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الحدث

الحدث

على الغالف

ّ
بالرايات الحمر ...الجماهير المليونية تودع الـ«سردار»

ّ
قصف «عين األسد» أول الردود
بــدا الفـتــا مــا أدل ــى بــه وزي ــر خارجية
إيـ ـ ـ ــران إب ـ ـ ــان ح ـك ــم ال ـ ـشـ ــاه ،أردشـ ـي ــر
زاهـ ـ ــدي ،الـ ــذي شـ ّـبــه ف ــي حــديــث إلــى
«ب ــي بــي س ــي» سليماني بـجـنــراالت
ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ال ـك ـب ــار،
كديغول وآيزنهاور ،واصفًا إياه بأنه
«جندي وطني شريف» .على املنوال
ن ـف ـســه ،ت ــوال ــت ت ـع ـل ـي ـقــات مـشــاهـيــر،
فـنــانــن وك ـتــاب ومـفـكــريــن ،إيــرانـيــن
يقفون على مسافة العداء الثقافي أو
السياسي مع النظام.
وكـ ـ ــان الـ ـب ــرمل ــان اإلي ـ ــران ـ ــي ق ــد ب ـعــث،
أمـ ـ ــس ،ب ــرس ــال ــة إلـ ــى امل ــرش ــد طــالـبــه
فـ ـيـ ـه ــا ب ـ ــ«ان ـ ـت ـ ـقـ ــام شـ ــديـ ــد م ـن ــاس ــب
ومباشر وعسكري في أســرع وقــت».
وصـ ــادق ال ـن ــواب عـلــى ق ــان ــون ي ــدرج
«الـبـنـتــاغــون» األمـيــركــي عـلــى الئحة
اإلره ـ ــاب ،مـطــالـبــن الـح ـكــومــة بــدفــع
م ـب ـل ــغ  200مـ ـلـ ـي ــون دوالر ل ـ ــ«قـ ــوة
ال ـق ــدس» م ــن احـتـيــاطــي «ال ـص ـنــدوق
الوطني للتنمية» .وفي خطوة بالغة
الداللة ،كان «مجلس خبراء القيادة»
قد بعث برسالة إلى خامنئي اعتبر
ف ـي ـهــا أن االغـ ـتـ ـي ــال «إع ـ ـ ــان حـ ــرب»،
مـطــالـبــا بــاالن ـت ـقــام ال ـشــديــد ،وداع ـيــا
«الـ ـق ــوى الـ ـث ــوري ــة» إلـ ــى االس ـت ـع ــداد
إلخراج القوات األميركية من العراق،
كأدنى ّ
رد.

ف ــور انـتـهــاء تشييع ال ـج ـنــرال قاسم
س ـل ـي ـم ــان ــي ،دخـ ـل ــت إيـ ـ ـ ــران ّ وم ـع ـهــا
املنطقة والـعــالــم مــرحـلــة تــرقــب ال ـ ّ
ـرد
ّ
عـ ـل ــى ال ـع ـم ـل ـي ــة األمـ ـيـ ــركـ ـيـ ــة .ت ــرق ــب
ً
ل ــم َيـ ـ ـ ُـدم ط ــوي ــا ،إذ س ــرع ــان م ــا بــدأ
ت ـن ـف ـيــذ وعـ ـي ــد الـ ـقـ ـي ــادة اإلي ــرانـ ـي ــة،
ً
ُ
دخال املنطقة في مرحلة جديدة لم
م ِ
تشهدها من قبل ،عنوانها االشتباك
اإليـ ــرانـ ــي األمـ ـي ــرك ــي املـ ـب ــاش ــر .فـمــع
ساعات الفجر األولــى ،أعلن الحرس
الثوري تنفيذ قواته «الجوفضائية»
عـمـلـيــة «ال ـش ـه ـيــد س ـل ـي ـٌمــانــي» الـتــي
جـ ـ ـ ــرى خـ ــال ـ ـهـ ــا قـ ـ ـص ـ ــف بـ ـعـ ـش ــرات
ص ــواري ــخ أرض  -أرض البالستية
على قــاعــدة «عــن األس ــد» األميركية
فـ ــي األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،وهـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى أض ـخ ــم
ّ
وتضم
الـقــواعــد الـجــويــة األمـيــركـيــة،
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن ال ـجــود األمـيــركـيــن.
ووفق اإلعالم األميركي ،فإن القصف
ج ــرى ب ـحــوالــي  35ص ــاروخ ــا ،فيما
ت ـحـ ّـدثــت وس ــائ ــل إع ــام إيــران ـيــة عن
أن ـ ــه طـ ـ ــاول ال ـج ـن ــاح الـ ـ ــذي ي ـتــواجــد
فـيــه ال ـج ـنــود األم ـي ــرك ـي ــون ،وأنـ ــه تـ ّـم
مــن داخ ــل األراض ــي اإليــران ـيــة .ونقل
شهود عيان لـ«األخبار» سماع ّ
دوي

