواليات
املتحدة وعلى وحدة البالد واستقرارها وعلى مصالحها الحيوية،
ليؤكد وجود مثل هذه الحملة .وقد انضم الرئيس السابق باراك
أوباما إليها أخيرًا ،عندما دعا في خطاب ألقاه أمام طلبة جامعة
إلينوي ( )Illinoisيوم الجمعة املاضي ،بعد استعراضه لألخطار
الناجمة عن سياسات ترامب ،إلى املشاركة في االنتخابات
والتصويت بكثافة ضد هذا األخير .ستيفن بانون ،كبير موظفي
البيت األبيض في السنة األولى من حكم ترامب ،قال من جهته
إن الرئيس يتعرض ملحاولة انقالبية ،في سعي واضح ّإلى تعبئة
قاعدته الشعبية ملواجهة الحملة املعادية .من الصعب توقع نجاح
أو فشل هذه الحملة في تحقيق غايتها لكن ما تظهره حاليًا هو

انقسام بني «أميركتني» تقف إحداهما حتى اآلن خلف ترامب بقوة.
أظهر استطالع للرأي ملوقع  538األميركي املتخصص باالستطالعات
املرتبطة باالنتخابات الرئاسية األميركية أنه بعد مضي  595يومًا
على وصوله إلى ّ
سدة الرئاسة (حتى تاريخ إجراء االستطالع)،
ما زال ترامب يتمتع بتأييد أربعني في املئة من الناخبني ،وهو رقم
يقترب من أرقام نسبة تأييد رونالد ريغان وبيل كلينتون بني
عهديهما األول والثاني .صحيح أن نسبة الساخطني عليه وصلت
إلى ثالثة وخمسني في املئة ،لكن كتلة اجتماعية واسعة ومتماسكة
ّ
مستمرة بمنحه ثقتها وتعبر عن دعمها له في جميع املهرجانات
واالحتفاالت ذات الطابع االنتخابي ،التي لم يتوقف عن تنظيمها حتى
بعد وصوله إلى السلطة في طول الواليات املتحدة وعرضها .فترامب
مقتنع أن تعميق االستقطاب بني خصومه ومؤيديه والحفاظ على
ما يشبه حالة االستنفار العام في صفوف هؤالء هما بني الشروط
الرئيسية لضمان بقائه في السلطة وإعادة انتخابه عام  .2020وال
يبدو أن الحملة اإلعالمية ـ ـ السياسية التي تستهدفه قد نجحت في
خفض االلتفاف من حوله عبر التركيز على طباعه الحادة واملتقلبة
وعلى عدم اتزانه وتهوره .ما يفسر متانة االلتفاف هو جملة من
القناعات األساسية التي تجمع بني ترامب ومؤيديه حول الواقع
الحالي للواليات املتحدة ومستقبلها والتهديدات املحيقة به .ترامب
وأنصاره يعتقدون أن التهديد األكبر داخلي مرتبط بخيانة النخب
األميركية السياسية واالقتصادية للمصالح الوطنية عبر اعتمادها
سياسات العوملة املنسجمة مع مصالحها الخاصة ومصالح أعداء
ومنافسي الواليات املتحدة في الصني وأوروبا والهند والبرازيل
وجميع البلدان األخرى التي استفادت بدرجة أو بأخرى منها .ائتالف
من املتضررين من النيوليبرالية املعوملة ذو غالبية ساحقة بيضاء
ولكن عابر للطبقات االجتماعية يرى أن مجموعة من املتآمرين،
مشكوك بأصولهم ومطعون بوالئهم للوطن ،ضحوا بمصالحه

على مذبح أرباحهم الضخمة وامتيازاتهم وبأن إزاحتهم نهائيًا من
السلطة وتطهير مؤسسات الدولة من أنصارهم هو أولوية األولويات
وأم املعارك .وقد اتضح أن ترامب منذ انتخابه يسعى تدريجًا إلى
استبدال النخب املعارضة له داخل مؤسسات الدولة بأخرى موالية،
ويقدم ذلك على أنه استعادة لسيطرة أميركا «الحقيقية» على دولتها.
نقطة إضافية تحد من إمكان تأثير الحملة اإلعالمية ـ ـ السياسية
في جمهور ترامب هي انعدام ثقته الكاملة بغالبية وسائل اإلعالم
األميركية التي يعتبرها أبواقًا للنخب املعوملة وذهب الرئيس األميركي
لحد اعتبارها «عدوة للشعب» .وكان بعض املحللني قد جزم بأن
أحد أسباب تصويت قسم من األميركيني له في االنتخابات الرئاسية
السابقة هو عداء وسائل اإلعالم له .وال شك في أن إحدى السمات
البارزة للسياق العاملي الراهن ،وهي صعود دور ونفوذ القوى
غير الغربية ومنافستها لتلك الغربية على املستويات االقتصادية
واالستراتيجية ،لديها انعكاسات وتداعيات أيديولوجية صادمة على
املجتمعات الغربية إلى جانب التداعيات االقتصادية والسياسية،
أيقظت وأججت «العصبية البيضاء» ،التي يفضل الديموقراطيون
املستنيرون تسميتها «شعبوية» ،مع ما يكشفه ذلك عن مزيج من
الخوف واالزدراء حيال الشعب ،التي ترى في الواليات املتحدة ترامب
خير معبر عنها.
لم يعد للعوملة من وعود سعيدة بالنسبة لقطاعات وازنة من املجتمعات
الغربية .في أواخر تسعينات القرن املاضي ،كتب أحد منظريها،
الصحافي األميركي توماس فريدمان ،بأن «اليد الخفية للسوق ال
تعمل من دون القبضة الخفية للبنتاغون .ماك دونالدز يزدهر أكثر
مع ماك دونال دوغالس مخترع مقاتلة أف  .»16وسيؤدي املزيد من
تراجع الهيمنة العسكرية والسياسية للواليات املتحدة على صعيد
ّ
عاملي إلى احتدام أكبر لتناقضاتها الداخلية االجتماعية والسياسية
وانكشاف أوضح لوجهها املظلم والقبيح.
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ّ
تركيا :خيارات مرة تنتظر القطاع المصرفي
تواجه الحكومة التركية
ّ
تعثرًا واضحًا في سياساتها
األزمة المالية
لمواجهة ُ
التي ّ
تمر بها .وت ِبرز اإلجراءات
المتناقضة غياب الحلول
الواضحة لألزمة ،بما ّ
يهدد
مصير القطاع المصرفي.
المؤشرات واألرقام
تشي بمخاطر ّ
جدية قد
تنفجر في القريب ،لتقف
المصارف التركية أمام
خيارات صعبة الترجيح.
وبين إعادة جدولة الديون،
وتسهيل إجراءات ّالمدينين
إلعالن اإلفالس ،تظل الليرة
ُ
راوحة في أزمتها
التركية م ِ
أحمد طرابيش
أع ـل ــن ال ـب ـنــك االح ـت ـيــاطــي ال ـف ـيــدرالــي
األم ـي ــرك ــي ،ف ــي مـنـتـصــف ع ــام ،2013
وضــع خطط إلنـهــاء الـتــوســع النقدي
إلدارة األزمات ،وبدء معدالت االرتفاع،
في مواجهة االقتصادات الناشئة التي
تفيد بأن وفرة األموال الرخيصة التي
السوق العاملية
كانت تتمتع بها في
َّ
سـتـنـتـهــي ق ــري ـب ــا .ل ــم ي ـت ـلــق الـجـمـيــع
الـتـحــذيــر بـجـ ّـديــة مـنــاسـبــة .وم ــع عــدم
االهتمام بتغير املناخ ،واصلت تركيا
االق ـتــراض مــن خــال «دف ــن» الـقــروض
في السوق املحلية ،وخاصة في قطاع
البناء .بعد تفعيل السياسة األميركية
ال ـجــد ّيــدة ،ب ــدأت الـصـنــاديــق العاملية
بـتـجــنــب أو حـتــى ال ـخ ــروج مــن بـلــدان

كثيرة ،مثل تركيا ،ما ّ
سبب انخفاض
العمالت املحلية ورفع سعر الدوالر.
تـ ـك ــاس ــل ت ــركـ ـي ــا ع ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــل ب ـمــا
يـتـنــاســب وال ــوض ــع ال ـجــديــد ،أدخلها
فــي مشكالت جعلت اقتصادها أكثر
هشاشة .إذ وجــدت الشركات الكبيرة
ال ـتــي لــدي ـهــا ديـ ــون خــارج ـيــة  -ولـكــن
دون أي ّ
تحوط من العمالت األجنبية
 نفسها تجلس على برميل ب ــارود.ل ــم تـسـتـطــع اإلدارة املــال ـيــة ال ـجــديــدة
للبالد كسب ثقة الجهات االقتصادية
الفاعلة ،املحلية واألجنبية على ّ
حد
س ــواء .ومــع ارت ـفــاع التضخم إلــى 18
فــي امل ـئــة ،وإمـكــانـيــة وصــولــه إل ــى 20
ّ
استمر
في املئة بحلول نهاية الـعــام،
تراجع الليرة أمام الدوالر.
س ـ ـ ـ ـ ــاءت األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور أك ـ ـث ـ ــر ف ـ ـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر
ّ
تـمــوز /يوليو حــن تــوتــرت العالقات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،وب ـل ـغــت
ذروتها بفرض عقوبات أميركية غير
مسبوقة عـلــى أن ـقــرة .ونتيجة لــذلــك،
ارت ـف ـع ــت نـسـبــة امل ـخ ــاط ــر ف ــي تــركـيــا،
ّ
وانـعـكـســت عـلــى مـقــايـضــات التخلف
عن سداد االئتمان ،وبلغت مستويات
تجاوزة حتى تلك التي في
قياسيةُ ،م
ِ
اليونان بنحو  200نقطة أساس.
وم ــع انـ ــدالع األزمـ ــة ب ــن الـحـلـفــاء في
«ال ـنــاتــو» ،سقطت الـلـيــرة فــي منحدر
ج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا ارتـ ـف ــع س ـعــر ال ـ ــدوالر
 19.5فــي امل ـئــة فــي األســاب ـيــع الـثــاثــة
منذ  26تموز /يوليو ،عندما ّ
شددت
واشـنـطــن لهجتها تـجــاه أّن ـقــرة .وفي
 13آب /أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس ،ت ـ ــدخ ـ ــل ال ـب ـن ــك
املركزي والجهة التنظيمية املصرفية
ب ـتــداب ـيــر لـتــوفـيــر ال ـس ـيــولــة .ومـثـلـمــا
ب ـ ـ ـ ــدأت اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ــؤتـ ــي ثـ ـم ــاره ــا
وارتفعت الليرة لبضعة أيــام ،عرقلت
ٌّ
هــزة مركزها أنقرة هذا االنتعاش؛ إذ
أصــدرت وزارة الخزانة التركية بيانًا
ف ــي  17آب /أغ ـس ـطــس ،ت ـحــدثــت فيه
عــن الـجـهــود املستمرة للتخفيف من
تأثير أزمــة العملة ،أفصحت فيه عن

