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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

تل أبيب تعترف بعد اإلنكار:

إجماع في «األعلى للدفاع» حول موقف عون:

َ
ّ
تالزم المسارين السياسي والعسكري للرد على إسرائيل

االعتداء على الضاحية إسرائيلي!
غيرت إسرائيل أمس ،للمرة الثالثة
على التوالي خالل األيام القليلة
الماضية ،موقفها العلني من
االعتداء على الضاحية الجنوبية :من
اإلنكار المطلق ،إلى اإلقرار التلميحي
واإلبقاء على هامش اإلنكار قائمًا ،إلى
اإلقرار الكامل المسرب على الوكاالت
مع التهديد بالمزيد من الهجمات
يحيى دبوق
اتـخــاذ تــل أبـيــب موقفها مــن اإلق ــرار
باملسؤولية أو إنـكــارهــا ،وأيـضــا ما
بني اإلقرار واإلنكار ،مرتبط بمرحلة
انـ ـتـ ـظ ــار رد حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،عـ ـل ــى أم ــل
الـنـجــاح فــي تقليص إيــذائــه ،بعدما
ّ
سلمت بحتميته.
إال أن ت ــذب ــذب امل ــوق ــف ،م ــن اإلن ـك ــار
إلى الغموض ومن ثم اإلقــرار ،كشف
أيـضــا مــوقــف إســرائـيــل وتقديراتها
في مرحلة اتخاذ قرار االعتداء ،وأنه
جاء نتيجة رهان خاطئ على إمكان
ص ـمــت ح ــزب ال ـل ــه و«بـ ـل ــع» الـضــربــة

«هآرتس» :تقدير المؤسسة
األمنية اإلسرائيلية يشدد على
أن حزب الله ينوي الرد
«املـ ـسـ ـي ــرة» ،وه ــو رهـ ــان م ـبــالــغ فيه
إلــى حد إثــارة الدهشة ،وخاصة أنه
يفترض باالستخبارات اإلسرائيلية
ً
أن ـ ـهـ ــا خ ـ ـبـ ــرت ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه طـ ــويـ ــا،
وباتت تــدرك محدودية إمكان منعه
م ــن اتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرارات م ـص ـيــريــة ،مثل
تثبيت قواعد االشتباك في الساحة
اللبنانية.
ومــع تيقن حتمية ال ــرد ،بــات تمسك
ت ــل أب ـي ــب ب ــإن ـك ــار م ـســؤول ـي ـت ـهــا عن
االعتداء في الضاحية ،ضارًا باملوقف
اإلسرائيلي ،ومقلصًا ملستوى الردع
الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــات أك ـ ـثـ ــر مـ ــن مـ ـطـ ـل ــوب فــي
مــرحـلــة ان ـت ـظــار ال ـ ــرد ،حـيــث الـحــرب
ع ـل ــى ال ــوع ــي ع ـب ــر الـ ـتـ ـه ــدي ــدات هــي

التسريب اإلسرائيلي يهدف إلى التشديد على أن العدو سيذهب إلى النهاية إن قرر حزب الله الرد (هيثم الموسوي)

الـســاح األول الــذي يمكن إلسرائيل
أن تراهن عليه .من هنا ،جاء اإلدراك،
وإن مـ ـت ــأخـ ـرًا ،أن اسـ ـتـ ـم ــرار إن ـك ــار
املـســؤولـيــة عــن اع ـتــداء الـضــاحـيــة ،ال
يتساوق مــع هــدف الـتـهــديــدات التي
تطلقها تل أبيب بإفراط للتأثير في
قــرار الــرد وتقليص مستوى إيذائه،

إذ كيف لتل أبيب التي تخشى اإلقرار
بمسؤولية اعتدائها األول ،إن كانت
تهدد باملزيد منه؟
اسـتـنــادًا إلــى ذلــك ،بــاشــرت إسرائيل
حــرب التسريبات وإنـهــاء الغموض
في موقفها املعلن من االعـتــداء على
الـ ـض ــاحـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـت ـهــويــل

بــالـتــدمـيــر إن أقـ ــدم ح ــزب ال ـل ــه على
ال ــرد .وذك ــرت الـقـنــاة  13الـعـبــريــة أن
الـتـســريــب ال ــوارد فــي وكــالــة رويـتــرز
أم ـ ــس ع ــن مـ ـس ــؤول أمـ ـن ــي إق ـل ـي ـمــي،
ه ــو ت ـســريــب إس ــرائ ـي ـل ــي م ــوج ــه في
إطــار حــرب التسريبات القائمة بني
الجانبني ،ويهدف إلى التشديد على

أن إسرائيل ستذهب إلى النهاية إن
قرر حزب الله الرد.
وكــانــت وكــالــة روي ـتــرز قــد نقلت عن
مصدر أمني «إقليمي» قوله إن حادث
ال ـط ــائ ــرت ــن امل ـس ـي ــرت ــن كـ ــان «غـ ــارة
وجهت ضربة لقدرات حزب الله في
مجال تصنيع الصواريخ الدقيقة».

وأض ـ ـ ــاف« :ك ــان ــت رس ــال ــة إســرائ ـيــل
إل ـ ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ه ـن ــا ك ـب ـي ــرة وه ــي:
اسـتـمــروا فــي التصنيع وسنستمر
فـ ــي ض ــربـ ـك ــم» .ول ـ ـ ــدى سـ ــؤالـ ــه عـمــا
س ـي ـح ــدث إذا ع ـم ــد ح ـ ــزب الـ ـل ــه إل ــى
الـتـصـعـيــد بـعــد الـ ــرد ،ق ــال امل ـســؤول:
ّ
ستصعد بعد
«أتـصــور أن إسرائيل
ذلــك ضرباتها وستقضي على هذه
الـقــدرة تمامًا .تفاصيل هــذه املواقع
معروفة .الـكــرة اآلن فــي ملعب حزب
الله».
وت ـ ـعـ ـ ّـد ت ـ ـهـ ــديـ ــدات امل ـ ـصـ ــدر األمـ ـن ــي
اإلســرائـيـلــي اس ـتــدراكــا مــن تــل أبيب
لوجهة تهديدات صدرت في اليومني
املــاضـيــن ،رك ــزت أكـثــر على الجانب
اإلي ــران ــي م ــن دون ح ــزب ال ـل ــه ،وفـقــا
لـ ـتـ ـق ــدي ــرات خ ــاطـ ـئ ــة م ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا.
م ــع ذلـ ــك ،اسـ ـت ــدراك امل ــوق ــف رغ ــم ما
يتضمنه مــن رفــع الـصــوت عــالـيــا ،ال
يضيف الكثير على مركبات املشهد
واسـ ـتـ ـش ــراف م ــا س ـي ـلــي .وك ـم ــا يــرد
فــي تـقــريــر الـقـنــاة  13الـعـبــريــة« :هــي
ح ـ ــرب رس ــائ ــل ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ـقــول
إن إســرائـيــل ال تقبل أي رد .وكــل رد
ع ـل ــى ق ـص ــة ال ـض ــاح ـي ــة س ـت ـقــومــون
بــه ،ستتلقون (فــي مقابله) ضربات
قوية».
مـيــدانـيــا ،أك ــدت صحيفة «هــآرتــس»
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،أن «تـ ـق ــدي ــر امل ــؤس ـس ــة
األمنية (اإلسرائيلية) يشدد على أن
حزب الله ينوي الرد على الهجومني
الـ ـل ــذي ــن ي ـن ـس ـب ـه ـمــا إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فــي
سوريا ولبنان ،األمــر الــذي يستتبع
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار رف ـ ـ ــع درجـ ـ ـ ــة الـ ـج ــاه ــزي ــة
واالس ـت ـعــداد العسكريني عـلــى طــول
الحدود مع سوريا ولبنان».
وبـعــدمــا أع ـلــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
الـ ـث ــاث ــاء ف ـ ــرض قـ ـي ــود ع ـل ــى حــركــة
املركبات غير العسكرية على الحدود
مع لبنان ،مع تقليص حركة اآلليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة إال بـ ـم ــوج ــب ت ـصــريــح
مـسـبــق وم ـع ـلــل ،أغ ـل ــق أم ــس امل ـجــال
الـ ـ ـج ـ ــوي أم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات امل ــدن ـي ــة
بمختلف أشكالها وأنواعها ملسافة
س ـتــة ك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن الـ ـح ــدود مع
لبنان ،األمر الذي يشير إلى فرضيات
مختلفة ل ـلــرد حــاضــرة عـلــى طــاولــة
الـتـقــديــرات فــي تــل أب ـيــب ،ال تقتصر
فقط على الرد البري ،كما جرت عليه
العادة في املاضي.

ّ
الجيش يتصدى لطائرات العدو

َ
ضغوط أميركية :ليبق الجيش على الحياد!
ام ـ ـت ـ ــص رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـع ــد
الحريري كل الضغوط التي انهالت
عليه في اليومني التاليني لالعتداء
اإلسرائيلي على الضاحية الجنوبية
(األحـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي) ،وف ـ ـ ــي م ـقــدم ـهــا
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـي ـت ـح ــول
بـعــدهــا إل ــى مــؤكــد أن ه ــذا االع ـت ــداء
ي ـجــب أال ي ـمــر ك ـمــا ل ــو أن ش ـي ـئــا لم
يـ ـك ــن .وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة
ودب ـلــومــاس ـيــة ،اع ـت ـبــر ال ـح ــري ــري أن
املوقف من االعتداء أمــر ،والخالفات
الـسـيــاسـيــة مــع ح ــزب ال ـلــه أم ــر آخــر،
داعـيــا إلــى عــدم الخلط بــن األمــريــن،
مـ ــؤك ـ ـدًا عـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـهـ ــاون فـ ــي م ـســألــة
االعتداءات اإلسرائيلية التي طاولت
منطقة مأهولةّ ،
وعرضت املواطنني
للخطر.
لكن الضغوط االميركية ســرعــان ما
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ّ
اطلت امس ،بعد إطالق الجيش النار
عـلــى ط ــائ ــرات اس ـت ـطــاع إســرائـيـلـيــة
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب .ف ـل ـل ـمــرة االول ـ ـ ــى مـنــذ
العام  ،2006تتولى قطعات الجيش
املنتشرة جنوبي الليطاني التصدي،
ول ـ ـ ــو ب ــأسـ ـلـ ـح ــة فـ ـ ــرديـ ـ ــة ،لـ ـط ــائ ــرات
االسـتـطــاع امل ـعــاديــة .مــا جــرى أمــس
قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية،
وتـحــديـدًا فــي بـلــدة العديسة (قضاء
م ــرج ـع ـي ــون) ان ط ــائ ــرات اس ـت ـطــاع
ّ
م ـعــاديــة حــلـقــت عـلــى عـلــو منخفض
فــوق مركز للجيش ،فأطلق عــدد من
الجنود النار عليها .وبالرغم من أن
الخطوة بــدت عفوية ،إال ّأن مصادر
مطلعة أكدت أن الجنود نفذوا اوامر
قــائــد فــوج الـتــدخــل الـخــامــس العقيد
محمد االمني ،الذي التزم بالتعليمات
الصادرة عن قيادة الجيشً ،
بناء على

مقررات املجلس االعلى للدفاع أول من
امــس .وكــان الفتًا أن الجنود أطلقوا
ال ـنــار مــن ب ـنــادق «أم  »16األمـيــركـيــة
ال ـص ـنــع ب ــات ـج ــاه امل ـس ـ ّـي ــرت ــن ،وســط
إح ــاط ــة م ــن امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن كــانــوا
يتجمهرون ملــراقـبــة تـحــركــات العدو
في الجانب املحتل .وهــؤالء تفاعلوا
مـ ــع رد ال ـج ـي ــش ب ـح ـم ــاس ــة ،ع ـب ــروا
ع ـن ـهــا ب ــال ـت ــداف ــع الح ـت ـض ــان أف ـ ــراده
والتصفيق لهم ،من دون أي خوف من
ردة فعل إسرائيلية .وسرعان ما بدا
م ـســؤولــون ام ـيــرك ـيــون ،عسكرييون
ودب ـل ــوم ــاس ـي ــون ،ب ــإج ــراء ات ـص ــاالت
لــاس ـت ـف ـســار ع ـمــا ج ـ ــرى ،وال ـض ـغــط
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «الـ ـنـ ـصـ ـيـ ـح ــة» ب ـع ــدم
ت ــورط الجيش فــي مــواجـهــة يريدها
ً
حزب الله ،فضال عن االستفسار عن
آلية اتخاذ القرار باستخدام أسلحة

اميركية إلط ــاق الـنــار على طــائــرات
إسرائيلية.
ك ــذل ــك اس ـت ـن ـف ــرت ق ـ ـ ــوات ال ـيــون ـي ـف ـيــل
للتحذير من ان إطالق النار ربما يكون

اليونيفيل طلبت
من الجيش تكثيف
دورياته لمنع إطالق
صواريخ عبر الحدود!

قد ادى إلى عبور عدد من الرصاصات
ال ـحــدود نحو األراض ــي الفلسطينية،
مــا يشكل خرقًا للقرار  !1701ضغوط
اليونيفيل لــم تقتصر عـلــى مــا تـقـ ّـدم.
فبعد توقف القوات الدولية عن تسيير
دوريات على الحدود مباشرة بذريعة
الخشية من ّ
تعرض جنودها للخطر،
طـلـبــت مــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي تكثيف
دوريـ ــاتـ ــه مل ـنــع إط ـ ــاق ص ــواري ــخ عبر
ال ـحــدود! وقــد أص ــدرت قـيــادة الجيش
بـيــانــا قــالــت فـيــه إن ط ــائ ــرة اسـتـطــاع
تــاب ـعــة ل ـل ـعــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي آت ـي ــة مــن
ّ
األراضــي الفلسطينية املحتلة ،خرقت
األجواء اللبنانية عند الساعة السابعة
ّ
وال ـن ـص ــف وح ــل ـق ــت فـ ــوق أحـ ــد مــراكــز
ال ـج ـي ــش ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـع ــدي ـس ــة .وق ــد
ت ـص ـ ّـدى لـهــا الـجـيــش وأط ـل ــق الـنـيــران
ّ
اضطرها إلى العودة من
باتجاهها ،ما

حيث أتت .كما قامت طائرة استطالع
ثانية بالتحليق فــوق منطقة كفركال
لـبـعــض ال ــوق ــت ،وم ــا لـبـثــت أن غ ــادرت
األج ـ ــواء الـلـبـنــانـيــة بــات ـجــاه األراض ــي
ّ
املحتلة».
ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـيــاس
ّ
بوصعب أن «تصدي الجيش اللبناني
ّ
ل ـل ـطــائــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـســيــرة أمــر
طبيعي ،وهــو يقوم بواجبه ويتحمل
م ـس ــؤول ـي ـت ــه فـ ــيال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ل ـب ـنــان
ّ
وك ـ ــرام ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن» .وأض ـ ـ ـ ــاف إن
«الـجـيــش فــي مــوقــع الــدفــاع عــنلبنان
ّ
يصد عدوانًا
وأرض ــه وسـيــادتــه ،وهــو
ّ
وخ ــرق ــا ف ــاض ـح ــا ل ـل ـق ــرار  ،1701وإن
ّ
بيان الحكومة ال ــوزاري وكــل القوانني
ال ــدولـ ـي ــة ت ـت ـيــح ل ـل ـج ـيــش الـ ــدفـ ــاع عــن
الحدود».
(األخبار)

كيف يترجم موقف رئيس
الجمهورية ميشال عون
باعتبار االعتداء اإلسرائيلي
إعالن حرب على لبنان؟
في تقويم المجلس
األعلى للدفاع ،اتفاق
على موقف موحد من
الرد ،والجيش أبلغ جاهزيته
وأوامره واضحة بالرد على
أي اعتداء
هيام القصيفي
ف ــي ال ـس ــاع ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،كـ ــان ال ـس ــؤال
امل ــرك ــزي ك ـيــف س ـيــرد ح ــزب ال ـلــه على
الـعـمـلـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـضــاحـيــة
فجر األحد املاضي ،وأين ومتى ،بعدما
تـ ـج ــاوز ج ـم ـيــع امل ـع ـن ـيــن واق ـ ــع أن رد
الحزب أكيد وحــاصــل؟ هناك من حدد
الساعة الصفر انتهاء االحتفال بذكرى
تغييب اإلم ــام موسى الـصــدر ،وهناك
من رأى أن مجالس عــاشــوراء ستكون
الحد املانع ألي رد من الـحــزب ،ليؤكد
مـعـنـيــون أن ال مــانــع يـحــول دون الــرد
على اعـتــداء إسرائيلي فــي هــذه األيــام
العشرة.
وألن الــزمــان واملـكــان فــي يــد حــزب الله
وحـ ــده ،كـمــا ك ــان اع ـت ــراف الـحــاضــريــن
في املجلس األعلى للدفاع ،فإن جانبًا
أساسيًا من النقاش األمني والسياسي
ف ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع امل ـ ــذك ـ ــور وخ ـ ــارج ـ ــه،
ت ــرك ــز ع ـلــى م ــا يـمـكــن أن يـحـيــط بـهــذا
الـ ــرد وتــداع ـيــاتــه املـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة
والدولية ،وعلى قــراءة الحدث األمني
من زاويــة خطورته .ألن هناك عناصر
أســاسـيــة يفترض األخ ــذ بها استنادًا
ال ــى أسـئـلــة أمـنـيــة ت ـتــداول ـهــا األج ـهــزة
املختصة ،ومنها :ما هو حجم الخرق
األمني الذي سمح بوصول الطائرتني
ّ
املسيرتني الى املنطقة املستهدفة؟ وهل
هذا الخرق األمني أوسع بحيث يمكن
للطائرة املسيرة أن تكون قد انطلقت
مــن لبنان وليس مــن خــارجــه؟ السؤال
األخ ـيــر م ـطــروح للبحث ،عـلــى اعتبار
املعلومات التقنية املتوافرة حتى اآلن
ع ــن ال ـط ــائ ــرات ت ــدل ع ـلــى أن ــه ال يمكن
أن تطير مسافات بعيدة ،مهما كانت
قدرة اإلسرائيليني على تطوير قدرتها
على التحليق مسافات أكبر من املعتاد.
حـتــى احـتـمــال انـطــاقـهــا مــن الـبـحــر ال
ي ـ ــزال ن ـظــري ــة م ــن ال ـن ـظ ــري ــات األم ـن ـيــة
املتداولة غير املحسوم صحتها .وهذا
يـعـنــي تــوس ـيــع رق ـع ــة ال ـب ـحــث ال ـجــدي
عن هذا النوع من الطائرات وإدخالها
ال ــى ل ـب ـنــان ،أو تـهــريـبـهــا إل ـي ــه ولـيــس
ع ــن طــريــق امل ـط ــار ،امل ـت ـشــددة أجـهــزتــه
فــي الكشف الــدقـيــق على هــذه األن ــواع
وهوية أصحابها.
الشق األمني أيضًا يتعلق بمكان الرد،
انـطــاقــا مــن ك ــام نـصــر ال ـلــه .ال ــرد في
ل ـب ـنــان ،ق ــد ال يـتـعـلــق حـكـمــا بــالـحــدود
املشتركة مع فلسطني املحتلة وبمنطقة
عـمــل ال ـق ــوات الــدول ـيــة ومـنـطـقــة الـقــرار
 ،1701ب ـمــا يـعـنــي ال ـت ـمــاس م ــع ال ـقــوة
ال ــدول ـي ــة أو ال ـج ـي ــش .املـ ـج ــال ال ـجــوي
وال ـبــري وال ـب ـحــري مـفـتــوح عـلــى كامل
مساحة لبنان ،من الشمال الى البقاع
وال ـ ـج ـ ـنـ ــوب .وه ـ ـ ــذا ي ـف ـت ــح اح ـت ـم ــاالت
عـ ـ ــدة الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـ ـح ـ ــزب إس ــرائـ ـي ــل
بكل الــوســائــل املمكنة .وه ــذا ال يعني
حصر الــرد بضرب طــائــرات استطالع
إسرائيلية من أي منطقة في لبنان ،بل
يـعـنــي تــوسـيــع أط ــر الـ ــرد ،وخـصــوصــا
أن الغطاء الرسمي والحكومي أضاف
الــى حركة الـحــزب حرية فــي الــرد وفق
جاهزيته ورزنامته.

مـ ــن هـ ـن ــا ،ك ـ ــان ال ـب ـح ــث فـ ــي ال ـخ ـط ــوة
الـتــالـيــة بـعــد رد ح ــزب ال ـلــه .فاملجلس
األع ـل ــى ل ـلــدفــاع اس ـت ـفــاض ف ــي الـشــرح
ال ـس ـي ــاس ــي وال ـع ـم ــان ــي ح ـ ــول كـيـفـيــة
ً
تجهيز أرض ـيــة صــالـحــة ع ــدة وعــديـدًا
ملواجهة التطور التكنولوجي وتحديث
أج ـه ــزة ال ـ ــردع وامل ــراقـ ـب ــة ،إض ــاف ــة الــى
الـخـطــوات السياسية والدبلوماسية
الـ ـت ــي ات ـ ـخـ ــذت ،ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ق ــد ات ـفــق
ع ـل ــى اس ـت ـب ـع ــاد دع ـ ــوة م ـج ـلــس األم ــن
الدولي الجتماع طــارئ ،واالستعاضة
بتقديم شكوى لبنانية إليه .والشرح
ً
ال ـس ـي ــاس ــي ت ـ ـنـ ــاول ت ـف ـص ـي ــا م ــواق ــف
ال ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـت ــي أب ـل ـغ ـهــا لـبـنــان
موقفه الــرافــض لالعتداء اإلسرائيلي،
وبـعــض األجــوبــة ـ ـ األميركية تحديدًا
ـ ـ ـ ـ الـتــي نـقـلــت تـبــريــر إســرائ ـيــل ب ــأن ما
ً
قامت بــه هــو رد فعل وليس فـعــا ،ردًا
ع ـلــى تـصـعـيــد حـ ــزب ال ـل ــه ض ــده ــا في
لبنان وسوريا .لكن املجلس الذي شهد
إجماعًا على كيفية إدارة معركة الــرد
على إســرائـيــل ،شهد فــي ختامه طرح
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
ً
ســؤاال مركزيًا ،تحت عنوان مــاذا بعد
الـعـمـلـيــة اإلســرائـيـلـيــة ورد ح ــزب الله
الذي أصبح أمرًا واقعًا بعد كالم األمني
الـعــام للحزب السيد حسن نصر الله،
وم ــا هــو املــوقــف ال ــذي يـتـخــذه لـبـنــان؟
س ــؤال عــون ّ
وس ــع الـنـقــاش ليصل إلى
السؤال عما لو ردت إسرائيل ووسعت
رقـعــة اعـتــداءاتـهــا ،وم ــاذا لــو لــم تكتف
بتعادل في الرد؟ ورغم أن االنطباع أن

رد حزب الله لن ّ
يغير قواعد االشتباك
املعمول بها منذ عام  ،2006وأن الحوار
األمـيــركــي اإليــرانــي املــرتـقــب ال يحتاج

قائد الجيش كان واضحًا
في التعبير عن أن الرد
على أي اعتداء إسرائيلي
أمر مفروغ منه
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ال ــى ان ـه ـيــار اس ـت ـق ــرار ل ـب ـنــان ف ــي هــذه
املرحلة وتــوســع رقعة االع ـت ــداءات ،إال
أن الواجب التعامل مع مروحة واسعة
م ــن الـ ـخـ ـي ــارات املـ ـط ــروح ــة واح ـت ـم ــال
تدهورها في أي لحظة.
أجـمــع ال ـحــاضــرون عـلــى مــوقــف واحــد
سـيــاسـيــا وأم ـن ـيــا ،انـطــاقــا مــن موقف
عون ورئيس الحكومة سعد الحريري
عـلــى اعـتـبــار أن أي اع ـت ــداء إســرائـيـلــي
ه ــو اعـ ـت ــداء ع ـلــى ك ــل ل ـب ـن ــان ،ول ـب ـنــان
ي ـجــب أن ي ــرد ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل املـتــاحــة
ل ــه .والـتــأكـيــد الـثــانــي هــو رب ــط املــوقــف
السياسي بالعسكري ،ألن الجيش جزء
أســاســي فــي مــا يمكن أن يـعـ ّـد للبنان.
قائد الجيش العماد جــوزف عون كان
واضحًا في التعبير عن أن الرد على أي
اعتداء إسرائيلي أمر مفروغ منه ،وهذه
أوامر معطاة لكل القوى العسكرية قبل
ال ـح ــادث ــة وب ـع ــده ــا ،ال يـمـكــن أن يقف
الجيش على حياد أو متفرجًا على أي
عملية عسكرية ضد لبنان .والجيش،
الــذي رفــع جاهزيته منذ ليلة العملية
اإلسرائيلية ،أبلغ الجميع أنه متأهب
لكل االحتماالت املطروحة ،وأن ألويته
وقـطـعــه مـسـتـنـفــرة ،وأن أي ج ـنــدي أو
ضابط لن يحتاج الى أوامر جديدة كي
يــرد على أي عمل عسكري إسرائيلي،
وه ـ ــذا م ــا تـبـلـغـتــه مـ ـج ــددًا ك ــل الـقـطــع
واأللـ ــويـ ــة .ه ــذا أم ــر ع ـس ـكــري ب ـحــت ال
يحتاج الى نقاش ،فكيف الحال إذا كان
م ـعــززًا بتغطية سياسية واس ـعــة ،من
جانب رئيس الجمهورية؟
8/19/19
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لبنان

لبنان
على الغالف

رحيل

«حوار األحزاب» :عودة إلى الضريبة على البنزين؟
ستكون طاولة الحوار االقتصادي التي تعقد ّفي بعبدا يوم االثنين المقبل إشارة االنطالق الثانية لتنفيذ خطة طوارئ
اقتصادية ــــ مالية ،تكون موازنة  2020أول تجلياتها .بحسب نتائج اجتماع لجنة الخبراء ،أمس ،يبدو أن المواطن لن يكون
بمنأى عن تبعات هذه اإلجراءات ،لكن ما لم يحسم بعد هو مقدار مساهمة القطاع المصرفي في الخطة ،كذلك مقدار
مساهمة السياسيين ،المستفيدين من خيرات المال العام بها
إيلي الفرزلي
توحي التحضيرات لطاولة الحوار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ب ــأن ـه ــا س ـت ـك ــون حـبــل
النجاة من األزمة االقتصادية املالية
املستفحلة .لكن ،ماذا يمكن لساعتني
ت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــان رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،غ ـي ــر
متخصصني في االقتصاد ،أن تفعال،
أك ـثــر مـمــا فـعـلــه ،عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
االجتماع املالي الــذي عقد في بعبدا
في  9آب الـجــاري ،وحضره الرؤساء
ال ـث ــاث ــة ووزيـ ـ ـ ــرا امل ـ ــال واالقـ ـتـ ـص ــاد،
إضافة إلى رئيس لجنة املال النيابية
ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان
ري ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ج ـم ـع ـيــة
امل ـص ــارف سليم صـفـيــر؟ بحسب ما
بات معروفًا ،فإن ذلك االجتماع وضع
األس ـ ـ ــس ل ـك ـي ـف ـيــة م ـع ــال ـج ــة ال ــوض ــع
االقـتـصــادي واملــالــي ،على أن يتبعه

لجنة الخبراء توصي
بتحديد سقف ألسعار البنزين
وبـ  TVAتصاعدية
تنفيذ ما تقرر .وضمن هذا السياق،
دعا رئيس الجمهورية مجموعة من
ال ـخ ـبــراء االقـتـصــاديــن إل ــى اجتماع
تـنـفـيــذي ف ــي  21آب الـ ـج ــاري ،ش ــارك
فـيــه بطيش وكـنـعــان وال ــوزي ــر عــادل
أف ـيــونــي ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـخ ـب ــراء :عبد
ال ـح ـل ـي ــم ف ـض ــل ال ـ ـلـ ــه ،م ـ ـ ــازن س ــوي ــد،
روي ب ــدارو ،شــربــل قــرداحــي وغــازي
وزن ـ ــي .ل ـكــن ت ـلــك خ ـطــوة خ ـل ـقــت ،في
الشكل ،إشكالية لــدى الرئيس سعد
ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي اع ـت ـبــر أن ـه ــا تشكل
تجاوزًا لصالحياته كرئيس للسلطة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة .عـ ـن ــده ــا ،كـ ـ ــان املـ ـخ ــرج
بــاع ـت ـبــار الـلـجـنــة لـجـنــة اسـتـشــاريــة
لــرئـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،إال أن ذل ــك لم
ّ
يغط على حقيقة تكوينها من ممثلي
األحزاب املشاركة في الحكومة .ولذلك
ُ
ب ـق ـيــت ت ـس ـم ــع اعـ ـت ــراض ــات م ــن هـنــا
وهناك عنوانها رفض سحب رئاسة
الـجـمـهــوريــة للملف االق ـت ـصــادي من

تخفيض خدمة الدين هدف أول ...لكن كيف الوصول إليه؟ (داالتي ونهرا)

السلطة التنفيذية املـســؤولــة األولــى
عـ ــن ال ـس ـي ــاس ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ل ـكــن،
ّ
ب ـح ـســب مــط ـل ـعــن ع ـل ــى املـ ـل ــف ،فـقــد
ب ــدا واض ـحــا أن رئــاســة الـجـمـهــوريــة
أخ ــذت ال ـق ــرار بــامل ـضـ ّـي قــدمــا بتولي
مسؤولية امللف االقتصادي ،على أن
تكون موازنة  2020التعبير األول عن
ذلك .وهذه إشكالية لم تزعج رئاسة
الحكومة فحسب ،فكما كان مستشار
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـ ّـب ــر عـ ــن ه ــذا

املــزاج ،عبر إطالقه النار على اللجنة
وعملها ،فإن وزير املال لم يكن راضيًا
عن آلية عمل اللجنة ،انطالقًا من أنه
املسؤول عن إعداد املوازنة ،وهو إذ ال
يمانع بأن ترسل اللجنة ،أو أي جهة
أخرى ،اقتراحاتها إليه ،بحيث يقرر
اعتمادها من عدمه ،إال أنــه لن يقبل
بأن يتحول إلى صندوق بريد مهمته
تنفيذ ما يتقرر في بعبدا.
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء

اجتماعها األول ،لم تكن فكرة طاولة
الحوار االقتصادي قد طرحت بعد.
لـكــن اجـتـمــاعـهــا ال ـث ــان ــي ،الـ ــذي عقد
أم ــس بـغـيــاب الف ــت لـكـنـعــان ،تـحـ ّـول
بنتيجة تحديد موعد طاولة الحوار
ف ــي  2أيـ ـل ــول املـ ـقـ ـب ــل ،إل ـ ــى اج ـت ـمــاع
تحضيري لها ،بما أوحــى بالتخلي
ع ــن دور ال ـل ـج ـنــة ك ـل ـج ـنــة مـهـ ّـمـتـهــا
وضـ ـ ــع م ـ ـ ـقـ ـ ــررات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع امل ــال ــي
موضع التنفيذ .صار املطلوب إنجاز

ُ
ورقــة ،ترفع إلى رئاسة الجمهورية،
التي ستقرر إما طرحها كما هي في
طــاولــة الـحــوار أو تعديلها ،تمهيدًا
لعرضها.
بحسب مــا رشــح عــن اجـتـمــاع أمــس،
فإن الورقة تتضمن وضع سقف أدنى
وسقف أعلى لسعر صفيحة البنزين،
ً
بـ ــدال م ــن ف ــرض رس ــم ال ـ ـ  5000لـيــرة
الــذي حــاول الحريري تسويقه أثناء
مناقشة مــوازنــة ( 2019ع ــاد وجاهر

مقررات االجتماع المالي
ُّ
للتذكير ،اتفق في االجتماع املالي ،املنعقد في بعبدا في  9آب الجاري،
على:
ـ ـ إقرار موازنة  2020في مواعيدها الدستورية ،وااللتزام بتطبيق دقيق
ملوازنة  ،2019واإلجراءات املقررة فيها وتوصيات لجنة املال.
ـ ـ وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطالق املشاريع االستثمارية املقررة
في مجلس النواب والبالغة  3.3مليارات دوالر ،بعد إقرار قانون تأمني
االستمالكات لها ،إضافة الى مشاريع «سيدر».
ـ ـ االلتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها املختلفة.
ـ ـ إقرار جملة القوانني اإلصالحية ،وال سيما منها :املناقصات العامة،
التهرب الضريبي ،الجمارك ،اإلجراءات الضريبية ،والتنسيق مع لجنة
تحديث القوانني في املجلس النيابي.
ـ ـ تفعيل عمل اللجان الــوزاريــة ،وخاصة في ما يتعلق بإنجاز إعــادة
هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.
ـ ـ استكمال خطوات اإلصالح القضائي وتعزيز عمل التفتيش املركزي
وأج ـهــزة الــرقــابــة ،والـتـشــدد فــي ضبط الـهــدر والـفـســاد ،واإلس ــراع في
إنجاز املعامالت.
ـ ـ إعــادة النظر باملؤسسات غير املجدية وإلغاؤها وفقًا ملا تقرر في
القوانني السابقة.
تلفت مـصــادر معنية خشيتها أن يــؤدي اجتماع االثـنــن (لــن يؤجل
مــوعــده بالرغم مــن تزامنه مــع يــوم عطلة رسمية) إلــى التركيز على
توجهات معينة ،مقابل التراجع عن سقف ما اتفق عليه سابقًا ،بما
يناسب مصالح هذا الفريق أو ذاك.

في مجلس النواب أنه لم ينفذ رغبة
صـنــدوق النقد الــدولــي بــوضــع رسم
على البنزين وبــرفــع الضريبة على
القيمة املضافة) .فعلى سبيل املثال،
يحدد السعر األدنــى بـ  25ألف ليرة،
بحيث يكون أي انخفاض في السعر
عن ذلك بمثابة رسم يذهب ملصلحة
الدولة .في املقابل ،فإن تحديد السعر
األعلى بـ  30ألف ليرة ،سيعني أنه لو
ارتفع السعر الفعلي عن هذا الحد ،ال
ً
يكون املستهلك مسؤوال عن دفع أكثر
من  30ألف ليرة.
فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـض ــريـ ـب ــة ع ـلــى
القيمة املـضــافــة ،لــم ُيـصــر إل ــى األخــذ
ّ
بــاالقـتــراح املتعلق بــزيــادتـهــا إلــى 15
في املئة بشكل مقطوع ،كما لم يؤخذ
بــاالقـتــراح املتعلق بــإلـغــاء اإلع ـفــاءات
تـمــامــا ،لكن تــم الـتــوافــق على اعتماد
ضريبة تصاعدية يمكن أن تصل إلى
 15في املئة على بعض املواد الكمالية.
وتتضمن االقتراحات تعديل النظام
الـ ـض ــريـ ـب ــي عـ ـب ــر إلـ ـ ـغ ـ ــاء الـ ـض ــرائ ــب

الـ ـن ــوعـ ـي ــة املـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة عـ ـل ــى ال ــدخ ــل
وف ــرض ضــريـبــة مــوحــدة عـلـيــه .ومــن
االقتراحات أيضًا زيادة جديدة على
ضريبة الفوائد املصرفية لم تحدد،
ل ـكــن األه ـ ــم إع ـ ــادة ال ـن ـق ــاش بـكـيـفـيــة
تخفيض أسـعــار الفوائد وتخفيض
خدمة الدين .وهذا يتطلب تعزيز الثقة
باالقتصاد ،وفتح نقاش مع مصرف
لبنان وجمعية املصارف يساهم في
الوصول إلى هذه النتيجة ،كأن يعاد
تـفـعـيــل اقـ ـت ــراح ال ـح ــري ــري ال ـقــاضــي
ب ـم ـس ــاه ـم ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ــاالكـ ـتـ ـت ــاب
ب ـس ـنــدات الـخــزيـنــة ب ـفــائــدة مـتــدنـيــة.
كـ ــذلـ ــك ،لـ ــم ت ـخ ـف ــت األص ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي
ّ
تحمل القطاع العام مسؤولية تفاقم
ال ـع ـجــز ،مـتـغــاضـيــة ع ــن الـسـيــاســات
االقـتـصــاديــة واملــال ـيــة ،الـتــي أوصـلــت
الوضع إلى ما هو عليه.
وكـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ت ـخ ـف ـي ــض
ع ـجــز ال ـك ـهــربــاء ع ـلــى ج ـ ــدول أع ـمــال
االج ـت ـمــاعــات الـســابـقــة ،فــإنــه يتوقع
أن يعاد طرحها على طاولة الحوار،

وخــاصــة بعد تغاضي وزارة الطاقة
عــن توصية مجلس الـنــواب بتعيني
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ملـ ــؤس ـ ـسـ ــة كـ ـه ــرب ــاء
لبنان ،وكذلك عدم التزامها بخطتها
القاضية بتخفيض العجز  250مليار
لـ ـي ــرة .وقـ ــد ن ــاق ـش ــت ل ـج ـنــة ال ـخ ـب ــراء
مسألة زيادة تعرفة الكهرباء.
بالنتيجة ،مـ ّـهــد رئـيــس الجمهورية
أمـ ــس إلـ ــى م ــا ي ـم ـكــن أن يـ ـص ــدر مــن
مقررات باإلشارة إلى أنه «قد نشهد
ت ــدابـ ـي ــر ص ـع ـب ــة ،ل ـك ـن ـهــا ضـ ــروريـ ــة.
فاملريض قــد ال يعجبه طعم ال ــدواء،
ولكن يجب أن يتناوله كــي ُيشفى».
ك ــذل ــك ش ـ ــدد ع ـ ــون ع ـل ــى أن «ال ــوق ــت
الــذي نملكه ضيق من أجــل املعالجة
وسنتخطى األزمــة ،إنما يجب األخذ
فــي االعـتـبــار أن هــذه املعالجة تأخذ
ب ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت» .أضـ ـ ـ ــافّ :
«وج ـه ـن ــا
الدعوة الى رؤساء األحزاب اللبنانية
ل ـب ـحــث األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ألن ـنــا
ن ـع ـت ـب ــره ــا أزم ـ ـ ــة وط ـن ـي ــة وال يـجــب
الوقوف عند األسباب فقط على الرغم
مــن أنـهــا مهمة ،إنـمــا يجب أن نأخذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات لـنـتـحـمــل م ـســؤول ـي ـت ـنــا،
وهو أمر صعب بالفعل».
وفيما يتبني أن مهمة طاولة الحوار
هي «توريط» كل األطراف باإلجراءات
ُّ
الصعبة التي ستتخذ ،فــا يحملها
طرف واحد ،تعتبر مصادر معنية أن
مهمة هذه الطاولة هي وضع أسس
التصحيح املــالــي واالق ـت ـصــادي ،من
خــال التوافق على مجموعة كبيرة
من القضايا ،بما يساهم في تخفيف
ال ـع ــبء ع ــن ك ــاه ــل مـجـلـ َـســي ال ـ ــوزراء
وال ـن ــواب ،كــي ال يـتـكــرر ،عـلــى سبيل
املثال ،سيناريو الجلسات العشرين
الـ ــذي عـقــدتـهــا ال ـح ـكــومــة ق ـبــل إق ــرار
موازنة  ،2019والتي شهدت تخبطًا
وخـ ــافـ ــات طـ ــاولـ ــت أع ـ ـضـ ــاء الـكـتـلــة
نفسها أحيانًا .لكن في املقابل ،ثمة
من ال يرى أي ضرورة للحوار املقرر،
ويعتبر أنه بعد االجتماع املالي الذي
عقد فــي بـعـبــدا ،كــان يفترض السير
على طريق تنفيذ ما اتخذ من قرارات،
ال االستمرار في عقد اجتماعات على
م ـس ـت ــوى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ،م ــن الـطـبـيـعــي
أن ت ـت ـك ــرر ف ـي ـهــا ال ـ ـطـ ــروحـ ــات ال ـتــي
سـبــق أن تــم الـتــوافــق عليها ،واتـخــذ
ال ـق ــرار بـشــأنـهــا ،كــاسـتـمــرار الـحـفــاظ
ع ـلــى اس ـت ـق ــرار س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـيــرة
واالس ـت ـق ــرار االئ ـت ـمــانــي ،وامل ـبــاشــرة
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر «م ـ ــاكـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــزي»
واملالحظات َّ
املقدمة عليه من األطراف
كــافــة ،وكــذلــك ال ـبــدء بــوضــع اآلل ـيــات
التنفيذية ملقررات مؤتمر سيدر.