انفجارين فــي أربـيــل ،عاصمة إقليم
ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ــي ،ب ــال ـت ــزام ــن مع
القصف ،إال أنه حتى ساعة متأخرة
ّ
لــم تــتـضــح طبيعة االن ـف ـجــاريــن ،في
وق ــت كــانــت تـتــوالــى فـيــه األن ـب ــاء عن
مــوجــة ثــانـيــة مــن ال ـصــواريــخ طالت
غالبية القواعد األميركية في العراق.
ق ـب ــل ال ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى اغ ـت ـي ــال سـلـيـمــانــي
ورفاقه ،كانت املؤشرات واملعلومات
فــي إيـ ــران تـشــي ب ــأن ال ـق ــرار هــو بـ ّ
ـرد
ّ
سريع ضمن سلسلة ردود ستتوزع
على مستويات ثالثة:
ـ ـ األولّ ،
رد عسكري تقوم به القوات
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
بوجه علني مباشر وصريح .وهذا ما
حصل أمس كفاتحة للردود األخرى.
فــي املقابل ،بــات ال ـ ّ
ـرد األميركي على
الـ ـ ـ ـ ّ
ـرد أمـ ـ ـرًا ش ـب ــه مـ ـحـ ـس ــوم ،مـ ــا دف ــع
ّ
س ــري ـع ــا ب ــالـ ـس ــؤال ح ـ ــول رد ال ـف ـعــل
وتداعياته إلى الواجهة .املسؤولون
اإليــرانـيــون كــانــوا استبقوا التهديد
األم ـيــركــي بــالـحــديــث ع ــن تجهيزهم
ـرد على الـ ّ
ردًا على «الـ ّ
ّ
ـرد» ،مع البيان
ال ـث ــان ــي ال ـص ــري ــح ل ـل ـحــرس ال ـث ــوري
ب ـ ـضـ ــرب إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ّ
ـرد

األميركي .وفــي كلمته التأبينية في
كرمان ،كان قائد الحرس الثوري قد
ق ــال« :إرادت ـنــا حــازمــة ...وإذا ضربوا
(مـجــددًا) فسوف ّ
ندمر مكانًا محببًا
لقلوبهم» ،مضيفًا« :هم يعرفون عن
ّ
أي أمكنة أت ـحـ ّـدث» .وســريـعــا ،عكفت
إدارة دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ع ـل ــى تـقـيـيــم
ه ـجــوم «ع ــن األس ـ ــد» وف ــق م ــا أعـلــن
البيت األبيض ،حيث أجرى الرئيس
ً
اجتماعًا عــاجــا مــع مسؤولي األمــن
القومي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،مـ ـت ــابـ ـع ــة ع ـم ـل ـي ــة ط ــرد

وفق اإلعالم
األميركي فإن قصف
القاعدة جرى
بحوالي  35صاروخًا

األميركيني من العراق سياسيًا ،وعبر
تفعيل ملف املقاومة العسكرية التي
بدأت تشكيالتها باالستعداد العملي
والتنسيق مــع حلفائها اإلقليميني،
لـتـكــون هـجـمــاتـهــا ال ـخ ـطــوة الـثــانـيــة
من الـ ّ
ـرد ،والسيما أن البيت األبيض
أك ــد رفـضــه الـخـضــوع ل ـقــرار الـبــرملــان
والحكومة العراقيني باالنسحاب ،ما
سيجعل املواجهة حتمية.
ـ ـ ـ ـ ال ـثــالــث ،عـمـلـيــات انـتـقــامـيــة أمنية
وعـ ـسـ ـك ــري ــة مـ ـتـ ـع ــددة فـ ــي أكـ ـث ــر مــن
ســاحــة فــي املـنـطـقــة ،تـقــوم بـهــا «قــوة
ال ـق ــدس» وح ـل ـفــاؤهــا ،ورب ـم ــا تتكرر
لـتـقـلــب األه ـ ــداف األم ـيــرك ـيــة ،وتـكــون
ع ـم ـل ـي ــات اس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف ط ــويـ ـل ــة األمـ ــد
ل ـل ــوج ــود األمـ ـي ــرك ــي خ ــدم ــة لـلـهــدف
الجديد الذي ّ
يلوح به محور املقاومة:
«ط ــرد ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــن الـشــرق
األوسط» ،كما أعلن سالمي أمس.
ف ــي ط ـه ــران ،بــالـنـسـبــة إل ــى كـثـيــريــن،
الـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ال ـش ـع ـبــي م ـن ـق ـطــع الـنـظـيــر
ل ــدى مـخـتـلــف ال ـت ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
والـشــرائــح الشعبية والثقافية التي
ش ــارك ــت ف ــي ت ـكــريــم سـلـيـمــانــي كــان
الـ ّ
ـرد العفوي األول .وفي هذا اإلطــار،

التشييع

ع ـلــى وق ــع ه ــذه ال ـس ـي ـنــاريــوات ومــا
س ـت ـف ـضــي إل ـي ــه م ــن انـ ـق ــاب شــامــل
ل ـل ـم ـش ـه ــد اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي سـ ـتـ ـت ــأث ــر بــه
ّ
مختلف بلدان اإلقليم ،حــط سريعًا
وزير الدفاع السعودي ،األمير خالد
بــن سـلـمــان ،فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
ً
حامال رسالة من شقيقه ولي العهد
األمـ ـي ــر م ـح ـم ــد ،ول ـب ـح ــث م ــا يـمـكــن
ات ـخــاذه مــن إجـ ــراء ات للحفاظ على
استقرار املنطقة بعد اغتيال الجنرال
سليماني ،وفق ما قال .والتقى ابن
سلمان وزي ـ َـري الــدفــاع والخارجية
والرئيس دونالد ترامب ،الذي أفاد
بــأن االجـتـمــاع كــان «جـ ّـيـدًا للغاية...
تـبــاحـثـنــا ح ــول امل ـج ــاالت الـتـجــاريــة
والعسكرية وأسـعــار النفط واألمــن
واالس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط».
وق ـ ــال خ ــال ــد ب ــن س ـل ـم ــان إن ال ـل ـقــاء
ب ـحــث «أوج ـ ــه ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك بـ ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
ال ـصــدي ـقــن ف ــي مـخـتـلــف ال ـجــوانــب،
بما فيها الجهود املشتركة ملواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة».
وفــي الــزيــارة الـتــي تظهر كمحاولة
لـ ـتـ ـحـ ـيـ ـي ــد الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ع ــن
املواجهة ،نقلت شبكة «ســي أن أن»
األم ـيــرك ـيــة ع ــن م ـصــدر س ـع ــودي أن
األم ـي ــر خ ــال ــد «س ـيــدعــو خ ــال لـقــاء
بومبيو إلى ضبط النفس ،ويناقش

