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تقرير

ساترفيلد في لبنان:

محاولة للتوريط في التفاوض مع العدو
َ
ليس مفهومًا بعد السبب وراء بث أجواء إيجابية حول ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
تحديدًا في ما يتعلق برعاية ّاألمم المتحدة
صحيح أن الجانب اإلسرائيلي  -األميركي تجاوب مع جزء من اآللية اللبنانيةّ ،
ّ
لعملية التفاوض ،اال أن النقطة األهم وهي التالزم البري والبحري ال تزال محط أخذ ورد ،نتيجة إصرار العدو على الفصل،
وعلى «تبادل األراضي» .ويبقى السؤال األهم بال إجابة :لماذا قرر لبنان التفاوض مع العدو ،فيما الجهة األكثر تمسكًا
بالتفاوض مع إسرائيل ،أي السلطة الفلسطينية ،وجدت أن تل أبيب ال تمنحها ما يكفي ،ولو شكليًا ،للبقاء «على الطاولة»،
أقفل مسار التفاوض السوري؟
وبعدما ِ
ميسم رزق
ّ
مــا إن ح ــط ُمـســاعــد وزي ــر الخارجية
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األدن ـ ـ ـ ـ ـ ــى ديـ ـفـ ـي ــد
ساترفيلد في بيروت ( 15أيار ،)2019
حتى بــدأت الـتـســاؤالت حــول أسباب
الـ ــزيـ ــارة .وم ــا لـ ِـب ـثــت ال ـت ـســري ـبــات أن
ّ
لتتحدث عن منحى إيجابي
خرجت
ُ
يسلكه ملف ترسيم الحدود البحرية
والبرية بني لبنان وفلسطني املحتلة،
بـ ـع ــدم ــا كـ ــانـ ــت بـ ـ ـي ـ ــروت ق ـ ــد ح ـ ـ ـ ّـددت
ّ
موقفها من مقاربته في رسالة سلمها
الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون ال ــى الــواليــات
املتحدة األميركية عبر سفيرتها في
بيروت إليزابيت ريتشارد ،وتتضمن
مــوق ـف ــا ل ـب ـنــان ـيــا م ـ ّ
ـوحـ ـدًا ي ـق ــوم عـلــى
«تـشـكـيــل لـجـنــة ثــاث ـيــة ت ـضــم لـبـنــان
واســرائ ـيــل واألم ــم املـتـحــدة بمتابعة
أمـيــركـيــة ،وعـقــد اجـتـمــاعــات فــي مقر
القيادة الدولية في الناقورة ،وإطالق

فهم ساترفليد أن ثغرة الخالف
ُاللبناني حول التالزم سقطت وال
يمكن التعويل عليها
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــرس ـي ــم الـ ـب ــري وال ـب ـح ــري
بالتزامن».
لكن إلــى حينه ،لــم ُيفهم بعد السبب
الذي يقف خلف بث أجواء إيجابية ،ال
يحمل
سيما ون ما نقله ساترفيلد ال ِ
تـجــاوبــا ُمطلقًا مــع الـطــرح اللبناني.
ص ـح ـي ــح أن «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل والـ ــواليـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ق ـب ـل ـت ــا بـ ـفـ ـك ــرة أن ت ـك ــون
امل ـف ــاوض ــات بـضـيــافــة األمـ ــم املـتـحــدة
ورعايتها ،إال أن النقطة األهــم وهي
التالزم بني ّ
البر والبحر ال تزال محل
أخــذ ّ
ورد» بحسب مـصــادر سياسية
رفيعة املستوى متابعة للقضية.
فــي زيــاراتــه السابقة إلــى لبنان ،كان
ساترفيلد ُيحاول فرض وجهة النظر
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ــرف ــض وســاطــة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ح ــاصـ ـرًا هـ ــذا الـ ــدور
بالواليات املتحدة .غير أن املشاورات
اللبنانية التي وحـ ّـدت املوقفّ ،
عدلت
ف ــي ب ـعــض ب ـنــود ال ـت ـف ــاوض ،خــاصــة
أن املــوفــد األمـيــركــي كــان ُيــراهــن على
الخالفات اللبنانية بشأن الترسيم.
فهم ساترفيلد أن هذه الثغرة سقطت،
ِ
وبــالـتــالــي ال ُيـمـكــن الـتـعــويــل عليها،
ف ـع ــاد م ــن ج ــدي ــد وشـ ــرح ف ــي زي ــارت ــه
األخـ ـي ــرة م ــا س ـبــق وأن طــرحــه وزي ــر
الخارجية األميركية مايك بومبيو،
بــأن تلعب دولته دور الوساطة ،وأن
اسرائيل تقبل بذلك ،لكن على قاعدة
لجنة رباعية تجتمع في ضيافة األمم
املتحدة وبرعايتها ،وتكون الواليات
امل ـت ـحــدة ضــام ـنــة ل ـهــذه امل ـف ــاوض ــات.
ف ــإس ــرائ ـي ــل رف ـض ــت م ـط ـل ـبــا لـبـنــانـيــا
بأن ترعى اللجنة الثالثية اللبنانية
 الدولية  -اإلسرائيلية ،التي تألفتتطبيقًا للقرار  1701هــذا التفاوض،
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تصور المرحلة المقبلة في ما ّ
من المفترض أن تعود السفيرة األميركية بجواب رسمي حول ّ
خص ملف الترسيم بعدما أصر عون على ذلك (هيثم الموسوي)

ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن «مـهـمـتـهــا تسجيل
الخروقات ،وحسب» ،كما رفضت أن
«تكون املدة مفتوحة ُمطالبة بتحديد
مدة زمنية».
ع ــدا ذل ــك ،ال ت ــزال مـســألــة ال ـتــازم بني
ّ
ال ـب ــر والـ ـبـ ـح ــر ،وهـ ــي األه ـ ــم ،م ـعــل ـقــة.
الـ ـ ـع ـ ــدو ُي ـ ـصـ ــر عـ ـل ــى م ـ ـبـ ــدأ ال ـف ـص ــل،
اق ـت ـن ــاع ــا م ـن ــه ب ـ ــأن «هـ ـن ــاك إم ـكــان ـيــة
املنطقة البحرية اإلقتصادية
ملعالجة
َ
الخالصة وف ــق تسوية ه ــوف» .وهي
ال ـت ـس ــوي ــة ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا ال ــوالي ــات
املتحدة لحل «الـخــاف» ،وتقوم على
أن يقبل الجانب اللبناني مؤقتًا ،بأن
ّ
العدو بما ُيقارب  ٦٠في املئة
يتراجع
م ــن امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي تـ ـح ــاول إســرائ ـيــل
ال ـس ـط ــو ع ـل ـي ـه ــا ،وت ـب ـل ــغ مـســاحـتـهــا
 ٨٦٠كـلــم مــربـعــا .فيما تبقى املنطقة
الـبــالـغــة مساحتها  ٣١٠كيلومترات
مــربـعــة مــن دون اسـتـثـمــار ،أو يصار
الــى تشغيلها برعاية األمــم املتحدة،

وتوضع عائداتها في صندوق خاص
إل ــى حــن الـبــت فــي ال ـن ــزاع ح ــول هــذه
املنطقة» .إال أن رئيس مجلس النواب
أبلع املوفد األميركي أن «األساس هو
تــرس ـيــم ال ـب ـحــر ،والـ ـب ــدء ت ـحــدي ـدًا من
نقطة الناقورة ،ألنها النقطة الفصل
في حسم بعض األمور».
الـغــريــب أن ساترفيلد وف ــق مــا تقول
ّ
امل ـ ـصـ ــادر «كـ ـ ــان يـ ـظ ــن أن ـ ــه م ــن خ ــال
تــواصـلــه مــع ب ــري ورئ ـيــس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري يـسـتـطـيــع أن يصل
إل ـ ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة بـ ـمـ ـع ــزل ع ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ع ـ ــون ،وي ـض ـغــط ب ـهــا ع ـلــى األخـ ـي ــر».
واألكيد أن «ثمة قطبة مخفية في كل
املداوالت التي تحصل» ،والتي ال تقل
خطورة عن النتائج التي ستتأتى عن
املقترحات وهي على الشكل التالي:
ً
أوال :الدخول في مفاوضات مباشرة
مع إسرائيل برعاية أميركية ،يعني أن
َ
لبنان استنأنف هذا التفاوض وقبل

ّ
بفك مسار التفاوض عن سوريا.
ثــان ـيــا :إذا ق ـبــل ل ـب ـنــان ب ـم ـبــدأ ت ـبــادل
األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــري ـ ــده اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
ف ـس ـي ـش ـك ــل ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر س ــابـ ـق ــة ي ـت ـ ّـم
استخدامها في أي مفاوضات عربية
 اسرئيلية ،على اعتبار أن لبنان ساربها.
ثــال ـثــا :ال ـت ـنــازل ع ــن ج ــزء م ــن الحصة
ال ـن ـف ـط ـيــة ،ولـ ــو م ــؤق ـت ــا ،ال ُي ـم ـك ــن أن
يضمن ب ــأن يحقق لـبـنــان أي نتيجة
في مرحلة الحقة.
رابعًا ،واألهم ،تزامن النشاط األميركي
في ما ّ
خص الترسيم مع انطالق مسار
ُ
«صفقة ال ـقــرن» .وال يفهم هنا سبب
ق ـبــول لـبـنــان بــال ـت ـفــاوض م ــع ال ـعــدو،
فـيـمــا الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة (األك ـثــر
ت ـم ـس ـكــا ب ـم ـب ــدأ ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض) تــرفــض
الـ ـتـ ـف ــاوض ب ـع ــدم ــا ق ـض ــت تـ ــل أب ـيــب
على أي أمــل بمنحها «تـنــازالت» ولو
شكلية ،وفيما صــارت ســوريــا عمليًا

خ ــارج أي مـســار تـســووي بعد إعــان
دون ــال ــد ت ــرام ــب اع ـتــرافــه ب ــ«ال ـس ـيــادة
االسرائيلية» على الجوالن.
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن ساترفيلد ملح
إلى وصول «الخيرات» الى لبنان فور
ان ـطــاق ال ـت ـفــاوض ،بسبب الـعــائــدات
التي سيجنيها من تهافت الشركات
ّ
عـلـيــه ،وسيستطيع مــن خــالـهــا حــل
أزم ـت ــه اإلق ـت ـص ــادي ــة .وأن ك ــل ت ـعــاون
إضافي من الجانب اللبناني سيقابله
ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ل ـ ـبـ ــرامـ ــج الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون «ال ـ ـتـ ــي
تستفيدون منها».
ي ـب ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ع ـ ــن خ ـل ـف ـي ــة ت ـح ــرك
واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرع ـ ــى م ـص ــال ــح
اإلسرائيليني أكثر من هؤالء أنفسهم
ف ــي أي ق ـض ـيــة .ملـ ــاذا أظ ـه ــرت أمـيــركــا
أخيرًا استعدادها للعب دور الوساطة
برعاية األمم املتحدة؟ تضع واشنطن
ك ــل ت ــرك ـي ــزه ــا ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج،
ُ
ف ــا ت ــري ــد ألي ب ــاب آخ ــر ل ـل ـصــراع أن

ي ـك ــون م ـف ـت ــوح ــا ،وهـ ــي ال ـت ــي تـعـتـبــر
بـ ــأن الـ ـح ــدود ب ــن ل ـب ـنــان وفـلـسـطــن
املـحـتـلــة نقطة تــوتــر يـجــب حصارها
بالتفاوض ُ لكسب الــوقــت .ويـبــدو أن
التطورات املتسارعة على جبهة إيران
 الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ده ـم ــت املـشـهــدال ـل ـب ـن ــانــي ،م ــن ج ـهــة م ـل ــف الـ ـح ــدود،
ف ـح ـف ــزت ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات الـ ـت ــي ش ـهــدت ـهــا
ال ــري ــاض واإلمـ ـ ــارات أخ ـي ـرًا واشـنـطــن
لتسريع ّ
البت به ،السيما َ
بعد ّ
توحد
املوقف اللبناني حوله.
ما عارضته أميركا وإسرائيل سابقًا
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــآلـ ـي ــات الـ ـتـ ـف ــاوض
وم ـب ــادئ ــه ،ث ــم ع ــادت ــا فـقـبـلـتــا ببعض
منهّ ،
مرده إلى:
ً
أوال ،الخشية من تداعيات ما يجري
املنطقة ،وضم لبنان الى حلقة تبادل
ال ــرس ــائ ــل ،ك ـم ــا ف ــي ال ـي ـم ــن وس ــوري ــا
والعراق؛
وثانيًا ،اعتقاد واشنطن أن بإمكانها،
من خــال املفاوضات ،دفــع لبنان الى
القبول بخط هوف؛
ثالثًا ،فتح مسار تفاوضي بني العدو
ودول ــة عــربـيــة مــن خ ــارج دول «ن ــادي
ص ـف ـقــة الـ ـ ـق ـ ــرن» ،ب ـم ــا ي ـش ـبــه ت ــوري ــط
لبنان في هذه «الصفقة» بصورة غير
مباشرة.
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،وض ـ ـعـ ــت مـ ـص ــادر
س ـيــاس ـيــة ب ـ ـ ــارزة ال ـ ــزي ـ ــارة ال ـســري ـعــة
الـتــي ق ــام بـهــا ســاتــرفـيـلــد ال ــى لبنان،
ً
ح ـ ــام ـ ــا مـ ـع ــه ج ـ ــواب ـ ــا إيـ ـج ــابـ ـي ــا مــن
ال ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى جـ ــزء من
اآلل ـ ـيـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار رد
ج ــدي ــد ع ـلــى امل ــاح ـظ ــات التفصيلية
التي طلب لبنان إجابة عنها تتعلق
«بضمانات مــن الـجــانــب اإلسرائيلي
باستكمال املفاوضات حتى الوصول
الى نتيجة» ،باإلضافة الى «مستوى
التمثيل فــي املـفــاوضــات ،واملشاركني
فـيـهــا م ــن عـسـكــريــن ودبـلــومــاسـيــن،
كذلك حجم الدور الذي ستلعبه األمم
املتحدة وأميركا».
أمـ ــا ع ــن ت ـب ــدل امل ــواق ــف ف ــي ال ـجــانــب
اللبناني ،حيث كــان بعض األط ــراف
يــؤيــد ال ـط ــرح األم ـيــركــي ب ـشــأن فصل
الـتــرسـيــم ال ـبــري عــن الـبـحــري ،فقالت
املـ ـص ــادر إن «الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي ق ــام بها
وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل الــى
ع ــن الـتـيـنــة ( 10أي ـ ــار) ،كــانــت بـهــدف
إبــاغ بري موقفا جديدا ،وهو تأييد
ال ـتــازم مــن قبل رئيسي الجمهورية
والـحـكــومــة ،ال سيما أن هــذه النقطة
ك ــان ــت م ــوض ــوع خـ ــاف ع ـلــى طــاولــة
املـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـ ـل ـ ــدف ـ ــاع» .ون ـف ــت
املصادر أن يكون «حزب الله قد ضغط
على وزير الخارجية في هذا الصدد»،
مؤكدة أن «الحزب وبري تفاجآ به»».
واع ـت ـب ــرت بـ ــأن «الـ ـح ــري ــري وبــاس ـيــل
ُ
ومعهما رئـيــس الـجـمـهــوريــة لــم يكن
بــإمـكــانـهــم رف ــض اآلل ـيــة كـمــا طرحها
رئـيــس املـجـلــس ،وخـصــوصــا بـعـ َـد أن
علموا بأن األميركيني وافقوا عليها».
رغم هذه «اإليجابية» ،تقول املصادر
«لـسـنــا مطمئنني بــالـكــامــل .فطبيعة
ال ـطــرفــن ال ـلــذيــن نـتـعــاطــى مـعـهـمــا ال
يمكن أن تجعلنا نضع أيدينا وأرجلنا
في مياه بــاردة ،بل على العكس نحن
ن ـتــوقــع ك ـمــائــن م ــن جــانـبـهـمــا ف ــي أي
ل ـح ـظــة» .ب ـكــل األحـ ـ ــوال م ــن املـفـتــرض
أن تـعــود السفيرة األميركية بجواب
ّ
تصور املرحلة املقبلة في
رسمي حول
مــا خـ ّـص ملف الـتــرسـيــم ،ال سيما أن
رئيس الجمهورية ُيصر على جواب
رسـمــي ليبنى املــوقــف اللبناني على
أساسه.

تمديد توقيف بشارة األسمر:
وصمة عار جديدة!
رضوان مرتضى
يكتف املــزايــدون باستقالة بشارة
لم
ِ
األسـمــر مــن رئــاســة االت ـحــاد ّ
العمالي
ال ـع ــام أث ـن ــاء وج ـ ــوده ق ـيــد ال ـتــوق ـيــف،
وال بــإعــان وزي ــر االقـتـصــاد منصور
ب ـ ـط ـ ـيـ ــش ،ظـ ـلـ ـم ــا وخـ ـ ــافـ ـ ــا ألي نــص
ق ــان ــون ــي ،ف ـســخ ع ـقــد ال ـع ـمــل م ـعــه في
إهراء ات القمح ،وال حتى بسجنه عدة
َ
أيامُ .يجل ُد الرجل على املأل ويهان مع
عــائـلـتــه عـلــى ط ــول وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي وع ــرض ـه ــا .ل ــم ُي ـف ـعــل به
ذلك ألنه «ال يحضر إلى مركز عمله»،
كما يقول منتقدوه ،وال ألنه «ال يدافع
يكف
عن حقوق العمال كما يجب» .لم
ِ
التوقيف العتباره عقابًا مجزيًا على
«ال ـج ــري ـم ــة» ال ـت ــي اق ـتــرف ـهــا بــإطــاقــه
نكتة سمجة وذكورية ،لم ُي ِرد األسمر
قولها عالنية ،إنـمــا ُس ِّجلت مــن دون
ُ ِّ
ووزعـ ــت عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
علمه
ُ
االج ـت ـم ــاع ــي لــت ـص ـبــح خ ـب ـرًا أول فــي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة .ل ــم ي ـش ـفــع ل ــه االعـ ـت ــذار
ال ـ ــذي ُص ـ ّـم ــت اآلذان ع ــن س ـم ــاع ــه .لــم
يـعـ ِـن شيئًا ألحــد عـشــرات االتـصـّـاالت
امل ـس ـي ـئــة وال ـت ـه ــدي ــدي ــة ال ـت ــي ت ـلــقــاهــا
ً
أفـ ـ ــراد ع ــائ ـل ـت ــه ،ف ـض ــا ع ــن ال ــدع ــوات
ملقاطعة مؤسسة تملكها زوجته من
ّ
قـبــل كـثـيــريــن ،ك ــأن حــرمــا صــدر بمنع
ال ـت ـعــامــل م ـعــه أو م ــع أحـ ـ ٍـد م ــن أف ــراد
ع ــائ ـل ـت ــه .كـ ــأن امل ـط ـل ــوب ه ــو اإلم ـع ــان
فــي إذالل ال ــرج ــل .وخـطـيـئـتــه أن ــه قــال
م ــا ي ـق ــول أق ـ ــذع م ـن ــه س ـي ــاس ـي ــون فــي
املجالس املغلقة (وخــاصــة من بعض
الــذيــن زاي ــدوا فــي املـســارعــة إلــى إدانــة
األسمر وطلب العقوبات له).
قبل أسبوع تمامًا ،أومأ أهل السياسة
ّ
فتحركوا على عجل لـ«تربية»
للقضاة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــارة األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ،رئـ ـ ـي ـ ــس ُ االتـ ـ ـح ـ ــاد
ّ
الي العام «املستقيل» .ف ِتح امللف
العم ً ُ
ّ ٌ
رس ـ ـلـ ــت ق ـ ــوة مــؤل ـلــة العـتـقــال
ل ـي ــا ،وأ ِ
َ
األسـ ـم ــر ص ـب ــاح ال ـس ـب ــتَ .ده ـ ـ ـ َـم قــرابــة
ع ـش ــرة ع ـن ــاص ــر أم ـن ـي ــة م ـن ــزل ــه وم ـق ـ ّـر
االت ُـ ـحـ ــاد ال ـع ـ ّ ُـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــام ،ل ـك ـن ـهــم لــم
ّ
يعثروا عليه .أبلغ األسمر بأن النائب
بالوكالة عماد قبالن
العام التمييزي
ّ
وأنــه ُم ٌ
جبر على
ُيريد االستماع إليه،
امل ـثــول أمــامــه لـ ــإدالء بــإفــادتــه .اتصل
رئ ـي ــس االتـ ـح ـ ّـاد ال ـع ـ ّـمــال ــي بــالـقــاضــي
قبالن وأبلغه أنه في طريقه إليه .كان
املحضر مفتوحًا قبل وصــول األسمر
لـكــون الـنـيــابــة الـعــامــة التمييزية هي
التي أعطت إشارتها بدهم منزله ومقر
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام .الـنـ ّـيــة كانت
مـبـ ّـيـتــة لـتــوقـيـفــه قـبــل االس ـت ـمــاع إلـيــه
حـتــى .لــم ُيـسـتـ َ
ـدع األسـمــر ليمثل أمــام

القضاء ،فوجئ بعناصر تداهم أماكن
ّ
ُيحتمل وجوده فيها .ورغم أن السبت
يــوم ُعطلة وحــرصــا منه على احـتــرام
الـقـضــاء ،لــم يـتـ َ
ـوار منتظرًا حـلــول أول
َ
ذهــبَ
األسـبــوع للمثول أمــام القاضي.
ّ
بقدميه وشــرح ما حصل .لكن ذلــك لم
يعن شيئًا لرأس النيابة العامة .أصدر
ِ
األخير إشارته بتوقيفه احتياطيًا من
دون أن ّ
يدعي عليه بمادة محددة ،ثم

أحاله على النيابة العامة االستئنافية
ف ــي بـ ـي ــروت ت ـم ـه ـي ـدًا لـ ــادعـ ــاء عـلـيــه،
ّ
بأن جرائم القدح والذم ال ُت ِّ
حرك
علمًا
االدعـ ـ ـ ــاء الـ ـع ــام إال ب ـش ـك ــوى امل ـع ـتــدى
ع ـل ـيــه .وف ــي ح ــال ك ــان املــرت ـكــب بحقه
جــرم الـقــدح وال ــذم ميتًا ،يحق للورثة
ّ
ولألقرباء حتى الدرجة الرابعة
التقدم
ُباالدعاء.
أحـ ـ ـي ـ ــل األسـ ـ ـم ـ ــر مـ ـك ـ ّـب ــل الـ ـي ــدي ــن إل ــى
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ف ــي بـ ـي ــروت ال ـقــاضــي
زي ــاد بــوحـيــدر لـيـ ّـدعــي عليه بموجب
امل ــواد  ٤٨٤ ،٤٨٢ ،٤٧٤ ،٤٨٦مــن قانون
العقوبات .إحدى املواد املدعى بها أي
ّ
املـ ــادة  ٤٧٤تـتـعــلــق بتحقير الشعائر
ّ
يعرف
الدينية وازدرائها .لكن أحدًا لم ّ
ما هي الشعائر الدينية التي حقرها
ّ
األس ـم ــر ،إن ـمــا الـ ــذي ب ــات مـفـهــومــا أن
االدع ـ ـ ـ ــاء ب ـم ــوج ــب ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــادة ُيـ ـب ـ ّـرر
ال ـتــوق ـيــف ل ـكــون عـقــوبـتـهــا ت ـصــل إلــى
الـ ـسـ ـج ــن ثـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات ،ف ـي ـم ــا ج ــرم
القدح والــذم ال ُيوجب التوقيف لكون
العقوبة ال تتجاوز السجن ملدة سنة.
ّ
هــذا فــي الشكل .أمــا فــي املضمون فــإن

شــروط تحقق هذين الجرمني (القدح
وال ـ ـ ــذم وت ـح ـق ـيــر ال ـش ـع ــائ ــر الــدي ـن ـيــة)
ً
ـون ال ـج ــرم ــن
لـ ــم ت ـح ـص ــل أص ـ ـ ـ ــا ،لـ ـك ـ ّ
يـشـتــرطــان الـعـلـنـيــة وت ــوف ــر الــوسـيـلــة
والقصد الجرمي .وفي الحال القائمة
ّ
ّ
هنا ،فــإن الثابت أن األسمر لم يقصد
فوجئ
أن يـقــول نكته على ا ّمل ــأ ،إنـمــا ّ
ب ــان ـت ـش ــاره ــا .ك ـمــا أن ال ــواض ــح أن ـهــا
ُ
كــانــت على سبيل «الــطــرفــة» (بصرف

قال األسمر ما يقول
أقذع منه سياسيون
في المجالس المغلقة

النظر عــن سماجتها) ،ولـيــس بقصد
ّ
يعن شيئًا
التحقير ُ .غير أن كل ذلك ّلم ً ِ
للقضاء .أحيل املجرم مكبال باألصفاد
إل ـ ــى ق ــاض ــي ّ ال ـت ـح ـق ـيــق جـ ـ ــورج رزق.
الــوقــائــع املــوثـقــة بــالـصــوت وال ـصــورة،
ـوان ،مكث
وال ـتــي لــم تـتـجــاوز بـضــع ثـ ـ ٍ
ق ـ ــاض ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ن ـ ـحـ ــو س ــاع ـت ــن
ي ـس ـت ـجــوب املـ ــوقـ ــوف ب ـش ــأن ـه ــا ،كــأنــه
مــن مرتكبي الـجــرائــم الــدولـيــة ،لـ ُـيـ ِّ
ـدون
الكاتب تحقيقًا على  ٢٢صفحة ،قبل
أن يصدر رزق مذكرة توقيف وجاهية

ّ
ّ
ب ـح ــق األسـ ـم ــر .ل ـقــد بـ ــات واضـ ـح ــا أن
القضية سياسية بــامـتـيــاز ،ول ــم تعد
قضية تـخـ ّـص الـبـطــريــرك الــراحــل مــار
نصر الله بطرس صفير.
ّ
ات ـص ـل ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» ب ــوك ـي ــل األس ـم ــر
ّ
ا ّمل ـح ــام ــي بـ ــال ال ـح ـس ـي ـنــي ال ـ ــذي أك ــد
أن ـ ـ ــه سـ ـي ـ ّـدع ــي عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن تـ ـع ـ ّـرض
ّ
باإلهانات ملوكله على مواقع التواصل
ّاالجـ ـتـ ـم ــاع ــي .كـ ـم ــا أبـ ـل ــغ «األخـ ـ ـب ـ ــار»
أن ـ ـ ــه «ب ـ ـصـ ــدد االدعـ ـ ـ ـ ــاء ع ـل ــى مــرت ـكــب
ال ـجــرم الـحـقـيـقــي وه ــو م ـسـ ّـوق الـكــام
ال ــذي سـ ّـجــل الـفـيــديــو وس ـ ّـرب ــه» .دخــل
ت ــوقـ ـي ــف رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد ال ـع ـ ّـم ــال ــي
ال ـ ـعـ ــام «امل ـس ـت ـق ـي ــل» ب ـ ـشـ ـ ُّـارة األس ـم ــر
يــومــه الـســابــع بـ ُـجــرم الـتـلــفــظ بـ«نكتة
بايخة» .يمكث الرجل اليوم في نظارة
قصر عــدل ب ـيــروت ،فيما تـقـ ّـدم وكيله
القانوني بالل الحسيني بطلب إخالء
ّ
س ـب ـي ـل ــه .األخ ـ ـطـ ــر مـ ــن كـ ـ ــل مـ ــا س ـبــق،
ه ــو االن ـت ـه ــاك الـ ــذي ُي ـسـ ّـج ـلــه الـقـضــاء
ّ
تصرف
اللبناني ،إذ يضع نفسه فــي
رج ــال السياسة الــذيــن أص ــدروا األمــر
بالتوقيف و«الـعــزل» .ما يجري اليوم
ي ـت ـجــاوز قـضـيــة األسـ ـم ــر .ه ــو ي ـكـ ّـرس
م ــرة جــديــدة «س ـيــاســة» عـمــل الـقـضــاء
بإمرة السياسيني ،الذين ّ
يثبتون ،وإن
ببطء ،أركان دولة بوليسية .ما يجري
بحق األسمر هو ،ببساطة ،وصمة عار
ج ــدي ــدة عـلــى جـبــن ال ــدول ــة املـهـتــرئــة.
ً
اهتراء فيها هو السلطة التي
واألكثر
ينبغي لـهــا أن تـحـكــم بــال ـعــدل ،باسم
الشعب ،ال باسم الشعبوية!

تم االدعاء على األسمر بموجب المادة  474لتبرير توقيفه (مروان بو حيدر)

علم
و خبر
جعجع مهتم بإيعات
كانت الفتة أمس تغريدة رئيس حزب ّ
ّ
اللبنانيةسمير جعج ع
القوات
ّ
التي دعــا فيها وزيــرة الطاقة واملـيــاه  نــدى بستاني ا لــى التدخل لحل
مشكلة الروائح املنبعثة من محطة تكرير إيعات وتأثيرها على أهالي
منطقةدير االحمر .بحسب مصادر ،التغريدة تأتي في إطار امتصاص
نقمة األهالي على الوعود الكثيرة بالحل التي أطلقها نائب القوات عن
املنطقة أنطوان حبشي ،وبعدما دخل النائب السابق اميل رحمة على
خط االتصاالت مع نواب املنطقة.

مقاطعة لـ«روزانا»
نـجـحــت حـمـلــة املـقــاطـعــة ضــد الـتـطـبـيــع مــع ال ـعــدو فــي اس ـتــرال ـيــا ،في
تخفيض نسبة املـشــاركــة الرس م ي ة فــي العشاء ال ــذي نظمته جمعية
«م ـش ــروع روزان ـ ـ ــا» ،املـتـمــاهـيــة م ــع الـسـيــاســة الـصـهـيــونـيــة ،االرب ـع ــاء
امل ــاض ــي .ف ـقــد قــاط ـعــت ال ـع ـشــاء شـخـصـيــات عــرب ـيــة نـيــابـيــة ودي ـن ـيــة،

والسلك الدبلوماسي العربي لدى استراليا ،باستثناء سفير السلطة
الفلسطينية .ووج ــه مــؤســس «روزانـ ــا» رون فينكل فــي كلمته خالل
العشاء ،تحية إلــى «املساعد في تنظيم االحتفال» الطبيب اللبناني
جمال ريفي (شقيق الــوزيــر السابق أشــرف ريـفــي) ،الــذي ســاعــده في
املرحلة السابقة على «لقاء العرب ألول مرة بحياتي وبطريقة لم أكن
ألحلم بها».

أزمة القومي :اقتراحان من حردان
تنعقد ال ـيــوم جـلـســة للمجلس األع ـلــى فــي ال ـحــزب ال ـس ــوري الـقــومــي
االجتماعي« .االستثنائي» في االجتماع ،أنه سيوضع على الطاولة
أم ــام األعـضــاء اقـتــراحــان ،تـقـ ّـدم بهما رئـيــس املجلس األعـلــى ،النائب
ّ
أسعد حردان ،لحل األزمة التي يمر بها الحزب .األول ،هو حل مجلس
ّ
ً
العمد وتشكيل آخــر ُمصغر (ستة أعـضــاء ،مـثــا) ،على أن يستلم كل
ّ
عميد أكثر من عمدة .أما الخيار الثاني ،فهو حل املجلس األعلى قبل
سنة من انتهاء واليته.
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ً
الرسوم الجمركية على االستيراد :الجباية أوال ...وآخرًا!
فرض مجلس الوزراء رسمًا جمركيًا على االستيراد بنسبة  ،%2وألغى تخصيص  %35من اإليرادات الناتجة من هذا الرسم لدعم الصناعة .نوقش األمر في عدد من الجلسات
أقر المجلس رسومًا حمائية على  20سلعة مستوردة ّ
بعقلية الجباية لتأمين  450مليار ليرة سنويًا للخزينة .كذلك ّ
تعرض المنتجات اللبنانية لإلغراق .كان لوزراء حزب الله
وحركة أمل وتيار المردة موقف سلبي من األمرين ،على اعتبار أن ّاألجدى تحديد السلع المنتجة محليًا ودعمها بفرض رسوم حمائية على الواردات المماثلة حتى يصبح
مردود الضريبة على الصناعة أكبر من كلفته على المستهلك… قلة عدد الوزراء المعترضين أفضت إلى إقرار الرسوم بعقلية الجباية وتحسين عجز الخزينة فقط!
محمد وهبة
«كان هناك خيار بديل يقضي بفرض
رسم جمركي بمعدل  %10على السلع
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة الـ ـت ــي ل ـه ــا م ـث ـي ــل مـنـتــج
ّ
م ـح ـل ـيــا وت ـغ ــط ــي  %60م ــن ح ــاج ــات
ال ـســوق االسـتـهــاكـيــة» .ه ــذه الـعـبــارة
وردت بشكل مبتور فــي كلمة رئيس
جمعية الصناعيني فادي الجميل في
املؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في
مـقــر جـمـعـيــة الـصـنــاعـيــن .فالجميل
ل ــم ي ـت ـطــرق إل ــى أس ـب ــاب س ـق ــوط هــذا
ال ـخ ـيــار ،فـيـمــا تـجــاهــل ال ـحــديــث عنه
وزير الصناعة وائل أبو فاعور ،ووزير
االقـتـصــاد منصور بطيش .عند هذا
الـحــد ،بــدا أن «اإلنـجــاز العظيم» وفق
تـعـبـيــر ال ـج ـم ـيــل ،م ـح ـصــور ب ــ«فــرض
رس ـ ـ ـ ــم ج ـ ـمـ ــركـ ــي ب ـ ـم ـ ـعـ ــدل  %2ع ـلــى
االسـ ـتـ ـي ــراد ،وب ـت ـخ ـص ـيــص  %35من
إي ــرادات ــه لتحفيز الـقـطــاع الصناعي

الصناعيون فوجئوا بأن
«إنجاز» دعم الصناعة سقط
بالضربة القاضية
ودع ــم قـطــاع اإلس ـك ــان» ،وبــ«تـضـمــن
مشروع املوازنة العامة رسومًا نوعية
على  20سلعة مستوردة تغرق السوق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وت ـق ـضــي ع ـلــى ص ـنــاعــات
لبنانية مماثلة».
ف ــرح ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن لـ ــم ت ـك ـت ـمــل بـمــا
اعتبره الجميل «إحقاقًا للحق وإعادة
االعـ ـتـ ـب ــار ل ـص ـنــاع ـت ـنــا وص ـنــاع ـي ـي ـنــا
واق ـت ـصــادنــا الــوط ـنــي» .فـهــم فــوجـئــوا
ب ـق ــول أبـ ــو ف ــاع ــور« :إن الـتـخـصـيــص
س ـ ـقـ ــط ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ــوافـ ـ ــق عـ ـلـ ـي ــه م ـج ـلــس
الوزراء».

م ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـبـ ـق ــى م ـ ــن «اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز»؟
يـقــول أح ــد الـصـنــاعـيــن الـحــاضــريــن
ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ،إن إل ـغ ــاء
تخصيص ج ــزء مــن ال ـ ــواردات لدعم
الصناعة ،كان بمثابة «لكمة الضربة
القاضية .فنحن لسنا مع زيادة رسم
بمعدل  %2يشمل كــل الـ ــواردات ،بل
مع زيادة الرسم على سلع منتقاة .إذا
كان الهدف هو تخفيف عجز املوازنة
ح ـص ـرًا ،فـهــذا يعني أن كــل الجهود
التي قمنا بها ضاعت سدى».
إذًا ،اإلنجاز لم يكن سوى زوبعة في
ف ـن ـج ــان .ف ــاالق ـت ــراح بـصـيـغـتــه الـتــي
ّ
أقـ ـ ـ ـ ّـرت ،ال ي ـش ــك ــل س ـي ــاس ــة حـمــائـيــة
ل ــإنـ ـت ــاج املـ ـحـ ـل ــي ،بـ ــل هـ ــو ضــري ـبــة
ج ــدي ــدة ت ـط ــاول املـسـتـ ّهـلـكــن بشكل
مـبــاشــر .هــو زي ــادة مقنعة لضريبة
الـقـيـمــة امل ـض ــاف ــة .كـلـفـتـهــا ل ــن تـكــون
عـلــى عــاتــق ال ـت ـ ّـج ــار ،ب ــل عـلــى عــاتــق
املستهلكني.
الفائز الحقيقي هم ّ
التجار .التغطية
عـلــى فــوزهــم ج ــاءت عـلــى لـســان أبــو
فـ ــاعـ ــور .ف ـق ــد قـ ـ ــال« :لـ ـق ــد م ـ ّـص ــوا مــا
ّ
مصوه من دم اللبنانيني واعتبروا أن
هناك اعتداء على التجارة» ،واصفًا
الـتـجــار بــأنـهــم ”م ـت ـغـ ّـولــون» .وأش ــار
املتخذة هي «قرارات
إلى أن القرارات ّ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـم ــث ــل رؤي ـ ــة ج ــدي ــدة
لــاقـتـصــاد ،وآم ــل أن تـشـكــل قطيعة
مع النظرة االقتصادية القديمة ،وأن
يؤسس قرار فرض الرسوم النوعية
على املستوردات ملرحلة جديدة لكل
القطاعات اإلنتاجية».
وامل ـف ــارق ــة أن ال ـج ـم ـيــل وأبـ ــو فــاعــور
وبـطـيــشّ ،
رددوا األف ـكــار نفسها في
ّ
امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ال ـ ــذي خــصــص
للحديث عن «اإلن ـجــاز» .دفاعهم عن
ال ـ ـقـ ــرارات امل ـت ـخ ــذة ذهـ ــب ف ــي ات ـجــاه
إلـغــاء أثــرهــا على كلفة املعيشة .فقد

ّ
والمتغولين (مروان طحطح)
أبو فاعور يصف التجار بمصاصي دماء اللبنانيين

تحدث الجميل عن «شبه انعدام األثر
ّ
التضخمي لرسم ال ـ  ،»%2فيما ركــز
أبو فاعور على أن قرار فرض رسوم
ن ــوع ـي ــة ع ـل ــى  20س ـل ـعــة م ـس ـت ــوردة
ينتج مثيل لها في لبنان« ،إنما جاء
نتيجة ش ـكــاوى تـقــدم بـهــا املعنيون
ال ـ ــى وزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد والـ ـتـ ـج ــارة
وب ـ ّـيـ ـن ــوا ف ـي ـهــا تـ ـع ـ ّـرض مـنـتـجــاتـهــم

لــإغــراق واملنافسة غير الشرعية…
لم تكن قرارات فرض الرسوم النوعية
ً
بناء
ق ــرارات عشوائية ،إنما اتـخــذت
على دراســات مستفيضة ووفــق آلية
قــانــون ـيــة .م ــا قـمـنــا ب ــه إذًا يــأتــي في
ال ـس ـيــاق ال ـقــانــونــي وامل ـح ــق .وال ـيــوم
ت ــوف ــر ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي إلج ـ ـ ــراءات
الحماية للقطاع الصناعي».

أمــا بطيش ،فقد أنكر أن يكون رسم
ال ـ ّ %2بمثابة ضريبة قيمة مضافة
مـقــنـعــة ،بــل اعـتـبــرهــا «س ـت ــؤدي إلــى
تحفيز الصناعة التي ستخلق فرص
عمل .مردودها سيظهر في الفاتورة
اإلجمالية التي يدفعها اللبنانيون
الــذيــن يستهلكون الـيــوم بما قيمته
 60مليار دوالر ،فيما السلع املشمولة
بالرسم قيمة اسـتـيــرادهــا  15مليار
دوالر».
ال ـك ــام ع ــن األثـ ــر الـتـضـخـمــي لــرســم
ال ـ ـ  %2ط ـغــى ع ـلــى ك ــل ال ـن ـقــاش بني
الصحافيني وأب ــو فــاعــور وبطيش.
ال ـج ـم ـي ــل كـ ـ ــان خ ـ ـ ــارج هـ ـ ــذا امل ـش ـهــد
ب ـش ـكــل ك ــام ــل .ل ـك ــن األمـ ـ ــر اس ـتــدعــى
ً
ت ـ ــدخ ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـص ـن ــاع ـي ــن
الــذيــن ح ـضــروا املــؤتـمــر الـصـحــافــي،
وه ــم سـبـعــة م ــن أص ــل  19صـنــاعـيــا
ّ
«ارت ـ ـ ـقـ ـ ــوا» إل ـ ــى رتـ ـب ــة ن ــائ ــب .اس ـت ــل
الكالم النائب نزيه نجم مدافعًا عن
االتهامات التي وجهت للصناعيني
ـ ـ السياسيني ،باالستفادة من قرارات
فرض رسوم حمائية على  20سلعة
مـ ـسـ ـت ــوردة .ن ـجــم ي ــأت ــي ف ــي طليعة
هؤالء (كونه يعمل في مجال الرخام
والـغــرانـيــت) .وق ــال« :هـنــاك  19نائبًا
صناعيًا سيتابعون هــذا املــوضــوع
في املجلس النيابي ،على اعتبار أن
الصناعة ستؤمن دورة اقتصادية
متكاملة .ونحن قبل أن نكون ّ
نوابًا،
كنا نناضل لتحقيق هــذه املطالب».
أمــا الـنــائــب نعمة اف ــرام ،فقد أوضــح
أن هذه القرارات أتت بعد عمل يعود
إلى عام « ،2000وسيأخذ االقتصاد
حجمه ومكانته الطبيعية» .والنائب
مـيـشــال الـضــاهــر لـفــت إل ــى «الـفــرص
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـت ـ ّ
ـؤمـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة فــي
مجاالت العمل ،وخصوصًا بعد قرار
وق ــف الـتــوظـيــف ف ــي ال ــدول ــة» .ودع ــا

مقال

السلع المشمولة بالرسوم الجديدة
فــي مــا يلي ،السلع وامل ــواد املـسـتــوردة التي قــرر مجلس ال ــوزراء فرض
رســوم جمركية إضافية عليها ،بنسب تــراوح بني  5في املئة و 20في
املئة:
ُ
 -1السلع واملواد التي فرضت الرسوم على استيرادها من الدول التي ال
يرتبط معها لبنان باتفاقات تجارية:
البسكويت والويفر ،النسيج وامللبوسات ،ورق التخديد وورق التست
الي ـن ــر ،مـ ــواد الـتـنـظـيــف ،ال ـبــرغــل ،ال ـط ـحــن ،أنــاب ـيــب ال ـحــديــد ،األمل ـن ـيــوم،
ِّ
واملجمدات واألفران والغساالت ،األحذية واملصنوعات الجلدية
البرادات
ومستلزماتها.
ُ
 -2السلع واملواد التي فرضت الرسوم على استيرادها من كل الدول:
كرتون البيض ،األدوات الصحية ،املفروشات ،الكورن
الرخام والغرانيتّ ،
فلكس ،املـحــارم املـعــطــرة ،املــأكــوالت املعلبة ،ال ــورق الصحي وصناديق
الشاحنات.

شماس ّ
ّ
يرد :خنجر مسموم من أبو فاعور

ّ
رد رئيس جمعية تجار بيروت نقوال ّ
شماس على كالم الوزير وائل أبو
فاعور عن التجار في املؤتمر الصحافي الــذي عقد أمــس ،واصفًا إياه
بأنه «كالم مستفز ومستنكر يأتي بعد يوم واحد على ّ
تجرع جمعية
تجار بيروت على مضض كــأس الحمائية املـ ّـرة ،والتي كانت الجمعية
تعي سلفًا انعكاساتها املؤذية على التجارة واالستهالك ،وتاليًا على
االقتصاد» .وطالب شماس الصناعيني بـ«كلمة تقدير للموقف املسؤول
الذي اتخذته الجمعية نصرة للقطاع الصناعي» ،إال أنه «ذهل من الخنجر
املسموم الذي زرعه الوزير أبو فاعور في خاصرة القطاع التجاري .إن
ّ
ّ
وتمصه،
متغولة تهدر دم اللبنانيني
القطاع التجاري ليس بميليشيا
ُ
والتجار ليسوا عصابة قطاع طرق ،فيا ليت وجد بني الحضور الصناعي
ضمير حـ ّـي يــرد العبارات املسيئة واملغرضة ملطلقها ،وينطق مكانها
ّ
بشهادة حق برسم التجار املتضامنني واملتكافلني».

