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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

سقوط «مشروع التوافق» على خفض الرواتب

ً
محاوال ّرد تهمة ّ
المس برواتب موظفي القطاع العام ،فإذا به يؤكدها.
انتفض ثالثي «اإلجراءات التقشفية» أمس،
الرئيس سعد الحريري والوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل نزلوا شخصيًا إلى الميدان .تحدثوا إلى اإلعالم عن الدور
السلبي لإلعالم في إشاعة أجواء غير صحيحة عن الخطط الحكومية .لكنهم مع ذلك ،دعوا الناس إلى ّ
تقبل خططهم
بذريعة أن البديل سيكون االنهيار .رغم ذلك ،فإن ما تحقق في األيام الماضية ،سقوط محاولة تأمين توافق جميع
مكونات مجلس الوزراء على خفض رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى  15في المئة
شهد املجلس النيابي ،أمس ،الجرعة
األك ـبــر مــن جــرعــات الـسـعــي الــرسـمــي
إلـ ــى ت ـس ــوي ــق اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـتـقـشـفـيــة
ُ
الـتــي تـعـ ّـدهــا الـحـكــومــة .تــولــى رئيس
الحكومة ووزي ــرا الخارجية واملالية
ّ
رد التهم ّ
باملس برواتب املوظفني ،فإذا
ُ
بهم يؤكدون أن ما ينشر ليس سوى
غيض مــن فيض اإلجـ ــراءات القاسية
التي تنتظر محدودي الدخل ،وأولها
تخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد
والـ ـتـ ـق ــديـ ـم ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .وع ـلــى
وقــع االعتصامات واإلضــرابــات التي
ّ
عمت كل املناطق ،استسهل املعنيون
تحميل اإلعــام مسؤولية القلق الذي
ّ
يعم البالد ،طالبني منه أن يكون إلى
جانبهم في إقناع الرأي العام بحتمية
املشاركة بإنقاذ االقتصاد ،من دون أن
ُ
تـقـ ِـدم الطبقة الحاكمة ،من ناحيتها،
عـلــى ّ
أي خـطــوة مــن شــأنـهــا أن تـعـ ّـدل

ّ
المس برواتب الموظفين
إصالح ...وتقليص أرباح
المصارف مساهمة!
فــي الـنـمــوذج االقـتـصــادي ال ــذي أثبت
فشله وأدى إلــى حالة شبه االنهيار.
لـكــن كـثــافــة الـتـصــريـحــات التهويلية
لم تخف ما كشفته مصادر سياسية
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إذ أكـ ـ ــدت أن ان ـك ـشــاف
ج ــزء مــن الـنـقــاشــات الـتــي ك ــان رئيس
الحكومة وعدد من الوزراء يريدونها
أن تبقى سرية ،أدى إلى فشل مشروع
تأمني التوافق على إجراءات التقشف
و«ق ـ ّـص أج ــور» الـعــامـلــن فــي القطاع
العام ،قبل إحالة مشروع املوازنة على
مجلس الوزراء.
وزيــر املــال علي حسن خليل ،كــان قد
ّ
صب جام غضبه على «األخبار» ،على
أث ــر م ــا ن ـشــرتــه ع ــن تـقــديـمــه اق ـتــراحــا
بحسم  15في املئة من الرواتب .وهو

الحريري وخليل وباسيل ّ
حملوا اإلعالم مسؤولية االعتراض على مشروع خفض األجور! (حسن ابراهيم)

اعتبر أن «من نقل محضر اللقاء الذي
حصل عند رئيس الحكومة إما لم يكن
حاضرًا أو هناك نية لفتح نقاش مع
الجهة السياسية التي ننتمي إليها،
ومــوق ـف ـهــا واضـ ــح ب ـه ــذا الـ ـش ــأن» .مع
ذلك ،عاد وأكد أن ما نشرته «األخبار»

ُ
كـنــايــة عــن «وج ـهــة نـظــر تـنــاقــش» في
الـلـقــاءات التي تضم ممثلي مكونات
مجلس الـ ــوزراء فــي مـنــزل الـحــريــري،
قـبــل أن يـعـفــي نـفـســه مــن املـســؤولـيــة،
ليؤكد أن خفض املعاشات ليس جزءًا
من مشروع املوازنة ّ
املقدمة من قبله.

وزير الخارجية جبران باسيل ،رأى أن
اإلع ــام تعامل مــع كــامــه ،فــي جولته
الجنوبية يــوم األح ــد ،على طريقة ال
إلــه ،فاقتطع مــن تصريحه مــا يتعلق
بــدعــوتــه إل ــى تـخـفـيــض ال ــروات ــب في
ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،وت ـغ ــاف ــل ع ــن تـطــرقــه

إلـ ــى ضـ ـ ــرورة أن تـ ـط ــاول اإلج ـ ـ ــراءات
الـحـكــومـيــة خمسة أم ــور أخ ــرى ،هــي:
حجم الدين الــذي يشكل جــزءًا يسيرًا
من املوضوع ،وخدمة الدين ،والتهرب
ال ـض ــري ـب ــي والـ ـجـ ـم ــرك ــي وال ـك ـه ــرب ــاء
والضرائب التي يمكن أن تستوفى من

أصحاب الجيوب الكبيرة.
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
ق ـ ــال ،ب ـ ـ ــدوره ،إن «كـ ــل م ــا ي ـح ـكــى عن
تـخـفـيـضــات ه ــو ك ــام ص ـح ــف» ،قبل
أن يقدم الحريري الجرعة األكـبــر من
مـحــاوالت التمهيد ملـشــروعــه ،إذ قــال:
«ن ـحــن م ــع امل ـت ـقــاعــديــن وم ــع اإلدارة،
ول ـك ـن ـنــا ن ــري ــد ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـل ـيــرة،
وعلينا أن نـكــون صــادقــن معهم ،إن
البلد قد يتدهور» .كذلك ،حاول اللعب
ع ـلــى وت ــر ن ـظــرة ال ـن ــاس إل ــى الـقـطــاع
ال ـعــام .وصـمــه م ــرارًا بــالـفـســاد ،نــازعــا
عــن السياسيني هــذه الصفة ،بالرغم
من أنهم وحدهم يتحملون مسؤولية
إفـ ـس ــاد م ــا ف ـس ــد م ــن ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام.
عندما تـطــرق الـحــريــري إلــى ضــرورة
ّ
تحمل الجميع للمسؤولية للخروج
من األزمة ،سأله النائب جميل السيد:
ملاذا ال تقول لنا من يتحمل مسؤولية
م ــا وص ـل ـنــا إل ـي ــه ق ـبــل أن تـطـلــب منا
ّ
تحمل مسؤولية ما سيأتي؟ تناست
ال ـس ـل ـطــة أن ـه ــا ه ــي ال ـت ــي ع ـم ــدت إلــى
«رشـ ـ ــوة» امل ــوظ ـف ــن بــالـسـلـسـلــة قـبــل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ـي ـمــا ت ـس ـعــى ب ـعــدهــا
إلــى نــزع بعض مكتسباتها .أمــام أي
اعـ ـت ــراض ،ك ــان ال ـح ــري ــري يـلـجــأ إلــى
س ـ ــؤال ال ـ ـنـ ــواب« :ق ــول ــوا إذا ك ـن ـتــم ال
ت ــري ــدون س ـي ــدر ،وه ــل تــريــدون ـنــا أن
نستدين بـ 9أو  10باملئة من أجل بناء
مطار ومشاريع وبنى تحتية؟».
ك ـ ــرر الـ ـح ــري ــري ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
أمس ما سعى إليه في االجتماع الذي
تــرأســه فــي منزله ليل األح ــد الفائت،
وضم إليه ممثلي الكتل املشاركة في
ال ـح ـكــومــة (راج ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» أم ــس).
وصــف االقتطاع من حقوق املوظفني
ب ــاإلص ــاح ــات ،واع ـت ـب ــر أن تـقـلـيــص
ال ـج ــزء الـيـسـيــر م ــن أربـ ــاح امل ـص ــارف،
من دون ّ
املس بخدمة الدين ،مساهمة
بخفض الـعـجــز .ودع ــا إل ــى املقايضة
بني األمرين .قال تحديدًا إن «املصارف
ع ـل ـي ـه ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ومـ ـسـ ـتـ ـع ــدة ألن
تـتـحـمــل وت ـســاهــم ب ـكــل ه ــذه الـخـطــة،
ولكن يجب أن نرى إصالحًا حقيقيًا»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ف ــي بــاريــس  2ذهــب
لبنان إلى فرنسا واملصارف وضعت
 10آالف م ـل ـيــار ف ــي ت ـص ــرف ال ــدول ــة،
ونحن لم نقم بأي إصالح ،لذلك يجب
أن نكون صادقني مع املواطنني ومع
ال ـع ـس ـكــريــن ومـ ــع إدارة ال ـب ـل ــد ،ف ــإذا
بـقـيـنــا عـلــى ه ــذا الـنـمــط سـنـصــل إلــى
ك ــارث ــة .إذا أصــاب ـت ـنــا امل ـص ـي ـبــة فمن
ُ
سينقذنا؟».
(األخبار)

ّ
مجلس النواب يشرع
خطة الكهرباء...
والمعترضون
يطعنون
بدت الجلسة التشريعية أمس إعالنًا واضحًا بأن خطة الكهرباء
التي أقرت في مجلس الوزراء إنما هي نتاج اتفاق سياسي
كبير ال مكان فيه لالعتراضات .كان ينقص الخطة إجازتان
من مجلس النواب :األولى تعيد تمديد القانون  288الذي يسمح
بتخطي تنفيذ القانون  462ويحيل صالحيات الهيئة الناظمة
للكهرباء على مجلس الوزراء لثالث سنوات ،والثانية تضع آلية
خاصة لتلزيم مشاريع بناء املعامل على أساس عقود التصميم
والتمويل واإلنتاج والتشغيل ،ثم التسليم للدولة ( .)BOTلكن هذه
االعتراضات ،التي ركزت على اعتبار أن املشروع ّ
يفرغ قانون
الكهرباء من مضمونه ،ويلغي إمكانية تشكيل الهيئة املنظمة
للقطاع ،ويخالف قانون الشراكة بني القطاعني العام والخاص،
ويطلق يد الوزارة للتحكم بالقطاع من دون حسيب أو رقيب ،لم
ُ
تنجح في تعديل ما كان قد كتب ،فأقر املشروع كما هو.
ومقابل جبهة االعتراض التي تألفت من نواب القوات واالشتراكي
والكتائب ،إضافة إلى النواب ياسني جابر وأنور الخليل وجميل
السيد ونقوال نحاس وفيصل كرامي وأسامة سعد وبوال
يعقوبيان ،كانت إدارة الجلسة ،التي أعطت املعترضني املساحة
التي يريدونها للنقاش واالقتراحات ،واضحة في مسعاها إلى
تثبيت النص الذي خرج من لجنة األشغال العامة .لجأ الرئيس
نبيه بري إلى التصويت على اقتراحات التعديل ،مدركًا أن
األغلبية ،أي تكتل لبنان القوي وكتلة املستقبل وكتلة التنمية
والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة ،ستصوت ضد التعديل.
وبالرغم من إقرار القانون من دون األخذ بمالحظات النواب
واقتراحات التعديل ،إال أن النقاش أفضى إلى أمرين أساسني:
األول توصية من املجلس النيابي إلى الحكومة إلرسال مشروع
قانون إلى املجلس النيابي لتعديل القانون  462وتعيني مجلس
إدارة مؤسسة الكهرباء خالل ثالثة أشهر .والثاني ،تثبيت دور
إدارة املناقصات في تنفيذ املناقصة ،من خالل عرض بري
للمسار املفترض لها ،والذي ّ
فصله على النحو اآلتي :إعداد
وزارة الطاقة لدفتر الشروط .تحويله إلى إدارة املناقصات إلبداء
مالحظاتها عليه .نقل الدفتر واملالحظات ،إذا وجدت ،إلى مجلس
الوزراء ّ
للبت في الخالف وإقرار الدفتر بشكله النهائي .إطالق
إدارة املناقصات للمناقصة ،بحسب دفتر الشروط املوافق عليه
من السلطة التنفيذية.
في النهايةّ ،
أقر القانون ووزيرة الطاقة احتفلت بانطالق مرحلة
تنفيذ خطة الكهرباء رسميًا ،واعدة بالشفافية في إدارة امللف،
وبنشر دفتر ّ الشروط في الجريدة الرسمية .لكن على املقلب
اآلخر ،لم يسلم النواب املعترضون باألمر الواقع .وهم بدأوا منذ
انتهاء الجلسة بإعداد طعن بدستورية القانون الذي ّ
أقر ،على أن
يقدموه قريبًا إلى املجلس الدستوري ،في حال تمكنهم من جمع
عشرة تواقيع.
(األخبار)

اعتصام جامع ضد اقتطاع المعاشات :بحث عن قيادة مشتركة؟
فاتن الحاج
ه ــذه ه ــي ال ـب ــداي ــة ،قــال ـهــا ب ـعــض من
ش ــارك فــي اعـتـصــام أم ــس ،فــي إشــارة
إلـ ـ ــى ره ــانـ ـه ــم عـ ـل ــى تـ ـ ـك ـ ــرار امل ـش ـهــد
الجامع للمتضررين مــن السياسات
االقتصادية واالجتماعية والتأسيس
ّ ّ
عليه .إل أن هؤالء حضروا على عجل،
وخـطــابــاتـهــم الـتـقــت مـحــض صــدفــة،
من دون أي إعــداد مسبق ،أو تنسيق
ب ـ ــن املـ ـمـ ـثـ ـل ــن الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــن مل ــوظ ـف ــي
القطاع الـعــام فــي املــاك واملتقاعدين
واملـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن وأسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـن ــاج ـح ــن ف ــي مجلس
الخدمة املــدنـيــة .وباستثناء مــا قاله
رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد الـ ـعـ ـم ــال ــي بـ ـش ــارة
األسـ ـم ــر ل ـج ـهــة امـ ـك ــان ع ـق ــد مــؤت ـمــر
نـقــابــي يـشـمــل كــل األط ـي ــاف ملــواجـهــة
اقـتـطــاع امل ـعــاشــات ،لـ ّـوحــت خطابات

الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادات ال ـن ـق ــاب ـي ــة ب ــ«ان ـت ـف ــاض ــة
اجـتـمــاعـيــة» ،ال مــامــح لـهــا وال خطة
برنامجية وال رؤية وال حتى تكتيك.
لكن برزت خالل االعتصام دعوات من
نقابيني مـتـقــاعــديــن لتجميع قــواعــد
األس ــات ــذة واملـعـلـمــن واملــوظـفــن ضد
اعتداء السلطة على حقوقهم .فرئيس
رابـ ـ ـط ـ ــة ق ـ ــدام ـ ــى أسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة
الـلـبـنــانـيــة ،ع ـصــام ال ـج ــوه ــري ،أش ــار
إلى أن «املواجهة ال يمكن أن تحصل
بهذا التشتت ،ومطلوب تشكيل قيادة
مشتركة جديدة للتحرك» .فيما ّ
شدد
ال ـن ـق ــاب ــي ح ـس ــن إس ـم ــاع ـي ــل ع ـل ــى أن
«االعـتـصــامــات املتفرقة غير مجدية
مــا دام الجمهور الحزبي والـقـيــادات
ال ـن ـقــاب ـيــة غ ـي ــر م ـت ـف ـل ـتــة م ــن قـ ـ ــرارات
أحـ ــزاب ـ ـهـ ــا» .ورأى ال ـن ـق ــاب ــي ع ــدن ــان
برجي أن «تجميع الـنــاس ال يتطلب
في الظرف الحالي الكثير من التعبئة،

والحاجة هي لتجميع نقابي وشعبي
وإطالق تحرك ميداني متواصل».
رئـيــس ال ـحــزب الـشـيــوعــي حـنــا غريب
سأل ّ
عما «إذا كانت القيادات النقابية
ـال
عـلــى اسـتـعــداد للسير فــي سـقــف عـ ٍ
للمواجهة .هــذا هو التحدي» ،مشيرًا
ّ
إلى أن تظاهرة األول من أيار «مناسبة
ملـ ـش ــارك ــة كـ ــل أص ـ ـحـ ــاب الـ ـحـ ـق ــوق فــي
حركة شعبية ورفع مطلبني أساسيني
مـشـتــركــن لـلـجـمـيــع ت ـن ـضــوي فيهما
املطالب الخاصة األخ ــرى للقطاعات:
األول تعديل النظام الضريبي باتجاه
تصاعدي ،والثاني املطالبة بالقبض
على مكامن الهدر والفساد».
رئيسة رابـطــة موظفي اإلدارة العامة
نـ ـ ـ ـ ــوال نـ ـ ـص ـ ــر ،نـ ـقـ ـل ــت عـ ـ ــن امل ــوظـ ـف ــن
اإلداريـ ـ ـ ــن اس ـت ـع ــداده ــم ل ـل ــدخ ــول في
إضـ ـ ـ ــراب م ـف ـت ــوح ق ـب ــل ج ـ ــاء امل ــوق ــف
ال ـن ـه ــائ ــي ال ـح ـك ــوم ــة حـ ـي ــال ال ــروات ــب

والـتـقــديـمــات .وم ــع أن نـصــر أك ــدت أن
ال ـت ــزام اإلض ـ ــراب ك ــان واس ـع ــا ،أف ــادت
مـعـلــومــات ب ــأن الـتـحــرك شـهــد خــروقــا
ملحوظة.
وفـ ــي االعـ ـتـ ـص ــام ،بـ ــدا الف ـت ــا م ــا قــالــه
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــراب ـط ــة
األس ـ ــات ـ ــذة امل ـت ـف ــرغ ــن فـ ــي ال ـجــام ـعــة

دعوة لتفلت
القيادات النقابية من
أحزابها السياسية

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ي ــوس ــف ضـ ــاهـ ــر ،لـجـهــة
ّ
أن «األزم ـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة ق ـبــل أن تـكــون
اقتصادية نظرًا إلى التوازنات الهشة
واملـ ـح ــاصـ ـص ــات ف ــي ك ــل امل ــؤس ـس ــات
واملرافق .فمؤسسات الدولة ومرافقها
ليست ملكًا لها إال باالسم .أما بالفعل،
فهي ملك للطرف السياسي الطائفي
ال ـ ـ ــذي وقـ ـع ــت ع ـل ـي ــه ،ف ــأرب ــاحـ ـه ــا ل ــه،
ومــوظ ـفــوهــا ل ــه ،وه ــو ي ـقــرر ك ــل شــيء
فـيـهــا ،وال ـح ــل ي ـكــون ب ـس ـيــادة الــدولــة
على مقدراتها».
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي
نزيه جباوي ،أعرب عن اطمئنانه إلى أن
جمهور هيئة التنسيق ال يمكن اللعب
ب ــه ،فـيـمــا ج ــزم رئ ـيــس راب ـطــة أســاتــذة
التعليم األساسي بهاء تدمري بـ«أننا
لن نسمح لكم بإعدامنا ،لقد اعتديتم
علينا ،ومن واجبنا الدفاع عن النفس
ً
بكل الوسائل» ،قائال« :خفض هباتكم

(مروان بو حيدر)

لــزوجــات ـكــم ف ــي جـمـعـيــاتـهــن الــوهـمـيــة
وفـ ـ ــي م ـه ــرج ــان ــات ـه ــن ال ـف ــول ـك ـل ــوري ــة،
يخفض العجز بأكثر من مليار دوالر،
وقف الصفقات بالتراضي يخفف أكثر
مــن مليار دوالر ،ووقــف الفساد الــذي
أنـتــم مشجعوه والـقــائـمــون بــه وعليه
ي ـخ ـف ــض الـ ـعـ ـج ــز ب ــأكـ ـث ــر مـ ــن خـمـســة
مليارات دوالر».
م ــن ج ـه ـت ـهــم ،ح ـض ــر ال ـن ــاج ـح ــون فــي
مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة إلــى الساحة،
بحسب زيـنــة مـشـيــك ،للمطالبة بحق
طال انتظاره من أربع سنوات« ،وذنبنا
أن ـن ــا ل ـس ـنــا م ـح ـســوبــن ع ـل ــى أي فـئــة
حــزبـيــة ،فيما أدخـلـتــم  2500عسكري
ب ــا ام ـت ـح ــان دخـ ـ ــول و 5000مــوظــف
ك ــان ــت ل ـك ــل م ـن ـكــم ح ـص ــة ف ـي ـه ــم ،وإذا
اتـفـقـتــم تـتـفـقــون عـلــى قـضــم حـقــوقـنــا،
وإن اختلفتم تختلفون على تقطيعنا
حصصًا».
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

العقيدة األمنية لنتنياهو:

منع تشكل تهديد وجودي
وحماية الجبهة الداخلية

عادت
االصوات تعلو
في تل ابيب
من تهديد
اعادة بناء
قدرات الجيش
السوري
(أ ف ب)

تحييد أق ــوى جـيــش عــربــي عــن دائ ــرة
الـ ـ ـص ـ ــراع ،وت ـغ ـي ـي ــر مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـق ــوى
اإلقـلـيـمـيــة ملصلحة إســرائ ـيــل .ثــم أتــت
اتـ ـف ــاق ــات ال ـت ـس ــوي ــة ع ـل ــى ال ـســاح ـتــن
ً
األردنـ ـي ــة والـفـلـسـطـيـنـيــة ،وصـ ــوال إلــى
ت ـح ـي ـيــد ت ـه ــدي ــد ال ـج ـي ـش ــن الـ ـس ــوري
والعراقي من خالل املخطط الذي أدارته
الواليات املتحدة وحلفاؤها في املنطقة.
وعادت األصوات تعلو من جديد في تل
أبيب من التهديد الكامن في إعادة بناء
قـ ــدرات الـجـيــش ال ـس ــوري وتـطــويــرهــا،
ومـ ـن ــع ت ـش ـك ــل ق ـ ـ ـ ــدرات اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ملحور املقاومة على الساحة السورية،
تــؤدي بحسب ما عبر نتنياهو السنة
امل ــاض ـي ــة ،إل ــى تـشـكـيــل ق ــوس شمالية
تستند إلى قدرات صاروخية دقيقة .مع
ذلك ،هناك حقائق أخرى ،تحضر بقوة
لــدى صناع الـقــرار السياسي واألمني،
ولها دور أساسي في بلورة تقديراتهم
وخياراتهم ،منها مــا نقلته «إسرائيل
اليوم» ( ،)2018/8/15عن نتنياهو بأنه
«بسبب مساحتنا الجغرافية الصغيرة
واك ـت ـظــاظ الـسـكــان وك ـثــرة الـتـهــديــدات
حولنا ،دائـمــا كانت الحاجات األمنية
اإلسرائيلية أكبر من حاجات أي دولة
بحجم مماثل».
فــي ضــوء هــذه الــرؤيــة ،يدعو نتنياهو
إلى «املحافظة على هذا الوضع» .وهو
م ــا ي ـع ـنــي أن ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل الـسـعــي
إل ــى مـنــع تشكل تـهــديــد وجـ ــودي على
مستوى املستقبل .وتحت هذا العنوان
ً
تخوض مواجهتها التي تأخذ أشكاال
وأســالـيــب متعددة مــع مـحــور املقاومة
ف ــي ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،وف ــي مــواجـهــة
حـ ــزب ال ـل ــه وإيـ ـ ـ ــران .إلـ ــى ذل ـ ــك ،ينبغي
ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى ح ـق ـي ـقــة أن إس ــرائ ـي ــل
ت ـس ـت ـب ـعــد الـ ـتـ ـه ــدي ــد الـ ـ ــوجـ ـ ــودي ،فــي

خطر الجيوش
النظامية العربية
المحيطة باسرائيل تم
تحييده على مراحل
وبوسائل مختلفة

«عقيدة» بن غوريون
آخر عقيدة أمنية شاملة إلسرائيل ،كتبها رئيس الوزراء املؤسس للكيان
اإلسرائيلي ،ديفيد بن غوريون ،وكانت املوافقة عليها من قبل الحكومة
َ
في عام  .1953منذ ذلك الحني ،لم ُيوافق على أي عقيدة أمنية أخرى ،على
رغم محاوالت عدة جادة لتحديثها .باملمارسة العملية ،أضافت إسرائيل
في العقود األخيرة مفهوم «الدفاع عن الجبهة
الداخلية» إلى النظرية (العقيدة) األمنية التي كتبها
بن غوريون .وأوضحت صحيفة «إسرائيل اليوم»
أنه في الصيف املاضي ،كشف رئيس وزراء العدو
بنيامني نتنياهو ،للمسؤولني املعتمدين النقاط
الرئيسية للنظرية األمنية التي كتبها شخصيًا
في السنوات األخيرة ،بمساعدة طاقم املوظفني
املقرب منه (السكرتاريا العسكرية ومجلس األمن
القومي) ،وبالتشاور مع العديد من الخبراء ،ولكن
معظم محتواها ال يزال سريًا.

علي حيدر
ليس مفاجئًا أن يـبــدو رئـيــس حكومة
الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،حــريـصــا
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون ل ــه ب ـص ـم ـتــه ال ـخــاصــة
على العقيدة األمنية إلسرائيل ،بعدما
أمضى نحو  13عامًا في الحكم ،حتى
اآلن ،كانت لــه فيها آث ــاره ال ـبــارزة على
امل ـس ـتــويــن ال ـس ـيــاســي واالق ـت ـص ــادي.
تـجــربــة نتنياهو فــي الـحـكــم مـنــذ عــام
( 2009وق ـب ـل ـه ــا بـ ــن  1996و)1999
ّ
تشكل مادة غنية يمكن االستناد إليها
الستقراء عقيدته األمنية ،وخصوصًا
أن الـ ـعـ ـق ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي شـ ـه ــد تـ ـح ــوالت
اسـتــراتـيـجـيــة إقـلـيـمـيــا ودولـ ـي ــا ،كــانــت
لها مفاعيلها على تـقــديــرات إسرائيل
وخياراتها السياسية واألمـنـيــة .علمًا
أن طبيعة التحوالت وسرعتها فرضتا
على املؤسستني األمـنـيــة والسياسية
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب إدخ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات عـلــى
استراتيجية الجيش التي نشرت للمرة
األول ـ ــى ع ــام  2015ق ـبــل تـحــديـثـهــا في
نيسان  ،2018وعلى مستوى العقيدة
األمنية.

ص ـح ـي ـفــة «إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـيـ ــوم» أش ـ ــارت
إلــى أنــه «بـعــد تسعة أشـهــر مــن انتهاء
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة م ــن ك ـتــابــة الـعـقـيــدة
األمنية الجديدة التي بلورها إلسرائيل
وعرضها فــي منتديات ع ــدة» ،وصلت
إليها بنود أخــرى من هــذه العقيدة لم
تـنـشــر ب ـعــد .وأش ـ ــارت إل ــى أن الــرئـيــس
الـســابــق لهيئة األم ــن الـقــومــي ،العميد
ً
ي ـع ـق ــوب نـ ـغ ــل ،س ـي ـن ـشــر ق ــري ـب ــا م ـق ــاال
«غ ـي ــر م ـص ـنــف س ـ ـ ــري» ،ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،يعرض فيه مبادئ من العقيدة
ال ـت ــي صــاغ ـهــا ن ـت ـن ـيــاهــو .ي ــأت ــي ذل ــك،
ُ
بعدما كشف العام املاضي عن عقيدة
نـتـنـيــاهــو األم ـن ـيــة  ،2030 -ب ـعــد عمل
استمر نحو سنتني ،وهــو ما يؤكد أن
ال ــداف ــع املــوضــوعــي األس ــاس ــي لـبـلــورة
هــذه العقيدة مرتبط فــي أحــد جوانبه
ً
األســاس ـيــة م ـبــاشــرة بــاالنـتـصــار الــذي
حققه محور املقاومة وما ترتب عن ذلك
اإلسرائيلي،
من تحديات لألمن القومي
ّ
إضافة إلى ما استجد من تطورات تمثل
فــرصــا استراتيجية إلســرائ ـيــل ،تظهر
بعض معاملها فــي االنــدفــاع الخليجي
لـلـتـطـبـيــع م ــع ك ـي ــان الـ ـع ــدو .وف ــي هــذا

السياق ،لفتت «إسرائيل اليوم» ،إلى أن
أهمية صياغة العقيدة األمنية بنحو
منظم ومـكـتــوب ،تنبع مــن كونها أداة
أساسية لالتجاهات املركزية في بناء
ال ـقــوة ،بـهــدف االسـتـعــداد للتعامل مع
الـتـهــديــدات األمـنـيــة وال ــرد فــي األزم ــات
األمنية.
ومـ ـ ــع أن ع ـق ـي ــدة ن ـت ـن ـي ــاه ــو تـتـضـمــن
جــوانــب سـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة مهمة،
إال أن الصحيفة اإلسرائيلية اقتصرت
ح ـت ــى اآلن ع ـل ــى ن ـق ــل جـ ــوانـ ــب أم ـن ـيــة
مـنـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أن الـفــرضـيــة التي
تستند إليها «مــن ضمن أم ــور أخــرى،
أن إسرائيل ال تواجه اليوم أي تهديد
وج ـ ـ ـ ــودي» .وهـ ــي حـقـيـقــة ت ـح ـضــر في
كل املقاربات والــدراســات التي تتناول
البيئة االستراتيجية إلسرائيل ،وتشكل
منطلقًا فــي ب ـلــورة الـ ــرؤى وال ـخ ـيــارات
الـعـمــانـيــة والـسـيــاسـيــة ،اس ـت ـنــادًا الــى
أن خـطــر الـجـيــوش النظامية العربية
املحيطة بإسرائيل ُحـ ِّـيــد على مراحل،
وبوسائل مختلفة .التحول األساسي
في هــذا املجال تمثل بمعاهدة السالم
املـصــريــة  -اإلســرائـيـلـيــة الـتــي أدت إلى

ه ــذه املــرح ـلــة ب ــال ــذات ،وال عــاقــة لهذا
التوصيف باملسارات املستقبلية .وعلى
ذل ــك ،فـهــي ال تعتبر إيـ ــران وحلفاءها
تهديدًا وجوديًا في املرحلة الحالية ،بل
تهديدًا استراتيجيًا ،يمكن أن يتحول
إل ـ ــى ت ـه ــدي ــد وجـ ـ ـ ــودي ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل،
وجــوهــر االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تتبعها
تــل أبيب تستند فــي أحــد أهــدافـهــا إلى
منع تطور هــذا التهديد إلــى املستوى
الوجودي.
ً
يـشـيــر ال ـكــاتــب ،ن ـقــا ع ــن ن ـغــل ،إل ــى أن
«هناك جانبًا آخر في النظرية األمنية،
هو الحاجة إلى حماية الجبهة الداخلية
والبنى التحتية واملؤسسات الحكومية
املهمة ،في ضوء تغيير عقيدة العدو».
مــن ال ــواض ــح أن ه ــذا امل ـبــدأ يـهــدف إلــى
التركيز على مواجهة مفاعيل التهديد
الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي مل ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة عـلــى
«الـعـمــق االسـتــراتـيـجــي اإلســرائ ـي ـلــي».
وهــو مــا فــرض على تــل أبيب معادالت
ردع تـ ــركـ ــت ظ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة
امل ـم ـتــدة م ــن لـبـنــان إل ــى ط ـه ــران .ولفت
ال ـك ــات ــب إلـ ــى س ـبــب ج ــوه ــري لـلـتــوجــه
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،يـتـمـثــل بـتـغـيـيــر عـقـيــدة
ال ـعــدو ،فــي إش ــارة إل ــى االستراتيجية
ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة وال ــاتـ ـم ــاثـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــي
يـ ـعـ ـتـ ـم ــده ــا مـ ـ ـح ـ ــور امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة .وفـ ــي
مواجهة هذا التهديد ،تنتهج إسرائيل
استراتيجية مـتـعــددة امل ـس ــارات ،ومــن
ضمنها «املعركة بــن ال ـحــروب» ،وتــرد
أي ـض ــا ف ــي ع ـق ـيــدة نـتـنـيــاهــو األم ـن ـيــة،
ومن الواضح أن الساحة األبرز لتنفيذ
ه ـ ـ ــذه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ه ـ ــي ال ـس ــاح ــة
السورية ،التي تهدف إلى عرقلة مسار
بـ ـن ــاء وتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة
والـ ـص ــاروخـ ـي ــة مل ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،إل ــى
جانب «االستعداد للحروب التي تتميز
ب ـ ـ ـ ــدورات م ــن ال ـع ـن ــف ،ك ـم ــا ك ــان ــت فــي
السنوات األولى للدولة».
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في الواجهة

االنتخاب الفرعي في طرابلس :حلفاء بال ناخبين
مقدار ما تشي األرقام
النهائية لالنتخاب الفرعي
في طرابلس بالهزال ،تنطوي
دالالته السياسية على الكثير
من المعاني .قد يكون
أبسطها أن االئتالف العريض
لزعماء المدينة مع رئيس
الحكومة ،أفصح عن
حقيقة أن هؤالء ،منفردين
أو مجتمعين ،باتوا بال ناخبين
نقوال ناصيف
انتهى االنـتـخــاب الـفــرعــي فــي طرابلس
األحد إلى النتيجة املتوقعة سلفًا .حتى
عشيته ،التقت التقديرات على ترجيح
نـسـبــة مـشــاركــة ال تــزيــد عـلــى  .%10في
ال ـغــداة ،اسـتـقــرت النسبة ،رسـمـيــا ،على
 .%12لــوال منطقتا الـبــداوي والقلمون،
القتصرت مشاركة طرابلس على نسبة
 %6فقط .أما الفوز باملقعد الذي حصل
ع ـل ـيــه تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،فـ ـب ــدا غ ـي ــر ذي
أهمية في ظل التصويت األكثري الذي
ينيب ،في نهاية املطاف ،املرشح الحائز
العدد األكبر من األصــوات أيًا يكن عدد
األصوات ،بالعشرات حتى.
لــم يكن االنتخاب الفرعي فــي طرابلس
مـعــركــة سـيــاسـيــة ،ول ــم يخضها أي من
زعماء املدينة على أنها كذلك .وهــو ما
ّبرر انضمام أقطابها الحاليني (الرئيس
نـجـيــب مـيـقــاتــي وال ــوزي ــري ــن الـســابـقــن
م ـح ـمــد ال ـص ـف ــدي وأشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي) إلــى
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري،
الـصـيــداوي ،وإلــى مرشحته البيروتية.
ص ـ ّـح األم ــر كــذلــك عـلــى ال ــوزي ــر الـســابــق
فيصل كرامي الذي اختار املقاطعة.
فــي خــاصــة دالالت االن ـت ـخــاب الـفــرعــي
بضع مالحظات:
أول ـ ـهـ ــا ،شـ ــأن م ــا آلـ ــت إل ـي ــه ان ـت ـخــابــات
 2018ف ــي بـ ـي ــروت ،ب ــأن أك ـ ــدت لــرئـيــس
ال ـح ـكــومــة أن ــه األول ف ـي ـهــا ،لـكـنــه ليس
زعـيـمـهــا الــوح ـيــد ،وكــذلــك فعلت صيدا
والبقاع الغربي ،أتى االنتخاب الفرعي
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس عـ ـل ــى غـ ـ ــرار ان ـت ـخ ــاب ــات
 2018يـكــرر لــه أنــه أحــد زعمائها .األول
ف ــي املــدي ـنــة ال ـثــان ـيــة .ب ـيــد أن ــه اآلن ،في
االنتخاب الفرعي ،األول بفضل حلفائه

ال ف ـ ــي م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــم .ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ه ــذا
االئـتــاف ،كـ ّـرس الـحــريــري اعـتــرافــه بهم
شركاءه واحـدًا واحـدًا .لكل منهم حصة
في إعــادة انتخاب ديما جمالي .مع كل
الـثـقــل الـسـيــاســي ال ــذي ّ
زودوه إي ــاه ،لم
يـمـنـحــوه األصـ ــوات الـتــي طـلـبـهــا .بذلك
استمد االنتخاب الفرعي مغزاه من هذا
االئتالف ال من نتائج االقتراع.
ثانيها ،رغم الحجة التي تسلح بها تيار
املستقبل وأفــرقــاء طرابلسيون آخــرون
لـلـقــول بــافـتـقــار االن ـت ـخــاب الـفــرعــي إلــى
جاذبية االستقطاب ،شــأن االنتخابات
العامة ،إال أن أكثر من استحقاق فرعي
ً
أعطى دلـيــا معاكسًا ،بتحميله أهمية
ك ــادت ت ــوازي االنـتـخــابــات الـعــامــة متى
خ ـي ــض االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ـف ــرع ــي بـمـنــافـســة
جدية.
لعل االنتخابني الفرعيني عــامــي 2002
و ،2007لـلـمـفــارقــة فــي ال ــدائ ــرة نفسها،
املنت ،أسطع مثالني على جعل املواجهة
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ف ــرع ــي ف ــي ح ـج ــم مـعــركــة
سياسية وطنية.
االنتخاب الفرعي عام  2002في األصل
داخل العائلة الواحدة ،حينما تنافس
غبريال املــر مع ميرنا املــر ابنة شقيقه
الـ ـن ــائ ــب م ـي ـش ــال امل ـ ــر وش ـق ـي ـق ــة وزيـ ــر
الداخلية إلياس املر .فإذا منافسة أهل
ال ـب ـي ــت الـ ــواحـ ــد أف ـض ــت إلـ ــى مــواج ـهــة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـ ــن فـ ــريـ ــق قـ ــرنـ ــة شـ ـه ــوان
والسلطة ومن وراء هذه سورياُ ،
وع ّدت
نـتـيـجــة االن ـت ـخــاب تـغـلـيــب أح ــد هــذيــن
ال ـفــري ـقــن ع ـلــى اآلخ ـ ــر .ح ـي ـنــذاك قصد
ال ـنــائــب ف ــارس سـعـيــد رئ ـيــس املجلس
نـبـيــه بـ ـ ّـري ،وأخ ـط ــره بـتــوقــع اسـتـقــالــة
 7ن ــواب فــي قــرنــة ش ـهــوان مــا لــم يصر

إلـ ــى تــأك ـيــد فـ ــوز غ ـب ــري ــال امل ـ ــر .انـتـهــى
األمــر بإعالن وزيــر الداخلية فــوز ّ
عمه.
س ــارع ــت شـقـيـقـتــه املــرش ـحــة الـخــاســرة
ميرنا املــر إلــى الطعن فــي نيابته لدى
امل ـج ـل ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،فـ ــأصـ ــدر ق ـ ــرارًا
فريدًا من نوعه وقتذاك ،قضى بإبطال
نـ ـي ــاب ــة غ ـ ـبـ ــريـ ــال دونـ ـ ـم ـ ــا إع ـ ـ ـ ــان ف ــوز
م ـيــرنــا ،وعـ ـ ّـد ثــالـثـهـمــا غ ـس ــان مخيبر
بـ ّـاألصــوات القليلة التي حــازهــا نائبًا.
مثل االنتخاب الفرعي ،في ظل وجود
ســوريــا فــي لـبـنــان وف ــي ذروة نفوذها
في عهد الرئيس إميل لحود ،مواجهة
سياسية غير مسبوقة أحالت التنافس
على مقعد نيابي إلى صــراع في حجم
خ ـي ــارات وط ـن ـيــة ،اسـتــراتـيـجـيــة كـبــرى
حتى.
ل ــم ي ـكــن االن ـت ـخ ــاب ال ـفــرعــي اآلخـ ــر عــام
 2007أقل أهمية ،مذ اتخذ منذ اللحظة
األول ـ ــى ُب ـعــد االش ـت ـب ــاك ال ـس ـيــاســي بني

في انتخابي 2002
تحول التنافس
وّ 2007
على مقعد إلى
معركة سياسية

ً
فريقي ّ 8و 14آذار ،استكماال النتخابات
 .2005ت ــرش ــح ال ــرئ ـي ــس أمـ ــن الـجـمـ ّـيــل
لخالفة نجله النائب والــوزيــر الشهيد
ب ـي ـ ّـار ال ـج ـمـ ّـيــل ،ف ـنــاف ـســه كـمـيــل خ ــوري
م ــرش ــح ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال ع ـ ــون .لـلـفــور
ان ـت ـقــل ال ـت ـنــافــس ب ــن مــرش ـحــي حــزبــن
إلى صراع بني فريقي  8و 14آذار اللذين
يدعمان كليهما .في ذلك الوقت كان عون
قد أضحى حليفًا لحزب الله لسنة خلت،
بينما وقفت قوى  14آذار وراء الرئيس
السابق للجمهورية الستعادة مقعدها
مـنــذ انـتـخــابــات  .2005ش ــأن استحقاق
 2002طبع االنتخاب الفرعي صراع على
الخيارات السياسية والوطنية.
ثالثها ،لم يكن صراع تلك الخيارات بني
الفريقني الرئيسيني املتنافسني ،وحده
ال ــدالل ــة الـسـيــاسـيــة ،وال اقـتـصــر عليها
ّ
ـاز ح ـســاب ـيــة م ـه ـم ــة .ب ــل تـمــكــن
ب ــا مـ ـغ ـ ٍ
الـطــرفــان مــن إحــاطــة كــا االستحقاقني
بأوسع غطاء شعبي انخرط بــدوره في
املــواج ـهــة الـسـيــاسـيــة ،ك ـجــزء ال يـتـجــزأ
منها أكـثــر مـنــه االق ـتــراع فــي صـنــاديــق:
ُ
لم يخل استحقاق  2002من إبراز النزاع
م ــع س ــوري ــا أك ـثــر مـنــه ل ـحــود ورج ــاالت
عـهــده ،بينما التصويب فــي استحقاق
 2007ك ــان عـلــى ح ــزب الـلــه كـمــا ســوريــا
فــي مـعــرض خــوض معركة مــوازيــة هي
املحكمة الدولية.
فــي االنـتـخــاب الفرعي عــام  2002بلغت
نسبة املشاركة  ،%46فيما كانت %47,5
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـع ــام ــة ع ـ ــام .2000
ال ـق ـيــاس نـفـســه ف ــي االن ـت ـخ ــاب الـفــرعــي
عام  .2007بلغت نسبة املشاركة ،%47,8
بـيـنـمــا ك ــان ــت  %51,2ف ــي االن ـت ـخــابــات
العامة عام .2005

الحريري وحلفاؤه يجلسون على مقعد جمالي (هيثم الموسوي)

رد

نائب رياض سالمة :المستفيد من عمليات البيع المصرف وليس أنا
تعقيبًا على التقرير املنشور في «األخـبــار»
أمس تحت عنوان «عمليات بيع بني مصرف
ل ـب ـن ــان ون ــائ ــب الـ ـح ــاك ــم :ش ـب ـه ــات «امل ـن ـف ـعــة
الـخــاصــة»» ،جــاءنــا مــن نــائــب حــاكــم مصرف
لبنان هاروتيون ساموئليان الرد اآلتي:
جـ ــاء ال ـت ـف ـص ـيــل ف ــي ال ـت ـقــريــر امل ـن ـش ــور فــي
الصفحة الثالثة مــا خالصته أنني اشتريت
مــن م ـصــرف لـبـنــان  -وأن ــا نــائــب حــاكــم فيه
 أرب ـع ــة ع ـق ــارات خ ــال ث ــاث س ـن ــوات ،وأنذلــك ُي ّ
شتم منه رائـحــة أن «عــدم مشاكستي
لسعادة الحاكم «ليس ببالش»» وأنني حققت
م ـن ـف ـعــة ش ـخ ـص ـيــة وأن ،ب ـح ـســب «م ـص ــدر
قـضــائــي رفــض ذكــر أسـمــه» (ك ــذا!) تنطوي
هــذه العمليات األربــع على «تضارب مصالح
واضــح واستغالل للوظيفة» وأنـهــا ،ملا كانت
تمت بموافقة سعادة الحاكم ملصلحتي ،فإن
ذلك «يرتب عليها شبهة دفع وتلقي رشوة»
وأنها تشكل خرقًا للمواد  351و 353و364
مــن قــانــون العقوبات «وامل ــادة  19مــن قانون
الـنـفــوذ والـتـسـلـيــف» وه ــذه امل ــادة تـنــص على

الحاالت التي تجوز فيها إقالة الحاكم ونوابه
(من جملتها املواد السابق ذكرها.)...
نظرًا لالفتراءات التي تضمنها هذا «التقرير»
كـمــا هــو مـعـنــون فــي ال ـجــريــدة ،والتلميحات
املغرضة التي تندرج في سياق حملة معينة
م ـع ــروف ــة األهـ ـ ـ ــداف وامل ـ ــرام ـ ــي ،ض ــد س ـي ــادة
الـحــاكــم ونــوابــه واملـجـلــس امل ــرك ــزي ،ك ــان من
ً
ح ـق ــي ،ع ـم ــا ب ـحــق ال ـ ــرد ،وض ــع األم ـ ــور في
نصابها الصحيح.
ً
أوال :عيب اتـهــام نــواب حاكم مصرف لبنان
بــأن ـهــم «ل ـي ـســوا مـشــاكـســن ب ــل ال يــرفـعــون
أي اع ـتــراض فــي وج ــه ري ــاض ســامــة (ك ــذا)
ويــرددون كل جملة يقولها ما سمح لسالمة
بــات ـخــاذ الـكـثـيــر مــن الـ ـق ــرارات بـعـيـدًا مــن أي
رقابة ومساءلة ...إال أن هــذا السلوك املهاون
عار من
«ليس ببالش»» ،خاصة أن هذا الكالم ٍ
الصحة تمامًا ومخالف للواقع.
ثانيًا :بالنسبة إلى عمليات البيع املشار إليها:
أشتر أربعة عقارات ،بل أربعة أقسام
 -1أنا لم
ِ
مــن أح ــد األبـنـيــة الـقــائـمــة عـلــى الـعـقــار /232
الزلقا.