ب ــال ــراي ــات ال ـح ـم ــر ،ش ـع ــار االن ـت ـق ــام،
خــرجــت مــايــن إيـ ــران ،أم ــس ،ل ــوداع
«س ــردار حــاج قــاســم» .لم تشهد بالد
ف ـ ــارس ي ــوم ــا م ـش ــاب ـه ــا فـ ــي ال ـع ـقــود
املاضية ،سوى في محطتني :الثورة،
وت ـ ـش ـ ـي ـ ـيـ ــع م ـ ــؤس ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية اإلمــام الخميني .لحظات
تــاريـخـيــة عــرفـتـهــا ال ـبــاد عـلــى مــدى
ثالثة أيام في تكريم جثامني الجنرال
سـ ــم س ـل ـي ـم ــان ــي ورف ـ ـ ــاق ـ ـ ــه ،وه ــي
قـ ــا ّ
تـشــق طريقها بــن مـئــات اآلالف في
م ـس ـيــر م ـه ـيــب م ــن غـ ــرب الـ ـب ــاد إلــى
ش ــرقـ ـه ــا ،ف ــوس ـط ـه ــا .دمـ ـ ــوع امل ــرش ــد
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،وهـ ــو يـ ـ ـ ّ
ـؤم ال ـص ــاة
عـلــى جـثــامــن سـلـيـمــانــي واملـهـنــدس
ورفــاقـهـمــا ،وخـلـفــه مـســؤولــو الصف
األول ف ــي إي ـ ـ ــران وق ـ ـيـ ــادات ح ــرك ــات
املـقــاومــة ،كــانــت اخـتـصــارًا لحجم ما
أصـ ــاب ن ـظــام ط ـه ــران وشـعـبـهــا كما
حـلـفــاء هــا ،وبــالـتــالــي م ــدى مــا يمكن
أن يــذهــب إلـيــه اإليــران ـيــون ك ـ ّ
ـرد على
االستهداف.
أمواج بشرية بقيت تتدفق على مدى
ً
األيـ ــام ال ـثــاثــة ،م ــن األه ـ ــواز وص ــوال
إلــى مشهد ،فالعاصمة طهران ،ومن
ث ــم ال ـعــاص ـمــة الــدي ـن ـيــة ق ــم ،إل ــى آخــر
محطة وهــي كــرمــان ،موطن الجنرال
سـلـيـمــانــي حـيــث أوص ــى ب ــأن ُيــدفــن.
على امتداد محطات التشييع ،كانت
ُ
الجثامني تحمل على سيارات كبيرة
تسير ب ـبــطء ،والـجـمــاهـيــر املليونية
ّ
م ــن حــول ـهــا تــت ـشــح ب ــال ـس ــواد راف ـعــة
شـ ـع ــارات ت ـطــالــب ب ــال ـث ــأر ،وت ـتــزاحــم
ل ـل ـت ـبـ ّـرك ب ــاألج ـس ــاد ع ـبــر رمـ ــي قطع
قـ ـم ــاش ل ـل ـج ـن ــود الـ ــذيـ ــن ي ـح ـي ـطــون
ب ــال ـج ـث ــام ــن عـ ـل ــى ظـ ـه ــر الـ ـسـ ـي ــارة،
ي ـق ــومــون بـمـسـحـهــا ع ـلــى الـتــواب ـيــت
وإعـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ألصـ ـ ـح ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ــذي ـ ــن
ّ
سـيـحـتـفـظــون بـهــا ك ـت ــذك ــار .ك ــل ذلــك
أع ــاق عملية التشييع وفــق الـجــدول
ّ
الزمني الذي وضعه منظمو املراسم،
وت ـسـ ّـبــب بـتــأخـيــر ل ـســاعــات طــويـلــة.
أم ــس ،تـكــرر ه ــذا املـشـهــد فــي كــرمــان،
ما أعــاق الدفن في موعده املقرر ،وال
سيما بعد تسجيل حــوادث مأسوية
جراء االزدحام والتدافع غير املسبوق
(نجم عنه بحسب التلفزيون اإليراني
حــوالــى  50وفـ ّـيــة و 213مـصــابــا) .في
األثـ ـن ــاء ،أع ـلــن أم ــن «الـلـجـنــة العليا
ل ـل ـث ــورة ال ـث ـقــاف ـيــة» ،مـحـمــد آق ــاس ــي،
إطالق تسمية «يوم املقاومة العاملي»
على يوم  3كانون الثاني /يناير من
ّ
كل عام ،ذكرى استشهاد سليماني.
(األخبار)

َ ّ
الجارية لكبحه ،توقع إمكانية حدوث
ّ
متعدد الـســاحــات فــي أعقاب
تصعيد
نشاط عمالني إسرائيلي ضمن إطار
«املعركة بني الحروب» ،إذ ستبدأ إيران
وح ــزب ال ـلــه حـيـنـهــا بـ ــردود عسكرية
على النشاطات اإلسرائيلية.
كــذلــك ،ت ـنــاول الـتـقــديــر االسـتــراتـيـجــي
نـ ّـيــات ال ــوالي ــات املـتـحــدة إزاء طـهــران،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه ب ـعــد عـمـلـيــة االغ ـت ـيــال