تقرير

محطات الغاز ...في انتظار التوافق السياسي
إيلي الفرزلي
دخـ ـ ـل ـ ــت مـ ـن ــاقـ ـص ــة م ـ ـح ـ ـطـ ــات ال ـ ـغـ ــاز
( )FSRUفــي التمديد الـثــالــث منذ 20
آب ال ـج ــاري (ل ـثــاثــة أش ـه ــر) .بحسب
امل ـع ـط ـي ــات ،ال ـث ــال ـث ــة س ـت ـك ــون ثــاب ـتــة.
إذ ي ـتــوقــع أن ي ـت ـقــرر خـ ــال الـتـمــديــد
ال ـثــالــث ،إم ــا إل ـغــاء املـنــاقـصــة ّ
برمتها
أو اتخاذ الـقــرار بشأن الـعــروض التي
قــدم ـت ـهــا ال ـش ــرك ــات إلنـ ـش ــاء مـحـطــات
البداوي وسلعاتا والزهراني .الخالف
األسـ ــاسـ ــي ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـس ـل ـيــم ب ـعــدم
ال ـح ــاج ــة تـقـنـيــا إلـ ــى م ـح ـطــة سـلـعــاتــا
الـ ـت ــي يـ ـص ـ ّـر ع ـل ـي ـهــا ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـب ــران

باسيل لحفظ التوازن الطائفي! ورغم
أن األخ ـي ــر رب ــط ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ب ــن إن ـش ــاء امل ـح ـطــات ال ـث ــاث ،بحيث
ي ـك ــون ص ـع ـبــا ،ن ـظ ــري ــا ،اس ـت ـب ـعــاد أي
م ـن ـه ــا .إال أن امل ـن ــاق ـص ــة ال ـت ــي تــركــت
للشركات حرية التقدم إلنشاء محطة
أو اثنتني أو الثالث معًا ،تفتح الباب
أمام مخرج لهذه املعضلة «امليثاقية»
بعدما أظهرت العروض عدم حماسة
الشركات لالستثمار في سلعاتا .إذ لم
تتقدم إليها أي شركة بشكل مستقل،
ّ
شكلت جــزءًا مــن الـعــروض ّ
املقدمة
بــل
الس ـت ـث ـمــار ث ــاث ــة م ــواق ــع أو مــوقـعــن
معًا.

العقبات ال تقتصر على سلعاتا .فمع
اف ـت ــراض أن الـحـكــومــة ق ــررت االل ـتــزام
ب ـن ـت ــائ ــج املـ ـن ــاقـ ـص ــة ،س ـي ـج ــد رئ ـيــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ن ـف ـس ــه مـ ـضـ ـطـ ـرًا ل ـتــوق ـيــع
العقد مــع شركة قطر بتروليوم .فهل
يحتمل الحريري تسليم قطاع حيوي
بقيمة  13.5مليار دوالر إلــى «عــدو»
السعودية؟ ثمة من يشير إلى أن رئيس
الـحـكــومــة طـلــب مــن بــاسـيــل تخليصه
من هذه«الورطة» .فيما تشير مصادر
مطلعة إلــى أن وزيــر الخارجية نفسه
ل ــم ي ـعــد مـتـحـمـســا لـلـمـنــاقـصــة ربـطــا
بأسماء الشركات الفائزة.
الخيارات التقنية عديدة ،لكنها كلها

تحتاج إلى قــرار سياسي .ومن بينها
الـفـصــل ب ــن امل ــواق ــع ال ـثــاثــة ،وم ــن ثم
ال ـن ـظــر ف ــي ك ــل عـ ــرض ع ـلــى ح ـ ــدة ،مع
ج ــداول زمنية مختلفة .أي أن تعطى
األولوية إلنشاء البداوي ثم الزهراني
فـسـلـعــاتــا ،لـكــن لـيــس بــالـشـكــل املـحــدد
في املناقصة .فخطة الكهرباء بشقيها
املــؤقــت والــدائــم ،فــرضــت واقـعــا جديدًا
يمكن االستفادة منه لتطوير العروض.
إذ أن ش ـم ــول ال ـخ ـطــة ملـعـمــل سـلـعــاتــا
يسمح عمليًا باعتماد إنـشــاء املعمل
وفـ ــق ت ـق ـن ـيــة  ،Gaz to Powerبـحـيــث
ً
ي ـك ــون ع ـق ــد إن ـش ــائ ــه ش ــام ــا ت ــزوي ــده
ب ــال ـغ ــاز ،ع ـبــر ب ـن ــاء مـحـطــة ت ـغــويــز أو

عبر أي مصدر بديل ،على أن تشتري
الدولة منه الكهرباء مباشرة بسعرها
ً
النهائي (مشموال بسعر إنشاء محطة
للغاز).
إذا تـ ــم الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـخ ـي ــار،
ُ
ُيـفـتــرض أن تـسـتــدعــى الـشــركــات التي
قدمت عروضًا إلنشاء محطة البداوي
(«أك ـس ـي ـل ـي ــري ــت»« ،بـ ـت ــرون ــاس»« ،بــي
دبـلـيــو» ،و«غ ــاز ن ــات ــورال») للتفاوض
على األس ـعــار ،ويـصــار بالنتيجة إلى
اخ ـت ـيــار األن ـس ــب مـنـهــا .واألمـ ــر نفسه
يتكرر في حالة الزهراني التي تقدمت
إلـيـهــا ثــاثــة تـحــالـفــات (اكـسـيـلـيــريــت،
بتروناس ،بي دبليو).

إنشاء محطة
البداوي يوفر 400
مليون دوالر سنويًا

إال أن أي خيار يجب أن يقترن باالتفاق
على مسار أنبوب الغاز وضمان عدم
عرقلته ،وأن ال تساهم االستمالكات،
إن وجــدت ،في رفع كلفته بشكل كبير.
وه ـ ــذا ي ـس ـتــدعــي ت ـقــديــم ك ــل األف ــرق ــاء
ض ـم ــان ــات ب ــإزال ــة أي ع ـق ـبــة تـعـتــرض

مـســار األن ـب ــوب .عـلـمــا أن اتـفــاقــا كهذا
يـجــب أن يـشـمــل تـمــديــد األنــاب ـيــب في
الجنوب أيضًا .أما في حال أراد مجلس
ال ــوزراء االبتعاد عــن االحـتـمــاالت غير
املحسوبة ،فيمكن عندها السير بخيار
مد األنابيب في البحر األعلى كلفة .إال
أن هذه املعادلة ليست ثابتة خاصة أن
التكاليف النهائية لــاسـتـمــاكــات أو
إلزالة املخالفات عن خط سكة الحديد
ال يمكن توقعها بدقة.
املطلوب البدء من مكان ما واالبتعاد
عـ ــن املـ ـ ــراوحـ ـ ــة .ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـث ــال،
يوضح مصدر معني أن إنشاء محطة
دي ــر ع ـمــار سـيـعـنــي وف ـ ـرًا ف ــي تشغيل

امل ـع ـم ــل ال ـح ــال ــي يـ ـق ـ ّـدر بـ ـ ـ ــ 200مـلـيــون
دوالر سنويًا ،وهــو سيتضاعف عند
إنـشــاء معمل ديــر عمار  ،2مــع وصــول
إجمالي انتاج الكهرباء إلى نحو 1000
ميغاواط.
أمـ ــا ب ــن امل ــؤي ــدي ــن إللـ ـغ ــاء امل ـنــاق ـصــة،
فـهـنــاك م ــن يـقـتــرح االت ـف ــاق م ــع شــركــة
تــوتــال ،الـتــي سـتـبــدأ قــريـبــا الـحـفــر في
البحر اللبناني ،لتأمني حاجة السوق
م ــن ال ـغ ــاز إل ــى ح ــن ال ـب ــدء ب ــاالن ـت ــاج.
فيما هناك مــن يجزم أن املصريني ما
زالوا مستعدين لتزويد لبنان بالغاز،
بغض النظر عن طريقة إيصاله ،سواء
عبر الخط العربي أو عبر البواخر.

نديم عبد الصمد...
رجل الصمت بنقاء
ابراهيم األمين
قبل أع ــوام ،ومــن غير نــدم ،قـ ّـرر نــديــم عبد الصمد (أبــو بـ ّـشــار)،
حد
جادًا بقرارهّ ،
بصفائه املعهود ،االبتعاد عن املشهد العام .كان ّ
اعتزاله يوميات السياسة التي سبق له أن أدمنها وجعلها أولوية
اهتماماته الـعــامــة والـخــاصــة ،بــل وم ـحــورًا مــركــزيــا لجهد ثــوري
ومبشرًا بعدالة القضية
وتفان نضالي جعله يجوب العالم داعيًا
ّ
ٍ
العربية.
تخليًا ال يليق بمن
يومها ،وجــد مــن استغرب ال ـقــرار ،واعـتـبــره ّ
ّ
امتهن الثبات ،وانسحابًا لم يحن أوانه بعد .بعض آخر تفهم وأثنى،
خصوصًا بعدما رأى وعاين استفحال أمراض السياسة اللبنانية
التبدالت التي
والعربية ،وفوقها نجاح «االخـتــراقــات» في إحــداث ّ
التبدالت وأشنعها
أفرغت الكلمات من معانيها .وكــان أول هــذه ّ
هو ذاك الذي جعل من «الناشط» صنوًا للمناضل ،ومن السياسي
السجل اإلجــرامــي
األم ــي صـنـوًا للمثقف ال ـثــوري ،ومــن صــاحــب
ّ
ّ
قائدًا يرسم الوجهة الصحيحة...
واألرجح أنه يوم أعرض عن السياسة ،بمعناها اللبناني السقيم،
قوال مختلفًا لم يسع اآلخرين اإلحاطة بأبعاده ،وال
كان يحاول ً
يتضمنه من احتجاج .لكن الرجل ،رغم اإلغراءات ،بقي
اإلفادة مما
ّ
يؤثر فيه لوم الئم ،وال عتب عاتب.
ال
اإلعراض
موقف
على
ّ
وهـنــا يسجل لـلــراحــل ،رغــم املـيــاه الكثيرة والـغــزيــرة الـتــي جــرت،
أنــه بقي «نظيفًا» .عــاش في زمــن طافت فيه االمتيازات واملنافع،
ولــم تطله موبقات الـتـحــوالت التي جعلت مــن االنتهازية عنوانًا
للنجاح ،ومن الغدر تعريفًا للقوة ،ومن االرتزاق صفة للمناضل.
حفظ ،على الــدوام ،صورة عن املناضلني األنقياء ،الذين يرحلون
ويخلفون تركة أخالقية لورثتهم ،ال جاهًا ال يفيد وال ينفع في
ّ
تلميع اصحاب القلوب السوداء.
في بيته الصغير ،كان شبيهًا بكل الناس الذين نعرفهم في حياتنا
العادية .رفيقة عمره ،نوال ،تحملت عبء غيابه ،وعبء بقاء منزله
تعلموا ان ال حصانة لهم
مشرع األبواب كأنه مركز حزبي .وابناؤه ّ
الترقي والتطور،
على
بغير السعي الى علم وفير ،وحده يساعدهم
ّ
موفرًا لهم منعة من االنــزالق نحو بشاعة الفاسدين .وفوق ذلك،
ّ
تحمل اجتماعيًا ،بـقــوة وثـبــات ،كلفة خـيــاره االنـســانــي فــي عدم
التمييز بني الناس كما توزعهم دولــة الطوائف .وحمى خيارات
ّ
أبنائه فــي ال ــزواج والعيش والـحـيــاة ،ملتزما خياراته الشخصية
والعامة التي انتمى اليها يوم انخرط في الحياة الحزبية والفكرية.
مناضال لبنانيًا وعربيًا
بقي نديم عبد الصمد ،رغــم كل شــيء،
ً
وعــاملـيــا يسكنه هـ ّـم الـعــدالــة االجتماعية ورف ــض الهيمنة وأن ــواع
االستبداد املعروفة املنشأ ،وهو منشأ غربي ال لبس في حصريته.
ومستقبال ،ال تعد وال
وشواهد هذه الحصرية ،ماضيًا وحاضرًا
ً
تحصى .كــان واح ـدًا مــن األبـنــاء الـبــررة لزمن ملحمي وصاخب
انطوى ،عرف كيف يحافظ على الكثير من إيجابياته.
ما هو مؤكد وواضح أن الرجل الذي أمسك عن الكالم لم يقل كل
ما لديه ،وظل شاهدًا صامتًا على تجربة حياة كاملة ،تخص بلدنا
وأمتنا اكثر مما تخصه .لكن ما هو أكثر تأكيدًا أنه فعل كل ما
كان في وسعه أن يفعله .وحتى االختالف معه ،لم يفقده صورته
االخالقية النقية ،رغم انه اختار خطًا سياسيًا ّقربه  -من وجهة
نظرنا  -من مجالس ناشطني ادمنوا االرتزاق السياسي ،وفشلوا
حيث ال يمكن أصال النجاح.
تأريخ حياة لبنان السياسية سيظل ناقصًا .وفي الصورة لن نجد
مع جيوش الطائفيني من يهتم باضافة صــورة الرجل .يبقى ان
يحفظه عــارفــوه ،من املتوافقني معه او املختلفني ،على انــه واحد
من املناضلني الحقيقيني الذين استحقوا هذه الصفة ...رغم كل
األنواء والعواصف.
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اعتصام أهالي دير عمار ينتهي على وعد

تلميذان فقط نجحا في الدورة الثالثة للبريفيه!

متى تقفل «التربية» دكاكين التعليم الخاص؟
فاتن الحاج
مرشحان اثـنــان فقط مــن  130تلميذًا
(ب ـن ـس ـبــة ل ــم ت ـت ـج ــاوز  )%1.5نجحا
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـث ــالـ ـث ــة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
المـ ـتـ ـح ــان ــات ال ـب ــري ـف ـي ــه ،وب ـع ــام ــات
اسـ ـتـ ـلـ ـح ــاق ( .)rachatامل ــرشـ ـح ــون
ل ـه ــذه ال ـ ـ ــدورة ،ل ـل ـتــذك ـيــر ،ه ــم تــامــذة
املـ ـ ــدارس الــوه ـم ـيــة امل ـن ـضــويــة ضمن
شبكة دكــاكــن التعليم الـخــاص التي
ح ـ ّـرك ــت ال ـش ــارع وأق ــام ــت الــدن ـيــا ولــم
تـقـعــدهــا ،ف ــي ال ـ ــدورة األول ـ ــى ،بسبب
رفض الــوزارة استالم طلبات ترشيح
ّ
قدمتها هذه املــدارس في ربع الساعة
األخير عشية االمتحانات.
ح ـتــى الـ ـي ــوم األول لـ ـل ــدورة ال ـثــال ـثــة،
لــم تكن وزارة التربية قــد تــأكــدت من
أن ج ـم ـي ــع امل ــرشـ ـح ــن قـ ــد خ ـض ـعــوا
للتسلسل املنتظم حتى صف البريفيه.
ً
كما أن ليس في حوزتها أصال لوائح
بأسمائهم أو فكرة نهائية عن عددهم
ومـ ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ـ ــؤالء ،ب ـس ـب ــب حـجــب
امل ــواف ـق ــات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ه ــذا ال ـع ــام.

بعضهم ُبرر وضعهم دراسيًا وسمح
لهم بالترشح ،وآخــرون ترشحوا من
ّ
دون تـبــريــر ،عـلــى قــاعــدة أن «ال ذنــب
للصغار في لعبة الكبار»!
لكن كانت الفتة الحاالت التي سجلها
ف ــري ــق الـ ـ ـ ـ ــوزارة أثـ ـن ــاء االم ـت ـح ــان ــات،
ومنها أن تلميذًا في السابع أساسي
ً
ت ـل ـقــى اتـ ـص ــاال م ــن ص ــاح ــب امل ــدرس ــة
التي يدرس فيها ليقدم طلب ترشيح
لـلـتــاســع (ال ـبــري ـف ـيــه) ،ومــرش ـحــا آخــر
درس ح ـت ــى ال ـ ـسـ ــادس أسـ ــاسـ ــي فــي
س ــوري ــا وان ـق ـط ــع ع ــن ال ـ ــدراس ـ ــة مل ــدة
 4سـ ـ ـن ـ ــوات أت ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ل ـي ـقــدم
امتحانات رسمية في لبنان ،إضافة
إل ـ ـ ــى م ـ ـشـ ــاركـ ــة ت ـ ــام ـ ــذة رسـ ـ ـب ـ ــوا فــي
مدارس رسمية ،وتسجلوا في التاسع
أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ــي م ـ ــدرس ـ ــة خـ ــاصـ ــة ول ــم
يداوموا فيها يومًا واحدًا.
هــذه ال ــدورة كشفت بوضوح خطورة
الـ ــواقـ ــع ال ـ ـشـ ــاذ لـ ـه ــذه امل ـ ـ ـ ــدارس مـنــذ
ع ـش ــرات الـسـنــن وح ـجــم الـسـمـســرات
بـ ــن «دك ـ ــاك ـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم» واألهـ ــالـ ــي
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــن ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم

الـ ـخ ــاص ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ت ـح ــت ع ـن ــوان
«ادف ـ ـ ـ ــع تـ ـنـ ـج ــح» .وب ـ ـ ــات م ـل ـح ــا أك ـثــر
م ــن أي وق ــت مـضــى ب ــأن يـحـظــى هــذا
امللف الشائك باألولوية القصوى في
امل ـعــال ـجــة وتـنـقـيــة ك ــل ال ـش ــوائ ــب ملــرة
واحدة.
وبحسب مـصــادر إداري ــة فــي ال ــوزارة،
ّ
ف ــإن التسوية املـنـشــودة يجب أن تتم
بــدايــة الـعــام الــدراســي وعــدم االنتظار
ح ـت ــى ن ـه ــاي ـت ــه وتـ ـ ـك ـ ــرار امل ـ ــأس ـ ــاة مــن
ّ
جــديــد ،ال سيما أن مشكلة هــذا امللف
ليست فــي امل ــدارس الوهمية فحسب،
إنـمــا أيـضــا فــي إدراج أس ـمــاء تــامــذة
غ ـي ــر مـ ـب ــرري ــن دراس ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ل ــوائ ــح
مدارس نظامية.
األنـ ـ ـظ ـ ــار ت ـت ـج ــه إل ـ ــى وزي ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
أك ـ ـ ــرم ش ـه ـي ــب ل ـت ـن ـف ـيــذ مـ ــا ت ـع ـه ــد بــه
فــي االح ـت ـفــال األخ ـيــر للمتفوقني في
االم ـت ـح ــان ــات الــرس ـم ـيــة ف ــي ال ـســرايــا
ال ـح ـكــوم ـيــة ،لـجـهــة س ـحــب املــواف ـقــات
االستثنائية وإقفال املدارس الوهمية
ومحاسبة املرتكبني فيها واملتواطئني
في وزارته.

المدارس المخالفة
أدرجـ ــت أس ـمــاء املــرشـحــن ل ـل ــدورة الـثــالـثــة عـلــى لــوائــح
امل ـ ـ ــدارس اآلتـ ـي ــة :م ــدرس ــة ال ـض ـي ــاء ال ـج ــدي ــدة ،مــدرســة
الجوهرة ،متوسطة الشويفات ناشونال كولدج ،فيرست
األمني سكول ،الشويفات هاي سكول ،االتحاد التربوي،
رواد السالم ،ثانوية العصر الحديثة ،األهلية املتوسطة
املسائية ،أجيال مــودرن سكول ،ليسيه بالنت ،ثانوية
املـســار الــدولـيــة ،مريجة انـتــرنــاشــونــال سـكــول ،ايــديــال
كوليدج ،ثانوية النجاح الوطنية ،كفرشيما هاي سكول،
مدرسة الصدر األولى ،واحة العذراء املتوسطة للراهبات
الكرمليات ،ثانوية الحسام ،دار الحكمة انترناشيونال،
ثانوية أجيال الغد -مزبود ،املشرقية ،ثانوية دار الهدى،
وادي الحوارث املتوسطة ،ثانوية درب النجاح ،مودرن
انترناشيونال سكول ،نور الزهراء  -بعلبك.
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بلغت نسبة المواليد المسجلين في وقوعات األجانب  21في المئة في ( 2018مروان بوحيدر)

آمال خليل
البند رقم  22على جدول أعمال جلسة
مجلس الــوزراء ،اليوم ،يتمحور حول
«ط ـل ــب وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات
تمديد تسجيل املواليد السوريني على
األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة ال ــذي ــن ت ـج ــاوزوا
الـسـنــة مــن ال ـع ـمــر» .عـلـمــا ب ــأن قــوانــن
األحـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة ت ـلــزم ال ـنــازحــن

الـ ـس ــوري ــن (مـ ـم ــن ي ـم ـل ـك ــون إق ــام ــات
شرعية حصرًا) تسجيل مواليدهم في
دوائر وقوعات األجانب ،قبل بلوغهم
الـسـنــة مــن عـمــرهــم .وفــي حــال تـجــاوز
السنة ،يصبح التسجيل بيد القضاء،
حيث يقتضي على الوالد رفع دعوى
أمام قاضي األحوال الشخصية ،مرفقة
بإفادة من األمــن العام وإجــراء فحص
الحمض النووي على نفقته الخاصة

في مستشفى بيروت الحكومي فقط.
ال ـط ـل ــب يـ ـب ــدو ت ـت ـم ــة القـ ـ ـت ـ ــراح وزيـ ــر
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات ال ـســابــق نـهــاد
املشنوق بإعفاء الـنــازحــن السوريني
مـ ـ ــن مـ ـهـ ـل ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــة بـ ـ ـه ـ ــدف ت ـس ـه ـيــل
تسجيل مــوال ـيــدهــم .وق ــد واف ــق عليه
مجلس ال ــوزراء في الثامن من شباط
 ،2018وشـ ـم ــل الـ ــذيـ ــن ولـ ـ ـ ــدوا بـ ــن 1
كانون الثاني  2011و 8شباط ،2018

عـلــى األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة .كـمــا شمل
الالجئني الفلسطينيني املسجلني في
ســوريــا .وبـعــد انقضاء مهلة اإلعـفــاء،
ل ــم ي ـل ـتــزم ك ـث ـيــرون م ــن ذوي األط ـفــال
ال ــذي ــن ولـ ـ ــدوا ب ـع ــد  8شـ ـب ــاط ،2018
بـتـسـجـيـلـهــم ق ـبــل بـلــوغـهــم الـ ـع ــام ،ما
يضعهم أمام التزام تسجيل مواليدهم
ّ
وتكبد تكاليف إضافية،
عبر القضاء
األمــر الــذي دفــع كثيرين إلــى اإلحجام
عن التسجيل.
ووفــق آخــر إحصاء أجرته املفوضية
ال ـع ـل ـي ــا ل ـ ـشـ ــؤون الـ ــاج ـ ـئـ ــن ،أن ـج ــب
ال ـن ــازح ــون املـسـجـلــون لــدي ـهــا ،ب ــن 1
كانون الثاني  2011ونهاية حزيران
 188 ،2019أل ــف طـفــل عـلــى األراض ــي
اللبنانية .إال أن القليل منهم سجل
في دوائر وقوعات األجانب .وفي عام
 ،2017بلغ عدد املسجلني  17في املئة
م ــن امل ــوال ـي ــد .وارت ـف ـعــت الـنـسـبــة عــام
 2018إلى  21في املئة فقط .أما العام
الـ ـج ــاري ،فـ ــ«األرق ــام الــدقـيـقــة ل ــم يتم
تأكيدها بعد ،إال أن التحليل األولــي
يظهر ب ــأن نسبة الـتـحـســن قــد تصل
إلى  10في املئة عن العام املاضي وهو
أم ــر مـشـجــع جـ ـدًا» بـحـســب املـســؤولــة
اإلع ــامـ ـي ــة ف ــي امل ـف ــوض ـي ــة لـ ـي ــزا أب ــو
خالد.
طـلــب تـمــديــد مـهـلــة الـتـسـجـيــل استند
إل ــى ت ـعــاون بــن املـفــوضـيــة واملــديــريــة
العامة لألحوال ًالشخصية في وزارة
الداخلية «اعـتــرافــا بحق كــل طفل في
الـتـسـجـيــل ع ـنــد ال ـ ـ ــوالدة .وسـيـســاعــد
اآلب ــاء الــذيــن لــديـهــم أط ـفــال ف ــوق عمر
الـ ـسـ ـن ــة عـ ـل ــى ت ـس ـج ـي ــل املـ ــوال ـ ـيـ ــد مــن
دون املـ ــرور بعملية قـضــائـيــة معقدة
وطويلة» ،بحسب أبو خالد.
م ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ع ـلــى
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن؟ تـ ــوضـ ــح مـ ـ ـص ـ ــادر فــي
«الــداخـلـيــة» ب ــأن الـطـفــل ال ـســوري «لــن
يتمكن من العودة إلى بالده في حال لم
ّ
يصعب عودته.
يحز اوراقًا ثبوتية ،ما
وف ــي ح ــال تــوفــي أهـلــه قـبــل تسجيله،
يصبح عــديــم الـجـنـسـيــة» .وأوضـحــت
أب ــو خــالــد أن «ال ـح ـصــول عـلــى وثيقة
تسجيل الـ ــوالدة يـســاعــد عـلــى إثـبــات
بــأن الطفل لديه أب ســوري وبالتالي

ي ـح ـص ــل ع ـل ــى ال ـج ـن ـس ـي ــة الـ ـس ــوري ــة،
م ــا ي ـض ـمــن ع ـ ــدم ف ـص ــل األط ـ ـفـ ــال عــن
عائالتهم عند عودتهم إلى سوريا».
ومنذ عام  ،2011لم يكن ممكنًا تحديد
أي رقـ ــم ألي ق ـض ـيــة مــرت ـب ـطــة ب ــأزم ــة
الـ ـن ــزوح الـ ـس ــوري ف ــي ل ـب ـنــان ،ومـنـهــا
عدد الــوالدات .حتى  31كانون الثاني
 ،2018بـلــغ ع ــدد ال ـنــازحــن املسجلني
فــي لــوائــح املـفــوضـيــة الـعـلـيــا لـشــؤون
الالجئني في األمــم املتحدة في لبنان
 948.849نازحًا .في حني وصل العدد
في  2015الى مليون و 200الف نازح.
قـبــل وصـ ــول ال ـع ــدد إل ــى ال ـ ــذروة ،قــرر
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ت ـش ــري ــن األول
 ،2014فــرض نظام دخــول جديد على
النازحني ،طالبًا من املفوضية التوقف
عن تسجيل نازحني جــدد .ومنذ أيار
 ،2015أوق ـف ــت امل ـفــوض ـيــة الـتـسـجـيــل،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ص ـ ّـع ــب ح ـصــر ال ـنــازحــن
غير املسجلني الذين ال يعرف عددهم
الدقيق ومن بينهم الكثير من املواليد.
ووف ـ ـ ــق إح ـ ـص ـ ــاءات املـ ـف ــوضـ ـي ــة ،ك ــان
هـنــاك  74فــي املـئــة يتنقلون مــن دون
اق ــام ــات ف ــي ع ــام  2017و 73ف ــي املـئــة
ف ــي  .2018وف ــي آخ ــر إح ـص ــاء أج ــري
في كانون الثاني  ،2019تبني بــأن 33
في املئة من النازحني لديهم إقامات.
الوالدات املسجلة بني  1كانون الثاني
 2011و 31كــانــون األول  ،2018والتي
أحصتها املفوضية بلغت  175الفًا.

الداخلية تطلب من
الحكومة تمديد
تسجيل المواليد
السوريين لمن تجاوزوا
السنة من العمر

محمد خالد ملص
أرب ـ ـعـ ــة ج ــرح ــى مـ ــن عـ ـن ــاص ــر ال ـج ـيــش
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ،ك ـ ــان ـ ــوا حـ ـصـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـيـ ــوم
«الصاخب» الــذي شهدته مناطق املنية
ودي ــر عـمــار وال ـب ــداوي نتيجة اإلشـكــال
الذي وقع بني أهالي املنطقة ،املعتصمني
أمام معمل دير عمار ،وعناصر الجيش
ا ُل ــذي ــن أزال ـ ـ ـ ــوا ب ــال ـق ــوة خ ـي ـمــة نـصـبـهــا
املعتصمون أم ــام املعمل منذ  11يومًا،
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى تـعـلـيــق وزي ـ ــرة الـطــاقــة
وامل ـيــاه الحالية ن ــدى البستاني العمل
ب ــات ـف ــاق كـ ــان يـقـضــي ب ــإع ـط ــاء املـنــاطــق
امل ـ ـجـ ــاورة مل ـع ـمــل ديـ ــر ع ـم ــار  20ســاعــة
تـغــذيــة ،فـضــا عــن مطالبتهم بتشغيل
ّ
فالتر املعمل في ظل تزايد نسب اإلصابة
باألمراض السرطانية بني أهالي املنطقة.
عناصر الجيش منعوا املعتصمني من
الوقوف أمام املعمل ما أغضب األهالي
ّ
الذين ّقطعوا أتوستراد طرابلس  -عكار،
فيما نفذت ثالثة إعتصامات في كل من
الـ ـب ــداوي وامل ـن ـيــة (ن ـصــب املـعـتـصـمــون
خيما وســط الطريق وقطعوه بسواتر
ّ
رم ـل ـيــة) وديـ ــر ع ـم ــار ،م ــا ّأدى إل ــى شــل
حركة السير في املنطقة .وفيما حاول
ع ـنــاصــر ال ـج ـيــش إع ـ ــادة ف ـتــح الـطــريــق
بــالـقــوة ،لـجــأ املـتـظــاهــرون إلــى العصي
والـ ـحـ ـج ــارة ملــواج ـه ـت ـهــم م ــا اس ـتــدعــى

وسـ ــاطـ ــات س ـي ــاس ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة إلع ـ ــادة
الـ ـه ــدوء .وأكـ ــد رئ ـي ــس ب ـلــديــة ال ـب ــداوي
ح ـســن ال ـغ ـم ــراوي لـ ــ«األخـ ـبـ ــار» ،رفــض
املواجهة مع عناصر الجيش اللبناني،
الف ـت ــا الـ ــى «ال ـج ـي ــش ي ـك ــون ف ــي بـعــض

اربعة جرحى من
الجيش في مواجهات
مع المعتصمين

األحيان قاسيًا في التعامل معنا ،لكننا
نتفهم حساسية املوقف» .وأضاف« :لم
نكن نريد الــوصــول إلــى مــا يحصل من
ّ
قـطــع لـل ـطــرقــات ،ل ـكــن مــا ج ــرى أجـبــرنــا
على ذلك».
رئيس املركز الوطني كمال الخير ّ
شدد
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ُــار» ّ ع ـلــى «عـ ــدم ال ـت ــراج ــع عن
املطالب املـحــقــة» ،إذ «أننا نطالب بأقل
حقوقنا ،نتعايش مــع معمل املــوت في
ديــر عمار فيما غيرنا يستفيد وينعم

ب ـســاعــات ال ـت ـغــذيــة» .وأضـ ـ ــاف «:إم ــا أن
ي ـع ـطــونــا ال ـك ـهــربــا  24/20أو لـيـنـقـلــوا
امل ـع ـم ــل وح ـي ـن ـهــا أن ن ـت ـس ــاوى بـبــاقــي
املناطق».
االع ـت ـصــام املـطـلـبــي ســرعــان مــا تـحـ ّـول
ك ـب ــاش ــا س ـيــاس ـي ــا ب ـع ــدم ــا قـ ـ ـ ّـرر ال ـخ ـيــر
الوقوف الى جانب املعتصمني ،في ظل
غـيــاب كــامــل ملـســؤولــي تـيــار املستقبل،
مــا اس ـتــدعــى تـحــركــا مــن جــانــب الـتـيــار
األزرق لـعــدم الـسـمــاح للخير بتحقيق
«انتصار» في املنطقة .وفي هذا السياق،
ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن األم ـ ـ ــن الـ ـع ــام
لتيار املستقبل أحمد الـحــريــري أجــرى
إتصاالت بالعديد من الشخصيات في
املنية طالبًا عدم النزول إلى االعتصام،
«كــون قــرار عــدم عــودة ساعات التغذية
ُّ
 24/20الــى املنية وال ـجــوار ات ـخــذ ،ولن
ُ
ت ـقـ ّـدم تـحــركــات املعتصمني أو تــؤخــر».
فيما سجل غياب تــام لنائب املستقبل
ع ـث ـم ــان ع ـل ــم الـ ــديـ ــن ال ـ ــذي رف ـ ــض ،فــي
اتصال مع «األخـبــار» ،التعليق على ما
يجري «نظرا لحساسية املوضوع».
وف ــي وق ــت الح ــق مــن مـســاء أم ــس ،أعلن
الـخـيــر ف ــض االع ـت ـص ــام وف ـتــح الـطــريــق
ال ـع ــام ف ــي امل ـن ـيــة ،مــوض ـحــا أن ســاعــات
التغذية ستعود  24/20بدءًا من  15أيلول
املقبل «بضمانة من حزب الله الذي دخل
على خط االتصاالت».
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ّ
أهمية المقاومة
ّ
ّ
ُأصـيــب معظم املــراهـنــن على مــا ُي ّ
نفسية
سمى بحل الــدولـتــن بصدمة
شديدة ،فور إبصار مندرجات صفقة القرن النور ،والقاضية بتصفية
ّ
ّ
الفلسطينية عبر توطني الفلسطينيني في بلدان الشتات ،ألنه
القضية
ّ
فاتهم بأن املسألة هي مسألة نهب ثروات ومقدرات أقطار عربية برمتها،
ً
ً
مجددا الى استعمارنا
خصوصا أن الدول التواقة
وليست مسألة سالم،
كانت قد علمت بظهور النفط في جزيرة العرب عام  .1905ويأتي تفجير
ً
ترامب لقنبلة املوسم عبر إعالنه الجوالن أرضا اسرائيلية ،كداللة واضحة
على اطماع واشنطن وتل أبيب بالنفط العربي ،ألن أرض الجوالن تحتوي
على كميات هائلة من النفط يعادل احتياطها احتياطي نفط السعودية،
كما ذكــر الـكــاتــب واإلق ـتـصــادي اإلملــانــي ولـيــم غــانــدال .أمــا فــي فلسطني
املحتلة ،وفي شباط  ،2015فقد ذكرت حكومة الكيان الغاصب ،أنها تنتج
منذ العام  ،2011النفط من حقل رنتيس الواقع شمالي غربي مدينة رام
الله ،والحقل مصنف كواحد من أكبر الحقول في بالد الشام إذ يحتوي
على مليارين ونصف مليار برميل من البترول .أمــا شن الـحــروب كل
فترة من الزمن على قطاع غزة ،فيهدف الى تهجير أهله واعادة احتالله،
ألن شركة الكهرباء الصهيونية تعلم منذ  27تشرين الثاني ّ ،2013
بأن
كمية الغاز الطبيعي املوجودة في حقل قبالة سواحل غزة تتجاوز الـ 33
مليار متر مكعب ،وهي كمية قــادرة على ّ
سد إحتياجات الفلسطينيني
في كل من الضفة والقطاع ملدة  25سنة .وعندما يقول الدكتور زياد أبو
هني رئيس قسم البيئة وعلوم األرض في الجامعة اإلسالمية في غزة،
إن اكـتـشــاف الـغــاز فــي فلسطني ،يـعــود الــى الـعــام  1946أي الــى مــا قبل
سنتني مــن حــدوث النكبةّ ،
وأن أول حقل للنفط فــي فلسطني إكتشفته
شركة نفط العراق في العام نفسه ،ندرك ً
تماما َلم حدثت نكبة فلسطني.
ً
وبناء على هذا املقتضى وعقب العدوان على لبنان بطائرتي إستكشاف
ّ
ّ
صهيونيتي مفخختي ،يبقى لبنان بأمس الحاجة الى سالح املقاومة ألنه
السالح األمضى الستعادة كل الحقوق العربية املسلوبة ،ويبقى الوسيلة
الوحيدة الناجعة ملحاربة مشروع التوطني .لقد ادرك الرئيس حافظ األسد
منذ ستينيات القرن املنصرم بأن مسألة السالم مع هذا الكيان ليست
سوى أضغاث أحالم.
وطاملا أن اإلدارات األميركية املتعاقبة ما زالت تعمل وفق وصية كيسنجر
القائلة :عندما تسيطرون على النفط تسيطرون على األمم ،تبقى معادلة
قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ،املتقنة الوحيدة للعبة ّ
عض األصابع،
ولفنون حروب األعصاب واإلستنزاف.
ريمون ميشال هنود

الغابة اللبنانية
تميزت الـفـتــرة املــاضـيــة ،كما سابقاتها ،بالفشل فــي إدارة البلد الــذي
عايش فراغات كثيرة ّتوجت بفراغ رئاسي ملدة سنتني ،دار خالله البلد
قانون انتخابي هجني استمر شد الحبال حوله
في حلقة مفرغة ،ثم في ّ
ّ
أربع سنوات ،وحكومة متعثرة أبصرت النور بعد تسعة اشهر ،فرقتها
التناقضات إال عن تهميش املواطن وتجويعه .سبق ذلك إقــرار سلسلة
عشوائية لالنهيار وصـفـقــات وتـســويــات كهربائية ومــائـيــة وجمركية
وتـهــرب ضريبي واغـتـصــاب مـشــاعــات وبـطــش كـســارات وأزم ــة نفايات
فتكت بالشواطئ واألن ـهــار واملـيــاه الجوفية وال ـهــواء إضــافــة الــى الحجر
والبشر وسط اقتراحات حلول مصيرها الفشل بدون الفرز.
كــل ذلــك وســط مــزيــدات وهــرطـقــات على غير صعيد وتجييش طائفي
ومذهبي وشــد عصب تبلور تفلتًا أمنيًا وجرائم قتل وانتحار وخطف
وس ـلــب وتـعـنـيــف اس ــري وحـ ــوادث سـيــر يــومـيــة مـمـيـتــة ،وم ــوت مجاني
ضريبة للغربة أو على أبــواب املستشفيات ،وتجنيس ألصحاب النفوذ
املــالــي وتوظيف عشوائي ونكسة الناجحني فــي مجلس الخدمة املدنية
وسلب حق االم اللبنانية في منح الجنسية ألطفالها فضال عن معضلة
األح ـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة وص ـ ــرف ال ـن ـظــر ع ــن رفـ ــع ال ـح ــد األدنـ ـ ــى لــأجــور
واالستهزاء باألجراء واملياوين واملستخدمني وتعميم البطالة واالجحاف
باملزارعني وعدم تصريف االنتاج الزراعي ودعمه ،وفوضى عشوائية في
كل االتجاهات توجت كلها بحادثة قبر شمون التي استجلبت  -كالعادة
 التدخالت الدولية.اما الطامة الكبرى فتتمثل في املوازنة التي اتت متأخرة عن موعدها ما
يقارب التسعة اشهر والتي ال تحوي سوى إصالح سطحي على حساب
املواطن املهدورة حقوقه سابقا وحاليا واملرجح مستقبال .وها نحن اليوم
أمام مسلسالت التعيينات وتقاسم النفود واملغانم والحصص.
كــل هــذا يجعل لبنان مــن أتعس الـبــاد وأولـهــا فــي الفساد وغــابــة مثيرة
للخوف واإلشمئزاز والتهكم.
عباس حيوك  -عيتا الشعب
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رياضة

رياضة
يسعى تشيوبوتاريو
إلى تحقيق الفوز
على كوريا الشمالية
(عدنان الحاج علي)

9
عاد عباس حسن
إلى النجمة بعد
إصابة الحارس
األول (عدنان
الحاج علي)

تغادر بعثة منتخب لبنان
لكرة القدم إلى كوريا
الشمالية عصر االثنين
لمواجهة صاحب األرض
يوم الخميس في 5
أيلول/سبتمبر المقبل
في افتتاح تصفيات
كأسي العالم  2022وآسيا
 .2023وقبل أيام على
الرحلة التي ستدوم 26
ساعة ،عقد المدير الفني
لمنتخب لبنان الروماني
ليفيو تشيوبوتاريو
مؤتمرًا صحافيًا تحدث
فيه عن منتخبه
وتحضيراته للمباراة

الكرة اللبنانية

اإلصابات و«الظروف الخاصة» تخلط أوراق تشيوبوتاريو
عبد القادر سعد
يـ ـب ــدأ م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
مشوار تكرار إنجاز تصفيات كأس
ّ
ال ـع ــال ــم  ،2014وال ـت ــأه ــل إل ــى ال ــدور
الـنـهــائــي مــن تصفيات ك ــأس العالم
 2022وك ــذل ــك إلـ ــى ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
آسيا  2023مباشرة من دون خوض
تصفيات أخــرى .مشوار لبنان يبدأ
ف ــي م ـح ـط ـتــه األول ـ ـ ــى م ــن ال ـعــاص ـمــة
الكورية الشمالية بيونغ يانغ ضمن
ّ
تضم أيضًا
املجموعة الثامنة التي
منتخبات تركمنستان وسيريلنكا.
 23العبًا سيحملون أحالم اللبنانيني
ب ـت ـكــرار اإلنـ ـج ــاز ،وال ـب ــداي ــة ستكون
مماثلة آلخر مباراة خاضها منتخب
ل ـب ـن ــان رس ـم ـي ــا وكـ ــانـ ــت مـ ــع ك ــوري ــا
الشمالية تـحــديـدًا فــي نـهــايــة ال ــدور
األول من كأس األمم اآلسيوية في 17
كانون الثاني املاضي باإلمارات.
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـس ـ ـفـ ــر إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــونـ ــغ يـ ــانـ ــغ،
ت ـ ـحـ ــدث امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
ليفيو تشيوبوتاريو خــال مؤتمر

صحافي عقده في االتحاد اللبناني
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـحـضــور رئ ـيــس لجنة
املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات م ـ ـ ـ ــازن قـ ـبـ ـيـ ـس ــي .ق ـ ـ ّـدم
تـ ـشـ ـي ــوب ــوت ــاري ــو ع ــرض ــا ل ـل ـمــرح ـلــة
املــاضـيــة واملقبلة معتبرًا أن بطولة
ـرب آسـيــا ّ كــانــت تحضيرية بشكل
غـ ّ
مـكــثــف وب ــن ــاء ،واملــرح ـلــة املـقـبـلــة لن
تكون سهلة .فالطموح كبير والسعي
سيكون لتسجيل نتيجة إيجابية في
كوريا الشمالية «أي الفوز وتحقيق
النقاط الثالث» كما قال املدرب ليفيو
خالل املؤتمر الصحافي.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ــرومـ ـ ــانـ ـ ــي عــن
اسـ ـت ــدع ــاءات ــه ل ـل ـم ـب ــاراة والـ ـت ــي قــد
ت ـش ـهــد ت ـع ــدي ــات ن ـت ـي ـجــة إص ــاب ــات
أو ظـ ــروف ط ــارئ ــة لــاع ـبــن .فــاعــب
فـ ــريـ ــق األنـ ـ ـصـ ـ ــار سـ ــونـ ــي سـ ـع ــد لــن
يكون حاضرًا رغم استدعائه بسبب
إصابة تعرض لها أخيرًا ،أما مدافع
نادي العهد خليل خميس ،فسيكون
في الواليات املتحدة لظروف تتعلق
ّ
بـ ــدراس ـ ـتـ ــه .وسـ ـيـ ـت ــم اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ك ــل
م ــن أح ـم ــد ح ـ ـجـ ــازي ،وم ـع ـت ــز بــالـلــه

ً
الجنيدي بدال منهما.
لـكــن الــافــت ك ــان غـيــاب العـبــن اثنني
مـحـتــرفــن ف ــي الـ ـخ ــارج وه ـم ــا بــاســل
ج ـ ـ ـ ــرادي وج ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـع ـ ـمـ ــري .األخـ ـي ــر
س ـي ـغ ـي ــب ل ـ ــوج ـ ــود مـ ـش ــاك ــل ت ـت ـع ـلــق
بفريقه ،أما جرادي فهو ال يرغب بأن
يـكــون مــع املـنـتـخــب فــي ه ــذه امل ـبــاراة.
«تحدثت معه وأبلغني أنه غير جاهز

أبلغ باسل جرادي المسؤولين
والمدرب عدم رغبته
بالحضور مع المنتخب
بدنيًا وفنيًا كي يكون حاضرًا معنا.
بالنسبة لــي ال ـبــاب دائ ـمــا مـفـتــوح له
ول ـغ ـيــره ،لـكــن بــرأيــي األس ـم ــاء ليست
مهمة .ما يهم هو الشغف والحماسة
للعب مع املنتخب وارتــداء القميص»
يــوضــح ليفيو ح ــول مــوضــوع غياب
جرادي.
بدوره أشار رئيس لجنة املنتخبات

مـ ـ ـ ـ ــازن قـ ـبـ ـيـ ـس ــي أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــواصـ ـ ــل مــع
ّ
ال ــاع ــب ووال ـ ـ ــده ح ـيــث أك ـ ــد جـ ــرادي
عـ ــدم ج ـه ــوزي ـت ــه .ل ـكــن قـبـيـســي لفت
إ ُلـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ٍـر م ـه ــم وهـ ـ ــو أن ال ـس ـيــاســة
ّ
امل ــت ـب ـع ــة ف ــي امل ـن ـت ـخــب ه ــي تــوسـيــع
م ــروح ــة ال ـخ ـي ــارات وعـ ــدم االع ـت ـمــاد
فــي املنتخب على العــب أو اثنني بل
على  23العبًا مع عمل على تخفيض
م ـعـ ّـدل األع ـمــار وه ــو مــا ب ــدأ تنفيذه
في بطولة غرب آسيا« .املنتخب هو
جميع الالعبني وال يوجد اسم كبير
وآخـ ــر صـغـيــر» ي ـقــول قـبـيـســي حــول
موضوع الالعبني.
ك ـم ــا تـ ـح ــدث ق ـب ـي ـســي عـ ــن م ــوض ــوع
امل ـكــافــآت مـشـيـرًا إل ــى أن االت ـح ــاد قد
قــرر تخصيص مـكــافــآت للمنتخبات
وس ـ ـي ـ ـقـ ــوم رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ه ــاش ــم
حـ ـي ــدر بـ ــإبـ ــاغ ال ــاعـ ـب ــن ب ـه ــا خ ــال
اللقاء معهم عشية السفر إلــى كوريا
الشمالية« .وحتى منتخبات الفئات
ال ـع ـمــريــة سـيـتــم تـخـصـيــص مـكــافــآت
ل ـهــا» يـضـيــف قـبـيـســي خ ــال املــؤتـمــر
الصحافي.