الـنــائــب شــوقــي الــدكــاش الـتـجــار إلى
«التكاتف مع الصناعيني يدًا واحدة
تنتج وتـتـعــاون ملصلحة االقتصاد
واملواطنني».
الـصـنــاعـيــون ال ـحــاضــرون ،فوجئوا
ب ـض ـح ــال ــة ه ـ ــذا «اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز» .عـضــو
م ـج ـل ــس إدارة ال ـص ـن ــاع ـي ــن زي ـن ــة
حرب استغربت عدم شمول قرارات
الحماية بسلعة السكر التي تتعرض
إلغـ ـ ــراق .وه ـن ــاك ص ـنــاع ـيــون كــانــوا
ي ـه ـم ـســون بـ ــأن االتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي
على إقرار رسم الـ  %2كان مختلفًا،

إذ إن االجـتـمــاعــات الـتــي عـقــدت في
اللجنة الوزارية التي ناقشت امللف،
رفــض وزراء حــزب الـلــه وحــركــة أمل
وضع رسم شامل على كل الواردات،
ما ّأدى إلى حصول اتفاق على إقرار
رســم الـ ـ  %10عـلــى الـسـلــع الـتــي لها
ّ
مثيل محلي أو التي يمكن أن ينتج
م ـن ـهــا م ـح ـل ـيــا ب ـم ــا ي ـك ـفــي  %60مــن
ح ــاج ــات الـ ـس ــوق ،ف ـمــن ت ــراج ــع عــن
هذا االتفاق الذي سعى إليه كل من
الـجـمـيــل واف ـ ــرام وصـ ــاح ع ـس ـيــران،
وملاذا؟

ّ
يتحرك ّ
وفرنجية ّ
باسيل ّ
يتفرجان
رئاسيًا ...وجعجع
هيام القصيفي
يدخل الوزير جبران باسيل معركة رئاسة الجمهورية من بابها
الـعــريــض ،فيفرض نفسه مرشحًا حتى لــو لــم يعلن ترشيحه
رسميًا ،مكتفيًا بتسمية رئيس الجمهورية ميشال عون له .منذ
أن أصبح ناطقًا باسم العهد ،وهو في قلب الحدث السياسي من
خالل توليه املفاوضات الحكومية ،وإصراره على قطف وزارتني
أساسيتني ،الطاقة والخارجية ،فيتمسك بهما نظرًا إلى موقعهما
الحساس ودورهما اإلقليمي والدولي.
األك ـي ــد أن الن ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة املـقـبـلــة ظــروف ـهــا وحـيـثـيــاتـهــا
وتقاطعات إقليمية ودولية حولها ،لكن باسيل قبل وبعد أن ّ
سماه
عون خليفة له ،بدأ يستخدم كل اإلمكانات واألدوات املتاحة وغير
املتاحة له .صارت وظيفة العهد أن يكون معبرًا للعهد املقبل ،ال
عهدًا قائمًا بــذاتــه ،وتحول باسيل لولبه ،بحركة دائمة ال تهدأ.
يمسك بكل ملفات العهد والتيار الوطني ونوابه ووزرائه .يجول
في لبنان والخارج ،ويالحق السفراء ويريد اإلمساك بــاإلدارات
واألمن والعسكر ،وتهيئة ّ
عدته األمنية مبكرًا ملعركة الرئاسة .وقد
فرض إيقاعه فيها ،حتى اآلن على األقل ،في الحرس الجمهوري
ومرافقي رئيس الجمهورية ،قبل أن يقرر ما سيفعله في أجهزة
أمنية أخرى ،يريد أن تكون كما في زمن كميل شمعون أو فؤاد
شـهــاب ،ذراع الرئيس األمنية والسياسية .تثير حركة باسيل
الكثير مــن التعليقات ،وهــذا فــي حــد ذاتــه مطلوب ،وال يزعجه،
ألنه ّ
حول حركته محور استقطاب إعالمي وسياسي ،وعنصرًا
خبريًا يوميًا بــارزًا ،يحكى عنه سلبًا أو إيجابًا ،لكنه يبقى في
قلب الحدث.
الجديد في ما يفعله اليوم ،ويتعلق باملوازنة ،يتعدى دوره كوزير
م ـفــوض م ــن رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،لـيـضــع نـفـســه أم ــام املــراقـبــن
الغربيني له ،مالكًا لصفات «رجــل الدولة» ،يمسك بكل ملفاتها.
فحركته الداخلية وجــوالتــه فــي الـقــرى وإمساكه بــرقــاب النواب
وال ـ ــوزراء ،ال يـقــدم وال يــؤخــر فــي مـعــركــة الــرئــاســة ،ألن ــه يعرف
ً
أن الــرأي العام يميل حيث تميل السلطة ،وألنــه يملك اليوم ثقال
نيابيًا ووزاريًا يجعله متحكمًا بكل مفاصل التركيبة في الحزب
وفــي العهد مـعــا .املـهــم ال ـيــوم ،الــرقــابــة الـخــارجـيــة عليه كمرشح
رئاسي ،يعرف ملفاته ويشكل فريق عمله ويوكل إليهم مهمات
املحاسبة واملتابعة ،يملك كل أدوات السلطة ،السياسية واألمنية
واالقتصادية.
يقدم باسيل اليوم نفسه مرشحًا أمام مراكز القرار الدولي ،من
زواي ــا داخلية عــدة ،وخــارجـيــة ،أواله ــا قطاع النفط والـغــاز .فهو
يمتلك اإلشــراف على عدة امللف النفطي من زاويتني ،الخارجية
ودورهــا الدبلوماسي ،واللجان املختصة التقنية التي يمكن أن
تـفــاوض إســرائـيــل بــرعــايــة األم ــم املـتـحــدة ،بسبب وج ــود وزارة
الخارجية والجيش والطاقة فيها ،وكلها محسوبة عليه ،إضافة

تقرير

ّ
مزراب الخلوي أمام لجنة االتصاالت :كل النفقات مضخمة
بدأت لجنة االتصاالت النيابية فتح ملف
االتصاالت من بوابة شركة «تاتش» ،على
أن تليها «ألفا» فـ«أوجيرو» .في قطاع
الخلوي ،يثق رئيس اللجنة أن باإلمكان
توفير  200مليون دوالر بمجرد اتباع
األصول في التلزيم والمناقصات وضبط
النفقات .لكن وزير االتصاالت ّ
عبر عن
امتعاضه من قطف اللجنة لثمار إنجازات
التخفيض .يقول إن كل ما فعله هو نتاج
خطة أعدها منذ دخوله إلى الوزارة
وض ـعــت لـجـنــة االتـ ـص ــاالت الـنـيــابـيــة
ي ــده ــا ع ـل ــى ق ـط ــاع الـ ـخـ ـل ــوي ،ب ـهــدف
وح ـ ـيـ ــد ه ـ ــو مـ ـع ــرف ــة سـ ـب ــب األرق ـ ـ ـ ــام
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ل ـ ـ ــأك ـ ـ ــاف ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة والـ ـت ــي وصـ ـل ــت فــي
ال ـشــرك ـتــن ،ف ــي ع ــام  ،2018إل ــى 660
مليون دوالر .في دراسة أولية أعدها
رئيس اللجنة النائب حسني الحاج
حسن ،خلص إلى إمكانية توفير 200
مليون دوالر بالحد األدنى .هذا مبلغ
يعادل مــوازنــة أكثر من عشر وزارات
مجمتعة ويعادل ما يمكن أن تؤمنه

إجراءات قاسية في املوازنة.
ب ـح ـس ــب مـ ــا ت ـب ــن فـ ــي االج ـت ـم ــاع ــن
ال ـل ــذي ــن ع ـقــدت ـه ـمــا ال ـل ـج ـنــة ملـنــاقـشــة
أوضــاع شركة «تــاتــش» ،فــإن مزاريب
الـ ـه ــدر ع ــدي ــدة ،لـكـنـهــا ف ــي معظمها
تـ ـص ــب عـ ـن ــد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــوص ـ ــاي ـ ــة ،أي
وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت .ال ــوزي ــر يستطيع
ب ــ«ش ـح ـطــة ق ـل ــم» إل ـغ ــاء م ـنــاق ـصــة لم
تعجبه نتيجتها ،أو بـشـكــل أدق لم
يعجبه اســم صاحب العرض الفائز،
ليعود بـ«شحطة» قلم أيضًا فيوافق
ع ـ ـلـ ــى فـ ـ ـ ــوز عـ ـ ـ ـ ــارض آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن دون
مناقصة أحيانًا وبسعر مضاعف!
ه ـ ـ ــذا أم ـ ـ ــر ت ـ ـنـ ــاولـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
باستفاضة فــي مــؤتـمــره الصحافي.
ك ـ ــذل ـ ــك أوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ط ـل ـبــت
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدوى وعـ ـ ـ ــن كــل
املناقصات التي جرت في عام .2018
كما طلبت الـعــودة عشر سنوات إلى
الـ ــوراء فــي كــل املـنــاقـصــات« ،أي أننا
نـتـحــدث عــن مـبــالــغ تـصــل ال ــى مئات
ماليني الدوالرات».
ك ـم ــا امل ـن ــاق ـص ــات ك ــذل ــك ال ـ ــدراس ـ ــات.
ق ــد ي ــرف ــض الـ ــوزيـ ــر دراس ـ ـ ــة كـلـفـتـهــا
 10م ــاي ــن دوالر ،ث ــم ي ــواف ــق عـلــى
تنفيذ الــدراســة نفسها ب ـ  50مليون
دوالر .وهــذه أرقــام افتراضية ،لكنها
ّ
تعبر عــن واق ــع التلزيمات فــي قطاع

الخلوي ،نوقشت في اللجنة ،في إطار
مـنــاقـشــة مـلــف الـنـفـقــات الــرأسـمــالـيــة،
وفـ ـ ــي إط ـ ـ ــار ت ــأك ـي ــد ض ـ ـ ـ ــرورة إجـ ـ ــراء
مناقصات شفافة ومفتوحة وااللتزام
بنتائجها ،وما أكد وزيــر االتصاالت
أنه سيلتزم به.
كـ ـثـ ـي ــرة هـ ــي األمـ ـثـ ـل ــة عـ ـل ــى ف ـضــائــح
املناقصات .مصدر مطلع يثير مسألة
م ـنــاق ـصــة الـ ـ ــ«دات ـ ــا س ـن ـت ــر» لـلـمـبـنــى
ال ـج ــدي ــد ل ـش ــرك ــة «تـ ــاتـ ــش» .فـبـعــدمــا
تقدمت عشرات الشركات إلى املناقصة
وف ـ ــازت إح ــداه ــا بــالـعـقــد بـقـيـمــة 1.7
مليون دوالر ،ألغيت هــذه املناقصة.
ملاذا ألغيت؟ ال أحد يعرف .لكن ما هو
أكيد أنه أعيد طرح املناقصة ،ففازت
شــركــة « ،»SEGبـعــدمــا قــدمــت عرضًا
بـقـيـمــة  3.2مــايــن دوالر .أي ـض ــا ،ال
أحد يعرف ملــاذا تضاعف املبلغ ،لكن
األكيد أن الشركة هي نفسها سبق أن
ّ
جهزت املبنى الجديد للشركة .الالفت
أن املـصــادر تعتبر أنــه حتى العرض
األول كان سعره مرتفعًا ،إذ يجب أال
يكلف أكـثــر مــن نصف مليون دوالر،
ّ
فإذا به يكلف  3.2ماليني دوالر.
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــول فـ ـ ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل
امل ـن ــاق ـص ــات ف ــي ال ـج ـل ـســة ،بــانـتـظــار
دراسـ ـ ـ ــة امل ـع ـط ـي ــات الـ ـت ــي ق ــدم ــت مــن

ق ـبــل ش ــرك ــة «تـ ــاتـ ــش» .ل ـكــن ال ـن ـقــاش
تناول ما أعلنته الشركة عن وصول
نفقاتها االستثمارية فــي عــام 2018
إلــى  85مليون دوالر (ش ــراء مـعــدات،
تـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــزات ،بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج ،م ـ ـفـ ــروشـ ــات

وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــال ،)...ووصـ ـ ـ ـ ـ ــول ن ـف ـق ــات ـه ــا
التشغيلية إلى  143مليون دوالر ،أي
ما مجموعه  228مليون دوالر.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ح ــاسـ ـم ــا
فـ ــي إشـ ــارتـ ــه إل ـ ــى أن ه ـ ــذه ال ـن ـف ـقــات

وزير االتصاالت يهدد بمقاطعة الجلساتّ :يدعون البطوالت على حسابي (مروان طحطح)
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ي ـم ـكــن ال ـت ــوف ـي ــر ف ـي ـهــا «إذا ال ـتــزم ـنــا
باملناقصات الشفافة واملفتوحة».
وف ـي ـمــا تـشـمــل ال ـن ـف ـقــات التشغيلية
روات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــن ومـ ـلـ ـحـ ـق ــاتـ ـه ــا
واإليـ ـج ــارات ،الـصـيــانــة ،امل ـحــروقــات،
الـ ــدعـ ــايـ ــات واإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات وال ــرع ــاي ــة
واالحتفاالت وغيرها من التفاصيل،
فـقــد أوضـ ــح ال ـح ــاج حـســن أن ــه «بـعــد
أول وثـ ــانـ ــي نـ ـق ــاش أص ـ ـ ــدر م ـعـّـالــي
ال ــوزي ــر ب ـيــانــا ،وقـ ــال إن ــه سـيـخــفــض
اإليجارات  20باملئة (تعادل  4ماليني
دوالر) ،وس ـ ــوف ي ـخ ـفــض الـصـيــانــة
حــوالــى  20بــاملـئــة أي ـضــا ( 30مليون
دوالر) ،وسيخفض الرعاية والدعاية
بالشركتني ( 3مــايــن دوالر) .كذلك
سـبــق أن أع ـلــن ال ــوزي ــر رف ــع مــداخـيــل
الـ ــدولـ ــة م ــن الـ ـخ ــدم ــات ذات الـقـيـمــة
املضافة من ( 20بالنسبة الــى بعض
الـ ـخ ــدم ــات) إلـ ــى  50ف ــي املـ ـئ ــة ،وه ــذا
يعني بلغة األرقام استعادة ما يقارب
 25م ـل ـي ــون دوالر ك ــان ــت ت ـ ــؤول إل ــى
شركات ،ما تقوم به هو تقديم الفكرة
والبرنامج الخاص بالخدمة ،مقابل
اس ـت ـخ ــدام شـبـكــة ال ــدول ــة وأعـمــدتـهــا
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك مـ ـحـ ـط ــاتـ ـه ــا وكـ ـ ـ ــل ب ـن ـي ـت ـهــا
التحتية».
وعليه ،أشــار الحاج حسن إلى اتفاق

مناقصة «داتا سنتر» في
«تاتش» ألغيت عندما
كان العرض بقيمة 1.7
مليون دوالر وقبلت
بعدما تضاعف الرقم!

م ــع وزي ــر االتـ ـص ــاالت عـلــى أن «نـبــدأ
ب ــرس ــم األط ـ ــر حـ ــول م ــا ي ـجــب صــرفــه
وما ال يجب صرفه .وهنا أيضًا قامت
اللجنة بنقاشات واسعة وتستكملها
عـ ـل ــى ضـ ـ ــوء ال ـ ــورق ـ ــة الـ ـت ــي قــدم ـت ـهــا
«تاتش» وأيضًا الورقة التي قدمتها
«ألفا»».
ذلــك كــام لم يعجب وزيــر االتصاالت
الذي رد مكتبه اإلعالمي على الحاج
حسن ،معتبرًا أن «كل ما قام به الوزير
شقير خالل هذه الفترة القصيرة من
توليه وزارة االتصاالت جاء ً
بناء على
خـطــة ورؤي ــة لـلــوزيــر شقير لتطوير

ع ـمــل ال ـ ـ ـ ــوزارة وزيـ ـ ـ ــادة إن ـتــاج ـي ـت ـهــا،
وخـصــوصــا خـفــض الـنـفـقــات وزي ــادة
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،ولـ ــم ي ـك ــن ع ـل ــى اإلطـ ــاق
ناتجًا من أي اجتماعات أو نقاشات
حصلت داخل لجنة االتصاالت أو في
أي مكان آخر».
وأكــد البيان «استعداد الوزير شقير
وان ـف ـتــاحــه ع ـلــى أي ن ـق ــاش إيـجــابــي
حـ ــول ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ،ل ـك ـنــه عبر
ع ــن رف ـض ــه ال ـك ـل ــي ألي مـ ــزايـ ــدات أو
عراضات في غير محلها».
وقبل البيان ،كــان شقير قــد هــدد من
ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة ب ــأن ــه «إذا كــان
س ـي ـصــار الـ ــى ت ـحــويــر األمـ ـ ــور خــال
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ،ف ــأن ــا لـ ــن أحـ ـض ــر أي
اجتماع للجنة االت ـصــاالت» .أضــاف:
«ك ـن ــت مـنـفـتـحــا جـ ـدًا وال ش ــيء ل ـ ّ
ـدي
ّ
ألخبئه ،ولكن ما قرأته اليوم فاجأني،
وي ـ ـجـ ــب أن ن ـ ـكـ ــون أم ـ ـن ـ ــاء ف ـ ــي ن ـقــل
الخبر .بــدا لي كأنهم يــريــدون القيام
ببطوالت من وراء هذا املوضوع .من
هـنــا ،أود أن أق ــول إن مــا ط ــرح خــال
اللجنة هــو اقـتــراحــاتــي الـتــي تقدمت
بها أنــا الــى اللجنة ،ولـيــس كما قال
الوزير حسني الحاج حسن إن اللجنة
فرضتها ّ
علي».
(األخبار)

الــى حيثية وزارة الـطــاقــة املعنية بملف النفط كـطــرف أساسي
مـعـنــي ب ـهــذا امل ـلــف خ ــارج ن ـطــاق ال ـت ـفــاوض مــع إســرائ ـيــل .وهــو
بإصراره على تولي وزارة الطاقة وتعيني مساعدين له وزيرين
ملرتني متتاليتني ،يمسك بأكثر ملف «يتقنه غيبًا» منذ سنوات،
بخالف ملفات أخرى يحصرها بالجملة بني يديه.
ماليًا ،يقدم نفسه مرشحًا خبيرًا بالوضع املالي واالقتصادي،
وم ـشــاركــا فــي وض ــع رؤي ــة اقـتـصــاديــة لـلـبـنــان .فـبـعــد اإلحــاطــة
الشاملة بوضعية حاكم مصرف لبنان وكل ما يدور حولها من
ترتيبات مستقبلية ،يفتح ملف املــوازنــة ،وهــي عنصر أساسي
فــي رقــابــة دولـيــة على لبنان انطالقًا مــن مؤتمر سـيــدر ،وتهتم
بها العواصم املعنية ،وترصد شفافيتها وتقليص الهدر فيها
وضمان تالزمها مع التقشف املطلوب دوليًا .والدخول على خط
املــوازنــة ال يتعلق بتقليل عجز أو تخفيض مصاريف ،حرصًا
على املال العام ،بل هو استكمال لخريطة الطريق التي يضعها
على طريق اإلشراف على كل مفاصل الوضع االقتصادي .وهذا
ما يعطيه إطاللة دولية وإقليمية ،يريد تكريسها عبر مؤتمرات
دولية ،تسمح له بإضافة حيثية اقتصادية على سيرته الذاتية
كمرشح رئاسي.
كثيرة هي امللفات الداخلية التي يريد أن يتحكم بها ،وسيكون
لقانون االنتخاب محطة مهمة معه كأحد العناوين املحلية .لكن
طــريــق الــرئــاســة تمر عبر االخ ـت ـبــارات الــدولـيــة ،وحــالـيــا ،يشكل
االقتصاد واملــال عصبًا أساسيًا في املنطقة ،حيث يتقدم هذا
ال ـجــانــب عـلــى مــا ع ــداه فــي مــا ي ــدور مــن م ـفــاوضــات سياسية
واقـتـصــاديــة .وهــو هنا يستفيد مــن انسحاب رئـيــس الحكومة
سـعــد ال ـحــريــري ،اقـتـصــاديــا ومــال ـيــا ،وطـبـعــا سـيــاسـيــا ،مــن أي
مواجهة مباشرة معه ،والتخلي له عن مشروع رفيق الحريري
االقتصادي واملالي الذي كان عصبًا أساسيًا بنى الحريري األب
واالبن حيثيتهما عليه لسنوات .في املقابل ،مرشحان رئاسيان
أســاسـيــان ،هما :رئيس حــزب الـقــوات اللبنانية الــدكـتــور سمير
ّ
جعجع ورئ ـيــس تـيــار امل ــردة سليمان فــرنـجـيــة ،يخلصانه من
عبء أي مواجهة مبكرة معه ،فيخليان له الساحة الداخلية ،كل
واحد منهما لحسابات مختلفة عن اآلخر .ال يمكن فهم تراجع
دور األخـيــريــن فــي مجلس ال ــوزراء وخــارجــه عــن الحضور في
كــل عناوين امللفات الداخلية والخارجية واالقتصادية واملالية
واألمـنـيــة .ينكفئان ،متفرجني مــن دون أن يكون لهما حضور
وازن في السياسة الداخلية مهما أعطيا من تبريرات ،وال سيما
ما تقوله الـقــوات عن تأثير دورهــا في مجريات الحدث املحلي.
وبــاسـيــل يتقدم عليهما مستثمرًا دوره وعــاقــاتــه فــي ملفات
تتقاطع مع أدوار خارجية ،فيعزز موقعه السياسي ،واألمني،
مضيفًا إليهما اليوم ملفي النفط واملال واالقتصاد.
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مجتمع

مجتمع
قضية نشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ،أخيرًا ،صورًا للنهر عند بحيرة القرعون وعند بعض مجاري الحوض
األدنى ،تظهر ارتفاع مستوى المياه وصفائها .ارتفاع نسبة المتساقطات أحدث تغييرات في الليطاني ،من
المنبع إلى المصب ،من ناحية الشكل .أما في المضمون ،فال تزال نسب التلوث عالية وال تزال مياه النهر غير
صالحة لإلستعمال

تقرير

«انتخابات» نصف الوالية في بلديات بعلبك ـ الهرمل

العرف يسمو على القانون

ّ
غزارة المتساقطات ال تغطي غزارة الملوثات

رامح حمية
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ ثـ ـ ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى
االنـتـخــابــات الـبـلــديــة واالخـتـيــاريــة ،لم
تشهد بلديات بعلبك  -الهرمل زخمًا
كــالــذي تشهده منذ أي ــام .قطعًا ،ليس
هـ ــذا ال ــزخ ــم ل ـل ـب ـحــث ف ــي ع ـج ــزه ــا عــن
االنتاجية في نصف الوالية األول ،وال
ملتابعة تنفيذ مـشــاريــع أو التخطيط
ألخـ ـ ـ ــرى ،وإن ـ ـمـ ــا ل ـت ـن ـف ـيــذ «اتـ ـف ــاق ــات»
سبقت االنتخابات البلدية في  16أيار
 2016بتبادل مــواقــع ٌرؤســاء البلديات
ونـ ــواب ـ ـهـ ــم .وه ـ ــو ع ـ ـ ــرف س ـل ــك طــري ـقــه
ب ـ ــن ن ـ ـصـ ــوص ق ـ ــان ـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
البلدية ،وفرضته االعتبارات العائلية
والـحــزبـيــة والـطــائـفـيــة ،ودرجـ ــت عليه
غ ــال ـب ـي ــة بـ ـل ــدي ــات امل ـن ـط ـق ــة .ع ـل ـم ــا أن
ه ـن ــاك م ـ ــادة ف ــي ال ـق ــان ــون ت ـنــص على
امكانية طرح الثقة بالرئيس او نائبه
«ف ــي ح ــال فشلهما فــي ادارة الـبـلــديــة،
بـعــد ث ــاث س ـن ــوات عـلــى انـتـخــابـهـمــا،
ب ـم ــوج ــب ع ــري ـض ــة ي ــوق ــع ع ـل ـي ـهــا رب ــع
اعضاء املجلس البلدي» .أمــا بموجب
«العرف» ،فيمكن أن تتقاسم  5عائالت
م ــوق ــع رئـ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ون ــائـ ـب ــه ،كـمــا
حصل في بلدة بريتال التي تم االتفاق
على تبديل رئيس بلديتها كل سنتني
ون ــائ ـب ــه ك ــل ثـ ــاث سـ ـن ــوات .وفـ ــي هــذا
السياق ،انتخب منذ ايام نائب لرئيس

حملة تنظيف الليطاني :مكانك راوح!
آمال خليل
ب ــن ال ـس ــادس م ــن آذار وال ـثــامــن من
أي ـ ـ ــار امل ــاضـ ـي ــن ،ج ـم ـع ــت امل ـص ـل ـحــة
الوطنية لنهر الليطاني ّ
عينات من
بعض مجاريه في الحوضني األعلى
واألدن ـ ـ ـ ـ ــى ،ل ـف ـح ــص نـ ـس ــب الـ ـتـ ـل ــوث.
النتائج ّ
بينت أن الليطاني ال يــزال
غير صالح لإلستعمال ،ســواء للري
أو السباحة ،رغم غــزارة املتساقطات
فـ ـ ــي األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة .والـ ـسـ ـب ــب
استمرار تدفق ماليني األمتار املكعبة
مــن املـلــوثــات ،بعد عــام على انطالق
حملة غير مسبوقة ملالحقة امللوثني
ومحاسبتهم!
نـ ـت ــائ ــج الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل أظ ـ ـه ـ ــرت تـ ـل ـ ّـوث
بـحـيــرة الـقــرعــون ومفيضها وأقنية
ال ـ ـت ـ ـصـ ــريـ ــف بـ ـ ـج ـ ــراث ـ ــم نـ ــات ـ ـجـ ــة عــن
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي .والـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن
ف ـحــص ع ـي ـنــات أخـ ــذت م ــن الـبـحـيــرة
ف ــي األس ـب ــوع ال ـثــالــث م ــن آذار أظـهــر

االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات
واالت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ،ت ـش ـهــد ب ـل ــدي ــات أخ ــرى
تــوت ـرًا ب ــات يــؤثــر عـلــى عملها وي ـهـ ّـدد
بـحـلـهــا ،وم ـن ـهــا ب ـلــديــة ال ـي ـمــونــة الـتــي
تـعـيــش أج ـ ــواء ت ــوت ــر بـسـبــب انـتـخــاب
نائب للرئيس بعد مرور ثالث سنوات
ع ـلــى والي ـ ــة امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي .رئ ـيــس
البلدية طــال شــريــف أكــد لــ«األخـبــار»
أن «األمـ ـ ــور ت ـس ـيــر إي ـجــاب ـيــا وجـلـســة
االنتخاب حددت االربعاء املقبل» ،فيما
ّ
حذرت مصادر في املجلس البلدي من
أن تــؤدي النتيجة الى استقاالت وحل
الـبـلــديــة فــي ح ــال بـقـيــت املـنــافـســة بني
حـســن نجيب شــريــف (نــائــب الرئيس
الـ ـح ــال ــي) وم ـح ـم ــد ش ــري ــف (امل ــرش ــح
ملنصب نائب الرئيس) اللذين يملك كل
منهما ستة اصوات (البلدية مؤلفة من

مآو أو اإلقفال التام
التحول إلى مجرد ٍ

فاتن الحاج
نحو مليون ونصف مليون متر مكعب من المياه المبتذلة سنويًا تحول الى النهر مباشرة (هيثم الموسوي)

س ـن ــوات ال ـشــح امل ــاض ـي ــة ،ان ـح ـســرت،
في مقابل نمو  35نوعًا من الطحالب
والحيوانات املجهرية.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوض األدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،أخـ ـ ـ ــذت
املصلحة عينات من نبع عني الزرقا
ومـ ـج ــراه وم ـح ـيــط مـ ـش ــروع الـطـيـبــة
واملجرى الذي يليه ومجرى الخردلي
وق ـع ـق ـع ـيــة ال ـج ـس ــر وس ـ ــد ال ـ ــزراري ـ ــة
وم ـح ـطــة ض ــخ ال ـقــاس ـم ـيــة .الـعـيـنــات
ك ـ ـ ــررت ن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ــال ـي ــل ال ـســاب ـقــة
بــأن النهر غير صــالــح لـلــري لوجود
معدالت عالية من الجراثيم الناتجة

عن مياه الصرف الصحي ،ما يشير
الـ ــى أن ال ــوض ــع سـ ـي ــزداد س ـ ــوءًا في
ال ـص ـي ــف ب ـع ــد ال ـت ـب ـخ ــر وان ـخ ـف ــاض
مستوى مياه النهر في ظل استمرار
تدفق امللوثات.
ُ
امل ـق ــارن ــة ب ــن ال ـع ـي ـنــات ال ـت ــي أخ ــذت
مــن الـحــوضــن ،تظهر تلوثًا أقــل في
األدنـ ـ ـ ــى ،ن ــات ـج ــا ع ــن ال ـض ـغ ــط األق ــل
ف ــي اس ـت ـق ـبــال امل ـل ــوث ــات .وق ــد أج ــرت
املصلحة مسحًا تفصيليًا للحوض
ف ـ ـ ــي ن ـ ـي ـ ـسـ ــان املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،أظ ـ ـ ـهـ ـ ــر أن
الصرف الصحي هو مصدر التلوث

ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،وأح ـ ـصـ ــى ن ـح ــو م ـل ـيــون
ونصف مليون متر مكعب من املياه
امل ـب ـتــذلــة س ـنــويــا ت ـح ــول الـ ــى الـنـهــر
مباشرة ،في مقابل ثالثة ماليني متر
مكعب تـصـ ّـرف فــي الــوديــان والـجــور
الصحية واألمــاكــن املفتوحة ثــم الى
ال ـن ـهــر .أم ــا ال ـص ــرف ال ـص ـنــاعــي ،فال
ي ـت ـعــدى  522م ـت ـرًا مـكـعـبــا ف ــي وقــت
الــذروة ،تنتج بمعظمها من معاصر
الــزيـتــون ومـنــاشــر الـحـجــر .وقــد أدى
قرار وزارتي الداخلية والبيئة بوقف
مـ ـغ ــاس ــل ال ـ ــرم ـ ــول والـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــارات عــن

العمل في جبل الريحان ومرجعيون
والـ ـخ ــردل ــي دورًا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي ع ــدم
تعكير صفو املياه.
ب ــن  3آذار و  7أي ــار املــاض ـيــن ،بلغ
مـجـمــوع امل ـيــاه الـفــائـضــة مــن بحيرة
الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــون نـ ـح ــو الـ ـ ـح ـ ــوض األدن ـ ـ ــى
حــوالــي  62مـلـيــون مـتــر مـكـعــب .وقــد
أدى ال ـفــائــض م ــع امل ـت ـســاق ـطــات إلــى
جــرف املخلفات املتراكمة في مجرى
الـنـهــر وق ـعــره .لـكــن« ،ك ــل ذل ــك لــم ينه
م ـش ـك ـلــة ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث» ،ب ـح ـس ــب رئ ـيــس
املـصـلـحــة ســامــي ع ـلــويــة .إذ ال ي ــزال

النهر في حوضه األدنى ،كما األعلى،
«غ ـيــر صــالــح ل ـلــري وال ـس ـبــاحــة .أمــا
ن ـســب ال ـت ـلــوث الـكـيـمـيــائــي الخفيفة
ف ـج ــاءت نـتـيـجــة نـسـبــة املـتـســاقـطــات
ال ـك ـب ـي ــرة .ل ـك ــن م ــع ارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ــات
الـحــرارة والتبخر ستقل نسب املياه
فــي الليطاني وال ـقــرعــون .وبالتالي
سترتفع تركيزات مختلف امللوثات
مما سيجعل املياه غير صالحة للري
بتاتًا اذ لم يتم وقف صرف النفايات
ال ـص ـن ــاع ـي ــة وال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة والـ ـص ــرف
الصحي الى املجرى».

«رع ــاي ــة اب ـن ـتــي واج ـ ــب ع ـلــى ال ــدول ــة
ً
أوال ق ـب ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــة» ،ق ــال ــت وال ـ ــدة
ال ـطــال ـبــة س ـ ــارة ش ـع ـش ــوع ،م ــن قـســم
ّ
التوحد في مؤسسة الهادي لإلعاقة
السمعية والبصرية .وأضــافــت« :إذا
كانت الــدولــة تخلت عن مسؤوليتها
االج ـت ـمــاع ـيــة فـلـتـسـتـمــر ف ــي دعـمـهــا
للمؤسسة التي حلت مكانها وقامت
ب ـ ــدوره ـ ــا ...ب ــإق ـف ــال هـ ــذه املــؤس ـســات
نصبح في الشارع».
م ــؤس ـس ــة الـ ـ ـه ـ ــادي واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن 103
جمعيات متعاقدة مع وزارة الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ت ـض ــم  10آالف طـفــل
م ـ ـعـ ــوق ،اع ـت ـص ــم ط ــاب ـه ــا أم ـ ــس مــع
أه ــال ـي ـه ــم أمـ ـ ــام م ــؤس ـس ــات ـه ــم وأم ـ ــام
بعض السرايات في املناطق احتجاجًا

على سياسة التقشف مع الفئة األكثر
هشاشة في املجتمع .الكباش مستمر
بسبب ع ــدم إب ــرام عـقــود ال ـعــام 2019
بعد ،وعدم دفع مستحقات املؤسسات
لنحو سنة كاملة ( 4فصول) ،وتأخر
ال ـتــزام الــدولــة بسعر الكلفة السنوي
الذي تقره القوانني (إذ ال تزال تعتمد
س ـعــر الـكـلـفــة م ــن ال ـع ــام  ،)2011ومــا
يشاع أخيرًا عن خفض موازنة وزارة
الشؤون االجتماعية ضمن اإلجراءات
ال ـت ــي سـتـتـخــذهــا ال ـس ـل ـطــة لتخفيف
العجز في الخزينة.
م ــدي ــر م ــؤس ـس ــة ال ـ ـهـ ــادي اس ـمــاع ـيــل
الزين ّ
شدد على أن عقود الرعاية التي
تـهـتــم بـكــل ال ـف ـئــات امل ـعــرضــة للخطر
(مـ ـع ــوق ــن ،م ـس ـن ــن ،م ــدمـ ـن ــن ،الـ ــخ)
«يجب أن تكون خطًا أحمر ال يجوز
املـســاس بـهــا» .وأوض ــح ل ـ «األخ ـبــار»

ّ
ك ـي ــف أن م ـه ـمــة رعـ ــايـ ــة األشـ ـخ ــاص
امل ـ ـ ـعـ ـ ــوقـ ـ ــن أوك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات
املـتـخـصـصــة م ـقــابــل تـغـطـيــة ال ــدول ــة
للنفقات املالية ،منذ تأسيس مكتب
االنعاش االجتماعي في الستينيات.
يــوم ـهــا ،ال ـتــزمــت الـحـكــومــة بتسديد
دفـعــات مالية لهذه املؤسسات بغية
القيام بخدماتها ،وتجري مراجعتها
سنويًا بواسطة لجنة تضم وزارات
التعليم والصحة والعمل واالقتصاد
واملـ ـ ــال وال ـ ـشـ ــؤون ل ـت ـحــديــد تـكــالـيــف
ك ـ ــل ن ـ ــوع م ـ ــن ت ـص ـن ـي ـف ــات اإلع ـ ــاق ـ ــة،
وأص ـ ــدرت مـيــزانـيــات تفصيلية كــان
ي ـجــري تطبيقها حـتــى ال ـعــام ،1992
وك ــان ــت آخـ ــر م ــراج ـع ــة ل ـل ـعــام .1994
بعدها ب ــدأت الــدولــة ،بحسب الــزيــن،
باملماطلة «ونفذت عام  2009الدراسة
امل ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ال ـك ـل ـفــة

ل ـل ـع ــام  ،1994ب ـع ــد ان ـق ـط ــاع دام 15
ع ــام ــا ،ف ــزي ــدت امل ــوازن ــة نـحــو  %20لـ
 80مــؤسـســة فــي حينها .وم ــع زي ــادة
الرواتب بنسبة  %20في العام 2012
أعدت دراسة ثانية من دون أن تطبق.
ال ـس ـي ـنــاريــو ت ـك ــرر ب ـعــد م ـمــاطـلــة من
الحكومة حتى العام  2017حني اقرت
سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام
وازدادت الضرائب وارتفعت األسعار
بـنـسـبــة  ،%130م ــا دفـ ــع املــؤس ـســات
للتحرك مجددًا بسبب عدم االنتظام
بدفع املستحقات ،فــوعــدت الحكومة
بتحقيق الزيادة في املوازنة من دون
أن ي ـت ـح ـقــق أي ش ـ ــيء .وامل ــؤس ـس ــات
اليوم أمــام خيارين :إمــا التحول إلى
مآو وتقليص األعمال التي باتت في
ٍ
طريق االنـحــدار أو اإلقـفــال الـتــام كما
فعل بعضها».

معرض للسالحف البحرية في صور

لجنة األشغال تغسل يديها من «بدائل» سد بسري :المشروع ماشي!
شـ ـ ـط ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة األش ـ ـ ـغـ ـ ــال
النيابية النائب نزيه نجم البدائل
ال ـ ـتـ ــي ق ــدمـ ـه ــا خـ ـ ـب ـ ــراء مـ ـع ــارض ــون
ملشروع سد بسري واعتمدت جزءًا
م ــن تــوص ـيــات ال ـل ـقــاء الـ ــذي نظمته
اللجنة حــول املـشــروع في  4نيسان
املــاضــي .إجتماع اللجنة أمــس كان
مـخـصـصــا ملـنــاقـشــة امل ـشــاريــع الـتــي
يـمــولـهــا الـبـنــك ال ــدول ــي فــي قطاعي
املياه والكهرباء .لكن الوقت استنفد

في بريتال تتقاسم
خمس عائالت موقعي
رئيس البلدية ونائبه

مؤسسات ذوي االحتياجات أمام خيارين:

تقرير

آمال خليل

البلدية لنصف الواليةالثاني ،وينتظر
ال ـعــام املـقـبــل انـتـخــاب الــرئـيــس الثالث
للبلدية للثلث الثالث من الوالية!
ن ـحــو  35ب ـلــديــة ان ـج ــزت االن ـت ـخــابــات
ف ــي مـبـنــى مـحــافـظــة بـعـلـبــك  -الـهــرمــل
ملـ ـنـ ـص ــب رئ ـ ـيـ ــس ونـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس أو
أح ــدهـ ـم ــا ،م ـن ـه ــا ش ـم ـس ـط ــار وط ــاري ــا
والخضر والتوفيقية  -البزالية وحزين
وال ــرام  -الجوبانية ومجدلون ووادي
فـعــرة وح ــوش النبي واي ـعــات ويونني
والنبي شيت ومقراق ،على أن تستكمل
ان ـت ـخــابــات ف ــي م ـجــالــس ب ـلــديــة ّزب ــود
وجـ ّـبــولــة ونحلة والـقـصــر والشواغير
وغيرها.
الـ ـتـ ـب ــدي ــات سـ ـتـ ـط ــال أي ـ ـضـ ــا رؤس ـ ــاء
اتحادات البلديات وفق اتفاقات سابقة،
من بينها اتحاد بلديات شمال بعلبك
حيث سيحل زهير الحاج حسن محل
الرئيس الحالي خليل البزال .فيما تم
التراجع عن تبديالت كان متفقًا عليها
من بينها انتخاب زاهــي الزين رئيسا
التـحــاد بلديات غربي بعلبك بــدال من
الرئيس الحالي ابراهيم نصار الذي تم
التمديد له .كما جرى التمديد لرئيس
ات ـح ــاد ب ـلــديــات ال ـهــرمــل ن ـصــري الـهــق
ب ـعــد ال ـت ــراج ــع ع ــن ات ـف ــاق ع ـلــى حـلــول
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ال ـه ــرم ــل ع ـصــام
بليبل مكانه.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل «ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع س ـ ـل ـ ــس» عــن

 12عضوا) ،وتم اللجوء الى فارق السن.
ال ـت ــرق ــب ي ـن ـس ـحــب أي ـض ــا ع ـل ــى بـلــديــة
رأس ب ـع ـل ـب ــك ن ـت ـي ـج ــة تـ ــرشـ ــح ن ــائ ــب
الــرئ ـيــس ول ـي ــام ن ـصــر ملـنـصــب رئـيــس
ّ
ال ـب ـل ــدي ــة .ن ـص ــر أكـ ـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
تــرش ـحــه «ق ــان ــون ــي ،وج ـ ــاء ب ـعــد طــرح
سبعة اعضاء الثقة بالرئيس العميد
دريــد رحــال» .ويرجح أن تحدد جلسة
االنتخاب بعد ايام.
فـ ــي مـ ـق ــاب ــل ذلـ ـ ـ ــك ،ثـ ـم ــة ب ـ ـلـ ــدات ُح ـل ــت
م ـج ــال ـس ـه ــا الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وت ـ ــراه ـ ــن عـلــى
تصريحات وزيرة الداخلية والبلديات
ريـ ـ ــا الـ ـحـ ـس ــن فـ ــي آذار الـ ـف ــائ ــت ب ــأن ــه
ه ـنــاك متسعًا مــن الــوقــت ( 3س ـنــوات)
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة امل ـق ـب ـل ــة ،وم ــن
الـضــروري إجــراء انتخابات للبلديات
التي حلت أو حصلت فيها استقاالت.
م ــن ه ــذه ال ـب ـلــديــات الـكـنـيـســة وح ــوش
الرافقة والفاكهة  -الجديدة.
مـحــافــظ بـعـلـبــك ال ـهــرمــل بـشـيــر خضر
اكد استكمال عملية انتخاب البلديات
لرؤسائها ونــوابـهــم ملــلء املــواقــع التي
ش ـغــرت بـفـعــل اس ـت ـقــاالت او ات ـفــاقــات،
موضحًا أنه لم يبلغ رسميا باي قرار
او تعميم بشأن االنتخابات للبلديات
امل ـن ـح ـلــة .لـكـنــه أك ــد وجـ ــود «ن ـ ّـي ــة لــدى
الــوزيــرة بإنجاز هــذا االم ــر ،وهــو رهن
االيـ ــام املـقـبـلــة بـعــد االن ـت ـهــاء مــن اق ــرار
املوازنة».