ع ـمــدت واش ـن ـطــن إل ــى تـعــزيــز قــواتـهــا
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ـكــن «ل ـي ــس ف ــي نـ ّـيـتـهــا
الــوصــول إلــى مواجهة شاملة» .ورأى
أن من السابق ألوانه تقييم انعكاسات
الـحــدث اآلن ،لكنه شـ ّـدد على ضــرورة
استعداد إسرائيل للسيناريوات كافة،
ب ـ ــدءًا م ــن تـصـعـيــد مـ ـح ــدود وان ـت ـه ـ ً
ـاء
ب ـ ـصـ ــراع واس ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق بـ ــن إيـ ـ ــران
والواليات املتحدة .واعتبر أن احتمال

االتصاالت السياسية
(أ ف ب)

معه وقف التصعيد».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،سـ ـم ــع ال ــرئ ـي ــس
ال ـفــرن ـســي ،إي ـمــانــويــل مـ ــاكـ ــرون ،من
ن ـظ ـيــره اإليـ ــرانـ ــي ،ت ـهــدي ـدًا صــريـحــا.
إذ أبلغ األخير الرئيس الفرنسي أن
مصالح وأم ــن الــواليــات املـتـحــدة في
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ب ــات ــت «فـ ــي خـطــر»
و«ال يمكن أن تنجو من تداعيات هذه
الـجــريـمــة ال ـك ـبــرى» .تـهــديــد روحــانــي
جاء في وقت كان يحاول فيه ماكرون
االتصال للدعوة إلى التهدئة ،قبل أن
َ
يواجه بالرد الصلب.

ابراهيم األمين

إزالة االحتالل كلو يعني كلو
ّ
اإلسرائيلي في قراءته خصمه املركزي في الشمال ،أي
تميز العدو
ّ
حزب الله ،في كونه تعلم خالل ثالثة عقود أن املسألة ال تتعلق فقط
بالحسابات الرياضية .ال يعني ذلك أن املغامرة ال يمكن أن تحل
مكان الفعل املطلوب .لكنه يعني أن طبيعة املعركة الوجودية بني
خصمني ال مجال لحل بينهما ،تفترض لحظات من الحيرة عند
الحاجة الى اتخاذ قرار كبير .وأهم ما تعرفه إسرائيل أن اليقني في
معرفة خطوات العدو هو العنصر الحاسم في خوض الحرب من
عدمها.
العلوم اإلنسانية تؤكد لنا ،مرة بعد مرة ،أن رأس املال القائم على
السلعة هو العمود الفقري لكل القوى اإلمبريالية في العالم .وأميركا
اليوم ،كما منذ زمن بعيد ،ومعها أوروبا والدول الصناعية الكبرى،
تتصرف على هذا األساس .وليس من باب مناكفة أحد ّ
ممن قرروا
الخروج من املعركة ،منهزمني أو متعبني أو المبالني ،فإن قاعدة
التوسع من خالل الحروب والعنف ال تزال أساس كل السياسات
الداخلية والخارجية لهذا الغرب .بهذا املعنى ،تبقى إسرائيل واحدة
من أدوات هذا العالم املتوحش ،الذي ال يعرف غير العنف وسيلة
ملضاعفة قوة رأسماله أو إضعاف قوة رأسمال خصمه.
ً
لكن منطق التخادم ،بني هذه القوى ،يسمح إلسرائيل ،مثال ،بأن
تشرح ألميركا ،وملن يهمه األمر ،كيفية التعامل مع العقل الذي يتحكم
بخصمهم األكثر إيالمًا ،أي إيران والفصائل الرئيسية في محور
املقاومة .وهذا الدرس ضروري ،حتى ولو كان البعض يفترض أن

تل أبيب تواجه اليوم أصعب وضع في تاريخها.
تقف اليوم ،مثلها مثل بقية حلفاء أميركا في
المنطقة ،تنتظر الخطوة التالية
ّ
مصلحة إسرائيل تتحقق أحيانًا عبر سياسات صادرة عن «جهل
أميركا والغرب» في فهم إيران وحلفائها.
في حالتنا ،اليوم ،تملك إسرائيل كل عناصر الحافزية ،السياسية
واألمنية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية ّ
لشن أكبر حرب في
تاريخها ضد عدوها الشمالي .لكن الشرط الالزم لضمان نجاح هذه
الحرب هو عنصر اليقني إزاء ما قد يحصل من ردود فعل من الجانب
اآلخر .في هذه الحالة ،تكمن مشكلة العدو في حالة الاليقني إزاء ما
يمكن أن يحصل لو فكرت هي في شن الحرب علينا ،علمًا بأنه في
حاالت كثيرة ،لن يتوقف العدو عند الحساب الرياضي فقط ليتخذ
القرار بالحرب .لكن تبقى مشكلة الاليقني من دون عالج.
لنقل إن ما قامت به قوات االحتالل األميركي من عملية اغتيال واضحة
ضد القائد العسكري العام ملحور املقاومة الشهيد قاسم سليماني
قد وضع الحسابات اإلسرائيلية جانبًا .هذا ال يعني أن إسرائيل غير
معنية .لكن سياق التطورات لم يعد مرتبطًا بما تقدم عليه إسرائيل .بل
على العكس ،فإن تل أبيب تواجه اليوم أصعب وضع في تاريخها .تقف
اليوم ،مثلها مثل بقية حلفاء أميركا في املنطقة ،تنتظر الخطوة التالية.
وليس هذا فقط ،بل تنتظر اإلشارة األميركية حتى تبادر أو تبقى في
حالة انكفاء عن الحدث .وإسرائيل هنا ،استنادًا الى خبرتها في علم
اليقني ،تعرف ،كما الواليات املتحدة ،أن املتيقن من املواجهة القائمة
اآلن هو أمران فقط :اغتيال العدو األميركي سليماني في بغداد ،والرد
اإليراني الحتمي على هذه الجريمة .هذا يقني أكيد .لكن ،من يعرف كيف
تستمر املواجهة؟
نحن أمام العبي شطرنج محترفني .قام األول بخطوة أولى موجعة.
لكنه ينتظر خطوة الخصم .صحيح أن املنطق يقول إن أميركا يجب أن
ً
تكون مستعدة لخطوة تالية ،لكنها ،تحتاج ،أوال ،الى معرفة طبيعة الرد