وك ـ ـ ــان هـ ـن ــاك ع ـ ــدة أس ـئ ـل ــة ل ـل ـم ــدرب
الروماني حــول الفترة التي قضاها
مـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب وكـ ـي ــف وجـ ـ ــد عـقـلـيــة
الالعب اللبناني ،إضافة إلى متابعته
مـبــاريــات النخبة وإذا مــا كــان هناك
الع ـ ـبـ ــون ل ـف ـت ــوا ن ـ ـظـ ــره ،إل ـ ــى جــانــب
ّ
مــا سـيـقــوم بــه ل ـحــل مشكلة الظهير
األيسر« .من خالل بطولة غرب آسيا
ّ
وجــدت أن العقلية جيدة وأنــا ممنت
ل ـت ـجــاوب الــاع ـبــن وت ـعــاون ـهــم .وقــد
الح ـظــت وجـ ــود ل ــذة واس ـت ـم ـتــاع في
ال ـل ـع ــب ،وت ـف ـ ّـهــم ال ــاع ـب ــون أسـلــو ّبــي
ّ
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ب ــال ـت ـخ ــل ــي ع ـ ــن ال ـت ـح ــف ــظ
لصالح اللعب املفتوح وعــدم تغليب
الـ ـن ــزع ــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة والـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
املـ ـ ــرتـ ـ ــدات .وع ـ ــن م ـتــاب ـع ـتــه ل ـك ـ َ
ـأس ــي
الـنـخـبــة وال ـت ـحــدي األخ ـيــرتــن أشــار
تشيوبوتاريو إلى أن بعض الالعبني
لفتوا نظره وتحديدًا في فريق شباب
الـ ـس ــاح ــل ،ك ـم ــا أنـ ــه ي ـع ـمــل ع ـل ــى حــل
مـشـكـلــة الـظـهـيــر األي ـس ــر عـبــر بعض
الخيارات املحلية ،إضافة إلــى العب
لبناني محترف في الخارج.

أخبار محلية
النادي أرقامه القياسية على الشكل التالي ،سباق  200متر فراشة ،رجب
بيضون (رجال) .سباق  100متر حرة ،ليا اسطنبولي (فتيات) .سباق 100
متر صدر ،ليا اسطنبولي (فتيات) .واعتبر النادي أن هذه النتائج منقوصة
نظرًا لوجود عدد من سباحي النخبة خارج البالد للمشاركة في لقاءات دولية.

دورة «إستراتيجيات القتال وتكتيكاته»

الجزيرة الرياضي بطل لبنان في السباحة

أحرز نادي الجزيرة الرياضي بطولة لبنان العامة في السباحة« ،حوض 50
مترًا» ،بعد حصده  103ميداليات في  174سباقًا .وحطم الجزيرة  4أرقام
قياسية للفئات العمرية ،كما جمع  73254نقطة .وتــوزعــت امليداليات على
الشكل التالي 43 ،ميدالة ذهبية 33 ،ميدالية فضية و 27ميدالية برونزية .وعزز

انطلقت في ّ
مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي العسكري فعاليات دورة
إعــداد ملدربي الكاراتيه تشمل «إستراتيجيات القتال وتكتيكاته» ،وينظمها
اتحاد اللعبة حتى الجمعة  30آب الجاري بدعم من اللجنة األوملبية اللبنانية
التي ّتقررت عبرها هذه الدورة في إطار برنامج صندوق التضامن األوملبي.
وسيطلع املشاركون على تقنيات وتعديالت استنادًا إلى األنظمة الجديدة التي
ّ
أقرها االتحاد الدولي بعد إدراج اللعبة في برنامج «طوكيو .»2020
وإضافة إلى برنامج الدورة ،أعدت للخبير الدولي زيارات ألندية اللعبة ولقاءات
مع العبيها لالطالع على مجريات الحصص التدريبية والتحضيرات اليومية،
ً
فـضــا عــن جـلـســات عـمــل مــع أعـضــاء االت ـحــاد ومعنيني سعيًا إلــى تطوير
املستوى إداريًا وفنيًا.

المون السال بطل لبنان في المبارزة
ّ
استكمل االتحاد اللبناني للمبارزة روزنامة بطوالته لعام  ،2019فنظم بطولة
لـبـنــان لـفــرق ال ـس ـيــدات فــي س ــاح الـشـيــش عـلــى مــاعــب ن ــادي امل ــون الســال

بمشاركة أندية املــون الســال والتعاضد والـبــرج عينطورة .وفــي التفاصيل،
سيطر نادي املون السال على البطولة ففاز ّ فريق املون السال «أ» على فريق
املون السال «ب» في املباراة النهائية .هذا وحل فريق البرج عينطورة في املركز
الثالث ،وفريق التعاضد رابـعــا .وأشــرف على تنظيم املباريات نائب رئيس
االتـحــاد ورئيس اللجنة الفنية زيــاد أبــو عــراج ،وطاقم حكام برئاسة رئيس
لجنة الحكام الحكم الدولي العميد املتقاعد الدكتور ميشال يوسف والحكم
االتحادي أنطوان العنيسي.

سبوت اليت

ّ
مشكالت ّ ٌرافقتها في
موسم رياضي ،تعمل األندية على انتداب العبين لتعزيز صفوفها ،وحل
بعد انتهاء كل
ٍ
ٍ
عدد من الالعبين ،فيما قلة من األندية
الموسم المنتهي .معظم األندية في لبنان تبحث عن التعاقد مع أكبر ٍ
ُ ّ
الواحد،
الفريق
في
الالعبين
عدد
يزداد
حين
،
أ
تبد
المشكلة
.
ا
لديه
بالموجود
وتكتفي
التعاقدات،
لعملية
ط
خط
ت
ّ
ُ
النتائج .الواقع يشير إلى ُ أنه كلما
وتصل إلى إمكانيات هؤالء ،قبل أن تنتهي في غياب االستقرار في الفريق ،وتراجع ُ
ارتفعت الميزانية ،ازداد عدد الالعبين ،لكن الحقيقة ،أنه ليس مهمًا حجم األموال التي تصرف ،بل على من تصرف

ُ
ّ ُ
ّ
ّ
األندية «تكدس» الالعبين وتغيب االستقرار
علي زين الدين
 28العبًا تعاقدت معهم إدارة نادي
ال ـن ـج ـمــة ف ــي ع ـهــدهــا ال ـج ــدي ــد ال ــذي
بدأ عام  ،2017إلى حني إغالق سوق
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ف ـ ــي امل ــوس ــم
امل ــاض ــي .ال ــرق ــم يـ ـ ّـدل ،حـتـمــا ،إل ــى أن
ـق
ال ـن ــادي يـعـمــل عـلــى تــأسـيــس فــريـ ً ٍ
ج ــدي ــد ،ل ـكــن ذلـ ــك ل ــم ي ـح ـصــل ف ـعــا.
ـؤالء الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،غـ ـ ـ ــادروا
 23مـ ــن هـ ـ ـ ـ ٌ
النادي .خمسة فقط ال يزالوان ضمن
صفوف الفريق ،علمًا أن واحدًا منهم
ُ
است َ
غني
«ال ـحــارس عـبــاس حـســن»،
عـنــه ،قبل تجديد عـقــده مــؤخـرًا بعد
إصابة الـحــارس ّ
األول .األسـمــاء هي
التالية :حمزة عبود ،حسن العمري،
ح ـ ـسـ ــن م ـ ـع ـ ـت ـ ــوق ،أح ـ ـ ـمـ ـ ــد يـ ــونـ ــس،
أح ـم ــد ج ـل ــول ،ك ــري ــم ّدرويـ ـ ــش ،أمـيــر
الـ ـحـ ـص ــري ،ع ـل ــي م ــوف ــق امل ــوس ــوي،
محمد جعفر ،عمر زيــن الــديــن ،عبد
الفتاح عاشور ويحيى الهندي ،رفقة
علي بزي (انتقل باإلعارة إلى شباب
ال ـب ــرج) ،وم ــن األج ــان ــب :عـبــد ال ــرزاق
الـحـســن ،مـحـمــود فـتــح ال ـلــه ،كبيرو
مــوســى ،دارك ــو ميسيفكي ،ياسمني
ميسينوفيتش ،أحمد ديــب ،فيليبي
دوس ســانـتــوس ،ســايــدريــل لــويــس،
محمد شـمــس الــديــن شــاونــا وأنـتــي
بكماز .القائمة طويلة؟ لم تنتهِ بعد.
ُيضاف إلى هــؤالء ،آخــرون كانوا مع
الـفــريــق خــال عهد اإلدارة السابقة،
وه ــم ال ـي ــوم خ ــارج ــه .ال ـقــائ ـمــة تـكـ ُـبــر
ٌ
واحد
لتشمل  15العبًا أيضًا ،بينهم
فقط اعـتــزل ،وهــو بــال نجارينّ ،أما
اآلخ ــرون ،فـهــم :حسن محمد ،حسن
مـ ـهـ ـن ــا ،يـ ــوسـ ــف الـ ـ ـح ـ ــاج ،مـصـطـفــى
كـ ـ ـس ـ ــاب ،مـ ـحـ ـم ــد ش ـ ـم ـ ــص ،عـ ـب ــاس
عطوي ،أكرم مغربي ،خالد تكه جي،
محمد مرقباوي ،مــازن جمال ،ربيع
الكاخي ،حمزة سالمة ،محمد حمود

وبشار املقداد.
ّ
ثمة مشكلتان هنا ،األولى ،أن معظم
ه ــؤالء الــاعـبــن ،لــم يستفد النجمة
مـنـهــم م ــادي ــا ل ــدى مـ ـغ ــادرة ال ـن ــادي،
إذ ّإم ــا انتهت عـقــودهــم ،أو حصلوا
عـلــى اس ـت ـغ ـنــاءاتّ .أم ــا الـثــانـيــة ،هي
في عدم التخطيط الصحيح لكيفية
التعاقد مــع الــاعـبــن ،وم ــدى حاجة
ال ـفــريــق ل ـهــم ،أو م ــدى قــدرت ـهــم على
منافس للحصول على
فريق
خدمة
ٍ
ٍ
ألقاب جميع املنافسات التي يشارك
فيها .لكن النجمة ،ال يختلف فعليًا
عن األندية األخرى في لبنان ،ولو أن
عدد تعاقداته هي األكبر (وصل إلى
 34العبًا في ثالث سنوات).
«تـكــديــس» الــاعـبــن فــي الـفــرق ،يتم
ً
ـادة ألسـبــاب عـ ّـدةّ ،
أهمها التغيير
عـ
ٍ
ّ
ّ
الــدائــم فــي األجـهــزة الفنية ،إذ قلما
ٌ
مدرب على رأس الجهاز الفني
يبقى
لفريقه ملوسمني متتاليني ،هــذا إذا
ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر املـ ـ ــدرب أك ـث ــر م ــن مــرتــن
في املوسم الــواحــد .أضــف إلــى ذلك،
عــدم وج ــود لجنة فـنـ ّـيــة فــي العديد
مــن األنــديــة ،أو مدير كــرة .ذلــك ،إلى
ج ــان ــب أهـ ـ ـ ــواء رؤسـ ـ ـ ــاء األنـ ــديـ ــة أو
اإلداريـ ــن ،فــي التعاقد مــع الع ـ ٍـب أو
أكـثــر ،وبطبيعة الـحــال ،قــد ال يكون
ه ـ ـ ـ ــؤالء ضـ ـم ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــات امل ـ ـ ـ ــدرب،
واألمثلة على هذا األمر كثيرة ،وما
ـات بــن اإلدارات
يــرافـقـهــا مــن مـشـكـ ٍ
واملدربني أكثر.
م ـمــا ال ش ــك ف ـيــه أن م ــن غ ـيــر املـمـكــن
ـاد.
أن تـنـجــح جـمـيــع ص ـف ـقــات أي ن ـ ٍ
ب ـع ــض ال ــاع ـب ــن ق ــد ي ـن ـج ـحــون مــع
ـرق وي ـف ـش ـل ــون مـ ــع أخـ ـ ـ ــرى ،وهـ ــذا
فـ ـ ـ ٍ
األم ـ ـ ــر ،ق ــد ال يـ ـك ــون ب ــالـ ـض ــرورة لــه
ـار خ ــاط ــئ م ــن املـ ـ ــدرب،
ع ــاق ــة ًّ ب ـخ ـي ـ ٍ
ـأي مـمــن يطلب ال ـت ـعــاقــدات ،بل
أو بـ ـ
ربما لعدم ّ
تكيف الالعب مع الفريق،
أو بـسـبــب اإلص ــاب ــات أو غـيــرهــا من

ّ
تغييرات متأخرة في األجهزة الفنية
ّ
ثالثة مدربني ُجدد تركوا مناصبهم بعد تعاقد األندية معهم ،حتى قبل
انطالق بطولة الدوري ،على الرغم من أنهم لم يستمروا مع فرقهم ألكثر
من شهرين .الفراق األخير تم بني السالم زغرتا واملحاضر األردني نهاد
صوقار ،الذي ُع ّي على رأس الجهاز الفني للفريق .صوقار قاد الفريق
ّ
التحدي ،لكنه لم يستمر بعمله ،بسبب انشغاله
الشمالي إلى نهائي كأس
مع االتحادين اآلسيوي والدولي .سبقه التونسي طارق جرايا في النجمة،
الذي أقيل من منصبه ،وقبله العراقي مالك فيوري في شباب البرج.
في الوقت الذي من املفترض أن تستعد الفرق خالله لبطولة الدوري،
شهر على انطالق البطولة .غياب
يستبدل بعضها مدربيها قبل أقل من ٍ
التخطيط الفعلي ،يسري أيضًا على األجهزة الفنية ،وليس التعاقدات مع
الالعبني فحسب ،دون توسعة الدائرة لتشمل فرق الفئات العمرية.

األس ـب ــاب الـفـنـ ّـيــة وغـيــر الـفـنـ ّـيــة .لكن
ـاد مع أكثر
األكيد أيضًا ،أن تعاقد نـ ٍ
مـ ــن  10العـ ـب ــن كـ ــل مـ ــوسـ ـ ٍـم واح ـ ــد،
يعني أن عــددًا مــن هــؤالء لــن يحظى
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بفرصة اللعب غالبًا ،ويعني أيضًا،
ً
أن الفريق الــذي يضم عــادة نحو 20
العـبــا ،صــار أكـبــر ،وأن بعض هــؤالء
الالعبني ،لن يكونوا ضمن حسابات
امل ـ ــدرب ،وغــال ـبــا ،سـ ُـيـسـتـغـنــى عنهم
ّ
الحقًا ،واملؤكد أكثر ،أن االستقرار في

الـفــريــق لــن يحصل إذا مــا استمرت
ٍّ
دوري،
بشكل
عملية ً «ضخ» الالعبني
ٍ
خاصة مع التغيير املستمر للجهاز
الفني.
ما يفعله العهد في سوق االنتقاالت،
ّأدى إل ــى ظـفــره بلقب بـطــولــة لبنان
لثالثة مــواســم متتالية .هــو الـنــادي
الالعبني منذ ثالث
األقــل تعاقدًا مع
ّ
ـوات إل ــى ال ـي ــوم ،لـكــنــه أي ـض ــا ،ال
س ـن ـ ٍ
يختلف عن غيره من األنــديــة ،إال أن
ال ـفــارق هــو فــي احتفاظه بالالعبني
الـشـبــاب الــذيــن ص ـعــدوا إل ــى الفريق
ّ
األول .فـ ــإذا م ــا قـ ــورن بــالـنـجـمــة ،أي
في فترة فتح ســوق االنتقاالت أربع
م ــرات (صيفًا وش ـتــاء) ،فهو ضــم 15
َ
وبقي من
العبًا فقط ،بينهم  5أجانب،
ّ
هؤالء خمسة العبني فقط .قبل تسلم
املـ ــدرب بــاســم مــرمــر ال ـفــريــق أخ ـي ـرًا،

كــان الـنــادي تعاقد مــع ستة العبني،
َ
ـاد ،ال
بقي اثنان منهم .كما في أي نـ ٍ
ي ـك ــون خ ـي ــار ال ـت ـع ــاق ــدات مـحـصــورًا
باملدرب (وهو ٌ
أمر طبيعي ،في لبنان
وخ ــارج ــه) ،وب ـعــض الــاع ـبــن ق ــد ال
يتناسبون مع رؤية الجهاز الفني.
بـ ـشـ ـك ـ ٍـل عـ ـ ـ ــام ،أثـ ـبـ ـت ــت الـ ـتـ ـج ــرب ــة أن
االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـفــريــق ه ــو الـطــريــق
إلى البطوالت .األنصار اعتمد أخيرًا
على هذا األمر ،ولو أن النادي ال يزال
موسم على انتداب العديد
يعمل كل
ٍ
مــن الالعبني ،الــذيــن غالبًا ،ال حاجة
ٌ
مستقر
له بهم .اإلخــاء األهلي عاليه
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ،كــذلــك
األمــر بالنسبة إلــى شباب الساحل،
وكالهما يحققان نتائج ّ
جيدةّ ،أدت
أخيرًا إلى ظفر الفريق األخير بلقب
ك ـ ــأس ال ـن ـخ ـب ــة ،وم ـن ــاف ـس ــة ال ـف ــري ــق
الجبليّ .أم ــا األنــديــة الـتــي انتهجت
بشكل
فكرة التغيير املستمر ،عانت
ٍ
ّ
مـلـحــوظ ،حــتــى هـبــوط بعضها إلــى
الــدرجــة الثانية ،كالبقاع الرياضي،
ّ
الــذي تخلى عن العديد من نجومه،
ّ
والراسينغ ،الــذي ضــم عــددًًا ال بأس
به من الوجوه الشابة دفعة واحــدة،
الشباب العربي.
وسبقهما أيضًا ٌ
ٌ
ٌ
ت ـب ـق ــى هـ ـن ــاك حـ ــالـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة ش ـ ــاذة
ع ــن ال ـق ــاع ــدة ،وه ــي ف ــي ال ـف ــرق الـتــي
تصعد إلى الدرجة األولــى .املستوى
بشكل ملحوظ بــن الدرجة
يختلف
ٍ
ّ
الـثــانـيــة واألع ـل ــى مـنـهــا ،م ــا يتطلب
تعاقد الـنــادي مع العبني ُجــدد ،ولو
أن االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن جـمـيــع الــاعـبــن
الصاعدين مع الفريق قد يـ ّ
ـؤدي إلى
ً
نـتــائــج سـلـبـيــة .ال ـب ــرج م ـث ــا ،اعتمد
بشكل شبه كامل ،لكن
تغيير فريقه
ٍ
االختيارات الدقيقة من ِقبل الجهاز
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر الـ ـصـ ـحـ ـي ــح،
أوص ــل إل ــى ف ــوز الـفــريــق بلقب كــأس
ّ
التحدي.
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الفصل الجديد
عامر محسن
ٌ
«اإلمارات ّ
العربية هي شريك استراتيجي للواليات
ّ
المتحدة .اإلمارات لن تقاتل أيًامن حلفاء أميركا.
بــل ســوف نقاتل فــي الخندق ذات ــه ،ونهزم
ّ
العدو نفسه… كما حصل في أفغانستان… ال
أعتقد أن امتالك اإلمارات للـ«اف »35-سيكون
إسرائيل .من يعتقد ذلك ال يملك
خطرًا على ّ ّ
منطقًا… أظن أنه منذ عام  1976لم يحصل
صدام عسكري بين العرب ّوإسرائيل… ال أرى أن
أحدنا يريد قتال اآلخــر| ...حتى لو اختلفنا حول
مسألة معينة فهذالن يصل إلى مرحلة نذهب
فيها إ ّلــى الحرب ضـ ّـد إسرائيل .فنحن نفهم
جـ ّـيـدًا أن ــه ،كما أننا ٌحلفاء لـلــواليــات المتحدة،
فإسرائيل هي حليف آخــر للواليات المتحدة.
لدينا ّما يشبه األخ األكبر .لن نتقاتل ألن األخ األكبر
سيتدخل ويقولّ :
«هيا ،توقفوا عن الشجار»…
الرسالة الوحيدة التي يمكن أن أوصلها هي
أن (أنصحكم) باالستماع إلى الشيخ محمد بن
زايــد… هو مرشدنا ،والحكمة تخرج من هذا
الرجل ،ونحن نرنو إليه .نحن نعبده ببساطة»،
وكيل وزارة الدفاع المساعد في اإلمارات،
اللواء ركن طيار عبد الله الهاشمي ،في
حديث خالل «مؤتمر دبي لقادة القوات
ٍ
الجوية».

ل ــدى الـصــديــق ابــراه ـيــم مــالـ ّـك  -وه ــو كاتب
ّ
نظرية عن أنه في السنوات
من السعودية -
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـن ــذ ح ـ ــرب س ــوري ــة،
اخـ ـتـ ـلـ ـف ــت شـ ـ ـ ــروط امل ـ ـعـ ــركـ ــة م ـ ــع امل ـ ـشـ ــروع
الـصـهـيــونــي ال ـغــربــي ف ــي مـنـطـقـتـنــا بـشـكـ ٍـل
جـ ّ
ـذري ،إذ زال ــت املـســافــة بــن الـعــربــي الــذي
يعمل فــي هــذا امل ـشــروع وبــن اإلســرائـيـلــي.
امل ـ ّـد الـعـلـنــي لـجـســور الـتـحــالــف ب ــن «ع ــرب
أمـ ـي ــرك ــا» وب ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
ّ
املــواض ـيــع األمـنـيــة والـعـسـكـ ّ
ـريــة ،قــد يشكل
ّ
املــرح ـلــة األخـ ـي ــرة ف ــي ه ــذا ال ــت ـم ــاه ــي .نـقــرأ
ّ
خـبـرًا عــن أن وزي ــر الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـ ّـي
 إسرائيل كاتس  -قد أبلغ الكنيست بأنهالتقى شخصيات رفيعة املستوى فــي أبو
ّ
تنضم إسرائيل
ظبي وتـ ّـم االتـفــاق على أن
إلــى التحالف «البحري» في الخليج ،الذي
ت ـق ــوده أم ـيــركــا وت ـش ــارك فـيــه دول مجلس
ال ـت ـع ــاون .وأض ـ ــاف كــاتــس (ف ــي كــامــه إلــى
ّ
لجنة الخارجية والــدفــاع في الكنيست) أن
إســرائ ـيــل سـتـقـ ّـدم «مـعـلــومــات استخبارية
وأش ـك ــال أخـ ــرى م ــن ال ــدع ــم» إل ــى الـتـحــالــف
الغربي-العربي .هذه هي املـ ّـرة األولــى التي
ً
ّ
حلف
عربية ،مباشرة ،في
تشارك فيها دول
ٍ
ع ـس ـك ـ ّ
ـري م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،وال ي ـج ــد ال ــوزي ــر

ً
اإلسرائيلي غضاضة في إعــان األمــر أمام
وسائل اإلعالم.
عـ ـ ـ ــدا عـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ــن تـ ـ ــراقـ ـ ــب الـ ـصـ ـح ــاف ــة
الخليجية ّ والثقافة السياسية «الجديدة»
ّ
التي ّ
الصهيونية
يتم بثها حول الصراع مع
والتعامل مع الكيان (مع جرعة العنصرية،
ال ــازم ــة ،ض ـ ّـد الـفـلـسـطـيـنـيــن) ،و«تــوي ـتــر»
ي ـس ـم ــح لـ ــك ب ـ ــأن ت ـف ـه ــم بـ ــوضـ ــوح ال ــوج ـه ــة
ّ
الـسـيــاسـي ّــة الـتــي تـحــث عليها الـحـكــومــات،
ّ
ّ
فأنت تتيقن من أن الهامش  -حتى باملعنى
الثقافي  -بني املقاومة وأعدائها
الخطابي،
ّ
حساب على
بتسجيل
ًا
ر
مؤخ
(قمت
قد زال
ٍ
«تويتر» باسم مـ ّ
وسعي
في
فأصبح
ـف،
ـ
ـزي
ٍ
ّ ٌ
ّ
«حجة»
الطائفية هنا
متابعة هذه األمور).
ّ
وليست سببًا؛ بمعنى أن املقاومة ،لو كان
مــركــزهــا مـصــر ،والـنـظــام اإليــرانــي يقف مع
أمـيــركــا وإســرائ ـيــل ،ملــا كــانــت هـنــاك مشكلة
مــع الـشـيـعــة وال ـف ــرس .وس ـ ّ
ـوري ــة أي ـضــا هي
«حـ ّـجــة» مناسبة ملــن يــريــد أن يشتغل ضدّ
املقاومة ،وأن ينال ثمار ذلك املوقف وينتمي
إلــى املــؤسـســة الـثــريــة  -س ــواء فــي الـغــرب أو
ّ ّ
يهم أن األحداث على
العربي (وال
في عاملنا ّ
ّ
األرض ،وتكشف الحقائق مع الزمن ،يجعل
ّ
سرديتهم أضحوكة).
من
إن أردتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن تـ ـ ـفـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــوا ك ـ ـي ـ ــف ت ـع ـم ــل
«اإلمبريالية» فأنت تجد أثرها هنا تحديدًا،
حــن يقف فــي جبهةٍ واح ــدة :اإلســامــي مع
ّ
العلمانيّ ،
السعودي مع القطري ،املنظمات
ّ
الــدول ـيــة م ــع املـنـظـمــات الـسـلـفـيــة املـســلـحــة،
ـات
اإلخ ـ ــوان ـ ــي وال ـت ــروت ـس ـك ــي؛ وم ـت ـنــاق ـضـ ٍ
ـات أخ ـ ــرى،
ت ـت ـق ّــات ــل وتـ ـتـ ـص ـ ّـارع ف ــي سـ ــاحـ ـ ٍ
ولكنها وقفت صفًا واحـدًا في سورية حني
كــانــت ال ـح ــرب ف ــي أوج ـه ــا ،ف ـهــذا م ــا تفعله
توجه نفسها ّ
اإلمبريالية حني ّ
ّ
ضد
اإلرادة
هــدف ّ
معي ،ثـ ّـم يـعــودون إلــى االفـتــراق بعد
ٍ
ذلك (كانت هناك حالة مشابهة للغاية في
الثمانينيات ،خالل الحرب على إيران ،حني
كـنــت تـجــد الـعـلـمــانــي واإلس ــام ــي ،القومي
العربي وربيب النظام الخليجي ،واليساري
ً
ّ
وال ـن ــاص ــري وحـسـنــي م ـب ــارك ،كــلـهــم فـجــأة
ّ
فــي جـبـهــةٍ واحـ ــدة ،يــراه ـنــون عـلــى ص ــدام -
ّ
وأكثرهم أنـكــره وتخلى عنه ،وتــرك العراق
يحتضر تحت الحصار ،مــا أن تـصــادم مع
أميركا).
ّ
الـحـقـيـقــة ه ــي أن ه ــذا ه ــو سـيــاقـنــا ال ـي ــوم،
وه ــؤالء هــم الـنــاس الــذيــن يعيشون حولك،
والـنـخــب والـحـكــومــات الـتــي تتعامل معنا
وم ــع مـسـتـقـبـلـنــا .املــواج ـهــة ل ــم ت ـبــدأ أم ــس،
ّ
ول ـكــن م ــا تـغـ ّـيــر ف ــي ّ
األي ـ ــام األخ ـي ــرة ه ــو أن
الحرب الباردة لم تعد كذلك ،ورأس الحربة
ليس أميركا هذه املـ ّـرة ،بل إسرائيل ،ونحن
مــا زلنا فــي الـبــدايــة .هــذه املــواجـهــة ،لحسن

ّ
ـى م ـس ـت ــوى اإلع ـ ــام
الـ ـ ـح ـ ــظ ،ال تـ ـج ــري ع ـل ـ ّ
والـثـقــافــة (أق ــول دوم ــا إن ــه لــو كــانــت الحرب
يـكـسـبـهــا م ــن يـسـتـقـطــب املـثـقـفــن والـطـبـقــة
ُ
الــوس ـطــى ،لـكــانــت امل ـقــاومــة قــد هــزمــت منذ
أم ـ ٍـد بعيد ،ولكانت الـسـفــارة األميركية في
بيروت أو بغداد أقوى من ّ
أي حركة شعبية
جيل
في ّالبلد)؛ املواجهة هنا تعتمد على ّ ٍ
تشكل في إقليمنا ،احترف الحرب ،وتحضر
ُّ
مستعد للقتال
باستمرار في صمت ،وهــو
ٍ
والتضحية.

ٌ
«حرب إقليمية»

ّ ّ
ّ
كما أن «مــلــة الكفر واحـ ــدة» ،ف ــإن املـقــاومــة،
ـدود على
على الجانب اآلخ ــر ،تقاتل بـ ّـا ح ـ ٍ
مستوى اإلقليم .كان طريفًا أن إسرائيل قد
انـتـبـهــت إل ـ ّـى ه ــذا ال ــواق ــع وأخــاف ـهــا ،وأعـلــن
ّ
نـتـنـيــاهــو أن ـ ــه س ـي ـضــرب امل ـق ــاوم ــة ف ــي كــل
ّ
وسورية والعراق
فلسطني ولبنان
مكان ،في ّ
واليمن ،ونفذ تهديده ،وال يرى العديد من
املحللني واملثقفني العرب ما رآه نتنياهو،
ـوحــدهــم عـ ّ
حـ ّـتــى حــن يـ ّ
ـدوهــم عبر الـغــارات
وال ـ ـق ـ ـصـ ــف .هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــال ل ـي ـس ــت ج ــدي ــدة؛
ّ
التاريخ السياسي للشرق األوسط يقوم كله
وصراع
حروب تجري في أكثر من بلد،
على
ٍ
ٍ
ّ
وتصل
لبنان،
إلى
فيمتد
العراق
في
يشتعل
ّ
ّ
سورية وفلسطني (وهو ما يغذي
آثاره إلى
ّ
ّ
بلد
ســرديــة مظلومية رائـجــة فــي أكـثــر مــن ٍ
عــربــي ،أول ـهــا لـبـنــان ،عــن «ح ــروب اآلخـ ّـريــن
ّ
ع ـلــى أرضـ ـن ــا»؛ كـ ــأن ه ـنــاك م ــن ل ــم ي ـتــدخــل،
ّ
باملثل ،في أرض اآلخرين وحروبهم؛ وكأن
هذا هو سبب انتفاء السيادة واملنعة ،وليس
عــارضــا مــن عــوارضــه) .ي ــروي امل ـ ّ
ـؤرخ حــازم
قـنــديــل فــي كـتــابــه عــن «ج ـم ـهـ ّ
ـوريــة يــولـيــو»
ّ
أن ما دفع بريطانيا وفرنسا إلى التحالف
لضرب عبد الناصر كان يتجاوز السيطرة
عـلــى مـصــر فــي ذات ـهــا ،بــل كــانــت بريطانيا
تخشى على حلفائها في الخليج والعراق
مــن ال ـت ـمـ ّـدد ال ـنــاصــري ،فيما كــانــت فرنسا
تعتزم ضرب عبد الناصر بسبب دوره ّفي
دع ــم ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة  -وبــالـفـعــل ،فــإنـنــا
نــدفــع إل ــى ال ـيــوم ثـمــن هــزيـمــة عـبــد الناصر
أم ــام خـصــومــه ،و ّلــو لــم تنجح الـجــزائــر في
ـاق أكـثــر
ن ـيــل ك ـيــان ـهــا ،ل ـكــنــا ال ـي ــوم ف ــي س ـي ـ
ظلمة حـ ّـتــى مــن وضـعـنــا الـحــالــيّ ٍ .
النظرية
ّ
«االنعزالية» ،عدا عن ّأنها ٌ
وهم فهي  -في كل
بلد ّ -
حجة العدو واملشبوه.
ّ
أزعم بأن أحداث السنوات املاضية قد خلقت
واق ـع ــا ج ــدي ـدًا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وضــاع ـفــت من
ّ
ّ
ونظريتي هــي أن نتنياهو
قــدرة املـقــاومــة؛
ّ
ليس مـتـهـ ّـورًا وال مـغــامـرًا ،بــل إن إسرائيل
قد فهمت هذا الواقع وتبعاته القادمة أكثر
من واشنطن  -التي تعمل أساسًا بمنظور

ّ
ّ
ّ
سورية أصبحت
إقليمية ،والحرب في
قوة
في خواتيمها .هــذه هي الوقائع الجديدة
ّ
بأثمان
التي تشكلت في السنوات املاضية،
ٍ
ودم ،هذا هو الخطر الذي
باهظة
ٍ
ونضال ٍ
ّ
نستعد
تقصفه إســرائـيــل ال ـيــوم ،وه ــو مــا
لخوض الحرب من أجل الدفاع عنه.