 - 2األق ـســام  38و 39و 40كــانــت معروضة
للبيع بــاسـتــدراج عــروض فــي الجرائد وعلى
صفحة املصرف املركزي اإللكترونية ،وكانت
املهلة القصوى لتقديم الـعــروض فــي  9أيــار
.2009
حتى عــام  2010لــم يكن القسمان  38و39
قــد بـيـعــا ،فاشتريتهما أن ــا بالثمن املطلوب
لهما من مصرف لبنان ،وبعد موافقة املجلس
املركزي حسب القانون.
وحتى عــام  2011لم يكن القسم  40قد بيع
هو أيضًا ،فاشتريته أنا بالثمن املطلوب من
مصرف لبنان ،وبعد موافقة املجلس املركزي
حسب القانون.
 - 3القسم  41كان معروضًا للبيع بالطريقة
ذاتها ،وكانت املهلة القصوى لتقديم عروض
في  17كانون األول .2011
حتى عام  2013لم يكن بعد قد بيع ،فاشتريته
بحسب القانون بعد موافقة املجلس املركزي.
ف ــأي ــن ي ـك ــون ت ـض ــارب امل ـصــالــح واس ـت ـغــال
الوظيفة ودفــع وقـبــض رشــوة املــزعــومــن في
املقال املشار إليه وموضوع هذا الرد؟

بــل يـمـكــن ال ـقــول إن املـسـتـفـيــد هــو مـصــرف
لبنان وليس أنا.
ثالثًا :إن هذا «التقرير» كما تسميه جريدتكم
ل ـيــس األول م ــن ن ــوع ــه ،وه ــو ي ـن ــدرج ضمن
سلسلة مقاالت أوردتـهــا صحيفتكم ضمن
حملة ممنهجة معروف من وراءها وما ترمي
إليه ،ولكنها أخطأت في تسديد هذه «الضربة»
ال ـتــي كــانــت تـظــن نفسها ســددت ـهــا لـسـعــادة
الحاكم واملجلس املركزي ولي شخصيًا.
لكل ما تقدم:
ً
أوال :نطلب منكم بموجب حق الرد ،نشر هذا
الكتاب في عددكم الذي سيصدر صباح الغد،
وف ــي نـفــس امل ـكــانــن (ال ـع ـنــوان فــي الصفحة
األولى والتفصيل في الثالثة).
ثانيًا :ندعوكم إلــى الكف عن هــذه املحاوالت
 الفاشلة  -إللحاق الضرر بمؤسسة ،لبنانال ـي ــوم أك ـثــر م ــن أي ي ــوم مـضــى بـحــاجــة إلــى
عملها الصائب واملحكم والذي أثبت فائدته.
محتفظًا بكافة حقوقي لناحية االدعاء عليكم
شخصيًا وعلى صحيفتكم
هاروتيون ساموئليان

6

الخميس  18نيسان  2019العدد 3740

الخميس  18نيسان  2019العدد 3740

رياضة

رياضة

ٌ
فوضى «مرغوبة» وأمن مطلوب
سبوت اليت

مرحلة حرجة
ّ
يمر بها النادي
(عدنان الحاج
علي)

الجمهور على المدرجات« :نحنا الناس»
علي زين الدين
ق ـب ــل لـ ـق ــاء ال ـ ـ ــ«دربـ ـ ــي» ب ــن الـنـجـمــة
واألنـصــار في إيــاب املوسم املاضي،
ســأل أحــد الصحافيني اإلنكليز عن
م ــوع ــد ّ ال ـلـ ـق ــاء ب ــن ال ـف ــري ـق ــن حـتــى
يـ ـتـ ـس ــن ــى لـ ـ ــه وزمـ ـيـ ـلـ ـي ــه الـ ـحـ ـض ــور
فـ ــي م ـل ـع ــب م ــدي ـن ــة ك ـم ـي ــل ش ـم ـعــون
الرياضية ومتابعة قطبي كرة القدم
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ج ــاء ال ـث ــاث ــي ،ش ــاه ــدوا
املـ ـ ـب ـ ــاراةُ ،
وسـ ـئـ ـل ــوا ع ــن رأيـ ـه ــم بـعــد
انتهائها .قالوا إنهم كانوا يبحثون
ع ــن شـ ـ ــيء ،ووج ـ ـ ـ ــدوه .ل ــم ي ـخــرجــوا
خائبني .بعد فترة ،كتب الصحافي
ً
ً
م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاال طـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــ«دربـ ـ ـ ـ ــي»
ال ـك ــاس ـي ـك ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان بـ ـعـ ـن ــوان،
«األن ـ ـصـ ــار وال ـن ـج ـم ــة ..ح ــن تــذهــب
قبيلتان إلى الحرب» .في ذلك املقال،
ً
ّ
رحــب الكاتب بــالـقـ ّـراء بعبارة «أهــا
بكم في بيروت ،حيث القوانني هي:
ال توجد قوانني».
ت ـ ـحـ ـ ّـدث ال ـص ـح ــاف ــي عـ ــن ال ـخ ــاف ــات
ّ
ّ
والطائفية .صـ ّـور وجود
السياسية
قوى الجيش واآلليات
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول
امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة
وف ــي حــرمـهــا ،ومـخـ ّـيــم
الــاجـئــن الفلسطيني
خ ـ ـ ـل ـ ـ ـف ـ ـ ـهـ ـ ــا .ك ـ ـ ـتـ ـ ــب ع ــن
املـ ـق ــاع ــد امل ـق ـت ـل ـعــة مــن
أماكنها على املدرجات
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
نحو أكثر من نصف
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ»
مقاعد ملعب مدينة كميل ل ــرمـ ـيـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى أرض
شمعون الرياضية لم تعد امل ـل ـع ــب .تـ ـط ـ ّـرق أي ـضــا
ً
إلـ ـ ـ ــى اإلشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال الـ ـ ــذي
موجودة على املدرجات،
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض
بفعل اقتالعها من
أماكنها امل ـ ـش ـ ـجـ ـع ــن وال ـ ـق ـ ــوى
ً
ّ
ام
الحك
وقذفها تارة على
األم ـن ـي ــة .ت ـلــك املـ ـب ــاراة
ً
وتارة أخرى على القوى
انـتـهــت بــال ـت ـعــادل بني
الفريقني ،لكن النتيجة
األمنية ،وبالتأكيد هو
كانت بمثابة الخسارة
أمر غير مبرر .الجمهور
لـ ـلـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ــان
يعنت ببيته الثاني ،إن
لم ِ
ي ـن ــاف ــس ع ـل ــى ال ـل ـق ــب.
أو
امللعب
هذا
في
كان
ح ـ ـ ـ ــاول ق ـ ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان
ّ
ّ
ُ
املالعب
أرباب
لكن
غيره،
أل ي ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور ال ـ ـشـ ــرق
أهملوها أيضًا .ال شيء
ك ـم ــا ي ـ ـ ــراه ال ـ ـغـ ــرب ،أو
ً
كـمــا تــريــد الـحـكــومــات
حقيقة يدعو إلى ترك
وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــا وس ــائ ــل
املنزل لحضور مبارا ٍة
اإلعــام التي تخدمها.
متابعة
في امللعب سوى
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ك ـ ـتـ ــب مــا
طريقة
الفريق .بدءًا من
رأى ،ومــا سمع أيضًا.
دخول املشجعني عبر
وج ـ ـ ــد م ـ ــا ي ـ ــري ـ ــد ،وم ــا
ي ــري ــده ك ــان ال ـفــوضــى.
حواجز قوى األمن ،إلى
تـ ـل ــك الـ ـت ــي غ ــاب ــت عــن
املقاعد غير النظيفة،
املالعب اإلنكليزية في
وغياب أكشاك بيع
الفترات األخـيــرة ،وهم
واملشروبات،
املأكوالت
أهـ ــل ال ــ«ه ــول ـي ـغ ــان ــز»،
ً ّ
وصوال حتى إلى عدم
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
ّ
توفر ّ
ّ
الحمامات.
املتعصبون املعروفون
ب ـع ـن ـف ـه ــم .ول ـ ـكـ ــن ه ــذا
الـشـغــب يـحـضــر هناك
بـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــن واآلخ ـ ـ ـ ــر،
وما حصل قبل وخالل
مباراة إنكلترا وروسيا في البطولة
األوروبـ ـي ــة قـبــل س ـن ــوات خـيــر دلـيــل
على أن هذه األمور تحصل في عالم
الكرة.
م ـ ّـرت األش ـهــر ،وج ــاء صـحــافــي آخــر،
هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة م ــن أمل ــانـ ـي ــا ،ل ـي ـس ــأل عــن
ُ
اللقاء عينه ،ذلك الذي لعب قبل ّأيام.
هــو اآلخ ــر ُسـئــل عــن رأيـ ــه ،وق ــال إنــه
ل ــم ي ـخــرج خــائ ـبــاِ .ك ــا الـصـحــافـيــن
وك ــاه ـم ــا
ب ـح ـث ــا عـ ــن األم ـ ـ ــر ع ـي ـن ــهِ ،
وجـ ـ ـ ــداه :ت ـ ـضـ ـ ٌ
ـارب ع ـل ــى املـ ــدرجـ ــات،
شـ ـت ــائ ــم ،ق ـ ــذف م ـق ــاع ــد وم ـف ــرق ـع ــات
ُّ
ن ــاري ــة إل ـ ــى أرض املـ ـلـ ـع ــب ...ك ـ ــل مــا
ُي ـعـ ّـبــر ع ــن ال ـفــوضــى وال ـش ـغ ــب .هــذا
هــو الجمهور «الحقيقي» ،واإلعــام
ً
الـغــربــي الــريــاضــي يبحث عـنــه ،بــدال

بيت ُالجمهور
المهمل

من مراقبني أكثر من مشجعني.

«ثقافة التشجيع»
ك ـل ـم ــة الـ ـ ـح ـ ــرب جـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي عـ ـن ــوان
ال ـص ـح ــاف ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ع ــن ت ـقــريـ ٍـر
مل ـب ــاراة بــن فــريـقــي ك ــرة ق ــدم ،وهــذه
ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــة ،ال تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرادف مـ ـ ــع م ـف ـه ــوم
الــريــاضــة ،لكن الـ ُـعــذر مــوجــود ربما.
كيف ال ُيكتب عــن ال ـحــرب ،واملدينة
الــريــاضـيــة فــي ب ـيــروت أشـبــه بثكنةٍ
عسكرية ،يوجد فيها آليات عسكرية
ومتاريس؟ كيف لهذا الصحافي أن
ُي ّ
فسر وجــود هــذا الـكـ ّـم مــن األسلحة
في ساحةٍ رياضية؟ كيف له أن يرى
متاريس وأســاكــا شائكة وال يذكر
الحرب؟ (ربما يكون وجودها مبررًا
ألس ـب ــاب ال يـعــرفـهــا الـجـمـيــع ،ولـكــن
الحديث عنها ،عن آليات ومتاريس
وأس ــاك شائكة فــي ملعب رياضي)
ّأم ـ ــا رمـ ــي امل ـق ــاع ــد والـ ـتـ ـض ــارب بــن
املشجعني ،فـهــذه معركة ،قــد تحدث
ف ــي أي م ـك ــان م ــن ال ـع ــال ــم ،واملـشـهــد

لـ ـي ــس مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا فـ ـق ــد حـ ـص ــل فــي
فرنسا وبريطانيا ،وغيرها العديد
من الدول.
ب ـعــد ك ــل «م ـع ــرك ــة» ع ـلــى امل ــدرج ــات،
يخرج من يقول إن الجمهور تنقصه
ُ
ثقافة التشجيع ،وكــأن هــذه تشترى
ً
ُ ّ
ـان مـثــا ،وك ــأن املـشـ ّـجــع ليس
مــن دكـ ـ ٍ
شخصًا ،وهو ابن بيئته ،وما صنعه
النظام .أراد كثيرون أن ُيظهروا فارقًا
ف ــي م ـس ـت ــوى ال ـت ـش ـج ـيــع ،أو بـشـكـ ٍـل
أوضـ ـ ـ ـ ــح ،ف ـ ــي املـ ـشـ ـجـ ـع ــن ،ب ـ ــن ك ــرة
الـسـ ّـلــة وك ــرة ال ـقــدم فــي لـبـنــان .شـ ٌ
ـيء
من الطبقية املنبثقة من املذهبية في
لـبـنــان ٌ .ك ــرة الـ ٌسـلــة ل ـل ــ«كــاس» فقط.
جديد
ـرخ
ٍ
محاولة بائسة إلحــداث شـ ٍ
ب ــن أهـ ــل ال ـب ـلــد ع ـي ـنــه .ل ــم يـنـجـحــوا
ف ــي ذلـ ــك ،وال ـش ـغــب الـ ــذي ي ـت ـكــرر في
م ــدرج ــات مــاعــب ك ــرة ال ـق ــدم يـحــدث
ّ
أيضًا في مالعب السلة ،بل إنه يزيد
ب ــأش ــواط ع ــن كـ ــرة الـ ـق ــدم .ف ـفــي هــذه
األخ ـي ــرة ال يــوجــد «مـ ــاي مـصــايــة».
ثـقــافــة الـتـشـجـيــع امل ـط ـلــوبــة ،ه ــي في
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أراد كثيرون أن ُيظهروا
فارقًا في مستوى ّ
التشجيع بين كرة السلة
وكرة القدم في لبنان

مصطلح
األساس ،ثقافة ،من دون أي
ٍ
م ــراف ــق .ش ـ ٌ
ـيء ال ُي ـ ـ ّ
ـدرس ف ــي األنــديــة
واالتـحــادات الرياضية واملــاعــب ،بل
ف ــي ال ـب ـيــوت واملـ ـ ـ ــدارس .والـتـشـجـيــع
الـ ـحـ ـض ــاري مـ ــا هـ ــو إال ص ـ ـ ــورة عــن
األفـ ـ ـ ــراد ف ــي ح ـيــات ـهــم ال ـي ــوم ـي ــة قـبــل
ج ـلــوس ـهــم ع ـل ــى م ـق ــاع ــد املـ ــدرجـ ــات،

وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ال ي ـج ــب ت ـجــاهــل
واقـ ــع األفـ ـ ــراد ف ــي الـ ـب ــاد ،وحـيــاتـهــم
وعــاق ـت ـهــم بــال ـن ـظــام والـ ــدولـ ــة ،ومــا
ت ــؤمـ ـن ــه لـ ـه ــم الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،لـ ـك ــي تـصـنــع
مجتمعًا صحيحًا .األكيد أن العنف
ل ـي ــس م ـ ـبـ ــررًا ،ولـ ـك ــن ال ـج ـم ـه ــور هــو
الجمهور.
ث ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ٌـة ٌ
رأي ب ـ ـ ـ ــأن امل ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ل ـي ـس ــت
دور عـ ـ ـب ـ ــادة .ال ـش ـت ــائ ــم وال ـف ــوض ــى
والضجيج ليست ُ
«م ـحـ ّـرمــة» هناك.
الجمهور من ّ
عامة الشعب ،يجد في
هــذه املساحة الــواسـعــة نسبيًا وهــذا
الــوقــت الـضـ ّـيــق فــرصــة لــابـتـعــاد عن
ٓ
ضجيج اخــر ُيرافق العمل والدراسة
ٍ
واألخ ـبــار ومــا يـحــدث فــي الـعــالــم ،أو
ّ
فــي البلد حــتــىُ .مـخـطـ ٌ
ـئ مــن يظن أن

هناك جمهورًا ًال يشتم العبًا وناديًا
ّ
أو حتى منطقة وإقليمًا ،والجمهور
أيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ه ـ ــو نـ ـفـ ـس ــه .ج ـم ـي ـع ـهــم
ٌّ
يتشاركون التشجيع ،كــل بطريقته،
ومـ ــن ي ـن ـســى امل ـش ـج ـعــن ف ــي امل ـغــرب
ال ـع ــرب ــي ،وك ـي ــف يـنـقـلــون مـشــاكـلـهــم
الحياتية ،ومشاكلهم مع الدولة إلى
املـ ــدرج عـلــى شـكــل أغــانــي وأه ــازي ــج.
األلتراس املصري ودوره في الثورة؟
الجمهور هو الناس.
فــي م ـبــاراة ال ــ«درب ــي» املــاضـيــة ،وقع
ٌ
ٓ
إشـ ـك ــال ع ـلــى م ـ ــدرج ال ـن ـج ـمــة واخـ ــر
ٌ
ّ
ُعلى مدرج األنصار .عدد من الشبان
ضربوا واألسباب مختلفة ،ووصلت
األمور إلى ّ
حد اللحاق ببعضهم إلى
ً
خارج امللعب وصوال إلى املستشفى!
ً
هذه مثال ،معركة ،وتكاد تكون حربًا.
ّ
ُ
هـ ـن ــا ،ت ـخــطــى امل ـش ـج ـعــون الـ ـح ــدود،
لـكــن امل ــؤس ــف أك ـث ــر ،ه ــو أن ف ــي هــذه
ٌ
جنود ّ
ٌ
غريب كيف
يتفرجون.
املعركة
ال تـتـحـ ّـرك ال ـقــوى األمـنـيــة املــوجــودة
على أرض امللعب حني تبدأ الفوضى
على املدرجات .أحيانًا يغدو اإلشكال
خ ـ ـط ـ ـي ـ ـرًا ،كـ ـم ــا حـ ـص ــل ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة
ّ
يتحرك إليقافه.
املاضية ،لكن أحدًا ال
ٌ
غريب ،كيف أن هذه املشكالت لم تكن
ت ـحــدث قـبــل أع ـ ــوام ،رب ـمــا ألن الـقــوى
األمنية كانت توجد على املــدرجــات،
ال عـلــى أرض امل ـل ـعــب .تـغـيـيــر ثـقــافــة
التشجيع ،يحتاج إلى تغيير الثقافة
ّ
ال ـعــامــة ،وحــتــى يتحقق ذل ــكُ ،يمكن
ضبط املشجعني.
فــي املــاعــب اللبنانية هــاجـ ٌـس دائ ـ ٌـم
لكن
بــوقــوع إش ـكـ ٍ
ـال عـلــى امل ــدرج ــاتّ ،
املشكلة الحقيقية ليست في التوقع
ب ــوق ــوع هـ ــذا اإلش ـ ـكـ ــال ،ب ــل ف ــي عــدم
العمل على عــدم حــدو ّثــه .دور القوى
األمنية يكون دائمًا فــض املتعاركني
ع ــن بـعـضـهــم ب ـعــد ال ــوص ــول إلـيـهــم،
ً
بدال من الوجود معهم على املدرجات
ل ـفــرض األمـ ــن .ف ــإذا ك ــان امل ـســؤولــون
يـتـ ّ
ـذمــرون مــن تـكــرار املـشـكــات ،لـ َـم ال
ّ
يعملون على الحد منها؟ ربما الحل
يكون أيضًا بعناصر مدنية موجودة
على املدرج كما في كل العالم ،ترتدي
زيًا موحدًا وتعمل على ضبط األمن،
وهم أناس عاديون وليس بالضرورة
م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة
الرسمية التابعة للدولة.
ل ـه ــذا ال ـص ـحــافــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ك ـتـ ٌ
ـاب
ريـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ي ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه إن امل ــاع ــب
ُّ
ٓ
اإلنـكـلـيــزيــة احــتــلــت م ــن ِق ـبــل «اك ـلــي
شـ ـط ــائ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــدس» ،ف ـ ــي إشـ ـ ـ ــار ٍة
إل ــى ه ــؤالء ال ــذي ــن ال ُي ـش ـجـ ّـعــون ،بل
ّ
يتفرجون .الجمهور عاطفي ،منفعل،
ي ـم ــدح ال ــاع ــب ف ــي لـحـظــة ويـشـتـمــه
فــي أخ ــرى« .شـغـبــه» مـطـلـ ٌ
ـوب ضمن
ال ـح ــدود ،كـمــا مـطـلــوب حـمــايـتــه ،من
ناد ما،
نفسه أحيانًا .يحب جمهور ٍ
أن ي ـكــره ج ـم ـهــور ال ـن ــادي امل ـنــافــس.
درجـ ــة ال ـك ــره ق ــد تـبـلــغ ح ــد أن يـكــره
ق ـس ـ ٌـم م ــن ج ـم ـهــور الـ ـن ــادي ال ــواح ــد
ٓ
قسمًا اخــر منه .إال أن هذه الكراهية
ُ
ٌ
َ
جزء من اللعبة ،ولهذا تحب.

الكرة اللبنانية

الفرحة لم تكتمل

«نار البرج فوق الرماد»!

قبل أسبوعين تقريبًا ،كانت ّ كل األمــور الظاهرة أمام
العيان تشي بأن نادي البرج متجه نحو مرحلة أفضل بعد
تتويجه بلقب الدرجة الثانية وعودته إلى دوري األضواء
للمرة األولى منذ  16عامًا .لكن بين ليلة وضحاها ّ
تغير
كل شيء ،بعد استقالة الرئيس عدنان ياسين وعدد من
األعضاء ،ليذوب الثلج وتظهر المشاكل
مشاكل وتأخير في دفع الرواتب
ّ
مقابل رأي رئيس نادي البرج املستقيل ،كان هناك رأي آخر .وأكدت
مصادر عارفة بتفاصيل األمور داخل إدارة نادي البرج السابقة
لـ«األخبار» ،أن ميزانية النادي لم تتجاوز الـ 320ألف دوالر ،وأن
الرئيس املستقيل عدنان ياسني دفع بحدود  55إلى  60في املئة من
هذه امليزانية .املصادر قالت إنه طوال املوسم ُ املاضي كان يحصل
تأخير في ّدفع رواتب الالعبني ،حتى أن وعودًا أعطيت من ِقبل ياسني
لالعبني بتلقي رواتبهم قبل مباراة التتويج ،ولكنهم لم يحصلوا عليها
إال بعد وقت .ومشاكل التأخير في دفع الرواتب والحوافز بدأت تظهر
منذ األسبوع الخامس من الدوري وهو األسبوع الذي قبض فيه البرج
على الصدارة .املصادر قالت لـ«األخبار» أيضًا إن املدرب محمد الدقة
كان له دور كبير في مساعدة النادي وحماية الالعبني خالل املوسم
املاضي ،من خالل املطالبة املستمرة بدفع مستحقاتهم املالية ودفع
الحوافز لهم بعد الفوز باملباريات ،وهو دافع عن الالعبني عندما طرح
ياسني موضوع تخفيض رواتب العبي النادي ،والتوقف عن دفع
الحوافز .وتؤكد املصادر أن الالعبني اعتكفوا في أكثر من مرة ،بسبب
ّ
عدم تلقي الرواتب ،حتى أنه كان يحصل نقص في اللوازم الرياضية
لالعبني ،لم تكن اإلدارة ّ
تؤمنها.

شربل ّ
كريم
لــم يـهـنــأ أه ــل ال ـبــرج بـفــرحــة الـصـعــود
إل ــى دوري ال ــدرج ــة األول ــى فــي إنـجــاز
ً
انـتـظــروه طــويــا ،فـجــاءت مــع الخضة
التي بــدأت مع استقالة رئيس النادي
ع ــدن ــان ي ــاس ــن وع ـ ــدد م ــن األعـ ـض ــاء،
وال ـت ــي ك ــان وق ـع ـهــا قــويــا ع ـلــى بعض
الجمهور البرجاوي.
ال ـعــارفــن بـمــا يحصل فـ ّـي ال ـبــرج منذ
فـتــرة ،واملـقـ ّـربــن مــن صــنــاع ال ـقــرار ،لم
يتفاجأوا بهذه االستقالة أو باألجواء
املسيطرة حاليًا ،إذ رغم تلهي الجميع
ّ
باإلنجاز ،فــإن الصورة العامة لم تكن
ً
ّ
نقية فـعــا ،وقــد ظهرت أول مالمحها
م ــع ال ـت ـج ــاذب ــات ال ـت ــي ح ـص ـلــت حــول
هوية نائب الرئيس عقب الفوز بلقب
الدرجة الثانية.
ّ
ات ـ ـه ـ ــام ـ ــات ظ ـ ـهـ ــرت إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن بــن
األطراف املختلفة .البعض يتهم اآلخر
ّ
بــالـتـقـصـيــر ،وهـ ــذا اآلخـ ــر يــتـهــم غـيــره
بـمـحــاولــة «ق ـطــف» اإلن ـج ــاز والـظـهــور
بصورة املساهم بالنجاح ،وطرف يريد
أن يكون هو صاحب الكلمة العليا في
أي قـ ــرار ،بـغــض الـنـظــر عــن مـشــاركـتــه
الفعالة مــن عدمها فــي مسيرة نجاح
النادي.
اس ـت ـقــال ي ــاس ــن ،ت ــارك ــا ال ـب ــرج يبحث
رئيس جديد وعن إدارة متناغمة،
عن
ٍ
ب ـح ـس ــب دائـ ـ ـ ــرة امل ـح ـي ـط ــن ب ـ ــه ،حـيــث
أفـ ـ ـ ــادت م ـع ـل ــوم ــات ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ب ــأن
الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل ،عـنــدمــا شـعــر بــأن
هناك استحالة لتنفيذ الـشــروط التي
عرضها على إداري ــن في الـنــادي ،قرر
ّ
االس ـت ـقــالــة ،ول ــو أن ـهــا تـشــكــل بحسب
ال ـب ـع ــض خ ـ ـسـ ــارة ش ـخ ـص ـيــة ل ـ ــه ،إذا
مــا اعـتـبــر أن ــه صــاحــب الـحــق بمرافقة

ال ـفــريــق ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،حـتــى لو
أن ــه سـيــدفــع ضـعــف مــا تـكـ ّـبــده املــوســم
الفائت.
وفـ ــق امل ـع ـل ــوم ــات أيـ ـض ــا ،دفـ ــع يــاســن
مــا يـقــارب الـ ـ  70فــي املـئــة مــن ميزانية
امل ــوس ــم ال ـت ــي وص ـل ــت إلـ ــى  400أل ــف
دوالر ،وهـ ــو رغـ ــم أنـ ــه دفـ ــع أك ـث ــر مــن
ّ
املتفق عليه سلفًا ،فــإنــه لــم يكن يفكر
في االستقالة قبل أن تتراكم املشاكل.
ٌ
ّ
برجي كـ ّـرر أكثر من مـ ّـرة خالل
مصدر
امل ــوس ــم امل ـن ـت ـهــي أن هـ ـن ــاك ان ـق ـســامــا
واضـ ـح ــا ف ــي اإلدارة وع ـ ــدم اس ـت ـقــرار
إداري بسبب وج ــود أكـثــر مــن رئيس
وأك ـث ــر م ــن ت ـي ــار داخـ ــل اإلدارة .شعر

اصطدم رئيس البرج ومدرب
الفريق عقب التتويج
باللقب في بحمدون
ً
يـ ـ ــاسـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه أص ـ ـ ـبـ ـ ــح م ـ ـك ـ ـ ّـب ـ ــا وبـ ــا
َ
صالحيات ،ولم يحظ باألكثرية داخل
اإلدارة ،فـتـحـ ّـرك لتعزيز وج ــوده عبر
طـلـبــه تـشـكـيــل لـجـنــة إداري ـ ــة ج ــدي ــدة،
ً
أعضاء في اإلدارة
وخصوصًا أن هناك
ال يعرفهم ،وحتى ال يعرف مــن يميل
إل ـي ــه ،بـحـســب م ــا ي ـقــول أح ــد املـقـ ّـربــن
منه!
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ٍ
م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» الـ ـك ــام ع ــن االن ـق ـس ــام
اإلداري ،بل ّ
يشدد على مسألة أساسية،
بشكل أكبر
وهــي أنــه أراد إدارة فعالة
ٍ
«فـ ـهـ ـن ــاك أش ـ ـخـ ــاص مـ ـ ــوجـ ـ ــودون فــي
اإلدارة املؤلفة من  11عضوًا لحسابات
خاصة ال أكثر ،لذا كنت أريد استقدام
أسماء شابة بخلفية رياضية وناجحة
فـ ــي م ـ ـجـ ــال إدارة األع ـ ـم ـ ــال وال ـع ـم ــل

املــؤس ـســاتــي مــن داخ ــل مـنـطـقــة الـبــرج
وخــارج ـهــا تـسـهــم فــي تـطــوي ّــر ال ـنــادي
بحسب اختصاصها» .ويعقب «كنت
أن ـظ ــر إلـ ــى امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل وح ــاج ــات ــه
امل ــادي ــة ت ـح ــدي ـدًا ،وأبـ ـح ــث ع ــن مـ ــوارد
دعم إضافية ،لكن لم يكن أحد ليرضى
ٍ
بالقدوم لدعم النادي من دون أن يكون
ّ
من صناع قراره ،بينما من يشارك في
القرار عليه أن يشارك في الدعم ،وهذا
غالبًا لم يحصل».
ويرفض ياسني أيضًا الدخول في لعبة
األسماء حول اإلداريني املمسكني بزمام
األمور ،لكن معلومات «األخبار» تفيد
بأن «رأس الحربة» كان أربعة أعضاء،
هـ ــم أمـ ـ ــن الـ ـس ــر رامـ ـ ــز ع ـ ـمـ ــار ،وأمـ ــن
الـ ـصـ ـن ــدوق ن ـ ــادر عـ ـم ــار ،واإلداري ـ ـ ـ ــون
ح ـســن ال ـس ـبــع وع ـل ــي رح ـ ــال ،رغ ــم أنــه
ليس لديهم أي مساهمة في امليزانية،
عـكــس عـلــي هـشــام الـسـبــع عـلــى سبيل
ُ
امل ـث ــال ،وال ـ ــذي اعــت ـبــر نــائ ـبــا للرئيس
شكليًا وقام بدعم النادي ماديًا.
مــن هنا كــان أحــد ال ـشــروط األساسية
ل ـي ــاس ــن ه ــو انـ ـتـ ـخ ــاب ل ـج ـنــة إداريـ ـ ــة
ج ــدي ــدة ،وأن ي ـكــون أم ــن ال ـســر وأمـ َـن
ال ـص ـنــدوق م ــن حـصـتــه ،وه ــو ل ــم يـلــق
تجاوبًا في هــذا اإلطــار ،رغــم أنــه حتى
لــو حصل على مبتغاه ،فــإن الجمعية
الـعـمــومـيــة لـيـســت فــي ي ــده ،وبــالـتــالــي
فــإن بــاإلمـكــان «محاسبة» إدارت ــه عند
أي خلل.
وال ينفي ياسني أنه وضع هذا الشرط،
ش ــارح ــا أن ه ـ ّـم ــه كـ ــان ت ـم ـتــن ال ـن ــادي
مــال ـيــا« ،ألن ّ
أي ف ــري ــق ف ــي ك ــرة ال ـقــدم
حــالـيــا ي ـســاوي فنيًا مــا يملكه ماليًا،
واألن ــدي ــة لـيـســت تـجـمـعــات عــائـلـيــة».
ويتابع« ،كان ّ
لدي وعد وحققته ،وكان
لـ ّ
ـدي مشروع لكنني أكملت جــزءًا منه.
أنـشــأنــا ج ـهــازًا فنيًا وفــريـقــا أعـلــى من
ّ
م ـس ـتــوى ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وســلـمـنــا
النادي من دون أي ديــون .صحيح أنه
كــان لــدي حلم كبير ،لكن لــم أستطيع
السير به حتى النهاية ،في ظل األجواء
السائدة».
وب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ،فــإن
ـام عن
مشكلة أخ ــرى ط ــرأت ،وس ــط ك ـ ٍ
س ـ ــوء الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ي ــاس ــن وامل ـ ـ ــدرب
محمد الــدقــة ،وحـتــى إنهما اصطدما
عقب تتويج الفريق باللقب على ملعب
أم ــن عـب ُــد ال ـنــور فــي ب ـح ـمــدون .وهــذه
املشكلة أضيفت إلــى امتعاض ياسني
م ــن م ــدرب ــه الـ ـ ــذي ظ ـه ــر ع ـب ــر وس ــائ ــل
اإلعـ ــام مــن دون ال ـع ــودة إل ــى اإلدارة،
وس ـُ ــط ت ــوت ــر أيـ ـض ــا ب ـي ـن ـه ـمــا بـسـبــب
مــا نـقــل إلــى الــدقــة عــن أن يــاســن يريد
ّ ً
مــدربــا جــدي ـدًا لـ ّلـمــوســم املـقـبــل ،معلال
مدرب
السبب بأنه يفضل التعاقد مع
ٍ
حـمــل ألـقــابــا ســابـقــا ويستطيع قـيــادة
الفريق إلى منصات التتويج.
املواجهة بني الرجلني في بحمدون لم
تكن األولــى ،إذ إن ياسني كان قد طلب
ع ــدم الـسـمــاح ٍّ
ألي ك ــان بــالــدخــول إلــى
غــرف املــابــس ،لكن أحــد اإلداري ــن قام
بتوزيع املكافآت مباشرة على الالعبني
م ــن دون الـ ـع ــودة إل ــى اإلدارة ،فطلب
الــرئـيــس مــن الــدقــة اسـتــرجــاع األم ــوال
بعد توزيعها (حـصــل هــذا األم ــر بعد
مباراة االجتماعي في طرابلس) ،وهو
أمــر لــم يعجب امل ــدرب ال ــذي يعتبر أن
املكافآت هي حافز لالعبيه وتساعده
إلخراج األفضل منهم.
إذًا مرحلة االستقرار املأمولة انتهت،
وم ــا حـصــل ف ــي ال ـب ــرج ال ش ــك ف ــي أنــه
ّ
يعكس أزم ــة غـيــر بسيطة ت ـعــززت مع
ـار م ــن ال ـج ـم ـهــور م ـعــارض
ظ ـه ــور تـ ـي ـ ٍ
ـدد مــن الداعمني،
الستقالة ياسني وع ـ ٍ
لـكــن أي ـضــا ظ ـهــرت أس ـم ــاء أخـ ــرى إلــى
ّ
ّ
الـعـلــن لـتــولــي املـهـمــة ،فــي ظ ــل تشديد
ال ــرئ ـي ــس املـسـتـقـيــل ع ـلــى أن ال ع ــودة
ً
عــن استقالته ،قــائــا« :ك ــان مشروعي
تـ ـق ــدي ــم فـ ــريـ ــق مـ ـن ــاف ــس فـ ــي الـ ــدرجـ ــة
األول ــى ،ولــم أكــن أريــد معي أي أحــد ال
ّ
سأنضم إلى
يحمل الحلم ّعينه .اآلن
ّ
كمشجع من
الجمهور وأصفق للفريق
املدرجات».
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رياضة

رياضة
يوروباليغ

دوري أبطال أوروبا

قمة في نابولي ومباراة سهلة في لندن

«ذات األذنين» ترفض يوفنتوس

ماذا عن أسباب الخسارة؟

حسن رمضان
بهدف من رأسية القائد الصغير في
السن ماتياس دي ليخت ( 19عامًا)،
ّ
تـ ــأهـ ــل الـ ـف ــري ــق الـ ـه ــولـ ـن ــدي أي ــاك ــس
أمستردام من قلب إيطاليا ،من على
أرضية ملعب زعيم الدوري اإليطالي
إلـ ـ ــى نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي دوري أبـ ـط ــال
أوروبــا .يوفنتوس كان تائهًا ،تمامًا
كما كان ّ
مدربه ماسيمليانو أليغري
خ ــال املـ ـب ــاراة .ص ــراخ م ــدرب مـيــان
السابق لم يسعفه ،وال حتى العبيه،
الذين كانوا كاألشباح أمام «شتالت»
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي ال ـ ـعـ ــريـ ــق .هــو
انتصار للجميع ،ليس فقط ألياكس،
بل لكل محبي هذه الرياضة الجميلة.
انـتـصــار لـكــرة الـقــدم الحقيقية ،على
ت ـلــك الــرأس ـمــال ـيــة ال ـتــي تـفـضــل امل ــال
على املواهب .انتصار ،يعني الكثير
للمتابعني والنقاد ،هو ّبصيص أمل
ال يـ ــزال م ــوج ــودًا ،يـتـمــثــل بـصـنــاعــة
ّ
وتكوين فريق ،تمكن من هزيمة ريال
م ــدري ــد ف ــي الـســانـتـيــاغــو بـيــرنــابـيــو،
ويــوفـنـتــوس فــي ال ــ«آل ـي ــان ــز» .فــريــق،
ّ
طبق ثقافته وثقافة كل من ّ
مروا بهذا
النادي ،ثقافة أنشأها الراحل يوهان
كـ ــرويـ ــف ،وان ـس ـح ـب ــت ع ـل ــى ال ـفــريــق
الكاتالوني برشلونة لسنوات ،قبل
أن ي ــرح ــل غ ـ ــواردي ـ ــوال إل ـ ــى أمل ــان ـي ــا.
ثقافة ،لم تظهر منذ رحيل الفيلسوف
ّ
ع ــن «ال ـ ـبـ ــاوغـ ــرانـ ــا» ،ح ــت ــى أع ــاده ــا
إل ــى األذه ـ ـ ــان ،ف ــري ــق شـ ــاب ،وم ــدرب
شـ ــاب اس ـم ــه إي ـ ــرك ت ــن ه ـ ــاغ .لـتـعــود
الثقافة إلى منزلها ،إلى مهدها ،إلى
املكان التي ولــدت فيه ،إلــى األراضــي
املنخفضة الـ«كرويفية».
مـمــا ال شــك فـيــه ،أن أيــاكــس استحق
الفوز ،واستحق التأهل على حساب
فريق ،يقولون عنه بأنه «يوفنتوس»،
وب ــأن ــه زع ـيــم إيـطــالـيــا ف ــي الـسـنــوات
الـسـبــع املــاضـيــة ،والـثــامـنــة أصبحت
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ّ
جاهزة أيضًا .إل أن ما يجب الوقوف
ع ـ ـنـ ــده ،هـ ــو األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي دف ـع ــت
بفريق «السيدة العجوز»ّ ،
لتكبد هذه
ال ـخ ـســارة املـفــاجـئــة لـلـكـثـيــريــن ،على
أرضه وبني جماهيره.