تقرير

مع ارتفاع درجات الحرارة
والتبخر سترتفع تركيزات
الملوثات في مياه النهر
أن ـهــا صــالـحــة ل ـل ــري .إال أن الـ ُنـتــائــج
اختلفت بـعــد تحليل عـ ّـيـنــات أخ ــذت
فــي نيسان املــاضــي ،إذ ّ
تبي أنها لم
تعد صالحة للري ،بسبب عدم ضبط
مصادر التلوث في الحوض األعلى
والتي تصب في البحيرة .وقد ّ
تبي
وجــود مــركــزات عالية فــوق املعدالت
امل ـ ـس ـ ـمـ ــوح بـ ـه ــا م ـ ــن الـ ـب ــوت ــاسـ ـي ــوم
املرتبط بالصرف الصحي واملكبات
العشوائية ومصانع أدوات التنظيف
وال ـ ـصـ ــابـ ــون وال ـ ــدب ـ ــاغ ـ ــات .وب ـ ّـي ـن ــت
ال ـع ـي ـنــات ال ـت ــي أخ ـ ــذت م ــن ع ـمــق 20
مـ ـ ـتـ ـ ـرًا ،ت ـ ـلـ ــوث الـ ـبـ ـحـ ـي ــرة بـ ـم ــرك ــزات
عالية مــن األلومينيوم والكادميوم
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،وب ـ ـن ـ ـسـ ــب عـ ــال ـ ـيـ ــة م ــن
«كبريتيد الهيدروجني» الــذي ينتج
عن تحلل املواد العضوية .في املقابل،
أظـهــرت دراس ــة للتنوع البيولوجي
في القرعون ،بعد املتساقطات ،وجود
تحسن كـبـيــر .فـ«السيانوبكتيريا»
ال ـت ــي اس ـت ـق ــرت ف ــي ال ـب ـح ـي ــرة خ ــال
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بــال ـحــديــث ع ــن م ـش ــروع س ــد بـســري
وجـ ـ ــر م ـ ـيـ ــاه األول ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت،
ل ـي ـن ـت ـه ــي ال ـ ـ ــى إقـ ـ ـ ـ ــرار رس ـ ـمـ ــي ب ــأن
امل ـشــروع «م ــاش ــي» ،رغ ــم التحركات
الرافضة التي تنظم أسبوعيًا أمام
مـ ــرج بـ ـس ــري .إذ ح ـض ــر االج ـت ـم ــاع
ممثلون عــن الـبـنــك الــدولــي (املـمــول
األكـبــر للمشروع) ومجلس اإلنـمــاء
واإلع ـ ـمـ ــار (املـ ـ ـش ـ ــرف) .م ــدي ــر دائـ ــرة
امل ـش ــرق ف ــي الـبـنــك ال ــدول ــي س ــاروج
كومار جا أشاد بـ «املشروع الحيوي
واملــدروس جيدًا الذي سيوفر املياه

لـحــوالــي مليون و 600الــف نسمة».
وك ـ ــرر مـمـثـلــو «االن ـ ـمـ ــاء واالعـ ـم ــار»
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «مـ ـن ــاف ــع املـ ـ ـش ـ ــروع»،
و«عدم صحة الشائعات التي تروج
ع ــن امل ـخــاطــر الــزلــزال ـيــة والـبـيـئـيــة».
مـمـثـلــو ال ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة ،ب ــدوره ــم،
أع ـ ـل ـ ـنـ ــوا ف ـ ــي م ــداخ ــاتـ ـه ــم دع ـم ـه ــم
للمشروع «إنما مع تقديم اطمئنان
وإي ـض ــاح أك ـثــر ع ــن وق ــوع امل ـشــروع
عـلــى فــالــق زلــزالــي واحـتـمــال تحرك
األرض» .ودعـ ــا ن ـجــم إل ــى الـتــركـيــز
على تطوير املشروع القائم ،واصفًا

الـ ـب ــدائ ــل الـ ـت ــي ط ــرح ــت ت ـح ــت قـبــة
البرملان بأنها «مجرد آراء».
ف ــي امل ـقــابــلّ ،
وج ــه ال ـنــائ ـبــان أســامــة
س ـ ـعـ ــد وبـ ـ ـ ـ ــوال يـ ـعـ ـق ــوبـ ـي ــان وجـ ـه ــا
اسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات عـ ـ ــدة مل ـم ـث ـل ــي ال ـب ـنــك
وامل ـج ـلــس م ــن دون ال ـح ـصــول على
أجوبة .أبرزها حول الكلفة الحقيقية
للمشروع ،وعن املتعهدين املحليني
املكلفني تنفيذ املشروع وشركائهم،
وم ـ ــا يـ ـش ــاع عـ ــن ت ـ ـضـ ــارب م ـصــالــح
وحـ ـص ــص ل ـس ـي ــاس ـي ــن ون ــاف ــذي ــن.
كما لم يعط أحد جوابًا عما طرحه

الباحث الجيولوجي طوني النمر،
ـاع املــاضــي ،عــن تضارب
فــي اإلجـتـمـ ّ
مصالح يتمثل في أن الخبير الذي
ت ـع ـت ـمــده ال ـش ــرك ــة ال ـت ــرك ـي ــة املـكـلـفــة
تـشـيـيــد الـبـحـيــرة مـصـطـفــى أردي ــك،
هــو نفسه عضو فــي لجنة الـســدود
ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،وك ــان
مكلفًا من البنك إجــراء دراســة األثر
البيئي للمشروع!
سـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـ ـب ـ ــدائ ـ ــل ال ـت ــي
طــرحـهــا ال ـخ ـبــراء ،وس ــأل عــن سبب
رف ــض ال ـب ـحــث ف ـي ـهــا .ول ـف ــت ال ــى أن

التوصيات املتعلقة بالبدائل حذفت
مــن الئحة التوصيات التي خرجت
عن إاجتماع  3نيسان الذي حضرته
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـط ــاق ــة نـ ـ ــدى ال ـب ـس ـت ــان ــي،
وت ـن ــص ع ـلــى «درس ال ـب ــدائ ــل الـتــي
تــؤمــن امل ـيــاه ودراس ــة ج ــدوى إقــامــة
محمية طبيعية فــي م ــرج بـســري».
فـيـمــا وع ــد نـجــم ب ـت ـكــرار الـطـلــب من
م ـج ـلــس االنـ ـم ــاء واالع ـ ـمـ ــار ب ــإي ــداع
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـ ـت ــي أج ــري ــت
قـبــل تـنـفـيــذ امل ـش ــروع بـعــدمــا امتنع
املجلس عن ذلك.

ملناسبة اليوم العاملي للسالحف ،افتتحت محمية شاطئ
صور الطبيعية واتحاد بلديات قضاء صور (بالتعاون مع
جامعة سيام باري اإليطالية) ،معرضًا للسالحف البحرية في
مركز املحمية في صور .ممثل الجامعة إنريكو اتزوني قال
إن املعرض «يلقي الضوء على السالحف البحرية التي من
خصالها جمع الناس التي تسكن عند الساحل» .وعرضت
مديرة املحمية ناهد مسيلب ألهمية السالحف وضروة
املحافظة عليها.
ً
وتعتبر شواطئ منطقة صور موئال لتكاثر السالحف البحرية
ً
من منطقة البقبوق في العباسية إلى شاطئ املحمية وصوال
إلى القليلة واملنصوري والناقورة .لكنها تتعرض العتداءات
منها تزايد املنتجعات ورمي النفايات في البحر والصيد
العشوائي.
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رياضة

رياضة
بوندسليغا

الجماهير
غاضبة
بسبب ملعب
النهائي (عن
الويب)

سياسات جديدة في ألمانيا

بايرن األوروبي ودورتموند المحلي!
انتهى الــدوري األلماني لكرة القدم مع
نهاية الـجــولــة ( )34األس ـبــوع الماضي.
ٌ
جولة حاسمة أهدت اللقب السابع تواليًا
إلــى ن ــادي بــايــرن ميونيخ ،فيما اكتفى
بوروسيا دورتموند بالوصافة .مع فتح
س ــوق االن ـت ـقــاالت ب ــدأت األنــديــة بتعزيز
صفوفها لتحقيق أه ــداف الموسم
المقبل .الالفت في األمـر ،اعتماد بعض
سياسات جديدة على غرار
األندية على
ٍ
دورتموند الــذي يتجه للبناء على نجاح
الموسم الحالي
حسين فحص
رغ ـ ــم اح ـت ــال ـه ـم ــا امل ــرك ــزي ــن األول ـ ــن
فــي البوندسليغاُ ،يـ َـعـ ّـد نــاديــا بايرن
ميونيخ وبوروسيا دورتموند األكثر
نشاطًا في سوق االنتقاالت الصيفي
حـ ـت ــى اآلن .ف ـ ــي األع ـ ـ ـ ـ ــوام امل ــاضـ ـي ــة،

اعـتـمــد بــايــرن ميونيخ عـلــى سياسة
ش ــراء نـجــوم ال ــدوري األملــا ٌنــي ،بهدف
ُ
ـاف ـســة
إض ـع ــاف ال ـخ ـص ــوم .أن ــدي ــة مـنـ ِ
كــدورتـمــونــد وشــالـكــه شكلت الـســوق
األبرز للمارد األحمر ،بعد أن سمحت
بــانـتـقــال أب ــرز العـبـيـهــا إل ــى بــافــاريــا،
ع ـلــى غ ـ ــرار روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي،
وماريو غوتزه ،وماتس هاملز وليون
غوريتسكا .فــي تلك الـفـتــرة ،اتصفت
ٌ
سـيــاســة ال ـبــايــرن بــال ـن ـجــاح .سـيـطــرة
ت ــام ــة ع ـلــى األلـ ـق ــاب امل ـح ـل ـيــة ،جعلت
ً
ً
ال ـ ـ ــدوري ت ـح ـص ـيــا ح ــاص ــا ل ـل ـنــادي
األكـبــر هـنــاك .مــرت الـسـنــوات ،وكبرت
الـطـمــوحــات .ال ــدوري األملــانــي لــم يعد
مقنعًا لنجاح املــوســم ،إذ بــات دوري
أبطال أوروبا هدف النادي البافاري،
ال ـل ـقــب ال ـ ــذي اس ـت ـع ـصــى عـلـيــه بفعل
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ن ـف ـس ـه ــا الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا
للسيطرة على األلقاب املحلية.
مـ ــع اسـ ـتـ ـق ــدام أب ـ ـ ــرز نـ ـج ــوم ال ـ ـ ــدوري
ووضـ ـعـ ـه ــم بـ ـف ــري ـ ٍـق واح ـ ـ ـ ــد ،ضـعـفــت
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ــ«بـ ــونـ ــدس ـ ـل ـ ـي ـ ـغـ ــا»
وان ـ ـح ـ ـص ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـفـ ــرق
املـنــافـســة عـلــى مــراكــز دوري األب ـطــال
وم ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـه ـ ـبـ ــوط ،فـ ــي ظـ ــل ض ـم ــان

تـ ـت ــوي ــج الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـبـ ــافـ ــاري بـنـسـبــة
كـ ـبـ ـي ــرة ،قـ ـب ــل بـ ــدايـ ــة املـ ــوسـ ــم ح ـت ــى.
ت ـعـ ّـود بــايــرن مـيــونـيــخ نـسـًقــا واحـ ـدًا،
م ـب ــاري ــات ضـعـيـفــة م ـق ــارن ــة ب ـل ـقــاءات
دوري األب ـطــال .بـعــد أن أدرك الـنــادي
انعكاسات سياسة «احتكار» الالعبني
املحليني على املسار األوروبي ،ارتأى
اس ـت ـق ــدام مـ ــدرب م ــن الـ ـط ــراز الــرف ـيــع،
كـحــل لـلـعــودة إل ــى مـنـصــات التتويج
أوروبيًا بعد الغياب منذ  ،2013ولكن
الخطة لم تنجح أيضًا.
بـ ـع ــد فـ ـش ــل سـ ـي ــاسـ ـت ــي «الـ ـتـ ـبـ ـض ــع»
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى املـ ـ ــدرب
األجنبي ،اتجه الـنــادي الـبــافــاري إلى
سياسةٍ جديدة ،تقضي بشراء النجوم
م ــن خ ـ ــارج الـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي ،لـجـلــب
ثقافات جديدة تتوافق مع متطلبات
ٍ
نسق
دوري األبطال ،واملحافظة على
ٍ
قـ ـ ــوي ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة .بـ ــدأت
السياسة الجديدة باستقدام الالعب
الفرنسي كــورنــن توليسو مــن نــادي
ل ـيــون الـفــرنـســي مـقــابــل  41.5مليون
يورو ،كأغلى صفقة في تاريخ النادي
الـبــافــاري وال ــدوري األملــانــي على ٍّ
حد
س ـ ـ ــواء .ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـبــايــرن

اتجه النادي البافاري
سياسة جديدة
إلى
ٍ
تقضي بشراء
النجوم من خارج
الدوري األلماني

ّ
استمرت هذا
ميونيخ في التعاقدات
بنسق أعـلــى ،إذ كسر النادي
املــوســم
ٍ
ال ـب ــاف ــاري ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي لـصـفـقــات
البوندسليغا ،بعد أن استقدم مدافع
أتـلـيـتـيـكــو م ــدري ــد ال ـفــرن ـســي لــوكــاس
هـيــرنــانــديــز مـقــابــل  80مـلـيــون ي ــورو.
َّ
مشاكل الــدفــاع ُحــلــت ،لتبقى املشاكل
الهجومية.
فـقــد بــايــرن ميونيخ الكثير مــن ثقله

إدارة دورتموند
تبحث عن
النجوم
المحليين (ليون
كوغيلير أ ف ب)

ال ـه ـجــومــي م ــع ت ـق ــدم ال ـج ـيــل ال ـقــديــم
ّ
ب ــال ـع ـم ــر ،إذ دخ ـ ــل ك ـ ــل م ــن روبـ ـي ــرت
ليفاندوفسكي ،توماس مولير ،آريني
روب ـ ـ ــن وف ـ ــران ـ ــك ريـ ـبـ ـي ــري فـ ــي ال ـع ـقــد
الـ ــرابـ ــع م ــن ال ـع ـم ــر .م ــع إع ـ ــان إدارة
ٍّ
الـنــادي الـبــافــاري رحيل كــل مــن روبــن
وري ـب ـي ــري ،سـيـتـمـحــور الـتــركـيــز هــذا
جناح أو اثنني.
الصيف على استقدام
ٍ
وتحدثت تقارير عــن اهتمام الـنــادي
بـ ـجـ ـن ــاح م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي لـ ـي ــروا
ساني ،الذي ٌتقدر قيمته بـ 100مليون
يــورو .سياسة جديدة في التعاقدات
قد تعيد النادي البافاري إلى الواجهة
األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة ،غ ـيــر أن ـه ــا سـتـفـتــح أفـقــا
لــأنــديــة األملــان ـيــة للتحسن فـنـيــا ،ما
قد ّ
يهدد عرش بايرن املحلي من قبل
بوروسيا دورتموند الذي بدأ ينتهج
األسلوب البافاري القديم في سياسة
التعاقدات.
م ــوس ـ ٌـم كـبـيــر ق ـ ّـدم ــه دورت ـم ــون ــد على
ال ـص ـع ـيــد امل ـح ـل ــي ،ان ـت ـهــى بــاحـتــالــه
املـ ــركـ ــز الـ ـث ــان ــي ب ـ ـفـ ــارق ن ـق ـط ـتــن عــن
املتصدر .بعد أن ملست اإلدارة نجاح
املـ ـ ــدرب ال ـس ــوي ـس ــري ل ــوس ـي ــان فــافــر،
ات ـخ ــذت قـ ــرار ع ــدم ال ـس ـمــاح بــانـتـقــال
أي الع ــب م ــن دورت ـم ــون ــد إل ــى بــايــرن
ميونيخ ،وجعلت الرجل السويسري
ص ــاح ــب ال ـك ـل ـم ــة األولـ ـ ـ ــى واألخ ـ ـيـ ــرة
ف ــي س ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت .ف ــي منتصف
املـ ـ ــوسـ ـ ــم امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،اس ـ ـت ـ ـقـ ــدم نـ ـ ــادي
تشيلسي اإلنكليزي الالعب األميركي
كريستيان بوليزيتش من دورتموند
مقابل  64مليون يورو ،على أن ينتقل
إلـ ــى ل ـن ــدن ب ـعــد ن ـهــايــة امل ــوس ــم .فــور
استحقاق املوعد ،استثمر دورتموند
أم ـ ــوال بــولـيــزيـتــش ب ـضــم البلجيكي
ثورغان هازار ،الشقيق األصغر لالعب
تـشـيـلـســي إديـ ــن هـ ـ ــازار ،م ـقــابــل 25.5
مـلـيــون ي ــورو ،وض ـ ّـم املــوهـبــة الشابة
جــولـيــان بــرانــدت ،صــانــع ألـعــاب باير
لـيـفـكــروزن الـبــالــغ (ً 23ع ــام ــا) ،مقابل
 22.5مليون يورو ،إضافة إلى الظهير
األيـســر لـنــادي هوفنهايم ،نيكوالس
شولز ،بنحو  23مليون يورو.
ه ـ ـكـ ــذا ،خ ـط ــف امل ـ ـ ـ ــارد األص ـ ـفـ ــر أبـ ــرز
م ــواه ــب الـ ـ ـ ــدوري الـ ـص ــاع ــدة ،ب ـهــدف
مـ ـق ــارع ــة ال ـ ـبـ ــايـ ــرن عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب مــن
ـاب دام نحو  7أع ــوام.
جــديــد ،بعد غـيـ ٍ
بــات ال ــدوري األملــانــي مطلبًا أساسيًا
لدورتموند فيما أصبح دوري األبطال
هدف بايرن ميونيخ الرئيسي ،الذي
سيطرته املحلية بالدرجة
قــد يكلفه ً
األولى ،إضافة إلى مدربه الحالي.

ليغ 1

أعلن رودي غارسيا رحيله عن مارسيليا (أ ف ب)

يوروبا ليغ

طريق لندن ـ باكو مقطوعة
ٌ

رحلة شاقة لجماهير النهائي
َّ
نهائيي أوروب ــا هــذا العام.
أربـعــة أنــديــة إنكليزية ستلعب
ليفربول يواجه توتنهام في أمجد الـكــؤوس األوروبـيــة
«تـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» ،ودي ــرب ــي ل ـنــدن سـ ُـيـلـعــب فــي نهائي
الدوري األوروبــي «يوروبا ليغ» .كالم كثير قيل في هاتين
المواجهتين ،والجماهير اإلنكليزية ستكون مطالبة بالسفر
أذربيجان ،وبعدها إلى العاصمة اإلسبانية مدريد ،لكن
إلى ّ
يبدو أن العقبات ليست سهلة

ليفربول يركب الموجة

أزمة مدربين في فرنسا
ق ـب ــل س ــاع ــات م ــن انـ ـط ــاق املــرح ـلــة
( )38واألخيرة من الدوري الفرنسي
لكرة القدم ،يتواصل رحيل املدربني،
وال سيما الذين عجزوا عن ترجمة
أهــدافـهــم مــع األنــديــة الـتــي دربــوهــا.
وأعلن جان-لوي غاسيه رحيله عن
س ــان ــت اتـ ـي ــان ،ث ــم ج ــاء دور رودي
غ ــارسـ ـي ــا وج ـ ــوس ـ ــان غ ــورف ـي ـن ـي ــك
ليعلنا الرحيل عن كل من مارسيليا
وغـ ــان ـ ـغـ ــان .وق ـ ـ ــال رودي غ ــارس ـي ــا
الــذي يحتل فريقه املــركــز الـســادس،
وف ـشــل فــي إي ـصــالــه إل ــى املـســابـقــات
األوروبية« :قررت الرحيل ،اقترحت
هذا الحل على رئيسي وقبله».
وم ـ ـ ــع رح ـ ـيـ ــل غ ـ ــارسـ ـ ـي ـ ــا ،اش ـت ـع ـل ــت
بـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات لـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
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م ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرزت أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء
األرج ـن ـت ـي ـنــي غ ــاب ــري ــال هــايـنـتـســه،
العـ ـ ــب م ــارس ـي ـل ـي ــا وب ـ ــاري ـ ــس س ــان
ج ـي ــرم ــان ال ـس ــاب ــق ،وك ـل ــود بــويـيــل،
والـبــرتـغــالــي أنــدريــه ف ـيــاش-بــواش،
وأيضًا اإلسباني رافايل بينيتيز.
وقـبــل ســاعــات أعـلــن غــانـغــان رحيل
«قـ ــائـ ــد األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا» غــورف ـي ـن ـيــك،
بـ ـ «ات ـف ــاق م ـش ـتــرك» ،بـعــد فـشـلــه في
إبقاء الفريق ضمن الدرجة األولى.

خليلودزيتش وستيفان
ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ن ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــان /أب ـ ــري ـ ــل
املـ ــاضـ ــي ،ك ـ ــان مـ ـ ــدرب نـ ـ ــادي ل ـيــون
بـ ــرونـ ــو ج ـي ـن ـي ــزي ــو ،ي ـع ـل ــن ان ـت ـه ــاء
مـشــواره فــي ختام املــوســم .استبدل

ب ــه ال ــرئ ـي ــس ج ــان-م ـي ـش ــال أوالس،
الـبــرازيـلــي سيلفينيو ،فيما يــؤدي
مـ ــواط ـ ـنـ ــه ج ــونـ ـيـ ـنـ ـي ــو دور امل ــدي ــر
الــريــاضــي .تـخــوف الـبـعــض مــن قلة
خ ـب ــرة جــونـيـنـيــو ( 44ع ــام ــا) ال ــذي
ً
ترك فرنسا عام  2009وعمل محلال
فــي ال ـبــرازيــل .وه ــذا الـتـخــوف مــرده
إلى أن منذ رحيله عن فرنسا ،تغير
ال ـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي ودوري أب ـطــال
أوروبا كثيرًا .أما سيلفينيو ،ظهير
أيسر برشلونة اإلسباني وآرسنال
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـســابــق ،فـلــم يـلـعــب في
فرنسا وال يتحدث لغتها .في ضوء
ه ــذا ال ــواق ــع ،حـ ــاول رئ ـيــس ال ـنــادي
أوالس ،تهدئة الجماهير بقوله« :ال
يملك خبرة املدرب الرئيس ،لكن من

ّ
دون مـقــارنـتــه م ــع زي ـ ــدان ،رأي ـن ــا أن
بـمـقــدور الــاعـبــن الـكـبــار االنـخــراط
ســريـعــا فــي مـشــاريــع طـمــوحــة» .أمــا
العالقة بني املدرب البوسني وحيد
خليلودزيتش ورئـيــس نــادي نانت
فالديمار كيتا ،فال تبدو جيدة على
اإلطالق.
وف ــي ري ــن ،ي ـبــدو جــول ـيــان ستيفان
م ـ ـ ـتـ ـ ــرددًا بـ ـع ــد قـ ـ ـي ـ ــادة ف ــريـ ـق ــه إل ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج
بــالـكــأس املـحـلـيــة ،حــن ق ــال« :يجب
أن أبقى وفيًا لنادي بينو وعائلته
التي وثقت بي دائمًا ،لكن إذا كانت
هناك أسـبــاب تدفعني إلــى التفكير
في ما يمنعني من قيادة املشروع،
يجب التفكير جيدًا آنذاك».

بعيدًا عن أذربيجان وأقرب إلى لندن ،يستضيف ملعب «واندا ميتروبوليتانو»
في العاصمة اإلسبانية مدريد ،املباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بني
فريقي ليفربول وتوتنهام اإلنكليزيني أيضًا .السفر إلى معقل نادي أتليتيكو
طرف
مدريد ليس مشكل ٍة بالنسبة إلى جمهوري الناديني ،لكن حصول كل ٍ
على  16ألف بطاقة للحضور من على املدرجات التي تتسع ألكثر من  67ألف
ّ
متفرج ،أثار سخط الجماهير اإلنكليزية والناديني .مدرب ليفربول ،األملاني
يورغن كلوب ،اعتبر أن قرارات االتحاد األوروبي بشأن اختيار املالعب «غير
مسؤولة» ،معتبرًا أن اختيار مدينة كابو
أمر ٌ
الستضافة نهائي الـ«يوروبا ليغ» ٌ
مثير
ً
للضحك ،مقارنة باختيار مدينة مدريد
للمواجهة األوروبية األكبر ،على اعتبار
أن تكاليف السفر إلى املدينة اإلسبانية
واإلقامة فيها باهظة ،علمًا أن ثالثة فرق
إسبانية شاركت في املسابقة هذا املوسم،
ٌ
فريق ٌ
رابع في دور الـ.16
وانضم إليها

علي زين الدين
ُرب ـ ــع س ــاع ــةٍ ب ــال ـس ـي ــارة ت ـف ـصــل بني
مـلـعـبــي «اإلمـ ـ ـ ـ ــارات» و«س ـت ــام ـف ــورد
ب ــري ــدج» ف ــي ل ـن ــدن ،ل ـكــن ال ـل ـقــاء بني
فريقي العاصمة البريطانية آرسنال
وتشيلسي يبدو بعيدًا .مسافة تصل
إل ــى ( )3,974كـيـلــومـتـرًا ،يـجــب على
الـجـمــاهـيــر اإلن ـك ـل ـيــزيــة أن تقطعها
لـلــوصــول إل ــى ملعب بــاكــو األوملـبــي
في عاصمة أذربيجان ،الذي سيكون
مـســرحــا لـنـهــائــي الـ ــدوري األوروبـ ــي
«ي ــوروب ــا ل ـي ــغ» .لـيـســت املـشـكـلــة في
املـســافــة فـحـســب ،بــل فــي ع ــدم تــوافــر
ـران م ـب ــاش ــرة م ــن لـنــدن
رح ـ ــات طـ ـي ـ ٍ
إلى باكو خالل أسبوع االستضافة،
ّ
وقــلــة الـبـطــاقــات املمنوحة ملشجعي
الناديني ،إضافة إلــى ارتـفــاع أسعار
ب ــاق ــي الـ ـت ــذاك ــر ،وعـ ـ ــدم قـ ـ ــدرة م ـطــار
بــاكــو عـلــى اسـتـيـعــاب عــدد الــزائــريــن
أسـ ــاسـ ــاِ .ك ـ ــا الـ ـن ــادي ــن ال ـل ـنــدن ـيــن
ع ـ ّـب ــرا ع ــن اس ـت ـيــائ ـه ـمــا م ــن اخ ـت ـيــار
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
«يــويـفــا» ه ــذا املـلـعــب ،فيما انتقدت
الصحافة اإلنكليزية سياسة اتحاد
ـار
الـ ـ ـق ـ ــارة ،ب ـ ـعـ ــدم وض ـ ًــع أي اعـ ـتـ ـب ـ ٍ
لـلـمـشـجـعــن ،وص ـ ــوال إل ــى املـطــالـبــة
بسحب استضافة امللعب للمواجهة
وملباريات أخرى في «يورو
النهائية،
ٍ
.»2020
ملـتــابـعــة م ـب ــاراة ن ـهــائــي ال ــ«ي ــوروب ــا
ل ـ ـيـ ــغ» م ـ ــن املـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــات ،يـ ـج ــب ع ـلــى
أغـلــب مشجعي آرس ـنــال وتشيلسي

القادمني مــن لندن إلــى ملعب باكو،
ـوع فــي
إم ـ ــا أن ي ـم ـك ـث ــوا ن ـح ــو أس ـ ـبـ ـ ٍ
أذرب ـي ـج ــان ،أو يـسـلـكــوا م ـســارًا آخــر
وينتظروا في أحد مطاري إسطنبول
أو ك ـي ـي ــف ،فـ ــرحـ ــات الـ ـطـ ـي ــران بــن
العاصمتني في األسبوع الــذي ُيقام
خالله اللقاء (األربعاء املقبل) ليست
م ـت ــواف ــرة ،وال ـس ـف ــر ع ـبــر ال ـق ـط ــار قد
يستغرق نـحــو أرب ـعــة أي ـ ّـام ،وامل ــرور
ع ـ ـبـ ــر س ـ ـبـ ــع دول .م ـ ـشـ ــقـ ــة ال ـس ـف ــر
لجمهورين مــن املــديـ ًنــة عينها ،إلى
أخ ـ ــرى تـبـعــد م ـس ــاف ــة أك ـب ــر م ــن تلك
املـ ـمـ ـت ــدة بـ ــن لـ ـن ــدن و ًم ــديـ ـن ــة جـ ـ ّـدة
ّ
السعودية ،شكلت حالة من االستياء
الـ ـع ــام لـ ــدى ال ـج ـمــاه ـيــر اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ُ
وال ـص ـحــافــة هـ ـن ــاك ،بـسـبــب اخـتـيــار
الـ ــ«ي ــويـ ـف ــا» ه ـ ــذا املـ ـلـ ـع ــب ،وه ـ ــو مــا
يعتبره اإلنكليز« ،محاولة لتحسني
سمعة أذربيجان».

تشتكي الجماهير
من عدم توافر رحالت
طيران مباشرة من لندن
ٍ
إلى باكو خالل أسبوع
االستضافة

ٌ
ٌ
ّ
يتعرض لها االتحاد
انتقادات عــدة
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،ب ـس ـبــب
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاره م ـل ـع ــب بـ ــاكـ ــو قـ ـب ــل نـحــو
سنتني ،الستضافة املباراة النهائية
لـ ـلـ ــ«ي ــوروب ــا لـ ـي ــغ» ،ول ـح ـص ــره عــدد
ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات لـ ـجـ ـمـ ـه ــوري الـ ـن ــادي ــن
املتأهلني إلى النهائي ،بـ 6000بطاقة
ٍّ
لـكــل منهما فـقــط ،على الــرغــم مــن أن
س ـعــة امل ـل ـعــب ت ــزي ــد ع ـلــى ( )68ألــف
م ـق ـعــد .ن ـ ــادي آرس ـ ـنـ ــال ،أحـ ــد طــرفــي
املــواجـهــة األوروب ـي ــة النهائية ،سأل
ُ
االتحاد عن املعايير التي تختار من
خاللها املالعب للمباريات النهائية،
داعيًا إلى أخذ اهتمامات الجماهير
بــاالعـتـبــار عـنــد ات ـخــاذ ق ــرار اختيار
امل ــاع ــب ،وراف ـض ــا ف ـكــرة تخصيص
قليل من البطاقات ملشجعيه.
عدد
ٍ
ٍ
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بـ ــدوره داف ــع ّعن
قراراته ،معتبرًا أن أحدًا لم يكن يتوقع
أن ي ـكــون ال ـل ـقــاء الـنـهــائــي إنـكـلـيــزيــا
خ ــال ـص ــا وب ـ ــن ف ــري ـق ــن م ــن املــدي ـنــة
عينهاُ ،مشددًا على أن عملية اختيار
املالعب تمتاز بالنزاهة والشفافية،
وهــي تـجــري قبل نحو سنتني على
موعد املباراة ،وبالتالي ،من الصعب
مـعــرفــة ال ـظ ــروف املـحـيـطــة بــامل ـبــاراة
الـنـهــائـيــة ب ـكــل دق ــة وق ــت االخ ـت ـيــار.
اتحاد القارة العجوز اعترف بوجود
ّ
صعوبات تنظيمية ،لكنه أكد العمل
حلول أقل كلفة للراغبني في
إليجاد
ٍ
السفر ملشاهدة اللقاء الختامي.
مـمــا ال شــك ف ـيــه ،أن ق ـ ــرارات االت ـحــاد
األوروب ــي لـكــرة الـق ٌــدم تــأتــي باملنفعة
ً
له أوال ،وهي عرضة لالنتقادات دائمًا
م ــن االت ـ ـحـ ــادات واألن ــدي ــة املـنـضــويــة
تـ ـح ــت لـ ـ ــوائـ ـ ــه ،وك ـ ــذل ـ ــك ال ـج ـم ــاه ـي ــر
واإلع ــام ،واألمــر عينه ينسحب على
ملعب
االتحاد الدولي «فيفا» .اختيار
ٍ
ف ــي ب ـل ـ ٍـد ،ال تـمـتـلــك أنــدي ـتــه ال ـكــرويــة
خـبــرة كـبـيــرة فــي املـســابـقــات الـقــاريــة
يحتاج إلــى تفسيرات واضحة ،علمًا
أن االتحاد اعتمد ملعب باكو األوملبي
مباريات في «يورو
الستضافة خمس
ٍ
 ،»2020م ـن ـهــا مـ ـب ــارت ــان ف ــي ال ـ ــدور
ربــع النهائي .رفــع أسعار البطاقات،
وحصر عددها بالنسبة إلى الفريقني
ـدد قليل،
املـتــأهـلــن إل ــى الـنـهــائــي ب ـعـ ٌ ٍ
هــدفــه مـ ـ ٌّ
ـادي أي ـض ــا ،وم ـج ـحــف بحق
جماهير هذين الفريقني.

ألسباب سياسية
مخيتاريان يغيب
ٍ

ّ
ـرات مـتـقــطـعــةٍ ب ــن عــامــي 1905
ل ـف ـت ـ ٍ
و ،2016بـ ـ ـق ـ ـ َـي إق ـ ـل ـ ـيـ ــم م ــرتـ ـفـ ـع ــات
ّ
ـزاع بـ ــن األرم ـ ــن
ق ـ ــرة ب ـ ـ ــاغ ،مـ ـح ــل نـ ـ ـ ـ ٍ
واألذربـ ـيـ ـج ــانـ ـي ــن ،ح ـتــى ق ـبــل قـيــام
دولـتـيـهـمــا .ص ــراع ـ ٌ
ـات ع ـ ّـدة خاضها
ّ
ال ـش ـع ـب ــان راح ض ـح ــي ـت ـه ــا اآلالف،
ٌ
وال ـه ــدن ــة بـيـنـهـمــا م ـه ــددة بــال ـخــرق،
مع سيطرة األرمــن على اإلقليم على
الرغم من عدم االعتراف بدستوريته
دول ـ ـيـ ــا ،ورف ـ ــض أذربـ ـيـ ـج ــان ال ــواق ــع
املفروض عليها .وهناك وجهة نظر
ثــان ـيــة ت ـق ــول إن م ــن ح ــق األرم ـ ــن أن
تكون هذه املنطقة تابعة ألرضهم.
األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف ـ ـ ــن أج ـ ـ ـبـ ـ ــرت
الع ـ ــب آرسـ ـ ـن ـ ــال ،األرمـ ـيـ ـن ــي ه ـنــريــك
م ـخ ـي ـت ــاري ــان ،ع ـلــى عـ ــدم ال ـس ـفــر مع
ف ــري ـق ــه لـ ـخ ــوض ال ـن ـه ــائ ــي .الـ ـن ــادي
الـلـنــدنــي أص ــدر بـيــانــا عـ ّـبــر فـيــه عن
أس ـفــه لـغـيــاب ال ــاع ــب ع ــن املــواجـهــة
مــع تشيلسيُ ،مـشـيـرًا إلــى أن الـقــرار
جــاء بعد مناقشةٍ بينه وبــن أسرته
ـاع م ـع ــه ،وذلـ ــك حــرصــا
وب ـع ــد اج ـت ـم ـ ٍ
على سالمته .االتحاد األوروبي لكرة
ّ
ال ـقــدم أش ــار ب ــدوره إل ــى وض ــع خطة
أمنية لضمان سالمة الــاعــب ،فيما
رأى اتحاد أذربيجان أن القرار ليس
له ُمبرر ،وأن الدولة ّ
ضمانات
قدمت
ٍ
أم ـن ـيــةٍ  ،وأن الـعــديــد مــن الــريــاضـيــن
األرم ــن حـضــروا إلــى الـبــاد مــن دون
مشكالت.

10

الجمعة  24أيار  2019العدد 3765

الجمعة  24أيار  2019العدد 3765

رأي

رأي

¶ 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
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

السيد عبدالله الغريفي
ُ
الخطاب الجديد ...اإلشكاالت والمنتهى
عباس بوصفوان *
ناقشت االتصاالت التي أجراها السيد عبد
ال ـلــه الـغــريـفــي مــع أطـ ــراف رسـمـيــن وشبه
ُ
رسميني ،وت ّوجت بنقل آية الله قاسم إلى
املستشفى الدولي ،مطلع ديسمبر  /كانون
ّ
متعمد زاد
األول  ٢٠١٧ـ ـ بعد تأخير حكومي
من معاناة الرجل املحاصر ـ ـ أمــورًا أخرى
غ ـيــر إت ــاح ــة ف ــرص ــة الـ ـع ــاج ل ـق ــاس ــم ،على
رأسـهــا سبل التهدئة فــي الـبــاد .الرسائل
ّ
املوجهة من الغريفي تجاه الحكم
العلنية
تــأتــي ف ــي س ـيــاق تــأك ـيــده رغ ـبــة املـعــارضــة
فــي كـســر حــالــة الـقـطـيـعــة .ل ـكــن ،كـمــا يبدي
الرجل ّ
تفهمًا لهواجس الحكم ،فإنه يتوقع
ّ
أن تنظر السلطات «بــأبــوة وعــن رحيمة»
إلــى امللفات ذات الطبيعة االنسانية ،مثل
املعتقلني وأحكام اإلعــدام ،وأن تصغي إلى
خــوالــج القطاعات الشعبية املـتـضــررة من
ّ
األزمة ،وأل تتجاهل اإلصالح السياسي.
في الحديث الثالث ( ٨يناير /كانون الثاني
 )٢٠١٩م ــن س ـل ـس ـلــة خـ ـط ــاب ــات ال ـت ـه ــدئ ــة،
ق ــال ال ـغــري ـفــي :إن «املـنـطـلــق لـكــل م ـســارات
اإلصالح هو تعزيز الثقة ،ومن خالل تنقية
املناخات ،واعتماد لغة الحب ،والتسامح»،
وت ـف ــادى الــرجــل كــامــا قــد يـسـ ّـبــب إزعــاجــا
ّ
للسلطات ،الـتــي ال تنتظر زل ــة ،كــي تقطع
ً
التواصل أو تسد األبواب املوصدة طويال.
ت ـح ــرك رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ووزراء آخ ـ ــرون،
الس ـت ـك ـشــاف م ــا لـ ــدى ال ـغــري ـفــي م ــن رؤى،
وإذا ما كان الرجل جاهزًا لإلقرار بالوقائع
املستحدثة ،حيث يعتقد الحكم أنــه حقق
انتصارًا باهرًا ،ولحقت باملعارضة هزيمة
س ــاحـ ـق ــة ،وعـ ـل ــى ال ـغ ــري ـف ــي واملـ ـع ــارض ــن
اإلقــرار باملعادلة الجديدة واستحقاقاتها.
ُ
مثل هذه االستراتيجية الضاغطة ستظل
حــاضــرة فــي قـلــب ال ـتــواصــل مــع الـغــريـفــي:
ض ـغــط ي ـت ـلــوه ت ــواص ــل ،ث ــم ابـ ـت ــزاز يـتـلــوه
لقاء ،لقراءة مــدى حــدوث ّ
تغير في خطاب
الـ ـغ ــريـ ـف ــي وس ـ ـقـ ــوف مـ ـط ــال ــب املـ ـع ــارض ــة.
وامل ـن ـش ــود ،حـكــومـيــا م ــن ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
املعارضة ،تنازالت من طرف واحد ،من دون
أن ُيقدم النظام على إصالحات نوعية .لم
يكن تحرك الشيخ خليفة إال بضوء أخضر
من ابن أخيه امللك .وإدراج صراع األجنحة
مــن دون ت ـثـ ّـبــت ،فــي كــل صـغـيــرة وكـبـيــرة،
ّ
يشوش فهم تطور األحداث.
حــدث تــواصــل بــن رئيس ال ــوزراء والسيد
الغريفي في ديسمبر  /كانون األول ٢٠١٧
تزامنًا مع إطــاق السيد الغريفي مبادرته
الشهيرة .أبـلــغ األول الـثــانــي تحيات امللك
حمد ،والحاجة إلى صوت االعتدال ليلعب
دورًا إيـجــابـيــا ملصلحة الــوطــن وال ـق ـيــادة.
وكـ ــانـ ــت الفـ ـت ــة إش ـ ـ ـ ــارة رسـ ـمـ ـي ــن إلـ ـ ــى أن
الغريفي «يمثل نهج االتزان ،ومسلك العالم
ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــراحـ ــل ال ـس ـي ــد م ـح ـمــد حـســن
فـضــل ال ـل ــه» .ال يـظـهــر أن الـسـيــد الـغــريـفــي
تــوقــف عند إش ــارة رئـيــس الـ ــوزراء ّ
املعبرة
تـلــك .واكـتـفــى بحديث فــي العموميات عن
نبذ العنف وبناء الثقة واستعادة اللحمة
الوطنية ،ولم يخض في الجانب املطلبي،
ّ
فقد اتسم التواصل املباشر األول بالكثير
م ــن امل ـج ــام ــات وج ــس ال ـن ـبــض ،ويـصـعــب
تسمية اللقاء جلسة عمل.
مــن املـعــروف أن السيد الغريفي محسوب
على اتجاه فضل الله ،وكان ألقى من بيروت
نعي رحيله في صيف  .٢٠١٠لكن الغريفي
ل ــم ي ـ ـ ّ
ـروج ملــرجـعـيــة رج ــل ال ــدي ــن الـلـبـنــانــي
الــذي كــان من أقطاب حــزب الــدعــوة قبل أن
يـ ّ
ـؤســس خطه الـخــاص .وانسجم الغريفي
كليًا مع الخط الــذي يقوده آيــة الله قاسم.
التقى رئيس الوزراء والسيد الغريفي ملرات
أخرى؛ أحد اللقاءات تم في فبراير  /شباط
 ،٢٠١٨ف ــي ب ـيــت وج ـيــه م ـع ــروف ،وت ـحــدث
الغريفي بصورة أكثر وضوحًا عن أوضاع
املعتقلني ،وأح ـكــام اإلعـ ــدام ،والتمييز في
ال ـب ـع ـثــات ،والـطــائـفـيــة ف ــي ال ـتــوظ ـيــف .ولــم
يـبــدر مــن الـحـكــومــة اع ـتــراض عـلــى خطاب
كهذا.
االت ـ ـصـ ــاالت ال ــرس ـم ـي ــة بــال ـس ـيــد ال ـغــري ـفــي