ّ
التقدير االستراتيجي السنوي في إسرائيل :سيناريوات ما بعد االغــتيال
ت ـ ــزام ـ ــن ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـتـ ـق ــدي ــر الـ ـسـ ـن ــوي
لــ«مـعـهــد أب ـح ــاث األم ــن ال ـقــومــي» في
إسرائيل مع اغتيال الواليات املتحدة
قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري
اإليـ ــرانـ ــي ال ـف ــري ــق ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي،
ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»
ال ـع ــراق ــي أب ـش ــو م ـه ــدي امل ـه ـن ــدس ،ما
فــرض إدخ ــال تعديالت على التقدير،
نتيجة هذا الحدث املفصلي الذي أنتج

سياقًا جــديـدًا على مستوى املنطقة،
وربما يــؤدي إلــى تغيير استراتيجي
فيها ،بحسب التقدير ،الــذي ّنبه إلى
أن ال ـت ـح ـ ّـدي ــات األم ـن ـي ــة ف ــي الـجـبـهــة
ّ
الشمالية تشكل التهديد األخطر خالل
سنة .2020
وعـلــى رغ ــم الـحــديــث امل ـت ـكـ ّـرر ،كـمــا في
ّ
ّ
ك ــل تـقــديــر س ـن ــوي ،ع ــن ت ـع ــزز املـكــانــة
ُْ
االسـتــراتـيـجـيــة إلس ــرائ ـي ــل ،وتـمــظــهــر

ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي قـ ـ ـ ــوة ردع ـ ـ ـهـ ـ ــا وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
إمـكــانـيــة املـ ـب ــادرة إل ــى ح ــرب ضـ ّـدهــا،
أك ــد ال ـت ـقــديــر أن إس ــرائ ـي ــل ل ــم تنجح
فــي ترجمة قــدراتـهــا (العسكرية) إلى
إن ـج ــازات سـيــاسـيــة ،الف ـتــا إل ــى غـيــاب
ّ
أي «استراتيجية متكاملة» ملواجهة
ّ
ّ
تعدد التحديات التي تتصف بمزايا
ّ
متنوعة .وفي املقابل ،أشار املعهد إلى
ّ
أن «املحور الراديكالي الشيعي متكتل

ّ
متنوعة
وعدواني ،ويستخدم أساليب
ُ
ضـ ـ ّـد إس ــرائـ ـي ــل» ،وأن «إي ـ ـ ــران تـظـهــر
جـ ــرأة ف ــي نـشــاطـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ،وفــي
املجال الـنــووي» ،مضيفًا أن االهتمام
ال ــدول ــي ب ــال ـش ــرق األوس ـ ــط ي ـتــراجــع،
ومـعــه يتراجع االسـتـعــداد للمساعدة
ّ
في حــل مشكالت املنطقة .وإذ اعترف
بـ ـ ــأن م ـ ـشـ ــروع ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ــدق ـي ـق ــة
بقيادة إيران ّ
يتقدم على رغم الجهود

التوصل إلى اتفاق نووي بديل َ
تراجع
ّ
في أعقاب االغتيال ،الذي رأى أنه يعزز
مشاعر ال ـعــداء لـلــواليــات املـتـحــدة في
ّ
منطقة متصفة بالالاستقرار وغياب
ّ
اليقني وارتـفــاع إمكانات التفجر ،في
ّ
ّ
ظ ــل اس ـت ـم ــرار ال ـه ــزة اإلقـلـيـمـيــة الـتــي
بدأت قبل تسع سنوات (في إشارة إلى
ما ُس ّمي بالربيع العربي).
وفــي ما يتصل باملآالت املحتملة أليّ