اإلصرار على ماتويدي وديتشيليو
ل ــدى املـ ــدرب ماسيميليانو أليغري
العب ارتكاز عصري يدعى رودريغو
بنتانكور .أوروغــوايــانــي الجنسية،
ظ ـه ــر بـ ـص ــورة م ـم ـي ــزة م ــع مـنـتـخــب
ب ــاده «السيليستي» فــي املــونــديــال
الـ ــروسـ ــي األخ ـ ـيـ ــر .بـ ــدأ هـ ــذا امل ــوس ــم
ّ
أساسيًا في كثير من املناسبات ،إل
أنــه لــم يـشــارك فــي امل ـبــاراة املصيرية
أمـ ـ ــام أيـ ــاكـ ــس .ملـ ـ ـ ــاذا؟ ب ـك ــل ب ـســاطــة،
ي ـف ـض ــل ألـ ـيـ ـغ ــري الـ ـف ــرنـ ـس ــي بـلـيــس
مــاتــويــدي واألملــانــي ـ الـتــركــي إيمري
دج ــان عـلــى ال ـشــاب األوروغ ــواي ــان ــي،
ولـهــذا التفضيل أسـبــاب أيـضــا ،لعل
أب ـ ــرزه ـ ــا ،ال ـ ـتـ ــزام كـ ــل مـ ــن م ــات ــوي ــدي
واي ـمــري بــأدواره ـمــا الــدفــاعـيــة ،على
ّ
عكس بنتانكور ،الالعب الذي يتمتع

غياب ديباال الـ«مبرر»!
ال ي ـم ـكــن م ـطــال ـبــة العـ ــب بـ ــأن يـعـطــي
كــل مــا لــديــه ،وهــو فــي األس ــاس العــب
ل ــم ي ـعــد ف ــي ح ـس ــاب ــات م ـ ــدرب فــريـقــه
األس ــاسـ ـي ــة .ن ـع ــم ،ال ـح ــدي ــث ه ـن ــا عــن
إح ــدى أف ـضــل امل ــواه ــب ال ـتــي عرفتها
كـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث أو
األرب ــع األخـيــرة .بــاولــو ديـبــاال ،النجم
األرجنتيني ،الــذي لفت أنظار جميع
م ـتــاب ـعــي الـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي عـنــدمــا
كان يدافع عن ألــوان باليرمو ،ها هو
اليوم ،أصبح الخيار الثاني بالنسبة
إلــى أليغري .مشاركة ديباال أساسيًا
ليلة الثالثاء ،لم تكن ضرورية ،وربما
م ـش ــارك ــة ال ـص ـغ ـيــر م ــوي ــس ك ــن على
ح ـســابــه ك ــان ــت ل ـت ـكــون خ ـي ــارًا أفـضــل
ب ـك ـث ـي ــر ،وذل ـ ـ ــك نـ ـظـ ـرًا ل ـت ــأل ــق ال ـش ــاب
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي فـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـيـ ــرة
لـ ـي ــوفـ ـت ــوس ،ال ـع ـك ــس ت ـم ــام ــا ي ـحــدث
م ــع دي ـب ــاال .األخ ـي ــر ،ش ــارك ف ــي مــركــز
الـجـنــاح األي ـمــن ،مــركــز لــم ولــن يعتاد
ع ـل ـيــه ف ــي ح ـي ــات ــه ،رغـ ــم ذلـ ـ ــك ،ح ــاول
ّ
تـقــديــم م ــا ل ــدي ــه ،إل أن االب ـت ـعــاد عن
املباريات ،وربما عالقته غير الجيدة
بأليغريّ ،أدت إلى إنتاج أسوأ نسخة
من «الجوهرة األرجنتينية» .ديباال،
هـ ــو ض ـح ـ ّـي ــة الـ ـعـ ـم ــاق كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو ،النجم الذي لطاملا كان يحب
وج ــود مهاجم آخــر إلــى جــانـبــه ،لكي
ّ
يسهل عليه األمــور (كريم بنزيما في
ريال مدريد ،ماريو ماندزوكيتش في
اليوفي حاليًا)ّ ،
مما يعني أن مشاركة
ديباال ستؤثر سلبًا على أداء الالعب
الذي تم «شراؤه من أجل دوري أبطال
أوروبا».

دفع ماسيميليانو أليغري ثمن
تمسكه بخططه الدفاعية
ّ
يتميز بها الكثير
بمهارات فردية ال
من العبي االرتـكــاز في العالم .وهنا
ألل ـ ـي ـ ـغـ ــري دور أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ــي ه ــذه
الخيارات ،املدرب الذي ورغم تعادله
على
في مباراة الذهاب ،ال يزال مصرًا ّ
اللعب الدفاعي «الجبان» ،الذي تمثل
ب ــإش ــراك ــه لــديـتـشـيـلـيــو ع ـلــى حـســاب
أحــد أفضل األظهرة في العالم إن لم
ي ـكــن أفـضـلـهــا ع ـلــى ال ـج ـهــة الـيـمـنــى،
البرتغالي جواو كانسيلو.

أليغري واألفكار البالية

رونالدو لم ينقذ
يوفنتوس
(إيزابيال بونوتو ـ
أ ف ب)

عـ ـن ــدم ــا خـ ـس ــر ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس م ـ ـبـ ــاراة
الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في دوري
ّ
الـ ــ ،16الجميع أك ــد أن هــذه الخسارة
أتت بسبب أليغري ،وبسبب خياراته
ُ
الدفاعية وعقليته الـتــي لــم تثمر أي

هـ ــدف ق ــد ي ـك ــون م ـف ـي ـدًا ل ـل ـفــريــق فــي
ّ
اإليـ ـ ــاب .ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،تـمــكــن
ّ
أل ـي ـغ ــري م ــن ال ـت ـخ ــل ــص م ــن أفـ ـك ــاره،
والـلـعــب بـطــريـقــة هـجــومـيــة ،وضعت
ً
ك ــا م ــن دي ـي ـغــو سـيـمـيــونــي وفــريـقــه
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ف ــي مـنـطـقـتــه ط ــوال
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة .س ـ ّـج ــل ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ث ــاث ــة
أهداف ،هاتريك من «املميز» رونالدو،
الذي وعد جمهوره بالتأهل ،وصدق.
رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ج ـ ـ ــاء م ـ ــن ب ـي ـئ ــة وف ــري ــق
م ـخ ـت ـل ـفــن ،مـ ــن ف ــري ــق ي ــري ــد الـ ـف ــوز،
ّ
يسجل هــدفــا ،ويقتنع به.
إلــى فــريــق
كــريـسـتـيــانــو ح ـمــل يــوف ـن ـتــوس على
كتفيه فــي مـبــاراة «األتـلـتــي» ،لكنه ال
يستطيع أن يكرر هــذه الفعلة دائمًا.
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس س ـي ـب ـق ــى ي ــوفـ ـنـ ـت ـ ّـوس،
ل ــن يـ ـق ـ ّـدم ال ـف ــري ــق م ــا ق ــد ال يـتــوقـعــه
الـجـمـهــور ،خـصــوصــا فــي ظــل وجــود
ّ
مدرب محدود ،ال يتعلم من أخطائه،
إذ إنــه أصــر على ماتيا دي تشيليو
على حساب كانسيلو أمام أياكس.

ضعف المنافسة محليًا

ّ
كـ ـم ــا ي ـع ـل ــم الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،ي ــتـ ـج ــه ف ــري ــق
«ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز» يــوف ـن ـتــوس إلــى
الـ ـظـ ـف ــر ب ـل ـق ـب ــه الـ ـث ــام ــن ت ــوالـ ـي ــا فــي
ال ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي .رق ـ ــم م ـم ـيــز مــن
فريق ،سيطر بالطول والعرض على
ه ــذا الـ ــدوري .سـيـطــرة يــوفـنـتــوس لم
تأت من عدم ،فالفرق التي كانت تقف
ّ
ندًا للـ«بيانكونيري» في السابق ،ها
هــي الـيــوم تقبع فــي املركزين الثالث
والـ ــرابـ ــع ،ال ـح ــدي ــث ه ـنــا ع ــن ك ــل من
قطبي مدينة ميالنو ،إنتر وميالن.
ول ـ ّـع ــل ه ــذا ال ـس ـبــب ،ه ــو عـيـنــه ال ــذي
أطــاح بفريق «نجوم العالم» باريس
ســان جيرمان ،أمــام أســوأ نسخة من
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد مـنــذ ع ـقــود من
ال ــزم ــن .غ ـيــاب املـنــافـســة ف ــي الـ ــدوري
امل ـح ـل ــي ،واالص ـ ـط ـ ــدام بـ ـف ــرق أخ ــرى
عـلــى مـسـتــوى ع ــال ،ي ــؤدي إل ــى هــذه

حسين فحص
النتائج الكارثية .فعلى سبيل املثال،
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز ،ال ــدوري
ال ـ ــذي ال ي ـم ـكــن ال ـت ـن ـبــؤ بـنـتـيـجــة أي
م ـبــاراة بــن الستة الـكـبــار ،نـظـرًا إلى
التنافسية الـقــويــة فــي ه ــذا ال ــدوري،
والتي ّأدت في النهاية ،ومع تطورها
بطبيعة الحال ،إلى وجود أربعة فرق
إنكليزية في الــدور ربــع النهائي من
دوري األبطال.

غياب كيليني وماندزوكيتش

مـ ــن غ ـي ــر امل ـن ـط ـق ــي أن ي ـ ـصـ ـ ّـدق أح ــد
املتابعني أن لغياب املهاجم الكرواتي
م ــاري ــو مــانــدزوك ـي ـتــش تــأث ـي ـرًا كـبـيـرًا
ع ـل ــى م ـن ـظ ــوم ــة ف ــري ــق ك ـيــوف ـن ـتــوس.
ّ
ل ـكــن واق ـ ــع الـ ـح ــال ي ــؤك ــد ع ـكــس ذل ــك.
ب ــال ـف ـع ــل ،م ــان ــدزوكـ ـيـ ـت ــش م ـه ــم ج ـدًا
ل ـي ــوف ـن ـت ــوس ،وأليـ ـ ـغ ـ ــري ،وق ـب ـل ـه ـمــا،
مهم كثيرًا لــرونــالــدو .ماندزوكيتش،
ك ــان ــت ت ـق ـت ـصــر وظ ـي ـف ـتــه األس ــاس ـي ــة
ع ـلــى ت ـســديــد الـ ـك ــرات ال ــرأس ـي ــة الـتــي
م ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـصـ ـل ــه ،أض ـ ـ ــف إل ــى
ذل ـ ـ ــك ،أنـ ـ ــه مـ ــن بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ال ــذي ــن
يـفـسـحــون امل ـج ــال ل ــاع ــب كــرونــالــدو
فــي أن ي ـبــرز ،بسبب دوره التكتيكي
املـمـيــز ال ــذي يـلـعـبــه خ ــال امل ـبــاريــات.
وك ــأن بالجميع يشاهد نسخة كريم
بنزيما ورونــالــدو في يوفنتوس ،مع
تغيير املهاجم الفرنسي بالكرواتي.
من جهة أخــرى ،غياب املدافع الصلب
جورجيو كيليني عن اللقاء ،له تأثير
كـبـيــر عـلــى املـنـظــومــة الــدفــاعـيــة الـتــي
شــاهــدهــا الـجـمـيــع شـبــه منتهية في
املـبــاراة ،عاجزة عن الحد من خطورة
شباب أياكس ،الذين كانوا يسرحون
ويمرحون في منطقة جــزاء الحارس
الـبــولـنــدي تـشـيــزنــي .إن لـغـيــاب قائد
ال ـفــريــق ،مهما ك ــان م ــركــزه ،تــأثـيـرًا ال
يقل عــن غـيــاب مهاجم الـفــريــق ،نظرًا
إل ــى الـتـعـلـيـمــات وال ـتــوج ـي ـهــات الـتــي
ينظم بها كيليني خطوط الدفاع.

تشهد جــولــة اإلي ــاب مــن ربــع نهائي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
املـبــاريــات املـنـتـظــرة ،ملــا تحمله هذه
البطولة من أهمية مضاعفة كونها
تـ ـسـ ـم ــح ل ـل ـب ـط ــل امل ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـوج ب ــال ـت ــأه ــل
امل ـبــاشــر إل ــى دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا.
(تقام جميع املباريات الليلة 22:00
بتوقيت بيروت).
يـسـتـقـبــل ن ـ ــادي ن ــاب ــول ــي اإلي ـط ــال ــي
مـ ـ ـس ـ ــاء الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ن ـ ـ ـ ــادي آرسـ ـ ـن ـ ــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ب ـعــد أن ان ـت ـهــت مـعــركــة
الذهاب بفوز الـ«غانرز» بهدفني من
ٌ
دون رد .مـ ـب ــاراة يــريــد آرسـ ـن ــال من
خــال ـهــا ال ـع ـب ــور إلـ ــى الـ ـ ــدور نصف
النهائي من الدوري األوروبــي للعام
الثاني على التوالي.
ّ
التقدم املريح في مباراة الذهاب،
رغم
رف ــض امل ـ ــدرب أون ـ ــاي إي ـم ــري حسم
ال ـتــأهــل مـشـي ـدًا ب ـ ــأداء نــابــولــي على
أرضه ،حيث خسر هذا األخير مباراة
واحدة على ملعب السان باولو طوال
املوسم ،جاءت أمام متصدر الدوري
اإليطالي يوفنتوس بنتيجة (.)1-2
م ـح ـل ـي ــا ،عـ ـ ــاد آرسـ ـ ـن ـ ــال إلـ ـ ــى امل ــرك ــز
الـ ــرابـ ــع ب ـع ــد ت ـغ ـل ـبــه ع ـل ــى واتـ ـف ــورد
خــارج الــديــار في ال ــدوري اإلنكليزي
ٌ
امل ـم ـت ــاز .فـ ــوز ج ـلــب ن ـظــافــة الـشـبــاك
خ ــارج الــديــار ألول م ــرة فــي ال ــدوري
هذا املوسم ،وهو ما يسعى لتكراره
فــي إيـطــالـيــا لـضـمــان ورق ــة الـعـبــور.
ٌ
م ـبــاراة صعبة تنتظر راب ــع ال ــدوري
اإلنـكـلـيــزي عـنــدمــا يـحــل ضيفًا على
وص ـيــف ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي ،فــي ظل
س ــوء س ـجــل آرسـ ـن ــال خـ ــارج ال ــدي ــار
ه ــذا امل ــوس ــم ،إذ خـســر فــريــق أون ــاي
إي ـ ـمـ ــري مـ ـب ــاراتـ ـي ــه ال ـس ــاب ـق ـت ــن فــي
ٍّ
ال ــدوري األوروب ــي أمــام كــل من باتي
ب ـ ـ ــوروس ـ ـ ــوف ال ـ ـب ـ ـيـ ــاروسـ ــي وري ـ ــن
ٌّ
الـفــرنـســي .سـجــل سيعزز ثقة رجــال
امل ــدرب اإليـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي،
الذين يتطلعون إلى إنهاء موسمهم
ببطولة أوروبية ،نظرًا إلى ابتعادهم
عن التتويج في الدوري اإليطالي.

أحرز هدف اللقاء الوحيد قبل نهاية
الوقت األصلي بأربع دقائق .ستلعب
مباراة اليوم على ملعب ستامفورد
ـام م ـضــاعــف من
ب ــري ــدج وف ــق اه ـت ـم ـ ٍ
م ــاوريـ ـسـ ـي ــو س ـ ـ ــاري ال ـ ـ ــذي س ـي ـنــزل
ب ـكــامــل ث ـق ـلــه ت ـف ــادي ــا ّ
ألي م ـفــاجــأة،
حيث يدرك املدرب اإليطالي جيدًا أن
تحقيق البطولة املـنـشــودة سيشكل
آخـ ـ ــر ضـ ـم ــان ــات بـ ـق ــائ ــه فـ ــي م ــرك ــزه
العام املقبل .مع فرض عقوبات على
تـشـيـلـســي تـمـنـعــه م ــن ال ـت ـعــاقــد في
سوقي االنتقاالت الالحقني ،سيشكل
امل ـ ــوس ـ ــم املـ ـقـ ـب ــل اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارًا حـقـيـقـيــا
ملــاوريـسـيــو س ــاري فــي عــامــه الثاني
ّ
ف ــي إنـكـلـتــرا ف ــي ظ ــل احـتـمــالـيــة بيع
ٌ
موسم
ايدين هازار إلى ريال مدريد.
صعب ينتظر تشيلسي ،الذي يعيش
أحــد أســوأ فتراته منذ مطلع األلفية
الجديدة.
في مباراة أخــرى ،يستقبل فالنسيا
جــاره اإلسباني فياريال ،في مبارا ٍة
ّ
تصب في مصلحة أصحاب األرض.
ت ـق ــدم «الـ ـغ ــواص ــات ال ـص ـف ــراء» أحــد
أســوأ مواسمها تاريخيًا في بطولة
ال ــدوري اإلسباني ،وهــذا ما تعكسه
ل ـغــة األرقـ ـ ــام ل ـفــريــق ف ـي ــاري ــال ،ال ــذي

ّ
يـحـتــل امل ــرك ــز  15ف ــي ال ـجــولــة ال ـ ــ،32
م ـب ـت ـع ـدًا بـنـقـطـتــن ف ـق ــط ع ــن م ــراك ــز
ّ
الـهـبــوط .فــي ظ ــل األوضـ ــاع املـتــرديــة
محليًا ،يسعى رجال املدرب خافيير
ك ــالـ ـيـ ـخ ــا إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق «مـ ـعـ ـج ــزة»
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على الجانب اآلخــر ،انخفضت آمــال
ت ـش ـي ـل ـســي فـ ــي الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى دوري
أبطال أوروب ــا بعد هزيمته األخيرة
أمـ ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول ،ع ـب ــر احـ ـت ــال أح ــد
املراكز األربعة في الدوري اإلنكليزي،
ـات الصعبة التي
نـظـرًا إلــى املــواج ـهـ ٍ
تنتظره ً في الجوالت األربع األخيرة،
مـ ـق ــارن ــة ب ـن ـظ ــرائ ــه امل ـن ــاف ـس ــن عـلــى
مـقــاعــد األب ـط ــال (تــوتـنـهــام ،آرسـنــال
ومانشستر يونايتد).
ّ
في ظل الوضع الضبابي في الدوري،
س ـي ـت ــوج ــه ت ـش ـي ـل ـســي إلـ ـ ــى ال ـخ ـي ــار
ّ
سيتوجب على
األسهل نسبيًا ،حيث
ال ـب ـلــوز تـحـقـيــق ال ـف ــوز بـ ــ 4مـبــاريــات
األوروب ـ ـ ــي ،م ــع سهولة
لــرفــع الـلـقــب ً
املنافسني مقارنة بمباريات الدوري
املحلي.
رغم إراحته أغلب العناصر األساسية
ف ــي ال ـف ــري ــق ،وض ــع تـشـيـلـســي قــدمــا
فـ ــي الـ ـ ـ ــدور ق ـب ــل ال ـن ـه ــائ ــي مل ـســاب ـقــة
الــدوري األوروبــي ،بعدما حقق فوزًا
متأخرًا بنتيجة ( )0-1على مضيفه
سالفيا براغ التشيكي في ذهاب دور
الـثـمــانـيــة .يــديــن تشيلسي بالفضل
ف ــي ت ـح ـق ـيــق هـ ــذا الـ ـف ــوز إلـ ــى الع ـبــه
اإلسـبــانــي مــاركــوس ألــونـســو ،الــذي

ويـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي أيـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــراخ ـ ــت
فــران ـك ـفــورت األمل ــان ــي نـ ــادي بنفيكا
البرتغالي ،في محاولةٍ للتأهل إلى
دور نصف النهائي ،بعد انتهاء لقاء
الذهاب ملصلحة بنفيكا (.)2-4

حـقـيـقـيــة ف ــي م ـحــاولــةٍ ل ـل ـعــودة أم ــام
فــالـنـسـيــا ،ب ـعــد أن خ ـس ــروا بـهــدفــن
مـتــأخــريــن فــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب التي
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ب ـن ـت ـي ـج ــة ( )1-3ل ـص ــال ــح
فالنسيا.
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أفقيا
 -1أمكنة مظلمة تحت األرض فــي رومــا القديمة ّ زمــن اإلضـطـهــاد ّالــرومــانــي – -2
ّ
وحجة
واحــة في ليبيا – مدينة فلسطينية في قطاع غــزة –  -3قــرار موثق بدليل
الجص –  -4عالمة على الرأس – ْ
ّ
رد على سؤال –  -5خاصتك باألجنبية – رسول
–
من الله – نعم –  -6شخصية فيروز في مسرحية أيام فخر الدين لألخوين رحباني
–  -7أعـمــال ب ــارزة فــي مجال األدب أو الفن أو الصناعة اليدوية – جنس ّ
حيات
من أصول ايطالية يلعب
خبيث جدًا –  -8إحسان – عائلة العب كرة قدم أرجنتيني ّ
حاليًا لصالح نادي الدرجة األولى يلقب بالفالكو –  -9مؤذن الرسول –  -10ممثل
مصري شهير

عموديًا

 -1اسم أطلق في األندلس على املسيحيني اإلسبان الذين احتفظوا بدينهم تحت
س ـيــادة اإلس ــام –  -2بـلــدة لبنانية بـقـضــاء ال ـشــوف –  -3نـهــر فــي ال ـع ــراق – جــرذ
األمة في البرملان – -5
باألجنبية – طليق –  -4ماركة غاالت ومفاتيح عاملية – ممثل ُ
للتعريف – منطقة ُيطلق عليها اليوم إسم لبنان الجنوبي كانت تعرف أيضًا ببالد
بشارة –  -6من أنــواع الغناء الشرقي –  -7للنفي – ّ
يجرب ويمتحن ويفحص – -8
سمى ليكون وارثًا ُ
بلدة لبنانية بقضاء الشوف – من ُي ّ
للملك ُ
والسلطان –  -9حرف
جر – ّ
بياع نقود بنقود غيرها –  -10إســم يطلق على بحيرة مالحة في فلسطني
بالجليل في منخفض الغور على الحدود السورية

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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 -1زاغروس – غلط –  -2يورك – مسبار –  -3در – أميري –  -4يفوزان – رنا –  -5نيرة – إد – سد
–  -6يوم – ّ
متردية –  -7عس – دل – أسر – ّ -8
الفيوم –  -9قليل – اي – فز –  -10أحمال – شريف

عموديًا
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مشاهير 3141

حلول الشبكة السابقة

 -1زيديني عشقًا –  -2اورفيوس – لح –  -3غر – ورم – أيم –  -4ركيزة – دلال –  -5را – ملف – -6
سمينات – يا –  -7سم – دراويش –  -8غبار – دسم –  -9ال – نسير – في –  -10طروادة – خزف

حل الشبكة 3140

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رســام أميركي ( )1956-1912وأحــد ّ
ّ
رواد الحركة التعبيرية التجريدية.
كان أسلوبه مبتكرًا بشكل كبير .لوحاته موجودة اآلن في عدد كبير من
متاحف العالم
 = 9+10+7+2+11عاصمة أفغانستان ■  = 6+5+3+4هــدوء وصمت ■
 = 9+1+8خوف

حل الشبكة الماضية :منذر القباني
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التعديالت الدستورية في مصر« :شخصنة» العام من أجل التمديد
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381

عبدالله السناوي *
القضية ليست أن تـمـ ّـر أو ال تـمـ ّـر التعديالت
ال ــدس ـت ــوري ــة امل ـق ـتــرحــة ،ال ـت ــي أق ـ ّـره ــا مجلس
ال ـن ــواب امل ـص ــري بــأغـلـبـيــة ك ـب ـيــرة ،فـقــد جــرت
الـ ـع ــادة ف ــي ج ـم ـيــع االس ـت ـف ـت ــاءات بــاخ ـتــاف
درج ـ ــات نــزاه ـت ـهــا وشـفــافـيـتـهــا ومـسـتــويــات
حــريــة إب ــداء ال ــرأي فــي مــوضــوعـهــا أن تحسم
«كتلة نعم» نتائجها.
ع ـل ــى مـ ـ ــدى عـ ـق ــود ط ــوي ـل ــة وم ـت ـن ــاق ـض ــة فــي
خياراتها الرئيسية لم يحدث مــرة واحــدة أن
نـجـحــت «كـتـلــة ال» ف ــي مـنــع ت ـمــريــرهــا ،مهما
بلغت خطورتها وعمق االستقطاب في بنية
املجتمع .بعض األسـبــاب تعود إلــى العزوف
العام عن املشاركة في مثل هذه االستفتاءات
إثر التجارب السلبية املتراكمة ،باستثناء ما
ّ
تولد في أعقاب ثورة «يناير» من ثقة بأن لكل
صوت قيمته في تقرير املستقبل.
ُ
بـعــض األس ـب ــاب األخـ ــرى تـنـســب إل ــى البيئة
الـسـيــاسـيــة وم ــدى مــا تــوفــره مــن حــريــة إب ــداء
الرأي في موضوع يحتمل إجابتني« :نعم» أو
«ال» ،وهذه مسألة حريات عامة تصون حقوق
املواطنني دون خوف أو خشية أذى ،كما أنها
م ـســألــة تـقــالـيــد ي ـف ـتــرض أن ت ـتــراكــم ويــرتـفــع
الــوعــي الـعــام بأهميتها حتى يـكــون املساس
بها مــن امل ـحـ ّـرمــات .وبـعــض األس ـبــاب الثالثة
ترجع إلــى مستوى الوعي تحت وطــأة العوز
واس ـت ـض ـعــاف ال ـح ـق ــوق ال ـع ــام ــة ف ــي املـنــاطــق
املـ ـح ــروم ــة األق ـ ــل تـعـلـيـمــا وص ـح ــة بـمـعــايـيــر
تـقــاريــر التنمية الـبـشــريــة واألك ـثــر اسـتـعــدادًا
ملجاراة السلطات ،أيًا كانت توجهاتها خشية
أي أضرار قد تلحق بها .في أجواء «يناير» بدا
أن تجاوز موروثات املاضي ممكن ،فقد امتدت

طوابير االستفتاء أمــام اللجان لكيلو مترات
تحت املـطــر .كــان املشهد بديعًا واستثنائيًا،
غـيــر أن ــه لــم تـكـتــب لـلـتـجــربــة أن تــأخــذ مــداهــا
وتتكرس قواعدها.
استحالت مشاهد استفتاء مارس  2011على
تعديالت دستورية مـحــدودة إلــى مشاحنات
ط ــائـ ـفـ ـي ــة قـ ـ ــادهـ ـ ــا الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــون و«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املسلمون» ،كأن االستفتاء على الدين نفسه،
ّ
املؤسسة الختطاف الثورة
كان تلك الخطيئة
ن ـف ـس ـهــا .تـ ـك ــرر األمـ ـ ــر ن ـف ـســه ف ــي االس ـت ـف ـتــاء
عـلــى دس ـتــور  ،2012ال ــذي صــاغـتــه الجماعة
م ــع ح ـل ـفــائ ـه ــا ،دون أدنـ ـ ــى اع ـت ـب ــار لـحـقـيـقــة
أن الــدســات ـيــر تــوضــع بــال ـتــوافــق ال اإلق ـص ــاء،
ب ــال ــرض ــا ال الـ ـتـ ـخ ــوي ــف ،وإال ف ــإنـ ـه ــا تـفـقــد
مشروعيتها وتكون نهايتها مسألة وقت.
ُ
الــدســاتـيــر ليست نصوصًا تـصــاغ على ورق
ّ
تمر باالستفتاء قبل أن تــودع األدراج ،يؤخذ
ببعضها حـســب مقتضيات املـصــالــح اآلنـيــة
ويترك أغلبها دون إنفاذ ،بقدر ما هي القواعد
ّ
امل ـن ــظ ـم ــة إلدارة الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى ن ـح ــو حــديــث
يضمن الـتــوازن بني مؤسساتها وعــدم تغول
السلطة التنفيذية على السلطتني القضائية
وال ـتـشــريـعـيــة وي ـص ــون ال ـح ــري ــات وال ـح ـقــوق
العامة .لكل دستور فلسفته ،فإذا ما تقوضت
أزهـقــت روح ــه .فلسفة الــدسـتــورّ ،
أي دسـتــور،
أهم من نصوصه ،النصوص قد يطرأ عليها
الـتـعــديــل ،فــالــدسـتــور لـيــس قــرآنــا – كـمــا قيل
لـتـســويــغ الـتـعــديــات املـقـتــرحــة .ه ــذه حقيقة،
ّ
وال ــدسـ ـت ــور املـ ـص ــري ال ـح ــال ــي ي ـنــظــم طــريـقــة
تعديله .غير أن الدستور – كما يجب أن يقال
– ليس لعبة تدخل عليها تعديالت من وقت
إلى آخر دون حاجة أو مقتضى أحيانًا.
ك ــان ــت الـ ــدعـ ــوة ل ــوض ــع دسـ ـت ــور ج ــدي ــد بـعــد

(أ ف ب)

عشر سنوات قبل االستفتاء على التعديالت
املطروحة أسوأ ما ّ
تردد تحت قبة البرملان ،أو
ُ
نشر على ورق صحف .إنه االستخفاف الكامل
بــأيــة أص ــول وقــواعــد يعرفها العالم الحديث
والدول التي تحترم نفسها.
قيمة الدساتير فيما تنطوي عليه من قواعد
ال يصح معها أي تعديل أثناء إنفاذها ،وإال
ف ــإن ـه ــا «ت ـش ـخ ـص ـ ُـن» م ــا ه ــو عـ ــام بـطـبـيـعـتــه،
كــالـتـعــديــل الـ ــذي أدخ ـ ــل لـتـمــديــد م ــدة رئـيــس
الـجـمـهــوريــة الـحــالــي لـعــامــن إضــافـيــن حتى
ً
تـصـبــح س ـ ّـت س ـن ــوات ب ــدال م ــن أرب ــع وإج ــازة
إعادة انتخابه ملرة تالية .هذا النص  -بالذات
 استوقف التغطيات اإلعالمية الدولية أكثرمــن غ ـيــره ،ورب ـمــا دون غ ـيــره .رئـيــس مجلس
النواب املصري اعتبر التركيز على ذلك النص
أمرًا مجحفًا وغير منصف .هل هذا االستنتاج
قادر على إقناع أحد في العالم بأن التعديالت
أوسع من أن يكون التمديد الرئاسي جوهرها
وداعيها؟
لم يكن تعديل النص الرئاسي وحده موضوع
امل ـس ــاج ــات ،ال ـت ــي ج ــرت ف ــي م ــا أط ـل ــق عليه
«ال ـح ــوار املـجـتـمـعــي» داخ ــل ال ـبــرملــان دون أن
يـمـتــد إل ــى خ ــارج ــه ف ــي ال ـص ـحــافــة واإلع ـ ــام،
وهـ ــذه م ــأس ــاة ب ــذات ـه ــا .ت ــوات ــرت اع ـت ــراض ــات
ع ـل ــى نـ ـص ــوص الـ ـتـ ـع ــدي ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى ،فـيـمــا
يتعلق بالقضاء ومدى استقالله عن السلطة
التنفيذية ،وإع ــادة تعريف الــدور الدستوري
للقوات املسلحة وإنشاء غرفة برملانية ثانية
باسم «مجلس الشيوخ» دون أن تكون هناك
ً
مـهــام حقيقية مـسـنــدة إلـيــه فـضــا عــن تكلفة
انتخابه ورواتب أعضائه على موازنة الدولة
املثقلة.
مـضــت املـســاجــات شـبــه املـكـتــومــة ح ــول كل

كان أسوأ ما
جرى في
الجلسة
ذلك التعبير
ّ
المتفلت باتهام
المعارضين
بأنهم «غير
مصريين»

نص وحــرف دون أن ُيتاح للرأي العام على
نـحــو واس ــع أن يـطـلــع عـلــى وج ـه ــات النظر
املختلفة .لم تتمكن املعارضة املدنية من أن
تـعــرض األس ـبــاب الـتــي تــدعــوهــا للتصويت
ب ـ ــ«ال» ،حـســب الـتــوجــه الـســائــد ،أو مقاطعة
االس ـت ـف ـت ــاء ح ـســب ت ـ ّ
ـوج ــه آخـ ــر دون حسم
للموقف األخـيــر حتى اآلن .بحكم األصــول
امل ـس ـت ـق ــرة ال ي ـن ـب ـغــي أن تـ ـك ــون الــدســات ـيــر
موضوع منازعة ولو باملقاطعة أو الصمت
بــن حـكــم وم ـعــارضــة ،األص ــل هــو الـتــوافــق،
غـيــر أنــه ال يمكن ّ
االدعـ ــاء أن شيئًا مــن ذلــك
قد حــدث .كان الفتًا نسبة البرملانيني الذين
أق ــروا الـتـعــديــات ( )531إل ــى مــن رفضوها
( )22فــي الجلسة التي صوتت عليها نـ ً
ـداء
ب ــاالس ــم .ال ـف ــارق الـكـبـيــر ال يـعـكــس مــوازيــن
الـقــوى السياسية الحقيقية بـقــدر مــا يعبر
عن طبيعة البرملان الحالي والـظــروف التي
أت ــت ب ـنــوابــه إل ــى م ـقــاعــدهــم .ب ــدت نـظــرتــان
متناقضتان ّ في تلك الجلسة.
أواله ـمــا ،تبنتها كتلة «امل ــواالة» التي ذهبت
إلــى اعتبار التعديالت الدستورية ضرورية
الستكمال الرئيس الحالي املـشــروعــات التي
بدأها وضمانًا الستقرار البلد .بل إن تقرير
لجنة ال ـشــؤون الــدسـتــوريــة والتشريعية في
مجلس النواب ،التي أقرت الصياغة األخيرة،
قالت ّ
نصًا« :إن فلسفة تعديل الدستور تقوم
على أس ــاس بـنــاء مــؤسـســات قــويــة ومـتــوازنــة
وديمقراطية تقوم بمسؤوليتها بكفاءة دون
املـســاس بــالـضـمــانــات األســاسـيــة الـتــي كفلها
ّ
الــدس ـتــور» دون أن يــتـســق ظــاهــر األل ـفــاظ مع
ح ـقــائــق األمـ ـ ــور .بـ ــذات االتـ ـج ــاه ذه ــب رئـيــس
املجلس النيابي إلى اعتبار التعديالت تدعيمًا
لإلصالح السياسي دون أن يقول كيف ومتى؟

وما املقصود باإلصالح السياسي؟
وثانيتهما ،أعربت عنها كتلة «املعارضة»،
ً
الـتــي رفـضــت الـتـعــديــات جملة وتفصيال،
ً
شكال وموضوعًا ،ونزعت عنها مشروعيتها
واع ـت ـب ــرت ـه ــا ت ـ ـجـ ــاوزًا دسـ ـت ــوري ــا ال يـصــح
االستفتاء عليه .تدرك أن التعديالت سوف
ت ـمــر ،لـكـنـهــا تـتـحـســب م ـمــا ق ــد ي ـحــدث غ ـدًا
مــن تــداعـيــات وعــواقــب .كــان أس ــوأ مــا جرى
فــي جـلـســة إقـ ــرار الـتـعــديــات ذل ــك التعبير
ّ
املـتـفــلــت ،ال ــذي يـســيء لـكــل معنى سياسي
وأخالقي في البلد ،باتهام املعارضني بأنهم
«غ ـيــر م ـص ــري ــن» .رغ ــم أن رئ ـيــس ال ـبــرملــان
رفــض التفلت اللفظي إال أنــه بــذاتــه تعبير
عن نوع من االستباحة سممت املجال العام.
االخ ـتــاف والـتـنــوع مــن ضـ ــرورات التحول
إلـ ــى دول ـ ــة ح ــدي ـث ــة ،م ــدن ـي ــة ودي ـم ـق ــراط ـي ــة،
باملمارسة ال االدع ــاء .مــا يحمي االستقرار
ال ـ ـضـ ــروري ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد أن ت ــؤك ــد ق ــواه
السياسية الحية بقدر ما تستطيع أهمية
احـ ـت ــرام ال ـق ــواع ــد ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـحــدي ـثــة ال
االل ـت ـف ــاف ع ـل ـي ـهــا ،وت ـل ـفــت رغـ ــم أيـ ــة أجـ ــواء
سلبية إلى أهمية إنفاذ ضمانات الحريات
وال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ال ـ ـعـ ــامـ ــة واس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـق ـض ــاء
واستقالل الجامعات وحرية العمل األهلي
وال ـن ـق ــاب ــي وال ـث ـق ــاف ــي املـ ـنـ ـص ــوص عـلـيـهــا
فــي الــدس ـتــور .بـقــدر االنـفـتــاح عـلــى العصر
وقـيـمــه الــدسـتــوريــة الـحــديـثــة الـتــي تضمن
الحريات العامة للمواطنني وترفع املظالم
عن كاهلهم تتأكد قوة الدول وقدرتها على
توفير األمــن واالسـتـقــرار وتكتسب قدرتها
على صنع مستقبلها بثقة.
هذه بديهية ال يصح السجال فيها.
* كاتب مصري
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فلسطين الكنعانية
في األركيولوجيا
عالء الالمي *
ّ
توقفنا فــي مقالة سابقة بعنوان «القدس
ه ــي أورش ـل ـي ــم ال ـك ـن ـعــان ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة»
(«األخ ـب ــار» ،عــدد  2نـيـســان /أبــريــل )2019
عند عدد من األدلة اآلثارية «األركيولوجية»
التي تؤكد كنعانية وفلسطينية أورشليم
الـ ـ ـق ـ ــدس ،وت ـن ـق ــض الـ ـف ــرضـ ـي ــات ال ـل ـغــويــة
التأثيلية «اإلتـيـمــولــوجـيــة» الـتــي طرحها
باحثون عــرب؛ منهم فاضل الربيعي حول
يمنية الجغرافية التوراتية .وقبل أن نكمل
مــا ب ــدأن ــاه ،نـتــوقــف بــاخـتـصــار عـنــد مقالة
تعقيبية للصديق الـبــاحــث أحـمــد الــدبــش
بعنوان «تاريخ القدس وأصل «أورشليم»:
التوراة ...ليست هنا!» («األخبار» ،عدد 12
نيسان  /ابريل .)2019
يتركز نقد الدبش على أمــريــن :األول نقده
ل ـل ـم ـص ــدر الـ ـ ـ ــذي أخـ ـ ـ ــذت عـ ـن ــه امل ـق ـت ـب ـســن
املتعلقني بــ«نـصــوص الـلـعــن» الفرعونية،
والثاني على تزمني نص نقش سلوان .نقد
جوهر املقتبس ينبغي أن يوجه أساسًا إلى
َ
صاحبي ّ
النصني وليس َّ
إلي أو إلى الباحث
فـ ـ ــراس الـ ـ ـس ـ ــواح ،وإنـ ـم ــا ي ـم ـكــن أن يــؤخــذ
علينا عــدم ذكــر مــا أثير مــن اعـتــراضــات أو
َ
املقتبسني مــن قبل باحثني
تحفظات على
آخرين ومــن قبلنا أيضًا ،وهــي اعتراضات
وخــافــات ذات طــابــع لـ ّغــوي ولـيــس آثــاريــا
بخصوص ما أثاره املعقب حول الفرق بني
«أورشاليم» و«أوشاميم» .ولكنني كنت في
مـعــرض اسـتــراتـيـجـيــة أخ ــرى ال عــاقــة لها
بالخالفات الكثيرة بــن ال ـقــراءات اللغوية
اإلت ـي ـمــولــوج ـيــة لـلـنـصــوص ال ـقــدي ـمــة على
أه ـم ـي ـت ـهــا .اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــي ك ــان ــت تنصب
أس ــاس ــا ع ـل ــى ن ـق ــض وت ـف ـن ـيــد ال ـج ـغــراف ـيــة
التوراتية اليمنية والعسيرية وفي وجود
أورشليم القدس الكنعانية اليبوسية في
فـلـسـطــن .وسـ ــواء كــانــت بــركــة حــزقـيــال قد