شملت أطــرافــا آخــريــن غير رئيس ال ــوزراء،
لكنها لــم تتضمن االجـتـمــاع بــاملـلــك ،الــذي
رفـ ــض اس ـت ـق ـبــال ال ـغ ـ ّـري ـف ــي ،وأح ــال ــه على
وزي ــر الــداخـلـيــة .ويـفــضــل املــرجــع الشيعي
االجـتـمــاع مــع رأس ال ــدول ــة ،ألن الـلـقــاء مع
وزي ــر الــداخـلـيــة قــد يحصر الـنـقــاشــات في
أطر أمنية.
طــرف رسـمــي أبـلــغ السيد الغريفي رسالة
غـيــر م ـع ـهــودة« :لــدي ـنــا دواع ـش ـنــا ولــديـكــم
دواع ـش ـكــم ،وعـلـيـنــا تكسير ال ــدواع ــش في
الـجــانـبــن ،ويـجــب أن تتصدى لدواعشكم
كما نتصدى لدواعشنا» .وأثار املسؤولون
الـحـكــومـيــون أسـئـلــة ب ـشــأن مــوقــف السيد
الغريفي مــن التصريحات التي يدلي بها
األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـلــه ت ـبــاعــا دع ـمــا مل ـطــالــب امل ـع ــارض ــة .كما
ُّ
ظللت التواصالت باألجواء املشحونة في
العوامية (القطيف) في املنطقة الشرقية في
السعودية.
كـ ــان رد ال ـغــري ـفــي بـ ــأن «ال ـب ـح ــري ــن قضية
محلية ،والحلول تنبع من داخلها ،وأن ال
عالقة لنا بالخارج ،فأحداثه ال تعنينا .ال
نصرح وال ّ
ّ
نرحب وال ندين».
هــذا املــوقــف ليس مقنعًا للطرف الرسمي
ال ـ ــذي سـ ـي ــواص ــل اب ـ ـتـ ــزاز الـ ـغ ــريـ ـف ــي .وق ــد
مارس القصر ضغوطًا عبر وزارة الداخلية
وال ـح ــرس الــوط ـنــي وال ـص ـحــافــة وع ــدد من
النواب وجمعيات موالية ،في جهد ّ
منسق،
عبر صــدور بيانات متتالية ،فــي النصف
األول من مايو  /أيار  ،٢٠١٩تطالب الغريفي
بموقف مــن «تصريحات ومــواقــف مسيئة
ألم ـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار ال ـب ـح ــري ــن ،ك ـ ــان آخ ــره ــا
تصريحات (الزعيم العراقي السيد) مقتدى
الـ ـص ــدر ،وت ــدخ ــات ــه ال ـس ــاف ــرة ف ــي ال ـشــأن
الداخلي البحريني ..إضافة إلى ما يقوم به
حزب الله من أعمال إرهابية وتخريبية في
مملكة البحرين» ،على تعبير البيان الذي
نشر من دون توقيع نــواب .ويــراد من ذلك
محاصرة الغريفي ،وتقويض مصداقيته،
وج ـع ـل ــه ع ــرض ــة ل ـل ـس ـه ــام ،وتـ ـج ــري ــده مــن
أوراقه ،وإجباره على التصريح ضد القوى
اإلقليمية الصديقة للمعارضة ،فــي وقت
تـمـضــي فـيــه الـسـلـطــات فــي تــأكـيــد ارت ـبــاط
البحرين بــالــوضــع الخليجي ،بما يعنيه
ذل ــك م ــن أن ال ـت ــواص ــات ال ـج ــاري ــة عملية
معقدة وأشبه بـ«السباحة بني التماسيح».
والحقيقة ،فإن التواصل مع امللك هو غاية
الغريفي .عني الرجل ورسائله كانت متجهة
ع ـلــى الـ ـ ــدوام ن ـحــو ال ـق ـصــر ،صــاحــب األم ــر
والنهي .وإذا كان الطريق إلى رأس الدولة
يمر عبر رئيس الحكومة ،فال اعتراض عند
الغريفي الباحث عن منفذ في جدار سميك
م ــن الـقـطـيـعــة ،امل ـتــرافــق م ــع نـهــج أم ـنــي لم
ُيبق ولم يذر من أطر سياسية للمعارضة،
خصوصًا أن رئـيــس ال ــوزراء يعتبر نفسه
رئ ـي ــس ح ـكــومــة ص ــاح ــب ال ـج ــال ــة ويـنـفــذ
تعليماته.
وإذا ك ــان رئـيــس الـ ــوزراء يصنف تقليديًا

طرف رسمي أبلغ
الغريفي رسالة غير
معهودة« :لدينا دواعشنا
ولديكم دواعشكم»
اإلشارة إلى أن
تجدر
ّ
شعار «تنح يا خليفة» يكاد
يكون تالشى من البيانات
الرسمية للمعارضة

ً
ف ــي خ ــان ــة الـ ـصـ ـق ــور ،ف ـق ــد ظ ـه ــر «م ـع ـت ــدال
بعض الشيء» في االجتماعات مع السيد
الغريفي ،فيما صقور القصر أكثر تشددًا
واف ـت ــراس ــا ،وهـ ــذه مـعـضـلــة أخـ ــرى ستظل
حـ ــاضـ ــرة ع ـن ــد ال ـب ـح ــث فـ ــي ك ـي ـف ـيــة إدارة
التواصالت مع الطرف الرسمي.
في قصر رئيس الوزراء
اج ـت ـم ــع الـ ـط ــرف ــان م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي قـصــر
رئيس الــوزراء في الرفاع ،بعد نحو عشرة
أيــام من سفر آيــة الله قاسم إلــى العاصمة
البريطانية لندن ( ٨يوليو  /تموز )٢٠١٨
إلجــراءات فحوصات وتلقي العالج ملرض
السرطان وأمراض أخرى يعاني منها.
س ــأل رئ ـيــس الـحـكــومــة عــن صـحــة آي ــة الله
قــاســم ،وطمأنه الغريفي إلــى أن األوض ــاع
الصحية آلية الله مستقرة وتتحسن .تقدم
ال ـغــري ـفــي إل ــى امل ـلــك وإلـ ــى رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
بالشكر على تسهيل سفر املرجع الشيعي.
وكان األطباء ّ
قدروا ،في األسبوع األول من
يــولـيــو  /ت ـمــوز  ،٢٠١٨أن قــاســم قــد يكون
م ـص ــاب ــا ب ــالـ ـس ــرط ــان ،ل ـك ـن ـهــم ال ي ــري ــدون
امل ـ ـجـ ــازفـ ــة فـ ــي ع ــاج ــه فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
املحلية .تم اقتراح سفره إلى الخارج ،وافق
قاسم ،وتم اختيار مصحة في لندن.
كان آية الله قاسم ممنوعًا من السفر ،ومن
دون جنسية أو جواز سفر ،ويواجه حكمًا
بالسجن مــع وقــف التنفيذ .اجتهد السيد
الغريفي وفريقه في العمل على التواصل
مــع القصر لضمان سفر قــاســم ،وملــا تأكد
ل ـل ـم ـلــك إصـ ــابـ ــة ق ــاس ــم ب ــالـ ـس ــرط ــان أبـ ــدى
االستعداد الكامل لتسهيل إجراءات سفره.
االجتماع في قصر رئيس الوزراء جاء بعد
أكثر من شهر على إطالق «جمعية الوفاق
ال ــوط ـن ــي» الـبـحــريـنـًيــة امل ـع ــارض ــة م ـب ــادرة
مـكـ ّـونــة مــن  13م ـب ــدأ ،رك ــزت عـلــى ض ــرورة
إتــاحــة أج ــواء التعددية والتسامح وقبول
ّ
متنوع.
اآلخر في إطار مجتمع
لــم تتضمن امل ـب ــادرة مـطــالــب م ـحــددة ،ومــا
تحدثت عن املطالب الخمسة التي سبق أن
ّ
كرستها في خطاباتها املتتالية ،واملتمثلة
ف ــي «ح ـكــومــة مـنـتـخـبــة ،ون ـظ ــام انـتـخــابــي
عــادل ،وسلطة تشريعية منتخبة ،وسلطة
قضائية موثوقة ،وإشــراك جميع مكونات
املـجـتـمــع الـبـحــريـنــي فــي تـشـكـيــل األج ـهــزة
األمنية والعسكرية».
اعتبر اإلعالن الوفاقي دعوة غير مشروطة
للحوار ،وقوبل ذلــك بــردود فعل متباينة،
ّ
لـكــن أطــرافــا غـيــر مـعــارضــن رأوه «مـخـ ّـربــا
على رؤية الغريفي ،بنودًا وتوقيتًا» ،فيما
رآه آخـ ــرون دعـمــا لـتـ ّ
ـوجــه الـغــريـفــي ،ألنها
صيغت بعبارات عامة قابلة للتأويل.
ف ــي أك ـتــوبــر  /تـشــريــن األول  ،٢٠١٨حــدث
تواصل جديد بني رئيس الوزراء والغريفي،
حضره ـ ـ وفق مصادر شبه رسمية ـ ـ خليل
املـ ــرزوق ،امل ـعــاون الـسـيــاســي لــأمــن الـعــام
لجمعية «ال ــوف ــاق» ،ال ــذي سـبـقــه اجـتـمــاع
واحــد قبل ذلــك على األقــل .فهل ّ
يفسر ذلك
أن الحكم ال يضع خطًا أحمر ونهائيًا لعدم
التعاطي مع أقطاب الجمعيات املنحلة؟
كذلك حضر املرزوق إلى جانب الغريفي في
ّ
زيارات قام بها العلمة الشيعي إلى رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ـت ــأدي ــة واج ـ ــب الـ ـع ــزاء ف ــي ثــاث
مـنــاسـبــات :وف ــاة حــرم ول ـ ّـي عهد البحرين
(ي ــونـ ـي ــو /حـ ــزيـ ــران  ،)٢٠١٨وفـ ـ ــاة شـقـيــق
نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء محمد بــن م ـبــارك آل
خليفة (مــارس  /آذار  ،)٢٠١٩وفــاة شقيقة
رئيس الوزراء وعمة امللك (ابريل  /نيسان
ّ
وأصرت الحكومة على أن الزيارات
،)٢٠١٩
«ق ـي ــام بــالــواجــب ف ــي ظ ــل عـ ــادات املجتمع
ال ـب ـحــري ـنــي» ،ول ـي ـســت ض ـمــن ج ـهــد أوس ــع
إلعادة اللحمة الوطنية كما يأمل الغريفي.
هذا الجهد الحكومي يأتي ،ربما ،كجزء من
سياسة االنتقاص من اللقاءات التي يريد
الغريفي وضعها في خانة سياسية.
زيارة رئيس الوزراء للسيد الغريفي
تمت الــزيــارة فــي األول مــايــو /أي ــار ،٢٠١٩
في يوم إجازة رسمية (عيد ّ
العمال) ،ورافق

الجزائر في الدفاع عن الجمهورية
القومية الشعبية
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رئيس الوزراء عدد من أوالده وأحفاده .وقد
دع ــم ذل ــك الـتـصــور الـحـكــومــي ب ــأن الــزيــارة
ذات طبيعة اجتماعية .خــال الجلسة قال
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء إن ــه يــأتــي ف ــي ي ــوم إج ــازة
ّ
وليتعرف األبناء
تقديرًا «لسماحة السيد،
واألحفاد على هذه الشخصية الوطنية».
بعد  ٢٤ســاعــة مــن انفضاض الــزيــارة غير
املـسـبــوقــة مـنــذ  ،٢٠١١ص ــدر ب ـيــان رسـمــي
يوضح «بــأن الــزيــارة كانت ردًا على زيــارة
السيد الغريفي لتعزية سـمـ ّـوه» ،ومــع ذلك
ُ
لم يخل البيان من مضمون سياسي ،ألنه
أش ــار إل ــى أن الـسـيــد الـغــريـفــي ق ـ ّـدم الشكر
ل ــزعـ ـم ــاء ال ـ ـبـ ــاد «ل ـت ـث ـب ـي ــت ج ـن ـس ـيــة ٥٥١
محكومًا صــدرت بحقهم أحكامًا بإسقاط
ال ـج ـن ـس ـيــة» .وبــال ـن ـظــر إلـ ــى م ــا تـ ـ ّـم إب ـ ــرازه
خالل هذه الورقة من نقاشات ومعطيات،
فــإن الدبلوماسية االجتماعية كانت جزءًا
مــن اإلط ــار األوس ــع للنقاشات الفضفاضة
التي تتناول نقاشات سياسية ،وتظهر في
العلن في ثوب اجتماعي.
موقف المعارضة من رئيس الوزراء
فـتـحــت ال ــزي ــارة ن ـقــاشــا ب ـشــأن امل ــوق ــف من
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،ذل ــك أن امل ـطــال ـبــة بــإزاحــة
ال ـش ـي ــخ خ ـل ـي ـفــة تـ ـع ـ ّـد مـ ــن أب ـ ــرز شـ ـع ــارات
املـ ـع ــارض ــة م ـن ــذ ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات م ــن ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ،بـيـنـمــا ال ــرج ــل ال ــذي يـنـســب إلـيــه
كـثـيــر م ــن إخ ـف ــاق ــات الـ ـب ــاد ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
املسؤولية عن تعطيل الحياة الدستورية
في منتصف السبعينيات ،هو ضيف عزيز
على أحد املراجع الروحيني للمعارضني.
مــع ذلــك ،تجدر اإلش ــارة هنا إلــى أن شعار
«ت ـنـ ّـح يــا خـلـيـفــة» ي ـكــاد ي ـكــون تــاشــى من
البيانات الرسمية للمعارضة ،وتصريحات
قادتها منذ إطــاحــة االحتجاجات وفــرض
حــالــة ال ـطــوارئ فــي منتصف م ــارس /آذار
.٢٠١١
وي ــرى ق ـيـ ّ
ـادي مـعــارض أن شـعــار «تـنـ ّـح يا
خليفة» «عنوان فرعي ،األصل هو الحكومة
املنتخبة ،ومــن املنطقي أن املعارضة التي
تقبل بمنطق التدرج وتتعامل مع موازين
الـ ـق ــوى ال ـق ــائ ـم ــة ،يـمـكـنـهــا ت ــأخ ـي ــر مـطـلــب
وتقديم آخر بحسب الظروف» ،موضحًا أن
«مطلب الحكومة املنتخبة تراجع في سلم
األولــويــات ،واليوم تتقدم مطالب مرحلية
م ـت ـع ـل ـقــة بـ ــاالن ـ ـفـ ــراج ال ـس ـي ــاس ــي وإط ـ ــاق
سراح املعتقلني من دون تنازل عن املطالب
ّ
ويشدد على أن «تحركات
االستراتيجية»،
ال ـغ ــري ـف ــي ال ت ـت ـع ــارض اس ـتــرات ـي ـج ـيــا مــع
مطالب املعارضة ،ألنه لم يقدم تنازالت في
تلك املطالب».
ويمكن اإلشارة إلى مواقف عديدة سبق أن
رفعتها املـعــارضــة بــن  ١٤فبراير /شباط
–  ١٥مــارس  /آذار  ،٢٠١١ولــم تعد مدرجة
عـلــى ج ــدول األع ـم ــال الـحــالــي للمعارضة،
م ـثــل ان ـت ـخ ــاب م ـج ـلــس تــأس ـي ـســي لـكـتــابــة
الــدس ـتــور ،وإق ــال ــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ،وحتى
مـطـلــب الـحـكــومــة املـنـتـخـبــة الـ ــذي يــوصــف
باملطلب القابل للتطبيق في مراحل مقبلة،
ّ
ويعد ذلك قدرة على مجاراة التغيرات من
وج ـهــة نـظــر م ـعــارضــن .فـهــل يـمـكــن الـقــول
عندها إن استقبال الغريفي لرئيس الوزراء
ّ
يمثل كسرًا ملوقف معارض؟
جدلية الحقوقي والسياسي
إث ــر ال ــزي ــارة ،ت ـصــدرت الـنـقــاشــات إن كــان
األول ــى للمعارضني التركيز على إيجاد
صيغ الحتواء األزمة اإلنسانية املتفاقمة،
حيث يقبع أكـثــر مــن أربـعــة آالف شخص
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،أم ي ـ ـجـ ــدر بـ ـه ــم تـكـثـيــف
ال ـج ـهــود عـلــى ج ــذر املـعـضـلــة السياسية
املـتـمـثـلــة ف ــي غ ـي ــاب االن ـس ـج ــام الــوط ـنــي
ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور وص ــاحـ ـي ــات املــؤس ـســة
التشريعية ،وكيف باإلمكان ربط الخطني
(ال ـح ـق ــوق ــي وال ـس ـي ــاس ــي) ف ــي ظ ــل إدارة
حكومية ترفض الحوار ،وتبتز املعارضة
الرهائن.
باملساجني =
ّ
وبـ ـع ــد الـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ت ـل ــق ــى ال ـس ـي ــد ال ـغــري ـفــي
ً
اتصاال من وزيــر الداخلية راشــد بن عبد
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الـلــه آل خليفة .نقل الــوزيــر إلــى الغريفي
ّ
تحيات امللك ،وحثه على مواصلة جهود
التهدئة .وبنظر البعض ،فإن ذلك قد يعزز
فــرضـيــة ان ـطــاق الـحـكــم فــي تــواصـلــه مع
الغريفي من منظور أمني ،وأخرى تتصل
بالعالقات العامة ،خصوصًا أن إجراءات
إعادة الجنسية لـ  ٥٥١محكومًا ،وتجديد
ال ـح ــدي ــث ع ــن تـفـعـيــل ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات
البديلة ،حصال بعد عودة وزير الداخلية
من زيارته الطويلة لواشنطن بني ١٨ – ٦
ابريل /نيسان .٢٠١٩
الجدل حول خطاب الغريفي
تضمن الخطاب الذي تاله السيد الغريفي
عـ ـ ـب ـ ــارات م ـج ــام ـل ــة ع ـ ـ ــادة مـ ــا ي ـت ـف ــاداه ــا
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــون ال ـ ـحـ ــرك ـ ـيـ ــون ،الـ ــذيـ ــن ب ــزغ
نجمهم مطلع ثمانينيات القرن املاضي.
وم ـ ّـم ــا ق ــال ــه ال ـس ـي ــد ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـغــري ـفــي
(املضيف) مخاطبًا ضيفه رئيس الوزراء:
ْ
ٌ
ُّ ْ
«ال أظن أن تغمض لجاللة امللك عني ،وأن
ْ
ٌ
وأن تغمض لسموّ
ّ
تغمض لسموكم عني،
ٌ
ْ
ولـ ّـي العهد عــن وفــي شعبكم َمــن يعيش
املعاناة».
أثـ ـ ــارت هـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارات اس ـت ـي ــاء آيـ ــة الـلــه
ق ــاس ــم ،ل ـك ــن رب ـم ــا امل ـع ــال ـج ــة الـسـيــاسـيــة
للسيد الغريفي ّ
برمتها موضع تمحيص
ّ
من قبل أطراف معارضني ،تفضل التركيز
ع ـلــى ال ـع ــاج ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،ول ــن يـصـ ّـح
تحميل هذا التباين أكثر ّ
مما ينبغي ،فقد
أكد آية الله قاسم مــرارًا ثقته بشريكه في
النضال الطويل.
في ذروة الهجوم الرسمي على الغريفي
(مــايــو  /أيــار  ،)٢٠١٩قــال قاسم فــي بيان
ُ
والشعب
مـكـتــوب« :الـغــريـفـ ُّـي مــع الـشـعـ ِـب
ٌ
ّ ّ ُ
ِّ
الغريفي ،النيل منه نيل منه ،والتعدي
مع
ِّ
التعدي عليه» .ويظهر أن السيد
عليه ِمن
الـ ـغ ــريـ ـف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدم عـ ـ ـب ـ ــارات م ـشــاب ـهــة
أثـنــاء اجتماعاته غير املعلنة مــع رئيس
ال ـ ــوزراء .وي ـقــارن البعض بــن ذل ــك ،وبني
خـطــاب «ه ــذه رقــابـنــا ،ه ــذه دم ــاؤن ــا ،هــذه
رؤوسـ ـن ــا ،فـ ـ ـ ً
ـداء لــدي ـن ـنــا وع ــزت ـن ــا» ،الـتــي
أعلنها الــزعـيــم الــروحــي للشيعة ،قاسم،
في ذروة القمع الحكومي ضد املعارضة،
بعد يومني من دك دوار اللؤلؤة ،وسريان
حالة الطوارئ بني مارس  /آذار ـ ـ مايو /
أيــار  .٢٠١١ويحاجج منتمون إلى التيار
ال ـحــركــي ب ــأن حــديــث قــاســم امل ــذك ــور كــان
لحظة استثنائية ،وأن خـطــاب الرجلني،
ّ
كما خطاب عموم اإلسالم الحركي ،يتسم
«بالحكمة واملوعظة الحسنة» ،والتأكيد
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـس ــام ــح وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــة وال ـ ــوح ـ ــدة
الوطنية واإلســامـيــة ،وإن اإللـحــاح على
مطلب الشراكة السياسية ترافق دائمًا مع
التشديد على األطر السلمية.
وحتى مع االتفاق على أن خطاب الغريفي
امل ـ ــذك ـ ــور يـ ـع ـ ّـد غ ـي ــر مـ ــألـ ــوف فـ ــي ت ــاري ــخ
اإلسالميني الشيعة الذين يتفادون ـ ـ عادة
ـ ـ تعظيم وتفخيم رموز الحكم ،فإن هؤالء
اعتادوا توجيه الشكر ،بلغة دبلوماسية،
مللك البحرين ومسؤولي الدولة اآلخرين،
تقديرًا للخطوات التي تصنفها املعارضة
إيجابية.
ولم تنقطع خطابات الشكر العلنية حتى
في فترة الخالف الدستوري ،والتعايش
الـهــش ،بــن  ٢٠٠٢حتى  ٢٠١١حــن حدث
طـ ــاق ب ــائ ــن ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،إثـ ــر ان ـح ـيــاز
جمعية «ال ــوف ــاق» ،واملــرجـعـيــات الدينية
األخرى ،بما في ذلك آية الله قاسم والسيد
الغريفي ،وحتى رجــال ديــن وسياسيون
وتجار ووجهاء وتكنوقراط قريبون من
الحكومة ،إلــى التجمع الشهير فــي دوار
اللؤلؤة ( ١٤فبراير  /شباط –  ١٥مارس
 /آذار .)٢٠١١
*
كاتب وصحافي من البحرين

(رياض كرامدي ــ أ ف ب)

سفيان بارودي *
س ـ ـقـ ــوط حـ ـك ــم ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــات وتـ ـفـ ـكـ ـي ــك اقـ ـتـ ـص ــاد
البارونات
ُ
سـقـطــت «ال ـع ـصــابــة» وت ـه ــاوت أعـمــدتـهــا وكـشــف
الحجاب عن نجاسة فعلها الــذي يشمل النسيج
االقتصادي املرتبط ّ
كليًا بالتركيبة البيروقراطية
للدولة ،التي تحتمل اإلدارة والجهاز السياسي
ّ
املتشعب في
التنفيذي والتشريعي والـقـضــائــي
الحقل اإلعالمي والثقافي وفي املعارضة الشكلية
(التوثيقية).
ّ
ّ
املؤسسات تمثل ما
إن العالقة الحركية بني هذه
يصفه الجميع بالنظام أو ما أجمع الجزائريون
على حتمية إع ــادة تشييده ،بعدما علم الجميع
إلــزام ـيــة دح ــره بــالـنـظــر إل ــى درج ــة ت ـسـ ّـوس أطــره
وعمق فساد ّ
عرابيه ودرجة خطورة حساباته.
ّ
ه ــذه «الـعـصــابــة» الـتــي بــاتــت تـشــكــل قـلــب النظام
الذي كان يتحكم في السلطة ،وهذه السلطة التي
كانت تتحكم في كامل أذرع الدولة وترسم خطوط
الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والــدول ـيــة،
بما ال يتناسب مــع مصالح الجماهير الشعبية
وبـمــا يتنافى مــع العقل االسـتــراتـيـجــي الوطني.
منذ خمس سنوات على األقـ ّـل بــدت واضحة ّ
نية
وب ــوادر تفكيك الــدولــة القومية االجتماعية بكل
الوسائل املتاحة ،كما بدت ّ
جلية مالمح استقواء
ال ـط ــاب ــور ال ـخــامــس ب ـتــواطــؤ م ــن ك ـب ــار «الـ ـك ــوادر
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة» امل ـن ـف ــردة بــال ـصــاح ـيــات الــرسـمـيــة
وباستعمال النفوذ .سمح هذا األمر بتحويل املال
ّ
ال ـعــام وت ـبــديــده بــالـتـحــكــم ال ـخــاص فــي املـشــاريــع
والسوق الوطنية ،ما ّ
هيأ تخصيص جهاز الدولة
ّ
وتـمــلــك الــرســامـيــل الـسـيــاديــة واملــرافــق العمومية
إلش ـبــاع لـهــف الـعـصــابــات امل ـخـ ّـربــة ال ـتــي حــاولــت
الجائر
مرارًا إخضاع القوى ِ
املنتجة لقانون الربح ّ
ومنطق ّ
«الرق املعاصر» .لكن الجماهير الشغيلة
قاومت بصبر وحكمة طوال سنوات خلت على كل
الجبهات ووقفت ّ
سدًا منيعًا أمام هجمات همجية
منطق السوق السلعية والهيمنة املالية.
جـ ــرم االقـ ـتـ ـص ــاد -ال ـس ـيــاســي م ــع س ـبــق اإلص ـ ــرار
يبدو واضحًا عندما نلتفت لدرجة تدمير القطاع
العام املنتج (بيع العقار الصناعي ،الخصخصة،
املحاباة التجارية ،املحسوبية ،)...صرامة تطبيق
وص ـ ـفـ ــات «صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي» املـ ـض ــادة
للجماهير ،وال ــذي اشتهر الــوزيــر األول السابق
َ
املتابع
صاحب املهمات القذرة املكروه شعبيًا و
ّ
قضائيًا ،بتعلقه املتعصب بها .كما تم إضعاف
التحصني على قطاعات حساسة مثل الصناعة
املـنـجـيــة بتخفيف ال ـضــوابــط الـبـيـئـيــة الــوقــائـيــة،
ّ
املسيرة عشوائيًا
وأخــرى حيوية كاملوارد املائية
وق ـط ــاع ال ـفــاحــة وال ـت ـغ ــذي ــة ،أي ــن غ ــرس ــت ج ــذور
ّ
التبعية للسوق العاملية عميقًا بعد اتباع برامج
«البنك الدولي» وإثراء عصابات النهب على ظهر
الشعب الجاهد وبأمواله.
ّ
املسير من الدولة،
إذا نظرنا إلى النشاط املصرفي
ال ـتــي تـمـ ّـكـنــت الـعـصــابــات امل ـنـ ّ
ـدســة فــي أجهزتها
عــن طريق البنك املــركــزي مــن منح مبالغ خيالية
على شكل قــروض تم تهريب أكثرها إلى مالذات
الـجـبــايــة األجـنـبـيــة ،ول ــم يـتــم تـســديــد س ــوى جــزء

ضئيل منها لحد الساعة .كما فوجئنا باكتشاف
ّ
ـواز ت ـقــوده ب ـنــوك عــربـيــة وخ ـبــرات
ن ـظــام مــالــي مـ ـ ٍ
غربية ونخب إداريــة محلية في سبيل التصحير
املمنهج للمخزون الوطني ودفــع األوض ــاع نحو
ّ
ال ـت ــأزم ورب ـمــا الـبـلـ ّقـنــة وال ـفــوضــى ال ـخــاقــة .لكن
ّ
الشعب تفطن وتـيــقــنّ .أم ــا الجباية فالحظنا أن
العامل يدفع ضريبة دخله العام من منبع راتبه
الهزيل ،وأن أغلب كبار املتعاملني االقتصاديني
اسـتـفــادوا مــن امـتـيــازات خيالية وعـلــى ظهورهم
التسديد،
مستحقات بمليارات الــدوالرات تنتظر
ّ
ه ـنــا ن ـت ـس ــاءل ع ــن ال ـع ــدال ــة ال ـضــري ـب ـيــة ون ـتــرقــب
محاكمة االقتصاد السياسي ذي املنهج الليبرالي
ال ـجــديــد ف ــي ال ـج ــزائ ــر .امل ــذه ــب الـ ــذي م ـ ّـي ــز حقبة
ال ـف ـســاد وال ــدم ــار ال ـشــامــل لـلـمـجـتـمــع اإلن ـســانــي،
ل ـق ــواع ــده وق ـي ـمــه ،ل ـش ــروط ق ـيــامــه ولـلـبـيـئــة الـتــي
تضمن تنظيمه واستمراره في هذا العالم القديم
ال ـعــاجــز ،الـ ــذي ي ـغــرق ف ــي تـنــاقـضــاتــه وف ــي دم ــاء
األبــريــاء ،وينهار تحت ثقل مقاومة الشعوب من
أج ــل واج ــب الـعــدالــة وال ـحــق امل ـشــروع فــي الحياة
الكريمة.

الشعب في قلب الميزان السياسي

ّ
ّ
لـعــل الـظــاهــرة األه ــم الـتــي يبثها ال ـحــراك الـثــوري
الشامل في الجزائر هو توضيح مفهوم جوهري،

ّ
يمثل الحضور الدائم
للراية الفلسطينية رمزًا
ّ
للتشبث بالقضية المركزية
وبالمبادئ الراسخة في دعم
القضايا العادلة

مـتــداول ،وغامض عبر األزمنة في علوم اإلنسان
وفنون السياسية ،وهــو مفهوم ّ«الشعب» ،وكان
اصطالحا نظريًا بالغت في التغني به و تجميله
ال ـت ـيــارات الــرومــان ـس ـيــة ،ثــم أفــرطــت فــي تمجيده
وت ـع ـظ ـي ــم خ ـص ــوص ـي ــات ــه ال ــراسـ ـخ ــة ال ـق ــوم ـي ــات
التوسعية اإلقـصــائـيــة ،كـمــا طعنت فــي واقعيته
العملياتية املادية التاريخية باستعمال تفسيرات
عدة ،أشهرها منهج فلسفة التاريخ الحديثة التي
ّ
رس ـخ ــت م ـب ــدأ ال ـط ـب ـقــات ،وم ــوازات ـه ــا وصــراع ـهــا
املستدام على حلبة املجتمع البشري ،وبالتالي
اسـتـنـتــاج «ض ـعــف عـلـمـيــة» و«خ ـيــال ـيـ ّـة» فرضية
الـكــائــن االجـتـمــاعــي «األسـ ـط ــوري» املـكــنــى شعبًا.
ه ــذا حـتــى ظـهــرت للعني امل ـجــردة ص ــور ال ـشــوارع
ّ
الجزائرية املكتظة بالحشود البشرية من الشمال
إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ،في هذا البلد

املترامي األطــراف واملـ ّ
ـوحــد في الطموح واملطاف.
ما ملع حدس ابن خلدون في إثبات مركزية ملكة
«العصبية» في حسم الصراع االجتماعي السائد
ف ــي ال ـع ـمــران ال ـب ـشــري ّ
ورس ـ ــخ ف ـكــرة م ــارك ــس في
«الـحــزب التاريخي» الــذي يمثل «الحركة الذاتية
للجماهير الكادحة في سبيل انعتاقها».
ّ
بينت الـحــركــة الجماهيرية الــراهـنــة فــي الجزائر
ّ
وعــي املصير املـشـتــرك وح ــس الـتــاريــخ الجماعي
وإرادة ال ـت ـش ـي ـيــد الـ ـتـ ـع ــاض ــدي ل ـغ ــد أفـ ـض ــل فــي
ظــل رحـمــة االخ ـتــاف وال ـت ـنـ ّـوع الـحــركــي الثقافي
والـ ـفـ ـك ــري ،م ــا أسـ ــس ل ـهــويــة وط ـن ـيــة ح ـيــة تنمو
وت ـت ـط ــور لـتـحـصــن ّأم ـ ــة نــاش ـئــة م ــن ش ــر الـفـتـنــة
وال ـت ـق ـس ـيــم .ف ـكــانــت ف ـط ـنــة س ـيــاس ـيــة ت ــرج ــع إلــى
األسـ ـ ــاس الس ـت ـك ـمــال ال ـت ـم ـتــن ،ك ـمــا كـ ــان ارت ـف ــاع
سقف الوعي بالخبرة النضالية املتراكمة بمثابة
أسابيع عــدة تسارعت فيها
خير تكوين .فخالل
ّ
األحــداث وســاد سلوك تجنب املخاطر الخارجية
بسلمية الدبلوماسية الشعبية ،كما أنتج الفهم
ّ
الـحـســي بتعقيد الـسـيــاق ذك ــاء عـفــويــا ح ــذرًا شــل
تربصات كل أطراف الكمائن.
هكذا كان األمس الثوري قائمًا على يد جيل الغد،
وال ــذاك ــرة امل ـجــاهــدة حــاضــرة فــي درب املستقبل
ّ
العادل للكل بتضافر عمل الجميع الستكمال بناء
أمجاد األجداد ووفاء لدماء شهداء كل الكفاحات؛
كما يمثل الحضور الدائم للراية الفلسطينية رمزًا
للتشبث بالقضية املــركــزيــة وبــاملـبــادئ الراسخة
في دعم القضايا العادلة ،ابتداء بذوي القربة في
الريف ّ
املكبل وفي الصحراء الغربية وفي السودان
والـيـمــن الـصــامــد ولـبـنــان املـقــاومــة وف ــي فنزويال
وكوريا الوحدة ...ضد جور وغطرسة االستعمار
وقوى الدمار الخارقة لألوطان.

الدفاع الجماهيري عن الدولة االجتماعية
ظ ــاه ــرة أخـ ـ ــرى ت ـس ـت ـحــق الـ ـت ــوق ــف عـ ـن ــده ــا ،هــي
التعلق الشعبي بامللكية االجتماعية وباملرافق
ّ
العمومية ،ما تجلى في حرص الجماهير الكبير
على الحفاظ على األمالك العامة وحتى الخاصة.
برهن هذا السلوك الكلي والدائم ،اليقني السياسي
الدقيق واإلدراك العميق ملعنى الدولة االجتماعية
املرسخ في بيان الفاتح نوفمبر ،وعلى اإلحساس
بــامل ـســؤول ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن مكسب
االسـ ـتـ ـق ــال ،والـ ـح ــرص ع ـلــى ال ـس ـي ــادة الــوطـنـيــة
واسترداد سيادة الشعب على مقوماته بممارسة
الحق الجماعي املشروع في التسيير التشاوري
التشاركي ،وكذا الرقابة الشعبية الدائمة.
شــاعــت مظاهر التكافل والـتـضــامــن الشعبي في
االعتصامات واإلضرابات واملظاهرات ،وشوهدت
ف ــي ك ــام ــل الـ ـت ــراب ال ــوط ـن ــي وفـ ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات
ّ
ولـ ـع ــل ج ــذوره ــا ت ـع ــود إلـ ــى مـكـتـسـبــات الـعـقـلـيــة
الجماعية األصيلة ،وإلى مبادئ اإلسالم الحنيف
املعتدل املنتشر في بالدنا وإلى ما عاشه الشعب
الجزائري من قيم اشتراكية مناهضة لالستعمار
واإلمبريالية .أثبتت الحركة الشعبية الحاشدة
ّ
املسيرة ذاتيًا ،وعيًا سياسيًا حضاريًا
في الجزائر
وإنـ ـس ــانـ ـي ــا ،م ـب ـت ـع ـدًا عـ ــن كـ ــل أش ـ ـكـ ــال اإلقـ ـص ــاء
والتمييز.
ّ
كـمــا أكـ ــدت قـ ــدرة الـجـمــاهـيــر الـشـعـبـيــة عـلــى قلب
مــوازيــن الـقــوى االجتماعية وإخ ـضــاع قــوى املــال
ال ـفــاســد املــرتـبـطــة عـضــويــا ب ــال ــدوائ ــر الـخــارجـيــة
املهيمنة على النظام العاملي الرأسمالي .فعندما
ي ـقــول الـجـمـهــور الـثــائــر سلميًا بــوجــوب إسـقــاط
عصابة البطش والنهب التي باتت تسطو على
مـقــدراتــه وثــرواتــه وتــدمــر طاقاته وتـحــارب حتى
مبادئه وتاريخه ،وعندما يليه الجيش الشعبي
الــوطـنــي بــاتـهــام الـعـصــابــة بــالـتــآمــر عـلــى الشعب
ودولته بهدر أمواله وبإضعاف مؤسساتها ،فهنا
ينتهي النظام الفاسد وتــدخــل السلطة فــي أزمــة
خــانـقــة إذ لــم يـعــد فــي إم ـكــان مــن فــي أعـلـ ُـى الـهــرم
اسـتـكـمــال تسيير األم ــور حـســب الـنـهــج املـعـتـمــد.
وع ـنــدمــا تــرفــض ال ـط ـب ـقــات الـسـفـلــى واملـتــوسـطــة
كــل رم ــوز الـحـكــم وتـطــالــب بمحاسبتها وعندما
تصطف املؤسسة الــوحـيــدة الـتــي تمتلك شرعية
وظ ـي ـف ـت ـ ُهــا وراء م ـطــالــب الـ ـث ــورة ال ـش ـع ـب ـيــة ،فــإن
املوازين قلبت والخطوة األولى قطعت.
فاملفهوم هو حتمية حلف استراتيجي وجــودي
ب ـ ــن األق ـ ـط ـ ــاب الـ ـق ــومـ ـي ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة تـ ـح ــت لـ ــواء
ّ
املتحركة وطموحاته الشرعية
الجماهير الشعبية
في حماية مكاسب االستقالل وتعميق محصلة
الـ ـنـ ـض ــاالت االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــن خـ ــال االس ـت ـجــابــة
للحاجة الشعبية بــإعــادة التشييد املؤسساتي
السليم وتكريس مبدأ التخطيط التنموي تحت
ظل الدولة االجتماعية وسقف املساواة املدنية.
* كاتب وباحث جزائري
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أهل الشام
انتباهك إلى أن معظم تلك األصناف
«م ــارك ــات م ـه ـ ّـرب ــة» ،بــرغــم الـحـمــات
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــواء «ملـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـتـ ـه ــري ــب»،
فــأصـحــاب ه ــذا الـنـمــط مــن الـعــربــات
«وراهم واسطات ثقيلة».

ريبورتاج
ُ ُ
ّ
الحظ
ي
ال
قد
الحرب.
خالل
في
كثيرة
مرات
دمشق
أحوال
لت
تبد
ّ
ّ
سكانها حجم ّ
التغيراتّ ،بفعل معايشتهم اليومية لها ،غير أن الزائر
سينتبه إلى الفروقات ،كلما عاود زيارتها

ال ي ــزال مقهى «ال ـنــوفــرة» ،أحــد أعــرق
م ـق ــاه ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،م ـح ــاف ـظ ــا عـلــى
تـقـلـيــد «ح ـكــواتــي رمـ ـض ــان» .يــومـ ّـيــا،
ً ُ
وف ــي الـتــاسـعــة وال ـن ـصــف ل ـيــا تطفأ
الشاشة الضخمة الغريبة عن نسيج
امل ـ ـك ـ ــان ،ويـ ـصـ ـم ــت صـ ـ ــوت مـسـلـســل
«ال ـه ـي ـبــة» ،لـتـبــدأ ال ـح ـكــايــة ،م ــع ّعــدد
ق ـل ـي ــل م ـ ــن ال ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن .ف ـي ـم ــا ي ـف ــض ــل
ال ـع ــدد األك ـب ــر ال ـج ـل ــوس ف ــي الـبــاحــة
الـخــارجـ ّـيــة للمقهى ،عـلــى مـقــربــة من
ال ـج ــام ــع األم ـ ـ ـ ــوي .ال تـ ـب ــدو مـتــابـعــة
«سيرة عنترة» مثيرة النتباه الزبائن
ّ
املعدودين ،بقدر ما يتركز اهتمامهم
ّ
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــوات ـف ـه ــم ال ــذك ــي ــة،
اللـتـقــاط ص ــور لـلـحـكــوا ّتــي بمالبسه
التقليدية ،تمهيدًا للتغني بها عبر
مواقع التواصل االجتماعي.

«لكنا نحب الخبز أكثر»
ِ
صهيب عنجريني
«ي ــاسـ ـم ــن شـ ــو لـ ــك عـ ـ ّـمـ ــي؟ اس ــأل ـن ــي
عـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــز» ،يـ ـجـ ـي ــب أبـ ـ ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز
ضاحكًا ،حــن نسأله عــن «الياسمني
الــدم ـش ـقــي» .يـعـمــل ال ــرج ــل الستيني
س ــائ ــق سـ ـي ــارة أج ـ ــرة ف ــي الـعــاصـمــة
َ
ال ـسـ ّ
ـوريــة ،حــن ســألـنــا عــن وجهتنا،
قلنا ممازحني« :خذنا إلى الياسمني
الـ ـش ــام ــي ،وأخـ ـب ــرن ــا خ ـ ــال ال ـطــريــق
م ــاذا يعنيه ل ــك» .ال مـبـ ّـرر لدهشتنا،
لكنها كانت حاضرة ّ
(ربما بفعل آلية
ّ
ّ
نمطية) حني شرع الرجل يردد
تفكير
درويـ ــش،
ـود
ـ
م
ـ
ح
ـ
م
ـر
ـ
ع
ـ
ش
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ع
مـقـطـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نحب
نحب الورد ،لكنا
بتصرف «إنا
ّ
مصححني« :نحب
الخبز أكثر» .نقول
ال ـق ـم ــح» ،ف ـي ـج ـيــب« :ب ـع ــرف ل ــك عمي
بـ ـع ــرف ،ب ـق ـيــت أربـ ـع ــن س ـنــة م ــدرس
لـغــة عــربـ ّـيــة .بــس بـحــالـتـنــا ال ـيــوم ما
ع ــاد فــي مـكــان لـلــرمــزيــة ،لقمة الخبز
استعبدتنا» .لــدى أبــو الـفــوز حكاية
بــائـســة ،حــالــه حــال معظم السوريني
بعد ثمانية أعوام من الحرب .خالصة
ٌ
ال ـح ـكــايــة :رج ــل سـتـيـنــي ،يـعـيــش في
شـقــة مـسـتــأجـ ّـرة مـســاحـتـهــا  65مترًا
م ــرب ـع ــا ،م ــع كــن ـتــن وس ـب ـعــة أح ـف ــاد،
وذكريات عن ابن شاب قطفته الحرب،
وابنني آخرين وابنة ّ
تفرقوا في «بالد
الله الواسعة».

ّ
مستمرة
الحرب

في الشهور األخيرة ،بات خلو معظم
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ــدم ـش ـق ـ ّـي ــة مـ ــن الـ ـ ــروح
س ـم ــة ش ــدي ــدة الـ ــوضـ ــوح ،وب ـطــري ـقــة
ّ
تـ ــوحـ ــي بـ ـ ـ ــأن كـ ـثـ ـيـ ـرًا مـ ـم ــا تـ ـ ـ ــراه فــي
ٌ
العاصمة مصطنع وغير حقيقي ،وال

ال أحد «يحكي سياسة»
ال ت ـح ـض ــر أح ـ ــادي ـ ــث الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،أو
ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ف ـ ــي ي ــوم ـ ّـي ــات
دمـشــق ،إال فــي شكل مـحــدود وضمن
ن ـطــاقــات مـعـ ّـيـنــة .رب ـمــا ك ــان مفهومًا
ان ـخ ـفــاض اه ـت ـمــام مـعـظــم ال ـشــرائــح،
ب ـع ــدم ــا غ ـ ـ ــادرت الـ ـح ــرب ال ـع ـس ـكــريــة
بـعـيـدًا ،لكن الـغــريــب انـسـحـ ُ
ـاب الحال
على ّ جلسات كثيرة تضم صحافيني،
ومثقفني ،ومشتغلني بـ«الشأن العام».
ال ي ـخ ـ ُت ـلــف األمـ ـ ــر ك ـث ـي ـرًا ف ــي جـلـســة
تضم نخبًا فكرية مـعــارضــة ،وبرغم
أن طـبـيـعــة الـجـلـســة امل ــذك ــورة كــانــت

بدأت امتحانات الصفوف االنتقالية في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي ،فيما يستعد تالميذ
الشهادتين األساسية والثانوية المتحاناتهم التي تنطلق الشهر المقبل (األخبار)

موائد رمضانية دافئة لفقراء الالذقية

«حكواتي النوفرة» شبه وحيد

دمشق ّالتناقضات
ّ

سـ ّـيـمــا مـظــاهــر االب ـت ـهــاج .يــؤكــد أحــد
الصحافيني القاطنني فــي العاصمة
ّ
الفكرة السابقة ،ويقول إن الفترة التي
عاش فيها الشارع شيئًا من االبتهاج
الحقيقي كانت األسبوعني األخيرين
مــن ال ـعــام املــاضــيُ .ي ـ ّ
ـرد األم ــر إل ــى أن
دمشق عرفت في تلك الفترة القصيرة
ّ
خدميًا ،قوامه توافر «عصب
استقرارًا
الـحـيــاة الـحــديـثــة» مــن حــوامــل طــاقــة،
ّ
كهربائية شبه دائمة .وتزامن
وتغذية
احتفاالت عيد امليالد ورأس
مع
ذلــك
ُ
السنة ،التي أريد لها أن تكون كبيرة.
الـ ـي ــوم ،ومـ ــع ان ـت ـص ــاف ال ـس ـنــة ال ّـتــي
صـ ـ ّـدق ال ـك ـث ـيــرون ف ــي مـطـلـعـهــا أن ـهــا
سـتـكــون «س ـنــة االب ـت ـهــاج بــالـنـصــر»،
يـ ـب ــدو املـ ـث ــل ال ـش ـع ـبــي «ذاب ال ـث ـلــج،
وب ــان املـ ــرج» أك ـثــف تـعـبـيــر عـ ّـمــا آلــت
ـور .ال يحضر «الـنـصــر» في
إلـيــه األم ـ ّ
ّ
اإلعالنية
أحــاديــث الــنــاس ،الـلــوحــات
الـتــي كــانــت تحتفي بــه أزيـلــت أخـيـرًا،
ّ
ّ
ّ
مستمرة،
وسلم الجميع بأن «الحرب
ولو تغيرت صورتها».