املدى القصير  -وهي ستفعل ّ
شيء ملنعه
أي
ٍ
ّ
حرب مفتوحة .هنا،
من التجذر ،ولو بثمن
ٍ
االن ـش ـقــاق الـسـيــاســي فــي الـخـطــاب العربي
يـصــل إل ــى الـتـعــابـيــر واملـ ـف ــردات :نتنياهو،
ومـ ـع ــه قـ ـس ـ ٌـم ك ـب ـي ــر مـ ــن ا ّل ـن ـخ ــب ال ـع ــرب ـي ــة،
يـ ـق ـ ّـدم ــون الـ ـح ــرب ع ـل ــى أنـ ـه ــا ضـ ـ ّـد «إيـ ـ ــران
ّ
ـاوم عــربـ ّـي في
وأذرعـ ـه ــا» ،كـمــا ك ـ ًـان ك ــل م ـق ـ ٍ
الستينيات «عميال» لالتحاد السوفياتي.
ّ
ّ
الطريف هو أن من يوصم بعمالء إيران ،في
لبنان والـيـمــن وفلسطني وال ـع ــراق ،هــم من
ّ
يشكل  -باملعنى األكاديمي  -أقرب ما يكون
إلــى الـحــركــات الشعبية الحقيقية فــي هذه
ولكن ال ضير في ذلك ،فاملقاومون
البلدان.
ٌ
بالفعل جبهة واحدة ،ولوال إيران والحرس
ً
الـ ـث ّــوري ،ل ـكــان امل ـق ــاوم ــون وح ـيــديــن ف ـعــا،
وكنا سنقع تحت رحمة األنذال.
ال يمكن تلخيص املعنى االستراتيجي ملا
حصل في السنوات املاضية في مقال .وقد
ال يــريــد الـكـثـيــرون فـهــم مــا ج ــرى ،أو جمع
ّ
املتفرقة ،ولكن إسرائيل ترى هذه
الصورة
األمــور ّ
جيدًا .الحرب في اليمن لن تنتهي،
ف ـح ـســب ،ب ـف ـشــل الـ ـغ ــزو وم ـن ــع اسـتـئـصــال
«أنـصــار الـلــه»؛ اليمن سيخرج مــن الحرب
ب ـل ـدًا مختلفًا عــن الـيـمــن ال ــذي ع ـهــدوه في
املــاضــيٌ :
بلد نــال استقالله وسـيــادتــه عبر
ـرب
ال ـق ـت ــال وخ ــرج ــت ح ــري ـت ــه م ــن رحـ ــم ح ـ ٍ
أسطورية ،فهو لن يكون تابعًا من جديد.
ً
بـلـ ٌـد أصـبــح ق ـ ّـوة صــاروخـيــة (سيحافظون
ّ
ّ
عليها ،وتتزايد وتتطور من غير شك) ،تضع
ّ
كــل عــواصــم الخليج فــي مــرمــاهــا ،وتشرف
ّ
ـوط امل ــاح ــة ف ــي ال ـعــالــم .في
عـلــى أه ــم ّخ ـطـ ٌ
تكون جيش حقيقي للمقاومةُ ،ولد
العراق
أيــام االحتالل وأصبح عمالقًا بعد الحرب
ض ـ ّـد «داعـ ـ ــش» إن ش ـئ ـتــم ش ـه ــادة غــربـ ّـيــة،
ف ــاق ــرأوا تـقــريــر مــايـكــل نــايـتــس فــي «معهد
ّ
واش ـن ـط ــن»  -ال ـص ـه ـيــونــي  -ال ـ ــذي يـتــتـبــع
ّ
املقاومة في العراق .التقرير
توسع فصائل
ّ
ف ـي ــه ن ــواق ــص ول ـك ــن ــه ي ـش ـيــر إلـ ــى االت ـج ــاه
العام لألمور :بحسب نايتس ،ارتفع عديد
«امل ـج ـم ــوع ــات الـ ـخ ــاص ــة» ف ــي ال ـ ـعـ ــراق مــن
ّ
أق ــل مــن  4آالف مـقــاتــل ّأيـ ــام االح ـت ــال إلــى
مــا يــزيــد عــن  60ألـفــا ال ـيــوم؛ كــانــت فصائل
ّ
متخفية ،ال تعرف أسماء قادتها
صغيرة،
إال من لوائح اإلرهاب األميركية ،فأصبحت
ّ
(يقدر
جحافل منظمة في عشرات األلــويــة
ً
ال ـت ـق ــري ــر م ـث ــا أن «ك ـت ــائ ــب حـ ــزب الـ ـل ــه» -
«الـسـ ّ
ـريــة»  -كــان لديها أقــل من  400مقاتل
قبل عــام  ،2010فأصبحوا أكثر مــن عشرة
آالف ال ـيــوم) .هــذه مجموعات لها مشارب
ومــرجـعـيــات وق ـي ــادات سـيــاسـيــة مختلفة،
ولـكـنـهــا كـلـهــا ت ـت ـشــارك ال ـت ــراث الـسـيــاســي
ذات ــه وت ـقــاتــل س ــوي ــة« .ح ــزب ال ـل ــه» أصـبــح

ساعة الحقيقة

في هذه
اللحظات
تحديدًا
ال معنى
للتحليل
العسكريّ،
فقد أصبحت
الكلمة
للميدان

(أ ف ب)

امل ـس ــأل ــة ل ـي ـســت ف ــي أن ت ـخ ـت ــار الـ ـح ــرب أو
ّ
ّ
تتحمس لها ،فالخيار اتـخــذه عنك العدو،
والـحــرب قد فرضت عليك؛ الـســؤال الوحيد
ه ــو أيـ ــن ت ـق ــف م ـن ـه ــا؟ ال ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى ض ــرب ــات
ّ
ّ
إسرائيل في العراق ولبنان وســوريــة ،وكل
ما سينتج عن ذلك ،هو ليس قرارًا بأن تفتح
ّ
على نفسك حربًا ،وال ضربة ّ
نسترد
ثأرية
ّ ّ
أي شيء دفاعٌ
الشهداء ،بل هي قبل ّ
حق
بها ّ
ٌ
وتسعير لثمن حياتنا في هذا
عن النفس
ّالعالم .الجميع يعرف  -والتجربة تثبت -
أن ــه لــو ضــربــك ال ـعـ ّ
ـدو واستكنت أبـكــم ،فإن
ّ
يوم في
ّإسرائيل لن تتركك ،بل ستضرب كل ٍ
مكان ،من العراق إلى اليمن ،وستفتتح
كل ّ ً
س ـ ــن ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـه ــا ول ـٌح ـل ـف ــائ ـه ــا الـ ـع ــرب
ً
والغربيني .الحرب قائمة أصال ،ملن ال يعلم،
ّ
ّ
ّ
يوم
واليمنيون يضربون السعودية في كل ٍ
ّ
ويوسعون هجماتهم ويزداد أثرها (الحياة
ّ
فــي أج ــزاء كاملة مــن جـنــوب الـسـعــوديــة قد
أص ـب ـح ــت ص ـع ـب ــة ،وامل ـ ـط ـ ــارات غ ـي ــر آم ـن ــة،
واإلع ـ ــام يـفـعــل ج ـهــده إلخ ـفــاء مــا ي ـجــري)،
وهذا وحده  -وليس التراجع والتنازل  -هو
ما سيعصمهم وينهي الحرب في اليمن.
ّ ّ
ّ
يقرر كل
حني تحني ساعة الحقيقة ،فإن ما
ش ــيء هــو اس ـت ـعــدادك للتضحية .البعض
يسخر مــن التشديد على فـكــرة التضحية
وال ـ ـفـ ــداء ف ــي الـ ـت ــراث ال ــدي ـن ــي ،و ّيـعـتـبــرهــا
ّ
عقالنية ،وذلك ألنه ال يفهم
أخالقيات غير
ال ــدور األســاســي (وال ـضــروري والعقالني)
ل ـع ـق ـلـ ّـيــة ال ـ ـبـ ــذل واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـلـتـضـحـيــة
ف ــي م ـســار ّ
أي مـجـتـمـ ٍـع ي ـت ـعـ ّـرض ملــواج ـهــةٍ
ٍّ
وص ــراع .إن كنت غير مستعد ألن تخاطر
ّ
بشيء «على الطاولة» فأنت لن تتمكن من
ٍ
الفعل واملـنــاورة .من خــاض حروبًا طويلة
يفهم العالقة املباشرة بني أن تعيش ّ
حرًا
وأن ي ـك ـبــر ف ـي ـهــا أط ـف ــال ــك فــي
ف ــي أرضـ ـ ــك،
ع ـ ّـزة ،وبــن الـ ّـش ـهــداء الــذيــن ّ
شيعتهم على
ّ
ّ
هــذا الطريق .ومــن عــرف النصر والتحرير
ّ
يـصـبــح أك ـث ــر اس ـت ـع ــدادًا لـلـتـضـحــيــة ،ألنــه
ال يـقـبــل بــالــرجــوع إل ــى الـ ــوراء؛ ه ــذا الـنــوع
م ــن ال ـن ــاس ت ـحــدي ـدًا ال يـمـكـنــك ردعـ ــه عبر
التهديد بالحرب.
ل ـهــذا الـ ّـس ـبــب لـســت أت ـعــاطــف م ــع ال ــدع ــوات
ّ
ّ
التي تقول إن «الحل» للغارات اإلسرائيلية
ً
ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،مـ ـ ـث ـ ــا ،ه ـ ــو ف ـ ــي أن ت ـش ـتــري

ّ
ال ـ ـ ـ ـ ــ«اس »300-أو غ ـي ــره .كـ ــأن ه ـنــاك عــاجــا
«تقنيًا» ملشكلةٍ من هذا النوع (على الطريقة
فاشتر
الخليجية ،إن كانت هناك معضلة،
ِ
ًّ
حــا لها) .في هذا املجال تحديدًا ال يمكنك
للدفاع عن
شراء األمان ،والطريقة الوحيدة
وخاص ًة ّ
نفسك ّ
ّ
ضد
ضد من يعتدي عليك -
ـدو كــإســرائـيــل  -تـبــدأ بــأن تـكــون مستعدًاّ
ع ـ ٍّ
ّ
ّ
ّ
لفعل أي شيء ،مهما كان الثمن ،لترد على
ّ
املعتدي بلغته  -وإل فقد خسرت اللعبة قبل
ّ
أن تبدأ ،وسيمتطيك كل الناس.
في هذه اللحظات تحديدًا ال معنى للتحليل
الـعـسـكـ ّ
ـري ،فـقــد أصـبـحــت الكلمة للميدان.
امل ـف ــاج ــآت وع ــوام ــل الـ ـب ــأس واسـ ـتـ ـع ــدادات
ّ
السنوات املاضية سوف تتكلم عن نفسها.
ّ
كــل مــا يمكن فعله اآلن هــو أن تفهم املكان
الــذي نحن فيه ،ومن هم أعــداؤك وحلفاؤك،
ّ
وتتذكر ملاذا نخوض الحرب .اآلن هو ليس
الوقت ملواجهة جوقة الداخل ،التي أصبحت
ت ــراه ــن عـلــى «حـلـيـفـهــا» نـتـنـيــاهــو أو الـتــي
تـطــرح مختلف وص ـفــات االسـتـســام تحت
ّ
صيغة «العقالنية» ،جل ما يمكن فعله هو
أن ّ
ندون في عقولنا موقف هؤالء في ساعة
ّ
الحرب ،وأل ننساه في املستقبل.
خاتمة
الحرب.
إلى
يندفع
من
هي
فعليًا،
إسرائيل،
ٌ
ق ـص ـ ٌـف ي ـت ـقـ ّـصــد اس ـت ـج ــاب ّ
رد ،واعـ ـت ــراف
فـ ّ
ـوري بــال ـغــارات ،وتــوسـيـ ٌـع لرقعة األع ــداء.
بالحساب العقالني ،قد تكون هناك  -بالفعل
 أسـ ـب ـ ٌـاب إلس ــرائ ـي ــل ل ـكــي ت ـخ ـتــار ال ـحــرب
اليوم ،وليس غدًا .الخليج بدأ ينسحب من
حــرب اليمن ،الـعــراق ال يــزال تحت الهيمنة
األمـيــركـيــة ولـكــن ه ــذا ال يـبــدو أن ــه سـيــدوم،
ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا ال ت ــزال مـفـتــوحــة ،وإن
كانت في مراحلها األخيرة .هذه «الفرص»
ل ــن ت ـكــون م ـت ــواف ــرة ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب.
الـيــوم تــواجــه إســرائـيــل انـتـشــار الـصــواريــخ
البالستية من حولها ،وغدًا ستواجه تهديد
ً
الصواريخ الجوالة (أو هي أصبحت ،أصال،
في ترسانة املقاومة؟) ،وبعد غد تبدأ أنظمة
ّ
الدفاع الجوي باالنتشار .فوق ذلك كله ،فإن
إسرائيل يمكنها اليوم أن تخوض الحرب
في ٍّ
ٍّ
مؤات ،فيه ابن سلمان وابن
إقليمي
جو
ٍ
ٌّ
زايد ومعسكر عربي كامل مستعد ملناصرة
ّ
إس ــرائ ـي ــل (ل ـح ـســن ال ـح ــظ أن ـهــم ال ي ـقــدرون
على القتال) .قد تبدو الـظــروف ،من وجهة
ـرب قد
نـظــر تــل أب ـيــب« ،مـثــالـيــة» ال ـيــوم ل ـحـ ٍ
تصبح ،سريعًا ،أكثر صعوبة .ولكن هنا ال
ّ
يجب أن ننسى املـ ّـرة األخيرة التي خططت
لحرب من هذا النوع ،وكانت
فيها إسرائيل
ٍ
ّ
والكل يجتمع ّ
ضد
الظروف أيضًا «مثالية»،
املقاومة .كان ذلك في مثل هذه األيام من عام
.2006

التصعيد اإلسرائيلي :احتماالت االنزالق إلى حرب إقليمية
عبدالله السناوي *
التصعيد اإلســرائـيـلــي بــالـنـيــران على أكثر
م ــن جـبـهــة ف ــي تــوقـيــت واح ــد غـيــر مسبوق
بـمـسـتــوى انــدفــاعــه وغ ـيــر اع ـت ـيــادي بحجم
استفزازه .اتساع رقعة العمليات وتزامنها
يــومــئ إل ــى انـ ــزالق محتمل لـحــرب إقليمية
واسعة تشمل سوريا والعراق ولبنان وغزة،
غير أن هذا االحتمال يبدو في الوقت نفسه
شبه مستبعد بالنظر إلــى حسابات دولية
وإقليمية ماثلة .بني ما هو محتمل لالنزالق
وال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات امل ــاثـ ـل ــة ت ـ ـبـ ــدو ال ـت ـص ــرف ــات
اإلسرائيلية أقرب إلى حماقات قوة ال تدرك
أنها تملك الرصاصة األولى ال كل الرصاص،
الضربة األولــى ال كل الضربات .ال أحــد في
اإلقليم يريد مثل هذه الحرب خشية كلفتها
اإلنسانية الباهظة ،أو ما قد يترتب عليها
م ــن ت ـخــريــب ف ــي ال ـب ـنــى األس ــاس ـي ــة املنهكة
واهتزازات في قدر االستقرار الداخلي ،غير
أنه ال يمكن استبعادها أو نفي احتماالتها.
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ال ي ــري ــدونـ ـه ــا
وي ـعــرفــون عــواقـبـهــا الــوخـيـمــة عـلــى أمنهم

ذاته ،الذي باسمه قاموا بعمليات التصعيد
العسكري.
الفكرة الرئيسية في ذلك التصعيد تعود إلى
جوهر نظرية األمــن القومي اإلسرائيلي ،إن
الــدولــة العبرية ق ــادرة على ال ــردع والترويع
ودخــول معارك متزامنة على أكثر من جبهة
لتفكيك إرادة األطــراف األخــرى .وقــد عرضت
ال ـق ـي ــادة اإلســرائ ـي ـل ـيــة آخ ــر ط ـب ـعــات نـظــريــة
أمنها القومي على النحو التالي :أن أجهزة
اسـتـخـبــاراتـهــا رص ــدت وتــابـعــت قـبــل بضعة
أس ــاب ـي ــع ع ـم ـل ـيــة ن ـق ــل طـ ــائـ ــرات م ـس ـ ّـي ــرة مــن
طهران إلى دمشق لتحميلها باملتفجرات قبل
توجيهها ملــواقــع فــي شـمــال إســرائـيــل ،تحت
إشــراف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري
اإليراني اللواء قاسم سليماني.
ه ــذه نـقـطــة أولـ ــى ف ــي ال ــرواي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
امل ـ ـش ـ ـكـ ــوك ف ـ ــي ص ـح ـت ـه ــا أري ـ ـ ـ ــد بـ ـه ــا  -ك ـمــا
ه ــي الـ ـع ــادة  -ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى يـقـظــة األج ـهــزة
االس ـت ـخ ـبــارات ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة وجــاهــزيـتـهــا
فــي جمع املعلومات واالخ ـتــراق قبل توجيه
الضربات العسكرية التي قيل إنها استباقية.
بصياغة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني

ن ـت ـن ـيــاهــو ل ـن ـظــريــة األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي آخــر
طبعاتها« :إذا جاء شخص لقتلك ،قم واقتله
ً
أوال» مقتبسًا التعبير مــن الـتـلـمــود بهدف
التأثير على اليمني الصهيوني األكثر تطرفًا.
الجديد هــذه املــرة االعـتــراف اإلسرائيلي بما
قامت به على عكس عشرات املــرات السابقة
مما اعتبر تغييرًا جوهريًا فــي مواجهة ما
تـسـ ّـمـيــه الـتـمــركــز اإلي ــران ــي فــي س ــوري ــا .وقــد
كــانــت الـضــربــات الـتــي وجـهــت ملـخــازن سالح
وم ــواق ــع وق ـ ـيـ ــادات ف ــي «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي»
بالتوقيت نفسه تطويرًا لذات النظرة .حسب
املحللني العسكريني اإلسرائيليني فإن الهدف
من هذه التفجيرات ،التي ضربت في العراق
وسيادته قبل الحشد وتنظيماته ،هو «منع
إقامة قواعد صواريخ باليستية في العراق
ق ــادرة عـلــى ض ــرب إســرائ ـيــل» و«عــرق ـلــة شق
م ـم ــر ت ـه ــري ــب بـ ــري ي ـس ـمــح ب ـن ـقــل ص ــواري ــخ
وأسـلـحــة إيــرانـيــة إلــى مـخــازن حــزب الـلــه في
بيروت».
هــذا خـيــار أمـنــي جــديــد يجب الـتــوقــف عنده
بااللتفات والتحليل ،وهو يؤشر إلى متغير
جوهري في قواعد االشتباك له انعكاساته

عـلــى الــداخــل الـعــراقــي ومـسـتــويــات تماسكه
الــوطـنــي أم ــام اسـتـبــاحــة أمـنــه وأج ــوائ ــه رغــم
الـتــواجــد العسكري األمـيــركــي فــوق أراضـيــه.
ب ـص ـيــاغــة ن ـت ـن ـيــاهــو ف ـ ـ «أن ـ ــا ال أم ـن ــح إيـ ــران
الـحـصــانــة ف ــي أي م ـك ــان» مـشـيـرًا عـلــى وجــه
التحديد إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن،
دون أن ي ـت ـط ــرق إلـ ــى إي ـ ـ ــران ن ـف ـس ـهــا ،ال ـتــي
تحصنها قوتها العسكرية مــن أي عمليات
مــن هــذا الـنــوع خشية ردات الفعل والــدخــول
في حرب إقليمية واسعة .املعنى – هنا  -أن
نتنياهو يطلب ال ــردع ال ال ـحــرب ،لـكــن يظل
ً
االن ــزالق محتمال .هــذه صياغة جــديــدة عند
الحافة لقواعد االشتباك.
الـتـطــور األخ ـطــر فــي خ ــرق قــواعــد االشـتـبــاك
كــان سقوط طائرتي استطالع إسرائيليتني
في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية
ب ـ ـيـ ــروت ،ثــان ـي ـت ـه ـمــا ك ــان ــت م ـف ـخ ـخــة وأدى
انفجارها إلى أضرار بالغة في مركز إعالمي
ت ــاب ــع ل ـ ـ «ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» .ل ــم ي ـح ــدث م ـث ــل ه ــذا
االخـتــراق منذ عــام ( ،)2006وهــو مــا استثار
غضب زعيم «حــزب الله» ّ
ملوحًا بما وصف
برد متناسب ومدروس خالل األيام املقبلة.

لــم يـكــن مستعدًا أن يتقبل تـحــت أي ــة ذريـعــة
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى م ــا ق ـب ــل ع ـ ــام ( )2000ع ـنــدمــا
ك ـ ــان ل ـب ـن ــان م ـس ـت ـبــاحــا ب ــال ـك ــام ــل ل ـل ـغ ــارات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،تــأتــي وق ـت ـمــا ت ـشــاء وت ـضــرب
وقتما تشاء دون أي ردع .ولم يكن مستعدًا –
بنص كالمه – أن يجري على لبنان ما يجري
حاليًا فــي الـعــراق مــن غ ــارات وضــربــات دون
ّ
رد ،معتبرًا أن هذا مسار يضرب في صدقية
املـ ـق ــاوم ــة واحـ ـت ــرامـ ـه ــا ل ـن ـف ـس ـهــا ول ـب ـل ــده ــا.
تهديدات السيد حسن
اإلسرائيليون أخــذوا
ُ
نصر الله على محمل الجد ،أخليت حواجز
فــي مـ ــزارع شـبـعــا وات ـخ ــذت إجـ ـ ــراءات أمنية
تحسبًا ل ـ ٍّ
ّ
ـرد مــا ال
مـشــددة فــي أمــاكــن عــديــدة
يـعــرفــون متى وكـيــف وأي ــن؟ فيما هــو جديد
ه ــذه املـ ــرة م ــا قـ ــرره املـجـلــس األع ـل ــى لـلــدفــاع
في لبنان من أنــه من حق اللبنانيني الدفاع
عن أنفسهم .هذه رسالة تحذير معلنة أن ما
قد يقدم عليه حــزب الله من رد ســوف يكون
محاطًا بسياج مــن شرعية الــدولــة وقبولها
املسبق.
وفيما اعتبره اإلسرائيليون «نكسة أمنية»
فإن «ذاكرة الطائرة األولى» صارت في حوزة

خبراء حزب الله ،الذي يتكتم حتى اآلن ما قد
يكون قد حصل عليه من معلومات .السياق
األم ـنــي يـفـســر جــانـبــا مــن أس ـبــاب التصعيد
العسكري اإلسرائيلي على ثالث جبهات في
وقــت واح ــد ،ال كــل الـجــوانــب ،كما ال يلخص
بمفرده املشهد اإلسرائيلي قبل أسابيع من
انتخابات الكنيست في  17أيلول /سبتمبر
املقبل.
هـ ـن ــاك ف ــرض ـي ــة مـ ـت ــوات ــرة وعـ ـل ــى قـ ــدر كـبـيــر
مــن التماسك تـعــزو تـصــرفــات نتنياهو إلى
اق ـت ــراب االن ـت ـخــابــات وال ــوض ــع ال ـحــرج الــذي
يجد نفسه فيه على خلفية اتهامه مع زوجته
بالفساد واحتماالت الــزج به في السجن إذا
مــا خسر هــذه االنتخابات ،أو لــم يتمكن من
تشكيل الحكومة الجديدة على النحو الذي
حــدث بعد االنتخابات األخـيــرة ما استدعى
حل الكنيست والعودة إلى صناديق االقتراع.
بتعبير حليفه السابق األكثر تشددًا وخصمه
االنتخابي الحالي أفيغدور ليبرمان فإن ما
يفعله نتنياهو «حـفــل ثــرثــرة فــي الـعــاقــات
العامة االنتخابية».
األجـ ـ ـ ــواء الـ ـت ــي الحـ ـق ــت ن ـت ـن ـيــاهــو بــال ـصــور

نتنياهو
يطلب الردع
ال الحرب ،لكن
االنزالق
يظل ً
محتمال

واألحاديث بدت أقرب إلى أعمال املسرح من
أعـمــال القتال ،فاملجلس األمـنــي اإلسرائيلي
يـجــري اجتماعاته فــي مخبأ محصن تحت
األرض ،كــأن الـحــرب قــد قامت وإســرائـيــل في
خ ـطــر وج ـ ــودي وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ح ـيــاتــه مــن
ضـ ــرورات كـســب ال ـحــرب ،ربـمــا يقصد كسب
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .اسـ ـتـ ـخ ــدام ورق ـ ــة ال ـت ـه ــدي ــدات
األمنية قاعدة عامة في املــواســم االنتخابية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،لـ ـك ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو أف ـ ـ ـ ــرط فــي
استخدامها لنفي اتهامات تالحقه بإضعاف
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي أم ــام حــركــة «ح ـمــاس»
ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة ،وع ـج ــزه ع ــن إل ـح ــاق هــزيـمــة
سياسية بإيران رغــم توافر حلفاء إقليميني
لم يكن من املتصور أن يقفوا في معسكره.
لـهــذا الـسـبــب أدخ ــل غ ــزة فــي نـطــاق عملياته
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،خ ـ ــرق ال ـه ــدن ــة وقـ ـص ــف م ــواق ــع
واشـ ـتـ ـب ــك مـ ــع م ـق ــات ـل ـي ـه ــا ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
استهداف موقع لـ «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني – القيادة العامة» في سوريا .املثير
في القصة كلها ذلك النزوع اإلسرائيلي إلى
التصعيد العسكري غير املحسوب ،الذي قد
يفضي إلى حرب إقليمية ال يمكن استبعادها

بالفعل ورد الفعل ،فيما تميل إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب إلى نوع من التهدئة
م ــع إيـ ــران وف ــي مـلـفــات إقـلـيـمـيــة أخ ــرى مثل
الحرب في اليمن قبل االنتخابات الرئاسية
األميركية بعد عام.
ه ـنــاك فــرضـيــة تـتـحــدث عــن ص ــراع ــات داخــل
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ب ـشــأن إيـ ــران والتصعيد
الـعـسـكــري اإلســرائ ـي ـلــي ،ال ــذي يـحـظــى بدعم
مـعـلــن مــن رج ــال مـثــل ج ــورج بــومـبـيــو وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة وم ــاي ــك ب ـي ـنــس ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
وجون بولتون مستشار األمن القومي ،فيما
ال تخفي مــؤسـســات أخ ــرى مـثــل البنتاغون
ان ــزع ــاج ـه ــا م ــن ضـ ــرب الـ ـع ــراق ح ـيــث يمكن
أن يتعرض الـضـبــاط والـجـنــود األميركيون
للخطر إذا ما أفلتت األمور من عقالها ،أو دفع
األم ــور إلــى حــرب إقليمية ليست فــي صالح
الواليات املتحدة .كما هي العادة في مقامرات
الـســاح فــإن الحسابات الــدولـيــة واإلقليمية
سوف تحكم إلى حد كبير التفاعالت وتضع
لها حدًا شرط أن تتوافر لها القدرة على لجم
هوس التصعيد اإلسرائيلي.
* كاتب مصري

12

الخميس  29آب  2019العدد 3843

الخميس  29آب  2019العدد 3843

العالم

العالم

سوريا

«مجلس سوريا
الديموقراطية» :االتفاق
لتحصين البالد من
التهديدات التركية
(أ ف ب)

بعد مــرور أكثر مــن ثالثة أسابيع على اإلعــان
األميركي ــــ التركي عن التوصل إلى اتفاق «ممر
سالم» شرق سوريا ،إلزالة المخاوف التركية على
الحدود ،ومع غياب تفاصيل واضحة لبنود االتفاق
وآلياته ،يدخل األخير حيز التنفيذ وسط أجواء توحي
بانتكاسة قد تصيبه بسبب «تفاصيله» غير الواضحة،
ما قد يعيد الطرفين ،أنقرة وواشنطن ،إلى دائرة
الخالفات األولى

ّ
المرحلة األولى تدخل حيز التنفيذ

«المنطقة اآلمنة»:
االتفاق ليس آمنًا!
أيهم مرعي
لـ ــم يـ ـك ــن إعـ ـ ـ ــان «اإلدارة ال ــذاتـ ـي ــة»
الـكــرديــة شـمــال ســوريــا وشرقها بدء
تـطـبـيــق ات ـف ــاق «امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة» إال
إعالنًا لدخول االتـفــاق حيز التنفيذ،
رغم ّ
شح املعلومات عن بنوده وآليات
ّ
ت ـط ـب ـيـقــه .ربـ ـم ــا أرادت واش ـن ـط ــن أن
يكون إعالن دخوله حيز التنفيذ عبر
«ق ـس ــد» إلث ـب ــات ح ـســن نـ ّـيـتـهــم تـجــاه
تطبيق كــل الـبـنــود ،وإلرس ــال طمأنة
إل ــى أن ـق ــرة ب ـجـ ّ
ـديــة ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات
ّ
املضي في تنفيذ البنود
املتحدة في
كــافــة .وج ــاء إع ــان «اإلدارة» أول من
أمــس على لسان رئيس هيئة الدفاع

ّ
فـيـهــا ،زي ــدان ال ـعــاصــي ،ال ــذي أك ــد أن
ال ـت ـح ــرك ــات واالنـ ـسـ ـح ــاب ــات ل ـ ــإدارة
والقوات التابعة لها تأتي «في إطار
ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـث ــاث ـي ــة» .تـصــريـحــات
ال ـعــاصــي تــزام ـنــت م ــع ن ـشــر وســائــل
إع ـ ـ ــام كـ ــرديـ ــة ،م ـق ــرب ــة مـ ــن «قـ ـس ــد»،
مشاهد تدمير أنـفــاق وإزال ــة سواتر
ت ــراب ـي ــة ،وت ـح ــرك ــات ع ـس ـكــريــة قــالــت
إنها لسحب مقاتلني من «الوحدات»
الكردية.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـك ـش ــف م ـص ــادر
مطلعة ،في حديث إلى «األخبار» ،أن
املــرحـلــة األول ــى دخـلــت حـيــز التنفيذ
ً
ف ـعــا ،وه ــي تـمـتـ ّـد عـلــى ط ــول  80كلم
إلى  85كلم في املنطقة بني تل أبيض

ورأس العني في ريفي الرقة والحسكة،
ّ
تمتد
مضيفة إن املرحلة الثانية قــد
ً
من تل أبيض وصوال إلى عني العرب،
وال ـثــال ـثــة م ــن رأس ال ـعــن ح ـتــى عني

برزت بوادر الخالفات بتناقض
التصريحات التركية واألميركية
بشأن تفاصيل التطبيق
دي ــوار فــي أقـصــى ال ـحــدود الشمالية
م ـ ــع ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـتـ ــركـ ــي .كـ ـم ــا ل ـف ـتــت
امل ـص ــادر إل ــى إج ـ ــراءات تـنـفـيــذيــة تم
االتـفــاق عليها بني أنقرة وواشنطن،

«لكن ال توجد تفاصيل دقيقة سوى
إبعاد الوحدات الكردية عن الحدود،
ومصادرة األسلحة الثقيلة».
بالتوازي ،تكشف مصادر ّ
مقربة من
ال ـف ـصــائــل ال ـع ـس ـكــريــة امل ــدع ــوم ــة من
تركيا أن اجتماعًا جرى مع قادة هذه
امل ـج ـمــوعــات «م ــن أب ـن ــاء املـحــافـظــات
ال ـشــرق ـيــة» لـتــوضـيــح ب ـنــود االت ـف ــاق.
وتنقل املصادر عن أشخاص حضروا
االجـ ـتـ ـم ــاع أن األتـ ـ ـ ــراك أوض ـ ـحـ ــوا أن
«االت ـ ـفـ ــاق م ــرح ـل ــي ،ل ـتــرم ـيــم ال ـعــاقــة
بـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن وأن ـ ـق ـ ــرة ،وال ـت ـم ـه ـيــد
لتغيير الواقع السياسي والعسكري
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة» ،م ـض ـي ـفــة إن «واش ـن ـط ــن
طلبت من أنقرة املوافقة على املنطقة

اآلم ـن ــة ب ـص ــورة مـبــدئـيــة السـتـيـعــاب
خطر تنظيم داعش الذي ال يزال يشكل
تهديدًا كبيرًا شــرق ســوريــا» .وتلفت
املـصــادر نفسها إلــى أن «األميركيني
أوض ـ ـحـ ــوا لـ ــأتـ ــراك أن ت ـه ــدي ــد قـســد
بإطالق مقاتلي داعش وعائالتهم من
السجون واملخيمات ّ
جدي ،وسيؤدي
إل ــى ك ــارث ــة ف ــي ح ــال ح ـصــول هـجــوم
عشوائي على املنطقة».
ف ــي االج ـت ـم ــاع امل ــذك ــور ،أك ــد األتـ ــراك
أن االت ـ ـفـ ــاق س ـي ـم ـتـ ّـد مل ــرح ـل ــة زمـنـيــة
قــد ت ـطــول وتـتـغـيــر مـعـهــا املـعـطـيــات،
مـ ــا س ـ ـيـ ــؤدي إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر س ـيــاســي
وع ـس ـكــري ت ــدري ـج ـ ّـي يـسـمــح لـتــركـيــا
بتنفيذ ال ـب ـنــود وف ــق ال ـش ــروط الـتــي

ّ
وضـعـتـهــا .ول ـعــل الــافــت فــي االتـفــاق
املـ ـبـ ـه ــم الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ال ـت ـص ــري ـح ــات
ال ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن واألك ـ ـ ـ ــراد.
وي ــؤك ــد فـيـهــا ال ـطــرفــان أن ــه ّأدى إلــى
إيقاف هجوم وشيك على الكرد ،وأنه
سيضمن أمن املنطقة الشرقية من أي
هـجـمــات تــركـيــة مستقبلية ،وه ــو ما
قوبل بتلميحات مــن أنـقــرة إلــى أنها
ستدخل شرق الفرات ُدون إطــاق أي
رص ــاص ــة ،األم ــر ال ــذي فـ ّـســر عـلــى أنــه
مـحــاولــة إلب ــراز كــل ط ــرف أن ــه الــرابــح
األكبر.
وجــريــا على قــاعــدة «الشيطان يكمن
في التفاصيل» ،بدأت بوادر الخالفات
بـ ـ ــن تـ ــرك ـ ـيـ ــا وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة

اجتماع غرفة التجارة السورية اإليرانية :تعاون في وجه الحصار والعقوبات
دمشق ــ مرح ماشي
كــاألعــوام السابقة ،تحتشد شــوارع
دم ـش ــق م ــع اق ـ ـتـ ــراب م ــوع ــد اف ـت ـتــاح
مـ ـع ــرض دمـ ـش ــق الـ ـ ــدولـ ّـ ــي .غـ ـي ــر أن
الحضور اإليراني ،املتمثل بمشاركة
 60شـ ــركـ ــة عـ ـل ــى ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد أج ـن ـح ــة
امل ـع ــرض ،ال يقتصر عـلــى املناسبة
ال ـس ـن ــوي ــة ،ب ــل ي ـتــوســع إلـ ــى أع ـم ــال
غــرفــة ال ـت ـج ــارة ال ـس ــوري ــة اإليــران ـيــة
املـشـتــركــة ،الـتــي تعمل على توسيع
جـ ـ ــوانـ ـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي.
وإذ يـ ـظـ ـه ــر بـ ـ ــوضـ ـ ــوح االنـ ـ ــزعـ ـ ــاج
اإلي ــران ــي مــن ع ــدم تـنــامــي الـعــاقــات
االقتصادية مع سوريا ،بما يــوازي
ال ـع ــاق ــات الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة،
م ــن خ ـ ــال ت ـص ــري ـح ــات امل ـس ــؤول ــن
ورجـ ـ ـ ــال األع ـ ـم ـ ــال اإليـ ــران ـ ـيـ ــن ،ف ــإن
ُ
مطالب عــديــدة طــرحــت خــال اللقاء
التحضيري لغرفة التجارة السورية
اإليرانية ،والــذي عقد أول من أمس،
وحـ ـض ــر ج ــان ـب ــا م ـن ــه م ـس ـت ـش ــارون
اقتصاديون للرئيس اإليراني حسن
روحاني.
خـ ـ ـ ــرج املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون مـ ـ ــن ج ـل ـس ــات
اللقاء بــورقــة عمل تحمل توصيات
لـتـقــديـمـهــا إل ــى حـكــومـتــي الـبـلــديــن.
التوصيات تطوير
وعلى رأس تلك
ّ
االتـفــاقـيــة االقـتـصــاديــة املــوقـعــة بني

البلدين فــي عــام  .2011وزيــر الطرق
واألشغال اإليــرانــي ،محمد إسالمي،
ح ـضــر إحـ ــدى ال ـج ـل ـســات ،الف ـتــا إلــى
رغ ـبــة الـشـعـبــن ال ـس ــوري واإلي ــران ــي
ف ــي تـطــويــر ال ـعــاقــات االق ـت ـصــاديــة،
أس ــوة بــالـجــانـبــن الـحـكــومـيــن .غير
أن املـ ـشـ ـك ــات الـ ـت ــي تـ ـع ــوق ت ـطــويــر
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــاتـ ــت م ـح ـص ــورة
بالجانب الـقــانــونــي ،بــاعـتـبــاره أبــرز
امل ـعــوقــات ،بالنسبة إل ــى اإليــرانـيــن.
ع ـض ــو م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى اإليـ ــرانـ ــي،
ف ــره ــاد تـ ـج ــري ،أشـ ـ ــار ف ــي تـصــريــح
إل ــى الـصـحــافـيــن إل ــى أن «املـعــوقــات
االقتصادية غالبًا متعلقة بالجانب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» ،م ـش ـي ـرًا ال ـ ــى مـ ـح ــاوالت
لـ ــ«ت ــدارك ه ــذه امل ـع ــوق ــات» .كـمــا لفت
إل ــى الـتــركـيــز اإلي ــران ــي عـلــى تطوير
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،إلـ ـ ــى ح ـ ّـد
أبــدى فيه «استعداد أعضاء مجلس
ّ
الـ ـش ــورى ل ـس ــن ب ـعــض ال ـق ــوان ــن في
إيران ،في حال دعت الحاجة إلى ذلك،
بهدف إتمام هذا التعاون».
املشكالت القانونية لــدى السوريني
ّ
تـ ـت ــرك ــز ف ـ ــي مـ ـن ــع اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد بـعــض
األدوات وال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع مـ ـ ــن إي ـ ـ ـ ــران،
ً
كــاألدوات املنزلية مثال ،فيما تنعقد
اآلم ــال اإليــرانـيــة على تقليص حجم
السلع املمنوع استيرادها من إيــران
إلــى ســوريــا .وال ُينكر الـســوريــون أن

ال ـع ــوائ ــق ال ـت ــي ت ـح ــول دون تـطــويــر
العالقات االقتصادية مــع إيــران هي
س ــوري ــة ب ــال ـف ـع ــل ،غ ـي ــر أن تــأسـيــس
الغرفة الـســوريــة اإليــرانـيــة املشتركة
ي ـ ـعـ ـ ّـد مـ ـح ــاول ــة لـ ـتـ ـج ــاوز ال ـع ـق ـب ــات
ال ـق ــائ ـم ــة ،واالنـ ـ ـط ـ ــاق ن ـح ــو مــرحـلــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة .رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا
لـلـمـسـتـثـمــريــن ف ــي امل ـن ــاط ــق الـ ـح ـ ّـرة،

تشارك في المعرض
هذا العام أكثر من
 60شركة إيرانية
ون ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـغـ ــرفـ ــة الـ ـس ــوري ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة ف ـه ــد دروي ـ ــش،
أشار في حديث إلى «األخبار» إلى أن
التوصيات التي نتجت عن االجتماع
الـتـحـضـيــري ،عـقــب تــأسـيــس الغرفة
ُ
امل ـش ـتــركــة« ،تـع ـت ـبــر بـمـثــابــة مـطــالــب
للغرفة ،بما يتيح ،في حال تنفيذها،
تحقيق التبادل التجاري ،الذي يصل
إلى الذروة االقتصادية املطلوبة».
م ــن جــان ـبــه ،ل ـفــت أم ــن س ــر الـغــرفــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،مـ ـص ــان نـ ـح ــاس ،أث ـن ــاء
حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إل ـ ـ ــى أن

يتيح تطبيق توصيات اللجنة تطوير التبادل التجاري (ماهر مونس  -أرشيف)

الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا «فـ ـ ــرض
االتجاه نحو الشرق ،وفق ّ
توجهات
تقتضي االنتقال من بلد استهالكي
إلـ ــى ص ـن ــاع ــي» .ك ـمــا أشـ ــار إلـ ــى أن
إبـ ــرام ع ــدد مــن االت ـفــاق ـيــات ،بـهــدف
إنـ ـ ـش ـ ــاء مـ ـع ــام ــل ل ـح ـل ـي ــب األط ـ ـفـ ــال
واألدوي ـ ـ ــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـســرطــان ـيــة،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـع ـ ــام ـ ــل تـ ـجـ ـمـ ـي ــع
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات «سـ ـيـ ـسـ ـم ــح ب ـت ـح ـس ــن

اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى الـ ـق ــري ــب،
ب ـم ــا ي ـل ـح ـظــه املـ ــواطـ ــن ال ـ ـسـ ــوري».
وتـ ـقـ ـتـ ـض ــي تـ ــوص ـ ـيـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاع
التحضيري أن تكون نسبة ضريبة
الجمارك «صفر» على البضائع بني
البلدين ،مع استثناء كامل لجميع
املنتجات اإليرانية ،حيث ال تسري
عليها قوانني منع االسـتـيــراد .كما
ن ـ ّـوه ن ـحــاس ب ـ «الـع ـمــل عـلــى تـقــديــم

ال ـت ـس ـه ـيــات لـلـمـعــامــل الـصـنــاعـيــة،
وبــدعــم كــامــل مــن الـحـكــومـتــن ،بما
في ذلك تقديم القروض من الجانب
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ألص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
الـصـنــاعـيــة وتـسـهـيــل دخ ــول امل ــواد
األول ـ ـيـ ــة» .وي ــؤي ــد ن ـح ــاس ال ـحــاجــة
إل ــى إل ـغــاء بـعــض ال ـقــوانــن ،مــؤكــدًا
أن «طـ ـم ــوح ــات ال ـغ ــرف ــة ال ـت ـج ــاري ــة
ت ــأت ــي ب ـت ــأس ـي ــس مـ ـص ــرف م ـش ـتــرك
بــن ســوريــا وإي ــران ،وفــق تعامالت
مــالـيــة بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة لـلـبـلــديــن،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة إي ـ ـجـ ــاد خــط
ترانزيت لنقل البضائع عبر العراق
أو األردن ،وت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة نـقــل
سورية ـ إيرانية عبر الجو والبحر
والـ ـ ـب ـ ــر ،لـ ـت ــأم ــن ت ـ ـبـ ــادل ال ـب ـض ــائ ــع
ب ــن الـبـلــديــن وت ـسـهـيــات جـمــركـيــة
ولوجيستية».
وإذ أكـ ــد امل ـج ـت ـم ـعــون خ ـب ــر تـفـعـيــل
الـخــط االئـتـمــانــي اإلي ــران ــي الـخــاص
بسوريا خــال األيــام املقبلة ،تزامنًا
مــع أي ــام «م ـعــرض دمـشــق الــدولــي»،
بعد انتظار طــويــل مــن املستثمرين
السوريني واإليرانيني ،يبقى أن يتم
ف ـع ـل ـيــا األخ ـ ــذ ب ـت ــوص ـي ــات اج ـت ـمــاع
الـغــرفــة الـتـجــاريــة املـشـتــركــة ،والـتــي
ح ــددت امل ـعــوقــات ال ـتــي ت ـحــول دون
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ـسـ ــريـ ــع فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
االقتصادية.