أنشئت في القرن السابع قبل امليالد أو بعد
ذلك ببضعة قرون ،فإنها تؤكد فلسطينية
الـجـغــرافـيــة الـتــوراتـيــة ولـيــس يمنيتها أو
عسيريتها.
أما قول املعقب إنه «ال وجود ملدينة القدس
قبل الـقــرن السابع قبل املـيــاد أثــريــا» فهو
مــوضــوع آخــر ،يقفز القائل بــه على الدليل
األركيولوجي الــذي أكــده عــدد من العلماء،
وآخــرهــم كاثلني كينون فــي رصــدهــا ملوقع
ومخلفات أورشليم اليبوسية في العصر
الـبــرونــزي كما بينت فــي املقالة ذاتـهــا .أما
القول بعدم العثور على أي أثر آثاري يربط
العهد القديم بالقدس فهو يختلف تمامًا عن
القول بعدم العثور على أي أثر أركيولوجي
يربط السردية اليهودية العبرانية بأرض
فلسطني .فالعهد القديم «وتحديدًا التلمود
األورشـ ـلـ ـيـ ـم ــي» ،ل ــم ي ـك ـتــب إال ب ـع ــد ق ــرون
ع ــدي ــدة م ــن أح ـ ـ ــداث ت ـل ــك الـ ـس ــردي ــة وب ـعــد
َ
القضاء على دويلتي إسرائيل ويهوذا ،أي
بعد العودة من األسر البابلي وتحول إقليم
«اليهودية» إلــى محمية فارسية صغيرة.
ثم إن العهد القديم هو جزء متأخر تأريخيًا
من تلك السردية الكنعانية املدعمة باألدلة
اآلث ــاري ــة ،ولـيـســت تـلــك ال ـســرديــة ج ــزءًا من
العهد الـقــديــم ،كما يـحــاول الـتــوراتـيــون أن
يرسخوا في أذهان الناس ،وقد نجحوا في
ذلك لشديد األسف .وما يقتبسه الدبش عن
اآلثارية الهولندية شتاينر صحيح بشكل
ع ــام ألن ـهــا تـنـكــر وجـ ــود أورش ـل ـيــم الـقــدس
كمدينة (مـقــدســة وخــاصــة مــن وجـهــة نظر
الله والـنــاس قبل الـقــرن السابع الهجري).
فــاملــديـنــة كــانــت كـنـعــانـيــة يـبــوسـيــة وثنية
م ــن حـيــث الــديــانــة قـبــل تـسـلــل الـعـبــرانـيــن
وس ـي ـطــرت ـهــم ع ـل ـي ـهــا .أمـ ــا إنـ ـك ــار شـتــايـنــر
لوجود أي آثار أو بقايا أســوار في العصر
الحديدي فيتناقض مع مكتشفات كاثلني
كينون ألورشليم اليبوسية جنوبي القدس

الـحــالـيــة ،وق ــد رسـمــت ـ ـ كـيـنــون ـ ـ مخططًا
دقيقًا للمدينة على أســاس ما عثرت عليه
من مكتشفات! ويبقى تحري األمر ومعرفة
الحقيقة مطروحًا وضروريًا لحسم الخالف
بني الباحثتني بتفحص األدلة.
إن تحويل أي خــاف فــي ق ــراءة النصوص
بني الباحثني إلى عملية جنائية واتهامية
تتعلق بالتزوير والتحريف دائمًا واعتبار
ذلك القاعدة وليس االستثناء ،ودون تمييز
ِّ
ب ــن م ــا ي ـف ـيــد رواي ـت ـن ــا املـ ــؤكـ ــدة لـلـســرديــة
الكنعانية فــي فلسطني وال ـقــدس وينقض
الــروايــة الـتــوراتـيــة الصهيونية الـتــي تريد
التهام تلك السردية وجعلها هامشًا لها،
ليس مفيدًا وال هو من املنهجية العلمية في
شيء .أقول هذا رغم أن من غير املمكن تبرئة
جميع الباحثني ـ ـ وخصوصًا الصهاينة ـ ـ
من محاوالت التزوير والتحريف ألغراض
سياسية وديـنـيــة ،لكن هــذه االسـتـثـنــاءات
تـعــالــج بـتـقــدم الــدل ـيــل املـقـنــع عـلــى ح ــدوث
ال ـتــزويــر وال ـت ـحــريــف ووض ـع ــه ف ــي سياقه
الحقيقي .إن قــراءة جــون ولسن لنصوص
ً
اللعن الفرعونية ،مثال ،ال تفيد التوراتيني
الصهاينة فــي ش ــيء ،بــل عـلــى الـعـكــس من
ذلك تضرهم وتفيدنا ،ألنها تؤكد كنعانية
أورش ـل ـي ــم ال ـقــدي ـمــة ول ـي ــس ي ـهــودي ـت ـهــا أو
عبرانيتها ،فحاكمها «يقرب أمــو» املذكور
فــي ال ـنــص الـفــرعــونــي هــو كـنـعــانــي وليس
عـبــريــا كـمــا يظهر مــن لـفــظ االس ــم والـفـتــرة
الزمنية املفترضة له أي القرن التاسع عشر
قبل امليالد إن صحت هذه القراءة.
إن األمـ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق ه ـن ــا بـ ـ ـق ـ ــراءات مـخـتـلـفــة
ملخلفات آث ــاري ــة ،ولـيــس بتأكيد أو نـكــران
ُ
حسمت رأيي في هذا
تأريخية التوراة ،فقد
املــوضــوع فــي مـنــاسـبــات عــديــدة واعـتـبــرت
النص التوراتي وخصوصًا ما تعلق منه
بأحداث ما قبل القرن الخامس ق.م ،نصًا غير
تأريخي ،بل هو خرافي وأيديولوجي كتب
لغرض دعائي ملصلحة السلطات الحاكمة
فــي زمــن يوشيا العائد مــن بــابــل .وهــذا ما
يؤكده الباحث اإلركيولوجي «اإلسرائيلي»
َّ
فنكلشتاين حني يقول «إن قسمًا كبيرًا من
التوراة كان دعائيًا وأسطوريًا» .أما القسم
الذي كتب من التوراة في زمن يوشيا ،فكان
ب ـهــدف دع ــم مملكة ه ــذا األخ ـي ــر ،ويضيف
َّ
فنكلشتاين «إن النص التوراتي اليوشاوي
َّ
ك ــان مـبـتـ َـدعــا كـلـيــا .ذل ــك أن ال ـتــاريــخ ينفع
في األيديولوجيا ،وكــان على كاتب النص
اإلشـ ــارة إل ــى أســاطـيــر مبنية ح ــول أبـطــال
ســاب ـقــن ان ـت ـق ـلــت أخ ـب ــاره ــم م ــن ج ـيــل إلــى
جيل» .ويبقى اإلخالص للحقيقة هو األهم!

ّ
األدلة األركيولوجية
ب ــال ـع ــودة الـ ــى عـ ــرض األدلـ ـ ــة ّاألرك ـيــولــوج ـيــة
األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ت ـن ـق ــض وتـ ـف ــن ــد ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
ال ـت ــورات ـي ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ،ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث فــاضــل
الربيعي:
ت ـص ـلــح مــدي ـنــة ب ـيــت آش ـ ــان ل ـت ـكــون ن ـمــوذجــا
مل ــدن فـلـسـطــن الـكـنـعــانـيــة ال ـتــي ال عــاقــة لها
بــال ـســرديــة ال ـت ــورات ـي ــة .ف ـقــد ت ــم ال ـت ـعــرف إلــى
آثارها قــرب بيسان الحالية ،من قبل اآلثــاري
روي خالل حملته التنقيبية في الثالثينيات
مــن الـقــرن املــاضــي .وتـبــن أن هــذا املــوقــع كان
مسكونًا منذ األلــف الــرابــع قبل املـيــاد ،وبلغ
ازدهـ ــاره فــي مدينة مـســورة فــي الـقــرن الــرابــع
عشر ق.م .وأبرز ما تم اكتشافه فيه هو سلسلة
من طبقات املعابد الكنعانية في طبقات آثارية
مـتــراكـمــة بعضها ف ــوق بـعــض .يــرجــع املعبد
األول إلى القرن الرابع عشر قبل امليالد ،يليه
معبد آخر يعود إلى القرن الثاني عشر ق .م،
ُ
وع ـثــر فــي ح ــرم املـعـبــد عـلــى تـمــاثـيــل مصرية
وكنعانية .أمــا فــي الطبقة الثالثة فعثر على
آث ــار تـعــود إل ــى الحقبة الـيـهــوديــة القصيرة،
تليها طبقة فيها آثار إغريقية وفوقها كنيسة
بيزنطية .ويعلق الباحث فراس السواح الذي
لخص هذه املكتشفات بقوله «وهكذا ،تجتمع
فــي بيت آشــان كــل ِّ
البينات املعاكسة لنظرية
كمال الصليبي .فاسم املوقع قديم قدم سكناه.
وقد وجد مكتوبًا في الوثائق التي عثر عليها
ب ــن أن ـق ــاض املــدي ـنــة وال ع ــاق ــة ل ــه بــالـيـهــود
النازحني إلى فلسطني بتسميته تيمنًا بموقع
ُّ
قــديــم فــي عسير كما يــرى الصليبي .واللقى
امل ـصــريــة ال ـتــي وجـ ــدت ف ــي امل ــوق ــع م ــن نصب
وت ـمــاث ـيــل ونـ ـق ــوش وك ـت ــاب ــات هـيــروغـلـيـفـيــة
تثبت أن مسرح السجالت املصرية الفرعونية
هو بالد الشام ال غرب الجزيرة العربية .ومع
ذلــك ،ودون التوقف عند هــذه الحقائق ،ينقل
كمال الصليبي بيت شان إلى منطقة الطائف
فيجدها في قرية الشنية».
ومــن امل ــدن الكنعانية والفلسطينية األخــرى
م ــدي ـن ــة «شـ ـكـ ـي ــم» الـ ـت ــي لـ ــم ت ـك ــن ل ـه ــا عــاقــة
بــال ـع ـبــران ـيــن أو ب ـنــي إس ــرائ ـي ــل ط ـ ــوال آالف
السنوات التي سبقت ظهورهم فــي فلسطني
الـقــديـمــة :تــم الـتـعــرف الــى آث ــار شكيم فــي تل
بالطة قرب نابلس بعد عمليات التنقيب التي
َ
قــام بها د .سولن ود .والتر بني سنتي 1913
َ
و  ،1934واستكملها د.رايت بني سنتي 1956
و .1964وقد ّبينت نتائج التنقيبات أن املوقع
كــان مسكونًا منذ العصر الحجري الحديث،
إال أن املدينة املـســورة لــم تظهر إال فــي عصر
ال ـب ــرون ــز الــوس ـيــط مـطـلــع األلـ ــف ال ـثــالــث قبل

امليالد ،لكنها دمرت في أواسط القرن السادس
عشر ق .م .وكانت شكيم الكنعانية ذات شأن
في عهد تل العمارنة ،وظهر اسم ملكها البايو
في مراسالت مع حكام فينيقيا من جهة ،ومع
حـكــام مصر الفرعونية مــن جهة أخ ــرى .وقد
ُدمرت في أواخر القرن الثاني عشر ق .م ،وأعيد
بناؤها في القرن العاشر ق .م ،وأصبحت جزءًا
مــن مملكة إسرائيل الشمالية قصيرة العمر
نسبيًا حتى االجتياح اآلشوري ،وإسقاط تلك
اململكة .وتظهر آثــار التدمير في هذه الطبقة
اآلثــاريــة .أما الصليبي فاقترح أن تكون قرية
سقامة في منطقة الزهران السعودية ،أو بلدة
القاسم قرب القنفذة ،هي شكيم الكنعانية.
يبدو من الطريف وجود طريقتني مختلفتني
ً
َ
ونتائج ،لقراءة
شكال ،متشابهتني مضمونًا
دلـ ـي ــل أركـ ـي ــول ــوج ــي ح ــاس ــم ومـ ـشـ ـه ــور عـنــد
اآلث ـ ــاري ـ ــن ي ــدع ــى ن ـق ــش أو ل ـ ــوح شـلـمـنـصــر
ال ـثــالــث .ال ـق ــراءة األولـ ــى هــي لـلـبــاحــث فــاضــل
الربيعي ،باعتماد طريقته في املقارنة اللغوية
التأثيلية ،والـثــانـيــة لـكــاتــب آخــر هــو جــوريــن
كيلو وال ــذي يعتمد التحليل األيــديــولــوجــي
ال ـت ــاري ـخ ــي ال ـس ـط ـحــي ل ــأث ــر األرك ـي ــول ــوج ــي
حول هذا النقش نفسه ،ولكن لهدف سياسي
وأنثروبولجي آخر ال عالقة له بنطاق بحثنا
وي ـت ـع ـلــق بـتـفـسـيــر م ـت ـهــافــت ي ـن ـفــي م ـشــاركــة
الـ ـع ــرب الـ ـ ـ ــواردة ف ــي الـ ـل ــوح ب ـع ـب ــارة «أري ـب ــي
جنديبو» أو «جندب العربي».
َّ
إن الحدث الــذي يستعرضه نقش شلمانصر
بــدقــة شــديــدة هــو معركة قــرقــرة أو كــركــرا في
الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ق .م ،فـ ـم ــاذا ن ـع ــرف ع ــن هــذا
النقش أو اللوح؟
ً
ينبغي الـتـفــريــق أوال ،بــن مــا يـسـمــى «نقش
شلمانصر» وهــو لــوح بوجه واح ــد ،يتحدث
ع ــن م ـعــركــة ق ــرق ــر «كـ ــركـ ــرا» واسـ ـم ــه الـعـلـمــي
( ،)Kurkh Stelaورد فيه ذكر أسماء اثني عشر
ملكًا تحالفوا لصد جيوش شلمانصر الثالث
الـغــازيــة لـبــاد آرام وفينيقيا وفـلـسـطــن .أمــا
ّ
الثاني فهو املعروف بمسلة شلمانصر الثالث
أو املسلة السوداء ( .)Black Stelaوهي مسلة
بــأربـعــة أوج ــه ،وفيها يــرد ذكــر حملة حربية
أخ ــرى ،أو ربـمــا هــي نفسها إنـمــا باختصار،
ذكرت فيها أسماء خمسة ملوك فقط .الواضح
أن الكاتبني يناقشان نقش أو لوح شلمانصر
ّ
عن معركة قرقرة ،ال مسلة شلمانصر السوداء.
يــؤرخ اللوح أو النقش لحملة امللك اآلشــوري
الــرافــدي ـنــي شـلـمــانـصــر ال ـثــالــث ض ــد دوي ــات
املدن في ما نسميها اليوم بالد الشام ،ويعتقد
باحثون أن اللوح كان نصبًا تذكاريًا تحذيريا
نصب في شــارع عريض للدعاية .يبدأ اللوح
بسرد لحملة شلمانصر السادسة مع جيشه

وقوامه مئة ألف رجل من نينوى ،عبروا نهر
َ
تيكريس «دجلة» ،ونهر الفرات ،فسقطت عدة
مـ ــدن ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك «ح ـل ـبــت» أي ح ـلــب تحت
سيطرته ،وأجـبــر حكامها على دفــع الجزية.
ثم تعرض الجيش اآلشوري لهجوم من قوات
ملك حماة ،فراح ينهب العديد من املدن ،إلى أن
تصدت له قوات التحالف في موقع كركرا على
نهر العاصي .وزعــم كــا الطرفني أنــه انتصر
في الحرب.
نكتفي بأسماء بعض«دويالت املدن» الواردة
ف ــي ال ـن ـق ــش واملـ ـع ــروف ــة ل ــدي ـن ــا الـ ـي ــوم وه ــي:
حـمــاة ،حـلــب ،أرواد ،دمـشــق ،جبيل ،أسرائيل
«اململكة الصغيرة املـنـقــرضــة» وبـيــت عمون،
أما صيدا وصور فلم تشتركا في الحرب ،بل
دفعتا الجزية لآلشوريني .فماذا يقول فاضل
الربيعي عن نقش شلمانصر الثالث ،وكيف
يـحـلـلــه لـيـضـمــه ف ــي الـنـهــايــة إل ــى الـجـغــرافـيــة
التوراتية اليمنية؟
إن ترجمة نص النقش كما أورده الربيعي في
مقالة له على موقع قناة «الجزيرة» مختلفة
تمامًا عن الترجمة التي يقدمها كيلو .فثمة
ف ــرق كـبـيــر ب ــن ال ـن ـصــن ،وب ـمــا أن ـنــا ال نملك
تــرج ـمــة رس ـم ـيــة أو شـخـصـيــة ل ـنــص الـنـقــش
بلغته األصـلـيــة ،فسنكتفي بمناقشة تـنــاول
الــربـيـعــي لـلـنــص ال ــذي قــدمــه ،ونــرجــح صحة
ترجمة النص التي يقدمها جورين كيلو ألنها
قريبة جدًا من ترجمات أخرى ،منها الترجمة
التي يعتمدها عبد العزيز صالح فــي كتابه
«الشرق األدنــى القديم ...مصر والـعــراق» ،ص
 ،777ترجمة محمـد بيومي مهران في كتابه
«تاريخ العراق القديم» ،ص .376
يـشــن الــربـيـعــي حـمـلــة ضــاريــة عـلــى الـتــزويــر
والـتــاعــب ال ـتــوراتــي بــالـنـصــوص والـنـقــوش
التاريخية ،فيقول «لقد جرى تالعب مفضوح
وشامل في قــراءة وفهم املضامني الحقيقية
لكل النقوش مــا يــزيــد على خمسة مجلدات
ضخمة فــي املـتـحــف الـبــريـطــانــي ،وأك ـثــر من
ذلـ ـ ــك ،تـ ـ ّـم م ــن خـ ــال هـ ــذه ال ـ ـقـ ــراءة ال ـتــاعــب
بـتــاريــخ املـنـطـقــة وتـلـفـيــق تــاريــخ فلسطيني
ليدعم أسطورة وجود مملكة إسرائيلية في
فلسطني قـبــل أل ـفــي عـ ــام» .ي ـ ّ
ـزج الـكــاتــب هنا
بمعلومات لم تــرد في نقش شلمانصر ،وال
فــي ق ــراءات ــه امل ـعــاصــرة ،فمملكة «اســرائ ـيــل»
األق ـ ــرب إل ــى الــوث ـن ـيــة الـكـنـعــانـيــة مـنـهــا إلــى
ال ـي ـه ــودي ــة ،ه ــي دوي ـل ــة ص ـغ ـيــرة ل ــم ت ــدم في
ج ـم ـي ــع م ــراحـ ـلـ ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن ق ــرن ــن وس ـت ــة
أع ـ ــوام ،وق ــد أن ـهــى وج ــوده ــا امل ـلــك اآلش ــوري
تغالت بالصر ،أما الدويلة اليهودية الثانية
«يـهــوذا» ،فقد استمرت حتى سنة  588ق .م.
وأنهى امللك الكلداني نبوخذنصر وجودها،

األمر يتعلق
بقراءات مختلفة
ّ
لمخلفات آثارية،
وليس بتأكيد
تأريخية التوراة
أو نكرانها

وهذا ما يعترف به التوراتيون أنفسهم.
ثم إن الربيعي لم يقدم أي أدلة على «التالعب
امل ـف ـض ــوح» ف ــي ن ـقــوش امل ـت ـحــف الـبــريـطــانــي،
بــل هــو لــم يــذكــر حـتــى عـنــاويــن تـلــك النقوش
واملـجـلــدات الخمسة! وبعد أن يثير الربيعي
ب ـع ــض ال ـت ـش ـك ـي ـك ــات وال ـ ـف ـ ــروق فـ ــي األرق ـ ـ ــام
ً
والتواريخ واألسماء ،يكتب «أوال ـ ـ إن الحملة
الـتــي قــادهــا شلمانصر الـثــالــث بنفسه نحو
 850ق .م .جــرت في اليمن القديم ضد مملكة
أوسان وليس في فلسطني .وكانت أوسان من
أهــم حلفاء سبأ» .ويضيف الربيعي «ثانيًا ـ ـ
إن امللك اآلشــوري واجه تحالفًا قبليًا عريضًا
ض ــم ب ـنــي إس ــرائ ـي ــل (م ـل ــك أخ ـ ــاب) وال ـكــاهــن
ال ـي ـهــودي بـعـشــا ـ ـ ـ ـ بـعـشــه ،وأوس ـ ــان وخ ــوالن
وم ـلــك دم ـشــق (!!) وبــال ـط ـبــع ال يـمـكــن تـخـ ّـيــل
وجود مثل هذا التحالف في أرض فلسطني»...
«سنجد اسم املدينة التي وصلها شلمانصر
(أرجانة ـ ـ عرجانة) في محافظة لحج ،مديرية
ط ــور ال ـب ــاح ــة ،ق ــري ــة ع ــرج ــان .ك ـمــا ن ـجــد اســم
قــرقــر فــي محافظة أب ــن ،قــريــة قــرقــر .وسنجد
اســم إسرائيل في محافظة أبــن ،قرية قــرن آل
إسرائيل».
ويخلص الربيعي إلــى الحكم الـقــاطــع اآلتــي:
«هذا النقش ومعه نص التوراة ،يرويان قصة
املعارك املبكرة ضد مملكة أوســان «اليمنية»
 850ق .م .يــوم لــم يكن هناك قطاع إداري في
بالد الشام يدعى فلسطني .لقد ولد اسم هذا
القطاع بعد قرون طويلة مع الرومان».
ّ
ً
لن نعلق طويال على قوله «إن اســم فلسطني
ولــد مــع الــرومــان» أي بعد سنة  63ق .م .فقد
ً
تـكـلـمـنــا ط ــوي ــا ع ــن اس ــم فـلـسـطــن ف ــي مقالة
أخــرى نشرت في مجلة «اآلداب» عــدد نيسان
.2019
إن قــراءة الربيعي هذه تعسفية ،فهو يحاول
«ترهيم» أسماء قــرى وبـلــدات يمنية صغيرة
وم ـج ـه ــول ــة ،ف ـي ـق ـصــي ويـ ـح ــذف م ــدن ــا ك ـبــرى
مشهورة تاريخيًا مثل حلب وحـمــاة وأرواد
وعمون أو يذكرها دون موضعتها جغرافيًا
كدمشق التي ينقلها إلــى اليمن .ويسكت عن
الـفـقــرة الـخــاصــة بملك «إســرائ ـيــل» ُاملنقرضة
يــاهــو بــن عـمــري فــي النقش وال ــذي ذكــر فيها
بــاالســم مــع م ـفــردات الـجــزيــة الـتــي قــدمـهــا من
ذهب وفضة في منحوتة بارزة له وهو يسجد
أرضــا أمــام امللك شلمانصر .وهــذا امللك واحد
م ــن س ــال ــة آل ع ـم ــري امل ـغ ـض ــوب ع ـل ـي ـهــا مــن
التوراة ومملكة يهوذا ألنها متهمة بالخروج
على اليهودية واالرتداد إلى الوثنية الكنعانية
والفينيقية .وهناك العديد من األدلة اآلثارية
التي تؤكد وجــوده وعرضها فنكلشتاين في
«التوراة مكشوفة» ،ص.217

ولـكــن ،مــن أيــن جــاء الربيعي بحكاية اململكة
األوس ــان ـي ــة وش ـع ــب األوس ــانـ ـي ــن ،وه ــل ورد
ً
ذكرهم فعال في نقش شلمانصر؟ لقد ورد ـ ـ
ضـمــن أس ـمــاء امل ـمــالــك واملـ ــدن اإلحـ ــدى عشرة
ـ ـ ـ ـ اس ــم مــدي ـنــة «أوسـ ـن ــو  Usnuأو أوس ــان ــات
 ،»Usanatوهـ ــي ال ـت ــي وجـ ــد الــرب ـي ـعــي فـيـهــا
ّ
ض ــالـ ـت ــه ال ـي ـم ـن ـي ــة ،ف ـت ـح ــول ــت إل ـ ــى امل ـم ـل ـكــة
األوسانية على سن ورمح! وهناك اسم ململكة
أخـ ــرى ه ــو «س ـيــانــو  ،»Sianoوت ـل ـفــظ أيـضــا
شيانو ،وملكها هو «أدونو ِبعلي» وهو قريب
من لفظ «أدونيس» وليس فقط من «عدينو»
كما قــرأهــا الربيعي ،أمــا بعل فهو مــن اآللهة
الـكـنـعــانـيــة الـفـيـنـيـقـيــة وال عــاقــة ل ــه بــاآللـهــة
اليمنية عـصــر ذاك .ويــذكــر محمـد الخطيب
في كتابه «الحضارة الفينيقية» ،ص  ،56أن
امللكني أدونــو بعلي وماتن بعلي هما ملكان
فينيقيان شاركا في تلك الحرب.
وم ـ ـ ــن نـ ـق ــش ش ـل ـم ـن ــاص ــر نـ ـفـ ـس ــه نـ ـفـ ـه ــم ،أن
«أوسـنــو» لم تكن ســوى بلدة صغيرة بدليل
أنـهــا شــاركــت فــي تـلــك ال ـحــرب بمئتي مقاتل
فقط مقابل مملكة دمشق التي شاركت بألف
ومـئـتــي م ـقــاتــل ،أم ــا م ــدن ال ـســاحــل الفينيقي
ال ـش ـم ــال ــي ف ـش ــارك ــت ب ــأك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة آالف
مقاتل.
وأخيرًا ،فالربيعي يسكت سكوتًا مطبقًا على
الجغرافية التي وجد فيها هذا اللوح منصوبًا
في مكانه التاريخي األصلي ،فأين عثر عليه؟
أفي اليمن ،أم في إقليم قريب منها كالحجاز؟
والـ ـج ــواب :لـقــد عـثــر عـلـيــه ف ــي أق ـصــى شـمــال
اململكة اآلشــوريــة التي كــان يحكمها صاحب
الـنـقــش شـلـمــانـصــر ال ـثــالــث ،وبــالـتـحــديــد في
ميدان الحدث التاريخي نفسه ،وتحديدًا في
النقطة التي انطلقت منها جيوش شلمانصر،
أي في مدينة كورخ األثرية الواقعة في تركيا
الحالية ،ومنها أخذ اسمه العلمي واملتحفي
(لوح كورخ .)Kurkh Stela
إن طريقة الربيعي املتعسفة هــذه فــي قــراءة
اآلثار األركيولوجية ليست جديدة ،فقد سبق
ّ
له أن اعتمدها في مناسبات أخــرى؛ لعل من
أهمها قراءته للنقش اليمني املعروف باسم
( )1 B-L Nashq Demirjianال ــذي يـعــود إلــى
الـ ـق ــرن الـ ـس ــادس ق ـبـ ُـل املـ ـي ــاد ،وت ــرج ـم ــه إلــى
الكتابة املسندية الباحث اليمني
العربية عن
ُ
املـتـخـصــص فــي امل ـس ـنــديــات عـمــر الـشــرجـبــي.
وقــد كشف باحث يمني آخــر هو فكري الهير
في مقالة له بعنوان «نقش الحقيقة السبئية...
الـتــوراة ليست في اليمن» عن حقيقة القراءة
املتعسفة وغير املنهجية تمامًا التي قام بها
الربيعي ودحضها تمامًا.
*كاتب عراقي
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العالم

على الغالف

طهران ــ بغداد ــ دمشق
جبهة واحدة ...سوق واحدة
الغربية على املحور
منذ ثماني سنوات ،لم تهدأ الحرب األميركية ـ ـ ٌ
اإلقليمي الذي تقوده طهران .ال يكاد ينتهي فصل من فصولها
ً
حتى يبدأ التالي ،حامال أدوات ضغط جديدة أثبتت جميعها إلى اآلن
فشلها في كسر قوى هذا املحور .على املقلب املضاد ،كانت القناعة
ّ
تتعزز ،مرحلة بعد مرحلة ،بضرورة تمتني ترابط «الحلفاء» ،و«كسر
الحدود» التقليدية فيما بينهم ،على طريق تطوير أساليب الدفاع
تأت الحملة االقتصادية
والهجوم بوجه
الخصوم .هذه القناعة ،لم ِ
ّ
الشرسة التي تشنها إدارة دونالد ترامب على إيران وحلفائها ،والتي
يبدو أنها تنوي الذهاب بها إلى أبعد ّ
حد ممكن ،إال ّ
لتقويها وتنتقل
بها من الطور النظري إلى الطور التنفيذي .هكذا ،على امتداد أكثر من

ً
وانتهاء بسوريا ،وربما
 1200كلم ،انطالقًا من إيران ،مرورًا بالعراق،
لبنان فيما بعد ،بدأ العمل فعليًا على ّ
مد خطوط سريعة تستهدف
ّ
إيجاد بدائل برية من املنافذ البحرية التي يسدها األميركي ،وتشبيك
العواصم الثالث على نحو يغدو معه صعبًا على واشنطن إن لم يكن
ً
مستحيال ّ
فك اتصالها العضوي .مشروع ذو أهداف جيوسياسية
ّ
وعسكرية واقتصادية ،يلخص ماهيته مصدر قيادي من قوى
«محور املقاومة» بالقول« :الجبهة واحدة ،ويجب أن تصبح سوقًا
واحدة لكي تستمر في املواجهة ،فاألدوات العسكرية فشلت ،واآلن
دور األدوات االقتصادية».
مشروع الطريق البري السريع يوازيه مشروع أبعد ً
مدى قوامه إنشاء

اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ

ٌ
شبكة ربط سككي ما بني تلك الدول أيضًا .وهي شبكة بقدر ما تثير
قلق اإلسرائيليني ،وفق املتداول في وسائل إعالمهم ،يمكنها اجتذاب
ً
َ
وصوال
أطراف دولية تشغلها فكرة ربط شطري القارة اآلسيويةّ ،
إلى أوروبا .وإذا كانت لهذه القابلية أهميتها في تحصني خطة السكة
الحديدية وتقوية فرص تنفيذها ،فإن الثابت أن ثمة تهديدًا أميركيًا ـ ـ
إسرائيليًا جديًا للخطتني ،البرية والسككية ،اللتني ترى كل من واشنطن
ُ
فيهما خطرًا على مصالحها .خشية ستترجم إلى محاوالت
وتل أبيب
ّ
عرقلة قد تتسلل من الساحة العراقية ،التي يبدو أن ثمة حرصًا فيها
على عدم استثارة الواليات املتحدة ،وسعيًا السترضائها بموازنة أي
خطوة تجاه طهران بأخرى مماثلة تجاه دول املحور األميركي.

ربط العواصم :خط سريع وسط حقل ألغام
إسرائيل «قلقة»

حسين األمين
من منطقة قصر شيرين في محافظة
كرمنشاه اإليرانية على الحدود مع
العراق ،التي ـ ـ للمفارقة ـ ـ كانت إحدى
املناطق التي دخلها الجيش العراقي
قبل نحو 40
فــي الـحــرب على إي ــران ّ
عــامــا ،تنطلق أع ـمــال ش ــق الـطــرقــات
ٌ
وتوسيعها بني البلدين .أعمال هي
جـ ــزء م ــن م ـخ ـطــط ش ــام ــل يـسـتـهــدف
رب ــط الـ ــدول ال ـث ــاث ،إيـ ــران وال ـعــراق
وس ــوري ــا ،فيما بـيـنـهــا ،فــي مـشــروع
استراتيجي تعترضه عقبات وتحيط
بــه تـهــديــدات محتملة .هــذا املخطط
ّ
َ
رئيسي أركان
شكل اللقاء الذي جمع
الـجـيــش ال ـعــراقــي عـثـمــان الـغــانـمــي،
واإليــرانــي محمد بــاقــري ،إلــى جانب
وزيــر الــدفــاع الـســوري علي عبد الله

أيـ ـ ــوب ،ف ــي دم ـش ــق ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
إش ـ ــارة ال ـب ــدء ف ــي ت ـن ـف ـيــذه .إذ بحث
ال ـل ـق ــاء امل ــذك ــور إعـ ـ ــادة ف ـتــح املـعــابــر
بـ ــن ال ـ ـعـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا ،وتــأه ـي ـل ـهــا
وتوسيعها وتوفير الحماية الالزمة
لها .وفــي هــذا الـسـيــاق ،شـ ّـدد رئيس
أرك ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة اإلي ــران ـي ــة
على أن فتح املنافذ الحدودية «أمر
مهم وحساس للمبادالت التجارية،
ولتنقل الـسـيــاح والـ ــزوار اإليــرانـيــن
انـطــاقــا مــن الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
اإليرانية إلى العراق ،ومن العراق إلى
س ــوري ــا» .كــذلــك ،أعـلــن رئـيــس أرك ــان
الـجـيــش ال ـعــراقــي أن «األي ـ ــام املقبلة
ستشهد فـتــح املـعـبــر ال ـح ــدودي بني
سوريا والعراق (البوكمال ـ ـ القائم)،
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
املتبادلة».

أم ــا ال ـجــانــب الـ ـس ــوري ،ف ـقــد أبـ ــدى ـ
بحسب مــا تفيد بــه مـصــادر سورية
مطلعة «األخبار» ـ «تجاوبه الكامل
وال ـس ــري ــع م ــع م ـق ـتــرحــات الـجــانـبــن
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي» .وت ـض ـي ــف
امل ـ ـصـ ــادر أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
أب ـل ـغــت ضـيــوفـهــا أن ـهــا ت ـح ـتــاج إلــى
وقـ ــت ل ـي ــس ب ـط ــويــل إلع ـ ــادة تــأهـيــل
بـ ـع ــض الـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ــي
ّ
تتفرع مــن معبر البوكمال ـ ـ القائم،
بــاإلضــافــة إل ــى إجـ ــراء تقييم سريع
لـلـمـعـبــر وأح ــوال ــه ومـ ــدى جــاهــزيـتــه
ُّ
للبناء عليه» .واتـ ِـفــق أيضًا ،بحسب
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،ع ـ ـلـ ــى ع ـقــد
اجتماعات «تنسيقية» بني الجانبني
ّ
العراقي والسوري لـ«بحث املتعلقات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـك ـث ـيــف
التنسيق األمني والعسكري لحماية

ع ـلــى رغ ــم ع ــدم صـ ــدور مــواقــف
رسـمـيــة إســرائـيـلـيــة مــن مـشــروع
الربط بني إيران وسوريا والعراق،
إال أن وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الـعـبــريــة
ال تـفـتــأ تــرســل إش ـ ــارات إل ــى ما
ي ـسـ ّـب ـبــه هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع م ــن أرق
للكيان .خالل اليومني األخيرين،
ت ـ ـنـ ــاولـ ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن وس ــائ ــل
اإلع ــام تلك ،وال سيما صحيفة
«م ـعــاريــف» ومــوقــع «روتـ ــر نــت»،
موضوع «املخطط اإليــرانــي» كما
سمته ،معتبرة أنه «تتويج لجهود
إيــران في ســوريــا» .وأمــس ،نقلت
ال ـق ـنــاة ال ـثــان ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة عن
مصادر أمنية إعرابها عن ُ«قلقها
إزاء س ـك ــة ال ـق ـط ــار الـ ـت ــي أع ـ ِـل ــن
مـشــروعـهــا أخ ـي ـرًا» ،مـشـيــرة إلــى
أن «ال ـحــديــث عــن مــرحـلــة جــديــدة
من إحكام القبضة اإليرانية على
املنطقة ،حيث إن هـنــاك مخاوف
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن اس ـت ـغ ــال ه ــذه
الـقـطــارات لنقل األسـلـحــة للنظام
الـســوري وحــزب الـلــه» .وفــي وقت
ســابــق ،ك ــان ع ــدد مــن املـســؤولــن
اإلســرائـيـلـيــن لـ ّـوحــوا بـ«إمكانية
ض ــرب أه ـ ــداف ف ــي الـ ـع ــراق» ،في
إط ــار مـحــاربــة الــوجــود اإليــرانــي.
وجاء آخر هذه التصريحات على
لسان رئيس املـخــابــرات الحربية
اإلسرائيلية ،تامير هايمان ،الذي
رأى بــدايــة الـعــام أن «إي ــران يمكن
أن تستخدم نفوذها املتزايد في
العراق لتحويله إلــى منصة لشن
هجمات على إســرائـيــل» ،معتبرًا
أن اإلي ــرانـ ـي ــن ي ـم ـكــن أن «يـ ــروا
الـعــراق مسرحًا مالئمًا للتمركز
ً
مماثال ملا فعلوه في سوريا».

املعابر والطرقات من أي هجمات أو
تهديدات».

سيناريوان للطريق البري
فــي شـبــاط /فبراير املــاضــي ،أوضــح
وزي ــر ال ـطــرق وب ـنــاء امل ــدن اإلي ــران ــي،
محمد إســامــي ،خــال مــراســم البدء
بإنجاز الخط السريع بني كرمانشاه
وبـيـسـتــون وحـمـيــل (ط ــري ــق داخـلــي
ي ـع ـت ـب ــر إنـ ـ ـج ـ ــازه ض ـ ــروري ـ ــا ل ــوص ــل

ﺗﺮﻛﻴﺎ

الطريق السريع بني إيران والعراق)،
ّ
أن هذا الخط «يشكل قطعة مهمة من
م ـشــروع الــربــط بــن امل ــراق ــد املقدسة
في إيــران والعراق وسوريا لتسهيل
الـ ـت ــران ــزي ــت» ،م ـع ــرب ــا ع ــن أمـ ـل ــه فــي
«إنـ ـج ــاز ه ــذه الـقـطـعــة بـنـحــو أس ــرع
بمساعدة القطاع الخاص ،وبموافقة
البنوك على منح تريليون تومان من
التسهيالت».
لكن الخطة الـتــي تـبــدو يسيرة على
املقلب اإليــرانــي ،تظهر أكثر تعقيدًا
على الضفة العراقية ،حيث يتداخل
النفوذ السياسي وامليداني لألطراف
ك ــاف ــةِ ،ب ـ َـم ــن ف ـي ـهــا األمـ ـي ــرك ــي ال ــذي
ل ــن يـ ـس ـ ّـره مـ ـش ــروع م ــن هـ ــذا ال ـن ــوع.
ان ـط ــاق ــا م ــن ذل ـ ــك ،ي ـج ــري ال ـحــديــث
ع ــن خ ـيــاريــن اث ـن ــن ل ــم ُي ـح ـســم بعد
ّأي ـه ـم ــا سـ ُـي ـس ـت ـخـ َـدم ك ـطــريــق ســريــع
للوصول إلى مدينة القائم العراقية
ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع س ــوري ــا .ال ـخ ـيــار
األول ،هو طريق ّ
يمر أغلبه في وسط
العراق وشماله ،إذ ينطلق من قصر
شيرين اإليــرانـيــة ،نحو مدينة كالر
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،ث ــم إل ـ ــى ط ــوزخ ــورم ــات ــو
وت ـكــريــت وب ـي ـجــي ،قـبــل أن ينعطف
ّ
ليستمر بمحاذاته
نحو نهر الفرات
نحو عنه وراوه والقائم .أما الخيار
الثاني ،فهو طريق ينطلق أيضًا من
قصر شيرين اإليرانية نحو خانقني،
ً
ّ
ليمر
ثم نزوال نحو العاصمة بغداد،
بـمـحــاذاتـهــا مـتـجـهــا نـحــو الـفـلــوجــة
والــرمــادي ،ثم بمحاذاة نهر الفرات،
ً
وصوال إلى القائم.
ما بني الخيارين ،ستكون املعطيات
األمـ ـنـ ـي ــة هـ ــي الـ ـع ــام ــل الـ ـح ــاس ــم .إذ
تكشف مصادر ميدانية مطلعة على
م ـس ــار امل ـ ـشـ ــروع ،ف ــي حــدي ـث ـهــا إل ــى
«األخ ـب ــار» ،أنــه «فــي الــوقــت الحالي،
ُيعمل على إجراء مسح كامل وشامل
للميدان والـتـهــديــدات املحتملة ،مع
األخــذ باالعتبار القواعد األميركية
املنتشرة في العراق ،وتأثيرها على
الـ ـط ــري ــق ،وامل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــاب ـي ــة
الـ ـت ــي س ـت ـس ـعــى ح ـت ـمــا الس ـت ـهــدافــه
ُ
إن لـ ــم تـ ـف ـ َّـع ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة
وامل ـيــدان ـيــة املـطـلــوبــة ،وع ـلــى أســاس
ه ــذه االع ـت ـب ــارات سـ ُـيـخـتــار الـطــريــق
األنسب».