ب ـعــض اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي سـتـتـخــذهــا
للمواجهة .لكن البيان كــان بالنسبة
إلــى الـبـنــوك بمثابة إش ــارة مشؤومة
إلــى أن ال ــوزارة تعتزم دعــم الشركات
امل ــدي ـن ــة ع ـل ــى ح ـس ــاب املـ ـق ــرض ــن .إذ
ت ـض ــع هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـع ــبء عـلــى
ّ
البنوك ،ما يتطلب منها الحفاظ على
قـ ـن ــوات االئ ـت ـم ــان م ـف ـتــوحــة وتــوف ـيــر
املــرونــة فــي آج ـ ُـال االسـتـحـقــاق .إحــدى
ال ـن ـق ــاط الـ ـت ــي ق ــرئ ــت م ــن خ ـ ــال تـلــك

اإلج ــراءات كانت «التأخير فــي ســداد
والشيكات من دون رصيد
الـقــروضُ ،
وال ـف ــوات ـي ــر امل ـح ـت ـ َـج ــزة ال ـنــاش ـئــة عن
الـبـيـئــة االق ـت ـصــاديــة ال ـســائــدة سيتم
اعتبارها حالة اضطرارية دون اتخاذ
أي َ إجـ ــراء ض ــده ــا» ،مــا يـعـنــي أن ــه لن
يوقف وصول االئتمان إلى الشركات
املتعثرة.
أدى الـ ـقـ ـل ــق فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي
واألس ــواق املالية إلــى ارتـفــاع الــدوالر
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إيران تبحث مع الهند والصين
وقف التعامل بالدوالر
كشف مستشار املرشد اإليراني ،علي أكبر
واليتي ،عن مفاوضات جارية بني بالده
وكل من روسيا والهند وتركيا والصني،
بهدف استبدال التعامل التجاري بينها
بالدوالر .وأشار واليتي ،أمس ،إلى وجود
مفاوضات بني طهران وموسكو العتماد

العمالت املحلية مكان الدوالر ،ومفاوضات
أخرى بني إيران وتركيا والهند والصني،
للغرض نفسه.
وكان رئيس البنك املركزي اإليراني،
عبد الناصر همتي ،قال ،في تصريحات
صحافية السبت املاضي ،إن أنقرة وموسكو
وطهران تفاهمت بخصوص استخدام
العمالت املحلية في التجارة .وأمل همتي أن
يدخل االتفاق ّ
حيز التنفيذ بسرعة .وكشف
عن أن قمة طهران بني رؤساء روسيا
وإيران وتركيا شهدت على هامشها
تفاهمات بشأن ملفات تجارة النفط والغاز
وأمور تتعلق بالقطاع املصرفي ،مشيرًا
إلى أن البلدان الثالثة متفقة على «ضرورة
استبعاد الدوالر من األنشطة التجارية»،
وأن تركيا وروسيا وإيران ستقوم بالتجارة
بعمالتها املحلية بموجب أسعار الصرف
املحددة.
(األخبار)

م ــن ج ــدي ــد ف ــي وج ــه ال ـل ـي ــرة ،م ــا دفــع
الـ ــوزارة إلــى الـتــراجــع فــي وقــت الحــق
ثان
عن بعض اإلج ــراءات .وقــال بيان ٍ
إن التدابير لم تكن سوى «توصيات»
م ــن ِق ـ َـبــل جـمـعـيــة امل ـص ــارف الـتــركـيــة،
وليست ق ــرارات ل ـل ــوزارة .ربـمــا كانت
ً
فعال ،لكن ّ
نيتها
الحكومة قد تراجعت
األس ــاسـ ـي ــة دع ـ ــم الـ ـش ــرك ــات امل ــدي ـن ــة
ب ــامل ـط ــال ـب ــة ب ـم ــزي ــد مـ ــن «ال ـت ـس ــام ــح»
مــن الـبـنــوك ،وهــو أمــر أصبح اآلن في
العلن.
ُ
وأظ ـ ـه ـ ــر مـ ـس ــح ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ،نـ ـش ــرت
نتائجه األس ـبــوع املــاضــي ،أن نشاط
قـ ـط ــاع الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـت ـح ــوي ـل ـي ــة فــي
ت ــركـ ـي ــا انـ ـكـ ـم ــش فـ ــي آب /أغ ـس ـطــس
لـلـشـهــر ال ـخــامــس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،مع
تباطؤ اإلن ـتــاج والطلبيات الجديدة
ب ـف ـع ــل أزم ـ ـ ــة ال ـع ـم ـل ــة .وقـ ــالـ ــت لـجـنــة
م ــن غ ــرف ــة ال ـص ـن ــاع ــة ف ــي إس ـط ـن ـبــول
إن م ــؤش ــر مـ ــديـ ــري املـ ـشـ ـت ــري ــات فــي
قـطــاع الصناعات التحويلية تراجع
إل ــى  46.4مــن  49.0نقطة فــي الشهر
ّ
السابق ،ليظل دون مستوى الخمسني
الفاصل بني النمو واالنكماش .وعزت
اللجنة هذه القراءة إلى تباطؤ اإلنتاج
وال ـط ـل ـب ـيــات ال ـج ــدي ــدة ،وأض ــاف ــت أن
هـبــوط الـلـيــرة الـتــركـيــة ،الـتــي خسرت
نحو  40في املئة من قيمتها منذ بداية
العام ،أدى دورًا محوريًا في الظروف
الصعبة فــي قـطــاع األع ـم ــال ،وســاهــم
فــي زيـ ــادة الـضـغــوط الـتـضـخـمـيــة ،إذ
ارتـفـعــت تكاليف املــدخــات واإلنـتــاج
ألقصى حد منذ بدء املسح في .2005
يضع هــذا املسح الشركات واملصانع
التركية املدينة أمــام خيارات صعبة،
وهو مؤشر خطير لدى البنوك الدائنة
لـتـلــك ال ـش ــرك ــات ،يـفـتــح ب ــاب األسـئـلــة
عــن الـسـبـيــل ال ــذي اتـخــذتــه الحكومة
ال ـت ــرك ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــروج م ــن ت ـل ــك األزمـ ـ ــة،
وك ـي ـف ـيــة تــوف ـيــر املـ ـص ــارف الـسـيــولــة
الكافية لـلــوفــاء باستحقاقاتها ،قبل
انفجار األزمة وفوات األوان.
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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى اليكم وفاة فقيدتنا الغالية
املغفور لها باذن الله تعالى
نجيبة يوسف عسيران
زوج ــة امل ــرح ــوم نــزيــه عـبــد املنعم
عسيران
اوالدها :عبد املنعم ونبيه زوجته
ع ــرب ـي ــة ي ــون ــس ومـ ـ ـ ــروان زوج ـت ــه
زينة فوزي صلوخ.
ابنتها :فــاتــن زوج ــة نــاصــر زهير
عسيران
اشـقــاؤهــا :الـحــاج حسني ومحمد
واملرحومان محسن ومسلم
شـقـيـقــاتـهــا :ال ـحــاجــة آم ـنــة زوج ــة
حسن عسيران
وال ـح ــاج ــة رس ـم ـيــة زوجـ ــة الـسـيــد
يوسف صفي الدين ولبنى زوجة
رفيق نصار
واملــرحــومــة نجالء زوجــة املرحوم
محمد وحيد
صلي على جثمانها الطاهر ظهر
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت ف ــي  28ذو الـحـجــة
 1439ه ـ ـ امل ــواف ــق  8اي ـل ــول 2018
وووريت الثرى في جبانة البوابة
الفوقا ،صيدا.
تقبل الـتـعــازي ي ــوم الخميس 13
ال ـجــاري ذك ــرى االس ـبــوع للرجال
والنساء مــن الساعة الثالثة بعد
الـظـهــر حـتــى الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء في
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
ال ـع ـل ـمــي ،ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء ،قــرب
مركز أمن الدولة.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة ول ـ ـكـ ــم االج ـ ــر
والثواب
آل عـ ـسـ ـي ــران ويـ ــونـ ــس وصـ ـل ــوخ
وأنسباؤهم.

َ َ َّ ُ َ َّ
الن ْف ُس ُْال ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ج ِعي
ار ِ ُ
َ(يا أ َي ِّتها َ َ ً َ ْ َّ ً َ
ْ
ض َّية فادخ ِلي
اضي ُة مر ِ
ِإلى رب ِك ر ِ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي)
صدق الله العلي العظيم
تقبل الـتـعــازي بفقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة زينب محمد الدبق
(أم وجيه نصرالله)
زوجة الحاج محمد الحاج مسلم
نصرالله
ولداها :الحاج وجيه وعلي
أص ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا :املـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــان
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاج
وامل ـ ــرب ـ ــي خ ـل ـي ــل ش ـ ــري ـ ــم ،خـلـيــل
ارزوني ،د.حسن اسماعيل ،الحاج
محمد الــدبــق ،املـخـتــار علي رزق،
الـ ـح ــاج ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن شـ ـح ــادي،
ابراهيم بحسون
ح ـف ـي ــده ــا وسـ ـ ـ ــام خ ـل ـي ــل ش ــري ــم،
م ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــدى وزارة
املالية
في بيروت يوم األربعاء الواقع فيه
 ١٢أيلول  ،٢٠١٨في مركز الجمعية
اإلسالمية للتخصص والتوجيه
الـعـلـمــي  -الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء قــرب
أمن الدولة من الساعة الثالثة بعد
ً
مساء
الظهر حتى السادسة
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثوابّ .
ّ
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلبت املـحــامـيــه عليا محمد عاصي
بوكالتها عن محمود عبدالله غندور
مل ــورث ــه ع ـبــدال ـلــه ال ـح ــاج ع ـلــي غ ـنــدور
الوارد اسمه على الصحيفة العقارية
عـبــدالـلــه عـلــي غ ـنــدور س ـنــدات تمليك
بدل عن ضائع للعقار  1942العباسية
وللقسمني  2و 3من العقار  536صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلبت وفاء سعيد عباس سند تمليك
بدل عن ضائع للعقار  36ديركيفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
ق ــرر ال ـقــاضــي ال ـع ـق ــاري ف ــي الـنـبـطـيــة
ب ـن ــاء ل ـل ـقــرار  2018/9اع ـ ــادة تـكــويــن
صحيفة للعقارين  68و  3736منطقة
دي ــر ال ــزه ــران ــي ال ـع ـق ــاري ــة بــالـطــريـقــة
ال ـق ـضــائ ـيــة وت ـك ـل ـيــف ال ـخ ـب ـيــر حـســن
قبيسي ورئـيــس الـقـلــم محمد جمعة
بالكشف على العقارين نهار السبت
 2018/9/29وتـحــديــد نـهــار االربـعــاء
 2018/11/14موعدًا لجلسة املحاكمة
ول ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة او ح ــق بـتـقــديــم
اعـتــراضــه ضـمــن املـهـلــة املـمـتــدة حتى
تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية
محمد جمعمة
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـلـبــت م ــاري وه ـيــب ال ـخ ــوري وكيلة
زياد يوسف شاهني سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1602كفرنيس.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب ن ــاظ ــم حـل ـيــم اب ــي امل ـن ــى ملــوكـلــه
عــزت هيكل عبد الخالق سند تمليك
بدل ضائع للعقار  4316مجدلبعنا.
للمعترض املراجعه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في عاليه
طلبت زيـنــب علي اســم وكيلة نميده
مـ ـع ــروض طـ ـب ــاره س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع للعقار  17/1471القبة.
للمعترض املراجعه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب ب ـ ــدري ت ــوف ـي ــق امل ـه ـت ــار مل ــورث ــه
تــوف ـيــق نـسـيــب امل ـه ـتــار س ـنــد تمليك
بدل ضائع للعقار  1038عرمون.
للمعترض املراجعه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مـهـلــة تـقــديــم ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ــزوم
االش ـ ــراف عـلــى مــراق ـبــة تـنـفـيــذ اعـمــال
م ـقــدمــي خ ــدم ــات ال ـت ــوزي ــع ،مــوضــوع
اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض رقـ ــم ث4د350/
ت ـ ــاري ـ ــخ  ،2018/1/17لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الـجـمـعــة  2018/10/5ن ـهــايــة الـ ــدوام
ال ــرسـ ـم ــي قـ ـب ــل الـ ـس ــاع ــة 11:00ق ـ ـب ـ ــل
الظهر.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه

ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره  /300 000/ل.ل( .ثالثماية
الف ليرة لبنانية).
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم الـعــروض باليد الــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/09/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1850
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب حسان حسن عبيد شهادة قيد
بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار رقـ ــم  18مـنـطـقــة
عرب طبايا العقارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
اعالن قضائي
لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ف ــي جـبــل
لبنان ،املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة
بالدعاوى العقارية برئاسة القاضي
سيلفر ابــو شقرا ،تقدمت املستدعية
جولي لويس زيــن بواسطة وكيالها
املـ ـح ــامـ ـي ــان رومـ ـ ـي ـ ــو وزي ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ــروان
باستدعاء سجل بالرقم 2018/2049
تطلب فيه شطب اشارة دعوى مقدمة
امام محكمة جبل لبنان البدائية من
لويس زين وانطوان لويس زين ضد
ام ـي ــل زيـ ــن وه ــدب ــا ام ـي ــل زيـ ــن زوج ــة
اديب ريشا املسجلة برقم يومي 1923
ت ــاري ــخ  1971/5/15واشـ ـ ــارة الئـحــة
م ـقــدمــة م ــن ل ــوي ــس ان ـط ــون زي ــن ضد
امـيــل زيــن وهــدبــا ريـشــا رقــم 975/84
جهة الطلب ابـطــال الــدعــوى املسجلة
برقم يومي  32تاريخ  1975/1/14عن
صحيفة العقار  203صليما العقارية،

واش ـ ــارة حـجــز احـتـيــاطــي ص ــادر عن
اج ـ ــراء امل ــن رق ــم  967/185ملصلحة
يـ ــوسـ ــف نـ ـعـ ـم ــان ش ــرابـ ـي ــه امل ـس ـج ـلــة
برقم يومي  3910تاريخ 1967/10/9
واش ـ ــارة حـجــز احـتـيــاطــي ص ــادر عن
اج ـ ـ ــراء ب ـع ـب ــدا مل ـص ـل ـحــة ن ــزي ــه سـلـيــم
املـ ـص ــري ض ــد ل ــوي ــس زيـ ــن املـسـجـلــة
بــرقــم يــومــي  882ت ــاري ــخ 1968/8/3
واشــارة انــذار حجز صــادر عن اجــراء
ب ـع ـبــدا رق ــم  69/455ملـصـلـحــة ملحم
ش ــاه ــن املـسـجـلــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي 1433
ت ــاري ــخ  1969/4/17واش ـ ـ ــارة حـجــز
ومحضر حجز املسجلة بــرقــم يومي
 1512ت ــاري ــخ  1969/4/22واش ـ ــارة
انـ ــذار حـجــز ص ــادر عــن اجـ ــراء بعبدا
رق ــم  69/2019ملـصـلـحــة ه ــدب ــا اري ــب
رشـ ـي ــا امل ـس ـج ـل ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي 3595
ت ــاري ــخ  1969/9/17واش ـ ـ ــارة انـ ــذار
ح ـج ــز ص ـ ــادر ع ــن اجـ ـ ــراء ب ـع ـب ــدا رق ــم
 70/1436ملـصـلـحــة ام ـي ــل صـلـيـبــي
زين ضد لويس وانطون زين املسجلة
برقم يومي  2646تاريخ 1970/6/29
واشــارة انــذار صــادر عن دائــرة اجــراء

بعبدا رقم  57/767وموجه ملالك هذا
الـعـقــار مــن اس ـعــد ك ـســاب بــدفــع دينه
الـبــالــغ  7800ل ـيــرة لـبـنــانـيــة املسجلة
بــرقــم يــومــي  441ت ــاري ــخ 1957/2/6
واشـ ـ ـ ـ ــارة حـ ـج ــز ع ـ ـقـ ــاري صـ ـ ـ ــادر عــن
دائــرة اجــراء بعبدا رقــم  57/767على
كــامــل ال ـع ـقــار ملـصـلـحــة اس ـعــد كـســاب
امل ـس ـج ـل ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  832ت ــاري ــخ
 1957/3/30عـ ــن ص ـح ـي ـف ــة ال ـع ـق ــار
 2817صليما العقارية ،واشارة حجز
احتياطي صــادر عــن اج ــراء املــن رقم
 67/185مل ـص ـل ـح ــة يـ ــوسـ ــف ن ـع ـمــان
شــراب ـيــه املـسـجـلــة بــرقــم يــومــي 3910
ت ــاري ــخ  1967/10/9واش ـ ـ ــارة حـجــز
اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن اجـ ـ ــراء بـعـبــدا
مل ـص ـل ـحــة ن ــزي ــه س ـل ـيــم املـ ـص ــري ضــد
لويس زين املسجلة برقم يومي 882
تاريخ  1968/3/8واشارة انذار حجز
صادر عن اجراء بعبدا رقم 969/455
ملصلحة ملحم شاهني املسجلة برقم
يـ ــومـ ــي  1433تـ ــاريـ ــخ 1969/4/17
واش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة حـ ـ ـج ـ ــز ومـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر ح ـج ــز
امل ـس ـج ـلــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  1512ت ــاري ــخ

 1969/4/22واش ـ ـ ـ ــارة انـ ـ ـ ــذار حـجــز
صادر عن اجراء بعبدا رقم 69/2019
ملصلحةهدبا اديــب شــاهــن املسجلة
برقم يومي  3595تاريخ 1969/9/17
واشــارة انــذار حجز صــادر عن اجــراء
بـعـبــدا رق ــم  70/1436ملـصـلـحــة امـيــل
ص ـل ـي ـبــي زيـ ــن ض ــد ل ــوي ــس وانـ ـط ــون
زين املسجلة برقم يومي  2646تاريخ
 1970/6/29واشــارة اشــراك بالحجز
ملصلحة البنك الـتـجــاري ضــد لويس
زيــن املسجلة برقم يومي  541تاريخ
 1972/2/5عن صحيفة العقار 2875
ص ـل ـي ـم ــا الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،واشـ ـ ـ ـ ــارة حـجــز
احتياطي صــادر عــن اج ــراء املــن رقم
 67/185مل ـص ـل ـح ــة يـ ــوسـ ــف ن ـع ـمــان
شــراب ـيــه املـسـجـلــة بــرقــم يــومــي 3910

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ت ــاري ــخ  1967/10/9واش ـ ـ ــارة انـ ــذار
ح ـجــز صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة اج ـ ــراء جبل
ل ـب ـن ــان رقـ ــم  767ت ــاري ــخ 957/12/5
م ــوج ــه ال ـ ــى ل ــوي ــس ف ـ ـ ــارس زي ـ ــن مــن
اسـعــد كـســاب بــدفــع الــديــن  7800ل.ل.
واش ـ ـ ـ ــارة الئـ ـح ــة مـ ــن ل ــوي ــس ان ـط ــون
زين ضد اميل زين وهدبا رشيد رقم
 975/84جهة الطلب ابـطــال التنفيذ
والـ ـغ ــاء ال ـب ـيــع امل ـس ـج ـلــة ب ــرق ــم يــومــي
 32تــاريــخ  1975/1/14عــن صحيفة
العقار  3058صليما العقارية سندًا
ل ـل ـمــادة  512أ.م.م .مـهـلــة املــاح ـظــات
واالعـتــراض خالل عشرين يومًا تبدأ
من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

اعالن

عمال بأحكام املادة  ٢٥من النظام الداخيل لجمعية نادي
الشقيف /النبطية.
يدعو نائب رئيس الهيئة إالدارية أعضاء الهيئة العامة
لعقد جلسة غري عادية (ضمن النصاب القانوين باالكرثية
املطلقة) النتخاب هيئة ادارية جديدة ،وذلك نهار األحد يف
 2018/10/7من الساعة العارشة صباحا وحتى السادسة عرش
بعد الظهر .ويتم تسديد اإلشرتاكات ورسم الرتشيح لدى أمني
الصندوق.
وتقدم طلبات الرتشيح لدى امني الرس.
يقفل باب الرتشيح وتسديد اإلشرتاكات منتصف ليل
.2018/9/30
نائب الرئيس :حسن رشيد نصار

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2963 sudoku

كلمات متقاطعة 2 9 6 3
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ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1647وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة32 - 25 - 14 - 11 - 10 - 7 :
الرقم اإلضافي37 :

10

9

3

7

6

1

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

8

8

4

1
4

6

5

◄ مبوب ►

37 32 25 14 11 10 7

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 193.536.868ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة193.536.868 :ل.ل.

1

9

6

3

5

4

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

9

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 68.073.750ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 42 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.620.804 :ل.ل.

7

◄ للبيع ►

9

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
MERIYAMA MAMA ABDULMAJID
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/656516
غادر العامل البنغالدشي
LUTFUR RAHMAN
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف ع ـنــه شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/292482
غادر العامالن البنغالدشيان
عمار هاني عبد عبد الله الطائي
عصام عبد الله عزيز الجبوري
مــن عند مخدومهما ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/633457

3

8

5

9

للبيع أرض يف فاريا تالل العسل
الفوقا 890م 2سعر املرت$550/
ت03-694694 :

7

1

6

2

4
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

8

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 68.073.750ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.656 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 41.107 :ل.ل.