ّ
ب ـت ـن ــاق ــض الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات امل ـت ـعــل ـقــة
ب ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ـط ـب ـي ــق .ف ـب ـي ـن ـمــا أك ــد
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغان،
أن «قــوات برية ستدخل شرق الفرات
قــريـبــا» ،مشيرًا أيضًا إلــى «استعداد
بـ ــاده لـتـنـفـيــذ خـطــة بــديـلــة ف ــي حــال
إجـبــارهــا على اتـبــاع خطة غير التي
تــريــدهــا للمنطقة» ،ش ــددت مـصــادر،
حـضــرت اجـتـمــاعــا عـسـكــريــا أميركيًا
َ
مجلسي تــل أبـيــض ورأس العني
مــع
ال ـع ـس ـك ــري ــن ،ع ـل ــى أن «األم ـي ــرك ـي ــن
أكدوا للحاضرين أن الوجود التركي
ضمن املنطقة اآلمنة سيكون بصورة
دوري ــات مشتركة مــع التحالف دون
تثبيت أي نقاط».
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،ي ــوض ــح ال ــرئ ـي ــس
امل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرك لـ ـ ـ ــ«مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا
الــديـمــوقــراطـيــة» ،ري ــاض درار ،أنــه لن
يكون هناك «قدم ألي جندي تركي في
شرق الفرات» ،وأن حضورهم «سيكون
ح ـص ـرًا ض ـمــن دوري ـ ــات م ـش ـتــركــة مع
ال ـت ـح ــال ــف» .درار ي ـضــع االتـ ـف ــاق فــي
إطار «آلية أمنية لحماية حدود البالد
وتحصينها ...وكخطوة للتفاهم مع
ال ـجــانــب ال ـتــركــي إلزال ـ ــة ك ــل امل ـخــاوف
ّ
ً
املتعلقة بأمن الحدود» ،مبديًا تفاؤال
حيال بنود االتـفــاق ،إذ إن «املؤشرات
ت ــوح ــي ب ــوج ــود إجـ ـم ــاع دولـ ـ ــي عـلــى
ً
قبوله ،ما يجعل فرصة تطبيقه كامال
م ـم ـك ـنــا» .م ــع ذلـ ــك ،ي ـعـ ّـبــر ال ــرج ــل ،في
ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ع ــن تــوجــس
«مـجـلــس ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» من
أي تـحــركــات تركية «قــد تخلق ذرائــع
إلي ـقــاف االت ـف ــاق وعــرق ـل ـتــه» ،وخــاصــة
أنه «لم يحدث أي تواصل مع الحكومة
السورية حول بنود االتـفــاق( ...الــذي)
ه ــو ل ـت ـح ـصــن الـ ـب ــاد وأب ـن ــائ ـه ــا مــن
التهديدات التركية ،ولكي يبقى شرق
ال ـ ـفـ ــرات جـ ـ ــزءًا م ــن س ــوري ــا امل ــرك ــزي ــة،
وعاصمتها دمشق».
بـ ـ ـم ـ ــوازاة الـ ـ ـج ـ ــدل ح ـ ــول ال ـت ـط ـب ـي ــق،
بـ ــرز ن ـق ــاش ك ـ ــردي حـ ــول ب ـن ــد ع ــودة
ّ
املهجرين إلى الداخل السوري ،إذ رآه
ّ
كثيرون يمس بديموغرافية املنطقة
ف ــي حـ ــال ك ــان ــت ال ـ ـعـ ــودة ع ـشــوائ ـيــة.
وهـنــا يـقــول درار إنـهــم يرحبون بكل
العائدين مــن السكان األصليني إلى
م ــدن وب ـل ــدات ش ــرق وش ـم ــال ســوريــا
ال ـخــاض ـعــة لـسـيـطــرتـهــم ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن غ ـيــر س ـك ــان ه ــذه امل ـن ــاط ــق ســوف
يـجــري استيعابهم ضـمــن مخيمات
داخلية حتى تهيئة ظروف انتقالهم
إل ــى مـنــاطـقـهــم األص ـل ـيــة ،ونــاف ـيــا في
ال ــوق ــت نـفـســه «األحـ ــاديـ ــث ع ــن تـغـ ّـيــر
ديموغرافي للمنطقة».

ما قل
ودل
أعلن المبعوث األميركي إلى
الشرق األوسط ،جيسون غرينبالت،
عبر حسابه على «تويتر» ،أن الواليات
المتحدة قررت تأجيل كشف النقاب
عن الجزء السياسي من خطة
الرئيس دونالد ترامب لـ«السالم»
بين العدو اإلسرائيلي والسلطة

الفلسطينية ،إلى ما بعد االنتخابات
االسرائيلية في السابع عشر من
الشهر المقبلّ .
وغرد غرينبالت
ً
قائال« :قررنا عدم إطالق رؤية
السالم أو أجزاء منها قبل االنتخابات
اإلسرائيلية» .يأتي ذلك بعد سلسلة
تصريحات أطلقها ترامب مسبقًا،
وكشف فيها عن إمكانية نشر
أجزاء من «صفقة القرن» قبل
االنتخابات اإلسرائيلية.
(األخبار)

13

فلسطين

«داعش» يضرب في غزة من جديد
منتصف الشهر الثامن في
 ،2017واجهت «حماس»
السيناريو األخطر في عالقتها
المتوترة مع السلفيين
الجهاديين ،عندما ّ
فجر
انتحاري نفسه في نقطة
للمقاومة في رفح .كانت
الحركة تشن حربها عليهم
آنذاك ،وقد نجحت في
السيطرة عليهم إلى حدّ
كبير ،حتى جاء انتحاريا أمس
وخلطا األوراق مجددًا
غزة ــ هاني إبراهيم
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع انـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــال امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
الفلسطينية ،في قطاع غزة ،بالتجهيز
للمشاركة في أي معركة قد يخوضها
محور املقاومة ضد العدو اإلسرائيلي،
عــاد تنظيم «داع ــش» ليضرب مجددًا
داخل القطاع ،في عمليتني انتحاريتني
ضد عناصر من الشرطة الفلسطينية،
مــا أدى إل ــى اسـتـشـهــاد ثــاثــة عناصر
مـ ـنـ ـه ــا وإص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن .ت ــزامـ ـن ــت
االنفجارات ،وفق مصدر أمني تحدث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،مــع تـغـيـيــرات واسـعــة
أجرتها وزارة الداخلية فــي غــزة على
صعيد قيادة األجهزة األمنية ،إذ تسلم
صباح أول من أمس قادة جدد مفاصل
العمل األمني.
ف ــي ت ـفــاص ـيــل ال ـ ـحـ ــادث األول ،وص ــل
انتحاري يدعى ع .ح .بدراجة نارية إلى
املكان ّ
وفجر نفسه في حاجز للشرطة.
ووفـ ــق مـعـلــومــات أمـنـيــة «االن ـت ـحــاري
ً
كان معتقال قبل أشهر لدى جهاز األمن
الداخلي على خلفية محاولته اإلخالل
ب ــاألم ــن ،واالن ـت ـمــاء إل ــى فـكــر تكفيري،
ثم أطلق سراحه منذ مــدة» .وأدى هذا

االنـ ـفـ ـج ــار ،وفـ ــق وزارة ال ـص ـح ــة ،إلــى
اس ـت ـش ـهــاد ال ـشــرط ـيــن س ــام ــة مــاجــد
النديم ( 32عامًا) وعالء زياد الغرابلي
( 32عامًا) ،فيما أعلنت «الداخلية» أنها
تتابع خلفية االنـفـجــار ،فــي وقــت نفى
فيه جيش العدو تنفيذه أي هجوم في
القطاع ،كما نقلت القناة الـ  12العبرية.
بـعــد وق ــت ق ـصـيــر ،اس ـت ـهــدف انـفـجــار
آخر حاجزًا للشرطة في شارع الرشيد
الساحلي فــي منطقة الشيخ عجلني،
غــرب مدينة غــزة ،أدى إلــى استشهاد
ع ـن ـصــر ث ــال ــث م ــن ال ـش ــرط ــة ه ــو وائ ــل
مــوســى خـلـيـفــة (م ــن س ـكــان ال ـبــريــج).
وأش ـ ـ ــار املـ ـص ــدر إلـ ــى أن االن ـت ـح ــاري
ً
ال ـث ــان ــي أيـ ـض ــا ،م .س ،.كـ ــان مـعـتـقــا
لدى «األمن الداخلي» قبل أشهر على
خـلـفـيــة تـصـنـيــع م ــواد مـتـفـجــرة ،وقــد
أعـلــن بـعــد اعـتـقــالــه تــوبـتــه عــن «الفكر
ال ــداع ـش ــي» ،لـكـنــه خ ــرج ون ـفــذ عملية
ضد الشرطة.
التحقيقات األولية ،كما ينقل املصدر
ن ـف ـس ــه ،ت ـش ـي ــر إل ـ ــى «م ـج ـم ــوع ــة مـمــن
يحملون فكر داعش تم تجنيدهم عبر

ّ
اللذان نفذا التفجيرين
كانا معتقلين قبل أشهر
لدى «األمن الداخلي»

مــواقــع التواصل االجتماعي» ،مشيرًا
إل ـ ــى أن «ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ت ـن ـص ـ ّـب ح ــول
تـمــويـلـهــم وتــوق ـيــت الـعـمـلـيــة وعــاقــة
معادية في توجيههم باسم
مخابرات ّ
داع ــش» .وشنت األجـهــزة األمنية بعد
ســاعــات مــن العمليتني حملة كبيرة،
ما أفضى إلى «اعتقال شخصني على
عالقة بالحادثة ،إضــافــة إلــى مطاردة
شخصني آخرين يعتقد أن لهم ضلعًا

هذا التفجير االنتحاري ليس األول من نوعه الذي ينفذه دواعش في القطاع (األناضول)

في التخطيط للتفجيرين» .كما أعلنت
«ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ح ــال ــة االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار ل ــدى
األجهزة األمنية والشرطية كافة.
وه ـ ــذه ل ـي ـســت ال ـح ــادث ــة األولـ ـ ــى الـتــي
ت ـس ـت ـغــل ف ـي ـهــا أجـ ـه ــزة أم ـن ـي ــة أفـ ـ ــرادًا
يحملون فكرًا متطرفًا لضرب األمن أو
«حـمــاس» في غــزة ،إذ إن «التحقيقات
السابقة كشفت ت ــورط خلية جندتها
م ـخ ــاب ــرات ال ـس ـل ـطــة لـتـنـفـيــذ م ـحــاولــة
اغتيال لرئيس ال ــوزراء السابق رامــي
الحمدالله قبل عامني ،وأنه تم تجنيد
الخلية عبر أحــد املنتديات الجهادية
ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت» ،وف ــق املـ ـص ــدر .وهــو
م ــا مل ــح إل ـي ــه امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـحــركــة
ف ـ ـ ـ ــوزي ب ـ ـ ــره ـ ـ ــوم ،فـ ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة ع ـلــى
«تويتر» أمــس ،قــال فيها« :ال نريد أن
نـسـتـبــق ن ـتــائــج الـتـحـقـيـقــات ،ل ـكــن كل
محاوالت إثــارة الفوضى في غزة كان
يقف وراء هــا جهاز مخابرات السلطة
ال ـتــابــع ملــاجــد ف ــرج ملـصـلـحــة الـشــابــاك
الصهيوني واالحـتــال ،كما حــدث في
اغـتـيــال الـقــائــد م ــازن فـقـهــاء ومـحــاولــة
اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير
موكب الحمدالله».
ردًا ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس «امل ـك ـت ــب
اإلع ـ ــام ـ ــي» ف ــي «م ـف ــوض ـي ــة الـتـعـبـئــة
والتنظيم لفتح» ،منير الجاغوب ،في
بيان رسمي ،إن «اتهام حماس ...يمثل
إف ــاس ــا س ـيــاس ـيــا وه ــرب ــا م ــن تسمية
امل ـن ـف ــذ ال ـح ـق ـي ـق ــي» .أي ـ ــا يـ ـك ــن ،أث ـ ــارت
العمليتان سخطًا كبيرًا داخل الساحة
الفلسطينية ،ونعت الفصائل شهداء
الشرطة ،داعية إلى «مواجهة اإلرهاب
والـتـطــرف» .وبينما قــال عضو املكتب
السياسي لـ«حماس» خليل الحية إننا
«سننتظر نتائج التحقيقات لتقول لنا
من هي الجهة املجرمة التي استأجرت
املغفلني املتطرفني اللذين باعا وطنهم
ألجـ ـه ــزة األم ـ ــن ف ــي ال ـع ــال ــم كـ ـل ــه» ،قــال
ع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـج ـهــاد
«جهات
اإلســامــي» خالد البطش ،إن
ٍ
بيننا أخـ ــذوا املـهـمــة مــن يــد االح ـتــال
ليستهدفوا عنوان األمــن واالستقرار،
وه ــو ج ـه ــاز ال ـش ــرط ــة واألم ـ ـ ــن ،بـهــدف
خلق فوضى».
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العراق

ّ
«تأجيل» اتهام إسرائيل ورهان على األميركيين طهران تتفهم عبد المهدي بشروط!
في بيانها الدبلوماسي،
ظهرت حكومة عادل
عبد المهدي كأنها تستنجد
الدعم لنفسها .افتقدت أيضًا
«شجاعة» تحميل تل أبيب
ّ
مسؤولية الهجمات المتكررة
على مقار «الحشد» .موقف ّ
مربك لبغداد ،الساعية إلى حل
عقده ،والخروج من األزمة.
ّ
ثمة ترقب لموقف أميركي
من شأنه احتواء أي «انزالق»
قد يخلط األوراق ،مقابل
دعم إيراني مشروط ،بالتوازي
ّ
«محددة» الهدف.
مع رسائل
ّ
التحدي األبرز ،وفق طهران،
حماية إنجازات «الحشد» ومنع
بغداد من االنجرار وراء وعود
واشنطن

من تشييع قائد في «الحشد» سقط في قصف إسرائيلي عند
الحدود العراقية  -السورية نهاية األسبوع الماضي (أ ف ب)

نور أيوب
املــوقــف «املــرتـقــب» لحكومة ع ــادل عبد
امل ـهــدي ،إزاء مسلسل اسـتـهــداف مقار
«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ل ــم ي ـكــن ع ـلــى قــدر
التوقعات .بيان دبلوماسي بجرعات
«الثقة» بالنفس ،خال من أي إشارة إلى
الجهة املـنـفــذة ،علمًا ب ــأن إســرائـيــل ما
برحت تلمح إلى دورها في االعتداءات
الخمسة .أب ــدى عبد امل ـهــدي ،فــي بيان
صــادر ّأول مــن أمــس ،استعداد العراق
ل ــ«ال ــرد بـحــزم وبـكــل الــوســائــل املتاحة
ع ـل ــى أي ع ـ ـ ـ ــدوان ي ـن ـط ـلــق مـ ــن خـ ــارج
ال ـعــراق أو داخ ـل ــه» ،مــن دون أن يـحـ ّـدد
ّ
«الجهة» التي سـيـ ّ
ـرد عليها ،متسلحًا
ب ــ«ح ــراك دبـلــومــاســي مــع دول الـجــوار
كافة ...واملجتمع الدولي ،لشرح موقف
العراق ،وحشد التأييد ...للتضامن معه،
ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة
ل ـل ـســام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» .ت ـمـ ّـســك أيـضــا
ب ــ«ح ــق ال ـع ــراق ف ــي ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
ال ــازم ــة قــانــون ـيــا ودب ـلــومــاس ـيــا ،ومــن
خ ــال املــؤس ـســات اإلقـلـيـمـيــة ومجلس
األمن واألمم املتحدة» للدفاع عن سيادة
الـبــاد وأمنها .الحكومة ،وفــق البيان،

جـ ّـددت دعمها ملوقف عبد املهدي «في
إدارة األزمـ ــة» ،واالسـتـمــرار بـ«سياسة
رفض التصعيد واملحاور أو استخدام
أراضـ ـ ـي ـ ــه لـ ــاع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى اآلخ ـ ــري ـ ــن»،
خاتمًا بالدعوة إلى «التصرف بحكمة
وشـجــاعــة ،وتوحيد الـصــف الوطني»،
ّ
املوحد الجتماعات
واإلشادة بـ«املوقف
الرئاسات الثالث ،مع (عدد من) قيادات
الحشد والقوى السياسية».

بغداد «تعترف»
ثمة من يقول إن «التحقيقات ما زالت
ج ـ ــاري ـ ــة» ،والـ ـف ــاع ــل مـ ـجـ ـه ــول .األمـ ــن
ال ـع ــام ل ــ«ح ــرك ــة ع ـصــائــب أه ــل ال ـحــق»
قـيــس الـخــزعـلــي ،أوض ــح ،قـبــل أي ــام ،أن
املـعـلــومــات ال ـتــي كشفها نــائــب رئيس
«ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» أب ــو مـهــدي
امل ـه ـن ــدس ،ع ــن وق ـ ــوف إس ــرائ ـي ــل وراء
ٌ
ّ
املتكررة ،موجودة لدى عبد
االعتداءات
ّ
املهدي ،ورئيس «الهيئة» فالح الفياض.
ّ
ّ
حكومية تؤكد ذلك بالقول« :ال
مصادر
شــك لدينا بــأن إســرائـيــل هــي مــن تقف
وراء تلك الهجمات».
ال ـس ـك ــوت ال ـح ـك ــوم ــي ،ح ـتــى اآلن ،عن
تحميل تــل أبيب املسؤولية م ـ ّ
ـرده إلى

«خ ـصــوص ـيــة ال ــواق ــع الـ ـع ــراق ــي» ،وفــق
امل ـص ــادر .فــي حديثها إل ــى «األخ ـب ــار»،
ترفض املصادر مقاربة «الواقع العراقي
بــالــواقــع الـلـبـنــانــي» ،فــي تلميح منها
إل ــى كيفية مـقــاربــة الـتـهــديــد والـتـفــاف
لـبـنــان ح ــول مـقــاومـتــه ،مـقــابــل «ح ــرج»
العراق في الدفاع عن مؤسسة عسكرية
رسـ ـمـ ـي ــة .ف ـ ـ ـ ـ ــ«أي ت ـح ـم ـي ــل لـ ـت ــل أب ـي ــب
م ـســؤول ـيــة االعـ ـ ـت ـ ــداءات ،يـعـنــي بشكل
مباشر الــذهــاب مباشرة إلــى الـحــرب»،
في خطوة تعجز الحكومة عن ّ
تحملها.
ثمة رأي م ـتــداول فــي الــدوائــر املحيطة
بعبد امل ـهــدي ،بــأن إســرائـيــل أرادت من
استهدافاتها املتنقلة فــي املنطقة ّ
جر
إيــران إلى حرب أو مواجهة أو احتكاك
قـ ـ ـ ــاس .ي ـ ــراه ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــرأي
عـلــى «ت ـهــدئــة» محتملة بــن واشنطن
وطـ ـ ـه ـ ــران ،م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـخ ـف ـيــف ح ـ ّـدة
االشتباك القائم .رهــان يقابله التماس
بغداد بــأن رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،وقادة عرب ،يريدون
العكس .موقف بـغــداد «الــدقـيــق» يدفع
إلى تكثيف العمل لـ«تبريد» السخونة
ال ـق ــائ ـم ــة ،ف ــامل ــوق ــع ال ـج ـغ ــراف ــي لـلـبــاد
وطبيعة تركيبتها وانقسامها الطائفي

والقومي «يفرض تفكيرًا بــاردًا وليس
ّ
انفعاليًا» ،تقول امل ـصــادر .عمليًا ،ثمة
نشاط دبلوماسي «مرتقب» ،أما في في
امليدان فال شيء.

«أوراق القوة»
على طــريــق «التحشيد» الدبلوماسي
ّ
أميركيًا
الحكومي ،تنتظر بغداد موقفًا
واضـ ـح ــا« .ع ــاص ـم ــة ال ــرش ـي ــد» تمتلك
ّ
الـكـثـيــر م ــن أوراق الـ ـق ـ ّـوة ،تـمــكـنـهــا من
ّ
اسـتـصــدار «مــوقــف دول ــي» يـنــدد بهذه
ـداءات ،وفـ ــق امل ـ ـصـ ــادر ،ويـمـنــح
االعـ ـ ـت ـ ـ ّ
العراق «حق الدفاع عن النفس» أمام أي
اعـتــداء .الـســؤال ،إن استمرت الحكومة
ّ
ف ــي «ال ـت ـك ــت ــم» ع ــن ه ــوي ــة امل ـس ـت ـهـ َـدف،
فكيف ستدافع عن نفسها؟ أم ستلجأ
إلى بناء منظومة «دفاع ّ
جوي» بمعزل
عن رضى واشنطن؟
فــي م ــوازاة ذل ــك ،تأمل بـغــداد ،وحفاظًا
عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــة «إم ـ ـس ـ ــاك الـ ـعـ ـص ــا مــن
الـ ــوسـ ــط» ،مــوق ـفــا واض ـح ــا لــواشـنـطــن
من االع ـتــداءات ،تبدي فيه استعدادها
لحماية األجواء العراقية من أي هجوم،
فـ«ال يكون املوقف هروبًا إلى األمام ،كما
هــو اآلن» .خ ــروج األمـيــركـيــن بموقف

اليمن

مكاسب أنصار اإلمارات تنحسر:

عودة معركة عدن

عادت المواجهات المسلحة ،بين القوات الموالية لعبد ربه منصور هادي
وميليشيات «المجلس االنتقالي الجنوبي» الموالي لإلمارات ،إلى عدن،
بعدما تمكنت قوات هادي مسنودة بميليشيات «اإلصالح» من اقتحام
زنجبار ،عاصمة محافظة أبين وآخر معاقل ميليشيات «االنتقالي» ،ليفقد
األخير بذلك خط الدفاع األول عن «عاصمة الجنوب»
صنعاء ــ رشيد الحداد
عادت قوات الرئيس اليمني املنتهية
واليته ،عبد ربــه منصور هــادي ،إلى
مــدي ـنــة عـ ــدن ،ج ـنــوب الـ ـب ــاد ،ب ـقــوات
كبيرة قدمت من مأرب وشبوة وأبني،
بعد أقل من شهر على هزيمتها هناك
أم ــام «املـجـلــس االنـتـقــالــي الجنوبي»
امل ـ ــوال ـ ــي لـ ـ ــإمـ ـ ــارات .بـ ـض ــوء أخ ـضــر
س ـع ــودي ،وبـعــد ســاعــات مــن سقوط
أب ـ ـ ــن ،م ـس ـق ــط رأس هـ ـ ـ ــادي ،مـ ــن يــد
ميليشيات «االنـتـقــالــي» ،استطاعت
قــواتــه واملـيـلـيـشـيــات الــداع ـمــة لـهــا أن
تنقل املعركة إلى عدن ،عقب السيطرة
عـلــى نقطة الـعـلــمّ ،الــواق ـعــة بــن عــدن
وأبني .ومن َّ
ثم ،توغلت صوب املدخل
الشرقي للمدينة ،ولــم تلبث ساعات
حـ ـت ــى تـ ـق ــدم ــت نـ ـح ــو امل ـ ـ ـطـ ـ ــار .وف ــق
املعلومات املتوافرة حتى ليل أمس ،ال
تــزال عدن بيد «االنتقالي» والحديث
حــول خروجها مــن سيطرته «مبالغ
فيه» ،إذ تتجه قوات هادي إلى إطباق
الحصار عليها وقطع خطوط إمــداد
«االن ـت ـق ــال ــي» ق ــدر اإلمـ ـك ــان ،وبـ ــدا أن
ّ
يتوقف عند منطقة العريش.
التقدم
ّ
وفي ظل تعقد املشهد وضبابيته ،ثمة
مـعـلــومــات مـثـيــرة م ـفــادهــا أن ــه خــال
األي ـ ــام املــاض ـيــة سـحـبــت ميليشيات
«االنتقالي» األسلحة الثقيلة من كل

امل ـع ـس ـك ــرات ف ــي عـ ــدن ن ـحــو ال ـضــالــع
ويــافــع ،مــع خ ــروج ع ـشــرات الضباط
اإلماراتيني وقيادات «االنتقالي» من
املــدي ـنــة بــواس ـطــة م ــروح ـي ــات صــوب
جزر دهلك اإلرتيرية.
«االنـتـقــالــي» ،ال ــذي أعـلــن فــي العاشر
من آب /أغسطس الـجــاري ،استعادة
«ع ــاصـ ـم ــة الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب» ،أع ـ ـلـ ــن ح ــال ــة
االس ـت ـن ـف ــار ودع ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــن إل ــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن امل ــديـ ـن ــة،
حــاثــا «ال ـقــوات الجنوبية» كــافــة على
ـاركـ ــة فـ ــي الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي ج ـب ـهــات
امل ـ ـشـ ـ ِ
الشمال والـحــد الجنوبي للسعودية
على االنسحاب والـعــودة للدفاع عن
«ال ـج ـنــوب» مـمــا وص ـفــه ب ــ«االح ـتــال
اإلخ ــوان ــي» الـجــديــد .كـمــا ات ـهـ َـم حــزب
«التجمع اليمني لإلصالح» بالتخلي
عن استعادة صنعاء من يد «أنصار
ال ـ ـلـ ــه» وح ـل ـف ــائ ـه ــا واالت ـ ـ ـجـ ـ ــاه نـحــو
«احتالل ثروات الجنوب» النفطية في
شـبــوة وحـضــرمــوت والـسـيـطــرة على
أب ــن وع ـ ــدن ،م ـع ـت ـب ـرًا س ـق ــوط شـبــوة
ب ـيــد قـ ــوات مــوال ـيــة ل ـه ــادي مـسـنــودة
بميليشيات تابعة لـ«اإلصالح» بداية
مل ـ ـشـ ــروع «اح ـ ـتـ ــال ش ـم ــال ــي ج ــدي ــد»
ال ي ـق ــل خـ ـط ــورة ع ــن اج ـت ـي ــاح ق ــوات
الرئيس الراحل ،علي عبد الله صالح،
في صيف  1994للجنوب.
دع ـ ـ ــوة «االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» املـ ـت ــزامـ ـن ــة مــع

سـقــوط  %70مــن مــديــريــات محافظة
أب ـ ـ ــن ،ش ــرق ــي ع ـ ـ ــدن ،ت ـح ــت س ـي ـطــرة
ه ـ ـ ـ ــادي خ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن،
عكست حالة االرتـبــاك التي يعانيها
امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ،وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن انـ ـتـ ـك ــاس ــة
م ـي ـل ـي ـش ـيــات «ال ـن ـخ ـب ــة ال ـش ـب ــوان ـي ــة»
وميليشيات اإلمــارات األخرى أفقدته
توازنه .فمعظم امليليشيات الجنوبية
ال ـت ــي ت ـقــاتــل ت ـحــت قـ ـي ــادة الـتـحــالــف
ال ـس ـع ــودي ـ ـ ـ ـ اإلم ــارات ــي ف ــي جـبـهــات
الـ ـشـ ـم ــال وال ـ ـحـ ــد الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،وال ـت ــي
ت ـت ـج ــاوز  70ألـ ــف ع ـن ـصــر ،منقسمة
ال ـ ــوالء ب ــن ال ــري ــاض وأبـ ــو ظ ـبــي وال
تربطها عالقة بـ«االنتقالي» .وهو ما
يـفـقــد املـجـلــس ،ال ــذي تتهمه حكومة
ه ـ ــادي ب ــاالن ـق ــاب عـلـيـهــا وم ـحــاولــة
فــرض االنـفـصــال بــالـقــوة ،آخــر أوراقــه
ال ـتــي لـ ـ ّـوح بــاسـتـخــدامـهــا السـتـعــادة
زمام املبادرة والحفاظ على ما تبقى
م ــن م ـكــاســب ع ـس ـكــريــة حـقـقـهــا على
حساب حكومة هادي في عدن وأبني.
كـ ــذلـ ــك ،ت ــأت ــي دعـ ـ ـ ــوات «االنـ ـتـ ـق ــال ــي»
املـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــررة ملـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات جـ ـن ــوبـ ـي ــة
مـشــاركــة فــي جبهات الـشـمــال والحد
ال ـج ـنــوبــي لـلـسـعــوديــة بــال ـتــزامــن مع
تـصــاعــد سـخــط شـعـبــي ف ــي ع ــدد من
املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ج ــراء سقوط
شبوة ،إذ أطلق ناشطون جنوبيون
ع ـب ــر م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي

أفقدت انتكاسة ميليشيات «النخبة الشبوانية» وميليشيات
اإلمارات األخرى «االنتقالي» توازنه (أ ف ب)

«ه ـ ــاش ـ ـت ـ ــاغ» طـ ــال ـ ـبـ ــوا فـ ـي ــه بـ ـع ــودة
امل ـق ــات ـل ــن ال ـج ـن ــوب ـي ــن مـ ــن ج ـب ـهــات
الشمال ،معتبرين ذلك مطلبًا شعبيًا،
ومـ ـتـ ـهـ ـم ــن «اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ب ـ ــ«ال ـ ـغـ ــدر
بالجنوب» واجتياح شبوة بمساندة
س ـع ــودي ــة ،بـيـنـمــا ي ـقــاتــل اآلالف من
أب ـن ــاء ال ـج ـنــوب ف ــي جـبـهــات الـشـمــال
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـش ـمــال ـيــة
وإع ــادة «الـشــرعـيــة» ،وفــق تعبيرهم.
و«االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ،ال ـ ــذي أع ـل ــن خــريـطــة
طـ ــريـ ــق ل ـ ــ«ف ـ ــك ارتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط» الـ ـجـ ـن ــوب
ع ــن ال ـش ـم ــال ع ـق ــب س ـق ــوط عـ ــدن فــي
العاشر من الجاري ،اتهم «اإلصالح»

وال ـقــوى العسكرية «الـشـمــالـيــة» ،في
إش ـ ـ ــارة إلـ ــى ن ــائ ــب ه ـ ـ ــادي ،ال ـج ـن ــرال
علي محسن األحمر ،بـ«خيانة أبناء
الـجـنــوب الــذيــن يقاتلون الحوثيني»
فــي الساحل الغربي وجبهات مــأرب
وال ـجــوف وص ـعــدة وحـجــة وال ـحــدود
السعودية.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس،
ع ـ ـيـ ــدروس ال ــزبـ ـي ــدي ،إن م ــا ي ـجــري
«ه ـ ـج ـ ـمـ ــة إخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة شـ ـ ــرسـ ـ ــة» ع ـبــر
عملية «اجتياح منهجية» للجنوب،
وم ـحــاولــة ج ــدي ــدة ل ــ«ف ــرض الــوحــدة
بالقوة من قوى االحتالل الشمالي».

ووص ــف الــزب ـيــدي ف ــي خ ـطــاب مـســاء
أمس ،املعركة بـ«معركة شمال وجنوب
ال ع ــاق ــة لـ ـه ــا ب ـ ــإع ـ ــادة الـ ـش ــرعـ ـي ــة»،
مشيرًا إلى أن «القوات الشمالية التي
طــالــب املجلس االنـتـقــالــي بإخراجها
م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي وادي
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت واملـ ـ ـه ـ ــرة وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
شبوة بما تمتلكه من عتاد وأسلحة
وت ـج ـه ـيــزات وق ــوة بـشــريــة هــائ ـلــة ،ال
تبالي بمسألة تحرير صنعاء بقدر
اه ـت ـمــام ـهــا ب ـف ــرض س ـي ـطــرت ـهــا على
منابع ثروات الجنوب وآباره النفطية
التي اسـتـحــوذت عليها وتقاسمتها

قوى الشمال إبان االجتياح العسكري
الغادر ألرض الجنوب صيف .»1994
ال ــزبـ ـي ــدي ،املـ ــوجـ ــود ف ــي أب ـ ــو ظ ـبــي،
ـف م ـخــاوفــه م ــن س ـق ــوط عــدن
ل ــم ي ـخ ـ ِ
تحت سيطرة هــادي فــي ظــل تواصل
الـ ـتـ ـع ــزي ــزات ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــن ش ـبــوة
ص ـ ـ ــوب أب ـ ـ ــن وم ـ ـنـ ــاطـ ــق ق ــريـ ـب ــة مــن
شــرق عــدن ،ولذلك طالب امليليشيات
امل ــوال ـي ــة ل ــ«االن ـت ـق ــال ــي» ب ــرف ــع حــالــة
ال ـت ــأه ــب ل ـل ـق ـصــوى والـ ـ ـت ـ ــزام أق ـصــى
درجـ ـ ــات االسـ ـتـ ـع ــداد وال ـت ـن ـبــه ورف ــع
الـجــاهــزيــة الـقـتــالـيــة .كـمــا ك ــرر دعــوة
«االنتقالي» للميليشيات في جبهات

مـمــاثــل ،سيكون مـ ّ
ـرحـبــا بــه فــي بـغــداد،
وإن اس ـت ـمــروا عـلــى مــوقـفـهــم الـحــالــي،
س ـي ـع ــاد ال ـن ـظ ــر ب ــات ـف ــاق ـي ــة «ال ـت ـع ــاون
خياران:
االستراتيجي» .أمام واشنطن
ّ
ّ
االل ـتــزام باالتفاقية ،أو التخلي عنها،
البالد.
وبذلك على قواتها الخروج من ّ
ّ
يلوح عبد املهدي بهذا الخيار ،محذرًا
في الوقت عينه من فشل قد يطرأ على
«ض ـمــان» أم ــن املـصــالــح األمـيــركـيــة في
البالد ،والتي ستكون رهينة املتغيرات
املحلية واإلقليمية .الــرؤيــة الحكومية
ُ
ت ـخ ـت ـصــر ب ــال ـع ـب ــارة اآلت ـ ـيـ ــة« :ت ـعــامــل
ّ
األميركيني مع األزمة سيحدد مصيرهم
في العراق».
وب ـ ــان ـ ـت ـ ـظ ـ ــار نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج «ال ـ ـت ـ ـح ـ ـش ـ ـيـ ــد»
الدبلوماسي ،فإن ّ
تبدل املناخ اإلقليمي
من شأنه أن ّ
يبدل الحسابات العراقية.
ت ــأم ــل املـ ـص ــادر «نـ ـج ــاح» امل ـف ــاوض ــات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،الـ ـج ــاري ــة،
لتنعكس «إيجابًا» على املشهد األمني
ـ ـ ـ ـ االق ـت ـص ــادي ال ـع ــراق ــي .إذًا ،وضـعــت
ال ـح ـكــومــة نـفـسـهــا رهـ ــن املـ ـف ــاوض ــات،
فــي حــن ثـمــة مــن يـقــول إن «الـعــراقـيــن
أوضحوا أمام اإليرانيني وجهة نظرهم،
متمسكني بخيار السكوت وغض النظر

القتال األخرى بالعودة إلى الجنوب،
لـكـنــه اسـتـثـنــى دعــوت ـهــا لــانـسـحــاب
خالفًا لبيان املجلس الصادر االثنني
امل ــاض ــي ،الـ ــذي وج ــه دعـ ــوة صريحة
ومباشرة لتلك امليليشيات.
رهــانــات «االنـتـقــالــي» عـلــى اسـتـعــادة
زم ـ ــام امل ـ ـبـ ــادرة ب ـح ـشــد املـيـلـيـشـيــات
املـشــاركــة فــي جـبـهــات الـقـتــال تكشف
ف ـش ـل ــه فـ ــي كـ ـس ــب والء امل ـح ــاف ـظ ــات
الجنوبية والـشــرقـيــة .ونتيجة لذلك
االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــام ،كـ ـ ـ ــان م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ت ـف ــاع ــل
الـ ـق ــوات ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـت ــي ت ـقــاتــل في
ال ـســاحــل ال ـغــربــي وج ـب ـهــات ال ـحــدود
الـسـعــوديــة ـ ـ الـيـمـنـيــة ،دون املـتــوقــع.
فـقــوات «العمالقة» املوالية لــإمــارات
وامل ــراب ـط ــة ف ــي ال ـســاحــل ال ـغ ــرب ــي ،لم
تعلن أي موقف صريح رغم انسحاب
الـ ـعـ ـش ــرات ف ـق ــط مـ ــن م ـن ـت ـس ـبــي تـلــك
األل ــوي ــة ال ـتــي ت ـت ـجــاوز سـبـعــة ألــويــة
وي ـصــل قــوام ـهــا إل ــى ع ـشــرات اآلالف.
ورغم وصول العشرات من هؤالء إلى
شقرة أول من أمس للقتال إلى جانب
«االنـتـقــالــي» ،فــإن مـصــدرًا محليًا في
أبني أكد لـ«األخبار» أن تلك العناصر
الـ ـت ــي وصـ ـل ــت ال ت ـع ـب ــر عـ ــن م ــوق ــف
«العمالقة» .يضاف إلى ذلك أن ألوية
املـ ـش ــاة ف ــي ال ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي ،ال ـتــي
يقودها وزيــر الــدفــاع األسـبــق ،اللواء
ه ـي ـثــم ق ــاس ــم ط ــاه ــر ،وف ـ ــق املـ ـص ــدر،
اكـتـفــت بــإصــدار بـيــان عـبــرت فـيــه عن
أسفها للتطورات العسكرية في أبني
وشـبــوة ،وأعلنت وقوفها إلــى جانب
شـ ـب ــوة ،ك ـمــا رأت أن ك ـســر «الـنـخـبــة
الشبوانية» يأتي ملصلحة «اإلخــوان
امل ـس ـل ـمــن وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــاب ـي ــة
ّ
املتطرفة».
وب ـي ـن ـمــا ال يـ ـ ــزال م ــوق ــف عـ ــدد كـبـيــر
م ــن األل ــوي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـت ــي تـقــاتــل
م ــع ال ـت ـحــالــف ف ــي ال ـس ــاح ــل ال ـغــربــي
وص ـعــدة وال ـجــوف وال ـحــد الجنوبي
غـيــر مـعـلــن ،أصـ ــدرت ق ـيــادة «ال ـقــوات
الـخــاصــة ومـكــافـحــة اإلره ـ ــاب» ،وهــي
ق ـ ـ ــوات ج ـن ــوب ـي ــة م ــرابـ ـط ــة فـ ــي ال ـحــد
ال ـج ّـنــوبــي ل ـل ـس ـعــوديــة ،ب ـيــانــا أم ــس،
ت ـمــنــت ف ـيــه أال ت ـض ـطــر إلـ ــى ال ـع ــودة
ل ـل ـق ـت ــال ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،وحـ ـ ـ ــذرت مــن
«مـغـبــة االن ـت ـقــام مــن أب ـنــاء الـجـنــوب»
و«تمدد اإلرهاب» .وهذه القوات التي
تقاتل في الحد الجنوبي واحــدة من
خمسة ألوية جنوبية يقودها العميد
ه ــاش ــم ال ـس ـي ــد ،وهـ ــو قـ ـي ــادي سلفي
سابق مقرب من هادي ،وعناصر تلك
األلوية غير موالية لـ«االنتقالي».
وسط ذلك ،تخشى الرياض من حركة

عــن االع ـ ـتـ ــداءات ،والـعـمــل عـلــى تقريب
وجهات النظر بني واشنطن وطهران»،
ّ
مـ ــؤكـ ــديـ ــن «ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
الساحة العراقية للتواصل غير املباشر
م ــع األم ـي ــرك ـي ــن» .ال ـج ــان ــب اإلي ــران ــي،
ً
ب ــدوره ،لــم يكن «متفاعال» مــع التوجه
العراقي ،بقدر ما كان «متفهمًا» له.
في بغدادّ ،
ثمة من يقول إن اإليرانيني ال

تأمل بغداد موقفًا واضحًا
االعتداءات
لواشنطن من
ّ
اإلسرائيلية المتكررة
يريدون احتكاكًا في العراق ،وال إحراجًا
لحكومة عبد امل ـهــدي .كــان ال ـجــواب أن
طهران «خلفكم في أي موقف تتخذونه».
في الوقت عينه ،ظهر ّ
توجه إيراني آخر،
تــرجـمــه امل ـه ـنــدس .هــي رســالــة إيــرانـيــة
مقصودة ،لتكريس معادلة لردع جموح
تــل أبـيــب ـ ـ واشـنـطــن ،ال ــذي إن التمس
«انحناء» أمامه ُ
سيكمل مدمرًا البنية
التحتية لـ«الحشد» ،فال يمكنها الحقًا
ّ
التطور وأن تكون ترسانة دفاعية قوية.

«الفتن» األميركية

ّ
هــذه الــرهــانــات والحسابات كلها على
م ــرأى ومسمع واشـنـطــن ـ ـ ط ـهــران .أما
ح ـس ــاب ــات االثـ ـن ــن فـمـخـتـلـفــة .األولـ ــى
ّ
تسعى إلى تعزيز التشظي في الــرؤى،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األف ـ ــرق ـ ــاء واملـ ـك ـ ّـون ــات،
وعــاق ـت ـهــا م ــع ال ــدول ــة .وب ــذل ــك ُيفسح
املـجــال أكـثــر أم ــام إســرائـيــل لالستمرار
في استهداف «الحشد» .فتكبيل األخير
بــال ـضــوابــط الــرس ـم ـيــة ،وال ـع ـمــل الحقًا
عـلــى اسـتـنــزافــه سـيـقــود إل ــى تجويفه،
دورًا ّ
وعد ًة وعديدًا ،عدا عن كسر ّ
قوته.
ّ
ط ـه ــران ،فــي امل ـقــابــل ،ت ــدرك ذل ــك جــي ـدًا.
تحاول مللمة الخالف العراقي ،والدفع
لتحميل واشنطن املسؤولية ،دون أن
يقود ذلك إلى مواجهة أو احتكاك يخلط
األوراق ،بقدر مــا تكون رســالــة «بالغة
الدقة» لواشنطن من جهة ،وال تقود إلى
خلط األوراق أو الــذهــاب إلــى مواجهة،
ليس وقتها ،من جهة ثانية .حسابات
العاصمتني مرهونة أيضًا باملفاوضات
الجارية ،غير أن «النصيحة» اإليرانية
لـبـغــداد هــي «حـمــايــة إن ـجــاز الـحـشــد...
والحذر من األميركيني».