معبر بديل من «القائم»
ع ـلــى ال ـجــانــب الـ ـس ــوري ،ث ـمــة أيـضــا
ّ
عدة تهديدات للمشروع ،لعل أبرزها
تـ ـل ــك امل ـن ـط ـ ِـل ـق ــة مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ش ــرق ــي
الـ ـ ـف ـ ــرات ،ح ـي ــث الـ ــوجـ ــود األم ـي ــرك ــي
الذي يمكن أن يعوق إتمام الخطة أو
يعطل االستفادة منها بعد إتمامها.
خـ ـط ـ ٌـر يـ ـض ــاف إلـ ـي ــه ت ـه ــدي ــد ال ـع ــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـ ــذي أشـ ــار م ـ ــرارًا إلــى

اﻟﺮﻣﻴﻼن

اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﺑﻴﻦ إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ

ﺗﻞ ﺗﻤﺮ

اﻟﻤﻮﺻﻞ

ﺳﻨﺠﺎر

إرﺑﻴﻞ

إرﺑﻴﻞ

اﻟﺸﺪادي

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻨﺎن ﻋﻴﺴﻰ

اﻟﺮﻗﺔ

ّ
اﻟﻘﻴﺎرة

ﻛﺮﻛﻮك

رﻳﻨﻎ

ﻃﻮز ﺧﻮرﻣﺎﺗﻮ
إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

دﻳﺮ اﻟﺰور
ﺑﻴﺠﻲ
ﺗﻜﺮﻳﺖ

ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻣﻘﺪادﻳﺔ

ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل
اﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺣﺪﻳﺜﺔ

ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﺴﻮري
اﻟﺴﺨﻨﺔ

ﺑﻠﺪ

ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ

إﻳﺮان

ﺑﻐﺪاد

اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻒ

ّ
اﻟﺤﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻣﺎدي

اﻟﺮﻃﺒﺔ

ﻓﻴﻜﺘﻮري

ّ
اﻟﺤﻠﺔ

اﻟﻜﻮت

اﻟﻌﻤﺎرة

اﻟﺘﺎﺟﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ

ﻋﻴﻦ اﻷﺳﺪ

ﻛﺮﺑﻼء

اﻟﻌﺮاق

إﺗﺶ 3
إﺗﺶ 3

اﻷردن

اﻟﻨﺠﻒ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
اﻟﺒﺼﺮة

اﻟﻜﻮﻳﺖ
أنه لن يسمح ملشروع من هذا النوع
(رب ــط هــذه ال ــدول) بــأن يـتـ ّـم .وعليه،
تفيد مـصــادر ســوريــة مـســؤولــة بأن
«م ـع ـبــر ال ـبــوك ـمــال ـ ـ ـ ـ ال ـقــائــم ال ي ــزال
مغلقًا أم ــام املــدنـيــن ،وهــو لــن ُيفتح
في وقت قريب ،نظرًا لحالته السيئة،
تلبية املطلوب»،
ولـعــدم قــدرتــه على
ُ
وذل ــك ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تقييم أج ــري عقب
القمة الثالثية العسكرية في دمشق.
وفــي املقابل ،تؤكد هــذه املـصــادر أن

األميركي
الوجود
ّ
في شرقي الفرات
يمكن أن يعوق
إتمام الخطة أو يعطل
االستفادة منها

«هـنــالــك ق ــرارًا قــد اتـخــذ بفتح معبر
رسمي مع العراق ،غير معبر القائم،
ً
والـعـمــل على ذلــك قــد انطلق فـعــا».
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ـك ـش ــف م ـصــدر
م ـ ـيـ ــدانـ ــي ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ـ ـ ــه «يـ ـ ـج ـ ــري الـ ـي ــوم
الـعـمــل عـلــى اسـتـحــداث معبر جديد
واس ــع الستيعاب اآلل ـيــات الضخمة
والـكـبـيــرة ،سـيـكــون رسـمـيــا ومـ ّ
ـؤمـنــا
م ــن الـجـهـتــن ال ـعــراق ـيــة وال ـس ــوري ــة،
وي ـب ـع ــد ن ـح ــو خ ـم ـســة ك ـي ـلــوم ـتــرات
غربي معبر القائم الرسمي املعروف،
باتجاه البادية السورية» ،مبينًا أن
«املـعـبــر ال ــذي ُيـسـتـحـ َـدث ستكون له
قدرة استيعابية تصل إلى نحو 250
شاحنة كبيرة يوميًا ذهابًا وإيابًا».
وبالنسبة إلى الطريق الذي ُ
سيعتمد
داخ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،تـلـفــت
املصادر إلى أنه سيكون «طريق دير
الزور الرسمي ،الذي ّ
يمر بامليادين ثم
دير الــزور وينعطف إلى السخنة ثم
تدمر ،ومن هناك ّ
يتفرع إلى مختلف
امل ـح ــاف ـظ ــات واملـ ـن ــاط ــق الـ ـس ــوري ــة»،
ومنها الالذقية ،التي تفيد معلومات
«األخبار» بأن شركة إيرانية خاصة

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ّ
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ّ
حصلت على عقد تسلم إدارة محطة
الحاويات في مينائها .هذه الطريق،
ال ـتــي يـشـكــل ضـيــق خ ـي ــارات طـهــران
ودمـ ـش ــق ال ـب ـح ــري ــة دافـ ـع ــا إضــاف ـيــا
ل ــاتـ ـج ــاه نـ ـح ــو ت ـف ـع ـي ـل ـه ــا ،تـحـيــط
بها تـهــديــدات محتملة على رأسها
«تهديد بني طريق السخنة وطريق
املـحـطــة الـثــالـثــة تـشـكـلــه مـجـمــوعــات
قليلة مــن املسلحني الـفــاريــن وبقايا
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم داع ـ ـ ـ ـ ــش ،وحـ ــال ـ ـيـ ــا تـ ـج ــري
م ـط ــاردت ـه ــم ب ـن ـحــو جـ ــدي ومـسـتـمــر
إل ـ ــى ح ــن ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ال ـت ـهــديــد»
بحسب مــا تقوله املـصــادر السورية
نـفـسـهــا ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،م ـت ـحــدثــة عن
«إعــداد خطة أمنية عسكرية لتأمني
الحماية الالزمة للطريق» .وبموازاة
تـلــك ال ـج ـهــود ،تـشـيــر مـعـلــومــات بــدأ
التداول بها خالل اليومني األخيرين
فـ ّـي دمـشــق إلــى أن الجانب الــروســي
«مل ــح إل ــى تمكنه مــن الـحـصــول على
ضـ ـم ــان ــات مـ ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ب ـع ــدم
ال ـت ـع ــرض ل ـق ــواف ــل ال ـن ـف ــط ال ـت ــي مــن
املتوقع أن تجتاز الـحــدود فــي وقت
قــريــب عـبــر املـعـبــر املـسـتـحــدث نحو
األراضي السورية».

عوائد اقتصادية كبيرة للطريق البري
على رغم األزمات العديدة التي ّ
مرت بها العالقات بني سوريا والعراق في
ّ
العقود الخمسة األخيرة ،والتي نتج منها تعثر بناء منظومة تبادل تجاري
حقيقية بني البلدين ،إال أنه بمراجعة سريعة ألرقام التبادالت التجارية في
املدة القصيرة التي انتظمت فيها العالقات قبل احتدام الحرب في سوريا،
والح ـقــا فــي ال ـع ــراق ،تظهر األهـمـيــة الـكـبــرى إلع ــادة تفعيل ه ــذا الـتـبــادل،
سواء عبر تصدير السلع املختلفة واستيرادها ،أو حتى استخدام املعابر
للوصول إلى الخليج عبر العراق ،أو املتوسط عبر السواحل السورية.
في عام  ،2015بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين نحو  280.44مليون
يورو ،ثم انخفض في العام التالي إلى نحو  175.13مليون يورو ،وذلك بعد
ّ
تمدد «داعش» ،فيما كان متوسط عدد الشاحنات التي تعبر الحدود يوميًا
من سوريا باتجاه العراق قبل سيطرة التنظيم على املعابر  200شاحنة
يوميًا .لكن إعادة فتح الطريق البري ستسمح سريعًا باستئناف استيراد
العراق الحتياجاته عبر مرفأ طرطوس السوري ،األمــر الــذي يعني إعادة
تشغيل أسطول الشاحنات السورية والعراقية من ناحية ،واستفادة خزينة
الدولة السورية من رسوم الترانزيت واالستيراد من ناحية ثانية ،وتخفيض
العراق تكلفة استيراد ما يحتاجه من سلع وبضائع من ناحية ثالثة.
(األخبار)
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على الغالف

سوريا كان على سوريا أن ال تقاتل ،أن تخضع للهزيمة من دون مواجهة ،أن تسمح لإلرهابيين بالسيطرة
على أقدم عاصمة في التاريخ ،وأن تقوم إسرائيل الكبرى على أرضها .أما أن تقاتل وتصمد وتنتصر،
فيعني أن تدفع الثمن حصارًا وتجويعًا

بغداد تبدأ تحضيراتها ...بحذر

حصار سوريا :حرب «التركيع» واالنتقام

نور أيوب
ّ
مـشــروع السكة الحديدية التي تربط
إيــران بالعراق والحقًا بسوريا« ،جزءٌ
م ــن ط ــري ــق ال ـحــريــر الـ ــذي ي ــرب ــط دول
شـ ــرق آس ـي ــا وآسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى ب ــدول
ً
غ ــرب ـه ــا ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا» .ه ــذا
مـ ــا يـ ـق ــول ــه مـ ـص ــدر عـ ــراقـ ــي مـ ـس ــؤول
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ف ــي شـ ــأن هـ ــذا امل ـش ــروع
«االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» ب ـت ـع ـب ـي ــره،
مــوضـحــا أن خـطــوتــه األولـ ــى ستكون
رب ـ ــط م ــديـ ـن ــة ش ـل ـم ـج ــة (اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة)
بـمــديـنــة ال ـب ـصــرة (ال ـع ــراق ـي ــة) .وفيما
ي ـ ــدور ال ـح ــدي ــث اإليـ ــرانـ ــي ع ــن وجـهــة
ن ـهــائ ـيــة واحـ ـ ــدة ه ــي س ــواح ــل الـبـحــر
األب ـيــض امل ـتــوســط ،تـتـحــدث امل ـصــادر
ال ـعــراق ـيــة ع ــن م ـســاريــن ي ـت ـفـ ّـرعــان من
املحطة الواقعة فــي محافظة نينوى،
يتجه أولهما إلى تركيا ،فيما ينتهي
ثانيهما عند السواحل السورية.
فــي مــا يتصل بـهــذا األخ ـيــر ،يـبــدو أن
ثمة ّ
توجهًا جــادًا إلنـجــازه ،وإن كانت
ال ـتــوق ـعــات الــزم ـن ـيــة لــان ـت ـهــاء م ـنــه ال
ّ
تقل عــن عــامــن ،حتى فــي حــال سلوك
الطريق األسهل إلتمامه ،وذلك من بني
خـيــاريــن اثـنــن :األول يقتضي إنشاء
سكة جديدة تربط العاصمة العراقية
بغداد بمدينة القائم الحدودية ،التي
ُ
تــربــط هــي األخ ــرى بمدينة البوكمال
ً
ـوال إلــى دمـشــق .مسارٌ
الـســوريــة ،وص ـ

يؤكد ّالجانب العراقي
أنه أتم ما عليه من ناحية
التحضيرات األولية للمشروع
يـظـهــر األن ـســب بــالـنـسـبــة إل ــى طـهــران
وحلفائها ،لكن دونــه عقبات عديدة،
ع ـلــى رأسـ ـه ــا ت ـلــك امل ـت ـص ـلــة بــاملــوقــف
األميركي.
أم ــا الـخـيــار الـثــانــي (األس ـه ــل) ،القائم
ع ـلــى «ال ـع ـم ــل ب ــامل ـت ــواف ــر ،وت ـط ــوي ــره،
إلدخــالــه حـ ّـيــز التنفيذ» وف ــق املـصــدر
ّ
عـيـنــه ،فـيـفـتــرض رب ــط «خ ــط شلمجة
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـب ـص ــرة ب ـخ ــط ال ـس ــك ــة ال ـحــديــديــة
ال ـعــراق ـيــة» ،بحيث يـكــون امل ـســار على
ال ـن ـحــو اآلت ـ ــي :ال ـنــاصــريــة ،ال ـس ـمــاوة،
الديوانية ،الحلة ،ومن ثم بغداد ،التي

فراس الشوفي

مصدر حكومي عراقي :لن نكون جزءًا من العقوبات األميركية على إيران (أ ف ب)

ُ
س ــت ــرب ــط ب ـس ــوري ــا م ــن خـ ــال مــديـنــة
ّ
ال ـق ــام ـش ـل ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،عـ ـب ــر ال ـس ــك ــة
الـقــائـمــة حــالـيــا بــن ب ـغــداد ومحافظة
نـيـنــوى (ش ـمــال غ ــرب ال ـب ــاد) ،والـتــي
ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل نـتـيـجــة
األضرار الفادحة التي أصابتها خالل
الحرب على «داعش».
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى مـ ــا تـ ـق ــدم أن امل ــرح ـل ــة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن امل ـ ـسـ ــار ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وه ــي
ّ
إنجاز خط شلمجة ـ ـ البصرة بطول
 32.5كـيـلــومـتـرًا بكلفة ت ـفــوق مليار
دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ف ـس ـت ـس ـت ـغ ــرق 24
شهرًا من العمل املتواصل (على أقل
تقدير) ،العتبارات تتصل بإجراءات
اس ـت ـم ــاك األراضـ ـ ـ ــي ع ـل ــى امل ـق ـل ـبــن،
ّ
ورف ــع األل ـغ ــام ال ـتــي خلفتها الـحــرب
ً
اإليرانية ـ ـ العراقية ،فضال عن بناء
ج ـس ــر م ـت ـح ــرك عـ ـم ــاق ع ـل ــى «ش ــط
ال ـع ــرب» ،بـمــواصـفــات عــالـيــة ،يسمح

للبواخر بالعبور من تحته.
عـلــي ّ
أي ح ــال ،يــؤكــد امل ـصــدر الـعــراقــي
نـفـســه أن ب ــاده «أت ـ ّـم ــت مــا عليها من
نــاحـيــة الـتـحـضـيــرات األول ـي ــة ،وبــاتــت
ج ــاه ــزة ل ـبــدء املـ ـش ــروع ،الـ ــذي ينتظر
تــوقـيــع ال ـع ـقــود الـنـهــائـيــة بــن طـهــران
وب ـ ـغـ ــداد» ،مـضـيـفــا أن «االتـ ـف ــاق على
م ـس ـت ــوى ال ـ ــرؤس ـ ــاء ال ي ـع ـن ــي تـنـفـيــذ
املشروع مباشرة ،بل إطالق اجتماعات
ب ــن ال ـل ـج ــان ال ـث ـنــائ ـيــة ل ـب ـحــث جميع
الـتـفــاصـيــل املـتـعـلـقــة ب ــامل ـش ــروع ،ومــن
ثم إنجاز مذكرة ّ
تحدد مسار الطريق
ونـ ـق ــاط ــه ،والـ ـش ــرك ــات املـ ـس ــؤول ــة عــن
التنفيذ ،وغيرها من التفاصيل».
إلى جانب تلك التفاصيل الفنية ،التي
س ـت ـكــون ع ـن ـص ـرًا م ـق ــررًا ف ــي الـصـيـغــة
النهائية ملشروع الربط السككي ،فإن
ث ـمــة ب ـع ـدًا آخـ ــر س ـي ـكــون ل ــه ح ـضــوره
ف ــي املــرح ـلــة الـتـحـضـيــريــة لـلـمـشــروع،

واملقصود به املوقف األميركي ومدى
تأثيره على توجه الحكومة العراقية،
خـصــوصــا أن واشـنـطــن تــدفــع باتجاه
م ـح ــاص ــرة إي ـ ـ ــران م ــن خ ـ ــال الـ ـع ــراق،
ّ
وتعزيز عالقات األخير بكل من األردن
ومـصــر ودول الخليج ،بـهــدف إبـعــاده
عـ ــن امل ـ ـحـ ــور اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـ ـ ــذي ت ـق ــوده
طهران.
في هذا اإلطار ،يوحي حديث املصادر
الـعــراقـيــة ب ــأن ب ـغــداد ال ت ــزال تـحــرص
على مراعاة الجانب األميركي ،وهو ما
ّ
يتجلى في تفضيلها الخيار السككي
ال ـث ــان ــي (ال ــواق ــع ت ـقــري ـبــا ت ـحــت الـعــن
األم ـيــرك ـيــة) ع ـلــى ال ـخ ـيــار األول ال ــذي
يـمـكــن أن يـسـتـثـيــر واش ـن ـط ــن ،م ـبــررة
ذلــك بــاملــوجـبــات الفنية واللوجستية
(فقط) ،وهي موجودة بالفعل ،ومنها
أن ال سـكــة قــديـمــة قــائـمــة عـلــى املـســار
األول املؤدي إلى القائم ،بخالف الثاني

ل ـ ـتـ ــدم ـ ـيـ ــر اق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية .ويرى خبراء إيرانيون أن
ّ
سيسهل عملية
تفعيل ه ــذه الـسـكــة
إع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار سـ ــوريـ ــا ،وسـتـحـصــل
إي ـ ـ ـ ـ ــران بـ ـم ــوجـ ـب ــه عـ ـل ــى ت ـس ـه ـي ــات
وام ـ ـت ـ ـيـ ــازات ت ـج ــاري ــة واق ـت ـص ــادي ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى انـعـكــاســات إيجابية
على قـطــاع النقل بــن ال ــدول الـثــاث،
وبالتالي على السياحة الدينية.
امل ـش ــروع اإلي ــران ــي ـ ـ ـ ال ـعــراقــي ،املـمـتـ ّـد
ع ـلــى ط ــول  32ك ـلــم ،بـحـســب تـصــريــح
مــديــر شــركــة سكك الـحــديــد اإليــرانـيــة،
مازيار يزداني ،سيشمل أيضًا تشييد
جسر متحرك بطول  800متر ،وبتكلفة
تـبـلــغ  2200مـلـيــار ري ــال ستتحملها
إيـ ــران ،بــاإلضــافــة إل ــى م ـ ّـد الـسـكــك في
ال ــداخ ــل الـ ـع ــراق ــي ،والـ ـ ــذي سـيـتـحـ ّـمــل
العراق تكلفته في ما بعد.
سي َّ
«تشييد هــذه السكة ُ
صور للعالم
ب ـل ـس ــان أم ـي ــرك ــا وأدوات ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى أن ــه
خ ـط ــوة إره ــاب ـي ــة ج ــدي ــدة تـسـهــل نقل
الـ ـس ــاح ملـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ب ــن إيـ ــران
وال ـع ــراق وس ــوري ــا ،وتــوس ـيــع الـنـفــوذ
اإليــرانــي العسكري في دول املنطقة»،
بحسب مــا يقول الخبير االقتصادي

أح ـ ـ ـمـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــوي ،ل ـ ـ ــ«لـ ـ ــأخ ـ ـ ـبـ ـ ــار».
لـ ـك ــن م ـ ــوس ـ ــوي ي ـل ـف ــت إل ـ ــى الـ ـف ــوائ ــد
ّ
االق ـت ـص ــادي ــة ل ـكــل األطـ ـ ـ ــراف ،ف ــي ظــل
ً
رضى كبير ّ
عبرت عنه الدولة السورية
والدولة العراقية ،اللتني بدأتا بالفعل
الـعـمــل عـلــى إص ــاح الـسـكــك الداخلية
لديهما منذ إع ــان الــرئـيــس اإليــرانــي
البدء باملشروع .ويشير إلــى أن إيــران
سـتـتـحـمــل تـكـلـفــة ال ــرب ــط ال ـخ ــارج ــي،
بــاإلضــافــة إل ــى أي دع ــم ي ـح ـتــاج إلـيــه
الـ ـج ــان ــب الـ ـع ــراق ــي أو الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
املشاريع املحلية ذات الصلة ،مع اتفاق
على آلية تسديد الحقة.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــر مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوي الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد

املوصل إلى القامشلي.
ّ
لكن مصدرًا حكوميًا ّ
مقربًا من رئيس
الــوزراء ،عادل عبد املهدي ،يشدد على
أن «الجانب العراقي لن يكون جزءًا من
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،وسيعمل على
املـضــي قــدمــا فــي هــذا االت ـجــاه ،رافضًا
أي محاولة لعرقلته» .وحــول مشروع
الــربــط تـحــديـدًا ،يلفت فــي حــديــث إلــى
«األخـ ـب ــار» إل ــى أن ــه «م ــا مــن رغ ـبــة ألن
تـكــون وجـهــة استعماله عسكرية كما
ي ــروج ال ـب ـعــض» ،مـضـيـفــا أن «ط ـهــران
تسعى إلى إيصال منتجها االقتصادي
عـبــرنــا إل ــى ســواحــل املـتــوســط ،ونحن
نــريــد إيـصــال منتجنا إلــى دول وسط
آس ـي ــا ع ـب ــره ــا» .وي ـت ــاب ــع أن «ال ـعــاقــة
تـكــامـلـيــة بـيـنـنــا ،ون ـح ــاول االس ـت ـفــادة
مــن موقعنا الجغرافي خدمة ملشروع
ّ
اقـتـصــادي ي ـعــزز مــن حـضــور البلدين
على الخارطة االقتصادية اآلسيوية».

ّ
طهران تتطلع بتفاؤل إلى ما بعد الربط السككي
طهران ــ حسين شعيتو

سيجعل المشروع طهران قادرة «على تطبيق سياسة
االقتصاد الذكي» (أ ف ب)

بعد االجتياح ّاألميركي للعراق في
العام  ،2003توقف القطار األول الذي
انطلق عام  1967بني إيــران والعراق،
وت ـح ــدي ـدًا ال ـب ـص ــرة .اق ـت ـصــر بـعــدهــا
عـلــى ال ــرح ــات الــداخ ـل ـيــة ،وعمليات
نـقــل ال ـب ـضــائــع ،خـصــوصــا إث ــر قـيــام
الـجــانــب ال ـعــراقــي ب ــإدخ ــال تعديالت
م ـحــدودة عـلــى الـسـكــة الـحــديــديــة في
أراض ـيــه .لـكــن ،مـنــذ انـتـهــاء االحـتــال
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ع ـ ــاد ال ـ ـكـ ــام عـ ــن إع ـ ــادة
تفعيل سكة القطار بني البلدين إلى
الــواجـهــة ،مــن دون أي خـطــوة فعلية
ح ـتــى  12ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
من العام املاضي ،حني أوعز الرئيس
اإليــرانــي ،حسن روحــانــيّ ،
بمد سكة
حــديــد مــن معبر شلمجة ال ـحــدودي
(ج ـ ـنـ ــوب إيـ ـ ـ ـ ــران) إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـص ــرة فــي
ال ـ ـعـ ــراق ،وم ـن ــه إلـ ــى س ــوري ــا (م ـي ـنــاء
الالذقية).
يـعـتـبــر ال ـجــانــب اإلي ــران ــي أن خـطــوة
ّ
ك ـهــذه ،فــي ظ ــل الـتـضـيـيــق األمـيــركــي
ع ـلــى ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ،ذات
أهـمـيــة ملــواجـهــة الـهـجـمــات املتتالية
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ّ
سيسهل القطار
عملية نقل
المشترك
ّ
البضائع ويطورها

ّ
املختلفة لهذا املشروع ،في ظل األزمة
االقتصادية التي تعاني منها إيــران،
ً
قائال إن «بدء العمل على هذه الخطوة
ّ
في الوقت الراهن يعد خطوة جريئة،
خصوصًا مــن ناحية التكاليف التي
سـتـتـحـمـلـهــا إي ـ ـ ــران ،ول ـك ــن عـلـيـنــا أن
ننظر إل ــى اإليـجــابـيــات عـلــى مختلف
ً
الصعد؛ ففضال عن تشجيع السياحة
الدينية وغيرها ،والتي تجمع شعوب
هــذه ال ــدول فــي مناسبات كثيرة على
مـ ــدار الـ ـع ــام ،واآلن سـتـصـبــح األم ــور
أس ـ ـهـ ــل السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ع ـ ـ ــدد أك ـ ـبـ ــر مــن
الــزائــريــن ،وبــالـتــالــي تنشيط القطاع
ّ
سيسهل القطار املشترك
السياحي»،
ّ
ع ـم ـل ـي ــة نـ ـق ــل الـ ـبـ ـض ــائ ــع وي ـ ـطـ ــورهـ ــا،
ً
«فـضــا عــن وص ــول املــوانــئ اإليــرانـيــة
إلى واجهة البحر املتوسط ،وبالتالي
س ـت ـكــون األمـ ـ ــور أس ـه ــل ف ــي مــواج ـهــة
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة املـتـتــالـيــة .كما
أن طـهــران سـتـكــون ق ــادرة أكـثــر «على
ت ـط ـب ـيــق س ـي ــاس ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــذك ــي
ب ــال ـخ ــروج م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـنـفــط
بشكل كـلــي ،وإي ـجــاد ص ــادرات أخــرى
م ــن شــأن ـهــا امل ـســاه ـمــة ف ــي الـ ـح ـ ّـد من
األزمات االقتصادية التي تواجهها».

«النظام السوري يتعامل بعنجهية»،
«األسـ ــد رب ــح ال ـح ــرب ،ل ــن نــدعــه يــربــح
السلم»« ،علينا االنتقام من األس ــد»...
دبلوماسيون
بهذه التعابير ،يختصر
ّ
أميركيون وأوروبيون معنيون بامللف
السوري ،على رأسهم مبعوث الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب إلـ ــى س ــوري ــا الـسـفـيــر
جيمس جيفري ،سياسة بلدانهم ضد
سوريا ،في معرض تبريرهم لتصاعد
ّ
حدة العقوبات ضد الشعب السوري.
هــي العقلية ذات ـهــا الـتــي يتعامل بها
األم ـيــرك ـيــون وأت ـبــاع ـهــم األوروبـ ـي ــون،
منذ منتصف القرن املاضي ،مع الدول
التي ال تخضع لسياساتهم في العالم،
فــا تفتح بلدانها اقتصاداتها للنهم
ّ
األميركي وال تسلم ثرواتها للشركات
الـ ـكـ ـب ــرى .فـ ــي ح ــال ــة ال ـ ـشـ ــرق ،ي ـضــاف
أمــن إسرائيل واستقرارها إلــى الئحة
الشروط األميركية.
ول ـ ـ ــم يـ ـك ــن ق ـ ــان ـ ــون «قـ ـ ـيـ ـ ـص ـ ــر» ،ال ـ ــذي
ص ـ ــادق ع ـل ـيــه ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـيــرك ــي
فـ ــي كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،س ــوى
واح ــد مــن حــزمــة إجـ ــراءات «قانونية»
و«عـمـلـ ّـيــة» ظــاملــة ،اتـخــذتـهــا واشنطن
إلسـقــاط ســوريــا اقتصاديًا ،بعد فشل
إس ـق ــاط ـه ــا ع ـس ـك ــري ــا ،ف ــي م ــا يـسـ ّـمـيــه
أك ـثــر م ــن م ـس ــؤول سـ ــوري ب ــ«املــرح ـلــة
الثانية مــن الـحــرب» .و«قيصر» أيضًا
جـ ــزء م ــن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
الجديدة ،الهادفة إلــى إخضاع محور
املـقــاومــة .وتعتمد تلك االستراتيجية
عـلــى تكثيف الـعـقــوبــات لـتـطــال  -عــدا
ع ــن ال ـك ـي ــان ــات والـ ـش ــرك ــات واألفـ ـ ـ ــراد
الذين يرتبطون باملؤسسات اإليرانية
وال ـســوريــة وح ــزب الـلــه مـبــاشــرة  -كل
م ــن ي ـت ـع ــاون م ــع ال ــدول ـت ــن ال ـســوريــة
واإليرانية أو من ّ
يؤمن مــوارد تساهم
في االستقرار االقتصادي في الدولتني،
ب ـمــا يـ ــردع ح ـتــى ال ـش ــرك ــات الــروس ـيــة
وال ـص ـي ـن ـيــة ع ــن ال ـت ـع ــاون م ــع دمـشــق
وطهران ،مع توسيع هامش العقوبات
في لبنان لكن ضمن ضوابط .والبارز
فـ ــي االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،هــو
تـقـصـيــر امل ـهــل الــزمـنـيــة الـفــاصـلــة بني
ّ
كـ ــل ح ــزم ــة وح ــزم ــة جـ ــديـ ــدة ،ب ـع ــد أن

تـبـ ّـن لألميركيني قــدرة أط ــراف محور
املـقــاومــة ،ال ّ
سيما الكيانات الرسمية
ـاوز
وال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــرديـ ـف ــة ،ع ـل ــى ت ـج ـ ّ
العقوبات في فترات قصيرة .ويتوقع
مـ ــراق ـ ـبـ ــون مل ـ ـسـ ــار مـ ـل ــف الـ ـعـ ـق ــوب ــات،
بالتزامن مع إصــدار الحزمة الجديدة
ض ــد إيـ ـ ــران ف ــي أيـ ـ ــار امل ـق ـب ــل ،ص ــدور
حـ ــزمـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـس ـت ـه ــدف سـ ــوريـ ــا،
تشمل قطاعات حياتية جــديــدة تؤثر
ّ
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري .ك ــذل ــك أكـ ــدت
م ـص ــادر اطـلـعــت عـلــى م ـ ــداوالت ت ــدور
فــي الكونغرس ّ األمـيــركــي لــ«األخـبــار»
أن عــددًا من الــنــواب سيتقدمون قريبًا
ّ
مسمى
بـقــانــون عـقــوبــات جــديــد تحت
«.»Anti- Assad Assistance

الحصار المالي ّ
يمر بلبنان
ّ
في السنوات املاضية ،راقب األميركيون ّ
تحول لبنان إلى رئة سوريا املالية ،في ظل
الـعـقــوبــات املـفــروضــة على املـصــرف املــركــزي ال ـســوري وامل ـصــارف الـســوريــة وعــدم
الـ ّقــدرة على استالم األم ــوال أو تحصيلها من أي شريك مصرفي في العالم .لكن
ظلت سوريا تستفيد من نحو مليونني دوالر يوميًا إلى نحو  5ماليني عبر لبنان،
جراء تبادالت تجارية ومالية محدودة ،ساهمت إلى ّ
حد في تأمني نسبة من القطع
األجنبي للسوق السورية .إال أن التحوالت التي تعصف بالسوق النقدية في لبنان
جــراء الضغوط األميركية والسياسات النقدية،
حولت الــدوالر إلــى «عــزيــز» ،ما حــرم سوريا من
مبالغ مهمة مــن القطع األجنبي .وال ّ
تمر زيــارة
أي مسؤول أميركي إلى بيروت ،من دون التذكير
بضرورة إيقاف املصرف التجاري السوري الذي
ً
يعمل فــي لبنان عــن الـعـمــل ،فـضــا عــن تحويل
البنوك اللبنانية إلــى أدوات مراقبة للتجار ،عبر
مراجعة أدق التفاصيل معهم حول مشترياتهم.
وعلى سبيل املثال ،فإن استيراد القمح إلى لبنان
وبعض السلع األخرى يخضع للمراقبة الدقيقة ،وتتم مساءلة التجار عن الكميات التي
يتم إستيرادها إلى لبنان واملقارنة مع حاجة السوق اللبنانية ،والتأكد مما إذا كان
هؤالء يقومون بنقل املواد إلى سوريا ،والتهديد بمعاقبتهم!

الحصار الجغرافي
ال يـ ـق ــف األمـ ـ ـ ــر عـ ـن ــد حـ ـ ـ ــدود ق ــوان ــن
ال ـع ـقــوبــات ال ـج ــائ ــرة ع ـلــى س ــوري ــا ،إذ
أن ــه ص ــار مـمـكـنــا تـشـخـيــص الـحـصــار
الجغرافي على دمـشــق .فاألميركيون
والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــون ي ـ ـجـ ــاهـ ــرون الـ ـي ــوم
بـسـيـطــرتـهــم عـلــى ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة
 السورية عبر دعمهم تشكيل أفــواجالحدود البرية اللبنانية ،وزرع أبراج
م ــراق ـب ــة ع ـلــى ط ــول الـ ـح ــدود ،تـمـهـيـدًا
ً
لـلـفـصــل مـسـتـقـبــا ب ــن الـبـلــديــن وبــن
املـ ـق ــاوم ــة والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وم ـنــع
خـطــوط الـتـهــريــب الـتـجــاريــة مــن وإلــى
ســوريــا مــع اشـتــداد الحصار .املخطط
نـفـســه ي ـجــري إس ـقــاطــه ع ـلــى ال ـحــدود
األردن ـي ــة  -ال ـســوريــة ،عـبــر زرع أب ــراج
مــراقـبــة ورف ــع ســواتــر تــرابـيــة وأس ــاك
ً
ش ــائ ـك ــة ،ف ـض ــا ع ــن إنـ ـش ــاء قــاعــدتــن
عـسـكــريـتــن فــي ال ـش ـمــال األردن ـ ــي ،في
إربـ ــد واملـ ـف ــرق .وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
األميركيني يعملون على إنشاء قاعدة
عـسـكــريــة ج ــدي ــدة ف ــي مـنـطـقــة الـسـلــط
شـ ـم ــال غـ ـ ــرب األردن .وصـ ـ ـع ـ ــودًا مــن
الجنوب السوري ،نحو منطقة التنف،
ّ
يصر األميركيون على استمرار
حيث
س ـي ـط ــرت ـه ــم عـ ـل ــى املـ ـثـ ـل ــث ال ـ ـحـ ــدودي
األردنـ ــي  -ال ـســوري  -ال ـعــراقــي ،وقطع
طريق بغداد  -دمشق ،وإبقاء الشريان
العراقي مقطوعًا عــن ســوريــا .ومــع أن
املنطقة الــواقـعــة بــن شـمــال السيطرة
األميركية في التنف والضفة الغربية

لنهر ال ـفــرات على الـحــدود الـســوريــة -
الـعــراقـيــة ،تـقــع تـحــت سـيـطــرة الجيش
ال ـس ــوري واإلي ــرانـ ـي ــن ،م ـ ــرورًا بمعبر
ّ
ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ،إل أن ت ـ ـ ـ ــردي ال ــوض ــع
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي غـ ـ ــرب ال ـ ـع ـ ــراق وت ــواج ــد

يجري تطويق سوريا من الحدود
األردنية واللبنانية والعراقية

يطال الحصار
غالبية
قطاعات
الحياة في
سوريا (أ ف ب)

ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ق ــرب الـ ـح ــدود ،مع
انتشار إرهابيي «داعــش» في البادية
املفتوحة ،يحول دون ّ
تحول هذا املعبر
إلــى شريان حيوي بـ ّـري رسمي وغير
رس ـم ــي ،م ــع غ ـي ــاب الـ ـق ــرار الـسـيــاســي
العراقي الحاسم.
وال يـتــرك االح ـتــال األم ـيــركــي للشرق
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــركـ ــي مــع
العصابات اإلرهابية املسلحة ملناطق
ما ّ
يسمى درع الفرات ومحافظة إدلب

مـ ــن الـ ـشـ ـم ــال الـ ـغ ــرب ــي ،س ـ ــوى ال ـب ـحــر
الـ ـس ــوري م ـم ـ ّـرًا لـلـبـضــائــع ،م ــع ســاح
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات املـ ـ ــرفـ ـ ــوع ض ـ ــد ح ــام ــات
النفط من أي جهة أتت نحو الساحل،
واملطاردة العسكرية في بعض األحيان
من سفن «التحالف الدولي».