ّ
ستتلقى الجبهة
الداخلية نيرانًا صاروخية
كثيفة جزء منها
صواريخ دقيقة

اإليراني .وعند هذه النقطة يقف الالعبان ،ويتحركان بعيدًا عن الطاولة،
حيث يغيب اليقني ،وحيث ال تبقى إال األسئلة الكبرى.
عمليًا ،منذ ما قبل انتهاء مراسم تشييع شهداء الجريمة الكبرى في
كل من إيران والعراق ،أقدمت قوات االحتالل األميركي على خطوات
عمالنية كبيرة .أخلت قواعد عسكرية كاملة في العراق ،وطلبت من
جنودها االنتشار بعيدًا عن قواعد أخرى داخله وفي الدول العربية
املجاورة .استحضرت على عجل منظومات متطورة وعديدة من الدفاع
الجوي املخصصة ملواجهة الصواريخ الباليستية القصيرة واملتوسطة
املدى .نشرت منظومة رادارات لتغطية كل سواحل الخليج العربي وبحر
العرب والبحر األحمر والبحر األبيض املتوسط .أطلقت أكبر عملية
تعقب تقني في تاريخها على مساحة املنطقة بأكملها .استنفرت كل
األجهزة األمنية العميلة لها في كل املنطقة للعمل من دون توقف على
رصد اإلشارات ومتابعة حلفاء إيران ،من العراق الى سوريا الى لبنان
وفلسطني واليمن ،حتى داخل دول خليجية .وطلبت من حلفاء لها
في املنطقة التحرك صوب إيران ألجل تهدئتها وتهديدها في الوقت
نفسه .وهي تعمل ،من دون توقف ،على صياغة آلية تسمح لقواتها في
العراق باالختفاء من الشوارع واملدن واالبتعاد عن املناطق ذات الغالبية
الشيعية ،وطلبت من عناصرها األمنية وطواقمها الدبلوماسية وغير
الدبلوماسية في معظم دول املنطقة ،التصرف وفق خطة طوارئ إلخالء
فوري أو التجمع في أماكن محددة .وطلبت تعزيز الحماية لجميع
مؤسساتها ومصالحها في هذه الدول .ونقلت الى املنطقة قوات غير
معلنة بقصد القيام بعمل عسكري إنقاذي في حال تعرض قواتها الي
ً
هجوم .وهي تسعى بوتيرة ال تترك مجاال للصدفة .حتى إنها قد تلجأ
الى أخطاء دموية جديدة تحت عنوان إجراءات وقائية اتخذتها بحجة
الخشية من تعرضها لضربات وشيكة.
حسنًا ،الى متى سيستمر هذا العمل .هل نحن أمام عقاب أولي اسمه
«الوقوف على رجل ونص» في كل املنطقة ،كما فعلت إسرائيل أليام
طويلة على طول حدودها مع لبنان بانتظار رد املقاومة على قتل
مقاومني في سوريا؟ أم نحن أمام عملية إخالء حقيقية ملناطق كثيرة
من العراق وسوريا من قبل قوات االحتالل تحت عنوان «سحب
الذريعة» من يد قوى املقاومة؟ أم نحن أمام استراتيجية التراجع صوب
القواعد التقليدية في حضن ملوك وأمراء القهر من الذين وجب كنسهم
مع قوات االحتالل؟ ما العمل؟
في هذه الحالة ،قد يكون من األفضل لقادة أميركا العودة الى إسرائيل،
وسؤالها عن كيفية التصرف في مواجهة «الاليقني»...
صحيح أن األميركيني يعشقون النسر .يرون فيه القوة والسموّ،
ونسرهم غير نسرنا نحن ،نسرنا الذي تروى حكايته في أعلى
السماء ،وهو لم يكن يومًا مهيض الجناح كبعوض ّ
تتخيل نفسها طيرًا،
نسرنا على حقيقته ،وكما روى األقدمون ،يسمع صوت العاصفة قبل
وصولها ،ال يهرب منها ،وعندما يصطدم بها ،يفرد جناحيه ويترك
للريح أن ترفعه الى أعلى منها .ويرى من فوق شدتها ،لكنه يستمر
ّ
َ
ليحلق الى األعلى منها ،حتى إذا ما هدأت الريح من حولهّ ،
وسع حدقتيه
نحو األسفل ،مدركًا يقينه ،خالفًا لفريسته التي ال تخفيها جدر وال
رمول وال رياح ...وعندما ّ
ينقض نسرنا ،ال بقية تروى للحكاية!
املتيقن املفترض ان يعرفه الجميع من اهل املقاومة وعشاقها واملؤمنني
بها واملراهنني عليها ،هو ان الرد على جريمة العدو االميركي ،اوله
واخره ،كنس كل الوجود االميركي في بالدنا .والحديث هنا ال يتعلق
بعملية بحد ذاتها مهما كانت واضحة وقاسية .الرد االيراني هو خطوة
مباشرة ،لكن الرد االتي في سياق ال تقف ايران خارجه ،هو رد مفتوح
وله زمنه غير القصير .وهدفه الوحيد ،هو كنس كل الوجود االميركي
في منطقتنا ...وعلى ما انشد محبي اميركا في كرنفاالت املراهقني
فان كل الوجود يعني كله!

تـصـعـيــد إســرائ ـي ـلــي ف ــي وج ــه تعاظم
قدرات محور املقاومةّ ،
تحدث التقدير
ّ
ع ــن س ـي ـن ــاري ــوي ــن :األول أن ي ـت ـطــور
التصعيد إلــى «ح ــرب لبنان الثالثة»
م ــع ح ــزب ال ـل ــه ،وال ـت ــي س ـت ـكــون أكـثــر
تدميرًا وقــوة بكثير من «حــرب لبنان
الـثــانـيــة» ع ــام  ،2006والـثــانــي أن تقع
«حرب الشمال األولــى» مع الحزب في
ل ـب ـنــان ،وأي ـض ــا م ــع ق ــوات ف ــي ســوريــا

والعراق وإيران ودول أخرى .لكن بعد
اغتيال سليماني ،أصبح احتمال أن
ّ
الرد اإليراني ّ
يتولد التصعيد من ّ
ضد
أه ـ ــداف إســرائ ـي ـل ـيــة واردًا .وف ــي حــال
حدوث ذلك ،ستتلقى الجبهة الداخلية
نـيــرانــا صــاروخـيــة كثيفة ،ج ــزء منها
صــواريــخ دقيقة ،إضــافــة إلــى محاولة
اختراق قوات برية لألراضي املحتلة.
(األخبار)
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على الغالف

ّ
«ساعة الصفر» بدأت ...والمقاومة في أتم جهوزيتها

Jus ad bellum

بدء فرار المتعاقدين األميركيين من العراق
بغداد  -األخبار
ق ــوب ــل ت ــأك ـي ــد ال ـ ـعـ ــراق  -ع ـل ــى ل ـســان
املستقيل عــادل عبد
رئيس حكومته
ً
ّ
املـهــدي  -تسلمه رســالــة مــن القيادة
العسكرية األميركية تفيد بــ«إعــادة
تموضع قواتها تمهيدًا لالنسحاب
من العراق» ،بتأكيد اإلدارة األميركية
بـقــاء هــا فـ ُـي ه ــذا الـبـلــد ،وإعــانـهــا أن
«الرسالة أرسلت عن طريق الخطأ».
عبد امل ـهــدي ،وفــي كلمة ألـقــاهــا أمــام
وزرائ ــه أمــس ،أشــار إلــى أن «الرسالة
ّ
موقعة من قائد العمليات العسكرية
األمـيــركـيــة فــي ال ـب ــاد ،وه ــي توضح
ات ـ ـخـ ــاذه إج ـ ـ ـ ــراءات م ـع ـي ـنــة لـضـمــان
ال ـخــروج مــن ال ـعــراق ،تـبــدأ بعمليات
إعــادة تمركز خالل األيــام واألسابيع
امل ـق ـب ـلــة» .رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل،