واشنطن لخالد بن سلمان :فاوضوا الحوثيين في مسقط
كل املؤشرات تتضافر لتأكيد رغبة أميركية بتدشني محادثات مع صنعاء تهدف إلى وقف
حرب اليمن .رغبة واشنطن تظهر كعامل ّ
معجل قد ينبئ بمفاجآت قريبة .وأمس ،زادت زيارة
خالد بن سلمان ،شقيق ولي العهد ونائب وزير الدفاع السعودي ،لواشنطن التكهنات بشأن
جدية املعلومات حول مسعى أميركي إليقاف الحرب .األمير خالد الذي بات منذ مدة املسؤول
عن امللف اليمني في البالط ،تأتي زيارته بالتوازي مع كشف اإلعالم األميركي عن أن واشنطن
بصدد اإلعداد ملحادثات مع «أنصار الله» .ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولني
ّ
مطلعني على امللف أن «الواليات املتحدة تسعى إلى حث السعودية على املشاركة في محادثات
سرية في عمان مع قياديني حوثيني بهدف التفاوض على وقف إلطالق النار في اليمن» .وزادت
الصحيفة« :هناك أيضًا قلق متصاعد في واشنطن من واقع أن السعودية ال تريد جديًا وضع
حد للنزاع».
هذه املعلومات ،في ظل الزيارة «غير الرسمية» لخالد بن سلمان لواشنطن ،كما وصفتها وكالة
األنباء السعودية ،تشي بأن األميركيني ّ
حملوا األخير رسالة بضرورة التعجيل في خوض
املفاوضات ،وهو ما لم تعد تعارضه الرياض على ما يبدو .وأمس ،أفادت وزارة الخارجية
األميركية ،بعد لقاء خالد بن سلمان ووزير الخارجية مايك بومبيو ،بأن الجانبني اتفقا على
أن «الحوار هو السبيل الوحيد لوحدة اليمن واستقراره» .في غضون ذلك ،كان وزير الدفاع
األميركي مارك إسبر ،أكثر صراحة في التعبير عن املنحى األميركي الجديد ،بقوله أمس:
«دعمنا العسكري للسعودية في اليمن كان محدودًا ونبحث مدى رغبة األطراف في التوصل
إلى اتفاق».
(األخبار)

االنشقاقات فــي صفوف امليليشيات
املقاتلة ملصلحتها .وانطالقًا من ذلك،
ي ـب ــدو أن ـه ــا ات ـج ـهــت إلـ ــى اس ـت ـهــداف
امل ـ ـن ـ ـش ـ ـقـ ــن م ـ ـب ـ ـك ـ ـرًا .ف ـ ـقـ ــد ت ـ ـعـ ـ ّـمـ ــدت
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف الـ ـعـ ـن ــاص ــر كـ ــافـ ــة ال ـت ــي
تعلن والء ه ــا لــ«االنـتـقــالــي» أو أبــدت
استعدادها للقتال إلى جانبه ،إذ قال
م ـصــدر عـسـكــري جـنــوبــي فــي كـتــاف،

يخف الزبيدي مخاوفه
لم ِ
من سقوط عدن تحت
سيطرة قوات هادي
بـمـحــافـظــة ص ـع ــدة ،إن «الـجـنــوبـيــن
ال ــذي ــن رف ـض ــوا اج ـت ـيــاح ميليشيات
اإلخـ ـ ــوان ...تـعــرضــوا لـعـقــاب جماعي
وللتنكيل والتصفية» .وأكــد املصدر
«وقــوع معسكر الوحدة الــذي ينتمي
كل عناصره إلى املحافظات الجنوبية
في كماشة الجيش واللجان الشعبية
مـنــذ ي ــوم ــن ،وه ـن ــاك أك ـثــر م ــن 1500
مـقــاتــل ال ي ــزال ــون م ـحــاصــريــن» .كما

أشــار إلى أن الجانب السعودي اتهم
منتسبي املعسكر بمواالة «االنتقالي»
خالل األيام املاضية وأمرهم بالتقدم
ص ـ ــوب م ـن ـط ـقــة م ـف ـت ــوح ــة وخ ـط ـي ــرة
ل ـي ـق ـع ــوا فـ ــي م ـص ـي ــدة دون دع ـ ــم أو
إسناد« ،بحجة أنهم جنوبيون وغير
موالني للشرعية» ،الفتًا إلى أن القوات
الـسـعــوديــة واألخ ــرى املــوالـيــة لهادي
اعـت ـقـلــت ال ـع ـش ــرات م ــن ال ــذي ــن أب ــدوا
استعدادهم للقتال مع «االنتقالي».
أم ـ ــا فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،ف ــات ـه ــم «امل ـج ـل ــس
الـ ـسـ ـي ــاس ــي األع ـ ـل ـ ــى» دول ت ـحــالــف
العدوان بـ«تنفيذ سيناريوات دموية
فــي املحافظات الجنوبية والشرقية
فـ ــي إط ـ ــار م ـخ ـط ـطــه ل ـخ ـل ــط األوراق
وتثبيت احتالله وتقسيمه لليمن».
وذك ــر املـجـلــس خ ــال اج ـتـمــاع أمــس،
أن «دول ال ـعــدوان تعتبر أن أدواتـهــا
ومرتزقتها تستخدمها كيفما تشاء
لتسفك دمــاء بعضها البعض وتــزج
ب ـه ــا ف ــي مـ ـع ــارك ب ــال ــوك ــال ــة لـتـمــزيــق
الـ ـيـ ـم ــن وتـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ
مـ ـش ــاري ــع قـ ـ ــوى الـ ـنـ ـف ــوذ وال ـه ـي ـم ـنــة
الـعــاملـيــة بـقـيــادة أمـيــركــا وبريطانيا
ومن سار في فلكها».
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السودان مــع أن االشتباكات بين البني عامر والنوبة في
بورتسودان ليست األولى بينهما على مدى عقود ،فإنها
كانت األعنف واألكثر فظاعة بعد حرق البيوت والتمثيل
بالجثث ومالحقة األطفال لقتلهم .أصابع االتهام تشير
السيطرة على
«أياد خارجية» لها أهداف ومصالح في
إلى ٍ
ّ
ّ
موانئ البحر األحمر ...وجر السودان إلى مربع فتن «خلقة»
تخريبًا للثورة

بورتسودان...
ملح «الثورة»
ُ
يلهب جرح الفتنة
الخرطوم ــ فاطمة المبارك
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو أسـ ـ ـب ـ ــوع ت ـش ـه ــد م ــدي ـن ــة
ب ـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان ،شـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان،
اشـتـبــاكــات دامـيــة بــن قبيلتي البني
عامر والنوبة ،استخدمت فيها أسلحة
نارية ،كما شوهد أفراد بزي عسكري
وسط الشبان املتحاربني ،ما أدى إلى
سقوط مئات القتلى والجرحى .ورغم

أسهم االنفالت األمني وعناصر من
النظام السابق في تأجيج الفتنة
ال ـت ـع ــزي ــزات ال ـع ـس ـكــريــة لـلـفـصــل بني
القبيلتني وإعالن «حالة الطوارئ» ،لم
ّ
يخف االحتقان ،بل يفيد مهند حامد،
وه ــو م ــن «الـلـجـنــة املــركــزيــة لــأطـبــاء
السودانيني» ،بــأن املدينة (نحو 675
كلم شمالي شرق العاصمة الخرطوم)

ال تـ ـ ـ ــزال فـ ــي حـ ــالـ ــة تـ ــوتـ ــر ،إلـ ـ ــى ح ـ ّـد
يـعـجــزون فـيــه عــن إصـ ــدار إحصائية
واضـ ـح ــة ب ـع ــدد ال ـق ـت ـلــى وامل ـص ــاب ــن،
بعدما تجددت االشتباكات وتطورت
إلى حرق مربعات سكنية بكاملها.
وهــذه ليست املــرة األولــى التي تقتتل
فيها البني عامر والنوبة ،فقد وقعت
أحداث مشابهة أوائل حزيران/يونيو
ً
املــاضــي سقط إثــرهــا نحو  40قتيال،
ً
فضال عن أنها امتداد ألحداث سابقة
اندلعت في مدينة القضارف ،وخشم
القربة في واليــة كسال بني القبيلتني
نفسيهما ،وتحديدًا أيــام التظاهرات
ضـ ــد نـ ـظ ــام ال ــرئُـ ـي ــس املـ ـخـ ـل ــوع عـمــر
البشير ،عندما نهبت محال تجارية.
يـ ـ ـ ــروي ال ـ ـل ـ ــواء ركـ ـ ــن عـ ـثـ ـم ــان فـ ـق ــراي
ل ــ«األخ ـبــار» أن ج ــذور املشكلة تعود
إل ــى اخـتــافــات بــن القبيلتني اللتني
ت ـع ـي ـشــان ف ــي ع ـش ــوائ ـي ــات م ـن ــذ أول
صدام عام  ،1986أيام انتخابات عهد
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـثــال ـثــة ف ــي ال ـب ــاد،

كان ال بد في نظر كثيرين من تعيين حاكم حتى لو عسكري من أبناء المنطقة نفسها (من الويب)

عندما كانت آن ــذاك هناك مجموعات
تـنــادي بتحريم الـخـمــور ،فيما كانت
م ـج ـم ــوع ــات أخ ـ ـ ــرى ت ـص ـن ـع ـه ــا .لـكــن
فـ ـق ــراي ي ــؤك ــد أن األح ـ ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة
هـ ـ ــي األع ـ ـ ـنـ ـ ــف ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت
فيها األسلحة الـنــاريــة ،وب ــرزت فيها
صـ ــراعـ ــات الـ ـه ــوي ــة ب ـ ـصـ ــورة ك ـب ـيــرة،
من شاكلة أيهما أحــق باالنتماء إلى

السودان ،خاصة أن بورتسودان فيها
تقاطعات مــع دول أخ ــرى وام ـتــدادات
حدودية.
وي ـ ـ ـ ــرى ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون أن ه ـ ـنـ ــاك أي ـ ـ ــادي
ً
خــارج ـيــة ودوال ت ــري ــد ال ـع ـبــث بــأمــن
مـنـطـقــة الـبـحــر األح ـم ــر ،ألن ال ـصــراع
في السابق لم يصل إلى هذه املرحلة،
رابطة ذلــك بأطماع الــدول الخليجية

فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـ ــوانـ ــئ ال ـب ـحــر
األحـ ـم ــر .ول ــم ي ـكــن ه ــذا ال ـ ــرأي بـعـيـدًا
عـمــا ذك ــر فــي بـيــان مــديــر اإلع ــام في
الـقـصــر الـجـمـهــوري ،العميد الطاهر
أبو هاجة ،الــذي كشف عن «تدخالت
خــارجـيــة وداخـلـيــة لتأجيج الـصــراع
ون ـق ـلــه إلـ ــى مـ ــدن أخ ـ ـ ــرى» ،ف ـي ـمــا أكــد
بـيــان «تجمع املهنيني الـســودانـيــن»

رصده محاوالت «املتربصني لتأجيج
الصراع القبلي» في البالد.
ت ـع ـق ـي ـب ــا عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـقـ ــول ال ـك ــات ــب
والـ ـصـ ـح ــاف ــي امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي مـلــف
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق ،عـ ـب ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادر بـ ـ ــاكـ ـ ــاش ،إن
القبيلتني متجاورتان في السكن وال
توجد بينهما نزاعات حول األراضي،
ل ـك ــن ال ـ ـحـ ــدث تـ ـط ــور مـ ــن نـ ـق ــاش بــن
شخصني على ضوء اعتداء أشخاص
مــن قبيلة الـنــوبــة (ن ـقــرز) عـلــى محال
تجارية تابعة لبني عامر ،وكان يمكن
إخـمــاده سريعًا ،لكن «تساهل بعض
األج ـهــزة النظامية ســاعــد فــي إشعال
الفتنة التي أدت إلــى تمثيل بالجثث
وح ــرق للمنازل ومــاحـقــة كـبــار السن
واألطفال» .ويقول باكاش لـ«األخبار»
إن حــالــة الـفـلـتــان األم ـنــي بـعــد سقوط
ن ـ ـظـ ــام الـ ـبـ ـشـ ـي ــر واإلخ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ال ـت ــي
أصــابــت الخطة األمنية التي وضعت
مل ــواج ـه ــة األزمـ ـ ــة أدت إلـ ــى تـفــاقـمـهــا،
خاصة أن السلطات ّ
قيدت  1070بالغًا
ضد مجهول في أحداث املدينة.
واس ـت ــدرك ب ــاك ــاش« :تــدخــل الجيش
دون ال ـش ــرط ــة زاد األم ـ ــر سـ ـ ــوءًا ،ألن
ط ـب ـي ـع ــة عـ ـم ــل الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال
تـتــوافــق مــع األحـ ــداث ،وك ــان األفضل
إسـنــاد املهمة إلــى الـشــرطــة» .الكاتب
ن ـف ـس ــه ي ــزي ــد عـ ـل ــى األسـ ـ ـب ـ ــاب خـطــة
ال ــوال ــي األس ـب ــق ،ال ـل ــواء رك ــن عـصــام
ـراع
عبد ال ـفــراج ،التي يــرى أنها لــم تـ ِ
ال ـب ـعــد األهـ ـل ــي ،عـلـمــا ب ــأن «املـجـلــس
الـسـيــادي» أق ــال وال ــي البحر األحمر
على خلفية االشتباكات ،وبعد ذلك
وال مدني،
طالب املواطنون بتكليف ٍ
ل ـك ــن ل ــم ي ـس ـت ـجـ ْـب ل ـط ـل ـب ـهــم .وي ـب ــدو
أن اإلق ــال ــة ال ـتــي شـمـلــت عـبــد ال ـفــراج
ومدير مخابراته ،لم ّ
تهدئ األوضاع،
وال مــن خــارج
والـسـبــب هــو تكليف ٍ
الوالية ،اللواء حافظ التاج مكي ،الذي
ال يعرف خلفية األح ــداث وتعقيدات
املـنـطـقــة .وه ـنــا ي ـقــول ب ــاك ــاش« :ك ــان
وال من أبناء املنطقة،
األوفق اختيار ٍ
حتى لو كان من العسكريني ،ألن ذلك
سيسهم فــي حـســم األف ــراد املتفلتني
من القوات النظامية والنأي بهم عن
الصراع».

عندما باع نتنياهو أمن إسرائيل بالـ !SALE
بيروت حمود
على رغم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
ّ
أقر سابقًا بأنه وافق على صفقة بيع الغواصات األملانية
ّ
ملصر لـ«أسباب سرية» ،كشفت القناة الـ 13اإلسرائيلية
جــزءًا من شهادة ممثل الشركة األملانية «تيسنكروب»،
مـيـكــي غ ــان ــور ،الـ ــذي ك ــان «ال ـش ــاه ــد امل ـل ــك» ف ــي قضية
الغواصات ،أو امللف « .»3000وقالت القناة ،أمس ،إنه ً
بناء
على شهادة غانور «وافــق نتنياهو على أن تبيع أملانيا
غواصات ملصر بعدما حصل (من الشركة األملانية) على
"خصم" بقيمة نصف مليار شيكل ( 100دوالر = 349
)».شيكل
هـكــذا ،بعد مــرور أربـعــة أشهر على قــرار النيابة العامة
اإلســرائـيـلـيــة إب ـطــال االت ـف ــاق مــع مـمـثــل «تـيـسـنـكــروب»،
غانور ،وإبالغه رسميًا أنه لم يعد «شاهد ملك» ،عرضت
القناة الـ  13اإلسرائيلية أجـ ً
ـزاء من شهادة الرجل (قدم
أكـثــر مــن  50شـهــادة إلــى «وح ــدة التحقيق الـقـطــريــة» ـ ـ
الهف) وفيها أن موافقة نتنياهو جاءت من دون إطالع
رؤس ــاء األج ـه ــزة األمـنـيــة ووزي ــر األم ــن واملـعـنـيــن على
الصفقة .ويعود قرار النيابة ،في بداية أيار/مايو املاضي،
إب ـطــال االت ـفــاق مــع غــانــور ،إل ــى أن ــه تــراجــع فــي شهادته
وقرر التزام الصمت أمام املحققني؛ ولذلك وصلته رسالة
ممثلة االدع ــاء ،ليئات بــن آري ،عبر محاميه ،وفيها أن
الغ «بسبب تقديم الــروايــات على نحو مختلف
االتـفــاق ٍ

تمامًا عن الروايات التي أعطاها بعد التوقيع على االتفاق،
وبسب الضرر الذي لحق بمصداقيته إلدالئه بهذه الرواية
الـجــديــدة» .مع ذلــك ،ما قدمه في إحــدى شهاداته بشأن
السبب في موافقة نتنياهو على بيع الغواصات ملصر «لم
يتغير ضمن الشهادات التي ّ
ّ
غيرها أو ّقدم رواية مختلفة
».حولها
وفق القناة نفسها ،أبلغ ممثل الشركة األملانية الشرطة
اإلسرائيلية بأن برلني «"خصمت" نصف مليار شيكل
على إســرائـيــل مــن ش ــراء الـغــواصــات ،مقابل أن ُيسمح
ببيع غــواصــات ملـصــر» ،وأن الصفقة األول ــى تمت ً
بناء
على ذلك ،كما تمت ّ
بقية الصفقات بهذه الطريقة .وبذلك،
يقر غانور بأن إتمام الصفقة بني إسرائيل وأملانيا كان
مهمًا له ولشركائه بأي ثمن ،حتى مقابل تعريض األمن
القومي اإلسرائيلي للخطر ،أو التفريط بتفوق الجيش
اإلسرائيلي العسكري والنوعي في املنطقة ،إذ إن غانور
ومحامي نتنياهو الـخــاص ،ديفيد شـيـمــرون ،سبق أن
عرقال صفقة سفن كــادت تحدث بــن كــوريــا الجنوبية
.وإسرائيل مقابل فوز أملانيا باملناقصة
ُي ـشــار إل ــى أن ــه قـبــل أشـهــر نــاقــش املـسـتـشــار القضائي
الـ ـخ ــاص ل ـل ـح ـكــومــة ،والـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ،ورئـ ـي ــس شـعـبــة
التحقيقات ،غ ــادي سيسو ،ورئـيــس «الــوحــدة القطرية
ُ
للجرائم االقتصادية» ،إيلي اسييغ ،هل سترسل إسرائيل
طاقمًا من الوحدة إلى أملانيا إلجراء تحقيقات مع موظفي
الشركة ومسؤوليها من املعنيني في قضية الغواصات،

املناقشات في  9أيلول/سبتمبر حتى
 14ت ـشــريــن األول/أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،وه ــو ما
ّ
ردت عليه امللكة باملوافقة.
ُ
وتستأنف بعد ذلك الــدورة البرملانية
ب ــال ـخ ـط ــاب ال ـت ـق ـل ـيــدي لـلـمـلـكــة ال ــذي
تـعــرض فـيــه بــرنــامــج عـمــل الحكومة.
وق ــال جــونـســون ،فــي ب ـيــان« :أرى أنــه
مــن ال ـض ــروري اجـتـمــاع الـبــرملــان قبل
م ــوع ــد ق ـم ــة امل ـج ـل ــس األوروب ـ ـ ـ ــي (17
وّ 18ت ـش ــري ــن األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر) ،وإذا
ت ـم ـكــنــا ،ك ـمــا آم ـ ــل ،م ــن ال ـت ــوص ــل إلــى
ّ
اتفاق مع االتحاد األوروبي ،سيتمكن
البرملان من اعتماد القانون الضروري
ّ
ل ـل ـت ـصــديــق ع ـل ــى ات ـ ـفـ ــاق االن ـس ـح ــاب
قـ ـب ــل  31تـ ـش ــري ــن األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر».
وأشــار إلى أن «األسابيع التي تسبق
الـقـمــة األوروبـ ـي ــة ض ــروري ــة بالنسبة
ل ــي إلجـ ـ ــراء م ـف ــاوض ــات م ــع االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،م ـض ـي ـف ــا« :ب ــإظـ ـه ــارن ــا
الــوحــدة والتصميم ،ستكون أمامنا
فــرصــة لـلـحـصــول عـلــى ات ـف ــاق جــديــد
يمكن اعتماده في البرملان».
ّ
ورف ـ ــض ال ـب ــرمل ــان ثـ ــاث م ـ ــرات ات ـف ــاق
ال ـخ ــروج ال ــذي تــوصـلــت إلـيــه حكومة
ت ـيــريــزا م ــاي م ــع االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
بـعــد عــامــن مــن املـفــاوضــات الــدؤوبــة.
ّ
ول ــم ي ـت ـمــكــن م ــن االتـ ـف ــاق ح ــول شكل
«بريكست» الــذي وافــق عليه  %52من
البريطانيني في استفتاء عام .2016
ُ ّ
وت ـق ـل ـي ــدي ــا ،تـ ـع ــل ــق أع ـ ـمـ ــال ال ـب ــرمل ــان
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ألس ــابـ ـي ــع خ ـ ــال شـهــر
أيـلــول/سـبـتـمـبــر ،بسبب تــزامـنـهــا مع
انعقاد املــؤتـمــرات السنوية لــأحــزاب.
ّ
لكن تمديد التعليق حتى  14تشرين
األول/أكتوبر ،أي  12يومًا بعد نهاية

آخ ـ ــر م ــؤت ـم ــر ح ــزب ــي (م ــؤتـ ـم ــر ح ــزب
«املحافظني») ،أثار ردود فعل غاضبة
م ــن امل ـع ــارض ــة ال ـت ــي نـ ــددت ب ـم ـنــاورة
«م ـع ــادي ــة ل ـل ــدي ـمــوق ــراط ـيــة» .واع ـت ـبــر
زع ـ ـيـ ــم ح ـ ـ ــزب املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ــرئ ـي ـس ــي
ـ ـ ـ الـ ـع ـ ّـم ــال ـ ـ ـ ج ـي ــري ـم ــي كـ ــوربـ ــن أن ـهــا
«فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ك ـت ـبــت رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ــوزراء
االسـكـتـلـنــديــة وزعـيـمــة االستقالليني
االسكتلنديني نيكوال ستورجن على
ّ
يتوحد النواب
موقع «تويتر»« :ما لم
األس ـب ــوع املـقـبــل ملـنــع (تـعـلـيــق أعـمــال
الـ ـب ــرمل ــان) ،ف ـس ـيــدخــل هـ ــذا الـ ـي ــوم في
ال ـتــاريــخ كـيــوم أس ــود للديموقراطية
البريطانية».
كـ ــذلـ ــك ،ان ـت ـق ــد «مـ ـح ــافـ ـظ ــون» خ ـطــوة

وصف رئيس مجلس
العموم القرار
بـ«الفضيحة الدستورية»

جونسون .ونــدد وزيــر املالية السابق
فيليب هــامــونــد ،املـعــارض لسيناريو
ال ـ ـخـ ــروج بـ ـ ــدون ات ـ ـفـ ــاق ،ب ــ«ف ـض ـي ـحــة
دس ـتــوريــة» .لـكــن جــونـســون داف ــع عن

قراره ،مؤكدًا عبر قناة «سكاي نيوز»،
أن جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال املـ ـح ــدد «ي ـع ـطــي
ّ
مــتـسـعــا م ــن ال ــوق ــت ل ـل ـنــواب ملـنــاقـشــة
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وب ــريـ ـكـ ـس ــت».
إال أن رئ ـي ـس ــة «الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـل ـي ـب ــرال ــي
الــديـمــوقــراطــي» جــو سوينسون ،رأت
أن ب ــوري ــس جــون ـســون ق ــد بــرهــن عن
ّ
«ج ــن» بــات ـخــاذه ذل ــك ال ـق ــرار .وقــالــت،
في بيان« :يدرك (جونسون) أن ال أحد
سيختار بريكست ب ــدون ات ـفــاق ،وأن
النواب لن يسمحوا بتمريره .يحاول
خنق أصواتهم».
وك ـ ــان رؤس ـ ـ ــاء أح ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة قــد
اجتمعوا ،أول من أمس ،لالتفاق على
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـش ـتــركــة ت ـه ــدف ملـنــع
الخروج من االتحاد األوروبي من دون

ّ
شدد يونكر على ضرورة عدم تحميل االتحاد األوروبي المسؤولية إذا تدهورت األوضاع (أ ف ب)

اتفاق ،عبر التصويت على ّقانون بهذا
الصدد .وفي هذا اإلطار ،حذر االتحاد
األوروب ــي رئيس ال ــوزراء البريطاني،
مــن أنــه فــي حــال خــروج بريطانيا من
ّ
ّ
الـتـكــتــل م ــن دون اتـ ـف ــاق ،ف ــإن اململكة
املـ ـتـ ـح ــدة وحـ ــدهـ ــا هـ ــي مـ ــن سـتـحـمــل
ّ
املسؤولية .وبعد أيام من تبادل كل من
جونسون ورئيس املجلس األوروبــي
دونـ ــالـ ــد ت ــوس ــك ت ـح ـم ـيــل امل ـســؤول ـيــة
ف ـ ــي ح ـ ــال ح ـ ـصـ ــول «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» مــن
دون اتـ ـف ــاق ،دخ ــل رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
األوروب ـ ـي ـ ــة ج ـ ــان كـ ـل ــود ي ــون ـك ــر عـلــى
خــط املــواجـهــة .وت ـحـ ّـدت دول االتـحــاد
ً
األوروب ـ ـ ــي جــون ـســون أن ي ـجــد بــديــا
ً
قــابــا للتطبيق لخطة «شبكة األمــان
ّ
اإليرلندية» ،التي يصر على شطبها.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء
البريطانيّ ،
شدد يونكر على ضرورة
عـ ـ ـ ــدم ت ـح ـم ـي ــل االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
املسؤولية إذا تدهورت األوضاع .وفي
ب ـيــان أص ــدرت ــه ،نـقـلــت امل ـفــوض ـيــة عن
يونكر قوله خالل املكاملة إن «االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،وإن ك ــان مـسـتـعـدًا تـمــامــا
لسيناريو (بريكست) من دون اتفاق،
إال أن ــه س ـي ـبــذل ك ــل ال ـج ـهــود املـمـكـنــة
لتفادي حـصــول ذل ــك» .وأش ــار إلــى أن
«سيناريو (بريكست) من دون اتفاق
سـيـكــون ق ــرار اململكة املـتـحــدة وليس
االتحاد األوروبي» .وأعلنت املفوضية
األوروب ـيــة أن ّيونكر «ك ـ ّـرر استعداده
للعمل بشكل بــنــاء مــع رئيس الــوزراء
ج ــونـ ـس ــون ،ول ـب ـح ــث ّ
أي اقـ ـت ــراح ــات
ملموسة قد يطرحها ،شرط أن تكون
متوافقة مع اتفاق االنسحاب».
(األخبار ،أ ف ب)

بعدما أوضــح رؤســاء الشركة أنهم مستعدون للتعاون
.واإلجابة عن األسئلة
الكشف الجديد بشأن تورط نتنياهو كان إشارة التقطها
خصومه السياسينيّ ،
وأولهم رئيس حزب «أزرق أبيض»،
الـجـنــرال بيني غــانـتــس ،ال ــذي ق ــال إن ــه «م ــرة تـلــو أخــرى
يتكشف الفساد على حساب مصلحة املواطنني ،وهذه
امل ـ ّـرة عـلــى حـســاب مصلحة إســرائـيــل وأمـنـهــا .النتائج
والخالصات التي نشرتها القناة يجب أن تدفع النيابة
العامة إلى فتح تحقيق فوري ضد تدخل رئيس الوزراء
(نتنياهو) في صفقة الغواصات» .وتابع غانتس« :من
غير املـعـقــول أن يعقد رئـيــس الـ ــوزراء صفقات أسلحة
تؤثر في ميزان القوى االستراتيجي في املنطقة مقابل
تحقيق مصالح شخصية .صورة الفساد التي تكشفت
».يجب أن تتوضح أكثر
كــذلــك ،س ــارع رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق إيـهــود ب ــاراك إلــى
استغالل الفرصة ،خاصة أن املعركة االنتخابية بــدأت
ّ
الشمالية،
تستعر في ظل التطورات األمنية على الجبهة
وتــرقــب الجمهور لكيفية تعامل نتنياهو (الــذي يشغل
أيـضــا منصب وزي ــر األم ــن) مــع ال ـحــدث .ب ــاراك رأى أنه
«يجب تشكيل لجنة تحقيقات فورًا .هذه قضية الفساد
األخطر في تاريخ دولة إسرائيل؛ إذ إن شهادة غانور تدل
على أن رئيس الوزراء ّفرط في أمن الدولة بصورة خطيرة
تـصــل إل ــى مـسـتــوى الـخـيــانــة ،وك ــل ه ــذا بسبب الفساد
».ومقابل الحصول على رشى وأموال له أو ّ
ملقربيه

استراحة
3244 sudoku
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ّ
تمهيد الطريق أمام «بريكست» من دون اتفاق :جونسون يعلق عـمل البرلمان

س ـ ـ ّـدد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـبــريـطــانـيــة
بــوريــس جــونـســون ضــربــة استباقية
لـلـبــرملــان ،فــي مـحــاولــة منه ملنع نــواب
املعارضة من التوصل إلى قرار يوقف
ّ
خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن دون ات ـفــاق من
ّ
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ــأع ـل ــن تـعـلـيــق
أع ـمــال ال ـبــرملــان مــن األس ـب ــوع الـثــانــي
في أيلول /سبتمبر وحتى  14تشرين
األول/أكـتــوبــر ،أي قبل أسبوعني فقط
مــن املــوعــد امل ـقـ ّـرر لــ«بــريـكـســت» ،األمــر
ال ــذي وص ـفــه رئ ـيــس مـجـلــس الـعـمــوم
جون بيركو بـ«الفضيحة الدستورية».
ومن ّ
املقرر أن يستأنف البرملان أعماله
في دورة برملانية يبدو أنها ستكون
ّ
حاسمة ،لكن رئيس الحكومة طلب من
امللكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال
ال ـب ــرمل ــان ،ابـ ـت ــداء م ــن األسـ ـب ــوع ال ــذي
يلي عودة النواب إليه ،أي بعد جلسة

تقرير

2

بريطانيا

ّ
نفذ بوريس جونسون ّالقرار الذي
كان من المتوقع أن يتخذه ،والذي
أثيرت حوله مخاوف كثيرة .أعلن ،أمس،
تعليق عمل البرلمان ،بما يساعده على
تفادي تمرير قانون يمنعه من الخروج
من االتحاد األوروبي من دون اتفاق.
القرار الذي اتخذه جونسون له تبعات
كثيرة ،ويؤكد أن هذا األخير يجنح باتجاه
«بريكست» من دون اتفاق ،وذلك بانتظار
ما ستؤول إليه المفاوضات المرتقبة مع
ّ
االتحاد األوروبي في هذا الشأن
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أفقيا

 -1عارضة ازياء أملانية شهيرة شبيهة املمثلة الفرنسية بريجيت باردو–  -2دولة
افريقية – ّ -3
صوت الرصاص – في الوجه – شاخت وكبرت في العمر –  -4للتعريف
– س ـ ّـد ال ـق ــارورة – طـعــم الحنظل –  -5وال ــدي – ح ــرف عـطــف – ثـبــت الـجـيــش أمــام
هجمات األعــداء –  -6عائلة ّ
رحالة فرنسي راحل له ّ
قصة تروي رحالته الى تركيا
وإيران والهند –  -7قصد املكان – آلة عند اإلسكافي يطرق عليها األحذية – أغلظ
أوتار العود –  -8رقصة اجنبية – مهر بلغ السنة من العمر –  -9سكن املاء – جواب
على الـســؤال – ذكــر األفعى – ّ -10أول جريدة عربية في أميركا أصــدرهــا ابراهيم
ونجيب عربيلي سنة 1892

عموديًا

 -1قائد تركي ومؤسس الجمهورية املدنية ّ
وأول رئيس لها –  -2من األشجار املثمرة
– عاصمة مالي على النيجر –  -3من الطيور – حواء باألجنبية ّ – نهدم الحائط حتى
ّ
نسويه باألرض –  -4خالف خارج – املفصل بني الساعد والكف أو الساق والقدم –
تشرف على حكمها
البيرينه
جبال
في
أوروبا
في
صغيرة
إمارة
–
رجليه
يبسط
-5
ّ
فرنسا وإسبانيا –  -6شهر مـيــادي – نــوع مــن أن ــواع الـفــول يصنف على أنــه من
البذور الزيتية ُ
ويعتبر من املحاصيل الغذائية العاملية – يجري في العروق –  -7ذكر
القنافذ – يبذر األرض –  -8يعترف بالخطأ – كلمة بمعنى أسكت – مدينة إيرانية
–  -9أحرف متشابهة – ماركة سيارات –  -10أكبر مرفأ في العالم – إسم موصول

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

 -1امليادين –  -2ليتل روك – سو –  -3الريق – رملي –  -4ني – أعزاز –  -5آمون – محو – -6
أمل – نفاق –  -7روبل – ّ
حرر –  -8امللحق – في –  -9نقاد – حوزات –  -10سعد الحريري

عموديًا
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مشاهير 3244

حلول الشبكة السابقة

 -1األنوار – نس –  -2ليلي – مواقع –  -3متر – البالد –  -4يليهم – ملدا –  -5أرق – وز –  -6دو
– ح ح ح ح –  -7يكرع – قرقور –  -8مزمار – زي –  -9سالحف – فار –  -10كويزون سيتي

حل الشبكة 3243

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مـنــاضـلــة وم ـجــاهــدة ســاهـمــت بـشـكــل مـبــاشــر فــي ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة على
اإلستعمار الفرنسي في منتصف القرن املاضي .زرعــت فيها الوالدة حب
األجنبي
الوطن ومقاومة
ّ
 = 5+4+1+2صحيفة فنية ■  = 11+9+10+3يروم ■  = 8+7+6إعتراف بالحب

حل الشبكة الماضية :جورج ديكريير
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
وليد جنبالط
حركة اليسار الديموقراطي
أهالي عماطور
زوجته نوال
ابنه :بشار ،زوجته بسمة أبو شقرا
وعائلتهما
ابنتاه :وفاء ،زوجها فادي سرحان
وعائلتهما
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرى ،زوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا رب ـ ـ ـيـ ـ ــع بـ ـش ــور
وعائلتهما
عــائـلــة شقيقه امل ــرح ــوم ع ــادل عبد
ال ـص ـمــد ،زوج ـت ــه مــارس ـيــل حنينة
وأوالدهما :باسم ،زياد وندى
عائلة شقيقته املرحومة عدلة عبد
الصمد
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن األس ــى
فقيدهم القائد الشيوعي
نائب األمــن العام األسبق ورئيس
املـجـلــس الــوط ـنــي األس ـب ــق للحزب
الشيوعي اللبناني
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـحــركــة ال ـي ـســار
الديموقراطي
األم ــن الـعــام للجبهة املـشــاركــة في
الثورة الفلسطينية

نديم سليمان عبد الصمد (أبو بشار)
ي ــوارى فــي الـثــرى فــي تمام الساعة
ال ــواح ــدة مــن نـهــار الجمعة فــي 30
آب  2019في مسقط رأسه عماطور
ـ ـ الشوف
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بـعــد الــدفــن فــي دار
عماطور من السادسة إلى الثامنة،
ونـهــار األحــد مــن العاشرة صباحًا
إلى الثانية عشرة ظهرًا
وف ــي دار الـطــائـفــة ال ــدرزي ــة فــي تلة
الخياط يوم الثالثاء املوافق  3أيلول
 2019مــن الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
ً
مساء
صباحًا إلى الساعة السادسة
اآلسفون:
أل عبد الصمد وأبو شقرا وسرحان
وبشور وعموم أهالي عماطور

الحزب الشيوعي اللبناني
ي ـن ـع ــى رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
األسبق في الحزب
نديم عبد الصمد (أبو بشار)
أحد القادة التاريخيني الذي أمضى
مـعـظــم س ـن ــوات ح ـيــاتــه ف ــي مــواقــع
النضال الحزبي والسياسي .ومن
الذين أسهموا في املعارك النضالية
ال ـتــي خــاضـهــا ال ـحــزب فــي املــراحــل
املـخـتـلـفــة ،وف ــي م ـج ــاالت مـتـنــوعــة،
وخصوصًا حيال القضية القومية
وم ـســانــدة قـضـيــة فـلـسـطــن ،وعلى
ص ـع ـي ــد نـ ـض ــال ال ـ ـحـ ــزب مـ ــن أج ــل
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي وال ـه ــدف
االشتراكي.
تــولــى الــراحــل مـســؤولـيــة الـعــاقــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـلـ ـح ــزب م ـ ــن م ــوق ـع ــه
نائبًا لألمني العام ،لسنوات طوال
نــاشـطــا ف ــي م ـجــال تـعــزيــز عــاقــات
حزبنا وصداقة شعبنا مع االتحاد
ال ـســوف ـيــاتــي وال ـ ـ ــدول االش ـتــراك ـيــة
واألح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ــوع ـي ــة وح ــرك ــات
التحرر في العالم.

ح ــرك ــة ال ـي ـس ــار ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي في
لبنان
ت ـن ـع ــى ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـحــركــة
اليسار الديموقراطي
الرفيق املناضل نديم عبد الصمد
شارك الراحل في كل أشكال النضال
فــي لبنان واملنطقة العربية .عاش
حـيــاة زاخ ــرة بالنضال منذ مطلع
شبابه في كافة امليادين واملجاالت
دفــاعــا عــن الديموقراطية والحرية
والعدالة.
ي ــوارى فــي الـثــرى فــي تمام الساعة
ال ــواح ــدة مــن نـهــار الجمعة فــي 30
آب  2019في مسقط رأسه عماطور.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بـعــد الــدفــن فــي دار
عماطور من السادسة إلى الثامنة
م ـســاء ،ون ـهــار األح ــد مــن الـعــاشــرة
إلى الثانية عشرة ظهرًا.
وف ــي دار الـطــائـفــة ال ــدرزي ــة فــي تلة
ال ـخ ـي ــاط يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء املـ ــوافـ ــق 3
أيـ ـل ــول  2019م ــن  11ص ـبــاحــا إلــى
الساعة السادسة مساء.