حصار «الشلل»
يطال الحصار غالبية قطاعات الحياة
ّ
واالقتصاد في سوريا ،إل أن التركيز
على امل ــوارد البترولية وال ـغــاز وقطع
ال ـغ ـيــار ُيـظ ـهــر ال ـسـعــي األم ـيــركــي إلــى
إح ـ ـ ــداث ش ـل ــل عـ ــام ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ي ـطــال
ً
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ّأوال وك ــاف ــة
قـطــاعــات االنـتــاج والـكـهــربــاء والقطاع
ً
ال ـص ـح ــي وصـ ـ ــوال إل ـ ــى الـ ـ ـغ ـ ــذاء .زائ ــر
دم ـش ــق هـ ــذه األي ـ ـ ــام ،ي ـل ـحــظ ان ـع ـكــاس
الشلل على القطاعات الخاصة وعلى
امل ــواطـ ـن ــن الـ ـعـ ــاديـ ــن ،ف ـي ـمــا تـسـتـمــر
قطاعات الدولة السورية بالعمل .وهذا
األمر ُيسقط الحجج األميركية الواهية

ع ــن أن هـ ــدف ال ـح ـص ــار ه ــو «ال ـن ـظ ــام
الـســوري» أو ماكينة الــدولــة السورية،
ليظهر عـلــى أرض ال ــواق ــع أن التأثير
األكـ ـب ــر ي ـق ــع ع ـل ــى املـ ــواطـ ــن الـ ـس ــوري.
وال يـخـفــي ج ـي ـفــري وف ــري ـق ــه ،وبـعــض
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن املـ ـت ــابـ ـع ــن ،أن الـ ـه ــدف
الـحـقـيـقــي ه ــو ال ـض ـغــط ع ـلــى الـشـعــب
ّ
التمرد على
السوري بهدف دفعه إلى
ال ــدول ــة وتحميلها املـســؤولـيــة .وهــذه
امل ـ ـ ـ ّـرة ال ـخ ـط ــة ت ـط ــال املـ ــوالـ ــن ل ـلــدولــة
ول ـيــس امل ـع ــارض ــن .إذ يـقـطــن مناطق
سيطرة الدولة ما ال يقل عن  18مليونا
ونصف مليون سوري ،وهؤالء جميعًا
يـنـهــش الـحـصــار آخ ــر مـقــدراتـهــم بعد
ثماني سنوات من الحرب.
ف ـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــع املـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،رفـ ـ ــع
األم ـيــرك ـيــون مــن مـسـتــوى حـصــارهــم
ال ـن ـف ـطــي ،ب ـمــا ان ـع ـكــس ســري ـعــا على
الـحــركــة االقـت ـصــاديــة فــي ال ـب ــاد ،في
انـ ـتـ ـظ ــار أن ت ـج ــد الـ ــدولـ ــة ال ـس ــوري ــة
ً
وح ـل ـفــاؤهــا ح ـل ــوال عـمـلـيــة للتحايل
ع ـلــى ال ـع ـقــوبــات ال ـج ــدي ــدة ،ال سيما
تلك التي استهدفت سفن نقل املــواد
الـبـتــرولـيــة .ال ـح ـقــول ال ـســوريــة كانت
تنتج قبل الحرب ما ّ
معدله  400ألف
برميل يوميًا ،وفي عام  2011تراجع
االنـتــاج النفطي إلــى حــدود  270ألف
ب ــرم ـي ــل مـ ــع شـ ــح امل ـ ـ ـ ــوارد فـ ــي اآلب ـ ــار
القديمة ،وكــانــت الــدولــة الـســوريــة قد
شــرعــت ف ــي خـطــة للتنقيب ف ــي آب ــار
جديدة لرفع مستوى االنتاج وتأمني
االس ـت ـه ــاك امل ـح ـلــي وال ـت ـصــديــر .أمــا
الـيــوم ،وبعد الخسائر الفادحة التي
حـ ّـلــت بــالـقـطــاع ،ال ّ
سيما مــا أحدثته
سيطرة تنظيم «داعش» على الحقول
فــي الـبــاديــة الـســوريــة ،ثــم وق ــوع عدد
ك ـب ـيــر م ــن الـ ـحـ ـق ــول ت ـح ــت االحـ ـت ــال
األم ـي ــرك ــي ف ــي شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات ،يمكن
الـقــول إن ســوريــا اآلن تنتج ُعـشــر ما
تحتاجه مــن النفط وال ـغــاز ،أي نحو
 24ألف برميل يوميًا.
وذه ـ ـ ـ ـ ــب األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــون ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ف ــي
الضغط على الشركات وتجار النفط
ً
والـغــاز .في األردن مثال ،هـ ّـدد امللحق
االقـ ـ ـتـ ـ ـّص ـ ــادي األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـش ــرك ــات
املـ ـش ــغـ ـل ــة ملـ ـص ــاف ــي الـ ـعـ ـقـ ـب ــة ل ــوق ــف
إمدادات النفط للتجار الذين ينقلون
صـهــاريــج ال ــوق ــود إل ــى س ــوري ــا .وفــي
لبنان ،عمد األميركيون والفرنسيون
إلــى تهديد أحــد أكـبــر م ـ ّ
ـوردي النفط
في املنطقة ومنعه من إرســال بواخر
الـ ـبـ ـت ــرول إلـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ع ـل ـم ــا بــأنــه
محسوب على فريق  14آذار ،وسبق
أن جـنــى مـبــالــغ طــائـلــة ط ــوال الـحــرب
السورية من تجارة النفط مع دمشق
بعلم األميركيني .وتعاني الـعـ ّـبــارات
اإليــرانـيــة مــن عــدم إمكانية الــوصــول
إلى املوانئ السورية ،لجهة العبور من
قناة السويس .ورغــم النفي املصري
لـ ـك ــام رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة
عماد خميس حول منع عبارات نفط
إي ــران ـي ــة م ــن ع ـب ــور ال ـس ــوي ــس لكسر
ّ
الـ ـحـ ـص ــار ع ــن سـ ــوريـ ــا ،إل أن أك ـثــر
مــن م ـصــدر أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» تطبيق
املـ ـص ــري ــن ل ـل ـع ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ّ
ومرد هذا األمر إلى ضغوط أميركية
يتعرض لها املصريون.
وف ـي ـمــا ك ــان ــت ع ـ ـ ّـدة ش ــرك ــات روس ـيــة
تعمل على إيصال النفط إلى سوريا،
ك ـش ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــون أخـ ـيـ ـرًا شـبـكــات
ّ
روس ـي ــة ع ــدة وع ــط ـل ــوا قــدرت ـهــا على
َ
العمل .وحال تسارع وتيرة العقوبات
دون تـشـكـيــل ك ـيــانــات بــدي ـلــة تـتــابــع
ً
نقل النفط في األيــام املاضية .فضال
عن أن الشركات الصينية التي تعمل
خارج الصني ،ال تملك قرارًا بالتعاون
م ــع س ــوري ــا ف ــي مـلــف ال ـن ـفــط ،خشية
العقوبات األميركية.
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العالم

العالم

السودان

البرهان يواصل التفافه على الشارع:

افتضاح التدخل السعودي ــ اإلماراتي
تجد السعودية واإلمارات في
االنقالب على نظام البشير فرصة
إلعادة إنتاج النظام بما يتناسب
ومصالحهما ،لكن محاولتهما
«سرقة» الحراك الشعبي وإسكات
قادته بقرارات تبدو مكشوفة ،قد
يجعلهما العدو األول للشعب ،الذي
سبق أن رفض المشاركة في حرب
اليمن ،وبدأ يتذمر من «الوصاية» على
المرحلة االنتقالية الطويلة األمد
علي جواد األمين
تـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــم ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
واإلماراتية في السودان ،منذ االنقالب
على الرئيس عمر البشير ،باالندفاع
والتهور ،كما في معظم امللفات التي
تـنـخــرط فـيـهــا ال ــدول ـ ٌت ــان .ل ـعـ ٌـب على
امل ـك ـش ــوف ،وح ـم ــاس ــة زائـ ـ ــدة لقطف
ثمار أربـعــة أشهر مــن االحتجاجات
امل ـطــال ـبــة ب ـح ـكــم ديـ ـم ــوق ــراط ــي .منذ
اليوم األول لالنقالب الذي تال بيانه
وزي ــر دف ــاع البشير الـســابــق ،عــوض
بن عوف ،دفع النظامان الخليجيان
إلــى خــوض معركة سياسية .معركة
بني قوتني :النظام من جهة ،وكل ما
يـتـصــل ب ــه م ــن م ــؤس ـس ــات عـسـكــريــة
وس ـي ــاس ـي ــة ،ت ـس ـعــى ال ــري ــاض وأب ــو
ظبي إلــى إع ــادة إنتاجها بما يخدم
مـصــالـحـهـمــا ،واملـحـتـجــون مــن جهة
ثانية بكل مــا يحملونه مــن مطالب.
ومـ ـ ــا بـ ــن ال ـ ـقـ ــوتـ ــن ،ثـ ـم ــة مـ ــن ي ــدي ــر

املـ ــوقـ ــف ال ـش ـع ـب ــي ب ـ ـحـ ــذر ،مـ ــن قـ ــادة
حراك ممثلني بتحالف «قوى الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ،ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم «ت ـج ـمــع
املهنيني الـســودانـيــن» ،الــذي يطالب
بـ ـح ــل الـ ـحـ ـك ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وت ـس ـل ـيــم
الـسـلـطــة ملـجـلــس م ــدن ــي ،وب ـض ــرورة
إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـع ــاق ــات الـخــارجـيــة
لـ ـلـ ـب ــاد ،فـ ــي ض ـ ــوء ش ـ ـعـ ــارات بـ ــدأت
تبرز في الشارع مناهضة للوصاية
السعودية واإلمــاراتـيــة على املرحلة
االنتقالية.
وبـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن أن مـ ـع ــرك ــة ال ــري ــاض
وأب ـ ـ ـ ــو ظـ ـب ــي ف ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ت ـه ــدف
إل ـ ــى ت ـج ـي ـيــر «بـ ــوابـ ــة إف ــري ـق ـي ــا» فــي
اص ـط ـفــافــات إقـلـيـمـيــة ملصلحتهما،
وال سيما ضــد إي ــران وقطر وتركيا،
ومـ ــا ي ـت ـصــل ب ــذل ــك م ــن م ــواط ــئ قــدم
عـلــى الـبـحــر األح ـم ــر ،واس ـت ـث ـمــارات،
ودعم عسكري على غرار املشاركة في
حرب اليمن ،يبدو تهور «املحمدين»،
محمد بــن سلمان ومحمد بــن زايــد،
واضـحــا فــي استبعاد املحتجني من
معادلة العالقات الخارجية للبالد،
واتـجــاهـهـمــا إل ــى اح ـت ـضــان مجلس
عسكري يفترض أنــه انتقالي ،لكنه
قرر االستمرار في املشاركة في حرب
ال ـي ـمــن ،ك ـمــا أع ـلــن أخـ ـيـ ـرًا ،ع ـلــى رغــم
رفـ ــض ق ـ ــادة الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ذل ــك،
كما سبق أن عبرت جميع مكوناته
مــن «قــوى الحرية والتغيير» ،ســواء
حزب «األمة» بزعامة الصادق املهدي
أو «املؤتمر الشعبي» أو «الشيوعي
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي» ،أو ح ــرك ــة «اإلص ـ ـ ــاح
اآلن» ،وحـ ـت ــى «الـ ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
لتحرير السودان».
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
واإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة فـ ــي «سـ ــرقـ ــة» الـ ـح ــراك
الشعبي ،كما سبق وحذر «املهنيون»،
على ركـيــزة تتمثل بــإرضــاء الـشــارع

بدأت تبرز شعارات مناهضة للوصاية السعودية ــ اإلماراتية على المرحلة االنتقالية (األناضول)

يبدو تهور «المحمدين»
واضحًا في استبعاد
المحتجين من معادلة
العالقات الخارجية للبالد

بـ ـق ــرارات تـلـبــي بـعــض مـطــالـبــه ،لكن
عـلــى أن تـتــوافــق مــع مـصــالــح حلفاء
امل ـج ـل ــس ال ـخ ــارج ـي ــن .بـ ــدا ذلـ ــك فــي
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة الـ ـت ــي ات ـخ ــذه ــا
البرهان الذي «يحظى بقبول نسبي»
ب ـح ـس ــب املـ ــراق ـ ـبـ ــن .فـ ـح ــرص ــه عـلــى
تقديم حميدتي ،املقرب من الرياض
وأب ــوظ ـب ــي ،ملـنـصــب نــائــب الــرئ ـيــس،
ً
أت ــى ألن ــه ب ــدا مـقـبــوال شعبيًا بعدما
أعلن انحيازه إلى مطالب الحراك ،وال
سيما مطلب تشكيل حكومة مدنية
وان ـت ـق ــال دي ـم ــوق ــراط ــي .وف ــي سبيل
ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــة ،اس ـت ـج ــاب مـجـلــس
ال ـب ــره ــان ل ـل ـش ــارع ب ـق ـبــول اسـتـقــالــة
قوش وإحالته على التقاعد ـ ـ رغم أنه
املـفـضــل ل ــدى أب ــو ظـبــي وواش ـن ـطــن ـ ـ
ألنه مرفوض شعبيًا لتسببه في قتل
املحتجني ،خصوصًا أداء قواته أخيرًا
أثناء االعتصام أمام ّ
مقار الجيش في
الخرطوم ،حني استشرس في القمع،
وقتل العشرات من بينهم عسكريون.
ّ
ً
لكن املجلس العسكري أحــل بــدال من
قوش ،في منصب املدير العام لجهاز
األم ــن وامل ـخــابــرات ،شخصية مقربة
من اإلمارات والسعودية ،هي الفريق
أول أبو بكر حسن مصطفى دمبالب،
ال ـ ــذي س ـبــق أن ع ـمــل م ـس ـت ـشــارًا في
ال ـس ـف ــارة ال ـس ــودان ـي ــة ف ــي ال ــري ــاض،
وش ـغــل مـهـمــات الـقـنـصــل الـســودانــي
فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،وأشـ ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى إدارة
ال ـع ـم ـل ـيــات واملـ ـخ ــاب ــرات ال ـخــارج ـيــة
واالسـتــراتـيـجـيــة ،وي ـعــرف ب ــأن لديه
خبرة طويلة في التعامل مع أجهزة
املخابرات التابعة للبلدان املجاورة
للسودان.
و«استجاب» املجلس العسكري أيضًا
للمطلب الشعبي بعزل رئيس الجهاز
الـ ـقـ ـض ــائ ــي ،عـ ـب ــد املـ ـجـ ـي ــد إدريـ ـ ـ ــس،
باعتباره مــن رمــوز النظام السابق،

وأقــام محاكم الطوارئ للمتظاهرين
في عهد البشير ،لكن البرهان عوضه
أيضًا بشخصية مقربة من اإلمارات،
هي يحيى الطيب إبراهيم أبو شورة،
ال ــذي كــان يعمل قاضيًا فــي محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي دبـ ــي ،وح ـصــل على
ترقية إلــى درج ــة قــاضــي تمييز ،من
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،مـحـمــد بن
راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،عـ ــام  .2015وف ــي
املنحى نفسه أيضًا ،أصــدر البرهان
مرسومًا أعفى بموجبه عبد املعروف
امل ــاح ــي ،ال ــذي ك ــان نــائـبــا لــن عــوف،
مـ ــن م ـن ـص ـبــه رئ ـي ـس ــا ل ـه ـي ـئــة أرك ـ ــان
الـجـيــش ،وعـيـنــه مـكــانــه الـفــريــق أول
الركن هاشم عبد املطلب أحمد بابكر،
امل ـقــرب مــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،حيث
تلقى عــددًا من التدريبات والــدورات.
وعني الفريق محمد عثمان الحسني
نــائ ـبــا لــرئ ـيــس هـيـئــة األرك ـ ـ ــان ،وهــو
شقيق الـفــريــق طــه عـثـمــان الحسني،
الــذي وصــل أمــس إلــى الـخــرطــوم ،مع
وفــد سعودي ـ ـ إمــاراتــي حمل رسالة
شـفـهـيــة إل ــى ال ـب ــره ــان .وي ـع ـت ـبــر طه
الحسني ،رجــل اإلم ــارات السابق في
مكتب الـبـشـيــر ،بـعــدمــا أقــالــه األخـيــر
منتصف عــام  ،2017بسبب ضلوعه
ف ــي م ـح ــاول ــة انـ ـق ــاب ع ـل ــى الـبـشـيــر
كـمــا ذك ــرت صـحــف محلية حـيـنــذاك،
فـهــرب إل ــى الـسـعــوديــة وحـصــل على
ج ـن ـس ـي ـت ـهــا ،وصـ ـ ــار ي ــوص ــف بــرجــل
امل ـم ـل ـكــة الـ ـق ــوي ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،حــن
ب ــدأ نـشــاطــه بــدعــم تــوج ـهــات محمد
ب ــن س ـل ـمــان أفــري ـق ـيــا ،وال سـيـمــا في
إثيوبيا وإريتريا وموريتانيا ،ونظم
زي ــارات لــرؤســاء هــذه الــدول للمملكة
في اآلونة األخيرة.
م ـقــابــل ه ــذه الـتـعـيـيـنــات ال ـهــامــة في
امل ـ ـنـ ــاصـ ــب ال ـ ـح ـ ـسـ ــاسـ ــة ،اسـ ـتـ ـج ــاب
م ـج ـل ــس ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ل ـب ـع ــض م ـطــالــب
ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي ،م ــن ق ـب ـيــل إل ـغ ــاء
ق ــان ــون ال ـ ـطـ ــوارئ وح ـظ ــر ال ـت ـج ــوال،
وإل ـغ ــاء ال ـقــوانــن امل ـق ـيــدة لـلـحــريــات،
وإع ـ ـ ــادة هـيـكـلــة م ـفــوض ـيــة مـكــافـحــة
الـ ـفـ ـس ــاد ،ل ـك ـنــه ال يـ ـ ــزال ي ـم ــاط ــل فــي
امل ـط ـلــب ال ــرئ ـي ــس لـلـمـحـتـجــن ،وهــو
ت ـس ـل ـي ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ملـ ـجـ ـل ــس م ــدن ــي،
ويـحــاول تــرك الكرة في ملعب «قوى
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،بــالـطـلــب منها
الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــة مـسـتـقـلــة
لرئاسة الوزراء ،والتوافق أيضًا على
حكومة مدنية.

(النص الكامل على املوقع االلكتروني)

ليبيا

ّ
المدنيون في مرمى «الغراد»:

داعمو حفتر
ّ
متمسكون بالتصعيد
عاشت بعض أحياء جنوب
طرابلس على وقع
ّ
عشوائية أدت
صواريخ
إلى سقوط ضحايا وأضرار
مادية .وبينما تبادلت
حكومة «الوفاق»
وقوات خليفة حفتر
االتهامات ،لم تقد الحادثة
إلى إيقاف االشتباكات التي
استمرت بنسقها السابق

ل ـيــل ال ـث ــاث ــاء ـ ـ ـ األرب ـ ـعـ ــاء ،ش ـهــد حـ ّـي
أب ـ ــو س ـل ـي ــم ،ذو ال ـك ـث ــاف ــة ال ـس ـكــان ـيــة
ال ـعــال ـيــة ،وب ـع ــض امل ـنــاطــق امل ـج ــاورة
ل ــه ،ف ــي الـعــاصـمــة الـلـيـبـيــة طــرابـلــس،
ق ـص ـف ــا ع ـن ـي ـفــا ب ـ ـصـ ــواريـ ــخ «غ ـ ـ ـ ــراد».
ق ـصــف ل ــم ي ـكــن م ـ ّ
ـوج ـه ــا إلـ ــى أهـ ــداف
ّ
معينة ،فقد سقطت الـصــواريــخ على
سـيــارات رابـضــة فــي ال ـشــارع ،ودمــرت
ّ
املدنيني .إضافة
بعضها ،وعلى منازل
إلـ ـ ــى الـ ـج ـ ُـرح ــى الـ ــذيـ ــن بـ ـل ــغ ع ــدده ــم
العشرات ،قتل ثالثة من عائلة واحدة،
هـ ــم ج ـ ـ ـ ّـدة واب ـ ـنـ ــة وحـ ـفـ ـي ــدة .ي ـضــاف
ّ
تتوسع
ه ــؤالء الـضـحــايــا إل ــى قــائـمــة
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،إذ أعـ ـل ــن ف ـ ــرع «مـنـظـمــة
ّ
الصحة العاملية» فــي ليبيا أمــس ،أن
عــدد القتلى بلغ  189والجرحى ،816
وفوقهم  18ألــف ن ــازح مــن مناطقهم.
وف ـي ـم ــا ت ـن ـت ـمــي غ ــال ـب ـي ــة ه ـ ــؤالء إل ــى
ّ
عسكرية ،يكتسب هجوم أمس
قــوات
خ ـطــورتــه م ــن اس ـت ـهــدافــه الـعـشــوائــي
ّ
للمدنيني ،مــا يعني أن غايته ليست
إحداث ضرر في القوات العسكرية ،بل

تخويف السكان ،إما الستمالة والئهم
وإما لدفعهم إلى الخروج من منازلهم
إلخـ ـ ـ ـ ــاء املـ ـنـ ـطـ ـق ــة أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـع ـم ـل ـي ــات
العسكرية.
ال ت ــزال الـجـهــة املـســؤولــة عــن القصف
غ ـي ــر م ـع ـل ــوم ــة .ف ـم ــن ن ــاحـ ـي ــة ،أجـ ــرى
رئيس حكومة «الوفاق الوطني» ،فائز
الـ ـس ــراج ،ج ــول ــة ت ـف ـقــديــة ف ــي األح ـي ــاء
ّ
املستهدفة ،قال خاللها إن األمر «هجمة
بربرية وحشية قام بها املجرم (املشير
ّ
خليفة) حفتر» ،مضيفًا أن املستندات
كافة التي تثبت ّ
تورطه ستحال على
محكمة الجنايات الدولية ،معلنًا في
الــوقــت نفسه الـحــداد ثالثة أي ــامّ .وفي
تصعيد للموقف ،قالت «الوفاق» إنها
ط ـل ـبــت ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ط ـ ــارئ ملـجـلــس
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة لـبـحــث «الـ ـع ــدوان
ال ــذي تتعرض لــه العاصمة طرابلس
واالنتهاكات املرتكبة من قوات حفتر،
وإصـ ــدار ق ــرار بتجريم االع ـت ــداء على
ّ
تتعرض
املدنيني ووقــف الحرب التي
لها طرابلس ،وعــودة القوات املعتدية
ّ
إل ــى مــواقـعـهــا قـبــل ش ــن ه ــذا الـهـجــوم
الغادر».
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،نـ ـسـ ـب ــت ق ـ ـ ـ ــوات ح ـف ـتــر
املسؤولية عن الهجوم إلى مجموعات
ّ
مسلحة تتبع «ال ــوف ــاق» ،وه ــو اتـهــام
ّ
رددتـ ــه فــي األي ــام املــاضـيــة أيـضــا عند
س ـق ــوط ب ـعــض ال ـق ــذائ ــف ع ـلــى أح ـيــاء
ّ
م ــدن ـي ــة ،وق ــال ــت إن الـ ـه ــدف م ــن ذل ــك
ت ــروي ــع امل ــدن ـي ــن الس ـت ـم ــال ــة دع ـم ـهــم
إليها .وفي موازاة ذلك ،أصدر املبعوث

تنذر زيارة السيسي
لـ«محمد نجيب»
بتسخير القاعدة مجددًا
للطائرات المهاجم

األممي الـخـ ّ
ـاص ،غسان سالمة ،بيانًا
أدان ف ـيــه ال ـه ـجــوم ال ـص ــاروخ ــي على
ّ
األح ـيــاء املــدنـيــة ،وق ــال إن «اسـتـخــدام
األس ـل ـحــة الـعـشــوائـيــة وامل ـت ـف ـجــرة في
ّ
املناطق املدنية يشكل جريمة حرب».
ّ
وخ ـ ـتـ ــم بـ ـي ــان ــه ب ــالـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى أن
«املـســؤولـيــة عــن مـثــل ه ــذه األع ـمــال ال
تقع على عــاتــق األف ــراد مرتكبي هذه
االع ـ ـتـ ــداءات ال ـع ـشــوائ ـيــة ف ـح ـســب ،بل
يمكن أن يتحملها أيضًا كل من يصدر
األوامر لهم».
ّ
على هامش القصف ،وفيما توقع قائد

توقع قائد «غرفة عمليات أجدابيا» التابعة لحفتر أن
ّ
تتم السيطرة على طرابلس قبل رمضان (أ ف ب)

«غرفة عمليات أجدابيا» التابعة لقوات
حفتر ،اللواء فوزي املنصوري ،أن تتم
السيطرة على طرابلس قبل رمضان،
تـ ّ
ـوع ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ــ«امل ـج ـلــس
األعلى للدولة» املتمركز في طرابلس،
عبد الرحمن السويحلي ،قوات حفتر،
ً
قـ ــائـ ــا فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـ ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»:
«سـيــدفــع املـجــرم األسـيــر (حـفـتــر) ومن
ورائه فرنسا وأبو ظبي ثمن كل قطرة
دم بريئة سالت من سكان طرابلس...
لــن أدخ ــر جـهـدًا أو يهنأ لــي بــال حتى
ُ
ت ـت ــوج ج ـهــود ال ـش ــرف ــاء بــإس ـقــاط هــذا
املستبد املجنون».
إقـلـيـمـيــا ودول ـي ــا ال ت ــزال امل ــواق ــف من
الـهـجــوم عـلــى الـعــاصـمــة عـلــى حالها،
م ــع بـعــض اإلشـ ـ ــارات ال ـتــي ق ــد تشهد
تـ ـط ــورًا ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـق ــري ــب .أه ـ ّـم
املـسـتـجــدات إج ــراء الــرئـيــس املـصــري،
عبد الفتاح السيسي ،زيــارة لـ«قاعدة
محمد نجيب العسكرية» غرب مصر.
وفيما قالت وسائل اإلعــام الرسمية
ّ
إن ال ــزي ــارة ج ــاءت لــ«تـفـقــد إجـ ــراءات
التفتيش ورفع الكفاءة القتالية» بعد
تطوير الـقــاعــدة ،مــن الجدير التذكير
ّ
ب ــأن ال ـط ــائ ــرات امل ـصــريــة واإلم ــارات ـي ــة
الـ ــداع ـ ـمـ ــة ل ـح ـف ـت ــر ت ـن ـط ـل ــق م ـ ــن ه ــذه
الـ ـق ــاع ــدة ،م ــا ق ــد ُيـ ـن ــذر بـتـسـخـيــرهــا
مجددًا في هذا االتجاه.
إلــى جــانــب ذل ــك ،قــال وزي ــر الخارجية
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،عـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـج ـ ـب ـ ـيـ ــر ،ع ـلــى
ه ــام ــش حـ ـض ــوره «م ـن ـت ــدى ال ـت ـعــاون
الـعــربــي الــروســي» فــي موسكو أمــس،

ّ
إن ــه يــوجــد «إج ـم ــاع عـلــى دع ــم جهود
البعثة األمـمـيــة» ،دون أن يتطرق إلى
تفاصيل الـتـطــورات أو إدان ــة الهجوم
عـلــى طــراب ـلــس .واالخ ـت ـبــاء وراء دعــم
ّ
األم ــم املـتـحــدة وح ــث جـمـيــع األط ــراف
عـ ـل ــى وقـ ـ ــف الـ ـقـ ـت ــل ،مـ ــوقـ ــف ت ـل ـتــزمــه
جميع ال ــدول الــداعـمــة لحفتر أو التي
ّ
تـتـجــنــب إدانـ ـت ــه ،وم ــن بـيـنـهــا فــرنـســا
التي عرقلت أمس ،إلى جانب روسيا،
مـبــادرة بريطانية جديدة في مجلس
األمن إلصدار بيان ّ
يندد بهجوم قوات
حفتر.
ّ
أمـ ــا إي ـط ــال ـي ــا ،ف ـع ـلــى ع ـكــس الـتـحــفــظ
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـك ـت ـس ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وزيـ ـ ــر
خــارجـ ّـي ـت ـهــا وم ــواقـ ـف ــه ،ت ـح ــدث وزي ــر
داخ ـل ـي ـت ـه ــا ون ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
مــاتـيــو سالفيني ،بــوضــوح أم ــس عن
موقفه مما يحدث في طرابلس .وقال
ّ
ســالـفـيـنــي ف ــي ت ـصــري ـحــات إن ب ــاده
ت ـع ـم ــل مـ ــن أجـ ـ ــل «الـ ـ ـس ـ ــام وال ـ ـحـ ــوار
ووقـ ــف إطـ ــاق ال ـن ــار وت ـج ـنــب إط ــاق
الصواريخ وغيرها من أسلحة الحرب
التي ال تحل املشكالت .نعمل على ذلك
ً
ليال ونـهــارًا ،ليس مع جميع الحلفاء
ال ـغــر ّب ـيــن ف ـق ــط ،ب ــل م ــع غ ـي ــره ــم» .لم
ي ـتــوقــف ال ــرج ــل ال ـق ــوي ف ــي الـحـكــو ّمــة
اإليطالية ّعند ذلــك الـحـ ّـد ،بــل قــال إنــه
ّ
الحس السليم،
واثق من أنه «سيسود
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـ ـجـ ـن ــرال خ ـل ـي ـفــة حـفـتــر
ّ
ال ـع ـس ـكــريــة ،الـ ــذي حـ ــاول ش ــن هـجــوم
خــاطــف (عـلــى طــرابـلــس) ،فــي طريقها
إلى النهاية».
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تقرير

تقرير ّ
سري للخارجية اإلماراتية:
خالف سلمان وولي عهده «صحيح»
ّ
أكــدت مصادر قريبة من ديــوان ولي عهد أبو ظبي ،محمد بن
زايد ،أنباء الخالف بني امللك السعودي ،سلمان ،ونجله ولي العهد،
محمد .وعليه ،تسود خشية إماراتية من أن ينعكس الخالف
على العالقات الوثيقة بالرياض ،خصوصًا أن «عالقة مميزة»
ربطت ّفي األعــوام األربعة األخيرة بني ابــن سلمان وابــن زايــد،
فقد شكل االثنان «ثنائيًا» منسجمًا وصاغا سياسة مشتركة
تجاه قضايا املنطقة ودولها ،وكذلك العمل على ترويض بقية
ّ
«املحمدان».
الدول الخليجية لالندراج ضمن ما يرسمه
ووفقًا لتقرير سري صادر عن الخارجية اإلماراتية ،بدأ سلمان
املاضي يــؤدي دورًا أكبر في إدارة
منذ تشرين األول/أكـتــو ّبــر
ّ
ال ـشــؤون الحكومية ،وقــلــص م ــذاك بعض سلطات ولــي العهد
بعدما كــان قــد أخلى الساحة لــه تمامًا منذ توليه الـعــرش في
كانون الثاني/يناير  ،2015كذلك عمد امللك إلى منح مقربني منه
سلطات أوسع وأكثر تأثيرًا في القرارات الحكومية.
في التقرير نفسه ،أبدى سلمان انزعاجه من السياسات التي
يتبعها نجله داخل اململكة ،خصوصًا العام املاضي بمحاولته
كـســر املــؤسـســة الــديـنـيــة ،الـشــر ًيـكــة الـتــاريـخـيــة للعائلة املالكة
ملصلحة النخب الليبرالية ،فضال عن اتباعه سياسة خارجية
قامت على تحويل تركيا من صديق إلى خصم ،وعلى العداء
لـ«اإلخوان املسلمون» ،وزيادة ّ
حدة العداء إليران واالنفتاح على

إسرائيل .يضيف التقرير أن قتل الصحافي السعودي جمال
خــاشـقـجــي ف ــي قـنـصـلـيـ ّـة بـ ــاده ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،ف ــي تشرين
األول /أكتوبر  ،2018شكل «مــن دون شك ضــررًا كبيرًا على
ابن سلمان» ،وكان نقطة االنعطاف التي دفعت والده إلى العودة
لإلمساك بمقاليد األمور ،ولو جزئيًا.
وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية قد ذكرت الشهر املاضي
وجود «مظاهر خالفات» بني امللك ونجله ،وأن الخالفات شهدت
اتـســاعــا فــي األســابـيــع املــاضـيــة حــول أم ــور تتعلق بالسياسة
الخارجية ،بما فيها الحرب في اليمن ،واالحتجاجات األخيرة
فــي ال ـســودان والـجــزائــر .إذ يـعــارض سلمان قمع املتظاهرين
ف ــي هــذيــن ال ـب ـلــديــن ،وط ـلــب م ــن ال ـص ـحــف ال ـس ـعــوديــة تغطية
االح ـت ـجــاجــات الـشـعـبـيــة .وكـشـفــت الـصـحـيـفــة أن ال ـتــوتــر زاد
دراماتيكيًا فــي نهاية شباط/فبراير املــاضــي عندما زار امللك
السعودي مصر للمشاركة ّفي القمة العربية ـ ـ األوروبية األولى،
في شرم الشيخ ،حيث «حــذره مستشاروه من عملية انقالب
محتملة ض ــده مــن ول ــي ع ـه ــده» .وأشـ ــارت إل ــى اسـتـغــال ابــن
سلمان غياب والده إلجراء تغييرات رئيسية ،من بينها تعيني
أخـيــه خــالــد نائبًا لــوزيــر الــدفــاع ،واألم ـيــرة ريـمــا بنت بـنــدر بن
سلطان سفيرة لدى واشنطن.
(األخبار)

فلسطين

فوز «فتحاوي» منقوص في «بيرزيت»

عباس ّ
يحرك «المصالحة» قبيل «صفقة القرن»

يبدو أن وصول محمود
عباس إلى قناعة بأن
الواليات المتحدة تنوي
تمرير «صفقة القرن»،
ّ
بغض النظر ّ
عما يمكن أن
يفعله ،دفعه إلى إعادة
خطوط التواصل مع
«حماس» عبر بوابة القاهرة،
ليحصل على ّ
حد أدنى
هو ضمان أال تخرج غزة
من بين يديه .غاية يبدو
أن «حماس» تدركها جيدًا،
من دون أن تمنعها من
مواصلة إجراءاتها األخيرة
غزة ،رام الله ـــ هاني إبراهيم
عبد القادر عقل
تواصل حركة «حماس» عملية «التدوير
اإلداري» الـ ـت ــي ب ــدأتـ ـه ــا فـ ــي األجـ ـه ــزة
الـحـكــومـيــة ف ــي ق ـط ــاع غ ــزة م ـنــذ أش ـهــر،
وزادت وتيرتها بعد تشكيل الحكومة
ال ـجــديــدة فــي رام ال ـل ــه .فـبـعــدمــا أنـجــزت
ت ـغ ـي ـي ــرات ع ـ ــدة ف ــي األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة،
ت ــاب ـع ــت إدخ ـ ـ ــال ج ـم ـلــة م ــن ال ـت ـعــديــات
ع ـلــى ج ـه ــازه ــا امل ــدن ــي ،ل ـي ــرأس ــه محمد
عوض ،وهو األمني العام السابق ملجلس
ً
الوزراء ،بدال من سلفه عبد السالم صيام.
ويــأتــي تعيني ع ــوض رئـيـســا لـ«اللجنة
اإلداريـ ــة» الـجــديــدة تحت مسمى األمــن
ال ـعــام ملـجـلــس ال ـ ــوزراء ،فــي مـحــاولــة من
«حماس» لتجنب تشكيل جسم حكومي
بــديــل يـ ــوازي حـكــومــة رام ال ـلــه بــرئــاســة
مـحـمــد اش ـت ـيــة .ووف ــق م ـص ــادر ،طــاولــت
التنقالت عــددًا مــن وكــاء الـ ــوزارات ،إلى
جــانــب اسـتـكـمــال الـتــرتـيـبــات لتغييرات
عـلــى مـسـتــوى رؤسـ ــاء األج ـه ــزة األمـنـيــة
وقيادات وزارة الداخلية.
ه ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ــزامـ ـن ــت مـ ــع وصـ ــول
وفــد من «اللجنة املركزية لحركة فتح»،

بــرئــاســة ع ــزام األحـمــد وعـضــويــة روحــي
ف ـتــوح ،إل ــى الـقــاهــرة أم ــس ،لنقل رســالــة
عبر الوسيط املصري إلى «حماس» .في
هــذا الـسـيــاق ،يقول الـقـيــادي فــي «فتح»،
عـبــد الـلــه عـبــد الـلــه ،ل ــ«األخ ـبــار» إن وفــد
حركته ّقدم مبادرة إلى املصريني ،طالبًا
مـنـهــم تـسـلـيـمـهــا ل ــ«ح ـم ــاس» خ ــال 24
س ــاع ــة .وي ــوض ــح ع ـبــد ال ـل ــه أن امل ـب ــادرة
تـتـضـمــن اسـتـكـمــال تـنـفـيــذ ات ـف ــاق 2017
ً
وصــوال إلى انتخابات تشريعية «ينتج
منها تشكيل حكومة وح ــدة تعطي كل
ف ـص ـيــل ح ـج ـمــه الـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـل ـيــه فــي
صـنــدوق االق ـتــراع» .ويضيف« :نــأمــل أن
تكون املبادرة الخطوة األخيرة ،فالوقت
ال يسمح ب ــأي تـلـكــؤ ...الـجــانــب املـصــري
يستشعر الـخـطــر عـلــى الـقـضـيــة ،ونحن
أخذنا املبادرة على عاتقنا».
وف ــي وق ــت م ـتــأخــر أمـ ــس ،ص ــدر تعليق
ضمني من «حماس» عبر عضو املكتب
ّ
السياسي خليل الحية ،قال فيه إن حركته
«لـيـســت معنية بالتمسك بالسلطة في
غ ــزة ،ونـحــن جــاهــزون لتسليم كــل شيء
أمــام وحــدة وطنية على مبدأ الشراكة».
وع ــن أس ـب ــاب ه ــذا الـ ـح ــراك ،ذك ــر مـصــدر
م ـق ــرب م ــن اش ـت ـي ــة أن رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة،
محمود عباس ،يريد «صيغة اتفاق مع
حماس حــول متطلبات املرحلة املقبلة،
والخروج بتأكيد حول وحدة السلطة في
ً
الضفة والقطاع ،وصوال إلى اتفاق على
بــرنــامــج سـيــاســي يـتـطــابــق مــع بــرنــامــج
منظمة ال ـت ـحــريــر» .وأضـ ــاف امل ـصــدر أن
عباس «يريد طمأنات من حماس بشأن
عدم املوافقة على أي ترتيبات في غزة ال
ّ
تصر بدورها على
تريدها السلطة ،التي
إيجاد دور لحكومة اشتية في غزة».
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر ت ـط ـب ـي ــق ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـت ــي ت ـ ّ
ـوص ــل إل ـي ـهــا الــوفــد
امل ـص ــري أخ ـي ـرًا ب ــن «حـ ـم ــاس» وال ـعــدو
اإلســرائ ـي ـلــي ،وم ــن بينها تــدشــن خــزان
وقـ ــود ف ــي مـحـطــة تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء في
غ ــزة يـكـفــي ملـلـيــون لـيـتــر مــن «ال ـس ــوالر»
(املـ ــازوت) االصطناعي بتمويل قطري،
إضافة إلى سماح العدو بتوسعة الصيد
ً
ال ـب ـح ــري إل ـ ــى  15مـ ـي ــا ب ـح ــري ــا تـشـمــل
امل ـس ــاح ــة م ــن م ـي ـنــاء غـ ــزة إلـ ــى جـنــوبــي
الـقـطــاع .وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن املـنــدوب
الـقـطــري ،محمد الـعـمــادي ،سيصل غزة
قريبًا ،لكن مــن دون التأكد مما إذا كان

سيجلب معه أمــوال املنحة ،مع أن أمير
قـطــر ،تميم بــن حـمــد« ،ل ــم يـمــانــع زي ــادة
قيمة املنحة».
ربـ ـط ــا بـ ـه ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«روي ـت ــرز» عــن مـصــدر وصـفـتــه باملطلع،
قوله إن مستشار البيت األبيض ،جاريد
كوشنر ،قــال إن «خطة السالم األميركية
ُ
في الشرق األوسط (صفقة القرن) ستعلن
ب ـعــد تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة»،
وانتهاء (شهر) رمضان املقبل في أوائــل
ح ــزي ــران /يــونـيــو .ووف ــق امل ـصــدر نفسه،
ّ
حــث كوشنر مجموعة من السفراء أمس
على التحلي بـ«ذهن منفتح» تجاه مقترح
ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ألن «امل ـق ـتــرح
سيتطلب تنازالت من الجانبني ...كوشنر
قــال إنــه سيكون علينا جميعًا النظر في
تنازالت معقولة».
في شأن آخر ،فازت «كتلة الشهيد ياسر
عرفات» ،التابعة لـ«الشبيبة الفتحاوية»،
الــذراع الطالبية لـ«فتح» ،في انتخابات
م ـج ـل ــس ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ج ــام ـع ــة ب ـي ــرزي ــت
ب ـفــارق  68صــوتــا عــن «ح ـمــاس» («كتلة
الوفاء اإلسالمية») ،لكن الطرفني تعادال
في عدد املقاعد ( )23جراء تقارب النسبة
املئوية ،وفق النتيجة الرسمية الصادرة
عــن عـمــادة ش ــؤون الطلبة فــي الجامعة.
األرق ـ ـ ـ ــام ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة أظ ـ ـهـ ــرت ح ـصــول
«ال ـش ـب ـي ـب ــة» ع ـل ــى  4065ص ــوت ــا مـقــابــل
 3997للكتلة .أما «كتلة القطب الطالبي»
(«الجبهة الشعبية») ،فحصدت خمسة
مـقــاعــد ب ــواق ــع  853ص ــوت ــا ،ف ــي ح ــن أن
«كتلة اتـحــاد الطلبة التقدمية» («حــزب
ال ـش ـع ــب») و«ك ـت ـل ــة ال ــوح ــدة ال ـطــاب ـيــة»
(«الجبهة الديموقراطية») لــم تتجاوزا
نسبة الحسم ،علمًا أن نسبة التصويت
ب ـل ـغ ــت  %78مـ ــن أصـ ـ ــل مـ ــن يـ ـح ــق لـهــم
االقتراع.
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر طــال ـب ـيــة إن «ال ـق ـط ــب»
ال تـ ــزال ت ـجــري مـ ـش ــاورات داخ ـل ـيــة منذ
إع ــان النتيجة مــن أجــل اتـخــاذ موقفها
ح ــول تشكيل املـجـلــس ال ـجــديــد ،خاصة
أن ــه يعمل وف ــق مـبــدأ التمثيل النسبي،
إذ تـحـظــى الـكـتــل ال ـتــي ح ـصــدت مقاعد
وت ـ ـجـ ــاوزت ن ـس ـبــة ال ـح ـس ــم ع ـل ــى ل ـجــان
تديرها .ووفق املعمول به ،الكتلة الفائزة
املتفوقة في عدد املقاعد هي التي تحظى
برئاسة مجلس الطلبة ،وهــو مــا يعني
ضرورة إحداث توافق بني الفائزين.
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واشنطن «تنتقم» في ذكرى «خليج الخنازير»:

عقوبات بالجملة على كوبا وفنزويال ونيكــاراغوا
األميركية ذكرى غزو
اختارت اإلدارة ّ
خليج الخنازير ،لتكثف من حملتها على
كوبا ونيكاراغوا وفنزويال ،معلنة عقوبات
أطلق عليها
جديدة ضد الدول الثالث التي
ّ
مستشارها لألمن القومي لقب «مثلث
الطغيان في أميركا الالتينية»
ال ت ـف ـ ّـوت إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
دونالد ترامب ،أي فرصة للتصعيد
وتـ ـه ــدي ــد كـ ــوبـ ــا .آخـ ــرهـ ــا كـ ـ ــان قـبــل
أس ـبــوع عـلــى خلفية مــوقــف هــافــانــا
مـ ــن األزم ـ ـ ـ ــة ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة ودع ـم ـه ــا
املستمر لحكومة الرئيس نيكوالس
مـ ـ ـ ـ ــادورو .ل ـك ــن أم ـ ــس ب ـ ــدا أن إدارة
ت ــرام ــب ق ــد ق ـ ــررت تـكـثـيــف حملتها
بالجملة ضــد آخــر الـقــاع اليسارية

ّ
عبر االتحاد األوروبي
وكندا عن رفض
الخطوة األميركية
ّ
املتمردة على الهيمنة األميركية في
ال ـقــارة الالتينية :كــوبــا ونـيـكــاراغــوا
وفنزويال ،بعدما أعلنت فرض قيود
وعقوبات جديدة على الدول الثالث
ال ـتــي أط ـلــق عـلـيـهــا مـسـتـشــار األم ــن
ّ
القومي ،جــون بولتون ،لقب «مثلث
الطغيان في أميركا الالتينية».
بولتون ،في خطاب شديد اللهجة في
مدينة ميامي ،بمناسبة الذكرى الـ58
لعملية «غزو غزو خليج الخنازير»
الفاشلة ،التي نفذتها واشنطن لقلب

ن ـظــام كــوبــا بـقـيــادة ف ـيــدل كــاسـتــرو،
أع ـلــن ع ــودة الـقـيــود امل ـفــروضــة على
التحويالت املالية من واشنطن إلى
هــافــانــا ،بـعــدمــا كــانــت إدارة أوبــامــا
قد رفعتهاُ ،م ِّ
حددًا مبلغ «ألف دوالر
للشخص الــواحــد كــل فـصــل» .كذلك،
أعلن املستشار فــرض عقوبات على
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ،ال ــذي
ت ـت ـه ـمــه إدارة ت ــرام ــب ب ــأن ــه كـ ــان لــه
دور ف ـ ّـع ــال ف ــي دع ــم م ـ ـ ــادورو .كــذلــك
ص ـ ـ ـ ـ ّـرح ع ـ ــن ع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى ش ــرك ــة
ال ـخــدمــات املــالـيــة « ،»Bancorpالتي
زعم أنها «صندوق طائش» لرئيس
نيكاراغوا ،دانييل أورتيغا.
وأمــام جمع من املهاجرين من كوبا
وفنزويال ونيكاراغوا ،قال بولتون إن
بالده «تتطلع إلى ّ
تهدم أركان مثلث
اإلرهـ ـ ـ ــاب ه ـ ـ ــذا» ،واصـ ـف ــا س ـيــاســات
إدارة الرئيس السابق ،باراك أوباما،
ً
«غطاء سياسيًا
بأنها منحت هافانا
ل ـتــوس ـيــع ن ـف ــوذه ــا ال ـخ ـب ـي ــث» .وفــي
مــا يخص دعــم كــوبــا لـفـنــزويــا ،قال
بولتون إن األولى ّ
«دربت قوات األمن
الفنزويلية على قمع املدنيني ودعم
مـ ــادورو» .وحـ ّـمــل هــافــانــا مسؤولية
ُ
«م ـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـفـ ـن ــزويـ ـلـ ـي ــن» ،م ـش ـي ـرًا
إل ــى ق ــول تــرامــب« :م ـ ــادورو هــو بكل
بساطة ُدمية كوبية» .وذهب بولتون
أبعد من ذلك ،حيث تعرض لألطباء
ال ـكــوب ـيــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي فـنــزويــا
بالقول إنه «يجري استخدام اآلالف
م ــن األط ـب ــاء ال ـكــوب ـيــن ف ــي فـنــزويــا
كـبـيــادق مــن قـبــل م ــادورو والـجـهــات
الراعية الكوبية لدعم عهده الوحشي
والقمعي».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـل ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،مـ ـ ــايـ ـ ــك بـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــو ،أن
واشـنـطــن ستسمح بتطبيق قــانــون