لقطة

ال مكان للمجاز

يصمت صوت مسلسل «الهيبة» في «النوفرة» لتبدأ الحكاية مع عدد قليل من الزبائن (األخبار)

اليوم بين
ينقضي ّ
دروس تعلم اللغة
وبين ساعات العمل

ّ
ـإن ّ
ّ
خلوها من أي
اجتماعية بحتة ،فـ
ن ـق ــاش ي ـت ـنــاول «ال ــوض ــع» يـعـكــس ـ ـ
على األرجح ـ ـ قدرًا كبيرًا من التسليم
بعبثية ما تعيشه البالد .في املقابل،
همسًا،
يحضر انتقاد األداء الحكومي ّ ُ
تضم نخبًا
في بعض الجلسات التي
محسوبة على امل ــواالة ،مــع كثير من
ّ
«تغير أي شيء».
اليأس من احتمال
ما بعد ّ
الصدمة
ال يوافق ماجد (اســم مستعار) على
ّ
أن سـكــان العاصمة يعيشون اليوم
ّ
«تحت وقع الصدمة» .يصوب األمور
بالقول «هي مرحلة ما بعد الصدمة،

وه ــذه أق ـســى بـكـثـيــر ،لـقــد اسـتــوعــب
م ـع ـظ ــم الـ ـ ـن ـ ــاس ه ـ ـ ــول م ـ ــا عـ ــاشـ ــوه،
ويعيشونه» .لعبت األزمات الخدمية
التي عرفتها العاصمة فــي الشهور
امل ــاضـ ـي ــة دورًا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ت ـبــدل
املزاج العام .فاقم الركود االقتصادي
صـ ـع ــوب ــة املـ ـ ــوقـ ـ ــف ،واس ـ ـت ـ ـنـ ــزف مــا
تـبـقــى مــن م ـ ّـدخ ــرات ال ـس ــواد األعـظــم
ّ
من السكان ،بعدما أكلت «السنوات
الـعـجــاف» معظم تلك املــدخــرات .في
كـثـيــر م ــن األسـ ـ ــواق ت ـت ـكــرر املـشــاهــد
ذات ـه ــا :ازدحـ ـ ـ ٌ
ـام ف ــي الـ ـش ــوارع ،فيما
ّ
املحال فارغة ،أو تكاد.

تناقضات ...ومبالغات
إذا ك ـ ــان ال ـت ـن ــاق ــض ال ـ ـ ّصـ ــارخ سـمــة
مــازمــة لـلـعــواصــم ،فــإنــه فــي دمشق
ي ـ ـبـ ــدو أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن امل ـ ــأل ـ ــوف.
«الحرب تلعب دور العدسة ّ
املكبرة»،
ّ
ي ـق ــول ف ـ ــادي م ـعــل ـقــا ع ـلــى املــاح ـظــة
املـ ــذكـ ــورة .يـسـتـفـيــض ال ــرج ــل ،وهــو
ط ـ ـب ـ ـيـ ــب ،ف ـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن سـ ــوء
األوضاع االقتصادية ،والشكوى من
صعوبة تــأمــن مستلزمات الحياة.
حــن نطلب نصيحته بمطعم يقيم
مــائــدة إفـطــار رمـضــانــي ،يذكر فــادي

اس ـمــي مـطـعـمــن «طـعــامـهـمــا طـيــب،
وتـكـلـفـتـهـمــا م ـق ـب ــول ــة» .امل ـف ــارق ــة أن
تـكـلـفــة إف ـط ــار الـشـخــص ال ــواح ــد في
كل من املطعمني تقارب العشرة آالف
ليرة ،وهو رقم ٌ
كبير في بلد ال يتجاوز
راتب الفئة األولى من موظفيه (بمن
فيهم حملة الدكتوراه ،واملاجستير)
حاجز الـ  50ألفًا (أقل من  100دوالر،
ومــا يكفي إلفـطــار خمسة أشخاص
ُ
فـحـســب) .تـعــد أسـعــار الــوجـبــات في
امل ـط ــاع ــم أحـ ــد أب ـ ــرز املـ ــؤشـ ــرات على
ّ
تناقضات العاصمة .وفي حني يكلف
إفطار الشخص الواحد قرابة  3آالف
ليرة في حي ّ«امليدان» (مائدة مليئة
بــالـلـحــوم) ،فــإنـهــا تصل الــى  12ألفًا
ف ــي م ـطــاعــم أخ ـ ــرى ،فـيـمــا يـتـقــاضــى
أح ــد ف ـنــادق املــديـنــة الـقــديـمــة  6آالف
ل ـيــرة عــن وج ـبــة الـسـحــور للشخص
الواحد ،ويتجاوز ثمن فنجان القهوة
فــي أح ــد املـقــاهــي  3آالف (ح ــوال ــى 6
دوالرات) .بالتوازي مع التناقضات،
ُ
تمكن مالحظة تفاقم املبالغات في
كثير مــن التفاصيل ،وال ّ
سيما تلك
املرتبطة باصطناع الفرحُ .يقدم حي
«ب ــاب شــرقــي» نـمــوذجــا صــارخــا في
هذا اإلطار ،بعدما ّ
تحول إلى منطقة

تصميم :سنان عيسى

مخصصة ّ
للسهر ،بباراته املتزايدة
ب ـس ــرع ــة الفـ ـت ــة .ع ـل ــى ن ـح ــو م ـشــابــه،
تشكل «حديقة الجاحظ» أحد نماذج
امل ـبــال ـغــة ف ــي ك ـث ـيــر ًم ــن ال ـت ـفــاص ـيــل.
ّ
ّ
«شعبية» لبيع
ويبدو الفتًا أن عربة
ُ
ّ
املشروبات الساخنة ،تقدم لزبائنها
أصـ ـن ــاف ــا ال تـ ـج ــده ــا فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
«امل ـق ــاه ــي ال ـف ـخ ـمــة» ف ــي مـحــافـظــات
أخـ ـ ـ ــرى .ال مـ ـب ــرر ل ــاس ـت ـغ ــراب ل ــدى

عالء حلبي
يوميًا
في ساحة «الشيخ ضاهر» وسط مدينة الالذقية ،يجتمع ّ
من فقراء املدينة ،لتناول اإلفطار ،في مقهيني شعبينيُ ،علق
عدد ّ
أمــام كــل منهما إعــان مكتوب بخط يــد واضــح وأنـيــق« :إفـطــار
مجاني للصائمني طوال شهر رمضان املبارك».
على الــرصـيــف ،وأم ــام مقهى «ال ـجـ ّـمــال» ،يـبــدو املشهد ملــن يــراه
مــن بعيد كــإفـطــار عــائـلــي .مـجـمــوعــة مــن األش ـخــاص يـتـبــادلــون
االبتسامات والنكات ،بينما يــوزع ثالثة شبان املــاء ،ويسكبون
ً
الطعام في صحون أنيقة ،ومــع االقـتــراب قليال تتضح الصورة
أكثر :إفطار خيري حول مائدة دافئة.
يــرفــض أص ـحــاب املـقـهــى ال ـخــوض فــي الـتـفــاصـيــل ،ويـطـلــب أحــد
الـشـبــان ب ــأدب وح ـيــاء ع ــدم الـتـقــاط أي ــة ص ــورة قــريـبــة« .يمكنك
الـتـقــاط ال ـص ــورة مــن بـعـيــد ،ال ب ــأس فــي ذل ــك» ،ي ـقــول ش ــاب في
الثالثني من عمره ،بينما يتابع سكب الطعام في الصحون .شاب
آخر يـ ّ
ـوزع املــاء وبعض املشروبات على الطاولة ،يشير بكلمات
مقتضبة إلــى أن «واحـ ـدًا مــن أهــل الخير يساهم معنا فــي هذا

«ت ـغـ ّـيــرت ال ـشــام ك ـث ـي ـرًا» .تـصـ ّـر ًزينة
ّ
ع ـل ــى ت ـ ـكـ ــرار الـ ـج ـم ـل ــة ،رافـ ـ ـض ـ ــة ك ــل
التفسيرات التي ّ
يقدمها أصدقاؤها،
م ــن «هـ ـج ــرة األص ـ ــدق ـ ــاء» ،إلـ ــى «أث ــر
الحرب» ،إلى «الوضع االقتصادي».
«تـغـ ّـيــرت الـشــام ،تـغـ ّـيــرت روحـهــا ،ما
ّ
الصبية
عــادت تشبه حالها» ،تقول
ال ــدم ـش ـق ـي ــة ب ـن ـب ــرة مـ ـح ــاي ــدة ،ت ـكــاد
تـخـلــو م ــن األس ـ ــى ،ويـهـيـمــن عليها
ّ
ال ـي ــأس .ن ـتــذكــر ال ـســائــق أب ــو ال ـفــوز،
وصديقه الكبير ،محمود درويش ،إذ
«ال مكان للمجاز» في دمشق اليوم،
وال معنى للبحث عن «الغريب» الذي
ّ
«ي ـنــام عـلــى ظــلــه واق ـف ــا» ،فيما كثير
م ــن «أب ـن ــاء ال ـب ـلــد» ال ي ـج ــدون سقفًا
ينامون تحته.

اإلفطار» ،ويضيف« :للعام الثاني على التوالي نقوم بذلك».
على مقربة من املقهى ،يجتمع عدد من الرجال والنساء واألطفال
ح ــول طــاولــة صـغـيــرة أم ــام مقهى «ال ــروض ــة» .فيما ي ــوزع شــابــان
عـلـبــا م ـم ـلــوءة بــال ـط ـعــام ،عـلــى ع ــدد م ــن األش ـخ ــاص ح ــول املـقـهــى،
ضمن مبادرة مستمرة منذ سنوات .يوضح أحد العاملني أن هذه
املبادرة أطلقها صاحب املقهى قبل سنوات ،واستمرت بعد أن تولى
اإلدارة مستثمر جديد ،األمر الذي «زاد من الخير»ّ .
ويقدم صاحب
املـقـهــى الـطـعــام ،بــالـتـعــاون مــع سـيــدة لــم ُيـفـ َـصــح عــن اسـمـهــا ،فيما
ّ
يقدم املستثمر الجديد الحلويات .يرفض الجميع الحديث عن عدد
الوجبات التي يقدمونها ،أو عــدد املحتاجني الذين يستفيدون من
هذه املوائد ،فـ«الخير وافر ،وصحة وهنا على قلوبهم» ،يقول العامل
في مقهى «الروضة» ،قبل أن ّ
يرد الفضل في ذلك إلى «أهل الخير»،
بخجل.
أم ــام «ال ــروض ــة» ،تـمـ ّـد طفلة صغيرة رأسـهــا بــن الـجـمــوع ،وتـحــاول
معرفة وجبة اليوم« .كل يوم أكلة شكل» ،تقول الطفلة ،قبل أن تشير
لطفلة بقربها إل ــى طـبــق الـحـلــويــات ال ــذي يضعه أح ــد الـعـمــال على
الطاولة .تضحكان معًا ،وتقتربان من طاولة التوزيع.

شادي و«آخر صلبان» دير الزور

وجوه
ّ
الورد«الطيبة» :سالم إلى سلقين
دمعة أبو
لم يتغير شيء منذ أكثر من ثالثني عامًا في حياة أبي محمد .يستيقظ
يوميًا في الثامنة صباحًا ليبدأ بإعداد العصائر واملشروبات التي يبيعها،
لكن شهر الصيام يفرض عليه املزيد من ّ
الهمة ،فالصائمون على موعد
يومي مع شراء مشروب «التمر الهندي» ،الذي يصنعه الرجل الخمسيني
بخبرة وجودة عاليتنيّ .
يلقبه الزبائن بـ«أبو الورد» ،بسبب جودة مشروباته
وطيب مذاقها« .معروف أبو الــورد بالدمعة الطيبة» ،سيكون هذا الجواب
حاضرًا على ألسنة معظم سكان املنطقة ،إذا ما طلبت النصيحة أثناء
بحثك عن بائع مشروبات وسط مدينة الالذقية .يقف أبو الــورد بلباسه
التراثي وطربوشه ،عند زاويــة شــارع «القوتلي» املــزدحــم« .أعمل في بيع
السوس والتمر الهندي منذ أكثر من ثالثني عامًا ،والجميع حفظ موقعي
هنا» ،يقول لـ«األخبار» .ويؤكد أحد زبائنه ّأن أبو محمد «بات جزءًا من
مالمح رمضان في الالذقية» .خــارج شهر الصيام ،يستخدم أبــو الــورد
ّ
ويتجول ليبيع املشروبات .قبل
دراجــة نارية بثالث عجالت (طريزينة)،
ً
سنوات كان يجول على قدميه ،حامال اإلبريق الفولكلوري الكبير على
ّ
ظهره ،لكن «العمر إلو حقو» يقول الرجل ،ويؤكد أنه مطمئن إلى أن مهنته
«لن تنتهي في كل األحوال» ،فقد بدأ بتعليمها البنه ،كي يرثها من بعده.
يعتمد أبو الــورد «سياسة اقتصادية» ،تقوم على بيع أكبر كمية ممكنة
بأسعار منافسة وجودة عالية .سكن أبو محمد الالذقية منذ كان ّ
فتيًا،
قادمًا من إدلــب .اليوم ،ينتظر ابــن مدينة سلقني انتهاء الحرب ،ليقضي
شهر رمضان مع إخوته هناك ،فهم ما زالــوا ينتظرون منه إعــداد التمر
الهندي البارد ،ليشربوه معه بسالم.

صفاء صالل
ُ
الرحلة إلــى «كنيسة السيدة الـعــذراء» في مدينة ديــر الــزور شرق
سوريا ترسم دروبًا من اآلالمّ .
فجر تنظيم «داعش» الكنيسة غداة
سيطرته على أجــزاء واسعة من املدينة عــام  ،2013ساحة املذبح
هي كل ما بقي من الكنيسة .الدمار سيد املشهد ،باستثناء بقايا
ج ــدران ال تــزال قائمة ،ربما أخطأها التفجير .بخطوات متثاقلة
يسير شــادي تــومــا ،ابــن ديــر ال ــزور ،باتجاه ساحة املــذبــح ،يرمق
سـقــف الكنيسة الـتــي كــانــت لــوحــة فنية مــزخــرفــة .ع ــاش الـشــاب
الثالثيني حصار «عروس الفرات» بكل تفاصيله .يقول إن صموده
في دير الــزور كان «رسالة إلى العالم» ،وكــأن مصيره «توحد مع
صليب الكنيسة ليغدو ميالدًا جديدًا» .يحكي الشاب لـ«األخبار»
عن شغفه بمدينته« :ليس لسحر جمالها ،بل ألنها تسكنني قبل
أن أسكنها .هي مدينة الحب والـحــرب .الحياة فيها غير الحياة».
ّ
شكل شادي نموذجًا فريدًا للتحدي ،آثر البقاء في مدينته ،برغم
نزوح جميع رعايا الكنيسة (نحو  300عائلة) ،ليكون «املسيحي
الوحيد الباقي فــي الــديــر» ،وفــق تأكيده .يستذكر توما الحصار
ً
ّ
بتندر ،قائال« :من أظرف اللحظات وسط الحصار أن تكون معدتك
خاوية ،فتؤنسك قرقعتها في ظلمتك ووحدتك» .خالل الحرب على

مدينته ،دأب الـشــاب على االنـطــاق كــل صباح لتوثيق مــا يجري
ً
من عمليات عسكرية ،لكونه مراسال إلحــدى اإلذاع ــات السورية.
«مساحة الرقعة اآلمنة في ديــر الــزور آنــذاك لم تتجاوز كيلومترًا
مربعًا واحدًا» ،يقول .ويضيف« :لكنها كانت مالذًا آمنًا رغم املحيط
امللتهب حولها ،احتوتنا بكل مآسينا .برغم الجوع واألهــوال التي
عشناها ،ووداع ــات رفاقنا الــذيــن ارتـقــوا تباعًا مــن جــراء قذائف
اإلرهابيني ،كنا نعود إلى حياتنا الروتينية» .يلخص شادي لحظة
فك الحصار عن مدينته «املحن تتلوها املنح .لذلك لم نفقد األمل
بفك الحصار ،وكنا نبصر نور القيامة» .لشادي معشوقة جميلة،
هي آلته املوسيقية (الغيتار) ،التي آنسته في ليالي الحصار .اليوم،
عــاد عــدد مــن أبـنــاء املدينة إليها ،بعد أن رحــل «الـطــاعــون» .يؤكد
شــادي ّأن «العالقة بني املسلمني واملسيحيني في املدينة ما زالت
متناغمة ،وأشبه بنوطة موسيقية مترابطة على أســاس املحبة».
فك الحصار انتقل شادي إلى العمل في املجال االنسانيُ ،
بعد ّ
فعني
مديرًا ملستوصف «هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية».
ُ
«وظفت محبتي ألرض الدير ملحبة سكانها ،فإن لم
عن عمل ِه يقول:
تحب الناس فلن تستطيع تقديم املساعدة» .املستقبل بالنسبة إلى
الشاب «يتجلى في جسر ونهر بضفتيه ،وأناس بسطاء يتناغمون
فيما بينهم».
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سوريا

وسط توتر أمني تشهده عدة مناطق في محافظة درعا ،تم اإلفراج
أمــس عــن  15مــوقــوفــا ،وإع ـفــاء مــا يــزيــد على  1000مطلوب من
َ
محلية،
ِقــبــل السلطات الحكومية .ووفــق مــا نقلت وســائــل إعــام ّ
فقد شمل العفو أكثر من  2000شخص ،صدرت سابقًا بحقهم
بــاغــات توقيف .واعـتـبــرت أوس ــاط إعالمية هــذه الخطوة «تلبية
ملطالب أهــالــي درع ــا» ،فيما لــم يـصــدر أي تصريح رسـمــي حول
املوضوع.
ويأتي هذا العفو في وقت يرتفع فيه منسوب التوتر األمني ،وال
سيما في بلدة الصنمني ،بعد استشهاد عناصر من األمن الجنائي
فــي اشتباك مــع مسلحني داخــل البلدة .وزادت الـقــوات الحكومية
التدقيق في عملية الدخول والخروج من الصنمني ،التي بقيت ملدة
طويلة ضمن إطار مصالحة محلية.
وبالتوازي ،هاجم عــدد من املسلحني نقاطًا أمنية في بلدة جلني
في ريف درعا ،بعد توتر ّ
سببه توقيف قيادي سابق في فصيل
«جيش املعتز بالله» ،وفق أوساط معارضة.
(األخبار)

االئتالف الميداني الجديد
بين الفصائل يشي
بوجود إرادة تركية
باستثمار أوراق الضغط
الميداني (أ ف ب)

غليان جبهات «جيب إدلب»
يحيي سيناريوات «ما قبل سوتشي»
«اإلدارة الذاتية» تخطب ّ
ود العشائر:
إخراج محتجزين من الهول
أعلنت «اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»
أنها بدأت ترتيبات إلخراج النساء واألطفال
م ــن ع ــوائ ــل ع ـنــاصــر «داعـ ـ ــش» املـحـتـجــزيــن
فــي مخيم ال ـهــول ،وإعــادت ـهــم إل ــى مناطقهم
األص ـل ـي ــة .وزار وف ــد م ــن «اإلدارة الــذات ـيــة»
املخيم أمــس ،لبحث إخ ــراج هــؤالء قبل عيد
الفطر املقبل «اسـتـجــابــة ملطالب العشائر»،
وفق ما أفاد به بيان رسمي.
وأشـ ــار الـب ـيــان إل ــى أن «الـلـجـنــة ح ــددت آلية

تحليل إخباري

عفو جنائي وسط توتر
أمني في درعا

وسط تحذيرات
غربية من التصعيد
العسكري في
منطقة إدلب،
تبدو التحضيرات
الميدانية ّ
مقدمة
لمعارك أوسع
على طول جبهات
«منطقة خفض
التصعيد» ،بما يعيد
الحال إلى ما قبل
«اتفاق سوتشي»
الروسي ــــ التركي،
حين كانت الكلمة
العليا للميدان

إلخــراج مجموعة من نساء وأطـفــال داعــش،
ِم َّمن لديهم وثائق ثبوتية مع وجود كفيل من
نفس املنطقة» .وأضاف أنه «تم التأكيد على
عــدم إجـبــار أي شخص على الـخــروج إن لم
تكن لــديــه الرغبة فــي ذلــك ،الفـتــا إلــى أن «ما
يـقــارب  % 66مــن القاطنني (فــي املخيم) ال
يملكون ثبوتيات شخصية».
وج ــاء ه ــذا اإلجـ ــراء فــي مـحــاولــة لـخـطــب ّ
ود
العشائر العربية وتخفيف حدة التوتر الذي
شهدته أرياف دير الزور .وأتى بالتوازي مع
ّ
مختصة
مطالبات بإنشاء «محكمة دولية»
بمحاكمة عناصر «داعش» األجانب.
وف ــي م ـس ــودة ال ـت ـشــريــع ال ـخ ــاص بـمـيــزانـيــة
الدفاع األميركية للعام  ،2020والتي كشفت
ع ـن ـهــا ل ـج ـنــة الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ف ــي مجلس
ال ـش ـي ــوخ األمـ ـي ــرك ــي ،بـ ــرز م ـق ـت ــرح بـتـعـيــن
مـبـعــوث أمـيــركــي خ ــاص لـلـتـعــامــل مــع ملف
املـقــاتـلــن الـســابـقــن فــي «داعـ ــش» وأن ـصــاره
الذين يعيشون اآلن في معسكرات احتجاز
في سوريا.
(األخبار)

«ال يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن أي تـعــايــش
سـلـمــي م ـع ـه ــم» .هـ ــذه ال ـج ـم ـلــة الـتــي
ق ــالـ ـتـ ـه ــا امل ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم وزارة
الخارجية الروسية ،ماريا زخاروفا،
في حديثها عن الفصائل اإلرهابية
فــي «جيب إدل ــب» ،قــد تكون مفتاحًا
الس ـت ـقــراء مــا قــد تفضي إلـيــه جولة
امل ـ ـعـ ــارك َاألخـ ـ ـي ـ ــرة ،الـ ـت ــي اق ـت ـص ــرت
عـ ـل ــى ريـ ــفـ ــي حـ ـم ــاة وال ـ ــاذقـ ـ ـي ـ ــة .إذ
ترسم املعطيات املتوفرة من امليدان،
وال ـ ـغـ ــائ ـ ـبـ ــة م ـ ــن أروق ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـف ــاوض
الــروس ـيــة ـ ـ ـ ـ الـتــركـيــة ،مـشـهـدًا بعيدًا
ع ــن ال ـت ـه ــدئ ــة الـ ـت ــي سـ ـ ــادت مـنـطـقــة
«خـ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد» مـ ـن ــذ تــوق ـيــع
«اتـ ـ ـف ـ ــاق سـ ــوت ـ ـشـ ـ ّـي» .وال ي ـ ـبـ ــدو أن
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت امل ـ ـكـ ــث ـ ـفـ ــة بـ ـ ــن أن ـ ـقـ ــرة
ّ
ومــوسـكــو قــد تمكنت حـتــى اآلن من
اجتراح صيغة «مقنعة» تتيح تنفيذ
«مذكرة التفاهم» الخاصة بإدلب بني
ال ـطــرفــن ،خـ ــارج اإلط ـ ــار الـعـسـكــري.
وس ــاهـ ـم ــت مـ ـج ــري ــات امل ـ ـع ـ ــارك فــي
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ف ــي ت ـعــزيــز احـتـمــال
ّ
املواجهة الواسعة ،إذ شكل اجتماع
الفصائل تحت قيادة «هيئة تحرير
الشام» ،وبمشاركة وحدات «الجيش
ال ــوطـ ـن ــي» ،وس ـي ـطــرت ـهــا ع ـلــى بـلــدة
ّ
كـفــرنـبــودة ،محط ُة جــديــدة قــد تعيد
ْ
أحـ ــام «م ـعــركــة وقـ ـ ِـل اع ـم ـل ــوا» الـتــي
أطلقتها «تحرير الشام» في آذار عام
 ،2017واضـعــة هــدفــا لها «الــوصــول
إلـ ــى مــدي ـنــة حـ ـم ــاة» .هـ ــذا االئ ـت ــاف
امليداني الجديد بني الفصائل يشي

بــوجــود إرادة تركية إلظـهــار بعض
أوراق الـ ـضـ ـغ ــط امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ال ـق ــاب ــل
لــاسـتـثـمــار عـلــى طــاولــة الـتـفــاوض،
لـ ـكـ ـن ــه ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل يـ ـجـ ـع ــل م ـ ــن كــل
ت ـلــك ال ـف ـصــائــل عــرضــة لــاسـتـهــداف
العسكري من ِق َبل دمشق وحلفائها،
وه ــو فعليًا مــا ي ـجــري عـبــر عـشــرات
ال ـضــربــات ال ـجــويــة واملــدف ـع ـيــة الـتــي
تستهدف مواقع في أريــاف الالذقية
وحماة وإدلب.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ح ـ ـ ّـدة االش ـت ـب ــاك ــات
ع ـل ــى خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ان ـخ ـف ـضــت
أمـ ــس ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع مـ ـع ــارك األيـ ــام
السابقة ،إال أن التحركات امليدانية
ت ـبــدو مـقــدمــة ل ـع ــودة الـتـصـعـيــد من
أوس ــع أب ــواب ــه .فــإلــى جــانــب تكثيف
ال ـ ـغـ ــارات ال ـج ــوي ــة ،ي ـج ــري ال ـحــديــث
عن اإلعــداد لفتح معبرين للمدنيني
الــراغـبــن فــي م ـغــادرة «جـيــب إدل ــب»
نـ ـح ــو مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـســوريــة ،فــي مـحـيــط ب ـلــدة ص ــوران
فـ ــي ري ـ ــف ح ـ ـمـ ــاة ،وق ـ ـ ــرب بـ ـل ــدة أب ــو
ال ـض ـه ــور ف ــي ريـ ــف إدل ـ ــب ال ـشــرقــي.
وسـتـكــون املـعــابــر مـسـتـعــدة لتقديم
ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة وامل ـس ــاع ــدات من
ِق َبل الجانبني الحكومي والــروســي.
ّ
ويذكر هذا اإلجراء بما جرى في عدد
كبير من مناطق «خفض التصعيد»
قبل انطالق عملية عسكرية واسعة
فيها .وتشير مـصــادر ميدانية إلى
أن الجيش الـســوري دفــع بتعزيزات
إلــى ريــف حـمــاة الشمالي اسـتـعــدادًا

لـتــوسـيــع رق ـعــة االش ـت ـبــاكــات هـنــاك.
وقد تختلف طبيعة املعارك املحتملة
خالل األسابيع الفائتة ،إذ
عما ّ جرى
ّ
ُيتوقع أن يسخن الجيش ّ عددًا أكبر
من املحاور ،وهو ما قد يحفز هجمات
م ــن ج ــان ــب ال ـف ـصــائــل ع ـلــى جـبـهــات
ال تـ ــزال مـضـبــوطــة ح ـتــى اآلن ،مثل
محيط مدينة حلب .والالفت أن تلك
الجبهة التي تشهد وجــودًا عسكريًا
إي ــرانـ ـي ــا ل ــم ت ـن ــزل ــق إل ـ ــى الـتـصـعـيــد
األخير ،على رغم كثافة القذائف التي
سقطت على أحياء حلب .وأتــى ذلك
وسـ ــط غ ـي ــاب ش ـبــه تـ ــام ألي تعليق
بارز من جانب طهران على تطورات
امليدان األخيرة .وبينما غابت أيضًا
بيانات وزارة الدفاع السورية حول
يجري الحديث عن فتح
معبرين للمدنيين
الراغبين في مغادرة
«جيب إدلب» (سانا)

مـجــريــات العمليات األخ ـيــرة ،تولت
وزارة الدفاع الروسية مهمة إحصاء
خسائر املسلحني فيها .وبرز أول من
ّ
عبر توسيع رقعة
أمس تطور الفتُ ،
ّ
استخدام الطائرات املسيرة من قبل
ّ
الفصائل ،فبعدما تركزت هجماتها
ّ
ع ـلــى ق ــاع ــدة حـمـيـمـيــم ملـ ــدة طــويـلــة،
ّ
ومحطة
تعرض كل من مطار حماة
ُّ
الــزارة لتوليد الكهرباء العتداء نفذ
بـطــائــرات مـسـ ّـيــرة .وتمكنت وسائط
ال ــدف ــاع ال ـج ــوي م ــن إس ـق ــاط طــائــرة
في محيط املطار العسكريّ ،
وبينت
ال ـصــور أن ـهــا تـمــاثــل مــا تــم إسـقــاطــه
ســاب ـقــا م ــن أجـ ـ ــواء ق ــاع ــدة حميميم
الجوية.
وبدا الفتًا أمس ،في موازاة التطورات
امل ـيــدان ـيــة ،تـصــريــح امل ـت ـحـ ّـدث باسم
ح ــزب «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» الـتــركــي،
ع ـم ــر ج ـل ـي ــك ،ال ـ ـ ــذي اع ـت ـب ــر ف ـي ــه أن
الـلـقــاء بــن مـســؤولــن أمـنـيــن أتــراك
وسـ ــوريـ ــن س ـي ـك ــون ط ـب ـي ـع ـيــا «ف ــي
ض ـ ــوء ب ـع ــض االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات» .ول ــم
يؤكد جليك حدوث أي لقاء على هذا
املستوى ،لكنه قال أمس إن «وكاالت
امل ـخــابــرات الـتــابـعــة لـنــا وعناصرنا
في امليدان (ضمن سوريا) بإمكانها
ـده فــي الــوقــت
عـقــد أي اج ـت ـمــاع تــريـ ّ
الذي تراه مناسبًا لتجنب وقوع أي
مأساة إنسانية أو في ضوء بعض
االح ـت ـيــاجــات» .وج ــاء الـتـعـلـيــق ردًا
عـلــى تـقــريــر نـشــرتــه إح ــدى وســائــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أف ـ ـ ـ ــاد ب ــوج ــود
اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت رف ـ ـي ـ ـعـ ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى بــن
مـمـثـلــن ك ـبــار ع ــن تــرك ـيــا وس ــوري ــا.
إذ كـ ــانـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «آي ــديـ ـنـ ـلـ ـي ــك»
ال ـت ــرك ـي ــة ق ــد ن ـق ـلــت ع ــن صـحــافـيــن
«الـ ـتـ ـق ــوا ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األسـ ـ ــد» قــول ـهــم إن «ل ـج ـنــة ســوريــة
التقت مع رئيس املخابرات التركية
حقان فـيــدان» .وحينها ،خــرج بيان
ع ــن ال ــرئ ــاس ــة ال ـس ــوري ــة أكـ ــد أن أي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـلــرئ ـيــس ت ـص ــدر عـبــر
القنوات الرسمية فقط.
(األخبار)

لم يصدر أي
تصريح إيراني
الفت حول
التطورات األخيرة
في إدلب
دفع الجيش
السوري بتعزيزات
جديدة إلى
ريف حماة
الشمالي
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نتنياهو في الطريق إلى تشكيل الحكومة:
ليبرمان وزيرًا لألمن؟
علي حيدر
لم تخرج ّ املفاوضات االئتالفية التي يجريها رئيس حكومة
العدو املكلف ،بنيامني نتنياهو ،مع حلفائه في معسكر اليمني
عن التقليد اإلسرائيلي املتبع في مثل هذه الحاالت ،لناحية
رفع السقف ،أو استغالل ضغط الوقت ،أو لعبة حافة الهاوية.
ُّ
فالحكومة السابقة اتفق عليها في الدقائق األخيرة قبل انتهاء
الوقت الرسمي املسموح .واآلن تتكرر التكتيكات نفسها.
الجميع يرفع السقف ،وال يعني ذلك أنه ال توجد خالفات
ً
حقيقية وعميقة ،بل هي موجودة فعال ،لكن تبقى كلمة الفصل
ملصلحة اليمني كجماعة بأن يبقى مسيطرًا على الحكومة.
مشكلة نتنياهو في هذه الوالية من الكنيست أنه لم يحقق
غالبية  61عضو كنيست من دون حزب «إسرائيل بيتنا»
برئاسة أفيغدور ليبرمان ،على عكس ما حدث في الوالية
ّ
السابقة عندما تمكن من تشكيل الحكومة دونه ،إلى أن
التحق ليبرمان في السنة التالية بعدما شعر بأن هناك
مسعى إلدخال «العمل» إلى االئتالف .أما اآلن ،فنال املعسكر
نفسه  65مقعدًا ،من ضمنها خمسة لحزب ليبرمان ،وهو
ما َّ
ضيق املناورة على الجميع ،بمن فيهم داخل «إسرائيل
بيتنا» أنفسهم الذين ال يستطيعون التسبب بسقوط نتنياهو
واليمني عن الحكم.
يحضر لدى األطراف جميعًا سابقتان في التاريخ اإلسرائيلي
ّ
سببت فيهما الخالفات داخل اليمني إجراء انتخابات مبكرة
أدت إلى فوز «العمل» بالحكومة .املرة األولى حصلت عندما
كان يترأس إسحاق شامير «الليكود» وأدت الخالفات داخل
اليمني إلى انتخابات مبكرة في  ،1992فاز في أعقابها إسحاق
رابني على رأس «العمل» .وفي املرة الثانية ،تكرر الخالف داخل
املعسكر نفسه وأدى إلى انتخابات مبكرة في  ،1999وتكرر
فيها سقوط «الليكود» برئاسة نتنياهو ،وفاز بموجبها إيهود
باراك برئاسة الحكومة.
في ظل هذه األجواء ،جرت وتجري املفاوضات االئتالفية
ومحورها الرئيسي موقف ليبرمان الذي يملك مفتاح تشكيل
الحكومة .فبعد تجاذبات ورسائل متبادلةُ ،عقد لقاء مطول
مساء أول من أمس بني نتنياهو وليبرمان توصل فيه الطرفان
إلى اتفاق مبدئي يتسلم بموجبه األخير منصب وزير األمن
في حال انضمامه إلى االئتالف .يجسد هذا االتفاق حدوث
تقدم حقيقي قبل أقل من أسبوع على نهاية املدة القانونية،
وبعدما كانت اإليحاءات بأن شركاء نتنياهو لن يتوصلوا إلى

اتفاق ،لكن الواقع أن ما جرى ويجري ما زال تحت سقف
اللعبة الداخلية.
في كل األحوال ،يتصل التقدم الذي تحقق بمطالب ليبرمان في
إدارة حقيبة األمن ،كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
إذ تمت املوافقة عليها بموجب «خطوط أساس» تتصل بحركة
«حماس» في غزة ،حتى ال تتكرر السجاالت التي أدت إلى
استقالة ليبرمان من املنصب نفسه سابقًا .ووفق التقديرات
املتداولة من املتوقع أن يحصل «إسرائيل بيتنا» ،أيضًا على
وزارة الهجرة .مع ذلك ،لفتت الصحيفة إلى أنه برغم التفاهمات،
لم تتم تسوية الخالفات بني نتنياهو وليبرمان كلها ،وال سيما
القضايا األساسية املرتبطة بقانون التجنيد وموضوع الدين
والدولة ،إضافة إلى خالفات حول ممثل «إسرائيل بيتنا» في
لجنة الداخلية في الكنيست.
في غضون ذلك ،أكدت تقارير إعالمية إسرائيلية أن ليبرمان
اجتمع مع رئيس أركان الجيش ،بتصديق من نتنياهو،
وأجرى محادثات مع قادة األجهزة األمنية ،من ضمنهم رئيس
«الشاباك» ،وهو ما يؤشر على أن عودة ليبرمان إلى وزارة
مواز ،عمد نتنياهو في
األمن باتت أمرًا محسومًا .وعلى خط ٍ
األيام األخيرة إلى تسريع وتيرة لقاءاته مع رؤساء األحزاب،
وتوصل إلى تفاهمات في القضايا املركزية مع حزب «شاس»
الحريدي .وفي املقابل ،توصف املحادثات مع «يهدوت هتوراه»
بأنها أكثر تعقيدًا.
من جهة أخرى ،أعلن املستشار القضائي للحكومة
اإلسرائيلية ،أفيحاي مندلبليت ،تأجيل جلسة االستماع إلى
رئيس الحكومة ،نتنياهو ،حتى الثاني من تشرين األول/
أكتوبر املقبل .يأتي ذلك ،بعدما كان املوعد السابق في العاشر
من تموز /يوليو املقبل .وكان نتنياهو قد طلب تأجيله لسنة
بذريعة حجم مواد التحقيق ،لكن املستشار القضائي وافق
جزئيًا على الطلب الذي قدمه عبر محاميه ،مشيرًا إلى أنه ال
يوجد ما يبرر هذا التأجيل الطويل .وقال مندلبليت إنه قرر
االستجابة لطلب تأجيل جلسة االستماع ثالثة أشهر أخرى
ً
زيادة على ثالثة سابقة أعطيت له ،وهي أصال زيادة على
الجدول الزمني املحدد في التعليمات .ورأى املستشار أنه ال
يوجد ما يبرر تأجيل الجلسة لعام ،وفق طلب نتنياهو ،كذلك
إن التأجيل «يمس باملصلحة العامة في اتخاذ القرار في امللف
في أقرب وقت ممكن» .يشار إلى أن نتنياهو متهم بتلقي
الرشوة في «ملف  ،»4000وباالحتيال وخيانة األمانة في
«امللف  »1000و«.»2000

فلسطين

«غالف غزة» يشتعل :الحرائق مقابل مساحة الصيد
على رغم سريان تفاهمات التهدئة في غزة ،تشي األوضاع
الميدانية بتكرار سيناريوهات التصعيد السابقة .فقد عادت
«األدوات الخشنة» بعدما أشعلت عشرات البالونات الحارقة
منطقة «غالف غزة» بسلسلة حرائق غير مسبوقة ،ردًا على
تقليص العدو مساحة الصيد في البحر بأكثر من طريقة،
بالتوازي مع التحشيد لـ«مسيرات العودة» اليوم
غزة ــــ هاني إبراهيم
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ع ـ ــاد ال ـت ـس ـخ ــن امل ـي ــدان ــي
إلــى ح ــدود قـطــاع غــزة ج ــراء التعرقل
امل ـت ـك ــرر لـتـنـفـيــذ ت ـفــاه ـمــات الـتـهــدئــة
والـ ـتـ ـلـ ـك ــؤ اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ف ـ ــي ت ـن ـف ـيــذ
ب ـع ـض ـه ــا ،خ ــاص ــة تـ ـع ـ ّـم ــده تـقـلـيــص
مساحة الصيد ومالحقة الصيادين
دون إعالن ذلك ،وهو ما كان سببًا في
إطالق دفعات متتالية من البالونات
الـ ـح ــارق ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوط ـن ــات«غ ــاف
غزة» .أدت تلك البالونات إلى سلسلة
ح ـ ــرائ ـ ــق كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي امل ـس ـت ــوط ـن ــات،
وص ـلــت ذروت ـه ــا أم ــس بــال ـتــزامــن مع
ُ
ارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ــرارة ،لــتـسـجــل
حرائق في أكثر من  30موقعًا جنوب
ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي دف ــع
مئات املستوطنني إلى إخالء منازلهم

والـ ـ ـه ـ ــرب مـ ـنـ ـه ــا ،وفـ ـ ــق ق ـ ـنـ ــاة «كـ ـ ــان»
الـعـبــريــة .يــأتــي ذل ــك ـ ـ كـمــا يـبــدو ـ ـ ردًا
عـلــى تقليص بـحــريــة ال ـعــدو مساحة
الصيد املسموح بها للفلسطينيني،
ّ
ً
وقــد قلصها أمــس أيضًا مــن  12ميال
ب ـحــريــا إلـ ــى  10أمـ ـي ــال ب ــدع ــوى ال ــرد
على استمرار إطــاق البالونات ،وقد
كــان عــدد من الصيادين قد تعرضوا
إلطالق نار متكرر ،ما دفعهم إلى ترك
العمل أليام.
وت ــرب ــط ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة اس ـت ـمــرار
الهدوء بمواصلة العدو تنفيذ بنود
الـ ـتـ ـه ــدئ ــة ،ك ــذل ــك ف ـ ــإن ت ــأخ ــر إدخ ـ ــال
األموال القطرية نهاية األسبوع املقبل
قد يعني عودة التصعيد .وفوق ذلك،
قالت مصادر في الفصائل لـ«األخبار»،
إن الـيــوم (الجمعة) سيكون اختبارًا
جــديـدًا الل ـتــزام االح ـتــال التفاهمات،

وتحديدًا «إذا قرر العودة إلى سياسة
قتل املتظاهرين واستخدام الرصاص
الحي ...سيؤدي هذا إلى حالة تصعيد
وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة» ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى م ــراق ـب ــة
تنفيذ ب ـنــود أخ ــرى تتعلق باملعابر
والتصدير واالسـتـيــراد مــن املفترض
أن ت ــدخ ــل ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ األسـ ـب ــوع
امل ـق ـب ــل .ون ـق ـلــت املـ ـص ــادر أن آخـ ــر ما
ب ـل ـغ ـهــم م ــن الـ ـع ــدو ع ـب ــر الــوس ـي ـطــن
املصري واألوروبي هو وعد بتخفيف
القيود التي يفرضها على البضائع
املـمـنــوع إدخــال ـهــا إل ــى الـقـطــاع خــال
األسبوع املقبل ،بما في ذلك البضائع
«املزدوجة االستخدام» .ومن املفترض
أن ُيـسـمــح كـخـطــوة أول ــى بــدخــول 40
صـنـفــا م ــن أص ــل  200م ـنــع االح ـتــال
إدخ ــال ـه ــا ب ـعــد ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة عــام
 ،2014ث ــم سـ ُـيـسـمــح بـتـصــديــر أن ــواع
جــديــدة مــن بـضــائــع غ ــزة إل ــى الضفة
املـحـتـلــة وع ــدد م ــن الـ ــدول األوروب ـي ــة
واألجنبية.
رغ ــم ذل ــك ،ت ـقــول امل ـص ــادر نـفـسـهــا إن
تصعيد إطالق البالونات الحارقة رد
«موضعي» على التراجع عن توسيع
مـســاحــة الـصـيــد .وف ــي الــوقــت نفسه،
دعت «الهيئة العليا ملسيرات العودة»
الـغــزيــن إلــى «املـشــاركــة الــواسـعــة في
فعاليات جمعة التكافل والـتــراحــم...
على طــول الـحــدود الشرقية» ،بعدما