◄ ذكرى ►
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بسم الله الرحمن الرحيم.
َّ
َ َ َ َ َّ ُ ُ َْ َ َ ُ َ ِّ َ
ـن
ـ
ـب
ـ
ـي
ـ
ط
ـة
ـ
ـك
ال ُـ ِـذي ــن ت ــت ــوف ـ
ـاه ـ َ ْـم ُال ُــاْ ِئ ـ ُ ُ ْ َِ َّ َ
ُ
َ َ
َيقولون َسل ٌم َعليكم ادخلوا الجنة
َ ُ ُْ َْ َُ َ
ِبما كنتم تعملون.
صدق الله العظيم
ذكرى أربعني
ُ
تـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع فيه
 30آب  2019ذكـ ــرى مـ ــرور أرب ـعــن
يومًا على وفاة فقيدنا الغالي
الحاج احمد درويش خازم
( أبو درويش )
(السفير )
أش ـق ــاؤه :عـلــي ،املــرح ــوم مصطفى،
حسن ،سعيد ،وحسني خازم
أبـ ـن ــاؤه :درويـ ـ ــش ،مـحـمــد وع ـبــاس
خازم .
ص ـ ـه ـ ــراه :خ ـل ـي ــل لـ ـقـ ـي ــس ،وح ـس ــن
دلباني.
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة ي ـ ـقـ ــام اح ـت ـف ــال
تأبيني تتلى خالله آيات من الذكر
الحكيم ومجلس ع ــزاء فــي الـنــادي
الـحـسـيـنــي ل ـب ـلــدتــه وادي ج ـي ـلــو -
ق ـضــاء ص ــور ( ل ـلــرجــال ولـلـنـســاء)
عند الساعة الخامسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـ ـف ــون :آل خ ـ ــازم ،آل ل ـق ـيــس ،آل
دلباني ،وعموم اهالي بلدتي وادي
جيلو وجويا
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إعالن بيع للمرة الثالثة
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
رقم املعاملة 2019/81
املنفذ :بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.
وكيله املحامي علي بشروش.
املنفذ عليهم :حسن أحمد الحاج مغنية
وع ـب ــد ال ـك ــري ــم م ـح ـمــد مـغـنـيــة وم ـح ـمــود
محمد عزام.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد ق ـ ـ ــرض م ــال ــي
وع ـقــد تــأمــن بـقـيـمــة مــايــة وأرب ـع ــن ألــف
وثمانماية وثــاثــة وثــاثــون د.أ .وتسعة
وعشرون سنتًا عدا اللواحق.
تاريخ التنفيذ.2016/7/8 :
تاريخ تبليغ االنذار.2016/11/15 :
تاريخ قرار الحجز.2017/1/7 :
تاريخ تسجيله.2017/1/14 :
تاريخ محضر وصف العقار.2017/4/5 :
تاريخ تسجيله.2017/5/6 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :رق ــم /203وادي
جيلو هــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض ضمن
منطقة يغلب عليها الطابع الزراعي ويقع
على تلة مطلة على القرى املـجــاورة قسم
منه مغروس بشتول التبغ حوالي 3000
م 2والباقي من العقار ارض بعل سليخ،
وان الـعـقــار بوضعه الـحــالــي ال يــوجــد له
طريق ولكن له حق املــرور على العقارين
 195و/197وادي جيلو.
مساحة العقار 7717 :م2
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن 308680 :د.أ .ثــاثـمــايــة
وثمانية آالف وستماية وثمانون د.أ.
بــدل الطرح 172243.44 :د.أ .ماية وإثنان
وسبعون الــف ومايتان وثالثة وأربعون
د.أ .واربعة وأربعون سنتًا.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع ومـ ـك ــان إج ـ ــرائ ـ ــه :ال ـســاعــة
الحادية عشرة والنصف صباحًا من يوم
االربعاء الواقع فيه  2019/11/6وذلك أمام
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ جــويــا وعـلــى الــراغــب
بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة ان يقدم
بدل الطرح نقدًا او بكفالة مصرفيه وافية
او شك مصرفي من احد املصارف املقبولة
لحضرة لرئيس دائــرة التنفيذ في جويا
وعليه اتـخــاذ محل القامته ضمن نطاق
ً
املـحـكـمــة م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا ب ـم ـحــام واال
اعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــه ف ــي قـلـمـهــا قــانــونـيــا
وعليه ايداع الثمن خالل مهلة ثالثة ايام
من تاريخ صدور قرار االحالة ودفع الثمن
والرسوم والنفقات بما فيها رسم الداللة
 % 5خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
قرار االحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
قرار رقم1/605 :
تاريخ 8 :آب 2019
إن وزير املالية
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى املـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  4340ت ــاري ــخ
( 2019/01/31تشكيل الحكومة).
ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـق ــان ــون رق ــم  326ت ــاري ــخ 28
حزيران ( 2001املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لعام  )2001ال سيما املادة  73منه،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ق ــرار وزي ــر املــالـيــة رق ــم 1/320
ت ــاري ــخ  ،2010/03/05املـتـعـلــق بتحديد

م ـعــاي ـيــر وم ــواصـ ـف ــات ت ـص ـن ـيــف مـكــاتــب
ال ـت ــدق ـي ــق ال ــداخـ ـل ــي وال ـت ــدق ـي ــق املـسـتـقــل
وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء املـ ـح ــاسـ ـب ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــدق ـي ــق
حـســابــات املــؤسـســات الـعــامــة وحـســابــات
املؤسسات واملرافق التابعة للدولة.
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم  1078ت ــاري ــخ
 2012/12/01امل ـت ـع ـل ــق ب ـت ــأل ـي ــف لـجـنــة
ل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة تـ ـصـ ـنـ ـي ــف م ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـت ــدقـ ـي ــق
وامل ـحــاس ـبــة م ــن اج ــل تــدقـيــق الـحـســابــات
امل ــالـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة
واملرافق التابعة للدولة.
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ط ـل ــب ش ــرك ــة "أب ـ ـ ــو س ـل ـي ـمــان
وش ــرك ــاه ــم" امل ـس ـجــل ت ـحــت ال ــرق ــم 3954
ت ــاري ــخ  2019/03/07ب ـش ــأن تصنيفها
مل ـه ــام ال ـتــدق ـيــق ال ـخ ــارج ــي لـلـمــؤسـســات
واملرافق العامة.
بـنـ ً
ـاء على تقرير لجنة دراس ــة وتصنيف
مكاتب التدقيق واملحاسبة املؤرخ في 15
.2019/03/
يقرر ما يأتي:
املادة األولــى :صنفت شركة "أبو سليمان
وشــركــاهــم" مــن ضـمــن مـكــاتــب املحاسبة
والتدقيق املؤهلة للقيام بمهام التدقيق
الخارجي (املستقل) لحسابات املؤسسات
واملرافق العامة التابعة للدولة.
املـ ـ ـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة :ي ـن ـش ــر ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار فــي
الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة وفـ ــي ثـ ــاث صـحــف
محلية ويبلغ حيث تــدعــو الـحــاجــة .كما
ينشر هــذا القرار على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية.
وزير املالية
علي حسن خليل
إعالن عن فقدان سند تمليك بحري
طلب السيد رامــي دريــد عبدالله  -مواليد
 1969/1/10ال ـ ـحـ ــداديـ ــن /س ـج ــل 1498
الحدادين  -سند تمليك بدل عن الضائع
رق ـم ــه  2011/117ت ــاري ــخ ،2011/4/27
ملركب الصيد املسمى "حنان" رقم ط 1620
ملالكيه رامي دريد عبد الله واحمد فوزي
الشامي واملزود بمحرك ماركة ينمار رقم
.BT2G6698
للمعترض مراجعة رئاسة مرفأ طرابلس
خــال خمسة عشر يــومــا مــن تــاريــخ نشر
هذا االعالن.
رئيس مرفأ طرابلس
عامر بيضا
إعالن بيع باملعاملة 2014/721
محكمة تنفيذ عـقــود رهــن الـسـيــارات في
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2019/9/12الـســاعــة الثانية بعد الظهر
س ـيــارة املـنـفــذ عليها أمـيـنــة خـضــر راقــي
الـبـخــور مــاركــة نـيـســان MICRA ،مــوديــل
 2012رق ـ ــم /162379ط ،ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك مصر
لبنان ش.م.ل .وكيله املحامي رامي سميرة
ال ـبــالــغ /15.638.22/د.أ .ع ــدا ال ـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ /4940/د.أ .واملطروحه
بمبلغ /3400/د.أ .او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويتوجب عليها رسوم ميكانيك

مبناسبة مرور أربعني يوماً
للراقد عىل رجاء القيامة املجيدة
املأســوف عليــه املرحــوم

فؤاد بدوي عبيد
زوجته منى أسعد الشاميل

يقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم االحد يف  1آيلول 2019
الساعة الثانية عرش ظهراً
يف كنيسة مار مارون – الجميزة
عائلة الفقيد وأنسباؤه يشكرون كل من كان معهم يف حزنهم
ويدعون األهل واألصدقاء ملشاركتهم الصالة لراحة نفسه الطاهرة

مـنــذ ال ـعــام  2013فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
الحضور باملوعد املحدد الى مرآب ّ
املدور
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلب سرحال احمد ناصر الدين بوكالته
عن سالم عمر العمري وكيلة منور محمد
بشير سندي ملكية بدل ضائع للعقارين
 4158و 4160برجا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلب الـيــاس يــوســف شـكــور بوكالته عن
نجيب الـيــاس شكور سـنــدات ملكية بدل
ض ــائ ــع ع ــن حـصـصــه ف ــي ال ـع ـق ــارات 949
و 1352و 2244و 2249مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن هـ ـيـ ـئ ــة إدارة الـ ـسـ ـي ــر واآلل ـ ـي ـ ــات
واملركبات عن رغبتها في اجراء مناقصة
عمومية ومـفــاضـلــة عــن طــريــق اس ـتــدراج
ع ـ ـ ـ ــروض لـ ـتـ ـل ــزي ــم إسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ملـ ـه ـ ّـم ــات
الـتـشـغـيــل واإلش ـ ــراف عـلــى صـيــانــة نظام
ّ
الـتـحــكــم بــإشــارات امل ــرور  -نـظــام املــراقـبــة
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة  - CCTVن ـظ ــام ال ـلــوحــات
االلكترونية  -نظام التواصل اإلجتماعي
ضـمــن م ـش ــروع تـطــويــر الـنـقــل الـحـضــري
ملدينة بيروت،
يمكن للراغبني فــي اإلش ـتــراك باملناقصة
العمومية املــذكــورة أعــاه ،الحصول على
نسخة من دفتر الشروط لقاء مبلغ وقدره
مـلـيــونــان وخـمـسـمـئــة أل ــف ل ـيــرة لبنانية
ب ــواس ـط ــة ش ـي ــك م ـص ــرف ــي م ـس ـح ــوب مــن
إح ــدى املـصــارف التجارية لصالح هيئة
إدارة السير واآلليات واملركبات ،وذلك من
قلم هيئة إدارة السير واآلليات واملركبات
ال ـكــائــن ف ــي مـنـطـقــة ال ــدك ــوان ــة  -مصلحة
تسجيل السيارات.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى ق ـل ــم هـيـئــة
إدارة السير واآلل ـيــات واملــركـبــات الكائن
فــي منطقة الــدكــوانــة  -مصلحة تسجيل
ال ـس ـيــارات ،علمًا ب ــأن آخ ــر مــوعــد لتقديم
العروض هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من نهار الخميس الواقع في .2019/9/19
وس ـت ـتــم ج ـل ـســة ف ــض الـ ـع ــروض ال ـســاعــة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر ظ ـه ـرًا م ــن ن ـه ــار الـجـمـعــة
ف ــي  2019/9/20ف ــي املـبـنــى رق ــم ( )1في
مصلحة تسجيل السيارات واآللـيــات في
منطقة الدكوانة.
بيروت في 2019/8/22
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس هدى سلوم
التكليف 1356
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن هـ ـيـ ـئ ــة إدارة الـ ـسـ ـي ــر واآلل ـ ـي ـ ــات
وامل ــركـ ـب ــات ع ــن ال ـح ــاج ــة الـ ــى اس ـت ـئ ـجــار
مـقــر جــديــد ملـصـلـحــة تـسـجـيــل ال ـس ـيــارات
واآللـ ـي ــات ف ــرع عــالـيــه مــؤلــف م ــن حــوالــي
ثمانية غــرف وملحقاتها بمساحة تبلغ
بـ ــن  250و 300م 2مـ ــع مـ ــواقـ ــف كــاف ـيــة
للسيارات.
ي ـم ـك ــن ل ـل ــراغ ـب ــن فـ ــي اإلش ـ ـت ـ ــراك ت ـقــديــم
ال ـعــروض ،تسليمها باليد فــي قلم هيئة
إدارة السير واآلل ـيــات واملــركـبــات الكائن
فــي منطقة الــدكــوانــة  -مصلحة تسجيل
الـسـيــارات ،مــرفــق مــع املستندات التالية:
إف ــادة عقارية  -خــرائــط املساحة العائدة
للبناء املعروض  -رخصة إسكان  -إفادة
ارتـ ـف ــاق وتـخـطـيــط  -إف ـ ــادة م ــن مـهـنــدس
بمتانة البناء املعروض تأجيره).
عـلـمــا ب ــأن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـعــروض
هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا من نهار
الـخـمـيــس الــواقــع فـيــه  ،2019/9/19على
أن يحال امللف بعد هذا التاريخ الى ادارة
االب ـحــاث والـتــوجـيــه فــي مجلس الخدمة
املدنية لكي يبنى على الشيء مقتضاه

بيروت في 2019/8/22
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس هدى سلوم
التكليف 1357
إعالن رقم 2/21
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ع ــن إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم تـقــديــم قـطــع غـيــار وصـيــانــة لــزوم
وزارة الزراعة  -مختبر املبيدات الزراعية -
مديرية الثروة الزراعية بطريقة استدراج
الـعــروض للعام  ،2019وذلــك فــي مبناها
الكائن فــي بئر حسن مقابل ثكنة هنري
شـ ـه ــاب ،ب ـت ــاري ــخ  2019/9/26ال ـســاعــة
العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الـخــاص العائد لـهــذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
او باليد مباشرة ،على ان تصل الــى قلم
مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحــدد الج ــراء
استدراج العروض.
بيروت في 2019/8/20
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 1367
إعالن تلزيم
الساعة 10من يوم الثالثاء املوافق في 24
من شهر أيلول 2019
تـجــري وزارة االع ــام فــي مركزها الكائن
فــي الصنائع ـ ـ بـيــروت اس ـتــدراج عــروض
اسعار لتلزيم تأمني مواد كهربائية لزوم
صيانة مبنى وزارة االعالم.
التأمني املؤقت :ثالثة ماليني ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــق لـ ـ ــه االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك:
االشخاص الحقيقيون واملعنويون الذين
يتعاطون تجارة االصناف املطلوبة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـشــروط ال ــذي يمكن الـحـصــول عليه من
قسم ال ـلــوازم فــي الـ ــوزارة .يجب أن تصل
العروض الــى ديــوان ال ــوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 23من شهر أيلول .2019
بيروت في 23 :آب 2019
وزير االعالم
جمال سليم جراح
التكليف 1369
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض ل ـشــراء قـطــع غـيــار ل ــزوم املــربــط
الـ ـبـ ـح ــري فـ ــي م ـع ـم ــل ال ـ ـ ـ ــذوق الـ ـ ـح ـ ــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 6327/تــاريــخ  ،2019/7/2قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2019/9/27عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/8/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1370
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس ت ـقــديــم
أس ـع ــار ،لـتـلــزيــم أع ـمــال الـصـيــانــة الـعــامــة
لـلـمـبـنــى امل ــرك ــزي ل ـ ــوزارة ال ـطــاقــة وامل ـيــاه

كورنيش النهر  -بيروت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2019/10/1
فعلى االشخاص الطبيعيني واملعنويني
اللبنانيني الذين يتعاطون أعمال صيانة
املباني ،وممن دل االختبار على اقتدارهم
وتتوفر فيهم الـشــروط ال ــواردة في املــادة
ال ـخــام ـســة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط ،الــراغ ـبــن
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر مــن أخ ــر يــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نـصــوص دفـتــر الـشــروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  26آب 2019
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية باإلنابة
املهندسة أورور الفغالي
التكليف 1373
إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة بـعـلـبــك ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة عن
رغ ـب ـت ـهــا ب ــإج ــراء م ــزاي ــدة عـلـنـيــة لـتـلــزيــم
ت ـح ـص ـيــل واردات ال ـ ــوق ـ ــوف الـ ـع ــاب ــر أو
امل ــؤق ــت وف ـقــا لـلـنـظــام تــوقـيــف ال ـس ـيــارات
ض ـم ــن الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـبـ ـل ــدي مل ــدي ـن ــة بـعـلـبــك
بموجب القرار البلدي رقم /244ب تاريخ
.2018/9/24
يقبل لإلشتراك لهذا املزاد:
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـع ــامـ ـل ــة ذات
اإلختصاص والخبرة في إدارة وتشغيل
وص ـيــانــة الـ ـع ــدادات املستعملة لـلــوقــوف
العابر أو املؤقت ملدة سنتني على األقل.
على املـشــارك بــاملــزاد وبـعــد إطــاعــه دفتر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص وامل ــواصـ ـف ــات الـعــامــة
ل ـل ـم ـشــروع وج ـ ــوب إحـ ـض ــار نـ ـم ــوذج عن
ال ـ ـعـ ــداد امل ـق ـت ــرح تــرك ـي ـبــه وت ـق ــدي ــم ش ــرح
مفصل أمــام لجنة املناقصات عــن كيفية
ع ـم ــل ال ـ ـع ـ ــداد ،وت ـش ـغ ـي ـلــه وم ــواص ـف ــات ــه
ومميزاته ومصدره.
ثـ ـم ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط /500.000/ل.ل.
خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
يـكــون امل ــزاد على أس ــاس السعر املقطوع
لـلـعــداد الــواحــد فـقــط ولـيــس عـلــى أســاس
ال ـس ـع ــر املـ ـقـ ـط ــوع ل ـك ــام ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــدادات فــي
املدينة.
يجري املزاد في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم الجمعة الواقع فيه 2019/9/6
ب ــإش ــراف لـجـنــة امل ـنــاق ـصــات ف ــي الـبـلــديــة
وبحضور مندوب عن وزارة الداخلية.
تقدم العروض مرفقة بجميع املستندات
امل ـط ـل ــوب ــة ال ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
بواسطة البريد املضمون املقفل أو باليد
مـبــاشــرة إل ــى قـلــم الـبـلــديــة عـلــى أن تصل
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الخميس الواقع فيه .2019/9/5
رئيس بلدية بعلبك
فؤاد بلوق
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ال ـس ـيــد ن ـش ــان ارتـ ــن دان ــااوغ ـل ـي ــان
ب ــوك ــالـ ـت ــه ع ـ ــن الـ ـسـ ـي ــد هـ ــواك ـ ـيـ ــم زاك ـ ـ ــار
جفتجيان مــالــك الـقـســم رق ــم  /30/بلوك
 /B/من البناء القائم على العقار /2053/
م ــن م ـن ـط ـقــة ال ـب ــوش ــري ــة ال ـع ـق ــاري ــة سـنــد
تمليك بدل عن ضائع بإسم املالك هواكيم
زاكار جفتجيان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
تعلن بلدية دير الغزال عن رغبتها شراء
بيك اب ،وذلك بطريق املناقصة العمومية،
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن االش ـ ـتـ ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
االستحصال على دفتر الـشــروط مــن دار
البلدية.
يبدأ تقديم العروض من تاريخ نشره في
الـجــريــدة الرسمية يــوم الخميس فــي 29
اب  2019وينتهي بعد خمسة اي ــام عند
انتهاء الــدوام الرسمي من نهار االربعاء
في  4ايلول .2019
دير الغزال في 2019/8/20
رئيس بلدية دير الغزال
رفيق فايز الدبس

اعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب ربـيــع وسـيــم حـمــدان وكـيــل عصمت
يــوســف الـحـكـيــم اح ــد ورث ــة يــوســف علي
ال ـح ـك ـيــم س ـن ــدي مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصة مورثه في العقارين  610و 613عني
قني.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن قضائي
صــادر عن محكمة الدرجة االولــى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية ـ ـ
برئاسة القاضي ريما شرف الدين
وعضوية القاضيني سرحال وأبي خليل
رقم االوراق2018/285 :
الجهة املدعية :ربيع املحمد وشفاء ديب
شرف الدين
الجهة املدعى عليها :محمد وهيثم وخالد
وبدرية وامل حسن املحمد
الجهة املـطـلــوب ابــاغـهــا ملجهولية محل
االقامة:
محمد حسن املحمد
االوراق املـطـلــوب ابــاغ ـهــا :االسـتـحـضــار
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــة امل ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/8/9تـحــت رقــم  2018/285والــذي
تطلب بموجبه:
ال ـح ـكــم ب ــال ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــم بتسجيل
االسـ ـه ــم امل ـب ــاع ــة م ـن ـهــم ل ـل ـج ـهــة املــدع ـيــة
مناصفة فيما بينهم ،والبالغ مجموعها
 /274.29/سـهــم فــي ال ـع ـقــار رق ــم /2330
مـنـطـقــة املـصـيـطـبــة ال ـع ـقــاريــة ،وامل ـح ــددة
قـيـمـتـهــا بـمـبـلــغ م ــاي ــة وعـ ـش ــرون مـلـيــون
ليرة لبنانية على االكثر الستيفاء الرسم
النسبي.
الحكم يفرض غرامة اكراهية على املدعى
عليهم قدرها ماية دوالر أميركي عن كل
يوم تأخير في التنفيذ.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارس ــال مــن يـنــوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي مـصــدق اصـ ــوال لتبلغ واس ـتــام
االوراق ال ـخ ــاص ــة ب ـك ــم وذلـ ـ ــك ف ــي مـهـلــة
عشرين يومًا من تاريخ النشر االخير.
بيروت في  27آب 2019
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املنفذ عليهما حسن علي مقبل
ونازك علي حيدر املجهولي املقام
ً
عـ ـم ــا ب ــاحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة  /409/اصـ ــول
محاكمات مدنية تخطرك هــذه الــدائــرة
علمًا بــأن لديها فــي املعاملة التنفيذية
رق ــم  2017/319انـ ــذارًا تنفيذيًا موجهًا
الـ ـي ــك مـ ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك م ـي ــاب
ش.م.ل .ونــات ـجــا ع ــن ط ـلــب تـنـفـيــذ عقد
تــأمــن عـقــاري وعـقــد تـجــاري وعـقــد فتح
اعتماد وكشف حساب وسند دين بقيمة
/258.368.25/د.أ.
/57.990.33/د.أ .عــدا الفوائد والرسوم
واملصاريف وعليه تدعوكم هذه الدائرة
للحضور اليها بالذات أو بواسطة وكيل
قــانــونــي لـتـسـلــم الـتـنـفـيــذي خ ــال مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
مــع نسخة االن ــذار ليصار بعد انقضاء
هذه املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة
ايــام الــى متابعة التنفيذ في حقك حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيسة أماني فواز
رقم التنفيذ2018/126 :
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :ف ــرنـ ـسـ ـبـ ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـت ــه
املـحــامـيــة لـبـنــى م ـس ـقــاوي املـنـفــذ ض ــده:
أحمد مصطفى بكداش امليناء حلويات
بكداش سابقًا.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد قـ ــرض بـقـيـمــة
 12144000ل.ل .ب ــاإلض ــاف ــة ل ـل ـفــوائــد
والرسوم
تــاريــخ التنفيذ 2018/3/6 :تــاريــخ قــرار
الـحـجــز الـتـنـفـيــذي 2018/8/13 :تــاريــخ
تسجيله2018/09/24 :
ت ـط ــرح الـ ــدائـ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
الـحـصــة ال ـعــائــدة للمنفذ ض ــده البالغة

 /800/سـهــم باملقسم  /18/مــن العقار
 /107/مـنـطـقــة امل ـي ـنــاء  /12/الـعـقــاريــة
وهو مستودع بالطابق السفلي ومخزن
ودرج وحـ ـم ــام بــال ـطــابــق االرضـ ـ ــي يقع
ب ــاملـ ـيـ ـن ــاء شـ ـ ـ ــارع بـ ـ ــور سـ ـعـ ـي ــد ،م ـقــابــل
تريبولي بالزا مساحته  100م2
تخمني الحصة موضوع البيع116.666 :
د.أ .بدل الطرح.$/70.000/ :
تاريخ ومكان وشــروط املــزايــدة :االثنني
 2019/10/14الـســاعــة  1:00ظـهـرًا قصر
الـعــدل بطرابلس مكتب الرئيسة أماني
ف ــواز ،على الــراغــب بــاإلشـتــراك باملزايدة
ات ـخ ــاذ م ـقــامــا ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة
ودفع بدل الطرح بموجب شيك مسحوب
على مـصــرف لبنان بــإســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ طرابلس وعليه زيــادة عن الثمن
دفع رسمي التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
عبد املنعم الرشيد
اعالن تلزيم
ت ـجــري مــؤس ـســة م ـيــاه ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة من
ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2019/9/17
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة تتعلق بـتـقــديــم نقل
وتركيب مجموعة توليد كهربائية لزوم
املبنى املــركــزي في مؤسسة مياه لبنان
الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مكاتب املؤسسة
الــواق ـعــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـح ــادي عـشــر من
مـبـنــى ك ـب ــارة ال ـكــائــن ف ــي شـ ــارع صــاح
الـ ـ ــديـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (ه ـ ــات ـ ــف:
.)06/626742
تقدم العروض في مهلة اقصاها الساعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ب ـع ــد ظ ـه ــر اخـ ــر يـ ــوم عـمــل
يسبق موعد اج ــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة  /املدير العام
خالد بركات عبيد
اعالن تلزيم
ت ـجــري مــؤس ـســة م ـيــاه ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/9/17مناقصة
عمومية تتعلق بتقديم سيارات وآليات
غير سياحية لزوم مؤسسة مياه لبنان
الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مكاتب املؤسسة
الــواق ـعــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـح ــادي عـشــر من
مـبـنــى ك ـب ــارة ال ـكــائــن ف ــي شـ ــارع صــاح
الـ ـ ــديـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (ه ـ ــات ـ ــف:
.)06/626742
تقدم العروض في مهلة اقصاها الساعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ب ـع ــد ظ ـه ــر اخـ ــر يـ ــوم عـمــل
يسبق موعد اج ــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة  /املدير العام
خالد بركات عبيد
إعالن بيع باملعاملة 2019/67
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2019/9/12ابـتـ ً
ـداء من الساعة  3:00بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ع ـلــي حسني
موسى ماركة هيونداي  ACCENTموديل
 2014رق ــم /132838/ص الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـنــك
س ــوس ـي ـت ــه ج ـ ـنـ ــرال فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ش.م.ل.
وكيله املحامي جـهــاد ابــي صــالــح البالغ
 $/5146.56/عـ ــدا الـ ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة
ب ـم ـب ـل ــغ  $/6540/وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة بـسـعــر
 $/4500/او ما يعادلها بالعملة الوطنية
ويترتب عليها ميكانيك منذ العام .2015
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مــرآب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
مأمور التنفيذ
شكيب حمزه
إعالن بيع باملعاملة 2018/525
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في

 2019/9/12ال ـس ــاع ــة  2:30ب ـعــد الـظـهــر
س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا عـ ــائـ ــده حـســن
حـمــود وأي ـمــن أحـمــد بـيـطــار مــاركــة اوبــل
 ASTRA ENJOYم ـ ــودي ـ ــل  2010رق ــم
ً
/463699/ج الخصوصية تحصيال لدين
طــالــب التنفيذ بنك ع ــودة ش.م.ل .وكيله
املحامي انــدره نهرا البالغ $/8.837.25/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/5166/
وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــه بـ ـسـ ـع ــر  $/4000/او مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وإن رس ــوم
امليكانيك قد بلغت /240.000/ل.ل .فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
ال ــى م ــرآب امل ـ ـ ّ
ـدور ف ــي ب ـي ــروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن بيع باملعاملة 2018/651
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
ً
إبتداء من الساعة  3:00بعد
2019/9/12
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه فـ ــادي ادوار
وهبه ماركة مرسيدس  C200موديل 2008
ً
رقــم /219122/ط الخصوصية تحصيال
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ســوس ـي ـتــه
جـنــرال فــي لبنان ش.م.ل .وكيله املحامي
ج ـه ــاد اب ــي ص ــال ــح ال ـبــالــغ $/7549.50/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/10391/
واملطروحه بسعر  $/7200/او ما يعادلها
بالعملة الــوطـنـيــة وإن رس ــوم امليكانيك
قــد بلغت /313.000/ل.ل .فعلى الــراغــب
ب ــال ـش ــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد امل ـح ــدد الــى
مــرآب الصحناوي فــي بـيــروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
مأمور التنفيذ
ميشال حكيم

◄ خرج ولم يعد ►
ه ــرب ال ـع ـمــال الـبـنـغــادشـيــون
ال ـ ـ ــواردة اس ـمــائ ـهــم م ــن شــركــة
ايترنتي ش.م.ل
HAQUE MIA
JAHANGIR MIAH
MOHAMMAD RAMJAN MIAH
MOHAMMUD MAMUN MIA
BADAL
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـهــم
ش ـي ـئ ــا االتـ ـ ـص ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/422180

◄ لاليجار ►
صالة لاليجار بسعر مغري
قريطم  -راس بريوت -
بناية السحاب
 3360مرت مربع -
هيرببوخليل سابقاً -
تليفون 03648573

◄ للبيع ►
ع ـ ـ ـقـ ـ ــار كـ ـ ــورن ـ ـ ـيـ ـ ــش الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــر /
االشــرف ـيــة ،خـلــف 1200 ،TVA
م 2زاويـ ـ ـ ـ ـ ــة( ،%20 ،ش ـ ــرك ـ ــة)،
 $4000املتر .ت76/679391 :
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات –
دائــرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في
مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت،
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
اسم املكلف
9942
شركة ديراب للتجارة ش.م.م
95158
مؤسسة محمد الدره للتجارة والصناعة
120332
احمد محمد عامر
128587
عرمون العقارية
218433
الشركة التقنية الحديثة للتجهيزات
242184
حاتم محمد الرفاعي
246844
وليد احمد موسى
255463
بالستي باكينغ ( حسني علي السلمان)
282471
جورج يوسف حبيتر
290564
محمد سليم يوسف الرفاعي
304007
علي خالد دياب
312395
شوك اتش اند اس ش.م.م CHOC H&S
1001120
ابراهيم الياس مخائيل
1072378
روالن جان الحداد
1170801
كالي فود ش م م
1242418
شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م.
1320881
شركة تكنومتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م.
شاتو سانكتوس -كوتو دي بوتريس مار ماما-لبنان(رامز فيليب عواد) 1462173
1566702
ج.ر.بتروليوم ش.م.م
1756845
اوربان أرت لبنان ش.م.م
1779361
مورادو كارز(MORADO CARS-دياال النداف الفخري)
1818238
مؤسسة شهد للتجارة  -أحمد حسن الحريري -
1907655
مالتي توولز سباليرز MULTI TOOLS SUPPLIERS
2243782
شركة العالء للتجارة واالستثمار
2277101
الديوان للتجارة العامة (باسم خليل خليل)
2397810
TEXTILE CREATIONS
2430118
مايك حنا سماحة
2431881
الياسمني غروب
2431892
الدمج للتجارة العامة
2536001
زيدان امللك للتجارة العامة
2606072
خليل للباطون الجاهز ش.م.م
2685588
شركة توب غير ش.م.مTOP GEAR S.A.R.L .
2772997
الفهد للصناعة والتجارة العامة
3006993
ورثة لويس يوسف الزغبي
3015791
Contracting and More
3071063
ترايد كونسالت ش.م.ل
3327951
RAHAF CELL
3441221
يونيكوم للتجارة والخدمات ش.م.م
3453263
م.أ .فاشن بايز ش.م.م
3562096
نجيبة فوزي البرنس
139004
فور ستارز
231072
شركة الخدمات الفنية هبر اندستري
332586
محمد مصطقى قدور
544510
جاد جوزف جبر
580816
ندا مرعب مرعب
780481
دستربيوشن اوف تكنولوجي (جورج جان مزرعاني)
1236995
شركة سي ان سي انجينيرز ش.م.م
1443875
ELITE MOTORS
1716397
اي اتش تي للتجارة العامة واملعادن
1819552
حسن حسني زعيتر
1989185
ر.ا.س .موتور ديفيجني ش.م.م.
2014910
شفشق شوبس chafchak shops -
البحر املتوسط للتعهدات والتجارة العامة  -مروان محمود شلفون 2094884
2196171
سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.
2277672
محل احمد علي ياسني التجاري
2365543
العبد للتجارة العامة  -زياد خالد العبد
2445874
عنيسي للتجارة (ابراهيم حسن عنيسي)
2530419
ديانا علي طحان
2538145
TJ ENTERTAINMENT SARL
2541115
طالل حسن زينه

رقم البريد املضمون
RR200266471LB
RR200264189LB
RR200265476LB
RR200265198LB
RR200264042LB
RR200264728LB
RR200264762LB
RR200264334LB
RR200264039LB
RR200265635LB
RR200264555LB
RR200265706LB
RR200265493LB
RR200265927LB
RR200263529LB
RR200264440LB
RR200265935LB
RR200265873LB
RR200264630LB
RR200264745LB
RR200266511LB
RR200266499LB
RR200265365LB
RR200266485LB
RR200265842LB
RR200265621LB
RR200263563LB
RR200265604LB
RR200265595LB
RR200265405LB
RR200265502LB
RR200264144LB
RR200264317LB
RR200265048LB
RR200264087LB
RR200266065LB
RR200265811LB
RR200265825LB
RR200265808LB
RR200265768LB
RR200264325LB
RR198360051LB
RR200263166LB
RR200263121LB
RR200264303LB
RR200264158LB
RR200262877LB
RR200263373LB
RR200264776LB
RR200264453LB
RR200263210LB
RR200264419LB
RR200264731LB
RR200264348LB
RR200264612LB
RR200264246LB
RR200264250LB
RR200263254LB
RR200263532LB
RR200263223LB

2563364
E.R.A& CO FOR GENRAL TRADING
2587666
شركة الومينا ش.م.م
2587937
توب كير كاراج ش.م.م
2729839
التاجر  the dealerش م م
2749057
بروفايل تك ش.م.م
2969695
فاروق صقر
3006987
اميل كامل جبرايل سالمة
3007199
احمد سالم احمد بامحرز
3007213
جاد الله محمود ابو دياب
3007788
عدنان توفيق مرتضى
3010354
محمد سامي محمد جميل دندن
3019158
اندر كونستركشن ش.م.لUNDER CONSTRUCTION S.A.L .
3121749
ناسيونال ارت ش.م.ل.
3331301
اليف فتنس اشرفيه ش.م.م
3386146
دايلي مارت  -توصية بسيطة
3391823
W-H
3422344
ستار هاي  -للسياحة والسفر
ش ــرك ــة ( BS TEXTILE LTDش.ت.ب)(ابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ن ـج ـيــب بـسـمــا 3440805
وشريكاه)
3464319
MENESSA TRADING

RR200263308LB
RR200264073LB
RR200264277LB
RR200264759LB
RR200264657LB
RR200264983LB
RR200265051LB
RR200265065LB
RR200264997LB
RR200265025LB
RR200265003LB
RR200260160LB
RR200263081LB
RR200262925LB
RR200263047LB
RR200263020LB
RR200262965LB
RR200263016LB
RR200263104LB
التكليف 1364

إعالم تبليغ
املوضوع:تبليغ
تدعو وزارة املالية-مديرية املالية العامة -مديرية الــواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار-
الدائرة اإلداريــة املكلفني الــواردة اسماؤهم أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار-
حلبا -لتبليغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام,واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله,علمًا أنه سيتم نشر
هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

رقم االنذار اسم املكلف
كرابات سركيس كنترجيان
1109
جورجيت كرابات كنترجيان
1110
جوني كرابات كنترجيان
1122
دباح راغب طالب
1149
الياس ابراهيم عبود
1153
ميشال خليل اسحاق
1163
ورثة حنا اسحق حنا
1164
عبد الكريم حكمت املحمود
1182
غسان محي الدين نعماني
1187
جرجس مخول فريسه
1192
خضر عيسى قاسم
1194
جورج ضاهر زهر
1198
موريس ضاهر موسى زهر
1201
عادل احمد محمد علي حسن
1217
هاشم غير مذكور
مريم محي الدين طه
1220
زهير أحمد أحمد العيتاوي
1230
محمد عمر املحمد
1231
جمال حسن لطيف
1232
نجال يعقوب يوسف
1243
هيالنة شحادة اسبر حنا
1251
شاديا جرجس عاصي
1257
حنه جرجس خليل عاصي
1263
منتهى جرجس عاصي
1264
عوض جرجس عاصي
1265
دنيا جرجس عاصي
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
نقد
ً
فيلم شعبوي سمج «بال هيبة» ...فعال بال هيبة!

فنون بصرية

تجهيز أدائي عن فكرة االنتماء والحدود

عالء ميناوي ،فلسطيني في أمستردام
نادين كنعان
ب ــن ع ــام ــي  2016و ،2018أع ـ ـ ّـد عــاء
م ـ ـي ـ ـنـ ــاوي ( )1982بـ ـحـ ـث ــا فـ ـنـ ـي ــا فــي
أم ـس ـتــردام حـيــث ال ي ــزال مقيمًا لنيل
شهادة املاجستير في الفنون الجميلة
والسينوغرافيا والتصميم ،تمحور
ح ــول االن ـت ـمــاء وعــاقـتــه بــالـفـضــاءات
ّ
الحسية واألماكن.
ي ــومـ ـه ــا ،ح ـم ــل ال ـب ـح ــث ع ـ ـنـ ــوان The
– Performativity of belonging
Between Utopia and Dystopia
(فــاع ـل ـيــة االن ـت ـم ــاء ـ ـ ب ــن ال ـيــوتــوب ـيــا
ّ
وال ــدي ـس ـت ــوب ـي ــا) ،ورك ـ ـ ــز ف ـي ــه ال ـف ـنــان
امل ــول ــود ألب فلسطيني وأم لبنانية
ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــزء ال ـف ـل ـس ـفــي والـ ــوجـ ــودي
لـلـمــوضــوع ،قبل أن ُيـتــرجــم بتجهيز.
أدخل عالء الناس إلى ما يشبه اآللة في
ّ
التخرج،
فترة زمنية بعد  30عامًا من
أي في سنة  2048حيث تختفي فكرة
االن ـت ـمــاء وت ـصــادف ذك ــرى م ــرور مئة
ع ــام ع ـلــى ال ـن ـك ـبــة .ي ــدخ ــل امل ـشــاركــون
ّ
على شكل مجموعات صغيرة يتألف
ّ
ك ــل مـنـهــا مــن أرب ـعــة أفـ ــراد ،وتسألهم
امل ــاك ـي ـن ــة ع ــن ح ـي ــوات ـه ــم وط ـفــول ـت ـهــم
وذكــريــات ـهــم ،وي ـخــوضــون رحـلــة على
م ــدى  20دق ـي ـقــة .ب ـعــدهــاُ ،ي ـص ــار إلــى
ّ
طرح أسئلة أخرى تحث على «التفكير
سويًا حول فكرة االنتماء».
ّ
ال شك في أن إيجابيات انتقال الجئ

فلسطيني في لبنان للدراسة والعمل
وال ـع ـي ــش ف ــي ه ــول ـن ــدا ك ــان ــت ك ـث ـيــرة،
أبرزها إتاحة الوقت أمامه للتفكير في
عملية صـنــع الـعـمــل الـفـنــي والـحــاجــة
إلـ ـ ـ ــى «إش ـ ـ ـ ـ ـ ــراك نـ ـفـ ـس ــي ج ـ ـسـ ــديـ ــا فــي
تجهيزاتي» ،على ّ
حد تعبيره.
«ع ـنــدمـ ّـا أن ـه ـيــت م ـش ــروع املــاجـسـتـيــر
قـ ّـررت أنني ال أريــد التوقف ،بل أرغب
ثان وثالث وأكثر .فأنا
في إنجاز جزء ٍ
ت ـ ّـواق للحديث عــن االنتماء مــن زاويــا
مختلفة» ،يــؤكــد مـيـنــاوي ّ فــي اتـصــال
مع «األخبار» .ثم يشرح أنه في ،2019
ارتأى االشتغال على الشق السياسي
للموضوع ،أي طرح أسئلة عن ماهية
الــدولــة ،واالنـتـمــاء ،وال ـحــدود ،والعقد
االجتماعي بني الناس...
هـكــذا ،يكشف صــاحــب «ن ــور يرتحل»
(تجهيز ضوئي) عن مشروعه الجديد
« /2048أج ـس ــاد ـ ـ ـ حـ ــدود ـ ـ ـ ان ـت ـمــاء»،
بـ ــن الـ ـخ ــام ــس والـ ـس ــاب ــع مـ ــن أي ـل ــول
(س ـب ـت ـم ـب ــر) امل ـق ـب ــل ض ـم ــن ف ـعــال ـيــات
مهرجان «فرينج» في أمستردام .وعن
سبب محافظته في الجزء الثاني على
ّ
اســم « ،»2048يؤكد ميناوي أن األمــر
مرتبط بالذكرى املئوية األولى للنكبة
ّ
الفلسطينية« :أنا من مخلفات ما جرى
ّ
في عــام  1948بشكل أو بآخر ،كما أن
فـكــرة الـ ـ  100سنة بـحـ ّـد ذاتـهــا تتمتع
بأهمية ووقع َ
كبير ْين» .اليوم ،ينطلق
عالء ميناوي من تجربته الشخصية

االسم مستوحى من ذكرى مرور
مئة سنة على النكبة
إلعــداد مشروعه املنتظر ،فهو ّ
يسمى
ـان «الج ـ ـئ ـ ــا» ب ـي ـن ـم ــا تـصـفــه
فـ ــي لـ ـبـ ـن ـ ّ
هولندا بــأنــه  statelessأو (بــا دولــة/
جنسية) .بــن هــذا الـشــاب والجمهور
«تــاريــخ وحـ ــدود» ،تكشف الكثير من
الـقـصــص والـخـفــايــا وتــوضــح الكثير

من األمور.
فهل انعدام الجنسية هو الحل ،كونه
الـشــاهــد عـلــى «ف ـشــل ال ـن ـظــام»؟ ســؤال
يرغب الفنان الذي درس في «الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» فـ ــي ب ـي ــروت
ط ــرح ــه ،م ــع دعـ ــوة الـجـمـيــع إل ــى عــدم
االنتماء إلى أي مكانَ ،
ولنر «ما الذي
سيحدث».
العرض املقبل سيكون في حـ ّ
ذاته
ـد
ّ
تـجــربــة ينضم إلـيـهــا ال ـح ـضــور .إنــه

عبيدو باشا

ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ت ـج ـه ـي ــز أدائـ ـ ـ ـ ــي ،تـ ــدور
رحـ ـ ـ ــاه ف ـ ــي غـ ــرفـ ــة «ك ـ ـنـ ــت مـ ــوجـ ــودًا
فيها .سيدخل الـنــاس إليها بعدما
ّ
ً
تــركـتـهــا ووخــل ـفــت ورائ ـ ــي تسجيال
صـ ــوت ـ ـيـ ــا س ـ ـي ـ ـس ـ ـم ـ ـعـ ــو ّنـ ــه» ،ي ـ ـقـ ــول.
ويـتــابــع« :ســأقــول لهم إنـنــي وصلت
إلى االنتماء الكامل وسأخبرهم عن
نفسي وعــاقـتــي بـهــذه الـفـكــرة وعــن
ك ـي ــف يـمـكـنـهــم ت ـح ـق ـيــق ذلـ ـ ــك ،فـيـمــا
ُ
سيطلب منهم فعل أشياء وطقوس
فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل بـ ـ ـل ـ ــوغ هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف».
املـشــاركــون لــن يــزيــد عــددهــم عــن ،34
سـيـنـخــرطــون بـحـســب م ـي ـنــاوي في
تجربة جماعية ستدخل فــي الوقت
ّ
نفسه إلى حياة كل منهم على حدة،
في الوقت الذي يستمع فيه الجميع
إلى تجارب بعضهم البعض.
الثالث ال يــزال يلفه الغموص،
الـجــزء
لكن األكيد ّأنه ُ
سيعرض في مهرجان
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فــي ع ــدد مــن امل ــدن الـهــولـنــديــة .كــل ما
ّ
نـعــرفــه عــن الـعـمــل حـتــى اآلن أن مـ ّـدتــه
ال ت ـت ـج ــاوز الـ ـ ـ  15دق ـي ـق ــة ،وس ـي ـكــون
الجمهور مرغمًا على املــرور فيه قبل
الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى الـ ـع ــرض أو امل ـســرح ـيــة
ال ـت ــي ح ـض ــروا م ــن أج ــل مـشــاهــدتـهــا.
مفهوم
باختصار ،سيتناول العرض َ
االنتماء لكن في قالب وطرح مختلف ْي،
وبني شخصني فقط هذه ّ
املرة.