6

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

أفقيا
 -1نــوع من أنــواع املوسيقى والرقص اإلسباني –  -2عظام السمك – مدينة ونهر
ّ
حضك على فعل أمر ما
روسي –  -3للنداء – املنخل –  -4قرعت الجرس – للتفسير –
–  -5أحرف متشابهة – أنت باألجنبية –  -6مهبط الطائرات – نوع من أنواع الغناء
وأحد فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية –  -7من ال أخمص لقدميه – مادة توضع
في أجفان العيون للتجميل – هاج الدم –  -8نخر النائم في نومه – خصب – نهر
بني منشوريا وكوريا –  -9مسابح شعبية أميركية مشهورة في والية كاليفورنيا
–  -10سفينة حربية سريعة – منطقة سياحية في الصني كانت مستعمرة برتغالية
حتى عام 1999

عموديًا
 -1ملك جبيل إكتشفت على ناووسه أقدم ألف باء – خالف صح –  -2مقول أو في
الفم – قلنسوة دقيقة طويلة كانت النساء ّقديمًا تضعها على الــرؤوس وهــي من
التراث اللبناني في العصور الغابرة –  -3حل العقدة – من الفاكهة – ضمير متصل
–  -4هــرب من السجن الــى جهة مجهولة – طيب وسعة العيش –  -5كل من ّ
تقدم
عليك من األهل وذوي القرابة – كأس ماء –  -6إعالمية وخبيرة فلك لبنانية – بحر
–  -7من الحيوانات – عاصمة مالطا –  -8جهاز التوقف والفرملة في السيارة – أظن
بالشخص –  -9صفة مــرض ينتقل مــن األهــل الــى األبـنــاء – لــإسـتــدراك –  -10من
الحيوانات املعروفة في أوستراليا

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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ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1647
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح31940 :
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة37.500.000 :ل .ل.
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نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1940 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.940 :
 -الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.

مشاهير 2963
1

 -1اناناس – حبس –  -2فاروق األول –  -3لن – رومانيا –  -4إسم – ارزو –  -5طينال
– أتما –  -6وع – ين – ال –  -7نجران – ّ
يبرر –  -8راشانا – شا –  -9أمــس – دب –
فاس –  -10توريتشلي

عموديًا
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7
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 -الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1أفالطون – اف –  -2نانسي عجرم –  -3آر – من – راست –  -4نور – األش –  -5أقوال – نادر
–  -6سامر – نبي –  -7الزانيا –  -8حانوت – فش –  -9بوي – مارشال –  -10سالم الراسي

حل الشبكة 2962

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 188.888.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23.611 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 2.933.321.597 :ل .ل.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4
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6

7

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.40 :
8

9

10

11

دبلوماسي سويدي ( )1948-1895من العائلة امللكية .أصبح وسيطًا دوليًا
لألمم املتحدة في فلسطني بني اليهود والعرب واستطاع أن يحقق الهدنة.
إغتيل على يد اليهود
 = 7+3+4+2+6+5حــي نـيــويــوركــي شهير ■  = 9+10+11تـحـ ّـب ■ = 1+8
للتأفف

حل الشبكة الماضية :أميرة الطويل

 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 663
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة193 :
• يومية أربعة7464 :
• يومية خمسة66023 :

22

ّ
بعد ربع قرن على أوسـلو  ...قف وفكر!

الثالثاء  11أيلول  2018العدد 3562

ثقافة وناس

ثقافة المقاومة

«سأرقد هنا لألبد
أغني لك كل شيء امتنعت عن قوله
بينما كنا على قيد الحياة»
 -نيل هيلبورن -

مروان عبد العال *
اسـتـنــد ات ـفــاق أوس ـلــو ع ــام  1993إلــى
ع ـم ـل ـي ــة م ــركـ ـب ــة ومـ ـسـ ـبـ ـق ــة ،س ـب ـق ـهــا
توفير مستلزمات بناء األفق النظري
ل ـل ـت ـس ــوي ــة ،وفـ ـه ــم امل ـن ـط ــق ال ــداخ ـل ــي
ل ـل ـت ـج ــرب ــة ،ع ـب ــر قـ ــوانـ ــن االج ـت ـم ــاع
املـ ـتـ ـحـ ـكـ ـم ــة وامل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــددات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وامل ــؤث ــرات الـخــارجـيــة ال ـتــي أسهمت
في تمهيد األرض أمامها ،واعتمدت
الــوســائــل وال ـفــرض ـيــات املـمـكـنــة .بما
ي ـل ــزم م ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـق ــوة الـصـلـبــة
كأداة عنفية أطلق عليها «كي الوعي»
التي لم تكن كافية لقتل روح التمرد
على االحتالل« .كي الوعي» هي االسم
الـ ـح ــرك ــي لـ ـلـ ـح ــروب واالجـ ـتـ ـي ــاح ــات
واالغـ ـتـ ـي ــاالت ال ـت ــي ش ـن ـهــا االح ـت ــال
ف ــي زم ــن أوس ـل ــو وف ــي ذات املـنــاطــق
املظللة باالتفاقات وبرعاية وضمانة
«دولية» كما هو االعتقاد واالجتهاد.
اجتياح الضفة وغــزة وقصف مقرات
ـدوان
واغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت واع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت وال ـ ـعـ ـ ً
ي ـس ـت ـمــر ،واالح ـ ـتـ ــال يـ ـ ــزداد ف ـجــاجــة
ً
وت ـ ـغ ـ ــوال ،ف ـم ـك ــون ــات ــه ج ــاث ـم ــة تــأكــل
األخضر واليابس ،والقوة دائمًا على
ج ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال .ل ـك ــن «كـ ــي ال ــوع ــي»
جعل من كل ممارسة عدوانية جديدة
تستولد حالة من التحدي واملقاومة،
فلكل فعل ردة فـعــل ،فكانت تستولد
حالة جديدة بأساليب وفئات جديدة
في املقاومة.

التالعب بالوعي ...السالم
مقابل الطعام
ل ــم ت ـكــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ك ــي ال ــوع ــي»

املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــدة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة الـ ـصـ ـلـ ـب ــة
وح ــده ــا ت ـم ــارس لـتـحـقـيــق الـتــرجـمــة
الصهيونية ألوسـلــو .لــم يفل فائض
ال ـ ـت ـ ـطـ ــرف الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي مـ ـ ــن ع ـضــد
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ف ــارتـ ـف ــاع وت ـ ـيـ ــرة ال ـع ـنــف
الهمجي يعني تأجيج شعلة الكفاح،
ك ـم ـثــل م ــن يـ ـ ــداوي الـ ـن ــار ب ــال ـن ــار ،قد
أصـ ـ ــاب ج ـس ــده ــا ول ـك ـن ــه ظ ــل ع ــاج ـزًا
ع ــن ق ـت ــل روحـ ـه ــا وث ـق ــاف ـت ـه ــا .ول ـعــل
م ـس ـيــرات ال ـع ــودة ف ــي غ ــزة وال ـهـ ّـبــات
الشعبية في الخليل والقدس وحيفا
وتـنــامــي ح ـمــات املـقــاطـعــة وامل ـن ــاداة
بعزل الكيان في العالم بعد ربع قرن
عـلــى أوس ـل ــو ،هــي خـيــر ن ـمــوذج على
ذلك .إذًا إلى جانب استراتيجية «كي
الوعي» ،ال بد من تفعيل استراتيجية
ُ
«ال ـتــاعــب بــالــوعــي» ال ـتــي تـسـتـخــدم
فيها وسائل القوة الناعمة لتحقيق
االخـتــراق والسيطرة واحـتــال العقل
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ق ـت ــل ث ـق ــاف ــة املـ ـق ــاوم ــة.
أي ــن نـجــح وأي ــن فـشــل؟ ومـهـمــا بلغت
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــب واملـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــن مـ ـ ـح ـ ــاوالت تـفـسـيــر
سياقات أوسلو واملآالت التي وصلت
إلـ ـيـ ـه ــا ،ظ ـل ــت تـ ـ ــدور ف ــي ف ـل ــك ت ـبــرئــة
ال ـ ـ ــذات ع ـن ــد م ـع ــارض ـي ــه أو ال ـش ـعــور
بــالـنــدم عـنــد أصـحــابــه أو بــاسـتـمــرار
الذهنية االنتصارية بطريقة وهمية
أح ـيــانــا .رغ ــم أن ال ـتــرويــج لــه ب ــدأ من
موقف عبثي سـ ً
ـواء باعتبار اتفاقات
أوس ـل ــو االن ـت ـقــال ـيــة تـجـســد امل ـش ــروع
الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي وخ ـط ــوة على
طــريــق ال ــدول ــة الفلسطينية! لـكــن كل
ذلك بعدما تبخرت األوهام ،لم يسبر
غ ـ ــور دي ـن ــام ـي ــات «ال ـ ـحـ ــرب ال ــذك ـي ــة»
الـتــي خيضت للوصول إلــى النتائج
الكارثية التي نحن بصددها والتي
تشكل «صفقة القرن» خواتيمها غير
السعيدة.
ال ي ـن ـفــع الـ ـن ــدم وال ـل ـط ــم وال ــوه ــم وال