على رغم تضارب المواقف
األميركية إال أن الحركة
الميدانية تشي بأن ثمة
«إعادة تموضع» بالفعل
والــذي ُي ّ
ّ
يستمر في منصبه
رجح أن
إلـ ــى أمـ ــد غ ـيــر م ـع ـل ــوم ،ل ـفــت إلـ ــى أن
«ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وج ـ ـ ـ ـ ــاءت فــي
س ـيــاق ـهــا ال ـط ـب ـي ـعــي ،ول ـي ـس ــت ورق ــة
َ
َوقعت من الطابعة أو أتت بالصدفة».
وفيما كشف أن فريقه قــال للجانب
األمـ ـي ــرك ــي إن «الـ ـت ــرجـ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة
تـخـتـلــف ع ــن ال ـتــرج ـمــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة،
فعادوا وأرسلوا نسخة عربية أخرى
تتطابق ترجمتها مــع اإلنكليزية»،
رفضت القيادة العسكرية ًاألميركية
ّ
ّ
متمسكة بالقول
أي حــديــث مـمــاثــل،
ـرار عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق
إن ـ ـ ــه «م ـ ـ ــا م ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بمغادرة العراق ...نقطة على السطر».
وعلى رغم تضارب املواقف األميركية
ف ــي ال ـع ـلــن ،إال أن ال ـحــركــة املـيــدانـيــة
ت ـش ــي ب ـ ــأن ث ـم ــة «إع ـ ـ ـ ــادة ت ـم ــوض ــع»
ب ــال ـف ـع ــل .وفـ ــي ح ــن ذك ـ ــرت م ـص ــادر
مـيــدانـيــة أن قــاعــدة بـلــد الـجــويــة (64
كـيـلــومـتــر ش ـمــال ب ـغ ــداد) و 36نقطة

ع ـس ـك ــري ــة (فـ ـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ــوس ـط ــى
وامل ـح ــاذي ــة لـلـعــاصـمــة) ت ــم إخــاؤهــا
بالكامل ،أوضحت مصادر حكومية،
ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إل ـ ـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» ،أن
«االن ـس ـحــابــات لــم تـشـمــل (إل ــى اآلن)
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ،إن ـم ــا ال ـشــركــات
األم ـيــرك ـيــة امل ـت ـعــاقــدة م ــع الـجـيـشــن
ال ـع ــراق ــي واألم ـي ــرك ــي ،وال ـعــام ـلــة في
بــرنــامــج الـتــدريــب للطيارين والــدعــم
اللوجستي (ضمن برنامج ،»)FMS
ً
َ
مضيفة أن «شركتي لوكهيد مارتن
وسالي بورت األميركيتني وشركات
ً
أخ ــرى قــد انسحبت فـعــا مــن قــاعــدة
بلد» .من جهتها ،أكدت مصادر أمنية
أن «ال ـق ـي ــادة األم ـيــرك ـيــة أوعـ ــزت إلــى
قواتها بعدم سلوك ّ
أي طريق بـ ّـري،
ّ
والتنقل حصرًا بــالـطــائــرات» ،فــي ما
يعكس خ ــوف ال ــوالي ــات املـتـحــدة من
ّ
أي هجوم قد يطال قواتها املنتشرة
على طــول الخريطة العراقية .ووفقًا
مل ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـ ــإن «ج ـهــاز
مـكــافـحــة إالرهـ ـ ــاب» ،املـ ـ َّ
ـدرب عـلــى يد
الـقــوات األميركية ،طلب من األخيرة
م ـغــادرة ّ
أي م ـقـ ّـار مشتركة اإلشـغــال
م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـجــان ـبــن ،ب ـعــدمــا ص ــدرت
خــال األيــام املاضية دعــوات للقوات
ال ـع ــراق ـي ــة ب ــاالب ـت ـع ــاد ع ــن ّ
أي نـقـطــة
عسكرية أميركية.
ّ
ّ
في موازاة ذلك ،تؤكد مصادر مطلعة
م ــن داخـ ـ ــل أك ـث ــر م ــن ف ـص ـيــل ع ــراق ــي
مـقــاوم أن «جبهة املـقــاومــة العراقية
أتم الجاهزية واالستعداد ّ
على ّ
للرد
ع ـل ــى ال ـج ــري ـم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وال ـت ــي
أودت بـ ـحـ ـي ــاة الـ ـشـ ـهـ ـي ــدي ــن ق ــاس ــم
سليماني وأبــو مهدي املهندس ،في
انـتـظــار ســاعــة الـصـفــر الـتــي ستكون
ّ
انطلق
لـحـظــة الـ ــرد اإلي ــران ــي» ال ــذي ً
ليل الـثــاثــاء  -األرب ـعــاء ،مضيفة في
حديثها إل ــى «األخ ـب ــار» أن «طـهــران
ّ
ستتولى الـ ّ
ـرد رسميًا على الجريمة،
ول ـيــس ع ــن ط ــري ــق ح ـل ـفــائ ـهــا» ،وهــو
ً ُ
وتـبـ ّـن املـصــادر أن الـ ّ
ـرد
ما بــدأ فعال.
ُ
العراقي سيتخذ بعدين:
 -1االق ـت ـصــاص لشخصية جـهــاديــة
ّ
عراقية ،إلى جانب كل الشهداء الذي
ط ــال ـه ــم ال ـ ـعـ ــدوان األمـ ـي ــرك ــي أخ ـي ـرًا،
ح ـت ــى ال ي ـت ـك ـ ّـرر «حـ ـ ّـمـ ــام ال ـ ـ ــدم» ه ــذا