ألـ ـغ ــت فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـج ـم ـع ــة امل ــاض ـي ــة
لضمان الهدوء.
ف ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،وض ـ ـمـ ــن ال ـت ـح ــري ــض
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي امل ـ ـتـ ــواصـ ــل عـ ـل ــى ح ــرك ــة
«ال ـج ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي» ،ادعـ ــى مــوقــع
«والال» العبري أن تقديرات الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي تـشـيــر إل ــى أن الـحــركــة
ّ
قـ ــد تـ ـش ــن هـ ـجـ ـم ــات صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة أو
عـمـلـيــات قـنــص أو إط ــاق صــواريــخ
مـ ـض ــادة لـ ـل ــدب ــاب ــات ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـض ـغ ــط األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
الجمهورية اإليــرانـيــة ،فــي وقــت قال
فـيــه األم ــن ال ـعــام ل ـ «ال ـج ـهــاد» ،زيــاد
النخالة ،إن حركته «لــن تــألــو جهدًا
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ل ـ ـجـ ــرائـ ــم االح ـ ـ ـتـ ـ ــال فــي
مــديـنــة ال ـق ــدس ،كـمــا بــاقــي الـجــرائــم
فــي األراضـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة» .ووفــق
تـ ـق ــدي ــرات الـ ـجـ ـي ــش ،ال تـ ـ ــزال ف ــرص
ال ـت ـص ـع ـي ــد ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ــدًا،
ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ــم «م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت املـ ـسـ ـت ــوى
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـت ــوص ــل إل ـ ــى ت ـســويــة
م ــع ح ـم ــاس» ،وه ــو م ــا دف ــع «ق ـيــادة
امل ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب ـيــة» إل ــى تـغـيـيــرات
ف ــي خ ـط ـط ـهــا ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة تـقـتـضــي
رفع جاهزية الوحدات القتالية التي
سـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي أي ع ـم ـل ـيــة واسـ ـع ــة،
بما فــي ذلــك التجهيزات الهندسية
ف ــي «ف ــرق ــة غـ ـ ــزة» وم ـن ــاط ــق ال ـق ـتــال
املتوقعة ،وفق املوقع نفسه.
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السودان

«تــؤكــد مـطــارات أبــو ظبي وقــوع حــادثــة فــي مطار أبــو ظبي الــدولــيّ ،
تسببت فيها
مركبة لنقل اإلمدادات في ساحة املطار التابعة ملبنى املسافرين رقم  .»1ذلك كان
التعليق اإلماراتي الرسمي على إعالن حركة «أنصار الله» في شهر تموز /يوليو
عام  2018استهداف مطار أبو ظبي الدولي بطائرة ّ
مسيرة من طراز «صماد .»3
ٌ
بصمات للقوات اليمنية عليها.
تعليق استهدف التقليل من شأن الحادثة ،ونفي أي ّ
لكن بعد حوالى عام من وقوعها ،تأتي املشاهد التي بثتها أمس قناة «املسيرة»
التابعة لـ«أنصار الله» للعملية لتدحض االدعاءات اإلماراتية ،وتؤكد حجم التطور
الذي بلغته قدرات الجيش واللجان الشعبية ،وخصوصًا في مجال الطيران ّ
املسير.
إذ تـظـهــر املـشــاهــد األضـ ــرار الـتــي لحقت
ب ـ ــ« »1 TERMINALفي مطار أبــو ظبي
الدولي بعد استهدافه ،كاشفة عن إنجاز
عسكري مصحوب باحتراف أمني نظرًا
ّ
الى دقة اإلصابة.
وتـ ــرافـ ــق ن ـش ــر ت ـل ــك امل ـش ــاه ــد م ــع إع ــان
ال ـق ــوات الـيـمـنـيــة ،أم ــس ،لـلـمــرة الـثــالـثــة في
غضون ثالثة أيام ،استهداف مطار نجران
بـطــائــرة مـسـ ّـيــرة مــن ط ــراز «قــاصــف »2K
هاجمت منظومة الـ«باتريوت» في املطار،
بعد عملية استخبارية دقيقة ،فيما نقلت
وكالة األنباء السعودية عن املتحدث باسم
«التحالف» ،تركي املالكي (الصورة) ،قوله:
«اليوم تمكنت ( )...قوات الدفاع الجوي امللكي السعودي من اعتراض طائرة ّ
مسيرة
تحمل متفجرات أطلقتها امليليشيا الحوثية اإلرهابية ،محاولة استهداف مطار
نجران اإلقليمي الذي يستخدمه آالف املواطنني املدنيني واملقيمني يوميًا» .وكانت
طائرة من الطراز نفسه ،تابعة لسالح الجو ّ
املسير في القوات اليمنية ،قد استهدفت،
صباح أول من أمس ،مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران ،وذلك بعد ساعات
من استهداف مخزن األسلحة في املطار عينه بـ«قاصف  »2Kثالثة ،صباح الثالثاء.
(األخبار)

مثلت نهاية المفاوضات بين «العسكر»
وقوى «الحرية والتغيير» عودة إلى المربع
الصفر ،حيث مماطلة «المجلس العسكري»
ّ
تصب في عدم االعتراف بتمثيل
بذرائع
قادة الحراك للشارع ،فيما تواصل «قوى
الثورة» برنامج خطواتها التصعيدية ،إلجبار
ما بات يعرف بـ«قوى الثورة المضادة» على
تسليم السلطة

عودة إلى المربع الصفر

«الثورة المضادة»
ماضية في «العسكرة»

بعد انتهاء املـفــاوضــات بــن املجلس
ال ـع ـس ـك ــري وتـ ـح ــال ــف ق ـ ــوى «إع ـ ــان
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» أول م ــن أم ــس،
إلــى عــدم االتـفــاق على نسب التمثيل
ف ــي «امل ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي» ورئــاس ـتــه،
وتـ ـمـ ـس ــك الـ ـط ــرف ــن بـ ـ ـق ـ ــرار ال ـج ـه ــاز
الــذي يمثل رأس الــدولــة ،عــاد املشهد
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــا ق ـبــل
املفاوضات التي انطلقت بعد أسبوع
ع ـلــى إط ــاح ــة الــرئ ـيــس ع ـمــر الـبـشـيــر
وإع ــان تشكيل املـجـلــس الـعـسـكــري،
ليبقى الشارع السبيل الوحيد إلجبار
«الـعـسـكــر» على تسليم السلطة إلى
ح ـك ــم م ــدن ــي ان ـت ـق ــال ــي ،ي ـش ــرف عـلــى
عـمـلـيــة ت ـح ــول دي ـم ــوق ــراط ــي مــدتـهــا
ث ــاث سـ ـن ــوات ،وف ــق أه ــم مـخــرجــات
الحوار.
عودة املشهد إلى تلك املرحلة تتجلى
ّ
ف ــي الـ ـشـ ـع ــارات الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب ب ـحــل
«ال ـع ـس ـكــري» ،وتـسـلـيــم الـسـلـطــة إلــى

مقالة تحليلية

اليمن

بالصورة« ...صماد  »3في مطار أبو ظبي

امل ــدنـ ـي ــن ،وت ـج ــدي ــد ق ـ ــوى «ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـيــر» ال ــدع ــوات إل ــى مـسـيــرات
مليونية وتسيير املواكب صوب ّ
مقر
االعتصام املفتوح أمام قيادة الجيش
في الخرطوم ،وإيقاف مرور القطارات
ع ـب ــر س ــاح ــة االعـ ـتـ ـص ــام ،والـتـمـهـيــد
ل ـت ـن ـف ـيــذ إضـ ـ ـ ــراب وعـ ـصـ ـي ــان م ــدن ــي.
كما تتجلى في تجاهل «العسكري»
م ـط ــال ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،واسـ ـ ـت ـ ـم ـ ــراره فــي
ُ
إصـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــرارات غ ـيــر امل ـ ـخـ ـ ّـول بها
جـ ـه ــاز يـ ـفـ ـت ــرض أنـ ـ ــه انـ ـتـ ـق ــال ــي ،مــن
سبيل ق ــرار إل ـغــاء تجميد الـنـقــابــات
واالتـحــادات املهنية ،وتعيني أعضاء
جدد في املجلس ،وتهديد املضربني
عن العمل بخسارة وظائفهم.
ويسعى «العسكري» ،من خالل إعادة
عـمــل الـنـقــابــات واالتـ ـح ــادات املهنية
واالت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ألصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل،
وال ـت ــي ك ــان املـجـلــس ق ــد جـ ّـمــدهــا في
ّ
نـ ـيـ ـس ــان /أبـ ــريـ ــل امل ـ ــاض ـ ــي ،فـ ــي ظ ــل

هدد «العسكري» المضربين عن العمل بالفصل من وظائفهم (أ ف ب)

اتهامات تواجهها بسيطرة موالني
لـ ـنـ ـظ ــام عـ ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ع ـل ـي ـه ــا ،إل ــى
ال ـت ـم ـه ـيــد ل ـس ـحــب ب ـس ــاط ال ـشــرع ـيــة
من التجمعات املهنية غير الرسمية
(غـ ـي ــر املـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا) الـ ـت ــي تـشـكــل

يسعى «العسكري» من خالل
إعادة عمل النقابات إلى سحب
الشرعية من «المهنيين»
«تجمع املهنيني الـســودانـيــن» الــذي
ي ـقــود االح ـت ـجــاجــات فــي ال ـبــاد منذ
ش ـ ـهـ ــور ،مـ ــن س ـب ـي ــل «ال ـب ـي ـط ــري ــون»
و«اإلعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون» و«الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــادل ـ ــة»
و«املحامون» ،علمًا منه
و«املعلمون»
ُ ّ
بــأن هــذا التجمع الــذي شكل في عام
 2016مــن دون أن يـحـظــى بــاعـتــراف
ّ
الـحـكــومــة فــي عـهــد الـبـشـيــر ،فــي ظــل

قانون يحظر تشكيل نقابات مهنية
ّ
تضم
مستقلة ويسمح فقط بنقابات
جـمـيــع الـعــامـلــن فــي املــؤس ـســات من
دون فصل ،يستلهم قوته من «العمل
ال ـج ـمــاعــي» ،وق ــد أث ـبــت ق ــدرت ــه على
ّ
تنظيم االحـتـجــاجــات فــي ظــل الـتــزام
املتظاهرين بالساعة التي يحددها
التجمع للتظاهر .وفــي هــذا اإلط ــار،
اعتبر «تجمع املهنيني» القرار َّ
«ردة
تخدم أجندة الثورة املضادة ،وتعمل
ع ـلــى ت ـبــديــد م ـكــاســب الـ ـ ـث ـ ــورة» ،في
ح ــن يــؤكــد ال ـقــانــون ـيــون أن تشكيل
هذه التجمعات املهنية يتماشى مع
الــدسـتــور فــي امل ــادة  ،40الـتــي ّ
تنص
ع ـلــى أن ــه «ي ـك ـفــل ال ـحــق ف ــي الـتـجـمــع
السلمي ،ولـكــل فــرد الـحــق فــي حرية
ال ـت ـن ـظ ـيــم م ــع آخـ ــريـ ــن ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
الحق في تكوين األحــزاب السياسية
والجمعيات والنقابات واالتـحــادات
املـهـنـيــة أو االن ـض ـمــام إلـيـهــا حماية
ملصالحه».

ول ـ ــم ي ـك ـت ــف «املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري»
بمواجهة قادة االحتجاجات ،بل ذهب
بعيدًا فــي اب ـتــزاز املحتجني فــي لقمة
الـعـيــش ،م ـهــددًا املـضــربــن عــن العمل
صــل مــن وظــائـفـهــم .ه ــذا مــا قاله
بــالـفـ ً
رئيس املجلس ،محمد
نائب
صراحة
ُ ّ
ح ـمــدان دق ـلــو ،امل ـلــقــب بــ«حـمـيــدتــي»،
فــي خ ـطــاب أم ــام مـجـمــوعــة مــن أف ــراد
قــوات «الــدعــم السريع» التي يرأسها،
ً
قــائــا« :كــل مــن ُيـضــرب عــن العمل لن
ي ـعــود إل ـيــه م ــرة أخـ ـ ــرى» ،بـحـســب ما
ظـهــر ف ــي مـقـطــع م ـصــور انـتـشــر على
مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،مساء
أول م ــن أمـ ــس .وردًا ع ـلــى ذلـ ــك ،نشر
مـحـتـجــون ص ــورًا لـهــم وه ــم يحملون
الفتات عليها عبارة «حميدتي ،تعال
اف ـص ـل ـن ــي» ،م ـت ـه ـمــن قـ ـ ــوات «ال ــدع ــم
السريع» ،التي سبق أن ّ
روعــت أهالي
املتظاهرين
دارفور ،بإطالق النار على ُ
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ع ـنــدمــا ق ـت ــل عــدة
محتجني وأصيب عشرات آخرون.

إذًا ،هـ ـ ــي مـ ـع ــرك ــة كـ ـس ــر عـ ـظ ــم بــن
املـحـتـجــن ال ــذي ــن يـطــالـبــون الجيش
بـتـسـلـيــم الـسـلـطــة «فـ ـ ــورًا» إل ــى ق ــادة
الـحــراك مــن جهة ،و«العسكر» الذين
بـ ــاتـ ــوا ي ــوصـ ـف ــون بـ ـ ــ«ق ـ ــوى الـ ـث ــورة
املـ ـ ـ ـض ـ ـ ــادة» م ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة .وف ــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،اعـتـبــرت مجلة «فــوريــن
ب ــول ـي ـس ــي» األم ـي ــرك ـي ــة أن «ال ـ ـثـ ــورة
امل ـض ــادة ب ــدأت تـنـشــط وس ــط جمود
املـ ـف ــاوض ــات» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ق ــادة
الجيش بدأوا يتراجعون عن تعهدهم
بتسليم الـسـلـطــة إل ــى املــدن ـيــن .لكن
بحسب كبير الباحثني في «املجلس
األط ـ ـل ـ ـن ـ ـطـ ــي» ،كـ ــام ـ ـيـ ــرون هـ ــدسـ ــون،
ُت ّ
عد استراتيجية «تبديد الوقت في
التفاصيل الصغيرة وتــرك اآلخرين
ي ـ ـ ـصـ ـ ــارعـ ـ ــون» س ـ ــاح ـ ــا ذا حـ ــديـ ــن.
ويعتبر هــدســون ،وفــق ما تنقل عنه
املجلة نفسها ،أن هناك مؤشرات على
وج ــود انـقـســام داخ ــل قـيــادة الجيش
وال ـق ــوات الـنـظــامـيــة ،مــن بينها منع

حراس مدير جهاز األمن واملخابرات
الوطني السابق ،الفريق صالح قوش،
فريق النائب العام من دخــول منزله
الحتجازه والتحقيق معه في قضية
فـســاد .وتـبــدو اإلق ــاالت والتعيينات
األخ ـي ــرة ف ــي املـجـلــس الـعـسـكــري في
اإلط ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ــه ،وآخ ـ ــره ـ ــا أمـ ـ ــس مــع
تعيني الفريق أول ركــن جمال الدين
عمر إبراهيم ،عضوًا جديدًا ورئيسًا
للجنة األم ــن والــدفــاع ،خلفًا للفريق
ال ــرك ــن م ـص ـط ـفــى م ـح ـمــد مـصـطـفــى،
ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ب ــاس ـت ـق ــال ـت ــه «لـ ـظ ــروف
صحية» حسب بـيــان املـجـلــس ،علمًا
بأنه أدار ملف التفاوض مع «الحركة
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــركـ ــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،وهـ ـ ــو ُيـ ـصـ ـن ــف مـ ــن ذوي
التوجهات اإلســامـيــة داخ ــل الـقــوات
املـسـلـحــة ،وذل ــك بـعــد ثــاثــة أســابـيــع
على استقالة ثــاثــة أعـضــاء آخــريــن،
بينهم رئيس اللجنة السياسية.
(األخبار)
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الغضبة «الشرعية» على بريطانيا :منحازة لـ«أنصار الله»!
لقمان عبد الله
ُ ِّ
بات جليًا االختالف في أجندات الدول املشكلة لتحالف
ًّ
َ
الحرب على اليمن .إذ تجمع كل من بريطانيا واإلمارات
ٌ
أجندة مشتركة ،قبالة أخرى بني الواليات املتحدة
ً
ٌ
والسعودية .وهو خالف يأخذ أشكاال متعددة في مقاربة
القضايا كافة ،بدءًا من تلك املتصلة باستمرار الحرب
ً
وتفعيل املسار السياسي ،وصوال إلى تقاسم النفوذ
واملغانم .تقوم رؤية لندن وأبو ظبي على اعتماد الواقعية
السياسية في مقاربة األزمة ،من خالل التسليم بالواقع
التاريخي الجغرافي والديموغرافي ملحافظات شمال البالد،
أي ما يسمى تاريخيًا «الهضبة أو مناطق الجبال» .بمعنى
آخر ،االعتراف بموازين القوى الحالية باعتبارها أمرًا واقعًا
لم تستطع آلة الحرب تغييره أو اختراقه أو التأثير على
مراكز قراراته العسكرية والسياسية على رغم قساوة
الحرب ،والحصار املفروض على املنافذ البرية والبحرية
والجويةً .
بناء على هذه الرؤية ،دفعت لندن مباشرة ،ومن
خالل األمم املتحدة ،إلى اإلسراع في تطبيق املرحلة األولى
من اتفاقات السويد ،من خالل املوافقة على العرض ُامل َّ
قدم
من «أنصار الله» باالنسحاب من طرف واحد من املوانئ
الثالثة في الحديدة .والجدير ذكره ،هنا أيضًا ،أن السياسة
ّ
ّ
تشجع
والبرامج التطبيقية لكل من بريطانيا واإلمارات
انفصال الجنوب عن اليمن ،على اعتبار السيطرة على تلك
املنطقة الحيوية ذات أبعاد جيو ـ ـ سياسية ملصالح البلدين.
في مقابل ذلك ،تبدي الرؤية األميركية ـ ـ السعودية خشية
ً
من تطور حركة «أنصار الله» مستقبال ،وإمكانية تشكيلها
تهديدًا للداخل السعودي كونها على ّ
تماس مباشر مع
اململكة ،واألخطر من ذلك دخول الحركة كطرف في األمن
اإلقليمي ،وحديث مسؤوليها علنًا عن أنهم جزء من
محور املقاومة .وعليه ،ال تستطيع الرياض ،ومن خلفها
واشنطن ،القبول برهن األمور بالنيات واإلرادة التي تتغير
وفق الظروف واملصالح .وبدل ذلك ،تتمسك كل منهما
بإبقاء اليمن موحدًا ،شرط أن يكون ضعيفًا (لوحظ في
َ
َ
األميركيني،
السفيرين
اآلونة األخيرة تشديد كبير من ِق َبل
ُ
وامل َّ
عي حديثًا كريستوفر هينزيل،
السابق ماثيو تولر،
على وحدة األراضي اليمنية) ،والقبول ّ
بمكوناته كافة بما
فيها «أنصار الله» .وهي ّ
تقدر أن نسبة الحركة من البالد
تتراوح بني  15و 20باملئة ،وأن تلك النسبة يمكن تذويبها
من خالل الوصاية السعودية ـ ـ األميركية على ّ
املكونات
األخرى.
رغم ذلك ،ال يصل االختالف في الرؤى واألجندات إلى ّ
حد
انفراط عقد «التحالف» ،واضمحالل املصالح املشتركة
بني دوله .لكن االختالف ينعكس على األرض من خالل

التطبيقات العملية لألجندات املنفصلة الجاري تنفيذها على
قدم وساق ،بأوجه وأشكال مختلفة .ويستثمر الطرفان،
َ
في سعيهما لتنفيذ أجندتيهما ،في التنمية واألعطيات
املالية ،ومحاوالت السيطرة على مناطق نفوذ الطرف اآلخر،
كحالة الضغط التي تتعرض لها «الشرعية» املدعومة من
واشنطن والرياض لسحب ّقواتها من وادي حضرموت
وإحالل قوات «النخبة الحضرمية» التابعة لإلمارات
مكانها .وقد شهدت نهاية األسبوع املاضي تصعيدًا
خطيرًا في هذا اإلطار ،تجلى في الخطاب الذي ألقاه رئيس
«املجلس االنتقالي الجنوبي» في مؤتمر للفصائل املوالية
لإلمارات في عدن ،دعا فيه إلى تشكيل جبهة عسكرية
إلخراج قوات «الشرعية» من وادي حضرموت .يأتي ذلك
في وقت يتعرض فيه السفير السعودي في اليمن ،محمد
آل جابر ،لحملة إعالمية شرسة من ِق َبل ّ
املكونات املؤيدة
لإلمارات واإلعالم التابع لها.
ّ ً
ّ
يتعرض األداء السياسي البريطانيُ ،ممثال
في املقابل،
بالسفير لدى اليمن مايكل آرون ،ملوجة انتقادات واسعة
في األوساط السياسية واإلعالمية التابعة لـ«الشرعية».
وهي انتقادات تطاول حتى املبعوث األممي إلى اليمن،
مارتن غريفيث ،على خلفية انطالقه من «مبادئ خاطئة
في املساواة بني الطرفني» بحسب توصيفات حكومة عبد
ربه منصور هادي ،باإلضافة إلى اتهامه بعدم النزاهة
واالبتعاد عن الحياديةّ .
تهج ٌم بلغ ذروته أمس مع توجيه
حكومة هادي رسالة إلى األمني العام لألمم املتحدة شكت
فيها ما ّ
سمتها «تجاوزات» غريفيث ،متهمة األخير
بـ«شرعنة امليليشيات» ،و«تجزئة» اتفاق السويد ،وذلك
ُ
َ
بعدما أثار حنقها تصديقه على خطوة انسحاب «أنصار
الله» من موانئ الحديدة ،وأيضًا رفضه االنحياز إلى
موقفها في مشاورات ّ
عمان االقتصادية األخيرة ،حيث
ّ
حملته مسؤولية الفشل.
وكان السفير البريطاني قد انتقد ،في تغريدة على «تويتر»،
ّ
َمن أطلق عليهم «املتهكمني اليمنيني» ،الذين ينتقدون كل ما
ٌ
يفعله الطرف اآلخر حتى لو كان إيجابيًا .وهو موقف قوبل
ّ
بحملة إعالمية شككت في أداء آرون وأداء بالده ،واتهمتهما
باالنحياز إلى «أنصار الله» ،وخصوصًا أن اإلعالم
البريطاني يحاول في اآلونة األخيرة إعطاء مساحة لم تكن
موجودة في السابق لرأي صنعاء ،من خالل استضافة
شخصيات مقربة من «أنصار الله» أو شخصيات وطنية
ّ
تعبر عن رفضها العدوان على بالدها .وعلى ضوء ذلك،
وتعبيرًا عن رفض هذا التصرف ،قاطعت جهات سياسية
وإعالمية اإلفطار السنوي الذي يقيمه السفير البريطاني
لدى اليمن في العاصمة السعودية الرياض.

ّ
اتفاق السالم تحت تهديد السالح :تعثر احتواء «جبهة الخالص»
جنوب السودان

ترفض مجموعات مسلحة
في جنوب السودانَّ االلتحاق
باتفاق السالم ُ
الموقع مع
الحكومة ،والذي ترى الواليات
المتحدة وبلدان «الترويكا» أن ال
إمكانية ّ
لضم تلك المجموعات
إليه بحجة غياب اإلرادة السياسية
لديها ،في حين تطالب وساطة
«اإليغاد» بإلحاقها لوقف القتال
ضد الحكومة

ترى الحكومة ضرورة احتواء
«جبهة الخالص» والدخول معها
في مفاوضات منفصلة (أ ف ب)

جوبا ــــ أتيم سايمون
قـ ـبـ ـي ــل ت ــوقـ ـي ــع اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـس ـ ــام بــن
ال ـح ـكــومــة واملـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة في
جنوب الـســودان ،في ال ـ  5من أيلول/
سبتمبر املاضي ،أعلنت حوالى ست
مجموعات مسلحة رفضها مسودة
ِّ
االت ـفــاق ال ــذي لــم تــوقــع عـلـيــهُ ،معللة
ذلـ ــك بـ ــأن ال ــوث ـي ـق ــة ال ـت ــي اعـتـمــدتـهــا
األطراف كتسوية سياسية لم تخاطب
األسباب الجذرية للنزاع ،إلى جانب
كونها أهملت قضية الفدرالية التي
ترى ضرورة اعتمادها كنظام للحكم.
وم ـمــا شـ ّـجــع تـلــك امل ـج ـمــوعــات ،الـتــي
تملك وج ــودًا عـسـكــريــا عـلــى األرض،
على اتـخــاذ مــوقــف الــرفــض ،ممانعة
الواليات املتحدة وبلدان «الترويكا»
(تـضـ ّـم إلــى جانب الــواليــات املتحدة،
املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة وال ـن ــروي ــج) ّ
ضمها
إل ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ب ـح ـجــة غـ ـي ــاب اإلرادة
السياسية لديها ،األمــر الــذي جعلها
ُ
تـ ـعـ ـل ــن ع ـ ــن مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ضــد

الحكومةّ ،
مهددة بذلك جهود وساطة
«اإليـغــاد» ،التي شــددت على ضرورة
إلحاقها بالعملية السلمية.
وم ـ ــن ض ـم ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات امل ـس ـل ـحــة
الـ ــراف ـ ـضـ ــة التـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ،ح ــرك ــة
«جبهة الـخــاص الــوطـنــي» املسلحة
بزعامة توماس شريلو ،و«التحالف
الـجـمـهــوري الــديـمــوقــراطــي» (تنظيم
مسلح) يقيادة قاتويج ثيج ،و«حركة
جـنــوب ال ـســودان الوطنية للتغيير»
بـقـيــادة فــاكـيـنــدي أون ـف ــو ،و«الـحــركــة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ب ـق ـيــادة
إيمانويل أبــان (مسلحة) ،و«الجبهة
امل ـت ـحــدة لـجـنــوب الـ ـس ــودان» بـقـيــادة
الـجـنــرال فــول مـلــونــق أوان ،و«حــركــة
الشعب الديموقراطي» بقيادة حكيم
داريـ ـ ـ ــو .وتـ ـ ــرى ت ـل ــك ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات أن
اتـفــاق الـســام ال يخدم شعب جنوب
ال ـس ــودان ،وإنـمــا يـصـ ّـب فــي مصلحة
الرئيس سالفا كير ميارديت ،وزعيم
املتمردين ريك مشار.
ُ
وتعتبر «جبهة الـخــاص الوطني»،

املـ ـتـ ـم ــرك ــزة فـ ــي إق ـل ـي ــم االس ـت ــوائ ـي ــة
ج ـنــوب ال ـب ــاد ،مــن أك ـبــر الـجـمــاعــات
الــراف ـضــة لــات ـفــاق ،إذ إن ـهــا تسيطر
على الوضع امليداني في اإلقليم الذي
ي ـضـ ّـم أك ـثــر م ــن خـمــس والي ـ ــات ،كما
أن قائد املجموعة ،تــومــاس سريلو،
ي ـن ـح ــدر م ــن امل ـن ـط ـق ــة ول ــدي ــه تــأث ـيــر
سياسي كبير فيها ،إلى جانب شعور
مواطني اإلقليم بالظلم والتهميش
م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــي اس ـتــولــت
على أراضيهم داخل العاصمة جوبا
والعديد من املناطق ،لذلك أصبحوا
ي ـطــال ـبــون بــإقــامــة ال ـن ـظــام ال ـفــدرالــي
الذي ُيعيد إليهم السلطة في اإلقليم.
وتخشى «مفوضية مراقبة وتقويم
اتفاق السالم» (تتبع وساطة الهيئة
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا
«إي ـ ـغـ ــاد») ان ـه ـيــار االت ـفــاق ـيــة بسبب
اس ـت ـم ــرار امل ــواجـ ـه ــات امل ـس ـل ـحــة بني
ال ـح ـك ــوم ــة وبـ ـع ــض ال ـف ـص ــائ ــل غـيــر
املوقعة على اتفاق السالم ،وتحديدًا
حركة «جبهة الخالص» .ويرى رئيس

املفوضية ،أوغسطينو نجورغي ،في
تصريحات إلى «األخبار» ،أن «عملية
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي جـ ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان ت ـمـ ّـر
بمنعطف خطير جدًا ،كما أنها يمكن
ّ
أن تـتـعــرض لـلـتــراجــع فــي ظ ــل ورود
تـقــاريــر تفيد بــاسـتـمــرار املــواجـهــات
املسلحة بني قــوات الحكومة وجبهة
الخالص في والية نهر ياي».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـمـ ـس ــك ف ـيــه
وســاطــة «اإلي ـغ ــاد» ب ـضــرورة إلـحــاق
تـلــك الـجـمــاعــات بالعملية السلمية،
بـشــرط ع ــدم فـتــح االت ـفــاق للتفاوض
م ــن ج ــدي ــد ،ي ـط ــال ــب رئـ ـي ــس «ح ــرك ــة
ال ـش ـعــب ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» املـسـلـحــة،
حكيم داريو ،غير املوقع على االتفاق،
ب ـم ـفــاوضــات ج ــدي ــدة ب ــن الـحـكــومــة
وفـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ،وت ـض ـم ــن
م ـق ـت ــرح ــات ـه ــا وم ـط ــال ـب ـه ــا لـتـحـقـيــق
ال ـس ــام ال ـشــامــل ف ــي الـ ـب ــاد .وكــانــت
ّ
«اإلي ـ ـغ ـ ــاد» ق ــد ك ــل ـف ــت ،ف ــي اج ـت ـمــاع
ل ـه ــا ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي ف ــي ال ـعــاص ـمــة
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة أديـ ـ ـ ــس أب ـ ــاب ـ ــا ،ال ـس ـف ـيــر

إسماعيل وايس ،بالعمل على إلحاق
الـجـمــاعــات الــراف ـضــة الت ـفــاق الـســام
بــال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة ،ك ـم ــا هــددت ـهــا
بتصنيفها كجماعات مناوئة للسالم
ح ــال رفـضـهــا .وق ــال واي ــس ،مبعوث
«اإلي ـ ـ ـغـ ـ ــاد» إلـ ـ ــى جـ ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان،
ف ــي ت ـصــري ـحــات إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،إن
«القضية الرئيسة تتمثل في كيفية
إلحاق املجموعات الرافضة بالعملية
السلمية ،حتى تكون جزءًا من تنفيذ
اتـفــاقـيــة ال ـس ــام .ون ـحــن نـعـمــل على
ذلك ،وال يوجد أمامنا خيار آخر».
وأدى رف ـ ــض امل ـج ـم ــوع ــات الـخـمــس
امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت ل ـ ـ ــواء «ال ـت ـح ــال ــف
ال ــوط ـن ــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،الـتــوقـيــع
على اتفاق السالم ،إلى بروز مخاوف
جديدة ،وال سيما أن تطابق مواقف
تلك املجموعات مع مواقف الواليات
املتحدة ودول «الترويكا» ،التي ترى
أن هذا االتفاق لن يستطيع الصمود
بفعل غياب «اإلرادة السياسية» ،قد
يقود إلــى حصولها على دعــم دولي

ف ــي ال ـقــريــب ال ـع ــاج ــل ،وخ ــاص ــة بعد
فشل األطراف املوقعة في تنفيذ بنود
ال ـف ـتــرة م ــا قـبــل االن ـت ـقــال ـيــة ،وإرجـ ــاء
ت ـك ــوي ــن ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة لـسـتــة
أشهر أخرى.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ه ــي ت ــرى
ض ـ ــرورة احـ ـت ــواء «ج ـب ـهــة ال ـخــاص»

ُ
رفض واشنطن ّ
ضم
الجماعات المسلحة دفع
االخيرة إلى مواصلة القتال
وحدها ،والدخول معها في مفاوضات
منفصلة عــن بقية املجموعات ،التي
تـعـتـبــرهــا جـ ــزءًا م ــن ال ـت ـحــالــف ال ــذي
تحركه مجموعة توماس سريلو .مع
ذل ــك ،يــدعــو مـسـتـشــار رئ ـيــس جنوب
ال ـس ــودان لـلـشــؤون األمـنـيــة ،ورئـيــس
لجنة إدارة الفترة ما قبل االنتقالية،
ت ــوت ق ــات ـل ــواك ،ف ــي ت ـصــري ـحــات إلــى

«األخـ ـب ــار»« ،جـمـيــع الـجـمــاعــات غير
املوقعة ،وبالتحديد الجنرال توماس
سـ ــري ـ ـلـ ــو ،إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض ،ف ـن ـحــن
ك ـح ـك ــوم ــة ج ـ ــاه ـ ــزون ل ـل ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق سالم معه».
إال أن «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص» رف ـض ــت
ال ــدع ــوة ال ـح ـكــوم ـيــة ،مـثـلـمــا رفـضــت
دع ـ ـ ـ ــوة سـ ــاب ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن ِقـ ـ ـ َـبـ ـ ــل وسـ ــاطـ ــة
«اإليـ ـ ـغ ـ ــاد» ،م ــؤك ــدة أن ـه ــا ل ــن تــدخــل
أي مـ ـب ــاحـ ـث ــات م ـ ـن ـ ـفـ ــردة .وأوض ـ ـ ــح
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـب ـهــة امل ـس ـل ـحــة،
ســوبــا صـمــوئـيــل ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،أنهم
ال ي ـم ـك ـن ـه ــم أن يـ ــدخ ـ ـلـ ــوا «ف ـ ـ ــي أي
مباحثات بصورة منفصلة ،وبمعزل
عــن التحالف الــوطـنــي .فقد سبق أن
أخطرنا وساطة اإليغاد بذلك حينما
دعـتـنــا إل ــى االج ـت ـمــاع مـعـهــا الشهر
الـ ـف ــائ ــت» .وأضـ ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــن نـطــالــب
ب ـس ــام ش ــام ــل ي ـعــالــج ك ــل الـقـضــايــا
الـ ـت ــي أدت إل ـ ــى الـ ـح ــرب ف ــي ج ـنــوب
السودان ،من دون استثناء أي فصيل
أو مجموعة».
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تقرير

طهران للوسطاء :لن نفاوض واشنطن

ترامب :ال حاجة إلرسال قوات إضافية إلى المنطقة
وضع كل من البنتاغون والبيت األبيض
تعزيزات إلى المنطقة
إرسال
ّ
األنباء عن بحث ّ
في سياق غير متصل بالتوتر مع إيران .في
األثناء ،كانت الوفود الدبلوماسية تتوالى على
طهران ،بينما الجواب اإليراني يعتصم برفض
الخوض في عملية تفاوض جديدة ،بحسب
ما أكد أمس متحدث باسم المجلس األعلى
لألمن القومي
بعد تواتر التسريبات في الساعات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـب ـ ــر وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
األميركية في شأن انكباب البنتاغون
ع ـل ــى وض ـ ــع خ ـط ــة ع ــاج ـل ــة إلرس ـ ــال
تـعــزيــزات عسكرية إلــى املنطقة ،في
إطـ ــار ال ـتــوتــر م ــع إيـ ـ ــران ،م ــن بينها
آالف الجنود اإلضافيني ،خرج القائم
ب ــأعـ ـم ــال وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي،
ب ــات ــري ــك شـ ــانـ ــاهـ ــان ،ل ـي ـن ـفــي صـحــة
تلك التقارير .وقال شاناهان ،أمس،
ف ــي مـ ـع ــرض ال ـن ـف ــي ب ـل ـغــة س ــاخ ــرة:
«استيقظت هذا الصباح وقرأت أننا
سنرسل  10آالف جندي إلــى الشرق

يتضمن إرسال قوات إضافية».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن
َ
َّ
أميركيني طلبا عــدم نشر
مسؤولني
اسميهما أن البنتاغون يدرس طلبًا
م ــن ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة إلرس ـ ــال نحو
 5آالف ج ـنــدي إض ــاف ــي إل ــى الـشــرق
األوسط ،فيما أوضح أحد املسؤولني
أن «طبيعة القوات املطلوبة ستكون
دفاعية» .ذلك قبل أن يدخل الرئيس
األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،على خط
الـتـعـلـيــق عـلــى األن ـب ــاء ح ــول إرس ــال
التعزيزات إلــى املنطقة ،بالقول إنه
يعتقد أن «الــواليــات املتحدة ليست
بـحــاجــة إل ــى إرس ـ ــال قـ ــوات إضــافـيــة
إلى الشرق األوســط ملواجهة إيــران»،

في إشــارة إلــى عــدم اقتناعه بمطلب
إرسال مزيد من القوات.
وف ــي وق ــت نـقـلــت فـيــه وســائــل إعــام
أم ـي ــرك ـي ــة أن ش ــان ــاه ــان سـيـجـتـمــع
وقـ ــادة األركـ ــان «خ ــال س ــاع ــات» مع
ت ــرام ــب ف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض لـبـحــث
«امل ـ ـسـ ــارات امل ـق ـب ـلــة» م ــع إيـ ـ ــران ،قــال
املـبـعــوث األمـيــركــي ال ـخــاص إلي ــران،
ب ــراي ــن ه ـ ــوك ،إن ت ــرام ــب ه ــو «الـ ــذي
يتخذ ق ــرارًا عـسـكــريــا» بـشــأن املـلــف.
وك ـ ـ ـ ـ ّـرر هـ ـ ــوك فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ق ـن ــاة
«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـرة» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة االت ـ ـهـ ــامـ ــات
ل ـط ـه ــران ،مـعـتـبـرًا أن ت ـهــديــدات ـهــا ال
تزال قائمة ،وقال إن «واشنطن لديها
م ـع ـل ــوم ــات أكـ ـي ــدة ت ـف ـيــد بـ ــأن إيـ ــران

ك ــان ــت ت ـخ ـطــط ل ـش ــن ه ـج ـم ــات عـلــى
الواليات املتحدة أو حلفائها».
فــي األث ـنــاء ،رفـضــت لجنة العالقات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم ب ــه
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون إللـ ـ ـ ـ ــزام اإلدارة
ب ـ ــال ـ ـح ـ ـص ـ ــول ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــوافـ ـ ـ ـق ـ ــة م ــن
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس قـ ـب ــل ات ـ ـخـ ــاذ أي عـمــل
عـ ـسـ ـك ــري ض ـ ــد إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،عـ ـب ــر ح ـظــر
اس ـت ـخــدام أي مـ ــوارد مــالـيــة لتنفيذ
ض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة م ــن دون مــواف ـقــة
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس .ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «ذا
هـ ـي ــل» األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ــن ال ـس ـي ـنــاتــور
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ف ــي ال ـل ـج ـنــة ،كــريــس
م ــورف ــي ،أن  13م ــن أع ـض ــاء اللجنة

رفضت لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحًا بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي عمل عسكري (أ ف ب)

خسروي :مسؤولون من
عدة دول زاروا إيران أخيرًا معظمهم
يمثلون الواليات المتحدة
األوسـ ــط ،ثــم ق ــرأت بـعــدهــا أن الـعــدد
 5آالف جـ ـن ــدي» ،م ــؤك ـدًا أن ــه «ال 10
آالف وال خمسة آالف» .إال أن ــه عــاد
وأوض ــح أن البنتاغون يــدرس سبل
تعزيز حماية القوات األميركية بما
فيها إرســال جنود إضافيني ،وقــال:
«مــا نبحثه هــو :هــل هـنــاك مــا يمكن
أن نفعله لتعزيز حماية الـقــوات في
الشرق األوسط؟»ّ ،
مقرًا بأن «األمر قد

رفضوا املقترح ،فيما ّأيده  9آخرون.
إيـ ــران ـ ـيـ ــا ،وفـ ـ ــي تـ ـط ــور ج ــدي ــد عـلــى
صـعـيــد الـعــاقــة امل ـتــدهــورة بـشــركــاء
االت ـف ــاق ال ـن ــووي األوروبـ ـي ــن ،نقلت
«روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن م ـص ــدر دب ـلــومــاســي
أملاني أن املدير في وزارة الخارجية
األمل ــانـ ـي ــة ،ي ـن ــس ب ـل ــوت ـن ــر ،م ــوج ــود
ف ــي طـ ـه ــران ب ـه ــدف «االجـ ـتـ ـم ــاع مــع
مـ ـس ــؤول ــن إي ــرانـ ـي ــن فـ ــي م ـح ــاول ــة
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي...
وتهدئة التوترات في املنطقة» .وإن
ك ــان الـتـحــرك الــدبـلــومــاســي األملــانــي
يشير إلى تطور في املفاوضات بني
ط ـهــران والـ ــدول األوروب ـي ــة فــي شــأن
الـحـفــاظ عـلــى االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،فــإن
م ــن ال ـص ـعــب أن ُي ـف ـهــم م ـنــه احـتـمــال
ن ـج ــاح وس ــاط ــة ج ــدي ــدة لـلـتـفــاوض
مــع واشـنـطــن .إذ إن املـتـحــدث باسم
املـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى لـ ــأمـ ــن الـ ـق ــوم ــي
اإليــرانــي ،كـيــوان خـســروي ،كشف أن
مسؤولني مــن عــدة دول زاروا إيــران
في اآلونة األخيرة «معظمهم يمثلون
الواليات املتحدة» ،وجميعهم «دون
اسـتـثـنــاء ،تـلـقــوا رســالــة عــن صالبة
الشعب اإليراني ومقاومته» ،مؤكدًا
أن ــه «ل ــن ت ـجــرى أي م ـف ــاوض ــات بني
إيران وأميركا».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ك ـ ـ ـ ـ ّـرر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ح ـســن
روحاني املواقف الرافضة للضغوط
األميركيةّ ،
وشدد على قرار «الصمود
واملـقــاومــة» وعــدم االسـتـســام بوجه
ال ـع ـق ــوب ــات .وقـ ـ ــال إن «ع ـل ــى ال ـع ــدو
أن يـ ـ ــدرك أن ـ ــه ُ ال مـ ـك ــان ل ـل ـي ــأس فــي
قـلــوبـنــا ،ول ــو ق ـص ـف ـنــا ...ف ــإن ه ــذا لن
يدفعنا الى التخلي عن استقاللنا».
وشــدد على مواصلة الصمود «رغم
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ال ـجــائــرة منذ
أكثر من عام» ،معتبرًا أنه «إن قاومنا
وصمدنا ،فإننا نستطيع أن نتغلب
ع ـلــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
وإســرائـيــل ،والـقـيــادات الرجعية في
املنطقة».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

ّ
ماي متمسكة بمنصبها ...رغم الخيبة
ب ـعــد ص ـ ــدور ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة ع ـ ّـدة
تفيد بــأن رئيسة ال ــوزراء البريطانية،
ّ
ستقدم استقالتها اليوم،
تيريزا ماي،
خـ ــرج وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـبــري ـطــانــي،
جيريمي هانت ،لينفي هذه التقارير،
مــؤك ـدًا أن م ــاي سـتـكــون فــي منصبها
عند زيــارة الرئيس األميركي ،دونالد
ت ــرام ــب ،امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ،ف ــي أوائـ ــل
حــزيــران /يونيو املـقـبــل .وق ــال هانت،
ردًا عـلــى سـ ــؤال ب ـشــأن م ــن ي ـتــوقــع أن
ي ـك ــون رئ ـي ـس ــا ل ـ ـلـ ــوزراء ع ـن ــدم ــا ي ـبــدأ
ت ــرام ــب زي ــارت ــه الــرسـمـيــة لـبــريـطــانـيــا
ف ــي ال ـثــالــث م ــن ح ــزي ــران /يــون ـيــو ،إن
«تـيــريــزا مــاي ستكون رئيسة ال ــوزراء
التي تستقبله».
وقت سابق أمس ،نقلت صحيفة
وفي
ٍ
«ذي تــايـمــز» الـبــريـطــانـيــة عــن مــوالــن
مل ــاي أن ـهــا «ق ــد تـعـلــن اسـتـقــالـتـهــا يــوم
غ ــد (الـ ـي ــوم) ال ـج ـم ـعــة» .وت ــأت ــي أن ـبــاء
االستقالة وســط حالة غضب جديدة
ولدت بعد استقالة زعيمة األغلبية في
مجلس الـعـمــوم أنــدريــا لـيــدســوم ،من
منصبها الوزاري ،أول من أمس ،رفضًا
لنهج الحكومة ،الذي قالت إنها لم تعد
تعتقد أنــه سيحقق خــروج الـبــاد من
االتحاد األوروبي (بريكست)ُ .يذكر أن
هذه االستقالة هي الـ  36لوزراء قرروا
ت ــرك ح ـكــومــة مـ ــاي ،بـيـنـهــم  21وزيـ ـرًا
استقالوا بسبب «بريكست».
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة
البريطانية تأجيل التصويت الحاسم
ع ـل ــى خ ـط ــة «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
م ـق ــررًا ف ــي األس ـب ــوع ال ــذي ي ـبــدأ ف ــي 3
حزيران /يونيو ،عقب احتجاجات من
مؤيدي «بريكست» املتشددين بسبب
ت ـن ــازالت قــدمـتـهــا م ــاي .وت ـمـ ّـر رئيسة
الــوزراء باملراحل األخيرة من واليتها
املـلـيـئــة بــامل ـتــاعــب ،وال ـت ــي ت ــرك ــزت في
ّ
جــلـهــا عـلــى إخـ ــراج ب ــاده ــا املنقسمة
عـلــى نـفـسـهــا ،مــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي.
وكـ ــانـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ــد أعـ ـلـ ـن ــت أن ـه ــا
خططت إلج ــراء تصويت على قانون
مهم لتنفيذ «بريكست» في السابع من
الشهر املقبل.
وتـ ـتـ ـع ــرض مـ ـ ــاي لـ ـضـ ـغ ــوط ش ــدي ــدة
لالستقالة ،وذلك بعد عرضها اقتراحًا
ب ــإج ــراء ت ـصــويــت ف ــي ال ـب ــرمل ــان عـلــى

نقلت «ذي تايمز» عن موالين لماي أنها قد تعلن استقالتها اليوم (أ ف ب)

يخوض العديد
من كبار أعضاء حزب
«المحافظين» حمالت
لخالفة ماي

مقالة

يوم  15أيار الجاري ،أعاد مجلس الشيوخ الفرنسي
صياغة مشروع القانون الخاص باملدرسة ،وأدخل
ً
ـ ـ على ّ
تعديال ّ
يكرس منع
الضد من َرأي الحكومة ـ ـ
ارتــداء الحجاب ِلــن يرافقن التالمذة إلى املدرسة.
ويعكس هذا التعديل ،الذي أثار سجاالت ،التوسيع
املستمر ملفهوم «اح ـتــرام العلمانية» ،وال ــذي بات
يرقى إلى مستوى القداسة .لم يقف وزير التعليم،
ج ــان ميشيل بــانـكــي ،ه ــذه املـ ــرة ،خـلــف الحملة

ُي َّ
قدم االنتماء إلى جماعة
عضوية على أنه العقبة التي تمنع
المدرسة من أداء مهمتها
حــول مــوضــوع ارت ــداء الحجاب والتبشير الديني
ّ
في املدارس ،واعتبر اإلجراء القانوني «غير بناء»،
بعد التأويالت الليبرالية التي قدمها مجلس الدولة
في السنوات املاضية .لكن «الحكماء» ،أي أعضاء
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ع ــازم ــون عـلــى إصـ ــدار قــوانــن
أك ـثــر ت ـش ــددًا وتـمـيـيـزًا ح ـيــال ال ـن ـســاء املـسـلـمــات
ودورهــن في الحياة املدرسية ألطفالهن .إجراءات
منع النساء اللواتي «يشهرن قناعاتهن الدينية»
من املشاركة في الرحالت املدرسية مع أطفالهن،

ثان على «بريكست» ،ملحاولة
استفتاء ٍ
إقـ ـن ــاع ال ـ ـنـ ــواب ب ــدع ــم االت ـ ـفـ ــاق ال ــذي
توصلت إليه مع بروكسل للخروج من
االتحاد .وكان النواب البريطانيون قد
رفضوا اتفاق ماي ثالث مرات ،ما دفع
إلــى تأجيل الـخــروج ال ــذي كــان مقررًا
في  29آذار /مــارس .وال يــزال االتفاق
يواجه معارضة واسعة من الحزبني،
فيما يخوض العديد من كبار أعضاء
ح ـ ـ ــزب «امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن» ،وم ـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
أعضاء من الحكومة ،حمالت لخالفة
ماي.
(األخبار ،أ ف ب)

بـمــزيــد مــن الــرضــا والتسليم ننعى
اليكم املغفور لها بإذنه تعالى
الحاجة بلقيس محمد عجمي الحسيني
ارمـلــة املــرحــوم الـسـيــد محمد احمد
الحسيني
اوالده ـ ـ ــا :اح ـم ــد زوج ـت ــه ج ــون ايـفــا
ه ـن ــري واوالده م ـح ـمــد ،ال ـك ـس ـنــدر،
رمزي وزياد
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ن ـب ـي ــل واوالده ش ـ ــادي،
ياسمني واملرحوم ريان
املهندس باسم واوالده نــور ،زينب،
فرح واحمد
وعلي زوجته نادين عريسي واوالده
من ريم الهندي سمير ،عامر ،مازن،
وليد ،محمد.
بناتها :غنوة ارملة املرحوم العميد
الركن عبدالله الحسيني
واوالدهــا نادين زوجة رامي ناصر،
وائل ،احمد
اشـقــاؤهــا :املــرحــوم حسني ،املرحوم
علي ،املرحوم احمد واملرحوم عباس
شـقـيـقــاتـهــا :امل ــرح ــوم ــة مــريــم ارم ـلــة
املرحوم فايز خليل ،سكيبة،
وجـ ـيـ ـه ــة ارمـ ـ ـل ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ال ـن ــائ ــب
السابق ممدوح العبدالله،
املرحومة سكنة زوجها وليد دودين
وامل ــرح ــوم ــة زي ـن ــب زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
عدنان علوية
تقبل التعازي في بيروت في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ،الرملة
البيضاء قرب مديرية أمن الدولة يوم
الـسـبــت  25اي ــار مــن الـســاعــة الثالثة
ً
مساء.
الى الساعة السادسة
اآلسفون :آل الحسيني ،آل العجمي،
آل عريسي ،آل خليل ،آل العبد الله،
آل دودين ،آل علوية.
إن ــا لـلــه مــا أخ ــذ ،ول ــه مــا أع ـطــى ،وال
نقول إال ما يرضي ربنا إنا لله وإنا
إليه راجعون
اللهم ارحمها واغـفــر لها واسكنها
فسيح جناتك.