َ
ال ـش ـت ــائ ــم يـمـكـنـهــا أن ت ـح ــل «ال ـ ُـع ــق ــد
الـسـيــاسـيــة»! إن وج ــد لــه فــي النفس
هوى ،ولكن لن يجد في الواقع صدى.
م ــا ي ـف ـيــد ه ــو إج ـ ــراء ك ـشــف ح ـســاب،
وعدم معاندة واجب التقويم النقدي
كمهمة وطنية للمصالحة مع الــذات،
وم ـق ــارب ــة ال ـت ـح ــوالت الـعـمـيـقــة الـتــي
أح ــدثـ ـه ــا ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــرى ب ـع ــد ع ـقــديــن
ون ـصــف مــن ال ــزم ــن ،خــاصــة أث ــره في
الوعي الوطني ،ليس لتسجيل سبق
ص ـحــافــي يـعـلــن م ــوت ــه ،أو ه ــل نجح
بمنطق العدو أو فشل بمنطقنا؟ أما
وأن ــه قــد نجح فــي الــوصــول إلــى هذه
النتيجة؟! وقد قونن األرض واإلنسان
معًا فــي قيد االح ـتــال! ثــم هــل انتهى
االحـ ـت ــال؟ أم أن أوس ـل ــو ق ــد انـتـصــر
في تحقيق الكوميديا السوداء حيث
أع ــاد قلب املـعــادلــة بعد ربــع قــرن من
«األرض مـقــابــل ال ـس ــام» زم ــن الـتـيــه
في عبث املفاوضات ،فترافقت مقولة
«كـ ـ ــي ال ـ ــوع ـ ــي» مـ ــع مـ ـع ــادل ــة «األمـ ـ ــن
م ـقــابــل الـ ـس ــام» وم ـق ــول ــة «ال ـتــاعــب
بالوعي» محكومة بمعادلة «السالم
مـقــابــل ال ـط ـعــام»! ت ـبــدو ال ـيــوم بجالء
أكثر من أي وقت في عملية مقايضة
ب ـ ــن دع ـ ـ ــم األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا والـ ـتـ ـخـ ـل ــي عــن
ال ـع ــودة! ومـقــايـضــة اإلن ـســانــي بثمن
سـ ـي ــاس ــي ،وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات األم ـي ــرك ـي ــة
م ـش ــروط ــة ب ــال ـت ـن ــازل ع ــن االس ـت ـقــال
الوطني واالستجابة للقيود األمنية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ن ـ ّـص ــت عـلـيـهــا
ات ـفــاقــات أوس ـل ــو ،ووص ـلــت الــوقــاحــة
إلى حد رهن التاريخ ورمزية األسرى
والـ ـشـ ـه ــداء وم ـع ـنــى «ال ـب ـط ــول ــة» إلــى
صناديق البنوك الدولية.
تحديات الفكر السياسي في القراءة
دقيق وصاخب.
لوضع ُمركب
املتأنية
ٍ
ٍ
م ـح ــاول ــة الك ـت ـش ــاف ك ـم ـيــة الـتـشــويــه
التي أحدثها هذا االنكسار التاريخي
ف ــي الـبـنـيــة الـسـيــاسـيــة واملـجـتـمـعـيــة

وال ـق ـي ـم ـي ــة .وك ـي ــف اس ـت ـخ ــدم أدوات
الـ ـق ــوة ال ـنــاع ـمــة لـتـحـقـيــق ال ـس ـي ـطــرة،
باملنهج الــذي حلله الباحث الروسي
سـ ـي ــرج ــي ق ـ ـ ــره  -مـ ـ ـ ـ ــورزا ف ـ ــي ك ـت ــاب
«التالعب بالوعي» .إذ استطاع املرء
بما يملكه من قــدرات فكرية ولغوية،
أن يـعــرف الــوعــي وأســالـيــب التالعب
ّ
به،
ويبي ديناميات التدمير الذاتية
كــوســائــل حــديـثــة للهيمنة والـتــأثـيــر
الروحي للناس وبرمجة سلوكهم ،بل
تغيير دوافـعـهــم وأهــدافـهــم والتحكم
بامليل التاريخي لألحداث ،والسيطرة
على الحافز الــروحــي بــاالتـجــاه الــذي
تريده السلطات النافذة.

اتفاق أوسلو … فشل أم نجح؟
ال ي ـن ـفــع ال ـ ـجـ ــدل ال ـب ـي ــزن ـط ــي وروم ـ ــا
تحترق ،عن معايير الفشل والنجاح،
وإن كــان قــد مــات أو مــا زال على قيد

آلة القياس الحقيقية للنصر
والهزيمة ،تتعلق بهزيمة الوعي
وليس بالهزيمة العسكرية
ال ـح ـيــاة؟ وه ــل ك ــان م ـم ـرًا إج ـبــاريــا أم
خيارًا طوعيًا؟ هل هو بداية الهزيمة
أم ن ـ ـتـ ــاج ل ـ ـهـ ــا؟ ه ـ ــل أن ـ ـهـ ــى ال ـ ـصـ ــراع
أم أع ـ ـ ــاده إلـ ــى ب ــدايـ ـت ــه؟ آلـ ــة ال ـق ـيــاس
الحقيقية للنصر والـهــزيـمــة ،تتعلق
ب ـه ــزي ـم ــة الـ ــوعـ ــي ولـ ـي ــس بــال ـهــزي ـمــة
العسكرية ،وحصيلتها يكون نصرًا
أو هــزي ـمــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،وث ـم ــة ب ـلــدان
تتحرر مــن االستعمار ولكنها تــرزح
تحت وط ــأة ثقافته إلــى زمــن وق ــرون.
لذا نقد الذهنية التي تستمر حتى لو
سقطت الوثائق ،الفكرة كانت صائبة
أو خاطئة ليس بالسهولة هزيمتها،
وك ــذل ــك ق ــد ي ـت ـحــول أوسـ ـل ــو كــوثـيـقــة

ون ـصــوص إل ــى خــرقــة بــالـيــة وبــاهـتــة
بانتهاء مدته القانونية واالنتقالية،
ولـ ـك ــن ث ـق ــاف ــة أوسـ ـل ــو ال تـ ـ ــزال ح ـيــة،
وإن ماتت تفاهمات أوسلو املنتهية
الصالحية لكن مفاهيم أوسلو ال زالت
حـ ّـيــة ت ــرزق وس ــاري ــة امل ـف ـعــول .لطاملا
ك ـ ــان م ـن ـط ــق االح ـ ـتـ ــال هـ ــو ت ـكــريــس
نـفـســه بـشـتــى ال ـط ــرق ،فـكـيــف إن كــان
قائمًا على نفي؟! مستقويًا بخيباتنا
ونــواق ـص ـنــا ون ـق ــاط ضـعـفـنــا وم ـيــزان
الـقــوى هــو نتاج ملــا فعلته أيدينا من
أخطاء ومنها خرافة تعتبر أن أوسلو
نـ ـه ــج وط ـ ـنـ ــي لـ ـتـ ـح ــري ــر األرض مــن
احتالل إحاللي!

الحل اإلقليمي ...اتفاق أوسلو
عربي!
ن ـ ـ ـ ــدرك خ ـ ـط ـ ــورة أه ـ ـ ـ ـ ــداف امل ـ ـشـ ــروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي ال ـت ــوس ـع ــي ل ـل ـن ـيــل مــن
املنطقة بأسرها ،حتى لو كان محتجزًا
خـ ـل ــف ال ـ ـسـ ــور ال ـ ــواق ـ ــي وفـ ـ ــي «دولـ ـ ــة
ً
الغيتو» ،عمال بوصية شيمون بيريز
ً
(الحدود اآلمنة ليست بديال من العمق
اآلمن) وذلك من خالل اختراق العقول
وتعريب فكرة الكيان الصهيوني من
واقــع الحل اإلقليمي ،الــذي هو االسم
اآلخـ ــر الت ـف ــاق أوس ـل ــو ع ــرب ــي ،يــدمــج
ً
دوال عربية تحالفات إقليمية تكون
«اســرائ ـيــل» دول ــة مــركــزيــة فــي محيط
إقـلـيـمــي وت ـخ ـلــق ل ـهــا أدوات محلية
«للعمل األســود» تمنحها حق الحكم
داخ ــل غيتوات منفصلة .ومــا «غيتو
غ ـ ــزة» إال ت ـجــديــد ألوسـ ـل ــو املـنـتـهـيــة
م ــدت ــه بــأس ـلــوب أك ـث ــر اب ـت ـك ــارًا ،حيث
يعيد املشروع اإلمبريالي تجديد ذاته
أيـضــا بـمــزيـ ٍـد مــن االح ـتــال مستنفرًا
احـ ـتـ ـي ــاط ــه ال ــرجـ ـع ــي وب ــان ــدف ــاع ــات ــه
ال ـت ـط ـب ـي ـع ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاح ـيــة والـفـنـيــة
ف ــي س ـب ـيــل ت ـح ـســن ص ـ ــورة ال ـج ــاد،

وأنـ ـسـ ـن ــة الـ ـق ــات ــل وم ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـق ـتــل
املتسلسل لإلنسان واألرض والــروح
وتشويه صورة الضحية وشيطنتها
وتمزيق وحدتها وتماسكها وغايتها
الجامعة باعتبارها الخصم «العدو»
ال ـ ــذي ي ـس ـت ـحــق اإلبـ ـ ـ ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة.
هـ ـك ــذا ك ــان ــت ت ـع ـمــل اآللـ ـ ــة اإلع ــام ـي ــة
الصهيونية ومــا زال ــت وتـحــت ستار
ومظلة أوسـلــو! ولكن األســوأ
الـســامّ ،
مـ ــن ذلـ ـ ــك أن ـ ـهـ ــا ل ـي ـس ــت وحـ ــدهـ ــا مــن
يـ ـ ـم ـ ــارس م ـه ـم ــة الـ ــدعـ ــايـ ــة وت ـش ــوي ــه
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة عـ ـب ــر ال ـ ـتـ ــاعـ ــب امل ـن ـه ـجــي
ب ــال ــوع ــي بــاع ـت ـبــارهــا «إره ـ ــاب ـ ــا» ،بــل
واعتبار «الـعــدو» صديقًا وبالعكس،
بالطريقة التي وصفها جدعون ليفي
فــي «هــارتــس» «إنـهــا معركة مــن أجل
تسويد صورة الضحايا وإثارة الشك
في مسألة لجوئهم ،هي املعركة األكثر
وقاحة من بني املعارك».
ما ينفع أكثر من الندم ويفيد البالد
والعباد هو فضيلة االعتراف بالخط
الــذي أسهم في تقديم أوسلو كخيار
سياسي وليس خديعة وأداة الختراق
الوعي الفلسطيني والعربي ،انطالقًا
مــن تـجــزئــة وتـفـتـيــت ركــائــز امل ـشــروع
ال ــوطـ ـن ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وم ـضــاع ـفــة
ه ــذه الـفـضـيـلــة تـكـتـمــل بــال ـشــروع في
عملية تصويب املسار الخاطئ الذي
أسهم في إحباط الوعي الوطني لدى
الفلسطينيني عمومًا من الواقعني في
أسر االحتالل منذ  ،1948وإلى تخدير
الوعي عبر إشاعة التفاؤل بأن إقامة
سلطة وطنية فلسطينية على األرض
املـحـتـلــة بـعــد ( 1967الـضـفــة الغربية
وغ ــزة) ككيانية وطنية سـيــؤدي إلى
م ـضــاع ـفــة «ال ــوط ـن ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة»
مرات أخرى لدى الشعب الفلسطيني
ف ــي ج ـم ـيــع أم ــاك ــن وج ـ ـ ـ ــوده .م ــورس
عليه عملية مسح دماغ مبرمج فردي
وج ـمــاعــي تـحــت تـبــريــر أن ــه الـحـصــاد
املـ ــوضـ ــوعـ ــي املـ ـمـ ـك ــن ،واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
املـتــاح والقطاف املستحق ملــا أبدعته
ال ـثــورة املـعــاصــرة والـحــركــة الوطنية
الفلسطينية ،وخاصة مرحلة انتقال
مــركــز الـصــراع إلــى قلب الــوطــن وعبر
«االنـ ـتـ ـف ــاض ــة األولـ ـ ـ ـ ــى» – ان ـت ـفــاضــة
الحجارة  -لعام  1987ثم جاء اختبار
الوعي املحقق في سياق «االنتفاضة
ال ـث ــان ـي ــة» وم ـن ــذ  2001ح ـت ــى ،2004
واملعبر عنه بالشعار الناظم «الحرية
واالس ـت ـق ــال» ،وم ــا تــاهــا م ــن هـبــات
نضالية وإب ــداع ــات شعبية وأنشطة
كفاحية متنوعة.