ّ
أطلق جون بولتون على الدول الثالث لقب «مثلث الطغيان في أميركا الالتينية» (أ ف ب)

ي ـع ــود إل ــى أك ـث ــر م ــن ع ـق ــدي ــن ،يفتح
ال ـط ــري ــق أمـ ـ ــام رفـ ــع آالف ال ــدع ــاوى
الـقـضــائـيــة ضــد الـشــركــات األجنبية
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ك ــوب ــا .وم ـم ــا ال ش ـ ّـك
فيه ،أن هذه الخطوة التي وصفتها

وزارة الخارجية األميركية بأنها «قد
تستقطب مئات اآلالف من الدعاوى
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدر ب ـع ـش ــرات
املليارات من الدوالرات» ،إنما تندرج
أي ـ ـضـ ــا تـ ـح ــت الـ ـجـ ـه ــود األم ـي ــرك ـي ــة

لتكثيف الضغط على هافانا .وهذا
القانون الــذي ُيعرف باسم «تطبيق
ال ـف ـصــل ال ـث ــال ــث م ــن ق ــان ــون هيلمز
بــورتــون» ال ـصــادر عــام ُ ،1996يتيح
ن ـظــريــا لـلـمـنـفـيــن ال ـكــوب ـيــن الـتـقــدم

بــدعــاوى في املحاكم األميركية ضد
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــي جـ ـن ــت أرب ــاحـ ـه ــا
ب ـف ـضــل ش ــرك ــات ت ـعــرضــت لـلـتــأمـيــم
بعد ثورة عام  1959في كوبا.
وفـيـمــا رأى بومبيو أن كــوبــا تهدد
مصالح الحكومات املحلية وتهدد
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ح ـ ــدد ال ـث ــان ــي
مــن أي ــار /مــايــو املـقـبــل مــوع ـدًا لرفع
التعليق الحاليّ ،
منبهًا إلى أن «أي
شخص أو شركة تتعامل فــي كوبا
يـجــب أن تلتفت إل ــى ه ــذا اإلع ــان».
وعــزا بومبيو الخطوة األخيرة إلى
إدراك اإلدارة األمـيــركـيــة «الحقيقة
املتمثلة فــي أن شــريــط الــدعــاوى لم
ي ـح ـق ــق ه ـ ــدف ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى كــوبــا
إلدخـ ــال إص ــاح ــات دي ـم ـقــراط ـيــة أو
ك ـب ــح جـ ـم ــاح» م ــا س ـ ّـم ــاه «ت ـصــديــر
ال ـق ـم ــع الـ ـك ــوب ــي فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـح ــاء
نـصــف ال ـكــرة ال ـغــربــي ،وخــاصــة في
فنزويال».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أثـ ــار ال ـق ــرار ردود فعل
ص ـ ـ ـ ــادم ـ ـ ـ ــة ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــاء
االقـتـصــاديــن لـكــوبــا ،وف ــي مقدمهم
االتحاد األوروبي وكندا ،اللذان أبديا
اس ـت ـي ــاء ه ـم ــا فـ ــور إع ـ ــان ال ـخ ـط ــوة،
م ـت ـع ـهــديــن ب ـح ـمــايــة أع ـمــال ـه ـمــا مــن
الدعاوى القضائية .وقد ّ
عبر سفير
االتـحــاد فــي هافانا ،ألبرتو نــافــارو،
عن أسفه لهذا الـقــرار ألنــه «سيؤدي
إلــى مزيد مــن اإلرب ــاك لالستثمارات
األج ـن ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـســاعــد ف ــي تــوفـيــر
ال ــوظ ــائ ــف وت ــدع ــم ازدهـ ـ ـ ــار ك ــوب ــا».
أمــا املمثلة العليا لألمن والسياسة
ال ـخــارج ـيــة ،فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي،
وامل ـفــوضــة املـكـلـفــة ش ــؤون الـتـجــارة،
سيسيليا ماملستروم ،فقد ّ
عبرتا عن
رفضهما لإلجراءات األميركية.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

أحدث خطوات التطبيع البحريني :وفد إسرائيلي في المنامة
بعدما ذكرت وسائل إعالم عبرية أن
وفدًا إسرائيليًا ألغى مشاركة في مؤتمر
لـ«الشبكة العالمية لريادة األعمال» في
المنامة لـ«اعتبارات أمنية» ،عادت أخرى
وذكرت أن الوفد ّ
أتم زيارته بالفعل
وأجرى على هامشها لقاءات مع
مسؤولين بحرينيين
يحيى دبوق
يـ ـتـ ـع ـ ّـم ــد ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي تـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة حـ ـقـ ـيـ ـق ــة
ع ــاق ــات ـه ـم ــا ،بــال ـت ـشــديــد ع ـل ــى دور
«ال ـت ـه ــدي ــد اإليـ ــرانـ ــي امل ـش ـت ــرك» فــي
ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــارب بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،ل ـكــن
الـحـقـيـقــة أن ال ـعــاقــات قــديـمــة ج ـدًا،
ومنها ما يعود إلــى ما قبل الثورة
اإلسالمية في إيران .ال يعني ذلك أن
الطرفني ال يتشاركان العداء لطهران
ربطًا بمواقفها الــرافـضــة لالحتالل
ولالنصياع للهيمنة األميركية ،بل
ّ
تسعر هذا العداء حاليًا ّ
عجل في
إن
إخراج ما كان في الخفاء إلى العلن.
ب ــاألم ــس ،أعـلـنــت إســرائ ـيــل أن وف ـدًا
رفيعًا مــن خارجيتها زار البحرين
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر دول ـ ـ ــي
لـلـتـطــويــر فــي امل ـنــامــة ،والـتـقــى على
هامشه مـســؤولــن بحرينيني ،على
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نـقـيــض كــل الـتـقــاريــر الـســابـقــة التي
تحدثت عن إلغاء الوفد اإلسرائيلي
زي ــارت ــه .وه ــذه ال ــزي ــارة ،وال ـل ـقــاء ات
ّ
التي تخللتها ،هي أحدث الخطوات
على طريق التطبيع العلني الكامل،
ورفــع العلم اإلسرائيلي في املنامة.
ط ــري ــق م ـش ـتــركــة م ـت ـقــادمــة م ــؤداه ــا
إن ـه ــاء ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،كما
ي ـ ـ ــراد ل ـه ــا أم ـي ــرك ـي ــا وإس ــرائ ـي ـل ـي ــا،
وبالتبعية خليجيًا.
ب ـعــد ع ـقــديــن ع ـلــى اس ـت ـقــال مملكة
البحرين عن االحتالل البريطاني ،
بــدأت تتضح الحميمية بني املنامة
وت ـ ــل أبـ ـي ــب ،ل ـي ــس ع ـب ــر ت ـســري ـبــات
وت ـقــاريــر إعــامـيــة مــن هـنــا وه ـنــاك،
بــل عـبــر زيـ ــارات لــوفــود إســرائـيـلـيــة
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة .وق ـ ـ ـ ــد ك ـ ــان ـ ــت الـ ـبـ ـح ــري ــن
األولـ ــى ال ـتــي تستقبل وفـ ـدًا وزاري ــا
إسرائيليًا رسميًا فــي أيـلــول ،1994
ف ــي خـ ـط ــوة أع ـق ـب ـت ـهــا زي ـ ـ ــارة لــوفــد
وزاري إسرائيلي آخر برئاسة وزير
البيئة يوسي ساريد.
إثــر ذل ــك ،تــواصـلــت االت ـصــاالت غير
املعلنة ،إلى أن أضحت أكثر وضوحًا
وعــان ـيــة بـ ــدءًا م ــن ال ـع ـقــد األول من
الـقــرن ال ـحــادي والـعـشــريــن .فــي عــام
 ،2005ألغت البحرين مشاركتها في
حملة املقاطعة العربية إلســرائـيــل،
وأقـ ـفـ ـل ــت مـ ـك ــات ــب ال ـح ـم ـل ــة ل ــدي ـه ــا.
حينها ،أش ــارت تـقــاريــر عـبــريــة إلــى
أن نـتــائــج إلـغــاء املـقــاطـعــة سياسية
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ل ـك ــون الـبـضــائــع

اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة تـ ـص ــل إلـ ـ ــى الـ ـس ــوق
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ب ـش ـك ــل اع ـ ـت ـ ـيـ ــادي مــع
«غض نظر» املسؤولني هناك عنها،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى أن إن ـه ــاء املـقــاطـعــة
سبق فعليًا اإلعالن الرسمي عنه.
بعد أشهر على الحرب اإلسرائيلية
ع ـلــى ل ـب ـنــان ع ــام  ،2006وجـ ــدت تل
املنامة إلى جانبها
أبيب في وقوف ّ
في هذه الحرب محفزًا كبيرًا إلرسال
«وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة (ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك)

العالقة بين إسرائيل
والبحرين مستمرة منذ
أكثر من  25عامًا

يرفض الشارع البحريني خطوات نظامه التطبيعية مع إسرائيل (أ ف ب)

تسيبي ليفني ،رسالة إلى نظيرها
الـبـحــريـنــي خــالــد آل خـلـيـفــة ،تطلب
ف ـي ـهــا اإلسـ ـ ـ ــراع ف ــي إق ــام ــة ع ــاق ــات
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،إال أن
آل خليفة طلب تأجيل املـســألــة إلى
وق ــت الحـ ــق» (ي ــدي ـع ــوت أح ــرون ــوت
 .)2007/11/26وفـ ــي الـ ـع ــام 2011
 ،أثـ ـبـ ـت ــت وث ـ ــائ ـ ــق «وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس»
وجـ ـ ــود تـ ـع ــاون أمـ ـن ــي سـ ــري وث ـيــق
بــن البحرين وإســرائـيــل ،وتحديدًا
«امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد» الـ ـ ـ ــذي سـ ــاعـ ــد امل ـم ـل ـكــة
فــي أك ـثــر مــن مـلــف أم ـنــي (يــديـعــوت
أحرونوت .)2011/4/8
في عام  ،2013كانت البحرين الدولة
العربية األول ــى الـتــي أدرج ــت حزب
ال ـ ـلـ ــه عـ ـل ــى الئ ـ ـحـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وف ــي
ع ــام  2014ال ــوح ـي ــدة ال ـتــي ســانــدت
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل فـ ـ ــي رفـ ـ ـ ــض ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ضـ ــدهـ ــا (ي ــديـ ـع ــوت
أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت  .)2014/11/20فــي
الـعــام  ، 2016شــاركــت اململكة بوفد
دبـ ـل ــوم ــاس ــي فـ ــي ج ـ ـنـ ــازة ال ــرئ ـي ــس
اإلسرائيلي األسبق شمعون بيريز،
َ
مرتكب
فيما نعى وزيــر خارجيتها
م ـج ــزرة ق ــان ــا ع ــام  ،1996بـتـغــريــدة
ق ــال ف ـي ـهــا« :ارق ـ ــد ب ـس ــام ،الــرئ ـيــس
شمعون بيريز رجــل الـحــرب ورجــل
الـ ـس ــام ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ب ـع ـيــد امل ـنــال
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط» (م ــوق ــع وال ــا
)2016/9/29
في أيلول  ، 2017قال ملك البحرين،
حمد بن عيسى آل خليفة ،إنه يدين

امل ـقــاط ـعــة ال ـعــرب ـيــة إلس ــرائـ ـي ــل ،وإن
رعــايــاه ُيـسـمــح لـهــم بــزيــارتـهــا .وفــي
ّ
أيار  ،2018علق وزير خارجيته على
نقل السفارة األميركية في إسرائيل
ً
إلى القدس املحتلة قائال إنه ال يرى
مشكلة في نقلها إلى القدس الغربية،
ألن ـهــا لـيـســت عـلــى أراض ـ ــي عاصمة
الـ ــدولـ ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة املـسـتـقـبـلـيــة.
في الشهر نفسه ،غـ ّـرد الــوزيــر بذاته
مساندًا إسرائيل في اعتداءاتها على
األراض ــي الـســوريــة ،معتبرًا أن «ألي
دولة في املنطقة ومن بينها إسرائيل
الحق في الدفاع عن النفس وتدمير
مصادر الخطر» .وفي حزيران ،2018
أكد مسؤول بحريني رفيع املستوى
مل ــوق ــع « »news i24اإلس ــرائ ـي ـل ــي أن
«البحرين ال تعتبر إســرائـيــل عــدوًا،
وه ـ ــي أول دولـ ـ ــة خ ـل ـي ـج ـيــة سـتـقـيــم
عالقات دبلوماسية مع إسرائيل».
هــي عينات مــن سجل إحــدى الــدول
الخليجية الــرائــدة فــي التطبيع مع
إس ــرائـ ـي ــل :مـمـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن ،ال ـتــي
ي ـق ــول ف ـي ـهــا ت ـق ــري ــر ع ـب ــري (ال ـق ـن ــاة
الـ 13العبرية « :)2019/2/10العالقة
ب ــن إســرائ ـيــل وال ـب ـحــريــن مستمرة
م ـن ــذ أكـ ـث ــر م ــن  25ع ــام ــا ،واألغـ ـل ــب
األعــم منها تحت الـطــاولــة ،كما هو
الـ ـح ــال م ــع دول ال ـخ ـل ـيــج األخـ ـ ــرى.
املسؤول عن العالقة مع اململكة هو
«امل ـ ــوس ـ ــاد» ،ال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد م ــن نــاحـيــة
الـبـحــريــن وزارة خــارجـيــة إســرائـيــل
لدى اململكة».

جوليان أسانج :غرامشي جديد ...ينتظر كوربن
يبدو أن واشنطن جادة في إلقاء القبض على
عال
مؤسس موقع «ويكيليكس»ً ،وأنها ّتعمل بتنسيق ٍ
مع لندن في هذا الشأن .لكن أمال يتولد مع طلب الحكم
على جوليان أسانج بالسجن  12شهرًا .إذ قد تعني تلك
الفترة تغيرًا ممكنًا في تركيبة السلطة البريطانية ،أو في
طبيعة العالقة مع االتحاد األوروبي ،يوقف مؤامرة
تسليم أسانج لحكومة متعطشة لالنتقام
لندن ــ سعيد محمد
ي ـق ـض ــي ج ــولـ ـي ــان أسـ ــانـ ــج أيـ ــامـ ــه فــي
سجن بلمارش شــرق لـنــدن ،وهــو ّ
مقر
اع ـت ـق ــال ُي ـع ــرف ب ــن س ـك ــان الـعــاصـمــة
البريطانية بغوانتانامو اإلنكليزي ،إذ
إنــه مخصص لتوقيف عتاة املجرمني
وقـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـص ــاب ــات ون ـخ ـب ــة م ـه ـ ّـرب ــي
امل ـخ ــدرات ،كما يحظى بحماية أمنية
عالية فــي كــل األوقـ ــات .مـ ّ
ـؤســس موقع
ُ
«ويكيليكس» كان قد نقل تحت حماية
ّ
م ـش ـ ّـددة م ــن املـحـكـمــة امل ـجــهــزة ل ــه إلــى
الـ«بلمارش» وحيدًا ،إال من كتاب كان
يـقــرأ فـيــه لحظة أس ــره ومــابـســه التي
ع ـل ـيــه .وق ــد ت ــداع ــى ب ـعــض م ــن أن ـصــار
أس ــان ــج ،ون ــائ ــب ي ـس ــاري ف ــي ال ـبــرملــان
البريطاني كما النائب السابق جورج
غ ـ ــاالوي ،إل ــى ت ـظ ــاه ــرة أمـ ــام الـسـجــن،
خــال عطلة نهاية األس ـبــوع ،رافقتهم
ف ـي ـه ــا س ـ ـيـ ــارة ال ـن ـق ــل ال ـش ـه ـُي ــرة ال ـتــي
تحمل لــوحــة ألســانــج ،وق ــد أغ ـلــق فمه
ب ـع ـل ــم أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ل ـك ــن األعـ ـ ـ ـ ــداد بـقـيــت
خجولة ،وال تعكس أهمية الــرجــل وال
قـيـمــة مـســاهـمــاتــه ف ــي كـشــف فـظــاعــات
اإلمبراطورية األميركية.
وي ـق ــول ت ـقــريــر م ــن داخـ ــل امل ـح ـك ـمــة إن
ال ـق ــاض ــي ل ــم ي ـك ــن م ـت ـعــاط ـفــا أب ـ ـ ـدًا مــع
األس ـيــر املـعـتـقــل ،وق ــد ن ـ ّـدد بـمــا وصفه
بتدمير سمعة القاضية السابقة التي
رف ـضــت طـلـبــا إلط ــاق س ــراح ــه ،بعدما
كـ ـشـ ـف ــت «ويـ ـكـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس» أن زوجـ ـه ــا
ّ
(اللورد أربوثنوت) تولى عدة مهمات
أم ـن ـيــة خ ــال ع ـشــريــن ع ــام ــا ،مـنـهــا ما
ّ
تـطــلــب تـنـسـيـقــا م ــع حـكــومــة ال ــوالي ــات
ُ
املتحدة ،األمر الذي اعتبر غير مناسب
لقاضية تحاكم أسانج .لكن السلطات
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ب ـع ــاق ــات ـه ــا
االلتحاقية الطابع بالحليف األميركي،
ّ
غضت الطرف عن ذلك وقتها .وقد طلب
الـقــاضــي سجن أســانــج  12شـهـرًا على
ذمة قضية اختراقه الكفالة ،واحتمائه
في ّ
مقر سفارة اإلكوادور ،رغم أن فريق
الـ ــدفـ ــاع أوض ـ ــح أنـ ــه كـ ــان خ ــائ ـف ــا عـلــى
ح ـيــاتــه م ــن مــاح ـقــة األجـ ـه ــزة األمـنـيــة
األميركية ،مشيرًا إلى أنه طلب اللجوء
إلــى مقر دبلوماسي معروف العنوان،
َ
يتوار عن األنظار.
ولم
لـكــن املـحــاكـمــة الحقيقية ب ــدأت عندما
اقترب محامي ادعــاء من هيئة الحكم،
وأعلن أنه حاضر عن حكومة الواليات
امل ـت ـحــدة ،وقـ ــدم الئ ـحــة ات ـه ــام ألســانــج
بالتآمر مع املجندة تشيلسي مانينيغ،
بـسـبــب ن ـشــر وث ــائ ــق س ــري ــة أم ـيــرك ـيــة.
وقــد الحــظ خـبــراء قــانــونـيــون حضروا
الـجـل ـســة أن الئ ـح ــة االتـ ـه ــام ت ـلــك بــدت
م ـصــوغــة بـعـنــايــة فــائ ـقــة ك ــي تتضمن
ج ــرائ ــم م ــن مـسـتــوى ال ـت ـجـ ّـســس ،حتى
ولــو ُعنونت بـ«التآمر» فحسب ،وذلك
كي ال تكون هناك إمكانية للمحاججة
قــانــون ـيــا ب ــأن ال ــرج ــل ق ــد ي ــواج ــه حكم
ّ
اإلعـ ــدام ،إن ُســلــم للسلطات األميركية
ـ ـ ـ ـ وه ـ ـ ــي عـ ـق ــوب ــة م ـم ـك ـن ــة ل ـل ـم ـت ـه ـمــن
ب ــال ـت ـج ـس ــس ـ ـ ـ مـ ــا قـ ــد يـ ـتـ ـع ــارض مــع
الـ ـق ــان ــون ال ـب ــري ـط ــان ــي ،وق ـ ــد يـتـسـ ّـبــب
فــي عــراقـيــل تقنية تمنع إنـهــاء عملية
تسليمه.
ومــن املـعــروف أن السلطات األميركية
شـ ــرعـ ــت مـ ـن ــذ ف ـ ـ ــوز ل ـي ـن ــن م ــوريـ ـن ــو،
م ــرش ـح ـه ــا ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
اإلكــوادوريــة في نيسان /أبريل ،2017
في اإلعداد لعملية معقدة لجلب أسانج

ّ
تتضمن سحب اإلكوادور
إلى عدالتها،
للحماية عن أسانج وطرده خارج مقر
السفارة .وقد التأمت من وقتها بالفعل
محكمة أميركية في فرجينيا للتداول
في توجيه التهم ألسانج ،كما استمعت
إلى العديد من الشهود ،وأعيد اعتقال
امل ـج ـنــدة تـشـيـلـســي مــانـنـيـنــغ م ـج ــددًا،
رغ ــم ان ـت ـهــاء م ــدة مـحـكــومـيـتـهــا (سـبــع
سـ ـن ــوات) ،وذلـ ــك ألن ـهــا رف ـضــت تقديم
شهادة أمام تلك املحكمة تدين أسانج.
األش ـهــر ال ـ ـ  12هــي الـعـقــوبــة الـقـصــوى
ل ـج ــري ـم ــة خـ ـ ــرق الـ ـكـ ـف ــال ــة فـ ــي ق ــوان ــن
جاللة امللكة ،لكن بعض املراقبني رأوا
فـيـهــا م ــا ه ــو ج ـ ّـيــد ،إذ إن ه ــذه الـفـتــرة
ق ــد ت ـســاعــد ف ــي تــوس ـيــع ن ــاف ــذة األم ــل
فــي ح ــدوث ت ـحـ ّـول نــوعــي محتمل في
ُ ّ
تــركـيـبــة الـسـلـطــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،تـمــكــن
ّ
«العمال» من تولي السلطة ،سواء
حزب
منفردًا أو حتى في إطار تحالف وطني
يخلف حـكــومــة تـيــريــزا م ــاي اليمينية
التوجهات وحليفة واشـنـطــن املـقـ ّـربــة.

وال يشك أحد في أن تولي شخصية مثل
جريمي كــوربــن مفاتيح « 10داونينغ
سـ ـت ــري ــت» س ـي ـك ـس ــر م ـ ــؤام ـ ــرة لـ ـن ــدن ـ ـ
واشنطن لترحيل أسانج إلى الواليات
املتحدة ،وربما تعاد محاكمته ويطلق
سراحه .من جهة أخرى ،هناك إمكانية
بـقــاء لـنــدن خاضعة لسلطات املحكمة
األوروبـيــة العليا ،بعد حسم موضوع
«بريكست» ،سواء بإلغائه بشكل كامل
أو تحويله إلى نوع من عالقة تعايش
ّ
ودي وتقني مع االتحاد األوروبي ،كما
في حالة الـنــروج أو سويسرا .عندها،
ي ـم ـك ــن ألص ـ ــدق ـ ــاء أسـ ــانـ ــج فـ ــي بـعــض
البرملانات األوروبية ممارسة ضغوط
ُ
قانونية على لندن تجبرها على وقف
إجراءات تسليمه للجانب األميركي.
وقد ُأعلن قبل يومني ،في ّ
مقر البرملان
األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي س ـت ــراس ـب ــوغ ،ع ــن فــوز
أس ــان ــج ،بــامل ـشــاركــة م ــع اث ـنــن آخــريــن
ِم َّمن كشفوا أســرارًا للمصلحة العامة،
ب ـج ــائ ــزة أوروبـ ـ ـي ـ ــة رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى،
ت ـع ـت ـب ــر أهـ ـ ــم جـ ــائـ ــزة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا فــي

ما ّزال اإلعالم الغربي
يتفنن في إيجاد
ّ
أسباب إلدانة مؤسس
«ويكيليكس»

ال ـع ــال ــم ،وي ــراه ــا ال ـك ـث ـي ــرون ذات وزن
معنوي يفوق جائزة «نــوبــل» للسالم.
وق ــد تـحــدث فــي حـفــل تسليم الـجــائــزة
نواب يساريون أوروبيون من اليونان
وأملانيا وإسبانيا ،فأشادوا بالفائزين
الـ ـث ــاث ــة ،ودان ـ ـ ـ ــوا ت ـع ـ ّـرض ـه ــم لـلـسـجــن
ً
واملالحقة ،بدال من تكريمهم.
والعربي
عامليًا ،ما زال اإلعالم الغربي ـ
ّ
الـخــاضــع للهيمنة األمـيــركـيــة ـ ـ يتفنن
في إيجاد أسباب إلدانة أسانج وتبرير
ً
اعتقاله ،فضال عن تبرير حق السلطات
األميركية في اعتقاله ،على رغم أنه ليس
مواطنًا أميركيًا .لكن مثقفني ذوي قيمة،
من أمثال عالم اللغويات األميركي نعوم
تـشــومـسـكــي وال ـص ـح ــاف ــي الـبــريـطــانــي
جون بيلغر ،اعتبروا أن ما يجري يرقى
إلــى مـسـتــوى الفضيحة ،وأن مــن يقبع
في سجن بلمارش هو حرية الصحافة
وال ـح ــق ف ــي االطـ ـ ــاع ع ـلــى امل ـع ـلــومــات،
التي تدين فساد الطبقات الحاكمة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة والـ ـ ــدول الـخــاضـعــة
لنفوذها ،وجـهــود الكشف عــن الجرائم
الهائلة التي ارتكبتها وترتكبها بحق
شعوب العالم .وقد ّ
شبه تشومسكي ما
ّ
ّ
يتعرض له أسانج بما تعرض له املفكر
اإليـطــالــي املـعــروف أنطونيو غرامشي،
ال ــذي سجنه «الـفــاشـيـســت» ألن ــه كشف
ب ـ ـ ـ ــدوره عـ ــن أس ــالـ ـي ــب عـ ـم ــل ال ـط ـب ـق ــات
املـهـيـمـنــة ،حـتــى قـضــى ش ـه ـي ـدًا .رســالــة
تشومسكي كانت صريحة :لقد خسرنا
أنطونيو غرامشي ،ويجب أن ال يسمح
أح ــرار العالم بخسارة جوليان أسانج
أيـضــا ،على أيــدي «الفاشيست الجدد»
األميركيني.
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــى وال ـتـسـلـيــم
ننعى إلـيـكــم امل ــرح ــوم ب ــإذن الله
تعالى فقيدنا الغالي
زياد رامز عانوتي
والـ ـ ـ ـ ــده املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج رام ـ ــز
مصطفى عانوتي
والـ ــدتـ ــه :ال ـح ــاج ــة س ـم ـي ــرة عـبــد
الحفيظ مروش
زوجته :زينة أحمد النحال
أوالده :رامز ودانا
شقيقه  :جـهــاد عانوتي زوجته
هبة صبيدين
شقيقته :رمــزيــة عــانــوتــي زوجــة
بالل بوتاري
أعـمــامــه :املــرحــومــان الـحــاج عبد
الحفيظ والحاج سليم
أخ ــوال ــه :ال ـح ــاج ع ــدن ــان م ــروش
واملرحوم محمود مروش
ع ـ ـمـ ــاتـ ــه :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــات ال ـح ــاج ــة
فــاطـمــة ،الـحــاجــة وداد والحاجة
نجاح
ش ـق ـي ــق زوجـ ـ ـت ـ ــه :ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
النحال
ع ـ ـ ـ ــدالؤه :ال ــدكـ ـت ــور ن ـب ـي ــل ن ـجــا،
وحبيب وهبة ،وباسل بربير
تقبل التعازي في الثاني والثالث
للرجال والنساء اليوم الخميس
 18نيسان  2019في قاعة مسجد
األم ــن ،الــوســط الـتـجــاري ،وذلــك
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الظهر
ً
مساء.
لغاية السابعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ــدره
آل عـ ــانـ ــوتـ ــي ،مـ ـ ـ ـ ــروش ،نـ ـح ــال،
صبيدين ،بــوتــاري ،نجا ،وهبه،
بــربـيــر ،مـنـصــور ،الـنــوتــي ،االغــا،
ياسني وأنسباؤهم.

◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف غـ ـ ـدًا ال ـج ـم ـع ــة ال ــواق ــع
ف ـيــه  19ن ـي ـســان الـ ـج ــاري ذك ــرى
مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية املرحومة:
الحاجة سميرة حسن مسلم الخنسا
زوجــة العقيد املتقاعد املهندس
الحاج علي محمد حطيط
( أبوحسني).
أبـ ـن ــاؤه ــا املـ ـهـ ـن ــدس ــون :ح ـســن،
ياسر ،خالد ،عبدالله وحميد.
إب ـن ـت ـه ــا :غ ـن ــى زوجـ ـ ــة امل ـه ـنــدس
عفيف رشيد حيدر.
أشقاؤها :محمد ،الدكتور أحمد
وعلي حسن مسلم الخنسا.
شقيقتاها :سامية أرملة املرحوم
ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ح ـط ـيــط
وفــاط ـمــة أرم ـل ــة امل ــرح ــوم عــاطــف
شرف الدين.
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى عــن
روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة آي م ــن الــذكــر
الحكيم ومجلس ع ــزاء حسيني
ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدت ـهــا الـنـبـطـيــة
الفوقا الساعة العاشرة صباحًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة ول ـ ـكـ ــم ط ــول
البقاء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ح ـط ـيــط ،الـخـنـســا
وعموم أهالي النبطية الفوقا
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إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
إج ــراء اس ـتــدراج عــروض الج ــراء مزايدة
لبيع مــواد غير صالحة لالستعمال في
مديرية التوزيع في املناطق.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/5/17عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/4/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 679

بـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح  :بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض
 /531.92243/د.أ.
ً
حــدوده شماال :العقار رقم  ،723جنوبًا:
العقار رقم  742و ،743شرقًا :العقار رقم
 ،726غربًا :العقار رقم 723
تــاريــخ ومــوعــد ال ـب ـيــع :لـقــد ت ـحــدد نهار
الخميس الواقع في  2019/5/30الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا للبيع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او في أحد املصارف املقبولة من الدولة
مبلغًا م ــوازي ــا لـبــدل ال ـطــرح أو أن يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعلى
ان يتخذ محل اقامة مختار ضمن نطاق
الدائرة اذا لم يكن له مقامًا مختارًا فيه
وعلى املشتري ايداع كامل الثمن ورسم
الداللة خالل مهلة ثالثة أيــام من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة
بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد مـهـلــة
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـش ــراء
كــوم ـبــرســور هـ ــواء  10بـ ــار ،وذلـ ــك وفــق
امل ــواص ـف ــات الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداريـ ــة
امل ـحــددة فــي دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي يمكن
ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ـنــه ل ـقــاء مبلغ
مـئــة ال ــف لـيــرة لبنانية (ت ـضــاف )TVA
من دائرة الشؤون املشتركة في املصلحة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
ما بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
ك ــل ي ــوم ع ـمــل بــاس ـت ـث ـنــاء ي ــوم الـجـمـعــة
حتى الساعة  11:00ظهرًا.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  6أيار  2019الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 693

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/39
املنفذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل .وكيله
املحامي عادل معكرون.
املنفذ عليه :رامــي بير عــازريــه وجيسي
جان ساسني.
تالل عني سعادة  -بناية سمير النداف -
ملك جورجينو سمير النداف  -الطابق
السفلي.
السند التنفيذي :قرار اللجنة القضائية
الـ ـن ــاظ ــرة ف ــي الـ ـخ ــاف ــات ال ـن ــاش ـئ ــة عــن
تـطـبـيــق ق ــوان ــن االس ـك ــان رق ــم االس ــاس
/2033ل.ق 2016/ .تاريخ .2007/9/12
تاريخ محضر الوصف.2018/5/11 :
تاريخ تسجيله.2018/6/20 :
املطروح للبيع :القسم  1B/5من العقار
 /2121ع ــن سـ ـع ــادة ،م ــدخ ــل وص ــال ــون
وطـ ـع ــام وغ ــرف ـت ــن وم ـس ـت ــودع ومـطـبــخ
وح ـمــامــن وارب ـ ــع ش ــرف ــات اث ـن ــان منها
مـ ـقـ ـفـ ـل ــة زجـ ـ ـ ـ ــاج وامل ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـس ــاح ـت ــه
/147/م.م .يشترك بملكية القسم  /1/و
 /3B1/و  /B3/بخصوص باقي الحقوق
راجـ ـ ــع ال ـق ـس ــم  ،/1/ل ــه م ــوق ــف س ـي ــارة
وانتفاع غرفة في السفلي االول ،تأمني
درج ــة اول ــى ال ــدائ ــن االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل .واملؤسسة العامة لالسكان لقاء
مبلغ /270.000.000/ل.ل ،.تعهد راجــع
القسم  ،/1/راجع الشروط الخصوصية
لعقد الـبـيــع ،يمنع املــديــن مــن انـشــاء اي
حــق عيني طيلة م ــدة الـتــأمــن ،محضر
وصف رقم .2018/39
قيمة التخمني/191100/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح/114660/ :دوالر أميركي.
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :س ـت ـج ــري يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة فــي
 2019/6/21الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ث ــاث ــة ايـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عليه اي ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/387
غرفة الرئيس القاضي راني صادق
لبيع اسـهــم املنفذ عليه فــي الـعـقــار رقم
 724قناريت باملزاد العلني
املنفذ :االعتماد املصرفي ش.م.ل .بوكالة
املحامي مارون زين
املنفذ عليه :أحمد محمد غدار
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 /483.766.84/د.أ .عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ــذار2015/9/12 :
تاريخ قرار الحجز 2015/12/14 :تاريخ
تسجيله 2015/12/21
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/1/30 :
تاريخ تسجيله 2016/3/11
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رقـ ــم  724ق ـن ــاري ــت:
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض ق ــائ ــم عـلـيـهــا
بـنــاء مــؤلــف مــن سفلي وارض ــي وطابق
اول وط ــاب ــق ث ــان ــي ،الـسـفـلــي ع ـب ــارة عن
ثـ ــاث ش ـقــق سـكـنـيــة مــؤل ـفــة م ــن  2نــوم
وصــالــون وس ـفــرة وشــرفـتــان وحـمــامــان
ومـطـبــخ يشغلها الـسـيــد محمد شهاب
ب ـمــوجــب ع ـقــد ب ـيــع وال ـثــان ـيــة وال ـثــال ـثــة
يشغلها رم ــزي ج ـلــول ،االرض ــي يتألف
من شقتني مؤلفة كل شقة من ثالث غرف
ن ــوم وص ــال ــون وس ـف ــرة وثـ ــاث شــرفــات
وح ـ ـمـ ــامـ ــان ومـ ـطـ ـب ــخ ي ـس ـك ـن ـهــم مـحـمــد
الــزيـنــاتــي مــن ال الـشــامــي بـمــوجــب عقد
بيع ،الطابق االول مؤلف من ثالث شقق
سكنية كــل شـقــة مــؤلـفــة مــن ث ــاث غــرف
نوم وصالون وسفرة ومطبخ وحمامات
وثالث شرفات ،االولى مشغولة من علي
الدر والثاني رمزي جمول والثالثة علي
خليل ،طابق ثاني مؤلف من ثالث شقق
تتألف كل شقة ذات مواصفات الشقق في
الطابق االول مشغولة جميعها من منى
البغدادي بموجب عقد بيع ممسوح.
مساحته 1 198 :م2
بدل التخمني /1 576 000/ :د.أ.