◄ ذكرى ►
ُيـصــادف يــوم السبت  25أيــار ذكرى
مرور أسبوع على وفاة
الحاجة عواطف محمد عز الدين
وال ــدت ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة آمـنــة
الشيخ محمود عز الدين
وب ـه ــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى آي ــات من
الــذكــر الحكيم فــي حسينية بلدتها
ب ــاري ــش ق ـضــاء ص ــور ع ـنــد الـســاعــة
الرابعة بعد الظهر.

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم
سعيد صالح عمار
زوجته :ادما وديع أبو حمدان
أبناؤه:
 الدكتور وليد عمار مدير عام وزارةالصحة زوجته مي عارف األعور.
 املــرحــوم فــادي عمار زوجـتــه هدىعمار عمار.
 ريـ ـ ــاض عـ ـم ــار زوجـ ـت ــه أف ــرودي ــتسليمان نصر.
بناته:
 مـ ــاهـ ــدة عـ ـم ــار زوجـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــؤاد أب ــوحمدان.
 فاديا عمار أرملة املرحوم وليد ابوإبراهيم
 ريما عمار زوجة عامر عمار.يصلى على جثمانه اليوم الجمعة
املوافق  24/5/2019الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر في دار البلدة
بعقلني.
تقبل ال ـت ـعــازي ي ــوم الــدفــن فــي بيت
بعقلني مــن الساعة الخامسة حتى
ً
مساء.
الساعة الثامنة
يـ ــوم ال ـس ـب ــت ف ــي  25/5/2019فــي
ب ـ ـلـ ــدتـ ــه ال ـ ـخ ـ ـل ـ ــوات ح ــاصـ ـبـ ـي ــا مــن
الساعة الحادية عشرة حتى الساعة
الواحدة ظهرًا في دار البلدة.
يـ ــوم االثـ ـن ــن ف ــي  27/5/2019فــي
دار الطائفة الــدرزيــة في بيروت من
الساعة الحادية عشرة حتى الساعة
ً
مساء.
السادسة
وط ـي ـل ــة أي ـ ــام األس ـ ـبـ ــوع ف ــي م ـنــزلــه
بعقلني الشوف

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
TIZIBT SIYOUM KIFELE
م ــن م ـنــزل مـخــدومـهــا ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا" االت ـص ــال على
الرقم 08-925692
خرج ولم يعد
هربت العاملة األثيوبية
EKIMEW TIGIST DEGU
مــن مـنــزل مخدومتها فــي زحـلــة ملن
يعرف عنها شيء70/427542 .

تقرير

العلمانية الجديدة كأيديولوجيا للتمييز االجتماعي والديني
لينا كنوش
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ً
أسالت الكثير من الحبر .إذ إنها تشكل استكماال
ملأسسة التمييز الذي تفاقم بعد مرسوم شاتيل
ّ
ومتطوعي
(الذي يساوي عمليًا بني أهالي التالمذة
القطاع العام بالنسبة الــى سريان مبدأ العلمانية
عـلـيـهــم) ،فــي مــواج ـهــة م ـحــاولــة ال ـق ـضــاء اإلداري
مقاومة مثل هذه اإلجراءات.
فــي أيـلــول  ،1989وردًا على قــرار ّ
تعسفي ملدير
مدرسة قضى بفصل طالبات يرتدين الحجاب،
أكـ ــد مـجـلــس ال ــدول ــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ع ـلــى «حــريــة
االعتقاد» و«حق ارتداء وحمل رموز دينية» .وعند
اللجوء إليها مجددًا في تموز  ،1995اعتبرت هذه
الـهـيـئــة ،وه ــي أعـلــى سلطة قضائية فــي فرنسا،
أن قــرار منع ارت ــداء الـحـجــاب ،والفصل التلقائي
لـلـفـتـيــات ال ـل ــوات ــي يــرتــدي ـنــه ،ي ـت ـعــارض م ــع مـبــدأ
العلمانية؛ ألن أي رمز ال يمكن اعتباره تبشيريًا
ب ــذات ــه .لـقــد تــم إصـ ــدار قــانــون آذار  ،2004وهــو
يمثل قطيعة كاملة مــع قــانــون  1905الــذي ينظم
الـعـيــش امل ـش ـتــرك ،مــن أج ــل ت ـجــاوز ه ــذا الـتــأويــل
املـفــرط بالليبرالية بنظر «الـحـكـمــاء» .وك ــان أحد
أهم خبراء هذه املسألة ،والحاصل على ما يسمى
مقعد العلمانية في فرنسا ،جان بوبيرو ،قد حلل
في كتابه املرجعي« ،العلمانية املزيفة» ،التشويه
الـسـيــاســي ل ـهــذا امل ـبــدأ ال ــذي ثـ ّـبـتــه قــانــون .1905
«العلمانية الجديدة» ،التي ُرفعت إلى مصاف «دين
دول ــة» ،تنتهك حــريــة االعـتـقــاد عبر فــرض حياد

إلزامي على التالمذة ،انطالقًا من معايير تعسفية
مرتبطة ّ
بزيهم .النخب السياسية ،وقطاع وازن من
املثقفني الفرنسيني ،حسب بوبيرو ،عملوا على
بلورة علمانية جديدة ،هوياتية وشموليةّ ،
تزيف
مقاصد قانون  .1905وبعد االعتراضات املتتالية
للقضاء ،يتصاعد الهجوم مجددًا.
االنتصار الجزئي الذي حققه املدافعون عن الفهم
الـلـيـبــرالــي الـتــاريـخــي للعلمانية عـبــر ق ــرار مجلس
الدولة في  23كانون األول  ،2013الذي يعيد النظر
في بعض مضامني مرسوم شاتيل ،أدى إلى تعبئة
عامة في صفوف خصومهم .مجلس الدولة كان قد
رأى أن ال وجود ملفهوم املتطوع الظرفي مع القطاع
ال ـعــام ،وبــالـتــالــي أهــالــي الـتــامــذة الــذيــن يرافقونهم
ال ينطبق عليهم الـحـيــاد الــديـنــي اإلل ــزام ــي ،ومنع
بعض األهالي من مرافقة أبنائهم ينبغي أن يكون
االسـتـثـنــاء ولـيــس الـقــاعــدة .جــان ميشيل بالنكي،
الـ ــذي أشـ ــرف عـلــى صـيــاغــة م ـش ــروع ق ــان ــون «مــن
أجل مدرسة ثقة» ،تأثر هو اآلخر بالتأويل املذكور
ً
ْ
«اعتقدت طويال أن الذين
الذي قدمه مجلس الدولة:
يرافقون األطـفــال مــن املمكن اعتبارهم متعاونني
مع القطاع العام .ولكن مجلس الدولة أكــد العكس.
انـطــاقــا مــن هــذا املـعـطــى ،يصبح األه ــل املــرافـقــون
ألبنائهم أصحاب حقوق ينبغي احترامها» .ولكن،
وب ـهــدف الـتـحــوط مــن إمـكــانـيــة تطبيق بــراغـمــاتــي
لـلـمـبــدأ ،سـعــى أع ـضــاء مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ليجعلوا

من املنع قانونًا ،ما يؤكد االنـحــراف نحو علمانية
أيديولوجية .أحد املخاطر الناجمة عن هذا األمر هو
«التأثير السلبي على الحياة اليومية فــي مــدارس
األحياء الشعبية» حسب أحد النواب االشتراكيني.
على املستوى العملي ،النص الــذي تم تبنيه من
اللجنة املشتركة املؤلفة من أعضاء في مجلس
ال ـش ـيــوخ والـ ـب ــرمل ــان ،وال ـ ــذي تـضـمــن الـتـعــديــات
امل ـش ــار إل ـي ـهــا ســاب ـقــا ،وال ـت ــي سـتـصـبــح ســاريــة
املفعول مع بداية العام الدراسي القادم ،سيؤدي
إلــى إلـغــاء العديد مــن الــرحــات املــدرسـيــة بسبب
ن ـق ــص ع ـ ــدد األش ـ ـخـ ــاص ال ــراش ــدي ــن امل ــراف ـق ــن
لـلـتــامــذة ،وسيفضي أيـضــا إل ــى عــزلــة مـتــزايــدة
لنساء األح ـيــاء الشعبية ،ودفـعـهــن الــى االنـطــواء
ضمن بيئتهن الدينية بسبب أصولهن.
في النقاش العام في فرنساُ ،ي َّ
قدم االنتماء إلى
جماعة عضوية إثنية أو دينية على أنــه العقبة
الـ ـك ــأداء ال ـت ــي تـمـنــع امل ــدرس ــة م ــن أداء مهمتها
الفكرية والثقافية بالتشجيع على «االنــدمــاج».
ُ
عـنــدمــا تـتـحــول ه ــذه األخ ـي ــرة إل ــى م ـيــدان تـطـ َّـبــق
فيه اإلج ــراءات التمييزية ،ويتعاظم فيه الشعور
باملهانة والظلم ،وتتجلى فيه «اإلسالموفوبيا»
بـفـجــاجــة ب ــاس ــم ال ـح ـفــاظ ع ـلــى م ـب ــدأ الـعـلـمــانـيــة
امل ـق ــدس ،ت ـكــون قــد ف ـقــدت وظـيـفـتـهــا ب ــأن تـكــون
ّ
ً
وتحولت إلى
فضاء يعزز قابلية العيش املشترك،
مختبر لفرض أيديولوجية هوياتية شمولية.

ّ
واشنطن توجه  17تهمة لجوليان أسانج
ّ
وج ـهــت وزارة ال ـعــدل األمـيــركـيــة ،مـســاء أم ــس 17 ،تهمة
إضــافـيــة ملــؤســس مــوقــع «ويـكـيـلـيـكــس» جــولـيــان أســانــج.

(أ ف ب)

ّ
ومــن بني التهم الجديدة «التآمر» مع املحللة السابقة في
االستخبارات العسكرية تشيلسي مانينغ ،ونشر أسماء
ملصادر سرية .يأتي ذلك بعد أربعة أيام من توجيه النيابة
السويدية طلبًا رسميًا بــإصــدار مذكرة توقيف أوروبية
ّ
بحق أسانج ،املعتقل في بريطانيا .وقالت مساعدة النائب
العام السويدي ،إيفا ماريا بيرسون ،أمام محكمة أوبساال:
«أطـلــب مــن املحكمة إص ــدار أمــر غيابي بتوقيف أسانج
بسبب شبهات اغـتـصــاب» ،موضحة أنــه فــي حــال قبول
َ
طلب التوقيف ستصدر مذكرة أوروبية ،يتم ترحيل أسانج
بموجبها إل ــى الـســويــد .وقــالــت إن ــه «ف ــي ح ــال الـتـضــارب
بــن مــذكــرة الـتــوقـيــف األوروب ـي ــة ومــذكــرة طـلــب الترحيل
األميركية ،على السلطات البريطانية اتخاذ قــرار بالنظر
إلى األولوية .وال يمكن أبدًا توقع النتيجة في هذا اإلطار».
ُ
واعتقل أسانج ( 47عامًا) من سفارة اإلكوادور في لندن
في  11نيسان /أبريل ،بعدما سحبت كيتو منه حقه في
اللجوءُ .
وحكم عليه ،الحقًا ،بالسجن  50أسبوعًا بتهمة
«خرق شروط حجزه االحتياطي» مع لجوئه إلى السفارة
ّ
املذكورة في عام  ،2012لتجنب ترحيله إلى السويد ،حيث
َ
ّتدعي السلطات ارتباطه بجريمتي اعتداء جنسي .وبحق
مــؤســس «ويـكـيـلـيـكــس» أيـضــا مــذكــرة تــرحـيــل أمـيــركـيــة،
لنشره على موقعه العديد من الوثائق السرية ،من بينها
َ
بحربي أفغانستان والعراق.
مئات آالف الوثائق املتصلة
(األخبار ،أ ف ب)

مبناسبة وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة ابتهاج عيل وهبي
(أم حسن)

زوجها الحاج فوزي عبدالله فواز (أبو حسن)
أبناؤها :حسن زوجته بارعة بري والحاج محمد زوجته بتول
بيضون
بناتها :الحاجة ماجدة زوجة الحاج عباس فواز ،الحاجة
فاطمة زوجها القنصل قاسم فواز ،سلوى زوجها محمد
مروة ،الحاجة وفاء ،فرح زوجها عبد الحميد بزي ،عال زوجها
حسن جابر
تقبل التعازي اليوم الجمعة  24أيار للنساء من الساعة 11
حتى  ،2وللرجال من الساعة  3حتى  ،6يف منزل ابنها حسن
فواز ،Unesco Tower 2 .الطابق األول ،شارع حبيب أبو
شهال.
الراضون بقضاء الله :آل فواز ،آل وهبي وعموم أهايل بلديت
الغسانية وعدلون.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة تقديم الـعــروض لتقديم وتركيب
خزانني بسعة  25000م 3للخزان الواحد
مل ـ ــادة ال ـف ـي ــول اوي ـ ــل ف ــي م ـع ـمــل الـ ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رق ـ ــم ث4د 4633/ت ــاري ــخ ،2017/5/3
لتصبح يــوم الجمعة  2019/6/14عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 861
إعالن

نتائج اللوتو اللبناني
13 28 25 18 17 11 5
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1720وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة28 - 25 - 18 - 17 - 11 - 5 :
الرقم اإلضافي13 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 1,656,849,571ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 56,124,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 38 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة1,476,959 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 56,124,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,544 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 36,350 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 168,424,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21,053 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل1,804,176,252 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل103,290,261 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1720وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح49458 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 36,918,703 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9458 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.458 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.58 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 836
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة205 :
• يومية أربعة8798 :
• يومية خمسة84117 :

تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد ل ـ ـتـ ــأمـ ــن حـ ــواجـ ــز
م ـط ــاط ـي ــة عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــارج االقـ ـنـ ـي ــة ال ــى
البحر ملنع تسرب مادة الفيول اويل في
محيط معمل الذوق الحراري ،موضوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د1466/
تاريخ  ،2019/2/13قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2019/6/21عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 871
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل

م ـه ـل ــة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الس ـت ـئ ـج ــار
مــركــز جــديــد لــدائــرة النبطية ،موضوع
اسـ ـت ــدراج ال ـع ــروض رق ــم ث4د13002/
ت ــاري ــخ  ،2018/12/14لـتـصـبــح املـهـلــة
االخـيــرة يــوم الجمعة  2019/6/14عند
نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 863
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بانه قد تم تعديل
مهلة تقديم الـعــروض لـشــراء مؤشرات
قـيــاس وم ـعــدات تحكم تــوتــر منخفض

لزوم محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذل ـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره 000/
/100ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/2/10
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 865

االسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ب ـ ــال ـ ــدع ـ ــوى رقـ ـ ـ ــم االسـ ـ ـ ــاس
/2316ل.ق 2017/.ت ــاري ــخ 2018/5/8
املتضمن فسخ العقد موضوع الدعوى
والزام املنفذ عليه بتسليم كامل القسم
 /8/مــن ال ـع ـقــار  /1888/عــن سـعــادة
ً
ش ـ ــاغـ ـ ـرًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـص ـ ــرف ل ـب ـي ـع ــه ع ـم ــا
بــاحـكــام امل ــادة  12فـقــرة ( )1مــن قانون
االسـ ـك ــان رق ــم  65/58بــواس ـطــة دائ ــرة
الـتـنـفـيــذ عـلــى مـســؤولـيــة املــدعــى عليه
وح ـســابــه ع ــن طــريــق امل ــزاي ــدة العلنية
ً
عمال بــاملــادة  13الـجــديــدة مــن القانون
امل ــذك ــور وت ـس ــدي ــد ال ـث ـمــن الـ ــى املــدعــي
لحساب دينه على املدعى عليه والزام
املدعى عليه بان يدفع للمصرف املدعي
املبلغ /3200000/ل.ل .بمثابة غرامة،
حفظ حــق الفريقني بــاجــراء املحاسبة
النهائية بينهما بشأن الرصيد الــذي
قد يبقى بذمة احدهما.
تاريخ محضر الوصف.2018/12/7 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه لـ ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2019/1/2 :
القسم املطروح للبيع :رقم  8من العقار
 /1888/عـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادة :م ــدخ ــل ودار
وصــالــون وطـعــام ومطبخ وارب ــع غرف
وغــرفــة خــدم مــع ارب ــع حـمــامــات وخــاء
وسـبــع شــرفــات منها اثـنـتــان مقفلتان
زجـ ـ ــاج واملـ ـيـ ـنـ ـي ــوم ،وال ـق ـس ــم خـ ــال مــن
اي م ـ ــوج ـ ــودات ومـ ـهـ ـج ــور ،م ـســاح ـتــه
 348م.م ،.يشترك بملكية الحقني رقم
 1و ،3ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى ل ـق ــاء مـبـلــغ
/660000000/ل.ل ،.ح ـجــز احـتـيــاطــي

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/494
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر ش.م.ل- .
وكيله املحامي رامي باسيل.
املنفذ عليه :جــورج عبده ابــي موسى -
بواسطة رئيس القلم.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر
ع ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـن ــاظ ــرة فــي
الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
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3166 sudoku
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رقــم  ،2016/290/290حجز احتياطي
رقــم  ،2016/292/292حجز احتياطي
رقــم  ،2016/323/323حجز احتياطي
رق ـ ـ ــم  ،2017/605حـ ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي
رقـ ــم  ،2017/782اشـ ـ ــارة ام ـت ـي ــاز ع ــام
ع ــدد  ،2016/9183حـجــز تـنـفـيــذي رقــم
 ،2018/414محضر وصف .2018/494
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/522000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/313200/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2019/6/14الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
قبل الظهر امــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الشراء
ان يـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ث ــاث ــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة ،عـلـيــه اي ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـش ــر وإال ف ـع ـل ــى ع ـه ــدت ــه
ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال ي ـس ـت ـف ـي ــد مــن
الزيادة وعليه خالل عشرين يوما دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/881
امل ـن ـفــذة :لـيـنــا اويــديــس خــرايــان زوجــة
يــوســف ال ــدك ــاش  -وكـيـلـتـهــا املـحــامـيــة
باتريسيا دكاش.
املنفذ عليه :وارنيس اويديس خرايان
 وكيله املحامي ابراهيم ابو عبدالله.ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :قـ ـ ـ ـ ــرار م ـح ـك ـم ــة
االس ـت ـئ ـن ــاف ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان ال ـغــرفــة
الـ ـس ــابـ ـع ــة ع ـ ـش ـ ــرة ،رق ـ ـ ــم 2018/101
ً
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ  2018/10/18تـ ـحـ ـصـ ـي ــا
ملـبـلــغ /50600000/ل.ل .ع ــدا الــرســوم
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2018/11/15 :
تاريخ تسجيله2018/11/27 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع /900/ :سـهـمــا حصة
وارن ـي ــس خ ــراي ــان فــي الـعـقــار /3011/
ب ــرج ح ـم ــود ،ب ـنــاء م ــن طــاب ـقــن ،طــابــق
ارضـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى اربـ ـع ــة م ـخ ــازن
وش ـق ــة س ـك ـن ـيــة وم ـط ـلــع درج ،امل ـخــزن
االول له باب حديد جرار ضمنه متخت،
املحل الثاني مخزن ضمنه حمام له باب
حــديــد ج ــرار ،امل ـخــزن الـثــالــث لــه بابني
ح ــدي ــد ج ـ ــرار وش ـق ــة س ـك ـن ـيــة تـحـتــوي
عـلــى مطبخ وغــرفـتــن وح ـمــام مــؤجــرة
م ــن م ـح ـمــود بـ ـ ــوزان ،وم ـخ ــزن رابـ ــع له
باب حديد جرار ضمنه متخت وحمام،
وط ـ ــاب ـ ــق اول يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ش ـق ـتــن
سكنيتني ،الشقة االولــى تحتوي على
دار وغــرفـتــن ومـطـبــخ وحـمــام وشــرفــة
م ـش ـغ ــول مـ ــن املـ ـنـ ـف ــذ ،ال ـش ـق ــة ال ـثــان ـيــة
ت ـح ـتــوي ع ـل ــى دار وغ ــرف ـت ــن ومـطـبــخ
وحـمــام وشــرفــة ،وسطح البناء ضمنه

غرفة ضمنها مطبخ وحمام ،مساحته
ً
/139/م.م ،.يحده غربًا وشـمــاال امــاك
عــامــة شــرقــا  /3010/جـنــوبــا ،/3014/
ل ـهــذا ال ـع ـقــار حــق املـ ــرور عـلــى الـطــريــق
الخاص  ،/104/وله حق الري من مياه
بــرج حـمــود ،قيد احتياطي بانشاء ات
جديدة بموجب العقد رقم  /78/تاريخ
 ،1954/12/31م ـخــال ـفــة ب ـن ــاء بـكـتــاب
البلدية عــدد /85ص ،97/طلب تنفيذ
وصـيــة مـقــدم لــدائــرة تنفيذ املــن الرقم
 2007/216مــن امل ـن ـفــذة لـيـنــا اويــديــس
خــرايــان ضــد وارن ـيــس خــرايــان وصية
املــرحــومــة ازن ـيــف كــورداوغ ـل ـيــان ،حكم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ــى
ف ــي املـ ــن بـتـخـفـيــض ن ـص ــاب الــوص ـيــة
بــامل ـعــام ـلــة رق ــم  ،2007/216ورد عقد
ان ـت ـقــال اع ـيــد لــات ـمــام ،ح ـجــز تـنـفـيــذي
ومحضر وصف رقم .218/881
قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن /36488/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح /21892.8/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم االربـعــاء الواقع
فيه  2019/6/26الساعة الحادية عشر
قبل الظهر امــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الشراء
ان يـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ث ــاث ــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة ،عـلـيــه اي ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـش ــر وإال ف ـع ـل ــى ع ـه ــدت ــه
ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال ي ـس ـت ـف ـي ــد مــن
الزيادة وعليه خالل عشرين يوما دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5

رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب س ـع ــد ال ــدي ــن م ـح ــي ال ــدي ــن قـنـبــر
وام ـي ـنــه م ـحــي ال ــدي ــن قـنـبــر بصفتهما
الشخصية س ـنــدي تمليك ب ــدل ضائع
عن حصتهم في العقار  B 11/1888دير
قوبل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
تبليغ مجهول مقام
ان محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان
ال ـغــرفــة ال ـن ــاظ ــرة بــال ـق ـضــايــا الـعـقــاريــة
برئاسة القاضي محمد وسام املرتضى
ت ــدع ــو امل ـس ـتــدعــي ف ــي وج ـه ـهــم فــاطـمــة
وس ـن ـي ــه ووفـ ـ ـ ــاء واح ـ ـمـ ــد طـ ـع ــان ح ــرب
وع ـب ــاس ح ـســن ح ــرب وح ـس ــن ال ـيــاس
حــرب والـهــام وغنى جعفر حــرب لتبلغ
اوراق االستدعاء رقم  2014/783املقدم
مــن املستدعية ســوســن احـمــد منصور
وال ــرام ــي ال ــى ازال ــة الـشـيــوع عــن العقار
رقم /938من منطقة برج البراجنة.
يجب حـضــوركــم الــى قلم هــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكم في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن

صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم املعاملة2019/30 :
املنفذ :الشيخة نسرين الشيخ بطرس
الغزال معوض وكيلها االستاذ الشيخ
بطرس الغزال معوض ،املنفذ عليهم:
ياسمني اسعد رزق معوض وماتيلدا
أرم ـل ــة شـفـيــق ك ـعــدو وادم ـ ــون وسـعــدى
وم ــرش ــا اوالد ش ـف ـيــق ك ـع ــدو مـمـثـلـهــم
الخاص االستاذة ريتا وهبه.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طرابلس رقم  2018/525بازالة الشيوع
ع ـلــى ال ـع ـقــار  /1770/زغ ــرت ــا بـمــوجــب
حـكــم الـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة بــالـشـمــال رقــم
 2018/18تاريخ .2018/4/10
امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار /1770/
زغ ــرت ــا  -ق ـط ـعــة ارض س ـق ــي م ـش ـجــرة
بــال ـل ـي ـمــون بـمـحـلــة الـ ـج ــورة ق ــري ــب من
الـ ـبـ ـي ــوت ال ـس ـك ـن ـي ــة وي ـم ـك ــن ال ــوص ــول
الـيــه مشيًا على األق ــدام وهــو قــريــب من
ال ـط ــري ــق امل ـت ـف ــرع م ــن ال ـط ــري ــق الـ ـع ــام،
مساحته 895 :م.2
التخمني وبدل الطرح/58175/ :د.أ.م .او
ما يعادلها بالليرة اللبنانية.
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االرب ـ ـعـ ــاء
 2019/7/3امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تنفيذ
زغرتا الساعة  1:30بعد الظهر للراغب
بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة دفع
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
مـ ـسـ ـح ــوب عـ ـل ــى مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان الم ــر
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا وعليه دفع
رسوم التسجيل و %5رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي عـفـيــف دغ ـمــان بــوكــالـتــه عن
حـســن مـحـمــد عـلــي يــاســن بصفته من
ورث ــة منيفه الــزيـنــاتــي خليفة ملورثها
يوسف ابراهيم ايــوب شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1122كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـلـ ــي اي ـ ـ ـ ـ ــوب ب ـص ـف ـت ــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  134كفرتبنيت وملوكلته زينب
يــوســف اي ــوب ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  132كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب عـفـيــف اح ـمــد حــايــك بـصـفـتــه من
ورثــة احمد حسني حايك ملورثيه علي

اس ـ ـعـ ــد حـ ــايـ ــك وح ـ ـسـ ــن اس ـ ـعـ ــد ح ــاي ــك
شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين 973
  897عدشيت.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني علي قبيسي بوكالته عن
يوسف عبد املنعم قبيسي ملورثه عبد
املنعم ابراهيم قبيسي شهادات قيد بدل
ضائع للعقارات 783 - 314 - 312 - 295
  787 - 786 - 785زبدين.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ2011/976 :
طالب التنفيذ :سمير معوض – وكيله
املحامي انطوان مخلوف
املنفذ عليه :امني الديك
املـسـتـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اق ـ ــرار مـنـظــم لــدى
كاتب العدل رقم  199/9756لجهة مبلغ
 $/7900/عدا الرسوم والفوائد ومبلغ
 $/2000/للمنفذ األول.
تاريخ قرار الحجز2002/3/22 :
تاريخ تسجيله2012/4/7 :
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني كــامــل املـقـســم  /27/مــن العقار
رق ــم /871مـنـطـقــة بـســاتــن املـيـنــاء وفقًا
ملندرجات دفتر الشروط املنظم بتاريخ
.2014/3/22
مــوضــوع ال ـطــرح املـقـســم  27مــن العقار
 /871/ب ـســاتــن امل ـي ـن ــاء ه ــي ش ـقــة في
الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـسـ ــادس م ــؤل ـف ــة مـ ــن مــدخــل
وصــالــون منه طعام وثــاث غــرف سكن
وم ـط ـبــخ وح ـمــامــن وخـ ــاء ودرب ـي ـتــان
وخزانتني واربع فرندات وحوض زهور
وهي مشغولة من مازن الديك وعائلته.
قيمة التخمني  $/139500ب ــدل الـطــرح
بعد التخفيض $/75330
وان محتويات املقسم  /27/من العقار
رقم /871بساتني امليناء مفصل بتقرير
الخبير املضموم باملعاملة.
مكان املــزايــدة :دائــرة تنفيذ طرابلس –
غرفة الرئيس أماني فواز
الزمان :بتمام الساعة  12:30ظهرًا يوم
2019/6/10
ش ــروط امل ــزاي ــدة :مــن يــرغــب بــاالشـتــراك
باملزايدة عليه ان يتخذ مقامًا له ضمن
نطاق هذه الدائرة وأن يدفع بدل الطرح
امل ـق ــرر قـبــل م ـبــاشــرة الـجـلـســة بموجب
ش ـي ــك م ـس ـح ــوب ع ـل ــى مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
باسم رئيس دائرة تنفيذ طرابلس.
وع ـل ـي ــه زي ـ ـ ــادة ع ــن ال ـث ـم ــن دفـ ــع رس ــوم
التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم
حاتم عثمان

أفقيا

 -1شــريــان الــدم فــي جسم اإلنـســان – زجــاجــي او مصنوع مــن زجــاج  -2 -عاصمة
ـاض أو تــابــع – عــائـلــة سـيـنــاتــور عــن ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي
آسـيــويــة –  -3زم ــن م ـ ٍ
األميركي ونائب الرئيس اوباما –  -4بحر – صوت الطفل إذا بكى – لإلستدراك -
ُ
 -5فاكهة إستوائية تزرع في لبنان – إقتراب –  -6ضابط وكاتب انكليزي إتصل
ّ
ّ
بالعربي – جماعة الخيل –
وشجع ثورة العرب على األتراك لقب
بالشريف حسني
 -7موضع هبوب الريح – خطأ وذنب –  -8حرف نصب – األثر الذي يقع على الثياب
من جراء األكل او الشرب –  -9أديب وسياسي وعالم من كبار أدباء أملانيا – يدق
ويكسر –  -10مدينة في وسط فرنسا

عموديًا

ّ
ً
 -1موقع أثري في صعيد مصر فيه قبر توت عنخ أمون –  -2من يخط بالقلم والريشة أشكاال
متنوعة – ضعف –  -3فوالذ – هم وقلق – شاب ال خبرة له –  -4إنكليزي عالم بالطبيعة
ّ
التطور في األجـنــاس ّ
ّ
الحية – طائر الشؤم –  -5جنس شجيرات يصلح
نظرية
صاحب
سياجًا – إثنان باألجنبية –  -6مدخل املنزل والبيت – سعى لكسب الجولة بني متصارعني
لقاء بدل –  -7غشاء رخو يحتوي على كمية من العصير ويؤلف القسم األكبر من غالف
الثمرة – حيوان وديع –  -8عائلة روائي ومسرحي أميركي راحل – مسكن الرهبان – ّ -9
كرر
نرد على سؤالها – ّ -10
الكالم – ّ
ّ
تشعب من الشجرة
نقدم للمشروع املال الذي يحتاجه  -ما

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.

1

 -1قن  -املكسيك ّ -2 -
نمام  -أســوار  -3 -إرميا  -بقرة  -4 -أغلق  -ا ا ا  -5 -أوروغــواي -6 -
لنا  -الفاسق  -7 -تيرو  -سرد  -8 -وسيم  -نف  -كم  -9 -يم  -آه  -غني  -10 -سالم الراسي

عموديًا
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مشاهير 3166

حلول الشبكة السابقة

 -1قناة السويس  -2 -نمر  -ون  -سمل  -3 -اماراتي  -4 -اميغو  -يمام  -5 -الغار  -ها -6 -
ما  -قولون  -7 -كسب  -اف  -فغر  -8 -سوق اياس  -نا  -9 -يارا  -سركيس  -10 -كرة القدم

حل الشبكة 3165

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فنان ومسرحي لبناني كوميدي إشتهر في التمثيل والكتابة واإلخراج .نال عدد
ال بأس به من جوائز التقدير والدروع على مسرحياته ومسيرته ّ
اإلبداعية
الفنية
ّ
 = 6+9+2+5+1مدينة مغربية ■  = 9+3+6+8+4دولة عظمى ■  = 10+7+11يدق
الجرس

حل الشبكة الماضية :رينيه ديكارت

دعوة اىل جمعية عمومية عادية
لنقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان
تدعو نقيبة املمرضات واملمرضني يف لبنان جميع األعضاء الذين سددوا اشرتاكات عام
 2018واملنتسبني الجدد الذين سدّدوا اشرتاك السنة الجارية قبل تاريخ 2019/05/16
إىل جمعية عمومية عادية يف مقر نقابة صيادلة لبنان – قرب مستديرة العدلية
وذلك القرار البيان االداري وقطع حساب عام  2018والنتخاب أربعة أعضاء ملجلس
النقابة وعضوين للمجلس التأديبي وستة أعضاء للجنة صندوق التقاعد واملساعدات
االجتامعية وذلك الساعة الثامنة من صباح يوم األحد .2019/06/16
ويف حال عدم إكتامل النصاب يف الجلسة األوىل ،تعقد الجلسة الثانية يف متام الساعة
التاسعة صباحاً من اليوم ذاته وتعترب قانونية مبن حرض.
عىل الراغبني بالرتشح تقديم طلبات خطية اىل النقيبة عرب أمانة الرس مبهلة أقصاها
الخميس  2019/06/06الساعة الخامسة مساء.
تفتح صناديق اإلقرتاع للعملية االنتخابية لغاية متام الساعة الخامسة من بعد الظهر.
نقيبة املمرضات واملمرضني
د .مرينا ايب عبد الله ضومط

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار  -حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،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:
الرقم الضريبي

-

اسم املكلف

1

شركة امير بتروليوم – شركة عامر املصري 309681
وشركاه

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2018/12/20 RR195781656LB

تاريخ اللصق
2019/04/03

2

شركة خالد وخضر عياش وشركاه/عياش 2472042
غروب للتجارة

2018/12/21 RR195781673LB

2019/04/04

3

شركة مراعي عكار ش.م.م.

2843475

2018/12/21 RR195781700LB

2019/04/04

4

محمود عبد الكريم هزيم

3236987

2018/12/20 RR195781789LB

2019/04/05

5

محمود احمد العجل

3041364

2018/12/20 RR195781792LB

2019/04/05

6

احمد محمد طراد

2282010

2018/12/20 RR195781850LB

2019/04/05

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 858

22

الجمعة  24أيار  2019العدد 3765

ثقافة وناس

الجمعة  24أيار  2019العدد 3765

ثقافة وناس

تلفزيون

تلفزيون

23

2019

«خمسة ونص» :تشويق سياسي أم «روايات عبير»؟
وسام كنعان

غادة عبد
الرازق في
«حدوتة مرة»

ظواهر درامية في مصر عنف مجاني وسرقات فنية
عصام زكريا
ف ــي أح ــد أظ ــرف امل ـشــاهــد الـكــومـيــديــة
ّ
مل ــوس ــم يــت ـســم ب ــ«ث ـق ــل الـ ـظ ــل» ال ـع ــام،
يـلـعــب ال ـكــوم ـيــديــان امل ــوه ــوب محمد
ث ـ ــروت ف ــي م ـس ـل ـســل «س ــوب ــر م ـي ــرو»
شخصية «شــريــر مـطـلــق» ،لـكــن على
الطريقة الشعبية :لقد حول اسمه من
«هيثم» إلى «الفاجر» ،مثل «الجوكر»
ف ــي سـلـسـلــة «ب ــاتـ ـم ــان» ،وه ــو يــدخــن
النارجيلة والـسـجــائــر معًا أم ــام ابنه
الصغير ،منزعجًا من قيام االبن برسم
زه ــور وأش ـج ــار ،وي ـقــول لــه مستنكرًا
«أوعى تكون بتحب البلد» ،ويحرضه
على رســم ال ـخــراب وال ــدم ــار .وعندما
تتدخل األم البريئة ،يصرخ فيها «ليه
عــايــزانــي أبـقــى شــريــف عـفـيــف ...حــرام
عليكي يا شيخة» .وعندما تنصرف،
ي ــردد« :الـلــه يـخــرب بيت طـيـبـتــك ...ما
هي الطيبة دي اللي جايبانا ورا!».
تبدو شخصيات الكثير من مسلسالت
املــوســم الــرمـضــانــي أشـبــه بشخصية
«الفاجر» لكن بــدون الحس الفلسفي
الـ ـس ــاخ ــر الـ ـ ــذي ي ـب ـث ــه م ـح ـم ــد ثـ ــروت
فيها .وأكثر ما لفت انتباه املتابعني
في الدراما املصرية هذا العام هو كم
«الشر» الــذي تتضمنه املسلسالت .ال
ً
يخلو عمل تقريبًا ـ إذا استثنينا قليال
مــن األع ـم ــال الـكــومـيــديــة ـ ـ ـ مــن جــرائــم
قـتــل بشعة ومـكــائــد «شـيـطــانـيــة» ،بل
أبطال يتسمون بالعنف والقدرة على
القتل بيدين عاريتني وضمير مرتاح.
لتفسير هــذه الظاهرة املستمرة منذ
س ـن ــوات ،واملـسـتـفـحـلــة ه ــذا ال ـع ــام ،ال
ّ
يكفي أن نـقــول إن املنافسة الشرسة
على جذب املشاهدين تدفع املنتجني
وصناع األعمال للمبالغة ،أو أن هذا
«تــريـنــد» عــاملــي نــاتــج عــن الــرغـبــة في
تحريك مشاعر وأحاسيس مشاهدين
لــم يعد يؤثر فيهم شــيء مــع فيضان
الصور واألصوات الذي يغرقون فيه.