الالوعي ...الرقيب الذي يشبه
«األخ األكبر»!

ً
( 1970ـ نقال
عن «أرشيف
ملصق
فلسطين»)

َ
ل ـ ـقـ ــد ج ـ ـ ــن ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول امل ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة ك ــل
إمكانياتها املتاحة ملأسسة التسوية
وت ــرس ـي ــخ مـفــاهـيـمـهــا وخ ـل ــق قــاعــدة
اج ـت ـمــاع ـ َيــة م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى إح ــداث ـي ــات
ثقافية وفرته االجتياحات األكاديمية
التي تسللت بني ثنايا املجتمع ،مزودة
بـحـجــج تــأهـيـلـيــة مـقـنـعــة وم ـخــادعــة
كونها تتجاهل الخصوصية الوطنية
بشكل ع ــام ،وتـشـتــرط إح ــداث تغيير
ف ــي ق ـيــم امل ـج ـت ـم ـعــات اإلن ـس ــان ـي ــة ،بل
احـ ـت ــال أفـ ـك ــاره ــا وت ـف ـك ـي ــك غــايـتـهــا
الجامعة واستبدال حقها التاريخي
ب ـم ـس ـم ـيــات زائ ـ ـفـ ــة ت ـت ـل ـخــص ب ـهــدف
دعــم مـسـيــرة ال ـســام ،وادع ــاء تسريع
حــل الــدول ـتــن! مــا يـحــدث فــي الــواقــع،
ّ
جـ ـع ــل أن هـ ـن ــاك ع ـم ـل ـي ــة سـ ـ ــام لـكــن
ب ـ ــدون س ـ ــام ،ومـ ـف ــاوض ــات م ــن أجــل
املـفــاوضــات ،واألس ــوأ هو سعة خيال
كـتـبــة سـيـنــاريــوهــات مـسـيــرة الـســام
ع ـن ــد الـ ـح ــدي ــث املـ ـتـ ـك ــرر عـ ــن «إحـ ـي ــاء
عـمـلـيــة الـ ـس ــام» ومـ ــا ت ـح ـتــويــه هــذه
الـســرديــة مــن القصص الـســاتــرة التي
تجرى خلفها عملية أكثر دراماتيكية
مل ـش ـه ــد ي ـل ـت ـه ــم امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن أراض ـ ـ ــي
الفلسطينيني ،وأكثر كوميدية ملشهد
فاضح يعمل على ترويض الواقع من
أجل إعاقـة ّ
أي حل ،وكذلك باستنفاد
مقولة ربط عملية التنمية باإلصالح.

لم يكن الواقع مسرحًا لتقديم عرض
عبثي لحصيلة رب ــع ق ــرن مــن عملية
أوس ـل ــو ،ب ــل تـشــريــح لـلــوعــي املـصــاب
بـلــوثــة ال ــوه ــم و االن ـب ـهــار والــده ـشــة،
وحـ ــالـ ــة نـ ـت ــج ع ـن ـه ــا ف ـ ـقـ ــدان امل ـن ــاع ــة
الــوطـنـيــة وخـلــق طبقة مــن املنتفعني
ّ
واملطبعني
والـفــاســديــن والـسـمــاســرة
والـ ــزبـ ــان ـ ـيـ ــة ،امل ـت ـش ـب ـث ــن ب ــامل ـص ــال ــح
ال ــذاتـ ـي ــة وال ـس ـل ـط ــوي ــة ع ـل ــى ح ـســاب
املصلحة الــوطـنـيــة واملستفيدين من
الوضع القائم باحتالله وانقسامه.
بــن الــوهــم والحقيقة ،هـنــاك مــن وقع
فــي فــخ املنسق األمـيــركــي لـقــوات أمن
السلطة الفلسطينية الجنرال دايتون
الــذي قاله ملعهد واشنطن عن وظيفة
الــدعــم املــالــي بــأنـهــا س ــوف تستخدم
«لـ ـتـ ـح ــري خـ ـ ـي ـ ــارات ل ـخ ـف ــض وجـ ــود
ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» .ي ـتــرســخ في
الوعي الباطني أن هدف الدعم املالي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي هـ ــو «خـ ـف ــض االح ـ ـتـ ــال»
ب ـي ـن ـم ــا الـ ـعـ ـقـ ـي ــدة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وح ـس ــب
نـ ـ ـص ـ ــوص أوس ـ ـ ـلـ ـ ــو هـ ـ ــو «الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
ملـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب» .وظـيـفــة التمويل
لخدمة السياسة وليس العكس ،ولكن
ال ـت ـحــوالت االجـتـمــاعـيــة الـنــاتـجــة عن
هذا التمويل أسست لشكل من أشكال
الــاوعــي كــي يبقى رقـيـبــا غـيــر مرئي
ب ـمــا يـشـبــه «األخ األكـ ـب ــر» ف ــي رواي ــة
جــورج اوروي ــل .بــل إن آث ــاره الثقافية
املـضــادة تـتــرك بصماتها الـحــادة في
ت ــروي ــض وعـ ــي ال ـش ـخ ـص ـيــة الـقــابـعــة
تـحــت االحـ ـت ــال ،لـتـحــولـهــا تــدريـجـيــا
إل ــى شخصية م ـطــواعــة ومستجيبة
ومستكينة ،وإن استطاعت إلى إنسان
آل ـ ــي م ـب ــرم ــج «روب ـ ـ ـ ـ ــوت» ب ـم ــا يـشـبــه
هندسة «القبول» ،وكان قد أطلق عليه
صراحة «الفلسطيني الجديد» .هكذا
كان ُيتهم الشرق دومًا بالبربرية أمام
مدنية االستعمار!

غاية التسوية… إنهاء فكرة
فلسطين

ّ
هذا الوعي املشوه واملعاكس للوعي
االعتيادي الذي أنتج مزيجًا وحشيًا
مـ ــن امل ـع ــاي ـي ــر واملـ ـف ــاهـ ـي ــم كــأس ـل ـحــة
ال ـت ـنــويــم امل ـغ ـنــاط ـيــس ع ـبــر تـخــديــر
الوعي لتمرير ثقافة أوسلو املبنية
على خرافة بناء سلطة ومؤسسات
مــدن ـيــة واق ـت ـص ــاد ف ــي ظ ــل اح ـت ــال!
وخــرافــة أن تـكــون مـعــاهــدات أوسلو
ه ـ ــي جـ ـس ــر لـ ـلـ ـعـ ـب ــور نـ ـح ــو الـ ــدولـ ــة
ّ
املستقلة ،وأن األم ــوال التي تغدقها
الـ ـ ــدول ال ــراع ـي ــة لـلـتـســويــة ه ــي حقًا
لخفض االحـتــال ،بينما الغاية هي
ت ـحــويــر الـ ـص ــراع وت ـح ــوي ــل ال ـهــدف
مــن التمسك بالحق إلــى البحث عن
ّ
حـ ــل ك ـمــا أكـ ــد امل ـف ـكــر ال ـع ــامل ــي نـعــوم
ّ
ت ـش ــوم ـس ـك ــي بـ ـق ــول ــه إن ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية األميركية /اإلسرائيلية
تـهــدف إل ــى «إن ـهــاء فـكــرة فلسطني».
ه ـكــذا تـمــت هـنــدســة أوس ـلــو لغرض
احتواء الوعي االجتماعي وتطويع
إرادة ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي ب ـمــا يـخــدم
م ـص ــال ــح وم ـ ـبـ ــادئ وإي ــدي ــول ــوج ـي ــة
ال ـ ـهـ ــزي ـ ـمـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ـم ـه ــا الـ ـق ــوى
امل ـه ـي ـم ـن ــة واملـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــرة وال ــراعـ ـي ــة
للمسيرة التسووية .وتكمن خطورة
ه ــذا الـتـحـكــم بــالــوعــي وق ــت اش ـتــداد
الـ ـ ـص ـ ــراع بـ ـه ــدف إغ ـ ــراق ـ ــه ب ــاألف ـك ــار
واملفاهيم املتناقضة ،والكلمات التي
تدل على معانيها .وهنا يظهر دور
الثقافة املضادة في تجريد فلسطني
مــن مـعــانـيـهــا ورم ــوزه ــا وتحويلها
إلــى «لــوغــو» ال يــدل عليها .قد يبدو
األمـ ـ ــر ب ـس ـي ـطــا ،ل ـك ــن ب ـن ــاء ال ـص ــورة
يـسـبـقــه اإلطـ ـ ــار امل ـن ــاس ــب ل ـه ــا ،وأي
قـ ــراءة فــي مــركـبــات ّوآل ـي ــات اخـتــراق
الوعي ،تستوجب منا فهمًا لعملية
وأدوات الـ ـقـ ـت ــل امل ـم ـن ـه ــج ل ـل ــرم ــوز
املـعـنــويــة كـمــا املــاديــة ومـنـهــا عملية
اع ـت ــداء عـلــى «ال ـلــوغــو» مــن الكوفية
كمشهد يــدل على هوية وشخصية
وقـضـيــة فلسطني ،ولـيــس «مــوديــل»
مغاير تمامًا لهذه الحقيقة ،ثم هوية
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حـضــاريــا ،إنما بضاعة أيديولوجية
استخدامية.