وجهة نظر

يو ــ يو ما ختام «بيبلوس» :من باخ إلى «مشروع ليلى»
بشير صفير
ّ
رف ـ ــض الـ ــرجـ ــل امل ـ ـسـ ــن الـ ـج ــال ــس عـلــى
م ــرف ــأ ج ـب ـيــل ،ال ــدع ــوة امل ـجــان ـيــة الـتــي
عــرضـتـهــا ًعـلـيــه الـصـبـيــة ال ـت ــي كــانــت
ِّ
ت ــوزع رزم ــة مــن بـطــاقــات الــدخــول إلى
ّ
أمسية عــازف التشيلو يو ـ يو ما في
ختام «مهرجانات بيبلوس الدولية»
مساء السبت الفائت .فالساعة تخطت
والنصف واألمسية ستنطلق
الثامنة ً
بــن لحظة وأخ ــرى .بعد الـتـشــاور مع
زميلها ومحاوالتها ّ
العدة إليجاد من
َ
قــد تـهـ ّـمــه آخ ــر بـطــاقــتــن فــي حــوزتـهــا،
لم تجد سوى عامل البلدية الــذي كان
عمل ّطويل يبدو أنه
يــرتــاح مــن نهار
ٍ
س ـي ـطــول ب ـع ــد ،م ــع ت ــدف ــق امل ـئ ــات إلــى
هــذه البقعة مــن مدينته .بالتالي ،من
الطبيعي أن تعرض عليه بطاقة ،ومن
الطبيعي أكثر أن يرفض .هذا املشهد،
ت ـ ــاه ب ـع ــد ن ـح ــو رب ـ ــع س ــاع ــة م ــن ب ــدء
األم ـس ـيــة ،مـشـهــد ال ـهـ ّـامــن بــامل ـغــادرة،
ألن ـه ــم ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أتـ ــوا لـيـسـ ّـجـلــوا
ح ـض ــوره ــم ،ف ـث ـمــة دع ـ ــوات ًوصـلـتـهــم
مجانًا ،وأرادوا تلبيتها لياقة ال أكثر.
هـ ــذا «ال ـ ـنـ ــزوح امل ـع ــاك ــس» ل ــم يـتــوقــف
طــوال األمسية التي انطلقت في تمام
َ
الـتــاسـعــة ،واس ـت ـمــرت لـســاعــتــن وربــع
ال ـســاعــة ت ـمــامــا .بــال ـتــالــي ،إن املـشـهــد
الذي رآه املوسيقي الصيني ـ األميركي
عند اعـتــائــه املـســرح ليس «حقيقيًا»
ُ
إذا صح القول .ال ،بالتأكيد لم ت َبع كل
البطاقات ،وال الشغوفون باملوسيقى
وامل ــولـ ـع ــون ب ــرم ــزه ــا ال ـع ــامل ــي ه ــم مــن
م ـ ــأوا امل ـ ـ ــدرج ال ـض ـخ ــم .ل ـك ــن ال ب ــأس
بــالـصــورة املفتعلة واملــركـبــة مــن جهة
الحضور ،إذ تبدو مناسبة تمامًا لتلك
املركبة أيضًا من جهة املسرح .فزائرنا
ال يهتم بحقيقة األمور أكثر مما يهتم
بظاهرها.
األم ـ ـس ـ ـيـ ــة ت ـخ ـل ـل ـه ــا أداء مل ـت ـت ــال ـي ــات
ّ
املنفرد الست للمؤلف األملاني
التشيلو
ِ
ب ــاخ .ســاعـتــان ورب ــع مــن ال ـعــزف شبه

املـ ـت ــواص ــل .س ـت ــة أعـ ـم ــال م ــن تــركـيـبــة
واح ـ ـ ــدة 36 .م ـق ـطــوعــة مــوس ـي ـق ـيــة من
ال ـنــوع الـصـعــب .ه ــذا إن ـجــاز كبير ألي
موسيقي ،لكن لكي ّ
يعد إنجازًا ،يجب
ّ
أل يعتريه هذا الكم من األخطاء الذي
شاب أداء يو-يو ما للعمل .ال شك في
ّ
أن الـظــروف املناخية عاكست العازف
ال ـب ــارع تـقـنـيــا ،فــال ـحــرارة أو الــرطــوبــة
هـ ـم ــا ع ـ ـ ــدوا اآلالت الـ ــوتـ ــريـ ــة ،فـكـيــف
إذا اجـتـمـعـتــا ف ــي ت ـلــك الـلـيـلــة ال ـحــارة
على بعد أمـتــار مــن الـبـحــر .هــذا يغفر
ّ
للعازف نصف أخطائه ،لكن أل تسمع
ّ
إل املديح املكال من كعب ال ـ «الروس»
(قاموس اللغة الفرنسية) في دردشات
أرستوقراطيي املوسيقى الكالسيكية
الخارجني من األمسية باتجاه املطاعم
الـقــريـبــة ،فـهــذا مــا ال تفسير لــه فــي أي
قاموس .طبعًا ،هذا الكالم ُ
يع ّده هؤالء
ً
هراء آتيًا من َج َهلة حاقدين :املوسيقي
األميركي الكبير أخطأ؟ من يجرؤ؟!
ً
حسنًا .أوال ،ناهيكم بـ «الخطأ» الذي
ال يمكن املــرافـعــة بـشــأنــه بـسـهــولــة ،أال
وهو اإلحساس في األداء ،وهو بنظرنا
م ـع ـ ٌ
ـدوم ف ــي حــالــة ي ــو-ي ــو م ــا ،يمكننا
أن نفيدكم بــائـحــة مــن عـشــرة أخـطــاء
واضحة على األقل َ
وردت في األمسية
ّ
ك ـكــل ،وهـ ــي ،بــاملـنــاسـبــة ،لـيـســت كــلـهــا
م ــن ال ـن ــوع الـ ــذي يـتـحـمــل مـســؤولـيـتــه
الـ ـع ــازف ،بـمـعـنــى أن ـهــا لـيـســت ناتجة
مــن ضـعــف تـقـنــي أو وضـعـيــة أصــابــع
خ ــاط ـئ ــة أو اسـ ـتـ ـب ــدال ن ــوط ــة ب ــأخ ــرى
غير صحيحة بسبب خلل في الذاكرة
(ب ـم ــا أن األداء ح ـصــل بـ ــدون م ــدون ــة،
كما تفرض األص ــول) ،بل أن معظمها
آت مما ّ
يسمى بـ«خيانة اآلل ــة» ،أو ما
ٍ
ك ــان يــزعــج ال ــراح ـل ــة جــاك ـلــن دوبــريــه
ّ
فــي تشيلو الـسـتــراديـفــاريــوس (أشهر
وأثمن اسم في صناعة اآلالت الوترية)
امل ـس ـ ّـم ــى «داف ـ ـ ـيـ ـ ــدوف» ،وال ـ ـ ــذي كــانــت
تشتكي ّ
مما ّيمكن ترجمته بـ «مفاجآته
غ ـيــر امل ـت ــوق ـع ــة» (.)unpredictability
ّ
وبــاملـنــاسـبــة ،تشيلو «داف ـي ــدوف» هو

اعتلى الفنان
الصيني ــ
األميركي
المسرح
على مدى
ساعتين وربع
الساعة

ملك يو ـ يو ما ،منذ رحيل األسطورة
اإلنـكـلـيــزيــة ،ولـكــن لسنا متأكدين من
أنه اصطحبه معه إلى موعده الجبيلي
ّ
(باملناسبة ،صوت التشيلو كان ساحرًا
في األمسية) ،فهو يملك غيره من آالت
ّ
التشيلو املحترمة .لكن في كل األحوال،
النتيجة واحــدة :كم هائل (نسبيًا) من
األصــوات الناشزة ،باإلضافة إلى تلك
ال ـت ــي ي ـت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا ال ـع ــازف
بالكامل والناتجة عن وضعية خاطئة
لألصابع.
ً
افتراء في
ثانيًا ،إن وجدتم إجحافًا أو
هذا النقد ،نحن على استعداد للمراهنة
بأن هذا التسجيل مستحيل أن يصدر
ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي .ف ـب ـعــض الـتـسـجـيــات

الـ ـحـ ـي ــة (ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرًا ف ـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــو)
تشوبها أخطاء بشرية تزيدها سحرًا،
ل ـكــن ه ـكــذا إص ـ ــدار ل ــن يــرح ـمــه الـنـقــاد
األجانب (يتمتعون بمصداقية عالية
عند جمهور الكالسيك اللبناني) .هذا
ال يعني أن الرجل لم يبرع في بعض ما
قـ ّـدم ،بــاألخــص فــي املتتالية الخامسة
(بــاسـتـثـنــاء خ ـتــام م ـقـ ِّـدم ـت ـهــا) ،مقابل
املتتالية الــرابـعــة الـتــي كــانــت األس ــوأ،
باألخص في املقطع ّ
املسمى ،Bourrée
هذا اسم رقصة ،وللمفارقة فإنه يعني
َّ
«محشوة»… وهنا ،باألخطاء!
أيضًا
َ
ب ـع ــد ت ـق ــدي ــم س ــاع ــت ــن م ــن مــوسـيـقــى
ب ــاخ ،خــرج يــو ـ ـ يــو مــا ،ثــم عــاد ليعلن
«بصدق» قل نظيره بأنه سيعزف لنا
ٍ
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«غـ ّـنـيــة لبنانية ّ
بحبها كـتـيــر»… قــال
هــذا الـكــام بالعربية (كما فعل خالل
األم ـس ـيــة) .بــال ـكــاد فـهـمـنــا عـلـيــه (كـمــا
حصل معنا خالل األمسية) وانطلقت
األغ ـن ـي ــة الـ ـت ــي ل ــم «يـ ـتـ ـع ـ ّـرف عـلـيـهــا»
أحــد… صــدر فقط بعض الـصــراخ من
بضعة حاضرين (ربـمــا ّادع ــوا بأنهم
حذروا ما هي ،ال أكثر!) ،لكن الغالبية
َ
انـقـسـمــت بــن َم ــن خـ ِـجــل ِم ــن «جـهـلــه»
ومن ّ
تجرأ على سؤال «جيرانه» عنها
م ــن دون أن ي ـل ـقــى سـ ــوى ارت ـيــاح ـهــم
لـحـقـيـقــة أن ـن ــا ن ـب ــدو «ب ــال ـه ــوا سـ ــوا».
علمنا الحـقــا ،مــن الخبر الــذي نشرته
وسائل الــواصــل االجتماعي الخاصة
باملهرجان (!) ،أنها كانت أغنية لفرقة
«مشروع ليلى».
الـنـقـلــة م ــن ب ــاخ إل ــى «م ـش ــروع ليلى»
ّ
سيسجلها التاريخ ،ال شــك .لكن ،بما
ّ
ّ
أن ال ـســيــد ي ــو ـ ـ ي ــو ان ـض ــم إل ــى جــوقــة
مـ ـ ّ
ـروجـ ــي مـ ـش ــروع «م ـ ـشـ ــروع ل ـي ـلــى»،
وب ـم ــا أنـ ــه ال يـ ـ ــزال رك ـي ـك ــا ج ـ ـدًا بـلـغــة
ال ـض ــاد ،ف ــرج ـ ً
ـاء مــن مطلقي هــاشـتــاغ
#م ــع_مـ ـش ــروع_لـ ـيـ ـل ــى_ض ــد_الـ ـقـ ـم ــع،
الذين يناضلون ضد تأليه األشخاص
والــذيــن ينتفضون فــي وجــه مــن يهني
ال ـنــاس ب ـم ـفــردات تـمـ ّـس مـشــاعــر ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة وال ـ ــذي ـ ــن ال
يـتـســاهـلــون فــي قضية تعنيف امل ــرأة
والذين ّ
اآلخر ورأيه،
يقدسون احترام
ّ
ّ
العلني
أن يترجموا له كالم حامد سنو
ّ
تصور وتصميم ،ال
واآلتي عن سابق
َ
نتيجة انفعال آنــي (بدليلني :االتفاق
ع ـلــى «ال ـك ـل ـمــة ال ـف ـصــل» ال ـتــي تنطلق
ع ـن ــده ــا امل ــوس ـي ـق ــى ونـ ـش ــر ال ـف ـيــديــو
الحقًا بشكل رسمي) في قلعة بعلبك
(ال ـف ـيــديــو ُم ــرف ــق ع ـلــى مــوق ـع ـنــا) ،كي
ال ي ـسـ ّـجــل ال ـت ــاري ــخ ن ـق ـلــة مــوسـيـقـيــة
وأخالقية ثانية بهذا الحجم ،مع أننا
ال ننتظرها لنرمي ،وفي وجه الجميع،
الهاشتاغ الذي لن يتبناه أحد (وهذه
نعمة) في هذا املجتمع العدو# :ضد_
القمع_ضد_مشروع_ليلى.

ي ـن ــزع ال ـع ـق ــل ال ـه ـي ـل ـي ـنــي إلـ ــى إفـ ــراغ
ال ـس ـم ــاء .ال أسـتـطـيــع أن أن ـطــق اســم
ال ـس ـمــاء ف ــي «ب ــا هـيـبــة» ألن الفيلم
(كتابة وإخراج رافي وهبي) ،املطروح
حاليًا في الصاالت اللبنانية ،يراوح
داخ ــل الـنـمــاذج املتهافتة ،بعيدًا من
امل ـص ــادر املــؤس ـســة .ه ــذا فـيـلــم إف ــراغ
امل ـصــادر مــن امل ـصــادر وال ـغــايــات من
الغايات والسماء من أي رسم .الكالم
ع ـلــى ال ـع ـقــل الـهـيـلـيـنــي م ــزح ــة ،كــام
الـسـيـنـمــا ف ــي ال ـف ـي ـلــم كـ ــام مـ ـ ــزاح .ال
انـتـفــاض بــاطـنـيــا ،ال إي ـقــاع ،ال نـبــرة،
ال بطاقة تصوير ضوئي ،ال إرســال.
ثمة ما يدور بني الــدروب والسقوف،
ثمة إف ــراط فــي االسـتـهــاك .استهالك
ال ُيـكـبــح ،خ ــداع ال ُيـكـبــح ،ألن الفيلم
م ـثــال ،م ـفــرد ،مــرفــوع ضــد كــل ضــوء.
هـ ـ ــذا مـ ــن رهـ ـ ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج إلـ ـ ــى ط ـب ــاع
الكتابة واإلخ ــراج عند رافــي وهبي،
ورهن الكتابة واإلخراج إلى اإلنتاج.
مـ ــا ت ـس ـت ــدع ــي الـ ـلـ ـي ــاق ــة أن ن ـسـ ّـم ـيــه
«الفيلم الشعبوي» ال الفيلم الشعبي.
الشعبوي تهافت اإلنتاج على كناسة
اإلبــداع لصالح «الــذوق الشعبي» .ال
يمتلك رافي وهبي حاجات السينما
األساسية .هكذا ،يقدم فيلمًا مثقوبًا،
تـهــرب السينما الفيلمية مــن ثقوبه
كـ ـم ــا ت ـ ـهـ ــرب املـ ـ ـ ــاء م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـطـ ــوح ال
الـ ـكـ ـت ــب .ال وظـ ـيـ ـف ــة ل ـل ـف ـي ـل ــم ،س ــوى
حمل الكاميرا بهدف عبور الحدائق
واملنازل والحقول واملقاهي في قرية
ال تقوم إال على التصنع ال الصناعة.
ال ضـحــك وال ح ـبــور .ال ح ـيــاة تــريــد.
أو ت ــرغ ــب ب ــال ـح ـي ــاة .امل ـ ــوت م ــداول ــة.
م ــوت يـطـيــح امل ـعــاي ـيــر ،ك ــل املـعــايـيــر
الـسـيـنـمــائـيــة .ال بـنـيــة جـمــاعـيــة وال
حضور فرديًا لألبطال ،حيث تغيب
األصــول .نفخ ابــن التلفزيون مشهدًا
تلفزيونيًا بحيث حوله إلى ال جسد
سـيـنـمــائــي إال بـعـيـنــه .ع ــن أصــابـهــا
ال ـع ـمــى م ــن ت ـفــري ـغ ـهــا م ــن أشـيــائـهــا
األول ــى .الـحــدث الفجائي مــن البداية
السيكولوجية ،حيث ال رغبة بإنتاج
«ف ـي ـل ــم س ـي ـن ـم ــائ ــي» ،إال ع ـل ــى قـطــن
ال ـل ـه ـجــة أو مـ ـع ــادن ال ـل ـه ـجــة .لهجة
عموم أهــل البقاع ،الشرقي والغربي
واألوسـ ـ ــط .ه ــذه مــوضــة ه ــذا الــزمــن،
بـعــدمــا أوج ــد األخـ ــوان رحـبــانــي لغة
غير مصابة بالترقق وال باالعتالل
م ـ ـ ــن وج ـ ـه ـ ــة نـ ـظ ــريـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـخ ـ ــاص.
اكتسبت اللهجة البيضاء طبائعها
املقدسة مــع األخــويــن رحـبــانــي .جزء
م ــن ال ـن ـشــاط ال ـث ـقــافــي ل ــأخ ــوي ــن ،لم
يلبث أن أضـحــى ج ــزءًا مــن روح علم
االجتماع اللبناني .أضحت اللهجة
البيضاء قناع من ال يرغب باإلفصاح
عن الهوية أو االنتماء .اللهجة جزء
مــن فـعــل إنـســانــي ع ــام ،حـتــى جــاءت
فرقة «الحكواتي» اللبنانية لتطيح
بما أضحى جزءًا من شعائر العبادة
ع ـن ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،جـ ـ ــزءًا م ــن ال ـب ـنــاء
الكنسي ،ال كمرد إلى عالقة اإلنسان
ب ــالـ ـل ــه ،كـ ـم ــرد إل ـ ــى ع ــاق ــة اإلنـ ـس ــان
بالحياة.
ال ـل ـه ـجــة ت ـخ ـف ــي ،ال ـل ـه ـجــة ال تـفـصــح.
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة تـ ـ ـت ـ ــراق ـ ــص ع ـ ـلـ ــى األلـ ـسـ ـن ــة
بصورها السوية .إنها الستينيات من
القرن العشرين .خالفت «الحكواتي»
في السبعينيات ،هذا النشاط بالقفز
ف ـ ــوق فـ ـك ــرة ص ـه ــر ال ـ ـنـ ــاس بــالـلـهـجــة
ال ــواح ــدة .ال ـبــاد لـهـجــات .إذن ،لهجة
أه ــل ال ـج ـنــوب الـلـبـنــانــي ذات وظـيـفــة
ت ـع ـب ــر عـ ــن وصـ ـ ــل ال ـ ـنـ ــاس بـ ـ ـ ــاألرض،
بالتاريخ بالذاكرة .ال طمس بعد اليوم
لـهــذه الـبـلــوريــات الـشـفــافــة .عـ ّـوضــت بـ
«بالعبر واإلبر» و«من حكايات »١٩٣٦
و«أي ــام الـخـيــام» .عوضت املسرحيات
ال ـث ــاث ع ــن ح ـضــور لـهـجــة الـكـهـنــوت
الرحباني بلهجة كهنوت آخــر .لهجة
أه ــل الـجـنــوب أضـحــت لـهـجــة كهنوت
آخر .هكذا ،نظمت الكثير من الدرامات
على الكهنوت اآلخر .درامات مسرحية
ودرامـ ـ ـ ــات ت ـل ـفــزيــون ـيــة .ام ـب ــراط ــوري ــة
ال ـل ـغ ــة ال ـب ـي ـض ــاء ت ـن ـت ـهــي ع ـل ــى ح ــري

أين كميل
سالمة؟
حني يتقدم اسم
عباس جعفر اسم
كميل سالمة على
ملصق «بال هيبة»،
يعلم من ال يعلم أن
دروس النهر انتهت
في املستنقعات،
مستقنعات
االستهالك ،وأن
عكس السير أصبح
هو السير ،وأن
اإلنتاجات تتنصل
من كل مطلب .وأن ال
خالص .الخسارات
الفنية والثقافية
باألفالم السينمائية،
طويلة كالعنني.

وجـ ـ ـ ــري ك ـ ـ ــام ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،الـ ـجـ ـم ــاع ــات،
بلهجاتها .جاء دور لهجة أهل البقاع
ل ـكــي ت ـض ـحــي ل ـه ـجــة ك ـه ـن ــوت ،لهجة
ثــالـثــة .الـكــل يعمل بـمــلء استقالليته
حــن يـسـتـخــدم الـلـهـجــة (الـلـغــة إذا ما
تم التوقف أمــام املعاجم املحلية .هذا
نادر).
ل ــم يـتـحــدد عــالــم «ال ـه ـي ـبــة» ف ــي جــزئــه
األول إال ب ـح ـضــور ال ـل ـه ـجــة ال ـثــال ـثــة.
ال ـب ـق ــاع إم ـب ــراط ــوري ــة يـتـكـلــم بـشــرهــا
ل ـغــة غ ـيــر ل ـغــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن اآلخ ــري ــن.
هكذا ،اشتهر بعض اللبنانيني ،ألنهم
يتكلمون لهجة أهل البقاع بعيدًا من
كراسات الكيمياء بني الجسد والنطق،
ألن الكيمياء هــذه الكيمياء ال تتذكر
األق ـ ــوال بــالـلـهـجــات ألن األق ـ ــوال جــزء
من اللهجة واللهجة جزء من األقــوال.
ال إج ــادة ،حــن تحضر اللهجة كجزء
ً
من السلوك املخبوء أوال ،ثم املنشور
ع ـل ــى ف ـض ــاء ال ـ ـبـ ــاد .ح ــول ــت الـلـهـجــة
ب ـعــض ال ـب ـشــر إلـ ــى أص ـح ــاب حـضــور
مقدس بحيث جرى إحياؤها في جزء
ب ـعــدمــا ق ـت ـلــوا ب ـجــزء س ــال ــف .الـلـهـجــة
كل من يمتلك
الشكل املحتم للنجاحُ .
اللهجة ،يمتلك صندوق امللك الجديد.
«ب ــا ه ـي ـبــة» ال يـمـتـلــك سـلـطــة الـحـكــم
ع ـل ــى األش ـ ـكـ ــال ال ـف ـن ـيــة إال م ــن خ ــال
توهم سيطرة اللهجة بمقدار مــا هو
غ ـيــر ضـ ـ ــروري ع ـلــى هـ ــذا ال ـف ـض ــاء أو
الـفـضــاء اآلخ ــر .تـعــذر صهر اللهجات
َّ
ودمـجـهــا .لــم يـحــدث ه ــذا .هـكــذا  ،قلد
رؤوس «ب ــا ه ـي ـبــة» ال ـل ـه ـجــة ،بحيث
فـ ّـحـمــت الـلـهـجــة الـكـلـمــات وال ـج ـمــل .ال
ب ــأس مــن ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى السيطرة
على اللهجة ،لــوال أن الفيلم يــريــد أن
ي ـقــرأ ح ـض ــوره م ــن م ـصــدر الـلـهـجــة ال
مــن األش ـي ــاء األخـ ــرى .هـكــذا  ،أضحت
الـلـهـجــة بــاغــا .ه ـكــذا ،قــامــت املـعــادلــة
على منح الفيلم جسده من اللهجة ،ال
من الرؤية وأشكال العالقات وأحصنة
ال ـف ـكــر .ألن ق ـيــام فـيـلــم /نــامــوس على
قاعدة النزوع إلى الركوب على نجاح
اللهجة في مسلسل ،باعتبار نجاحها
ط ــري ــق األن ـب ـي ــاء ال ـج ــدي ــد ،ل ــه وظـيـفــة
مزيفة :تعليم الجماعة أن التفتيت هو
أحد أشكال الديمقراطية ،أحد أشكال
اإلبداع .جاء دور لهجة أهل البقاع بعد
اللهجة البيضاء (ما اعتبره الكثير من

اليساريني لهجة أهــل الجبل) ولهجة
أهل الجنوب ،لكي تخرج من حجبها
الـ ـح ــاجـ ـب ــة .إال أن خ ـ ـ ــروج ال ـل ـه ـجــات
خـ ــروج إكــزوت ـي ـكــي ال خـ ــروج حقيقة
الكائنات بكامل عناصرها.
اللهجة سرير ،إال أن فراشه مليء بكل
مــا يـعـقــص ،حـيــث ال يحلم الـبـشــر في
«بــا هيبة» إال بالقبض على مسودة
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ،حـ ـي ــث ب ـ ــدا ع ـ ـبـ ــاس ج ـع ـفــر
(صــاحــب الـتـجــربــة املـ ـح ــدودة) مرفهًا
من امتالكه اللهجة .امتلك ابن البقاع
لـهـجــة أه ــل ال ـب ـقــاع .م ــا س ــوف يعتبر
ً
حــا جرثوميًا سريعًا ،فــي مختبرات
اإلنتاج «الجديد» .الفيلم قميص كبير
ع ـل ــى ع ـب ــاس ج ـع ـف ــر .ال ـف ـي ـلــم قـمـيــص
ضيق على بعض العاملني في الفيلم،
ل ـ ــوال أنـ ـه ــم ق ـب ـل ــوا ب ــالـ ـت ــواط ــؤ بـلـعــب
أدوار األح ـي ــاء األمـ ـ ــوات ،ب ــدون تـعــب،

وجد النص ضربته الخاطفة بلهجة
عباس جعفر ،ال عباس جعفر
نفسه
لكي ي ــداروا ثلج الفيلم بتسليماتهم
الـطــولـيــة وال ـعــرض ـيــة .ال ق ــاع ،إذن ال
سالح .الفيلم أي شيء واطئ ،ال قلعة.
ال ضــرورة لحضور األسلحة ملمارسة
أن ـ ــواع م ــن ال ـش ـق ــاوة أمـ ــام ه ــده الـلـغــة
املبلولة برحالت الناس إلــى حقولهم
وعــرق ـهــم وه ــم ي ـضــربــون مـحــاريـثـهــم
بأرضهم ،طريقهم السريع إلى لغتهم
ال لهجتهم ألن اللهجة جزء من اللغة.
ثمة مــا يــذكــر بــأبــواب جهنم بالفيلم،
حني تغيب الفرق والبرامج واملناهج
واألل ـ ـعـ ــاب واملـ ـب ــاري ــات واملـ ـ ـق ـ ــاالت .ال
مقالة واحــدة في «بال هيبة» .فذلكات
ال تساعد على نــص تقليدي أو نص
سبور .ال قصة وال نص وال سيناريو
وال حوار .ال شيء سوى محاولة وضع
الفيلم على رف إنتاجات الليث حجو
 ،من «ضيعة ضايعة» إلــى «الخربة».
«الـ ـخ ــرب ــة» أكـ ـث ــر .ف ـتــح ب ــري ــد ال ـخــربــة
ّ
ّ
ي ــذك ــر ،ب ـ ـ ــدوره ،أن ال ـخ ــرب ــة ل ــم تصب
بنزلة برد اللهجات ،حني أخذ كاتبها
ومخرجها اللهجة كجزء من مساحات
الحياة الــواسـعــة .جــزء مــن الـطـبــاع .ال

إن ـجــاز مــن وض ــع األص ــاب ــع بــالـخــربــة،
إال ترييف العادات من فرط السذاجة.
م ــا ال ي ـت ـم ـنــاه ال ال ـب ـشــر وال ال ـش ـجــر.
أخطأت كل الخيول في مرمح الفيلم.
الـفـيـلــم م ـقــامــرة ع ـلــى ط ــاول ــة ال ــره ــان.
ره ــان عـلــى االس ــم .االس ــم وح ــده .ثمة
فرق واضح وجلي ،حيث أن ريبرتوار
«ال ـه ـي ـبــة» ج ـنــى ال ـك ـث ـيــر ،ف ــي ح ــن لم
ي ـج ـ ِـن «ب ــا ه ـي ـبــة» غ ـيــر ح ـمــل الـفـيـلــم
إلـ ــى ال ـب ـح ــر .ن ــص ب ــا أج ـن ـح ــة ،نــص
بال حذاء .إحراق كامل لكتب السينما
وأفالمها .ال شيء في فيلم رافي وهبي
إال ال ــرغ ــوة ،رغـ ــوة ح ــراس ــة الـسـيـنـمــا
ب ـش ــروط الـ ـس ــوق .ل ــم يـسـتـطــع الــرجــل
خــداع الفيلم السينمائي .لــم يستطع
إال خداع ذاته .سماجة بالكيلو .الفيلم
قشرة مــوز .مسح جديد لعالم املوتى
بـعــالــم الـسـيـنـمــا .ال ن ــص وال إخـ ــراج.
ال ك ــادر ،ال زاوي ــة ،ال تشكيل .ال شيء
ّ
إال الخفة .يقلم رافــي وهبي كل لوحة
محتملة ،يقلم كل جسارة في صناعة
مـشـهــد .أك ــواري ــوم ي ـغــرق سـمـكــه على
سطح مــائــه ،بعيون نصف مفتوحة،
نـصــف مـغـلـقــة .ال ش ــيء س ــوى الخلل،
في ما يعتبر شريطًا /جثة.
التضاريس ال تكذب ،ال تقوم التمارين
العصبية .وجد النص في «بال هيبة»
ضربته الخاطفة بلهجة عباس جعفر،
ال ع ـب ــاس ج ـع ـفــر ن ـف ـســه .هـ ـك ــذا ،أفـقــد
الـنــص جعفر أث ــره األوح ــد فيما ظهر
فيه من «كوميديا التلفزيون» بدءًا من
«شــي أن أن» :فـطــرة الــرجــل .ال يمتلك
ع ـب ــاس ج ـع ـفــر م ــن ق ـس ـمــات الـتـمـثـيــل
واحـ ــدة .ال يمتلك إال وجـهــه املـشــدود
ولهجته غير املـتــأنـقــة .ال سكة حديد
لــدى الكاتب وامل ـخــرج .ل ــذا ،لــم يوضع
القطار على السكة .ال قطار وال سكة.
ال ـح ـيــاة بــال ـخ ـيــال ،الـحـيـلــة بــالـخـيــال.
هكذا  ،راحــت الضحكات تموت وهي
عـنــد ط ــرف الـعـصــب األول ،ف ــي رحـلــة
ت ـس ـلــق األع ـ ـصـ ــاب .ج ـن ــوح ك ــام ــل ،في
حكاية الـشــاب البسيط (لكي ال نقول
املعوق) نحو التبسيط ال البساطة .ثمة
ب ــون هــائــل بــن الـبـســاطــة والتبسيط.
يتناسل املوت بكريات الدم كلما أوغل
املشاهد في املشاهدة .ألن قطار الفيلم
ضــائــع بــن قـصــة حــب بــا تــأمــل وبــا
إيالم .قصة الحب بني الشاب البسيط

بينهما كــل أسنان
والـفـتــاة الجميلةَ .
القبائل /الـعــائــات وشـعـ ٌـر مــن تلفيق
األحـ ـ ـ ــداث .هـ ـك ــذا ،ي ـص ـبــح م ــن يــدعــوه
أهــل القرية «بــا هيبة» زعـيــم القرية.
ّ
ألن شقيقة الجد ابتدعت حل أن يسلم
الجد العباءة للحفيد ،بحيث ال يخسر
الزعامة ،ما دامــت العباءة على كتفي
الشاب ،بعدما تآمر األصهرة على أب
زوجاتهم ،من دبت حكايته على منام
رآه .مـنــام سـخــر فـيــه أحــدهــم مـنــه ،ما
اعتبره تهديدًا لزعامته ،حتى فرض
ال ـت ـل ـصــص ع ـل ــى نـ ـب ــرات أهـ ــل ال ـقــريــة
لـيـكـتـشــف م ــن هـشــم زعــام ـتــه بصوته
باملنام ،بـقــراءة التطابق بــن الصوت
ب ــامل ـن ــام وأح ـ ــد أص ـ ــوات أهـ ــل ال ـقــريــة.
عبقرية تفلق الـســرايــا املشمسة عند
مـفـتــرق ال ـطــرق .اخ ـتــاق ،ال فــانـتــازيــا.
ان ـح ـن ــاءة الص ـط ـي ــاد ط ــائ ــر الـسـيـنـمــا
بدون نجاح .برد يتمدد على ساعتني
أو أقـ ــل .ب ــرد س ــاع ــات ،ب ــرد يـهـشــم كل
شيء.
ال صــدق وال س ـعــرات حــراريــة .ال حب
للسينما ،ال شفقة على السينما .جسد
هــش .ال جسد بــاألحــرى .راديــو بهواء
وغر ُ
غر ٌ
صاالت العرضٌ .
وغر .الختام
ختام كل األفــام .عرس مع واحــدة من
فرق الزفة /الفطر.
لم يتعلم رافــي وهبي التلصص على
ال ـس ـي ـن ـم ــا (اإلن ـ ـتـ ــاجـ ــات ذات ال ــوج ــه
الخاص) لكي يقع على لحظات صفاء
الـسـيـنـمــا ،لـكــي يـقــع فــي لـحـظــات قــوة
السينما .هــذه سينما رثــة ال سينما
ب ــرول ـي ـت ــاري ــا رث ـ ــة .س ـي ـن ـمــا /كــان ـتــون
يـ ـعـ ـم ــل أفـ ـ ـ ـ ـ ــراده عـ ـل ــى قـ ـت ــل ال ـ ـفـ ــرص،
بـ ـتـ ـح ــوي ــل كـ ـ ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص إلـ ـ ـ ــى فـ ــرص
ضــائـعــة .ال شــيء مـبــاغــت .ال تلويحة.
ألواح ثلج في رقصة تانغو طائشة ،ال
يستطيع الراقصون فيها االقتراب من
بعضهم كبشر عاديني أو كجنراالت.
ال حدس .الحدس مفقود مع مجموعة
مــن املـمـثـلــن ،مــن يتمتعون بـتــواريــخ
م ــن ال ـل ــؤم بــال ـت ـعــامــل م ــع األدوار في
أفالم ومسلسالت قديمة .كميل سالمة
وداريـنــا الجندي ومـيــراي بانوسيان
وعـ ـ ــدي رعـ ــد وغـ ـي ــره ــم .ال شـ ــيء مـمــا
تمتعوا به سابقًا .انشغال بآالم األداء
وتحمل املصادفات .ستيفاني عطالله
حــب «محسن» على بعد خـطــوات من
ص ـن ــاع ــة حـ ـض ــوره ــا .ل ـع ـل ـهــا تـمـتـلــك
حكمة الحضور في خطواتها الالحقة.
ه ــذا فـيـلــم م ـتــاع ،يـبـتــاع ح ـضــوره من
ان ـك ـم ــاش امل ـع ــرف ــة .ص ـنــاعــة ف ـي ـلــم عن
التنمر ،بوضع التنمر في حاوية من
يتزوج بطلها العدم العميق .كل شيء
مـ ـن ــزوع م ــن ال ـت ـق ــوي ــم :إقـ ـن ــاع صــديــق
محسن صديقه بــالــزواج مــن حبيبته
لكي يحيدها من درب من من يطلبها
لنفسه ،على أن يعيدها له بعد عبور
العاصفة .شريط مــن العجالت بــدون
ل ـ ــوازم تـنـظـيــف .ب ــدأ ع ـمــار امل ـن ــزل من
اآلن ـي ــة :أغ ـن ـيــة .دل ـيــل إج ـه ــاض ح ــازم.
املمثلون كورال حزين .النص فوالر من
األحــداث الكاريكاتورية (دهن الحمار
باللون األبيض ،ارتداء محسن ملالبس
الحبيبة فــي مخدعها حيث وجــد في
واحدة من حقائب ثيابها .)...مهزمون
ال يرتبون خرابًا يليق بهم ،إذ يتركون
ترتيب الخراب ملن ّ
نص الفيلم وأخرج
الفيلم وهو يرتب فيلمه باالستسهال
ال بالنشاط .السينما هنا ،ال سينما،
حتى سينما ما مضى .عني ال تخجل:
غلو على ال ــدوام .ســوف تحوي أرض
«ب ــا هـيـبــة» املـلـعــونــة م ــا يـخـطــر ومــا
ال ي ـخ ـطــر ف ــي بـ ــال (حـ ـف ــات ت ـعــذيــب،
رقص أمــام صــورة الزعيم الجديد) .ال
عقل يقود إلــى النصح .ســوف ينتهي
الفيلم بــوقــوف شخص لــم يتكلم أبـدًا
فــي الـفـيـلــم عـلــى ال ـشــرفــة وه ــو يــراقــب
ال ـ ـج ـ ـمـ ــوع املـ ـهـ ـنـ ـئ ــة .إح ـ ــال ـ ــة والديـ ـ ـ ــة.
وبــارت ـفــاع ضـحــك شـيــخ القبيلة وهــو
فــي جـنــازتــه املـقـنـعــة .حـبــذا لــو تمسك
الفيلم بصمت الشخصية الصامتة،
بـ ــدل أن ي ـقــع ف ــي أخـ ـط ــاء امل ـصــارعــن
وفي استعراضاتهم األشبه بصناديق
األحــاجــي .صناديق ال تفعل ســوى أن
تسعر الحضور بالطرق املناسبة.
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سـنويًا ،تحتفـل مومبـاي بمهرجـان «غانيـش تشـاتورثي» الهندوسـي الذي يقام لتكريـم اآللهة غانيشـا .هذه السـنة ،تنطلق الفعاليات يـوم اإلثنين
المقبـل ،علـى أن تسـتمر علـى مـدى  10أيـام فـي األماكـن العامـة والمنـازل .ويشـمل االحتفـال فـي األماكـن العامـة نصـب تماثيـل مـن الطيـن
لـ«غانيشـا» للعبـادة الجماعيـة ،فيمـا تحتـوي البيـوت تماثيـل لآللهـة نفسـها لعبادتها مع األهـل واألصدقاء .وفـي النهاية ،يتم غمر هـذه التماثيل
بميـاه البحيـرات والبـرك( .بونيـت بيرانيـاب – أ ف ب )

هادي زكاك:
فيلمان وحوار
في  11أيلول (سبتمبر) املقبل،
ّ
يحل املخرج اللبناني هادي زكاك
(الصورة) ضيفًا على «دار النمر
للثقافة والفنون» ،حيث ُيعرض له
فيلمان بالشراكة مع «نادي لكل
الناس» ،هما« :ألف ليلة ويا ليالي»
( 1999ـ  15د) و«الجئون مدى الحياة»
( 2006ـ  48د) ،يتبعهما حوار معه.
يتناول ّ
األول القضية الفلسطينية
عبر حكايات «ألف ليلة وليلة» ،حيث
تحكي شهرزاد لشهريار حكاية عالء
الدين واملصباح السحري .أما الثاني،
ّ
فيقدم تجربة ثالث عائالت فلسطينية
الجئة في صور (جنوب لبنان)
وناشط حقوقي ،مستعرضًا كفاحاتهم
وطموحاتهم بالتواصل مع أقربائهم
في أملانيا ،وانتظارهم املستمر للعودة.
األربعاء  11أيلول ـ  18:30ـ «دار النمر»
(كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/367013 :