العنف ال ــذي يـســود الــدرامــا املصرية
يخلو من «الفانتازي» الــذي نــراه في
ً
«لعبة ال ـعــروش» مـثــا ،ويغلب عليه
الـعـنــف «الــواق ـعــي» املــرتـبــط بمشاكل
اجتماعية أو عــائـلـيــة ،كـمــا أن ــه عنف
«قـ ـبـ ـي ــح» إذا ج ـ ــاز ال ـت ـع ـب ـي ــر .عـنــف
يـخــدش ال ـحــواس عــوضــا عــن مداعبة
ال ـع ـقــلُ ،
ويـ ـك ـ ّـرس لـتـقــويــة تــأث ـيــره كل
العناصر الفنية من تصوير ومونتاج
وموسيقى .وبما أن «الرقابة» املشددة
املفروضة على الدراما هذا العام تركز
على «اللغة» وعلى الجنس والعري،
ّ
فـ ـ ــإن صـ ـن ــاع امل ـس ـل ـس ــات ال ي ـج ــدون
منفسًا للتعبير ول ـجــذب املشاهدين
س ــوى األج ـس ــاد املـفـتــولــة الـعـضــات،
وهـ ــي تـتـفـتــح ب ــال ــرص ــاص وال ـض ــرب
وتفيض مــن مسامها الــدمــاء ،وكذلك
الـنـفــوس املـخـضـبــة بــالـشــر املـطـلــق أو
التي تدفعها الـظــروف ملواجهة الشر
بالشر والبادي أظلم.
كثير من مسلسالت هذا العام ينطبق
عليها عنوان فيلم «جعلوني مجرمًا»
الــذي لعب فيه فريد شوقي النموذج
األمثل واألشهر للشخص الذي يدفعه
امل ـج ـت ـمــع دف ـع ــا إلـ ــى اإلج ـ ـ ـ ــرام .وأبـ ــرز
هذه املسلسالت «زلــزال» و«أبو جبل»
و«ملس اكتاف» و«هوجان».
وأبـ ـط ــال ب ـعــض امل ـس ـل ـســات األخ ــرى
يقفون في منطقة ملتبسة .ال يستطيع
املشاهد أن يعرف ـ برغم مرور نصف
الحلقات ـ مــا إذا كــان ه ــؤالء األبـطــال
أشرارًا أم أخيارًا .من هذه الشخصيات
أحمد السقا في «ولد الغالبة» ،هاني
س ــام ــة ف ــي «قـ ـم ــر هـ ـ ـ ــادي» ،ومـحـمــد
رجــب في «عالمة استفهام» ،ومحمد
مـمــدوح فــي «قــابـيــل» .أمــا األغ ــرب بني
كــل الـشـخـصـيــات وامل ـس ـل ـســات ،فهي
شخصية غــادة عبد ال ــرازق ،أو «مــرة
الـسـيــد غـ ــراب» فــي مسلسل «حــدوتــة
مرة» ،فهي التجسيد املآساوي ،ثقيل
ال ـظــل واملـعـنــى لشخصية «ال ـفــاجــر»:

شــريــرة شيطانية بــا مبرر أو هــدف،
أو بمعنى أدق بسبب مبررات وأهداف
ال يصدقها عقل طفل.
املسألة على ما يبدو أكبر من موضوع
الـ ـتـ ـن ــاف ــس عـ ـل ــى ج ـ ـ ــذب امل ـش ــاه ــدي ــن
ّ
واملعلنني .األمر يبدو كما لو أن هناك
ً
ً
عقال جمعيًا مشغوال بالخروج على
الـقــانــون وبــاملـنــاخ ال ــذي يــدفــع الناس
لــذلــك ،وبــالـحــدود الهشة الـتــي تاهت
بني الخير والشر.
ال ـظــاهــرة الـثــانـيــة مــرتـبـطــة ب ــاألول ــى،
وه ــي امل ـبــال ـغــة امل ـفــرطــة ف ــي الـتـعـبـيــر
ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر .أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـج ــال
ي ـظ ـهــر ف ـي ــه ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن اإلفـ ـ ــراط
هـ ــو اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ،خ ــاص ــة تـ ـل ــك ال ـت ــي

«الرقابة» المفروضة على
تتعلق بالجنس والعري،
الدراما ّ
لذا التجأ صناع المسلسالت إلى
مشاهد الضرب والرصاص
تستجدي الــدمــوع واآلهـ ــات مــن أجــل
جــذب التبرعات ،أو إعــانــات املالبس
الداخلية التي تتحول إلى كرنفال من
التهريج والرقص الصاخب ،وبالطبع
إعـ ــانـ ــات ش ــرك ــات االت ـ ـصـ ــاالت ال ـتــي
يـتـنــافــس فـيـهــا ع ـمــرو دي ــاب ومحمد
رم ـض ــان ون ـجــم ال ـع ـضــات األمـيــركــي
جـ ــان ك ـل ــود فـ ــان دام وت ــام ــر حـسـنــي
ونــانـســي عـجــرم وكــريــم عـبــد الـعــزيــز.
ولـ ـ ــك أن ت ـت ـخ ـي ــل كـ ـ ـ ّـم املـ ــايـ ــن ال ـت ــي
حـصــل عـلـيـهــا هـ ــؤالء مـقــابــل اإلع ــان
عن خدمات «هوائية» يدفع مقابلها
املصريون مليارات من دخلهم القليل
سنويًا!
مــن ظــواهــر رمـضــان هــذا الـعــام أيضًا
كـ ّـم الـســرقــات الفنية لقصص وأفـكــار
وأس ـ ــال ـ ـي ـ ــب ف ـ ـن ـ ـيـ ــة .ل ـ ـعـ ــل ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج

األك ـ ـثـ ــر وضـ ــوحـ ــا لـ ـه ــا هـ ــو مـسـلـســل
«زي الـشـمــس» املــأخــوذ عــن املسلسل
اإليطالي «شقيقتان» (إخراج سينثيا
توريني ـ عــرض عــام  2017على قناة
«راي» ـ هو عبارة عن ست حلقات مدة
كــل حلقة  100دقيقة)« .زي الشمس»
ل ـي ــس مـ ـج ــرد «اس ـ ـت ـ ـعـ ــارة» ق ــال ــب أو
س ـي ـنــاريــو ،ك ـمــا ج ــرت «امل ــوض ــة» في
صناعة الـ  Soap operaالعاملية ،حيث
تـ ـق ــوم ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات فـ ــي ب ـل ــد مــا
بــاسـتـعــارة مسلسل بـلــد آخ ــر إلع ــادة
إن ـتــاجــه ف ــي بـيـئــة ول ـغ ــة مـخـتـلـفـتــن،
م ـث ـل ـمــا رأي ـ ـنـ ــا فـ ــي م ـس ـل ـســل «غ ــران ــد
أوتيل» قبل أعوام.
في الحقيقة «استعارة القالب» format
هذه لها أصول ،وهي تحدث مع قوالب
امل ـس ـل ـس ــات امل ـف ـت ــوح ــة الـ ـت ــي يـطـلــق
عليها مصطلح الـ «سوب أوبرا» التي
تستمر عادة لسنوات ،ومن ثم يصبح
هـ ـن ــاك ف ــرص ــة السـ ـتـ ـع ــارة ال ـخ ـط ــوط
والـشـخـصـيــات الــرئـيـسـيــة ووضـعـهــا
فــي عــالــم جــديــد« .زي الـشـمــس» ليس
مجرد اقتباس أو سطو عادي من ذاك
ال ــذي دأب ــت عـلـيــه الـسـيـنـمــا وال ــدرام ــا
امل ـصــريــة م ــن دون خـشـيــة وال ح ـيــاء.
ه ـ ــذه ف ـض ـي ـح ــة وج ــريـ ـم ــة م ـت ـكــام ـلــة
األركـ ـ ــان ،ش ــارك فـيـهــا لــأســف بعض
«الـ ـفـ ـن ــان ــن» ال ـك ـب ــار اسـ ـم ــا ف ــي عــالــم
السيناريو واإلخ ــراج ،وحصلوا على
م ــاي ــن الـجـنـيـهــات ع ــن ع ـمــل أق ــل ما
ي ـق ــال ع ـنــه إنـ ــه م ـج ــرد تــرج ـمــة ح ـ ّـوار
من اإليطالية إلى العربية .وبما أنهم
حتى ال يجيدون اإليطالية ،فال بد أن
من قام بهذا الجهد مترجمون صغار.
ال ـشــيء الــوحـيــد ال ــذي أضــافــه صناع
«زي الشمس» هو «املـلــل» .فقد مطوا
س ــاع ــات املـسـلـســل م ــن ع ـشــر ســاعــات
إلى عشرين ،عن طريق مونتاج أبطأ،
وثرثرة أكثر ،وبعض مشاهد لتناول
الـطـعــام ،وشخصية طبيب روحــانــي،
عبارة عن منوم مغناطيسي ،مهمته

إعادة سرد األحداث واملعلومات التي
نعرفها بالفعل.
املــدهــش هــو ع ــدد األس ـمــاء املــوجــودة
فــي املسلسل ككتاب سيناريو ،تحت
إش ـ ـ ـ ــراف م ــري ــم نـ ـع ــوم الـ ـت ــي دش ـن ــت
اسمها ككاتبة عبر أفالم ومسلسالت
جـيــدة ،ولكنها لـجــأت إلــى «بيزنس»
ورش الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو فـ ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخـ ـي ــرة ،وأض ــاف ــت إل ـيــه «الـتــرجـمــة»
حسن
الحرفية هــذا الـعــام .ولعله مــن ّ
حــظ املـخــرجــة كــامـلــة أب ــو ذك ــرى أنـهــا
انسحبت مــن الـعـمــل أثـنــاء التصوير
بـسـبــب خ ــاف ــات م ــع اإلنـ ـت ــاج وبـطـلــة
العمل دينا الشربيني ،ليحل محلها
املـخــرج ســامــح عبد الـعــزيــز ،وإن كان
مــن املــؤســف أن الـصــراع بينهما على
«م ـل ـك ـي ــة» امل ـس ـل ـســل اس ـت ـم ــرت أث ـن ــاء
عــرضــه ،مــع أن إخ ــراج «زي الشمس»
ه ــو أي ـضــا م ـجــرد «ت ــرج ـم ــة» بـصــريــة
للعمل اإليطالي.
* «ســوبــر م ـيــرو» 23:00 :بتوقيت بيروت
على  ،TeNو 19:40على «النهار» ،و22:00
على « artحكايات»
* «مل ــس اك ـت ــاف» 00:00 :عـلــى  cbcو«أب ــو
ظبي»
* «هوجان» 23:30 :على «الحياة» ،و19:00
على «أبو ظبي»
*«ولد الغالبة» 21:00 :على « mbcمصر»
*«زلــزال» 22:30 :على  ،dmcو 18:00على
« dmcدراما» ،و 22:30على  ،mbc1و1:00
على « mbcالعراق»
*«أبــو جبل» 22:30 :على  ،ON Eو00:00
عـلــى « ONدرام ـ ــا» ،و 22:00عـلــى «دب ــي»،
و 23:00على « osnيا هال األولى»
*«حدوتة ّ
مرة» 23:00 :على «النهار»
*«قمر هادي» 00:00 :على ON
*«عــامــة اسـتـفـهــام» 2:30 :على «الـحـيــاة»،
و 1:30على  ،cbcو 00:00على dmc
*«قابيل» 23:00 :على « mbcمصر»
* «زي الشمس» 23:00 :على « mbcمصر»

منذ بداية األحــداث ،يمارس مسلسل
«خمسة ونص» (كتابة إيمان السعيد
ـ إخ ــراج فيليب أسـمــر ـ بطولة قصي
خــولــي ونــاديــن نسيب نجيم ورفيق
علي أحمد وروال حمادة) لعبة الدجل
التلفزيوني عـلــى مـشــاهــديــه .تفتتح
ستارة الحكاية على حادث سير البن
رئـيــس ح ــزب سـيــاســي لـبـنــانــي كبير
يـ ــودي ب ـح ـيــاتــه ،م ـمــا يـسـتــدعــي منه
طلب ابنه غمار الغانم (قصي خولي)
املـقـيــم فــي دمـشــق مــن زوج ـتــه األول ــى
امل ـت ــوف ّـي ــة ل ـي ـح ـضــر مـ ــراسـ ــم ال ـ ـعـ ــزاء،
ً
ويتحضر كي يكون بديال ألخيه من
ّ
أجل خوض ميدان السياسة وتسيد
امل ـش ـهــد ال ـق ـي ــادي خ ـل ـفــا ل ـ ـ «ال ـغ ــان ــم»
(رف ـيــق عـلــي أح ـم ــد) .ال ـحــادثــة تحيل
املتابع إلــى شواهد حقيقية حصلت
ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن بـ ـل ــد ع ـ ــرب ـ ــي .ويـ ـب ــدو
واضحًا أن الهم الرئيس منها اإليهام
بــأن مــا سيتابعه املشاهد هــو درامــا
سـيــاسـيــة تقتحم كــوال ـيــس السلطة،
وت ـك ـشــف خ ـبــايــا ال ـق ـص ــور ،وتـتـسـلــل
إل ــى مطبخ لعبة خـطـيــرة ،وتكاشف
السياسي
طريقة توضيب الـتــوريــث ّ
ملقاعد املسؤولني في بلد يترنح أمام
تناحرات القوى الحزبية مثل لبنان.
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراضـ ـ ــات،
ّ
تجرب إحالة
والحركات التأسيسية
الشخصيات إلــى مـ ّ
ـرداتـهــا الواقعية.
رب ـ ـمـ ــا ت ـن ـج ــح تـ ـل ــك األسـ ـل ــوبـ ـي ــة فــي
التوطئة واالستهالل الناجع للقبض
عـلــى اهـتـمــام الـجـمـهــور ،لـكــن سريعًا
نـكـتـشــف ح ـجــم امل ـق ـلــب الـ ــذي أك ـل ـنــاه.
الـ ـعـ ـم ــل ل ـ ــن يـ ــذهـ ــب س ـ ــوى ل ـس ـقــوفــه
املـ ـت ــوقـ ـع ــة :قـ ـص ـ ّـة ح ـ ــب م ـت ــآك ـل ــة مــن
كـثــرة ال ـت ـكــرار لـكــنـهــا ه ــذه املـ ـ ّـرة أكثر
سذاجة ،كأنها جــزء ثــان من مسلسل
«ج ــري ـم ــة ش ـغ ــف» (ن ـ ــور الـشـيـشـكـلــي
ّ
وول ـيــد نــاص ـيــف) .ل ـعــل اإلح ــال ــة لــدى
امل ـشــاهــد امل ـت ـم ـ ّـرس تـحـصــل بــذريـعــة
بطل العملني قصي خولي والجوهر
ال ـســردي ،إلــى جــانــب منطق اإلخ ــراج
اللبناني املتداول هذه ّ
األيام ،وينطلق
من مرجعية الفيديو كليب ،إلى جانب

سطحية تجاهر بنفسها لدى صياغة
ال ـح ـل ــول ،وح ـ ـ ــوارات ال ـح ــب املـكـتــوبــة
بمزاج رديء واملبررات املهلهلة!
يـلـتـقــي اب ــن ال ـح ـســب وال ـن ـس ــب ال ــذي
ّ
يتباهى غالبية الوقت ّ
بغرته ،وطلته
الـشــابــة ،بالطبيبة بـيــان نـجــم الــديــن
امل ـخ ـت ـص ــة بـ ـ ـ ـ ــاألورام (نـ ــديـ ــن نـسـيــب
نجيم) وقــد ورثــت عــن أبيها ّ
حصته
ف ــي م ـس ـش ـفــى ض ـخ ــم ،وراح ـ ـ ــت نـحــو
عراك يومي مع شركاء يريدون شراء
حـ ّـص ـ ّت ـه ــا م ــن الـ ـص ــرح الـ ـطـ ـب ــي ،إل ــى
أن يلفقوا لها قضية أدوي ــة فــاســدة،
تـمــوت إح ّــدى املــريـضــات على إثــرهــا.
هنا ،يتدخل ابن الغانم ليحرر شيكًا
ب ــامل ـب ـل ــغ املـ ـطـ ـل ــوب وي ـق ـن ــع حـبـيـبـتــه
بالتنازل عن ّ
حصتها.
التصعيد التراتبي فــي حبكة العمل
يـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي خ ـ ــط ي ـ ـ ـ ـ ــوازي «رواي ـ ـ ـ ـ ــات
ً
عـ ـبـ ـي ــر» .إذ ت ــرف ــض ال ـط ـب ـي ـب ــة ّأوال
ال ـش ــاب الــول ـهــان ال ــذي يـنـســى تمامًا
كــارثــة عــائـلـتــه ،وأمــاك ـهــا وهمومها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ويـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى م ــراه ــق

ي ـط ــارد فــريـسـتــه ال ـت ــي ت ـت ـهـ ّـرب مـنــه،
ث ــم يـسـيـطــر عـلـيـهــا ب ـضــربــة قــاضـيــة
ت ـجـ ّـســدت ف ــي ح ــل درام ـ ــي «ع ـب ـقــري»
مــن خ ــال رص ــد فـتــاة أحــامــه فــي كل
م ـك ــان عـ ــام ت ـس ـهــر ف ـي ــه ،ث ــم م ـحــاولــة
تــوصـيـلـهــا بــال ـس ـيــارة ال ـف ــاخ ــرة .تلي
ذل ــك كـمـ ّـيــات كـبـيــرة مــن الـ ــورود التي
ّ
تحبها ،وسـهــرة على ضــوء الشموع

ّ
يبدو فيليب أسمر كأنه غائب
تمامًا ّ
عما يجري أمامه،
ّ
وكل ممثل يشتغل على مزاجه

واملــوسـيـقــى فــي امل ـكــان ال ــذي تختلي
فيه بنفسها .بعد ذلك تبدأ ّ
قصة حب
قوامها مجموعة كليبات متواصلة،
وإنـ ـسـ ـي ــرت ــات م ـع ـت ــادة ل ـب ـي ــروت مــن
أم ــاك ــن ع ــال ـي ــة ،ع ـلــى نـ ــور ال ـس ـي ــارات
وال ـشــوارع .هــذه الفواصل إن لــم تكن
م ــوظـ ـف ــة فـ ــي سـ ـي ــاق بـ ـص ــري ي ـخ ــدم

ُ
البنية الدرامية ،فإنها تستخدم غالبًا
عند الضعف اإلخراجي وقصوره عن
إيجاد بدائل بصرية لتمرير الوقت.
وغ ــال ـب ــا سـتـنـقـلــب ق ـ ّـص ــة ال ـح ــب إل ــى
ضرب من الخيانة املؤذي ربما عندما
تعجب الطبيبة بــاملــرافــق الشخصي
ل ــزوج ـه ــا غ ـم ــار ب ـعــد أن ت ـنــزعــج مــن
اقـتـحــامــه لخصوصيتها ،ومراقبته
ً
الــدائـمــة لـهــا .الــرجــل يصبح مـســؤوال
عن حراسة زوجته الشخصية كونه
يتعدى مكانه كسائق وحارس أمني،
ليحتل مطرحه كــأخ ورفـيــق حقيقي
ّ
ملعلمه!
الصدمة الحقيقية في «خمسة ونص»
هي في ما ينجزه نجوم املسلسل من
أداء! ربـمــا ال ُي ــام املمثل إن بــدا غير
مقنع في حال لم تكن بني يديه مادة
مكتوبة بمهارة تحريضية لخياله،
وبالتالي أخذه نحو عوالم شخصية
ّ ً
أوال
يفترض أن يتكئ في صياغتها ّ
عـلــى ال ــورق املـكـتــوب ،بمنطق يحفز
مهارات فن األداء ،على أن تــدار طاقة

ّ
تطل هذه ّ
المرة كما اعتادها المشاهد منذ أن بدأت هذه المهنة
أداء قصي خولي ما زال على حاله ونادين نجيم

اللعب أم ــام الكاميرا مــن قبل مخرج
ن ــاض ــج م ـع ــرف ـي ــا يـ ـق ــدر ع ـل ــى ضـبــط
فــري ـقــه .ع ـلــى ّ
أي حـ ــال ،ي ـبــدو فيليب
ّ
ّ
أسـمــر كــأنــه غــائــب تمامًا عــمــا يجري
ّ
أمامه ،كل ممثل يشتغل على مزاجه!
أداء قـصــي خــولــي مــا زال عـلــى حاله
ك ـمــا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،ينضم
إليه هذه ّ
املرة معتصم النهار! الشاب
ال ــوس ـيــم ـ ـ ـ ـ ع ــدا ع ــن مـشـهــد مـحــاولــة
اغـتـيــال بـيــان نجم الــديــن فـ ّـي الحلقة
 14وإصابته برصاصة ـ ـ يمثل بشكله
فـقــط .يـبــدو كمن لــم يـعــرف ّ عــن مهنة
الـ «بودي غارد» سوى التلفت حوله،
والـتــركـيــز عـلــى الـسـمــاعــات فــي أذن ــه!
أما نادين نجيم التي مشت خطوات
ال بـ ــأس ب ـهــا ع ـلــى درب االح ـتــراف ـيــة
ف ــي الـتـمـثـيــل خــاصــة ال ـع ــام املــاضــي،
عـنــدمــا لعبت ق ــرب الـنـجــم عــابــد فهد
بطولة مسلسل «طريق» (كتابة فرح
ش ـ ّـي ــا وس ـ ــام ك ـس ـي ــري -إخـ ـ ــراج رشــا
ّ
تطل هذه ّ
املرة كما
شربتجي) ،فإنها
اعـتــادهــا املـشــاهــد منذ أن ب ــدأت هذه
البراني نفسه ّ
املهنة بالشكل ّ
وردات
ّ
الـفـعــل ذات ـهــا .لـعــل الــرابــح األك ـبــر من
ّ
هذا العمل روال حمادة .ربما باجتهاد
شخصي منهاّ ،
تقدم حمادة مقترحًا
أدائ ـي ــا لشخصية «سـ ـ ــوزان» (زوج ــة
الـ ـغ ــان ــم فـ ــي إحـ ــالـ ــة اس ـم ـي ــة ل ــزوج ــة
ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري امل ـخ ـل ــوع حـسـنــي
ّ
تجسد حـمــادة شخصيتها
م ـبــارك).
ّ
بمزج عــال بــن مكونات شخصيتها
النفسية وصورتها الخارجية ،بــدءًا
م ــن م ـ ّ
ـرب ــع األم امل ـك ـلــومــة بــوحـيــدهــا
ً
وص ـ ــوال إل ــى الـ ـت ــورط ف ــي امل ــؤام ــرات
واالستئثار بالسلطة والغيرة من ابن
ّ
ضرتها كبديل البنها وخليفة ألبيه!
فــي نسبة كـبـيــرة مـمــا يحققه العمل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي حـ ـت ــى اآلن ،ي ـف ـتــرض
التذكير بأن املال والشهرة ال يعنيان
بالضرورة تشييد حالة عــداء جذري
مــع الفكر والــوعــي والـحــد األدن ــى من
الفن وإن كان استهالكيًا!
«خـمـســة ون ــص» 22:30 :بـتــوقـيــت بـيــروت
على mtv
 17:00على mbc4

«كلبش  ...»3تحالية رمضانية
عبدالرحمن جاسم
رب ـمــا هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي يحظى
بجزء
فيها مسلسل «أكشن» مصري
ٍ
ث ــال ــث ،ون ـق ـصــد ه ـن ــا «كـ ـلـ ـب ــش» .إن ــه
ٌ
نجاح كبير للمخرج بيتر ميمي الذي
أخرج األجــزاء الثالثة وللكاتب باهر
دويدار (وإن كانت القصة مستوحاة
م ــن ال ـكــاتــب يــوســف ح ـســن يــوســف)
ال ــذي كتب ب ــدوره األج ــزاء جميعها.
يضاف إلى جميع هؤالء الفائز األكبر
بطل العمل أمير كرارة .بعد الجزءين
األول ـ ــن عــامــي  2017و ،2018يـعــود
الـجــزء الـحــالــي لـيــروي للمرة األولــى
قصة تختلف عــن القصص السابقة
حيث البطل األوح ــد «قـ ّـاهــر األع ــداء»
ال ــذي ال يقهر .فـ ِـهــم صــنــاع العمل أن
األم ـ ــور ال تـمـشــي ه ـك ــذا وم ــا م ــرروه
في الجزءين األولني لن ينفع في هذا
الجزء :يحتاج البطل إلى من يعاونه
في مهماته .ليس هذا األمــر فحسب،
بــل إن ــه ه ــذه امل ــرة يـكـمــل مــا ب ــدأه في
الجزءين السابقني لناحية التشويق:
العدو أقوى منه بكثير ،وفوق كل هذا
يـقـ ّـدم تقنية املـفــاجــأة عند نهاية كل
حلقة؛ وهذا ٌ
أمر يحسب للمسلسل.
يكمل املسلسل قصة الضابط سليم
األن ـصــاري الــذي يعمل فــي الداخلية
امل ـ ـصـ ــريـ ــة .هـ ــو ض ــاب ــط م ـش ـه ــود لــه
بــالـكـفــاءة وامل ـه ــارة وال ـق ــدرات الـفــذة،
ل ـك ـن ــه سـ ــريـ ــع االن ـ ـف ـ ـعـ ــال وال ـغ ـض ــب

والخشونة الزائدة في بعض األحيان.
وألن ــه أثـبــت ب ــراء تــه مــن جــريـمــة قتل
مـ ـ َّ
ـدبـ ــرة فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء األول ،وح ـ ــارب
«داعـ ـ ـ ــش» وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــاب ـي ــة
وان ـت ـصــر فــي ال ـجــزء ال ـثــانــي ،اضطر
ّ
الدعاء موته أمام العالم كي يستطيع
أن يكمل حياته من دون تعريض من
تـبـقــى م ــن عــائـلـتــه لـلـخـطــر .يستقيل
األن ـصــاري مــن الداخلية ويـقــرر فتح
شركة «أم ــن» محلية ،بدعم وحماية
من رجل األعمال أكرم صفوان (هشام
س ـل ـيــم) ال ـ ــذي نـكـتـشــف ب ــأن ــه أص ــاب
ابن سليم األنصاري بفيروس خطر
يـحـتــاج إل ــى ع ــاج ال يستطيع أحــد
تأمينه سواه .هنا يصبح األنصاري
أداة في يد صفوان يستخدمها كما
يشاء .بدوره ،يكتشف األنصاري أنه
يـتـلـقــى ال ــدع ــم ول ــو بـشـكـ ٍـل س ــري من
جهاز أمن سري مصري يديره اللواء
جـ ــال (أحـ ـم ــد ع ـب ــدال ـع ــزي ــز) .يـقـتــرح
الـلــواء جــال على األنـصــاري تشكيل
ً
فــريــق لـيـســاعــده فــي مـهــامــه ب ــدال من
عمله وحده .يوافق األنصاري مرغمًا،
فيشكل فريقًا من خبيرة علم النفس
ريم (يسرا اللوزي) وخبير الكمبيوتر
(محمد علي رزق) وخبير األسلحة
صدام (محمود حافظ) وخبير القتال
ال ـيــدوي بــروسـلــي (أحـمــد العوضي)
وسكرتيرته جومانا (س ــارة ع ــادل).
يسعى األنصاري مع هؤالء للقضاء
ع ـلــى أك ـ ــرم صـ ـف ــوان ال ـ ــذي ي ـب ــدو أنــه

أمير كرارة
حافظ على
شخصيته
«القاسية»
في العمل

قـ ٌ
ـادر على االنتصار عليهم جميعًا،
خ ـصــوصــا إذا م ــا عـلـمـنــا ب ــأن هـنــاك
«ج ــاس ــوس ــا» ف ــي ه ــذا ال ـفــريــق يعمل
لصالحه.
رغــم أن العمل هو مسلسل «أكشن»،
إال أن أداء األبـ ـط ــال ج ــاء ب ـع ـي ـدًا عن
م ـع ـت ــاد م ـس ـل ـس ــات /أفـ ـ ــام األك ـش ــن
ال ـعــرب ـيــة :ك ــان أم ـيــر ك ـ ــرارة محافظًا
عـ ـل ــى ش ـخ ـص ـي ـتــه «الـ ـق ــاسـ ـي ــة» وإن
«امل ـن ـط ـق ـيــة» جـ ــراء ت ـجــاربــه الـكـثـيــرة
وتــربـيـتــه الـعـسـكــريــة ،وه ــذا ُيحسب

ل ــه ،ول ـكــن ُيـخـشــى عـلــى ك ـ ــرارة غــرقــه
ف ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ً
الــذي شاهدناه يعيده مثال في فيلم
«كــرمــوز» قبل مــدة ،وسيعيده كذلك
في فيلم «كازبالنكا» الذي سيعرض
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد .الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــان أحـ ـم ــد
عـبــدالـعــزيــز وه ـش ــام سـلـيــم ال يهبط
مستواهما البتة ،إذ يستطيع سليم
تقديم نفسه بطريقة جيدة ومقنعة،
وه ــو ق ــادر عـلــى تـقــديــم دور الشرير
وال ـ ـط ـ ـيـ ــب بـ ــامل ـ ـقـ ــدرة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،وف ــي
كليهما تقتنع بأنه هكذا .بدوره ،أعاد
عبدالعزيز إنتاج نفسه كثيرًا خالل
األع ــوام الفائتة ،فنجم التسعينيات
ُ
الذي اعتبر واحـدًا من وجوه الدراما
الــرئ ـي ـس ـيــن ،اخ ـت ـفــى أك ـثــر م ــن عشر
ّ
سـنــوات ليعود ويـطــل خــال األع ــوام
الفائتة عبر أعمال من شأنها إعادته
إلــى الواجهة .ومــن الوجوه الجديدة
ف ــي ال ـع ـم ــل ،يـ ـب ــرز أحـ ـم ــد ال ـعــوضــي
الـ ـ ــذي ي ـق ــدم ش ـخ ـص ـيــة «الـ ـح ــرام ــي/
خبير الـقـتــال ال ـي ــدوي» ال ــذي يسمى
«بــروس ـلــي» بطريقة «حقيقية» إلــى
ح ـ ّـد كـبـيــر ،حـتــى لـيـكــاد يقنعك بأنه
قد درس الــ method actingفي لحظة
ما .يسرا اللوزي تبذل مجهودًا ،لكنه
دون املتوقع منها ،فالفتاة الجميلة
مقنعة لكن يمكنها أن تـكــون أقــوى.
الـ ــ comic reliefفــي العمل هــو محمد
ع ـل ــي رزق ال ـ ـ ــذي يـ ـب ــدو قـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
ذلــك .فمن املعلوم بــأن هــذا النوع من

الشخصيات هــو أســاســي فــي نجاح
ّ
أي عمل أكشن في العالم .رزق متمكن
مــن األداء ،لكنه يقع فــي فــخ املبالغة
أحيانًا ،ولكن أيضًا ُيحسب له أنه ال
يقع في فخ «التهريج».
إخــراج ـيــا ب ــذل بـيـتــر مـيـمــي كــالـعــادة
جهدًا كبيرًا في تقديم عمل متكامل
حتى اللحظة؛ فرأينا مشاهد أكشن
جميلة مسبوكة بشكل يمكن املراكمة
ع ـل ـي ــه إلن ـ ـتـ ــاج درامـ ـ ـ ـ ــا /أكـ ـش ــن ذات
توليفة عربية وفي الوقت عينه ،ليس
مــن ال ـض ــرورة مـقــارنـتـهــا بنظيرتها
الـهـنــديــة لناحية س ــواء التطبيق أو
األمـيــركـيــة لـنــاحـيــة الـبـهــرجــة فــي كل
ّ
شــيء .وأثـبــت باهر دوي ــدار أن لدينا
ّ
ك ــت ــاب ــا ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم نــص
«بوليسي /أكشن» حديث من دون أن
يكون مقتبسًا عن رواية /نص غربي.
بقي أن نشير إلى موسيقى املسلسل
التي صنعها طارق علوش ،حيث تم
اسـتـخــدامـهــا بـحــرفــة جـعـلـتــه يحمل
طــابـعــا خــاصــا وم ـم ـي ـزًا .فــي الـخـتــام،
يمكن ًاعتبار «كلبش» بجزئه الثالث
ف ــاكـ ـه ــة رمـ ـض ــانـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ت ــري ــد
أن ت ـت ـحــدث م ــع ج ـم ـهــور ي ــرغ ــب في
مـشــاهــدة مسلسل «أك ـش ــن» يشبهه،
م ــن دون أن ي ـكــون رديء املـحـتــوى/
املضمون أو اإلنتاج /التطبيق.
«كـلـبــش  19:00 :»3بـتــوقـيــت ب ـيــروت على
 ،ONو 13:00على 4 mbc
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

روبنسون كروزو الثاني

أبصر «مش من زمان» النور في العيد العشرين لـ «مسرح المدينة»

رمضان أحلى في «مسرح المدينة»
اعتاد الجمهور خــال السنوات املاضية
على أن تكون في جعبة «مسرح املدينة»
(الـحـمــرا ـ ـ بـيــروت) مواعيد ّ
فنية ّ
منوعة
خ ــاص ــة ب ـش ـهــر ال ـ ـصـ ــوم .ه ـ ــذه ال ـس ـنــة،
انـطـلـقــت األن ـش ـطــة الــرم ـضــان ـيــة ف ــي 11
أيــار (مــايــو) الحالي مع مسرحية الدمى
«حكايات األرنب زنبق» لفرقة «السنابل»
الـتــي ُعــرضــت ثــانـيــة فــي  18مــن الشهر
نفسه .وفي  17أيار ،أطلت الفنانة اللبنانية
سمية بعلبكي على الخشبة حيث أحيت
سهرة مخصصة بريبيرتوار أم كلثوم.
ّ
يتجدد املوعد مع
اليوم الجمعة (،)21:30
عــرض «مــش من زمــان ـ حكاية نضال»
ال ــذي ّقدمته املسرحية اللبنانية نضال
األشقر ّ
للمرة األولــى في عــام  2017في
الـعـيــد الـعـشــريــن لـ ـ «م ـســرح املــدي ـنــة» .ثم
أعـ ــادت ال ـك ـ ّـرة فــي خــريــف  2018ضمن
فـعــالـيــات ال ـ ــدورة األولـ ــى م ــن «مـهــرجــان
املـســرح األوروب ــي فــي لبنان» حيث كان
العمل العربي الوحيد على البرنامج ،في
آذار (مارس) املاضي.
ّ
إن ـهــا ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة لـ ـ «س ـ ّـي ــدة املـســرح
ّ
الـلـبـنــانــي» وم ــذك ــرات مـغـنــاة وممسرحة
ع ــن طـفــولـتـهــا ،ت ـت ـشــارك تـقــديـمـهــا على
الخشبة مــع أربـعــة موسيقيني لبنانيني،
ه ــم :خــالــد الـع ـبــدال ـلــه ومـحـمــد وابــراه ـيــم
ّ
ستتحدث الـ
عقيل ونبيل األحمر .وفيها،

«متروفون» يحتفي
 ...بسامي الصيداوي
يوم الثالثاء املقبلّ ،
يقدم
«متروفون» حلقة جديدة
في «مترو املدينة» (الحمرا)
ّ
مخصصة لسامي الصيداوي
(الصورة) .خالل هذه السهرة،
سيستمتع الجمهور بمختارات
من ريبيرتوار هذا الفنان
اللبناني بصوت سماح بو املنى،
على أن يرافقه املوسيقيون:
ضياء حمزة (أكورديون) ،وفرح
ّ
قدور (بزق) ،ومكرم بو الحسن
(باص) ،وأحمد الخطيب (إيقاع).
أما ّ
ّ
فيتوالها
مقدمة الحلقة،
هشام جابر .تجدر اإلشارة إلى
ّ
أن «متروفون» هو استحضار
ألرشيف اإلذاعة اللبنانية ،ولجزء
من التاريخ الغنائي اللبناني
املنسي واملهمل بقصد أو من
دونه.
«متروفون» ّ
يقدم سامي الصيداوي:
الثالثاء  28أيار (مايو) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا
العاشرة
ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

«الست نضال» عن ذكريات من قريتها
دي ـ ــك امل ـ ـحـ ــدي ،وش ـخ ـص ـي ــات أس ـه ـمــت
ّ
تستمد بطولتها من
فــي صنع خيالها،
األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة ،وم ــن ك ــل م ــا كــان
يــواج ـهــه ال ـقــوم ـيــون ال ــذي ــن ك ــان وال ــده ــا
أسد األشقر أحدهم .هكذا ،وبني الخيال
ّ
سنتعرف
والــواقــع واليومي والـشــاعــري،
إل ــى مـكـ ّـونــات طـفــولــة وشخصية إحــدى
أب ــرز مــن ســاهـمــوا فــي تـطــويــر املحترف
املسرحي اللبناني فــي العقود املاضية.
ّ
علمًا ّ
بأن بطلة «زنوبيا» تولت شخصيًا
إعداد العرض وتنفيذه.
املـ ــوعـ ــد األخ ـ ـيـ ــر ض ـم ــن ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـخــاص ،سـيـكــون ي ــوم األح ــد املـقـبــل مع
عـ ــرض دمـ ــى م ـ ّ
ـوج ــه ل ـل ـص ـغــار وال ـك ـبــار
بعنوان ّ
«سري للغاية» .العمل عبارة عن
مجموعة اسكتشات ألن ــواع مختلة من
الدمى من توقيع فرقة «إيد وحدة ـ دمى»
التفاعلية التجريبية ،على أن تتبعه ورشة
ب ـس ـي ـطــة حـ ــول ص ـن ــاع ــة دمـ ـ ــى« .سـ ـ ّـري
للغاية» (أداء وتـحــريــك :حسني الحسن،
وم ــؤي ــد امل ـح ـمــد ،وع ـم ــر بــاك ـيــر ،وأح ـمــد
اسماعيل ،وأيمن املحمد ،وزوربــا الشوا،
وأمــانــي محمد ،وج ــودي عيسى ،وغــزل
محمود ،وبيان فتوح) من تأليف الفرقة
ّ
الـتــي تأسست فــي عــام  ،2017ووقعها
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـع ــائ ــدي لـنــاحـيــة اإلخ ـ ــراج،

ّ
تولت مريم سمعان ّ
مهمة صناعة
فيما
الــدمــى ،واهـتــم س ــاري مصطفى بــإعــداد
السينوغرافيا.
عبر الدمج بني الخيال والواقع في قوالب
كــومـيــديــة تــرفـيـهـيــة ،ت ــدور األح ـ ــداث في
ضيعة صغيرة يعرف سكانها بعضهم
الـبـعــض ج ـ ّـي ـدًا .ذات يـ ــوم ،يــدخـلـهــا أحــد
صحافيي الـ ـ «ب ــاب ــارات ــزي» ال ــذي يبحث
عــن «س ـكــوب» ،فيظهر فــي نقل مباشر
ّ
ُليخبرنا بأنه قدم إلى القرية بعدما راجت
شــائـعــة ح ــول وج ــود س ـ ّـر خـطـيــر ّ
مخبأ
فـيـهــا .وف ــي تـلــك الـلـحـظــة ،يـعـلــم األهــالــي
ب ـم ــوض ــوع ال ـ ـسـ ـ ّـر ،ل ـت ـت ـشـ ّـعــب ال ـخ ـطــوط
ّ
الــدرامـيــة ،إذ يعتقد كــل فــرد أن شخصًا
ما قد كشف ّ
سره الخاص ،لتسود حالة
عامة مــن التوتر واإلح ـبــاط .أمــا الرسالة
األس ــاس ـي ــة م ــن «سـ ـ ـ ّـري ل ـل ـغ ــاي ــة» ،فهي
بــاخ ـت ـصــار ّأن ل ـكــل إن ـس ــان س ـ ّـر يجب
احترام رغبته في الحفاظ عليه.
«م ــش م ــن زم ـ ــان» :ال ـي ــوم الـجـمـعــة ـ
ً
مساء/
الساعة التاسعة والنصف
ّ
غد األحد ـ يبدأ
«سري للغاية :بعد ٍ
العرض عند الساعة الثانية من بعد
الظهر وتتبعه الورشة بعد ساعة ـ
«مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/753010 :

َ ْ
«بالحب ب َصل»:
تساؤالت وإشكاليات

وزاهي
أميمة
قصائد وحبّ

ْ
«بالحب َب َصل» (إشراف فرقة
«زقاق) هو عنوان عرض
مسرحي جديد يحتضنه
«استديو زقاق» (بيروت) في
ّ
األول والثاني من حزيران
(يونيو) املقبل ،من إعداد وتمثيل
ّ
شبابية اجتمعت على
مجموعة
حب املسرح ،مؤلفة من :أنيس
ناصر الدين ،وباتريسيا أما
غاليغو ،وربيع طربيهّ ،
وريان
صفا ،وصالح عبروش ،وعزيز
غدار ،وعلي محمد يونس ،وعمر
غدار ،ولؤي األشقر ،وماريا
األشقر ،ومحمد الحسني ،ومحمد
أمير ،وموسى حبيب .يتناول
العمل موضوع الحب ،ويطرح
ّ
تتنوع بني
تساؤالت وإشكاليات،
الطائفية والعنصرية والجنسية.

بعد النبطية في بداية الشهر
ّ
الحالي ،تحط الفنانة اللبنانية
أميمة الخليل (الصورة) والشاعر
واإلعالمي اللبناني زاهي وهبي
في صيدا ،في ّ
األول من حزيران
(يونيو) املقبل ،وتحديدًا في
«مركز معروف سعد الثقافي»
الذي يدعو إلى النشاط إلى
جانب «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» و«جمعية تقدم املرأة
في النبطية» و«جمعية بيت
ّ
املصور في لبنان» و«جمعية
التنمية لإلنسان والبيئة».
ّ
يقدم الثنائي أمسية «قصائد
وأغنيات» للحب والحياة والوطن
واإلنسان ،فيما تلقى ّ
مهمة
التقديم على الصحافي كامل
جابر.

ْ
مسرحية «بالحب َب َصل» 1 :و2
حزيران ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «استديو زقاق» (تقاطع مار
ّ
مخايل برج حمود ـ بيروت) .الدخول
مجاني .لالستعالم01/570676 :

«قصائد وأغنيات» :السبت  1حزيران ـ
ً
مساء ـ مسرح «مركز
الساعة العاشرة
معروف سعد الثقافي» (صيدا ـ جنوب
لبنان) .الدعوة عامة .لالستعالم:
 07/725001أو 70/725001

ّ
ُ
وك ّه ِان ِه َ
معابده:
وس ّيافي
قراصنت ِه
وبطش
خوفًا ِم َن اللـ ـ ِه،
ِ
ِ
ِ
ٌ
كوكب األبالسة.
هارب إلى
أنا
ِ
..
ُ
ُّ
ْ
شيء تحت السيطرة
أطم ِئنكم:كل
ٍ
ّ
وما َ
عاد ينقصني إال:
ٌ
زورق صغير،
ٌ َ ٌ
ديعة َ
وحلوب،
ومعزاة و
ُ
و«فريدي» َص ٌ
موت وأصيل القلب
ْ
َ
القلوب اليائسة.
وأصحاب
واآلبقني،
أسرار
ال ُيفشي
ِ
ِ
ِ
الزنادقةِ ،
ّثم  :ال َ
َ
شيء.
أحد  ،وال
..
َ
ُدعاءكم!
2018/7/27

باب الكهف:
على ِ
َ
ّ
ُ
أنصحك:
املعبد الفقير،
بدخول هذا
قبل ْأن تفك َر
ِ
ِ
ّ ً
إقرع الباب!
أوالِ ً :
ّ
نتظر من ُ
يفتح لك!
وأوال :اِ ِ
ّ ّ ً ّ ً
وأوال :
ثم أوال
ُ
وخنجرك كما يليق بالضيوف َّ
َ
َ
املؤدبني
رأسك
حن
ِ
اِ ِ
ْ
َ َ َ ُْ َ
َ
َ
وادخل بقلبك العاري ،وقدميك اليمـنـيني!
حينئذ َ ،
حني ِئ ٍـذ ّأيها الغالي :
ٍ
ً َ َْ َ ً
وط َ
ئت ملجأ ،وحـلـلت أهال!
ِ
ْ
حينئذ :سالاااام!...
ٍ
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