الوعي التحرري… تحرير الوعي

ً
( 1968ــ نقال
عن «أرشيف
ملصق
فلسطين»)

امل ـخ ـيــم ومـ ــا ي ـج ـســده ك ـشــاهــد على
ال ـق ـض ـيــة ،إل ــى ح ــال ــة ت ــرم ــز لـلـبــؤس،
وبؤرة توتر وخوف وإرهاب .صورة
املناضل إلى صورة موظف وسيادة
ال ـلــواء مـكــان الـفــدائــي ،واملــديــر مكان
الثوري ،وصراع على املوقع والرتبة
واملرتبة واملنصب واالستحواذ على
مكانة في السلطة ،يقتنع أصحابها
بأنها سلطة من دون سلطة ،فشلت
ف ــي مـنـطــق ال ــدول ــة وخ ـس ــرت منطق
الثورة.
بـ ـع ــد ربـ ـ ــع قـ ـ ــرن مـ ــن ثـ ـق ــاف ــة أوسـ ـل ــو
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـيـ ـكـ ـي ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ـ ـم ـ ـلـ ــت وف ـ ــق
س ـي ــاق ــات مـنـهـجـيــة واس ـت ـن ــدت إلــى
م ـقــدمــات وع ــوام ــل الـبـيـئــة الــداخـلـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وامل ـص ــال ــح الـطـبـقـيــة
َ
وحـتــى الـســايـكــولــوجـيــة عـبــر اللعب

تمت هندسة أوسلو لغرض احتواء
الوعي االجتماعي وتطويع إرادة
التحرر الوطني بما يخدم مصالح
ومبادئ وإيديولوجية الهزيمة
ّ
باملتخيل ،بعدما احتل العدو اللغة
السياسية الـجــديــدة فـصــار الشريك
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــام ،واملـ ـحـ ـت ــل هـ ــو الـ ـج ــار،
واألراضي هي مناطق ،والفلسطيني
ُي ّ
عرف بـ«سكان املناطق»! والبلدات
املحتلة هــي مناطق متنازع عليها.
تـ ــوزع ال ــوط ــن عـلــى حـ ــروف أبـجــديــة
وأرق ــام وج ــدارات وط ــرق وحــواجــز...
ال ــخ والــزعــامــة الـتـحــرريــة استبدلت
بــامل ـفــاوض املـخـضــرم أو الـخـبـيــر أو
كبير املفاوضني .ويتداعى التفكيك
صـ ــوب ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـت ـه ــدئ ــة ب ــدل
امل ــواجـ ـه ــة ،وامل ـص ــال ـح ــة ت ـحــل مـكــان
ً
الــوحــدة وهـكــذا دوال ـي ــك ...فـضــا عن
أسـ ـل ــوب اغ ـت ـي ــال أو اع ـت ـق ــال ال ـق ــادة
ورم ــوز الـنـضــال أو الــزعــامــة الـقــادرة
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ـهــا ب ـش ـك ــل ج ـيــد،
وغ ــالـ ـب ــا مـ ــا ي ـت ــم وص ـف ـه ــم مـ ــن قـبــل
شعبهم بــأنـهــم قــادة ورم ــوز وطنية
و«كاريزماتيون» .ويذكرنا بالعبث

برمزية تشي غيفارا وتحويلها إلى
صـ ــورة ف ــارغ ــة م ــن مـعـنــاهــا ومـجــرد
«لوغو» لالستهالك في سوق الغرب
الرأسمالي ومن ثم حرب على اللغة
واح ـتــال امل ـفــردات وعـبــرنــة األسـمــاء
واألمكنة ومناهج التعليم ...إلخ.

«اقتل الهندي واستثن الجسد»
قيل إنه في املجتمعات العادية ،يلجأ
امل ـت ـح ـك ـم ــون ب ــال ـق ـن ــاع ــات بـ ـق ــدر أق ــل
إل ــى الـعـنــف الـجـســدي ،ألنـهــم يحلون
الـ ـب ــرام ــج ال ــدع ــائ ـي ــة م ـح ــل ال ـتــره ـيــب
والقمع والعنف في املجتمعات التي
ت ـقــع ت ـحــت االحـ ـت ــال .ن ـتــذكــر اإلبـ ــادة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ل ـل ـه ـن ــود الـ ـحـ ـم ــر خ ــاص ــة
وف ــق مـقــولــة «اق ـتــل الـهـنــدي واسـتـثــن
الجسد» ،تمامًا كما قــال برغمان عن
املوساد الصهيوني في كتابه
أســرار ً ّ
«اقتل أوال» إنه «يمكن تغيير التاريخ
مــن خــال قتل الـقــادة ،ولكن فــي كثير
م ــن األح ـ ـيـ ــان ل ـي ــس بــال ـطــري ـقــة ال ـتــي
تتوقعها» .لذلك ،جرى تشتيت ممنهج
للنواة الثقافية من أجل تقويض دور
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ــوط ـن ــي وال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ـك ـت ـلــة ال ـح ــرج ــة الـ ــازمـ ــة لـلـتـغـيـيــر،
وهـ ــذه الـ ـن ــواة امل ـس ـت ـحــدثــة تـبـنــى من
خالل تفريخ املؤسسات املدنية وغير
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وتـ ـط ــرح ن ـف ـس ـهــا ك ـ ــأداة
مــدنـيــة بــديـلــة لـتـقــود ال ـنــاس والــوعــي
االع ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــادي تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ،وتـ ـح ــركـ ـه ــم
للمطالبة بحقوقهم املدنية الفردية،
ولـيــس الـجـمــاعـيــة ،والـخــاصــة وليس
الوطنية .وأصبحت صفة «املستقل»
من لزوم التغيير املجتمعي وبديل من
السلطات السائدة بمختلف أنواعها،
وأصبح البحث والدرس والتمحيص
والقراءات املستفيضة واملتعددة وفي
ذات الـفـكــرة لــذات ـهــا ،وق ــد يحقق ذلــك
غاية التالعب بالوعي وجعل صحة
الفكرة يكمن في تكرارها وانتشارها
وتـ ــردادهـ ــا ول ـي ــس بــأصــال ـت ـهــا .لــذلــك
اس ـت ـح ــدث ــت أدوات م ـس ــاع ــدة وف ــرق
م ـه ـن ـي ــة م ـح ـل ـي ــة ت ــرويـ ـجـ ـي ــة ل ـث ـقــافــة
دخ ـي ـلــة م ــن خ ــال الـتـقـنـيــة الـحــديـثــة
ً
بديال من املؤسسة الوطنية الجامعة
حـيــث لــم تـعــد الــديـمـقــراطـيــة مقياسًا

بعد ربع قرن على أوسلو ،قف وفكر!
ال ـ ــذك ـ ــرى هـ ــي ص ــرخ ــة الس ـت ـخ ــاص
ّ
الــدرس التاريخي أن قتل الفكر أشد
ايـ ً
ـذاء من قتل الجسد ،ولكسر حاجز
الـعــدمـيــة مــن جـهــة ،والـحـلـقــة املفرغة
من جهة أخرى .دعوة لتحرير الوعي
م ــن الـخــديـعــة وال ـت ـشــويــه والـتــزيـيــف
والتالعب ،فاملراجعة املوضوعية هي
ً
صدق مع الذات أوال ،وهي وعي الذات
ثانيًا ،ودونها فإلى املزيد من مراكمة
الفشل والهزائم .فثقافة التسوية هي
الـتــي مـهــدت للتصفية ،ومـثــال تبني
ورغ ــم
ق ّــان ــون ال ـق ــوم ـي ــة ال ـع ـن ـص ــريّ .
أنــه جرعة ايديولوجية زائــدة وفرته
س ـن ــوات الـ ـه ــوان وال ـب ـي ـئــة اإلقـلـيـمـيــة
وال ــدول ـي ــة ال ــرخ ــوة ،لـكـنــه ل ــن يـخــرج
ال ـك ـي ــان م ــن أزمـ ـت ــه ال ــوج ــودي ــة ،وقــد
تطرح علينا مواجهة مختلفة بعدما
ت ـ ـعـ ـ ّـرى وج ـ ـهـ ــه الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ال ـق ـب ـيــح
نهائيًا أمام العالم.
لم تدفن بعد جثة أوسلو بعد إعالن
م ــوت ــه! ع ـل ـمــا أن إك ـ ـ ــرام املـ ـي ــت دف ـن ــه.
فـ ــإصـ ــدار ال ـن ـع ــوة ال ي ـك ـف ــي ،يـنـبـطــق
عليه صفة رائعة ماركيز «قصة موت
م ـع ـل ــن» ط ــامل ــا روحـ ـ ــه تـسـتـنـســخ مــن
ج ــدي ــد ف ــي م ــا يـسـمــى صـفـقــة ال ـق ــرن.
وامل ــراج ـع ــة ال ـن ـقــديــة لـيـســت تـعــويــذة
م ــن ال ـش ـي ـطــان ،فـقــط ي ـجــري املـطــالـبــة
بها كي تتحقق ،فمن يجرؤ على قرع
الـ ـج ــرس؟ وه ــل م ــن ف ـشــل ف ــي الـبـنــاء
يمكنه القيام باملقاومة؟ تلح الذكرى
وروح املسؤولية والشجاعة والنزاهة
الفكرية ودور العقل السياسي العربي
أن يـنـتـفــض عـلــى ال ـســائــد ّوأق ـل ـهــا أن
يقدم نقدًا ذاتيًا جريئًا وبــنــاء ،بعيدًا
عن «الطموح األعمى» الذي ال يرى في
اللوحة إال السواد دائمًا ،أو البياض
فـقــط .فــا ينبغي أن يـكــون الشخص
عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــواب ف ـ ــي ج ـم ـي ــع األوق ـ ـ ـ ــات
وأن أس ـ ـبـ ــاب خ ـس ــارت ـن ــا يـتـحـمـلـهــا
غ ـي ــرن ــا ولـ ـي ــس ن ـح ــن أن ـف ـس ـن ــا ،وإال
ملــاذا وصلنا إلــى هــذه النتيجة؟ حني
يـكــون العقل ســاحــا ،فهو لــن يسمح
بــاسـتـخــدامــه ك ـمــادة اسـتـخــدامـيــة أو
اس ـت ـه ــاك ـي ــة ،وت ـح ــت رح ـم ــة خ ـطــاب
الغرائز والعواطف والوهم والعفوية
والنمطية ،الـتــي تتحكم بالفكر بدل
املـحــاكـمــة الـعـقـلـيــة .نـحـتــاج إل ــى هــذا
البعد العقلي ّ
املغيب قصدًا الذي يبقى
ّ
متسقًا علميًا وق ــوة معرفية فــي كل
األوقات بعيدًا عن التالعب بالرغبات،
وفي سياقات بناء الوعي الذاتي هو
عـمـلـيــة تـسـتـمــر م ــدى ال ـح ـي ــاة .وغـيــر
م ـجــد مـنـطــق االس ـت ـه ــانــة بــالـتـجــربــة
الكفاحية للشعب الفلسطيني مهما
كان مستوى من يتصدر دفة القيادة.
ّ
االكتفاء بالقول إن اوسلو فشل أو نجح
هي محاولة إلجهاض النقد وتنفيس
ل ـل ـمــراج ـعــة .وم ــن ه ـنــا ي ـب ــدأ ال ـس ــؤال
املرجعي في سبيل إعادة بناء الوعي
وترميم «الوطنية الفلسطينية» بكل
م ـقــومــات ـهــا ال ـن ـضــال ـيــة والـتـنـظـيـمـيــة
وال ـ ـن ـ ـظـ ــام ـ ـيـ ــة ،واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة الـ ـبـ ـن ــاء
الوطني عبر تمرد أخــاقــي يستعيد
ال ــذات ويـخــرجـنــا جميعًا مــن الحالة
الــراه ـنــة م ـعــا .وال ــدخ ــول فــي املنطقة
ال ــرم ــادي ــة بـ ــات يـتـطـلــب ح ـس ـمــا لكن
خ ـ ــارج ال ـن ـه ــج الـ ــرمـ ــادي ذات ـ ـ ــه ،إن ـمــا
برؤية استراتيجية واضحة وقيادة
كفوءة ملرحلة جديدة ،قادرة أن تقود
امل ــراج ـع ــة والـتـقـيـيــم ورصـ ــد معايير
ال ـن ـص ــر والـ ـه ــزيـ ـم ــة .ق ـ ـيـ ــادة مــؤه ـلــة
ب ــال ــوع ــي الـ ــذاتـ ــي والـ ـثـ ـق ــة بــال ـن ـفــس،
وب ــوج ــود ش ـعــور ق ــوي بـقـيـمــة الــذات
ّ
وق ــوة املـخـ ّـيـلــة واالب ـت ـك ــار ،ومـســلـحــة
بـ ـ ــالـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة وب ــالـ ـح ــق
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي وحـ ـقـ ـيـ ـق ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات
املصيرية وتطلعات شعبنا.
* روائي وقيادي في الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني
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ّ
التنوع سمة «الفيلم اللبناني»