إعالن بيع صادر
عن دائرة تنفيذ دير القمر
الرئيس كريستيان سالمه
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة اس ـت ـن ــاب ــة رقـ ــم:
2018/46
املتكونة بني:
املنفذ :بنك بيبلوس ش.م.ل.
املنفذ عليها :هند اديب زيدان
املـ ـسـ ـتـ ـن ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :اس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــة مــن
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـب ــدا رق ـ ــم 2017/616
ق ـي ـم ــة الـ ــديـ ــن /375.539.640/د.أ .و
 /174.180.387.28/ل.ل.
تاريخ قرار الحجز 2018/4/16 :وتاريخ
تسجيله2018/4/18 :

ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2019/1/11 :
وتاريخ تسجيله2019/2/11 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـ ـلـ ـم ــرة االول ـ ـ ـ ــى  1200سـ ـه ــم مـ ــن اص ــل
 /2400/سـهــم مـكــونــة لـلـعـقــار  168من
منطقة دير كوشه العقارية وهو عبارة
عن قطعة ارض سليخ غير مبنية.
مساحته التقريبية  4500م2
يحده غربًا العقارين  339و 246وطريق،
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـقــاريــن  231و ،232وش ـمــاال
ط ــري ــق ت ــراب ـي ــة وال ـع ـق ــار  ،167وجـنــوبــا
العقارين  206و.205
التخمني/180.000/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التنزيل /108.000/د.أ.
(ماية وثمانية آالف دوالر اميركي)
تـ ـ ـج ـ ــري املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة يـ ـ ـ ــوم االرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء فــي
 2019/5/29الساعة الواحدة ظهرًا امام
رئيس هذه الدائرة في دير القمر.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس ه ــذه ال ــدائ ــرة وقبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول مبلغًا م ــوازي ــا لبدل
الطرح او يقدم كفالة مصرفية موازية له
وعليه خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور
قرار االحالة ايداع كامل الثمن واال اعيد
طــرح العقارات وتباع ممن يزيد العشر
واذا لم يتقدم احد للمزايدة بالعشر حق
للمشتري االول اي ــداع الثمن واال تعاد
املزايدة فورًا على عهدة املشتري الناكل
وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة مختار ضمن
ن ـط ــاق هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ك ـمــا ع ـل ـيــه بـخــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن االح ــال ــة دفـ ــع الـثـمــن
ورسم الداللة  ،%5والتسجيل.
مأمور تنفيذ دير القمر
جريس ابو رجيلي
اعالن بيع باملعاملة 2018/327
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار الـخـمـيــس
ف ـ ــي  2019/5/2ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  3:00ب ـعــد
ال ـظ ـه ــر سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا ه ـشــام
م ـح ـمــد س ـل ـمــان ودالـ ـي ــا ه ـش ــام سـلـمــان
ماركة لكزس  RX330موديل  2004رقم
ً
/106796/ن ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل.
وكيلته املحامية جــويــل بـطــرس البالغ
 $/6195/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/6483/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
بسعر  $/3000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /790.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـحــدد الــى م ــرآب مجاعص فــي بيروت
خلف قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

ت ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار الـخـمـيــس
فــي  2019/5/2اب ـتـ ً
ـداء مــن الـســاعــة 2:30
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عـلـيــه الـيــاس
سمعان الحكيم ماركة اودي  A5موديل
 2009رق ــم /582504/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ الـبـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي
مــازن كـيــوان البالغ  $/38.959.84/عدا
ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ $/8462/
وامل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـس ـعــر
 $/4000/او م ـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /529.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد ال ـ ــى م ـ ـ ــرآب ال ـب ـن ــك الـ ـك ــائ ــن فــي
بيروت مقابل بيت املحامي قرب العدلية
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن رقم 9/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن اعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
عروض لتلزيم تقديم تجهيزات مختلفة
ل ــزوم وزارة ال ــزراع ــة  -املــديــريــة الـعــامــة
للزراعة بطريقة اسـتــدراج عــروض لعام
 ،2019وذلــك في مبناها الكائن في بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2019/5/14الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الــى خمسة أيــام (قــرار
وزيـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة رقـ ــم  1/262ت ــاري ــخ 12
نيسان .)2019
بيروت في  12نيسان 2019
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 691

إعالن رقم 10/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن اعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
عـ ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم ت ـق ــدي ــم آالت ت ـصــويــر
وهواتف وفاكسات لزوم وزارة الزراعة -
املديرية العامة للزراعة بطريقة استدراج
ع ــروض ل ـعــام  ،2019وذل ــك فــي مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـه ــاب ،ب ـت ــاري ــخ  2019/5/14الـســاعــة
الحادية عشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الــى خمسة أيــام (قــرار
وزيـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة رقـ ــم  1/261ت ــاري ــخ 12
نيسان .)2019
بيروت في  12نيسان 2019
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 692
إنذار عام
الى املكلفني املتخلفني عن الدفع بموجب
جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية العبادية
بناء على املــادة  112من القانون 88/60
وبناء على االعالن املنشور في الجريدة
ال ــرس ـم ـي ــة رق ـ ــم  30ت ــاري ــخ 2018/7/5
املـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــوض ـ ــع جـ ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف
االس ــاس ـي ــة ع ــن ال ـع ــام  2018يـطـلــب الــى
جميع املكلفني الذين تخلفوا ان يبادروا
فــورًا الــى تسديد مــا يتوجب عليهم من
رس ــوم بـلــديــة وذل ــك خ ــال مهلة خمسة
عـشــر يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر هــذا االن ــذار
في الجريدة الرسمية حرصًا على عدم
اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئيس بلدية العبادية
عادل حليم نجد
التكليف 666
تبليغ قضائي

م ــن م ـح ـك ـمــة الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى ف ــي جـبــل
لبنان بعبدا الغرفة الناظرة بالقضايا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تقدم املستأنفون ليلى سليمان
فياض ولينا وربيع وديــع ناصر الدين
بــاالسـتـئـنــاف رق ــم  2018/100يطلبون
فـيــه االس ـت ـح ـصــال عـلــى س ـن ــدات تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع لـكــل م ــن ال ـع ـقــاريــن رقــم
 744و 746من منطقة دير قوبل العقارية.
لكل ذي مصلحة ابداء موقفه منه ضمن
مهلة خمسة عشر يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
الـنـبـطـيــة ب ـمــوجــب ع ـقــد ال ـت ـف ــرغ تــاريــخ
 2017/7/4وب ـمــوجــب مـحـضــر جمعية
عمومية غير عادية تاريخ 2019/3/25
الـ ـع ــائ ــدي ــن لـ ـش ــرك ــة وك ـ ـ ـ ــاالت ل ـل ـت ـج ــارة
والتوزيع ش.م.م .واملسجلة لدى أمانتنا
بالرقم /6001749عام تاريخ 2011/10/5
م ـفــادهــا :ت ـفــرغ الـشــريــك ن ــادر نـحـلــة عن
 11حصة لصالح الشريك هاني محمد
نحلة وتفرغ الشريك محمد هاني نحلة
ع ــن  12ح ـصــة ل ـصــالــح ال ـش ــري ــك هــانــي
م ـح ـمــد ن ـح ـلــة واص ـ ـبـ ــح الـ ـش ــرك ــاء عـلــى
الشكل التالي:
 - 1هاني محمد نحلة يملك  83حصة.
 - 2نادر هاني نحلة يملك  9حصص.
 - 3محمد هاني نحلة يملك  8حصص.
وبتاريخ  2019/4/9تقرر النشر.
الرقم املالي2584372 :
مهلة االعتراض  10ايام تلي آخر نشر.
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
وثيقة تبليغ اوارق مدنية
صادرة عن القاضي املنفرد التجاري في
بيروت

الرئيس رودني ضو
رقم الدعوى2017/98 :
طالبة التبليغ املدعية :الشركة العصرية
الـلـبـنــانـيــة ل ـل ـت ـجــارة امل ـســاه ـمــة ش.م.ل.
"ب ـب ـســي كـ ــوال" وكـيـلـهــا امل ـحــامــي جميل
الحسامي.
املـطـلــوب ابــاغـهــا املــدعــى عليها :شركة
 Ella SALاملجهولة املقام.
االوراق املـطـلــوب تبلغها :االستحضار
وم ــرف ـق ــات ــه ت ــاري ــخ  2017/8/21وقـ ــرار
تاريخ .2017/8/21
ب ــال ــدع ــوى املـ ـق ــام ــة ع ـل ـي ـكــم مـ ــن طــال ـبــة
ال ـت ـب ـل ـي ــغ وم ــوض ــوعـ ـه ــا الـ ــزام ـ ـكـ ــم ب ــأن
تــدف ـعــوا ل ـهــا مـبـلــغ  /5.000.000/ل.ل.
بــاالضــافــة ال ــى مبلغ /2.159.000/ل.ل.
يمثل قيمة التقديمات أي مــا مجموعه
/7.159.000/ل.ل .وذل ــك بمثابة العطل
والـ ـض ــرر وف ـق ــا ل ـنــص ال ـت ـع ـهــد وف ــوائ ــد
ه ــذا امل ـب ـلــغ م ـنــذ ت ــاري ــخ ارس ـ ــال االنـ ــذار
وحـتــى تــاريــخ الــدفــع الفعلي ،باالضافة
ال ــى /592.000/ل.ل .تـمـثــل امل ـصــاريــف
الـقــانــونـيــة الـتــي تكبدتها الـشــركــة وفقًا
لنص التعهد ايضًا على ان تكون مهلة
ال ـ ـجـ ــواب ع ـل ــى االسـ ـتـ ـحـ ـض ــار اس ـب ــوع ــا
واحدًا من تاريخ اتمام معامالت التبليغ
وف ـقــا ل ـل ـقــرار تــاريــخ  2017/8/21سندًا
لـ ـلـ ـم ــادة  /500/مـ ـك ــرر  /3/واملـ ــذكـ ــور
اع ــاه وتضمينك ال ــرس ــوم واملـصــاريــف
واالتعاب ،فيقتضي حضوركم بالذات أو
من يمثلكم قانونًا بموجب سند مصدق
الس ـتــام االوراق واال تـجــري املـعــامــات
بحقكم سندًا للمادة  /409/أ.م.م.
املساعد القضائي
مارون رستم
إعالن قضائي
ب ـت ــاري ــخ  2019/2/26اع ـل ـنــت املـحـكـمــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
برئاسة القاضي هالة الحجار وعضوية
ال ـقــاض ـيــن سـتـيـفــانــي ال ــراس ــي ودي ــان ــا

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل دائــرة خدمات املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور
الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

مصطفى عبد الكريم الحجيري

192889

RR192508925LB

بالل عادل وهبة

2591337

RR192508939LB

علي حمد جعفر

2708339

RR192508908LB

حنني سليمان سمعان

3267883

RR192508871LB

حسن عطالله املولى

3495184

RR192508837LB

قاسم محمد الدرة

3495202

RR192508845LB

اعالن بيع باملعاملة 2012/1086
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع بــاملــزاد العلني نهار الخميس في
 2019/5/2ال ـس ــاع ــة  3:30ب ـعــد الـظـهــر
سـيــارة املنفذ عليه غ ــازي محمد جمال
م ـ ــارك ـ ــة كـ ـي ــا  PICANTO-LXم ــودي ــل
 2012رق ــم /499323/ج الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي انطوان
عساكر البالغ  $/18360/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/2197/واملـطــروحــة
بسعر  $/1700/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /3.049.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب شارل الحلو في بيروت
خـلــف نـقــابــة اط ـب ــاء االس ـن ــان ف ــي لبنان
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ 2019/03/20 2019/03/13 RR192508681LB 296254
مصطفى اليحفوفي
الخيرية

اعالن بيع باملعاملة 2018/759
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 617

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 617
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – مالية محافظة بعلبك الهرمل  -دائــرة
خدمات املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن
في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،واا يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقــــــم رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية
املكلف

ّ
شــريــم ،شهر افــاس شركة مهنا غــروب
ش.م.م .وحددت تاريخ توقفها عن الدفع
في  2017/8/26وعينت عضو املحكمة
القاضي ديانا شريم قاضيًا مشرفًا على
ً
التفليسة واملحامي لينا معلوف وكيال
لها.
فعلى الدائنني واصحاب الحقوق التقدم
من وكيل التفليسة الثبات ديونهم خالل
مهلة  15يومًا من تاريخ النشر في مكتب
املحامي لينا معلوف الكائن في منطقة
فرن الشباك  -تقاطع الشفروليه  -مقابل
سـيـنـمــا اب ـ ــراج  -خ ـلــف ال ــدف ــاع امل ــدن ــي -
بناية الحمصي  -الطابق الثاني هاتف
(.295592 )03( - 293969 )01
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
من أمانة العقاري في البقاع الغربي
طلب محمد قاسم احمد سند تمليك بدل
ضائع بحصة موكله "علي حسن احمد"
في العقار  4385مشغرة.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
فرت العاملة اإلثيوبية:
MARTA ABAYENE ANBEKO
مـ ــن مـ ـك ــان ع ـم ـل ـه ــا فـ ــي كـ ـف ــرج ــوز-
النبطية من يجدها اإلتـصــال على
الرقم03/336990 :
غادر العمال البنغالدشيون
SHAPARAN UDDIN
MAHABUL
NAZMUL HASAN ALAMIN
MOKTER MIA
S M N A L AZAD
SHEIKH DIDAR
TOYUBUR RAHMAN
RANJIT DASH
MAHIN UDDIN
LINYAS CHOWDHURY
NUR ALAM
MOHAMMAD SARIFUL ISLAM JOY
)MEHDI HASAN DOB(1991
SOHEL
MD SHAKIL HOSSAIN
SHIKH RAZU
ADNAN
MD SAFO MIAH
FORHAD HOSSAIN
MD SAKHAWAT HOSSAIN
MOHAMMAD SANOUR HOWLADER
MOHAMMAD SHAHJAHAN
MOHAMMAD RENKO MIAH
MUHAMMAD RAHYAN BACHAR
MOHAMMADSOHEL RANA
MOHAMMAD MASUD RANA
MD JUWEL RANA
AMDADUL KABIR SOUROV
MD SAMIN SHEIKH
RUSTUM BEPARI
MONIR HOSSAIN
SOMAN
MD SARWAR HOSSAIN
SALAK BHUIYAN
MOHAMMAD NAEM MIAH
من مكان عملهم الرجاء ملن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا االت ـص ــال على
PALMERS GROUP
03/527447
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
بندر عبد الحميد متيم بـ «ساحرات السينما»
أنطولوجيا

جين فوندا:
العمل في
هوليوود تجربة
حقيقية في
مجال الدعارة

كتبت سيمون
بوفوار
دو ً
مقاال عن
بريجيت باردو
بعنوان «ظاهرة
لوليتا»

مارلين مونرو:
هوليوود
مكان يدفعون
فيه ألف دوالر
لقاء قبلة،
ونصف دوالر
ثمنًا لروحك

في «ساحرات السينما :فن وحب وحرية» (دار المدى)،
يرصد الشاعر والناقد السوري سيرة  145نجمة لعبن دورًا
حيويًا في تصدير الدهشة إلى ّ
مخيلة ماليين المشاهدين
في العالم .يتوقف عند شخصية كل واحدة ،وأبرز أفالمها
ومختارات من أقوالها ،وتجاربها في المصنع الهوليوودي
ومعاناتها الشخصية والمهنية .ويفتتح العمل بالسويدية
غريتا غاربو ،إحدى أشهر أيقونات الشاشة الفضية
خليل صويلح
ي ـق ـتــرح ب ـنــدر ع ـبــد الـحـمـيــد ()1947
ف ــي ك ـتــابــه «س ــاح ــرات ال ـس ـي ـن ـمــا :فن
وح ــب وح ــري ــة» (دار املـ ــدى) ،تاريخًا
موازيًا للقرن العشرين بكل تحوالته،
عن طريق السينما بوصفها تعبيرًا
مـبــاشـرًا عــن ال ـحــريــة ،وذل ــك بلقطات
ّ
مقربة تنطوي على موقف احتجاجي
مما أصاب الكرة األرضية من كوارث
وخ ـي ـبــات وه ــزائ ــم .وسـ ــوف ينتصر
ّ
ل ـســاحــرات الـسـيـنـمــا بــوصـفـهــن خط
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األول ع ـ ــن قـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــب فــي
مواجهة الخراب الروحي الذي آل إليه
الكوكب.
في مقدمته للكتاب ،يستعرض املؤلف
أبرز محطات القرن مازجًا بني التطور
العلمي وفن السينما ،هذا الفن الذي
ُول ــد مــن مـعـطــف الـتـصــويــر الـضــوئــي
وأسرار الفيزياء والكيمياء واملعجزات

الـكـبــرى وال ـحــروب وموسيقى الجاز
وال ـط ـي ــران واالتـ ـص ــاالت .ه ـكــذا يـ ّ
ـرمــم
الشاعر والناقد السينمائي السوري
شاشته الخاصة في استعراض فتنة
 145نجمة سينمائية ســاحــرة ،لعنب
دورًا حيويًا في تصدير الدهشة إلى
ّ
مخيلة ماليني املشاهدين في العالم،
فــي أنـطــولــوجـيــا سـيـنـمــائـيــة شــامـلــة،
ّ
رصـ ــد خــال ـهــا ال ـس ـي ــرة ال ــذات ـي ــة لـكــل
ن ـج ـم ــة ،وأب ـ ـ ــرز أف ــام ـه ــا وم ـخ ـت ــارات
مــن أقــوالـهــا ،وكــأنــه يــرمــي إلــى إزاحــة
ال ـن ـك ـب ــات ال ــراهـ ـن ــة ع ــن ك ـت ـف ـيــه نـ ّحــو
مصنع الخيال وحـســب .فيما حققت
الـسـيـنـمــا ال ـعــامل ـيــة ق ـف ــزات ك ـب ـيــرة في
ملعب ال ـحــريــة ،يـقــوم الـعــالــم العربي
على «استيراد الجوع وتصدير ثقافة
ّ
ال ـخ ــوف م ــن ال ـث ـقــافــة» ف ــي ظ ــل رقــابــة
ّ
متعددة ،باإلضافة إلى بدع
بمخالب
التحريم والتكفير والقتل واإلره ــاب
الدولي.

م ــن ض ـف ــةٍ أخـ ـ ــرى ،ي ــرب ــط ب ـن ــدر عبد
ال ـح ـم ـي ــد ت ـ ـطـ ـ ّـور ال ـس ـي ـن ـم ــا ب ـت ـط ـ ّـور
ال ـ ـط ـ ـي ـ ــران ،ف ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى م ـت ـعــة
التحليق عــالـيــا عـبــر ال ـص ــورة ،فيما
ارت ـ ّـدت السينما العربية إلــى الخلف
ّ
بـتــأثـيــر ف ـت ــاوى ال ـت ـخــلــف والـ ـك ــوارث
الثقافية املــزمـنــة ،مشيرًا إلــى وجــود
توصية في ميثاق الجامعة العربية
حــول استخدام السينما فــي مناهج
التعليم ،ولكن هذه الفقرة ذهبت مع
الريح .يفتتح الكتاب سجل ساحرات
ال ـس ـي ـن ـمــا ب ــإح ــدى أشـ ـه ــر أي ـق ــون ــات
ال ـش ــاش ــة ال ـف ـض ـيــة وهـ ــي ال ـســويــديــة
غريتا غاربو ( .)1990 -1905غموض
ش ـخ ـص ـي ـت ـهــا أضـ ـف ــى ع ـل ـي ـهــا نــوعــا
م ــن ال ـسـحــر وال ـجــاذب ـيــة واالنـ ـط ــواء،
مـ ــا ج ـع ـل ـهــا أس ـ ـيـ ــرة كـ ـب ــار م ـخــرجــي
هوليوود زمن السينما الصامتة وما
بعده بأدوار نساء مشهورات مثل آنا
كــارنـيـنــا ،وزه ــرة الـكــامـيـلـيــا ،وامللكة
كريستينا .بنشوب الـحــرب العاملية
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،أحـ ـ ّـسـ ــت بـ ـ ــأن الـ ـع ــال ــم ب ــدأ
ّ
يتغير ،فاعتزلت التمثيل وهــي في
ّ
تتغير
الـســادســة والـثــاثــن ،حتى ال ّ
صورتها املطبوعة في ذاكــرة عشاق
السينما ،وعــاشــت فــي عــزلــة طويلة.
كـ ـم ــا سـ ـيـ ـص ــدر فـ ــي الـ ـس ــوي ــد ط ــاب ــع
بــريــدي يحمل صورتها ( .)1980من
أقوالها« :كنت دائمًا أرغب أن أعيش
ح ـي ــات ــن :ح ـي ــاة م ــن أجـ ــل الـسـيـنـمــا،
وح ـي ــاة م ــن أج ـلــي أن ـ ــا» .وسـيـتــوقــف

هجاء هوليوود كان
أساسيًا في مسيرة
جين فوندا التي كانت
من أشد المعارضين
لحربي أميركا في
فيتنام والعراق

ّ
عـنــد سـيــرة مــدلـلــة هــولـيــوود أودري
هيبورن ( )1993 -1929التي عاشت
س ـن ــوات م ــن ال ـب ــؤس وال ـح ــرم ــان في
شـبــابـهــا األول ،قـبــل أن ت ـتـ ّ
ـربــع على
عرش سينما األربعينيات بجاذبية
خــاصــة وبــراعــة فــي األداء والـحــركــة،
إل ــى جــانــب ك ـبــار مـمـثـلــي هــول ـيــوود
أم ـ ـثـ ــال غ ــريـ ـغ ــوري بـ ـي ــك ،وه ـم ـف ــري
بــوغــارت ،وغ ــاري كــوبــر ،وكــان أشهر
أف ــامـ ـه ــا «إجـ ـ ـ ـ ــازة فـ ــي روم ـ ـ ـ ــا» وق ــد
نالت عنه جــائــزة األوس ـكــار (.)1953
ت ـقــول« :ال ـح ـيــاة حـفـلــة ،إلـبــس ثيابك
وان ـ ـضـ ــم إلـ ـيـ ـه ــا» .وسـ ـيـ ـف ــرد ال ـن ــاق ــد
ص ـف ـحــات م ـطــولــة ع ــن ح ـيــاة مــارلــن
م ــون ــرو ت ـح ــت عـ ـن ــوان «اإلغ ـ ـ ـ ــراء فــي
أل ـ ــف ص ـ ـ ـ ــورة» .ه ـه ـنــا ق ـن ـب ـلــة إغ ـ ــواء
تــركــت آث ــار شظاياها إلــى الـيــوم في
تاريخ السينما ،إذ ارتبطت سيرتها
بمغامرات مجنونة كمحصلة لحياة
مضطربة ستنتهي بانتحارها عن
 36عامًا ( )1962والــذي سيبقى لغزًا
غامضًا ،نظرًا إلى السنوات القاسية
الـ ـت ــي ع ــاش ـت ـه ــا ،م ــن م ـل ـجــأ لــأي ـتــام
إل ــى أس ـط ــورة مــرتـحـلــة مــن زم ـ ٍـن إلــى
آخ ــر .ام ــرأة طــائـشــة وجـســد مشتهى
وفـضــائــح بالجملة .وس ــوف تختزل
ف ـل ـس ـفــة ه ــولـ ـي ــوود ب ـج ـم ـلــة واحـ ـ ــدة:
«ه ــول ـي ــوود ه ــي م ـكــان يــدف ـعــون فيه
ألــف دوالر لقاء قبلة ،ونصف دوالر
ثمنًا لروحك» .ومن أقوالها األخــرى:
ُ
«وج ــد الجسد لكي نــراه وليس لكي
نغطيه» ،و«الكالب ال تعضني وإنما
الناس هم من يعضوني فقط».
ك ــان هيتشكوك قــد عـقــد مـقــارنــة بني
مـ ــارلـ ــن مـ ــونـ ــرو وب ــري ـج ـي ــت ب ـ ــاردو
بقوله« :مسكينة مارلني مونرو ،كان
الـجـنــس مــرســومــا عـلــى وج ـه ـهــا .أمــا
بريجيت بــاردو فإنها ال تستطيع أن
تـخـفـيــه» .الـثــانـيــة ستقتحم الشاشة
بـكــامــل عــريـهــا فــي فيلم «وخ ـلــق الله
املـ ـ ـ ــرأة» ل ـل ـم ـخــرج ال ـف ــرن ـس ــي روج ـي ــه
ف ــادي ــم ( ،)1956وإذا ب ـس ـي ـمــون دو
ً
ب ــوف ــوار تـكـتــب عـنـهــا م ـق ــاال بـعـنــوان
«ظ ـ ــاه ـ ــرة ل ــولـ ـيـ ـت ــا» فـ ــي إحـ ــالـ ــة إل ــى
روايــة فالديمير نابوكوف املشهورة،
مـعـتـبــرة إيــاهــا «ثـ ــروة وطـنـيــة تفوق
إي ـ ـ ــرادات سـ ـي ــارات ريـ ـن ــو» .ل ـكــن هــذه
األيقونة الفرنسية ستعتزل التمثيل
أوائل السبعينيات لتتفرغ للدفاع عن
حقوق الحيوانات« :الرجال وحوش،
وح ـتــى ال ــوح ــوش ال تـفـعــل مــا يفعله
ال ــرج ــال» .بــالـنـسـبــة إل ــى نـجـمــة مثل
جني فوندا ،فإن هجاء هوليوود كان
الطليعية« :إن
أساسيًا في مسيرتها
ّ
ال ـع ـمــل ف ــي ه ــول ـي ــوود ي ـمــثــل تـجــربــة
حقيقية في مجال الدعارة» ،كما كانت
م ــن أقـ ــوى امل ـنــاوئــن لـحــربــي أمـيــركــا
فــي فـيـتـنــام والـ ـع ــراق ،فـيـمــا سيحتل
كـتــابـهــا «س ــن ال ـب ـلــوغ» قــوائــم الكتب
األك ـث ــر مـبـيـعــا .وسـتـكـتــب مــذكــراتـهــا
تـ ـح ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ح ـ ـيـ ــاتـ ــي ال ـب ـع ـي ــدة
ج ـدًا» ( .)2005ومــن أقــوالـهــا املــؤثــرة:
«أن ـ ــا أحـ ــب األخـ ـط ــاء ألن ـه ــا الـطــريـقــة
ّ
الــوحـيــدة للتعلم» .على هــذا املـنــوال،
يرصد صاحب «السينما الساحرة»
سـيــر نـجـمــات الـسـيـنـمــا فــي ال ـعــالــم -
مستثنيًا ساحرات السينما العربية،
ن ـظ ـرًا ل ـت ــواف ــر امل ـع ـلــومــات عـنـهــن ّفي
كتب أخرى  -في خريطة شاملة توثق
ٍ
التحوالت البصرية للجمال األنثوي،
مـ ـ ــن أودري ه ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــورن ،وان ـ ـغـ ــريـ ــد
بـ ـي ــرغـ ـم ــان ،وص ــوفـ ـي ــا ل ـ ــوري ـ ــن ،إل ــى
جــولـيــا روب ــرت ــس ،وأنـجـلـيـنــا جــولــي،
ونيكول كيدمان ،باإلضافة إلى عمق
تجارب أغلب النجمات عبر ما تكشفه
أقوالهن في السينما والحرية والحب.
تقول ميريل ستريب« :إن عملي عادة
هو التعبير عن املشاعر بكل ما يمكن
مــن ال ـحــريــة» .أم ــا جولييت بينوش،
فتقول« :التمثيل مثل تقشير البصل،
كلما تزيل طبقة تظهر طبقة أخرى».

23

وجهًا لوجه

عن التطبيع و«صوت الشرق» وحقوق الفنان اللبناني

إحسان المنذر...
مقاوم حتى آخر نفس!

زينب حاوي
ّ
قـبــل أيـ ــام ،أس ـهــم الـضـغــط اإلع ــام ــي امل ـكــثــف عـلــى شــركــة
«فــورتــونــا ري ـكــوردز» اإلسرائيلية ،بتراجعها عــن إصــدار
َ
ّ
يضم أعمال فنانني عرب ولبنانيني تعود إلى حقبتي
ألبوم
ّ
السبعينات والثمانينات .تراجع الشركة ،الذي بررته وقتها،
بأنه أتى بعد ّ
كم من التعليقات واالتهامات ،فتح الباب واسعًا
أمــام قضية أخــرى متصلة أال وهــي :حقوق الفنانني .بعد
تـصـ ّـرف «صــوت الـشــرق» (مالكة حقوق الفنانني) ببعض
أعـمــال زيــاد الــرحـبــانــي ،وعـمــر خــورشـيــد ،وإحـســان املنذر
(ألبوم كامل يتضمن أكثر من  14مقطوعة) وغيرها ،وبيع
حقوقها إلــى «فــورتــونــا ري ـكــوردز» بمبلغ زهيد ال ّ
يتعدى
ّ
الضوء أكثر على حماية الحقوق
ط
سل
ثالثة آالف دوالر،
ّ
الكل كيف لشركة لبنانية أن ّ
تطبع
الفكرية والفنية .تساءل
هكذا مــن دون حسيب وال رقيب مــع اإلسرائيليني وتبرم
عقودًا معها.
املــوسـيـقــار إحـســان املـنــذر مــن بــن األس ـمــاء ال ـبــارزة التي
وجدت نفسها ُمقحمة في األلبوم املثير للجدل ،إلى جانب
رفضه التطبيع مع العدو رفضًا قاطعًا .هكذا ،رفع دعوى
َ
قضائية ضد الشركتني اللبنانية واإلسرائيلية وخرج على
اإلعالم مستنكرًا فعلة «صوت الشرق».
«األخ ـب ــار» قـصــدت االسـتــديــو الـخــاص بــاملـنــذر فــي منطقة
«نيو روض ــة» ،لتقف بشكل ّ
مفصل على مــا حــدث أخيرًا
مع «صوت الشرق» و«فورتونا ريكوردز» ،وعلى الخطوات
الـتــي يـنــوي املــوسـيـقــار ات ـخــاذهــا مــن أج ــل حـمــايــة حقوقه
الفكرية مع باقي الفنانني .أجــواء االستديو ما زالــت عابقة
بحقبة التسعينات التي تأسس فيها .على الباب ،بوسترات
ضخمة ،توثق لــوجــوه فنية لبنانية وعربية ،وفــي الــداخــل،
الرجل السبعيني بكامل نشاطه ،يمارس مهماته الصباحية
بجهد الفت .على مكتبه ،جلس ليتحدث عن قرصنة أعماله،
التي بدأت قبل عام  ،2015على موقع «يوتيوب» .وقتها ،لفت
نظره ـ ـ كما يقول لنا ـ ـ اسم شركة «فورتونا» ،كونه إيطالي
املنشأ ،وهو يحمل الجنسية اإليطالية .سجل املنذر يومها
اعتراضه في خانة التعليقات على املوقع ،لكن القائمني عليه
أجــابــوه بـ ّ
ـأن الحقوق تعود لصاحب «صــوت الـشــرق» عبد
الله شــاهــن ،وليس لــه .ومنذ عــام تقريبًا ،راسلته الشركة
اإلسرائيلية ،بعدما بحثت عن بريده اإللكتروني الخاص،
إذ أرادت إب ــرام عـقــد ت ـجــاري مـعــه ،السـتـخــدام مقطوعاته
املوسيقية في الفيلم الهوليوودي «بيروت» ( )2018للمخرج
األم ـيــركــي ب ــراد أن ــدرس ــون .عـنــدمــا عـلــم امل ـنــذر ب ــأن مركز
ّ
الشركة في تل أبيب ،رفض التعاون معها رفضًا قاطعًا ،لكنه

فوجئ الحقًا على جنيريك الفيلم املذكور ،بنسب املوسيقى
إلى تعاون بني «صوت الشرق» ،و«فورتونا» ،من دون ذكر
اسمه ال من قريب أو بعيد .ينطلق املنذر من هذه الحادثة،
وقصة األلبوم امللغى ،ليضيء على حكاية العقود املبرمة
مع «صوت الشرق» .بموجب قانون «( »17/1999/مختص
بحماية امللكية الفكرية) ،تعتبر هــذه العقود ملغاة بحكم
الزمن ،بمعنى أن كل عقد لم ّ
يجدد خالل  10سنوات ،يعتبر
الغيًا .العقد بني الشركة اللبنانية واملنذر ،يعود إلى أربعني
عامًا ،وقــد تصرف شاهني على أساسه في بيع الحقوق.
ّ
يذكر املنذر هنا أنه هاتف صاحب «صوت الشرق» ،ليقول
له األخير إن العقود ما زالت سارية ،كاشفًا عن نيله مبلغ
ألف دوالر جراء بيع الحقوق لشركة «فورتونا ريكوردز»!
مبلغ زهـيــد ،أث ــار حــزنــا لــدى امل ـنــذر ،ودفـعــه إلــى الـتـســاؤل:
«هل نحن الفنانون «هالقد رخــاص؟»» .وكشف املنذر بعد
رفعه دعــوى «ســوء أمــانــة واعـتــداء على عقد وهـمــي» بحق
شاهني ،عن وجــود ّ
تحرك مقبل في املجلس النيابي بغية
تفعيل القانون املذكور مع إجــراء تعديالت عليه .وسيقوم
امل ـنــذر ،بــرفـقــة بـعــض الـفـنــانــن مــن ضمنهم زي ــاد وأســامــة
الرحباني ،بمتابعة القضية ،بخاصة ّأن القانون ال يراعي
الحقبة الزمنية الحالية ،مع عصر التكنولوجيا ،واليوتيوب،
أي املـنـصــات الـتــي بــاتــت مساحة رحـبــة ل ـتــداول املوسيقى
وتنزيلها وقرصنتها ،إضافة إلى قضية إعطاء املؤلف الحق
الحصري بحماية أعماله وصونها .ولدى سؤاله عن إمكانية
«ساسيم» (جمعية املؤلفني وامللحنني وناشري املوسيقى)
ّ
حل قضيته مع «صوت الشرق» ،أكد املنذر ّأن دور الجمعية
ينحصر بدعم الفنان ،وأن القضية هي «دعوى شخصية»
مع شاهني تتعلق بثغر في القانون.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ـص ــراع ال ـق ــان ــون ــي ،وض ـي ــاع ح ـق ــوق املــؤلـفــن
والفنانني في بالد األرز ،يخصص املنذر جزءًا من حديثه
لقضية التطبيع مــع الـعــدو الــذي يـحــاول الــدخــول إلينا عبر
ال ـفــن وال ـث ـقــافــة ،إل ــى جــانــب الـجـهــود الحثيثة ال ـتــي تـحــاول
ّ
ّ
ويصر
تصوير الخطاب املعادي إلسرائيل بأنه «خشبي».
املنذر على عروبيته ،هو الذي تربى «على خطابات الزعيم
العربي جمال عبد الناصر ،ويضع األمــل األكبر على أمني
عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله ،الذي أخذ ثأر عبد
الناصر ،عبر إذالل وهزيمة إسرائيل» .خالل تعداده األعمال
الفنية التي قدمها لفلسطني ولقضيتها وللمقاومة ،نشعر
أن الــرجــل متمسك بهذا النهج رغــم االستسهال الحاصل
اليوم ،كأننا به مقاوم على طريقته.

إحسان المنذر :تربيت على خطابات عبد الناصر وأملي في المقاومة (مروان بو حيدر)
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حقوق مصروفي «المستقبل»:
آخر العالج ...الشارع!
زكية الديراني

صورة
وخبر

ّ
تشـكل لوحة «دفن المسيح» (يسـار) لإليطالي الشهير كارافاجيو
( 1571ـــــ  )1610جـزءًا مـن معـرض يحمـل عنـوان «أوتريخـت،
كارافاجيـو ،وأوروبـا» .المعـرض الـذي افتتـح أمـس ّللعمـوم
فـي متحـف «ألـت بيناكوثيـك» فـي ميونـخ األلمانيـة يركـز علـى
أتبـاع كارافاجيـو فـي أوروبـا ،وخاصـة فـي أوتريخـت ،وتحديـدًا
الرسـامين ديـرك فـان بابوريـن وهندريـك ّ تيـر بروغـن ،وجيـرارد فان
هونثورسـتُ .يظهـر المعـرض كيـف أن هـؤالء الفنانيـن الذيـن
ّتأثـروا بالمعلـم اإليطالي ،أخذوا واقعيته إلـى مطارح أبعد .علمًا
أن كارافاجيـو ّ
تميـز بلوحاتـه التـي زاوجـت بيـن التحليـل الواقعي
للحالـة اإلنسـانية ،جسـديًا ونفسـيًا ،مـع توظيـف الضـوء إلضفـاء
حالـة دراميـة ،ممـا كان لـه أثـر كبيـر علـى فـن البـاروك

ال ي ـعــرف م ـصــروفــو ج ــري ــدة «املـسـتـقـبــل» م ــن أي ــن ي ـب ــدأون لـتــوصـيــف وضعهم
االجتماعي واملادي بعد إقفال الجريدة (تأسست عام  )1999أوائل شباط (فبراير)
املــاضــي .أحــد الصحافيني يختصر لــ«األخـبــار» واقــع املـصــروفــن (أكـثــر مــن مئة
ً
قائال« :مــا عم ســوق سيارتي ألنــو ما معي حق ّ
عبي بنزين« .مصرف
موظف)،
والدي طردوهن من
اإلسكان»
يمكن ياخد بيتي ألني ما دفعت القسط من شهورّ .
املدارس»ّ .
يتنهد قبل أن يتابع «هذا ُناهيك عن حالتي النفسية التي أثرت على عائلتي
ّ
لتتحول إلى
بعد ترك عملي» .منذ شهر شباط ،أوقف العدد الورقي من «املستقبل»،
جريدة رقمية بالكامل يوم  14شباط ،أي في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
الحريري .رغم انطالقتها كمنصة إلكترونية رافقتها حملة إعالنية «ضعيفة» ،إال
ّ
ّأن «املستقبل» لم ّ
تشد انتباه املتصفح .بالعودة إلى قضية املصروفني ،فقد عصفت
ّ
رت السعودية رفع
األزمة بأروقة «املستقبل» منذ أعوام ،وتحديدًا في  2012يوم قر ُ
الغطاء املالي والسياسي عن رئيس الحكومة سعد الحريري .هكذا أقفلت الصحيفة
ّ
وتلقى املصروفون وعودًا من مدير تحريرها جورج بكاسيني بدفع التعويضات
في شهر أيار (مايو) املقبل .مع العلم أن املصروفني لهم في ّذمة الصحيفة أكثر
من  12شهرًا ،وهي الفترة التي لم يتقاضوا فيها معاشاتهم رغم عملهم اليومي
فيها .وهذا الرقم يضاف إلى تعويضات كل مصروف ،نسبة لعدد سنوات خدمته
ّ
جديد القضية،
ّمع الطرد التعسفي وفق ما ينص عليه قانون العمل اللبناني .في ّ
الوساطات،
أن املصروفني علموا من أطــراف سياسية وإعالمية دخلت على خط
ّ
ّ
أنه ليس بإمكان الحريري دفع تعويضاتهم كاملة بسبب أزمته املالية .كما تلقوا
عرضًا بخفض نسبة تعويضاتهم لنحو  70%في املئة ،مع إمكانية تقسيط املبلغ
لعامني متتاليني يدفع فيهما نحو  300دوالر شهريًا (أو  )500حسب حجم املبلغ.
العمل كميل أبو سليمان
هذا العرض رفضه ّ
املصروفون رفضًا قاطعًا ،ليعود وزير ّ
أمس ويدخل على خط الوساطة ،طالبًا منهم فرصة إليجاد حل بينهم وبني الحريري
للتوصل إلى اتفاق ّ
حبي .افق املصروفون ،متأملني أن تنتهي قضيتهم على خير.
ويلفت مصدر لـ«األخبار» إلى أن املصروفني خرجوا أخيرًا من اجتماع مع وزير
العملّ ،
مهددين بالنزول إلى الشارع قريبًا والتظاهر أمام «بيت الوسط» .ويضيف
أن كالم الحريري يتناقض مع كالم بكاسيني الــذي وعد املصروفني بدفع كامل
أتعابهم خالل فترة وجيزة .ويوضح املصدر أن املصروفني تقاضوا في بداية هذا
الشهر معاشًا واحـدًا ،هو بمثابة شهر اإلنــذار فقط .على الضفة نفسها ،يسيطر
الخوف على املصروفني ألن مجموعة من زمالئهم الذين تركوا «املستقبل» قبل
ّ
إغالقها قبل أكثر من عام ،لم ينالوا حقوقهم لغاية اليوم .علمًا أنه منذ فترة ،أنشأ
املصروفون صفحة لهم على الفايسبوك تحمل اسم «صفحة مصروفي جريدة
ّ
تتجدد كل
التطورات بشأن قضيتهم ،والصفحة
املستقبل» يعرضون فيها آخر
ّ
ّ
وتتضمن مناشدات الحريري لحل قضيتهم.
فترة

الفصح في أسواق بيروت :عروض بهلوانية وبيض عمالق!

أحوال القدس
بالوقائع واألرقام

أحمد غصين
أبي الشيوعي

ّ
تشتد فيه
في الوقت الذي
املعركة في القدس ،ويتصاعد
التهويد واالعتداءات على
املقدسات ،ويستمر االحتالل في
سياسة التهجير والتضييق
على املقدسيني الذين يصمدون
أكثر من أي وقت مضى ،تقيم
«مؤسسة القدس الدولية»
مؤتمرًا صحافيًا اليوم الخميس
في «فندق رامادا» (بيروت).
يرمي املؤتمر إلى عرض التقرير
السنوي للمؤسسة تحت عنوان
 :2018األحداث
«حال القدس ّ
واملآالت» ،وتتخلل الحدث
شهادات وكلمات من القدس.
ّ
ُيذكر أن «مؤسسة القدس
ّ
تضم «شخصيات
الدولية»
وهيئات عربية وإسالمية
وعاملية ،غايتها العمل على إنقاذ
القدس ،واملحافظة على هويتها
ّ
ومقدساتها اإلسالمية
العربية
واملسيحية ،وتثبيت سكانها
وتعزيز صمودهم».

ضمن العروض الشهرية التي
يقيمها النادي السينمائي لـ
«بدايات» ،يعرض فيلم «أبي
ما زال شيوعيًا» ( 32د ـ )2012
ألحمد غصني عند الثامنة
من مساء الخميس  25نيسان
(أبريل) في مقهى «رواق» (مار
مخايل ـ بيروت) ،ويليه حوار
مع املخرج والفنان اللبناني.
في شريطه ،ينطلق غصني من
رسائل صوتية كان يرسلها والده
رشيد املهاجر في السعودية إلى
زوجته مريم املقيمة مع أوالدهما
األربعة في الجنوب اللبناني.
الحوار الشخصي والحميمي بني
ّ
يتسرب إلى
الزوجني ،سرعان ما
الخارج ،إلى فترة مضطربة من
التاريخ اللبناني ،فتظهر تفاصيل
تشير إلى األزمات االجتماعية
واالقتصادية ،والسياسية ،خالل
تلك الفترة من التاريخ اللبناني،
خصوصًا خالل االحتالل
اإلسرائيلي.

«حال القدس  :2018األحداث واملآالت»:
الساعة  11:00صباح اليوم ـ «فندق
رامادا» (الروشة ـ بيروت) ـ لالستعالم:
01/751725

عرض «أبي ما زال شيوعيًا»20:00 :
مساء  25نيسان (أبريل) ـ مقهى
«رواق» (مار مخايل ـ بيروت).
لالستعالم81/715656 :

أنشطة ترفيهية متعددة تنتظر
األوالد والعائالت ابتداء من الرابعة
من بعد ظهر اليوم الخميس في
أسواق بيروت .تزامنًا مع أعياد
الفصح ،ستقام سلسلة من العروض
الفنية املتعددة منها شخصية
بهلوانية ستجول األسواق،
وستقوم بتوزيع البالونات
امللونة على األوالد إلضفاء جو
من املرح والتسلية ،باإلضافة إلى
استعراضات مميزة .كذلك ستحضر
شخصيات عمالقة مستوحاة من
العيد املجيد وفصل الربيع ّ
مزينة
بالورود امللونة ،وفراشات عمالقة
ّ
تجسد شخصيات مختلفة محببة
لألوالد ،وستتيح الفرصة أمامهم
اللتقاط الصور التذكارية مع هذه
الشخصيات.
سيكون باستطاعة األوالد املساهمة
في تلوين وتزيني مجسم بشري،
باإلضافة إلى الرسم على الوجوه.

ولن يغيب عن هذه املناسبة البيض
العمالق الذي يزيد حجمه عن املتر
ونصف املتر وسيسهم األوالد في
تلوينه ،باإلضافة إلى وجود مراجع
باللغتني اإلنكليزية والفرنسية
ّ
تعرف الزائرين على تاريخ عيد
الفصح وتقاليده .إلى جانب
ذلك ،تقام أنشطة وألعاب لألوالد
منها «لعبة العثور على البيض
يومي  21و 22نيسان (أبريل) من
الساعة الحادية عشرة صباحًا
ً
مساء وسيتخللها
لغاية العاشرة
ربح العديد من الجوائز .وتستمر
األنشطة لغاية  29نيسان باستثناء
يومي الجمعة العظيمة ،من الرابعة
ً
مساء،
بعد الظهر لغاية السادسة
ويومي  22و 29نيسان من الحادية
ً
مساء.
عشرة صباحًا لغاية الثامنة
ملزيد من املعلومات ،االتصال على 1588

يوميات الحرب األهلية:
ّ
المصور ...بطل وشاهد!
تنظم «جمعية مهرجان الصورة
– ذاكرة» معرضًا تكريميًا
ملصورين صحافيني لبنانيني
غطوا يوميات الحرب األهلية
(« .)١٩٩٠-١٩٧٥من ذاكرة للذاكرة
ـ ـ ذكريات الحرب اللبنانية
ومصوريها» يرمي إلى إحياء
ذاكرة الصورة التي لعبت دورًا
مهمًا في تجسيد آالم الناس
ّ
ويعد
والفظائع التي ارتكبت،
تحية إلى املصورين الذين
عملوا خالل هذه الفترة .يجمع
ّ
املعرض صورًا تغطي محطات
من الحرب ،وتجسد عالقة
الصورة بالحرب كمؤرخ لها،
ً
وتبقى ناقال صادقًا ليوميات
الناس على جانبي خطوط
التماس.
«من ذاكرة للذاكرة ـ ـ ذكريات الحرب
اللبنانية ومصوريها» :االفتتاح
اليوم ( 18:00مساء) في «دار النمر»
(كليمنصو) ويستمر إلى  25منه.
ينتقل املعرض إلى «دار املصور»
(الوردية ـ الحمرا) في  25نيسان
ويستمر إلى  5أيار (مايو)