االفتتاح مع فيلم نادين لبكي «كفرناحوم»

صورة
وخبر

إحـدى الراقصـات فـي فرقـة «ارديسـيا» للرقـص ،تـؤدي حركاتها في
أحد شـوارع مكسـيكو سـيتي فـي األرجنتيـن ضمن نشـاط يرمي إلى
إخـراج الباليـه والرقص الكالسـيكي من المسـارح التقليديـة إلى رحاب
الشـارع .ويضـم النشـاط مشـاهد كوريغرافيـة قصيـرة مـن روائـع
كالسـيكية معروفة مثـل «بحيرة البجع» ،و«كسـارة البندق» ،و«دون
كيشـوت» وغيرهـا (رونالـدو شـيميدت ـ أ ف ب)

ذكرى ّ
«جمول»
فيلمًا في «مزيان»

فلسطين
موسيقى المعاناة

بديع أبو شقرا في راشيا
«كاس ومتراس»!

ضمن نشاطها الثقافي األسبوعي
«نقاشات» ،تقيم اللجنة الثقافية
ِ
الفنية في الحزب الشيوعي اللبناني،
عرضًا لفيلم «واهب الحرية» (١٩٨٩
ـ ـ  90د ـ ـ باللغة العربية) للمخرج
العراقي قيس الزبيدي (الصورة)
في مقهى «مزيان» .الشريط الذي
يعرض في مناسبة الذكرى الـ ٣٦
على تأسيس جبهة املقاومة الوطنية
اللبنانية (جمول) ،يتتبع مراحل
تأسيس الجبهة ،ما بني عامي ١٩٨٢
و  ،١٩٨٨ويتضمن لقاءات وحوارات
مع أهالي الشهداء ،موثقة بصور
فوتوغرافية ومشاهد فيديو ومقاطع
من أفالم على إيقاع موسيقى
وأغنيات لزياد الرحباني ومارسيل
خليفة وسامي حواط .كما يضيء
على الدور الذي لعبه مؤسسو هذه
الجبهة ،خصوصًا الشهيد جورج
حاوي .يلي العرض نقاش مع
الحضور.

«إذا كنت فلسطينيًا ،يصبح
األمر أكثر تعقيدًا حني يقدر لك
العيش في فلسطني» تقول
نادين ،إحدى عازفات الكمان
في «أوركسترا فلسطني للشباب»
التي تضم موسيقيني من الضفة
الغربية ،وقطاع غزة وأراضي .48
هذا املشهد هو من فيلم «أبعد
من املوسيقى» ( 2016ـ الصورة)
للمخرجة الفرنسية آن رونارده الذي
يعرضه «نادي لكل الناس» بعد
غد الخميس في «مترو املدينة».
يستحضر الشريط
تاريخ فلسطني ،واملعاناة اليومية
لسان
في ظل االحتالل على ّ
هؤالء املوسيقيني .علمًا أنه
باكورة املخرجة الفرنسية
التي تعمل حاليًا في مجال
األفالم الوثائقية السياسية
والجيوسياسية .يلي العرض نقاش
مع املخرجة.

بعد تجواله في مناطق لبنانية ّ
عدة،
يحط عرض «كاس ومتراس» للفنان
بديع أبو شقرا في بلدة راشيا هذه
املرة ،بعد غد الخميس .الحفلة
التي يذهب ريعها لـ «صندوق
مركز رعاية األيتام وتأهيل ذوي
اإلحتياجات الخاصة» ،في البلدة،
سيحتضنها «مدرج قلعة راشيا»،
بدعوة من بلدية راشيا ،و«اإلتحاد
النسائي التقدمي» .وسيحضر
أبو شقرا ّ
مؤديًا ألغنيات طبعت
ذاكرة اللبنانيني إبان الحرب
األهلية .األغنيات ّ
كررها مرارًا
مناصرو األحزاب اللبنانية (القوات،
الشيوعي ،الكتائب ،حركة أمل،
املرابطون ،الحزب القوميّ ،
حراس
األرز ،)...ومقاتلوها على الجبهات،
ّ
وتحولت إلى عرض غنائي خاضه
الفنان اللبناني للمرة األولى غناءً
(إعداد األغنيات :املوسيقي ّ
ريان
الهبر).

عرض «واهب الحرية» 19:00 :مساء
غد األربعاء ـ ـ مقهى «مزيان» (الحمرا ـ
بيروت) ـ لالستعالم01/740608 :

عرض «أبعد من موسيقى» 18:00 :مساء
بعد غد الخميس ـ «مترو املدينة» (الحمرا)
ـ لالستعالم76/309363 :

«كاس ومتراس» 20:00 :مساء بعد
غد الخميس ـ ـ «مدرج قلعة راشيا»-
لإلستعالم08/590011 :

ضمن مؤتمر صحافي أقيم أمس في وسط
ب ـ ـيـ ــروت ،أعـ ـل ــن ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى «م ـه ــرج ــان
الفيلم اللبناني» تفاصيل ال ــدورة ال ـ  13التي
ت ـقــام مــن  17إل ــى  21أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) في
«أسواق بيروت» بحضور مخرجني ومنتجني
وعــامـلــن فــي الـفــن الـســابــع .مــديــرة املهرجان
وف ـ ــاء ح ـ ــاوي ت ـحــدثــت ع ــن بــرم ـجــة ال ـ ــدورة
ال ـت ــي سـتـحـتـفــي ب ـ ــدور املـ ـ ــرأة ف ــي الـسـيـنـمــا،
وتشهد عــرض  65فيلمًا قصيرًا وتجريبيًا
وروائـيــا ،ووثائقيًا تحمل توقيع سينمائيني
م ــن مـخـتـلــف األجـ ـي ــال وال ـح ـس ــاس ـي ــات؛ من
بينهم :ســانــدرا تــابــت ،كاتيا جــرجــورة ،زلفا
س ـ ـ ــورات ،أمـ ــن درة ،طـ ــال خـ ـ ــوري ،ف ـيــروز
س ــرح ــال ،شـيــريــن أب ــي ش ـق ــرا ،غـيــث األم ــن،
طوني جعيتاني ،ريــن مـتــري ،وســام شــرف،
ماريال أبو الروس ،كارلوس شاهني ،ميشال
تابت وريتا باسيل ...وسيكون االفتتاح مع
فيلم «كـفــرنــاحــوم» لـنــاديــن لبكي ال ــذي حــاز
حفاوة نقدية في «مهرجان كان السينمائي»
األخـيــر وخطف جــائــزة لجنة التحكيم ،فيما
الختام مع «ساعة التحرير دقت» للسينمائية
اللبنانية هيني ســرور التي كانت أول امــرأة
عربية جرى اختيارها في مسابقة «مهرجان
ـان» ( .)1974أمــا لجنة تحكيم املـهــرجــان،
كـ ّ
فتتألف من مخرجني وموسيقيني ومنتجني
ه ــم :نــاديــا تــورانـسـيــف ،ه ــادي زك ــاك ،داري ــن
ّ
سينكب هــؤالء على
حطيط وسينتيا زافــن.
مـشــاهــدة أع ـمــال تـتـنــوع تيماتها وأساليبها
وانشغاالتها من القضية الفلسطينية والثورة
التونسية إلى ذاكــرة الحرب األهلية اللبنانية،
وتــاريــخ املـســرح اللبناني ،والــرقــص والهجرة

والهوية الجنسية واألسئلة الــوجــوديــة .وإلــى
جــانــب ال ـعــروض السينمائية الـتــي ستتوزع
داخل املسابقات (جوائز أفضل فيلم روائي،
وأف ـض ــل وث ــائ ـق ــي ،وأف ـض ــل فـيـلــم تـجــريـبــي،
وأفضل بــاكــورة) وخارجها ،ستقام أنشطة
ع ــدة تـشـمــل بــرنــامــج  Carte Blancheفي
«س ـي ـن ـمــات ـيــك» امل ـع ـهــد ال ـفــرن ـســي ف ــي لـبـنــان
(طريق الشام) ،حيث سيعرض فيلم الراحل
يوسف شاهني «اليوم السادس» الذي خضع
للترميم داخ ــل املـعـهــد ،إضــافــة إل ــى بــرنــامــج
خاص بالجمهور األصغر .وهذا العام ،يطلق
املهرجان تعاونًا م ع �Films Femmes Fran
 cophones ّ Méditerranéeهــو ع ـبــارة عن
ّ
تتوجه
إقــامــة فنية لتعلم كـتــابــة الـسـيـنــاريــو
حـصـرًا إلــى الـنـســاء الفرنكوفونيات اللواتي
يعشن فــي حــوض املتوسط .تهدف املـبــادرة
إلى مواكبة املواهب ،والترويج ملنطقة الشوف
الـتــي ستستضيف تصوير األف ــام الناتجة
مــن امل ـشــروع خ ــال أس ـبــوع كــامــل بــدعــم من
املـعـهــد الـفــرنـســي فــي دي ــر ال ـق ـمــر .يــذكــر ّأن
ـروف ســابـقــا بــاســم «Né à
امل ـهــرجــان ـ ـ ـ ـ امل ـع ـ ّ
 Beyrouthالذي تنظمه شركةBande à Part
 Productionsمنذ عــام  2012ـ ـ ـ يهدف إلى
ّ
منح صناع األفالم اللبنانيني منصة تمكنهم
مــن عــرض إنـتــاجــاتـهــم ،وتـقــديــم الــدعــم املالي
لتطوير مشاريعهم ،إلى جانب توفير فرصة
التفاعل مع الجمهور والتواصل مع الفاعلني
واملنتجني السينمائيني.
* «مهرجان الفيلم اللبناني» :من  17إلى
 21أيلول (سبتمبر) ـ ـ «أسواق بيروت»