ّ
ف ــي ظ ـ ــل تـ ـم ــادي األمـ ـي ــرك ــي وخ ــرق ــه
ّ
املستمر للسيادة العراقية ،خصوصًا
وأن إش ـ ـ ــارات م ـت ـع ــددة أفـ ـ ــادت بنية
واشنطن مواصلة عمليات التصفية
ل ـش ـخ ـص ـي ــات «ج ـ ـ ـهـ ـ ــاديـ ـ ــة» ،ب ـه ــدف
«تـ ـط ــوي ــع ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» ،وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاده عــن
املـ ـع ــادل ــة اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ب ــوج ــه امل ـح ــور
األميركي  -الصهيوني.
 -2الوفاء لقاسم سليماني ،صاحب
الدور األبرز في بناء فصائل املقاومة
ال ـع ــراق ـي ــة ،وت ـس ـل ـي ـح ـهــا وتــدري ـب ـهــا
وتــأه ـي ـل ـهــا .مـقـتـضــى الـ ــوفـ ــاء ،وفــق
املصادرّ ،
عبر عنه األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،بدعوته
إل ــى إخـ ــراج االح ـت ــال األم ـيــركــي من
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ع ـم ــوم ــا،
ّ
يضم وفق
والعراق خصوصًا ،الــذي
بعض التقديرات  25ألف عسكري.
ل ـكــن مـ ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة ت ــرف ــض ّ
أي
ً
تـ ـق ــدي ــر مـ ـم ــاث ــل ،ح ـ ــاص ـ ــرة ال ـع ــدي ــد
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق بـ ـم ــا دون
 10آالف عـ ـسـ ـك ــري .وف ـ ــي حــدي ـث ـهــا
إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ــؤك ــد املـ ـص ــادر أن
ّ
«ب ـ ـغـ ــداد ت ـج ـهــد لـ ـح ــل م ـس ــأل ــة ب ـقــاء
األميركية من خــال الجهود
القوات
ّ
السياسية ،تجنبًا إلراق ــة املــزيــد من
الدماء» ،مضيفة أن عبد املهدي يرى
ّ
أن «الحل األنجع لألزمة الراهنة هو
خــروج الـقــوات األميركية عــن طريق
التفاهم مع واشنطن» ،وهذا ما ّ
عبر
عـنــه فــي كلمته أم ــس .لـكــن امل ـصــادر
ّ
تنبه  -في الوقت عينه  -إلى أن العراق
«ال يأمن الجانب األميركي» ،وعليه،
ال ضـ ـم ــان ــة الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـتـ ـ ّف ــاوض
السياسي ،بل إن ثمة ما يؤشر إلى
أن االنسحاب األميركي لن يكون إال
ّ
بــ«الـنــار» ،خصوصًا في ظــل املوقف
الجامع لفصائل املقاومة ،وحديثها
عـ ــن «ت ـن ـس ـي ــق ٌ ج ـب ـه ـت ـه ــا» مل ــواج ـه ــة
االحتالل .جبهة ال يبدو إلى اآلن أنها
سـتـكـ ّـون جــام ـعــة ،بـعــد رف ــض الكتل
«ال ـ ُـس ــن ـي ــة» و«الـ ـك ــردي ــة» الـتـصــويــت
ع ـلــى ق ـ ــرار ب ــرمل ــان ــي ُي ـل ــزم الـحـكــومــة
االتحادية بإخراج القوات األميركية،
ورس ــال ــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة بــرهــم
ص ــال ــح إلـ ــى األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـت ــي
حملت موقفًا «ضعيفًا ج ـ ّـدًا» يدعو

إلــى إدانــة أعمال واشنطن ،ويطالب
الجميع  -بمن فيهم بغداد  -بـ«ضبط
النفس»!
وفــي هــذا اإلطــار ،تشير املصادر إلى
أن إص ــرار واشـنـطــن عـلــى الـبـقــاء في
الـ ـع ــراق م ــن ج ـه ــة ،وإعـ ـ ــادة تـمــوضــع
قـ ــوات ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ي ـع ـنــي
انـ ـسـ ـح ــاب ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
امل ـن ــاط ــق ال ـج ـنــوب ـيــة ،ذات الـغــالـبـيــة
«الشيعية» ،وانتقالها إلــى «مناطق
آمـ ـن ــة» ف ــي ال ـش ـم ــال وال ـ ـغـ ــرب ،حـيــث
ال ـغ ــال ـب ـي ــة «ال ـ ـكـ ــرديـ ــة» و«ال ـس ـن ـي ــة»،
ّ
ّ
ف ــي خ ـط ــوة م ــدروس ــة تـ ـع ــزز ال ـخــطــة
األميركية الساعية إلى «رسم حدود
األقاليم» بمعزل عن تثبيتها رسميًا،
وفي تكرار أيضًا ملا يجري في «إقليم
كـ ــردس ـ ـتـ ــان» ال ـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـم  6ق ــواع ــد
أميركية ال تعرف الحكومة ما يدور
ّ
ف ـي ـهــا .ه ــذا امل ـخ ــط ــط ،ف ــي ح ــال سلك
سـبـلــه إلـ ــى ال ـت ـن ـف ـيــذ ،سـيـمـثــل خــرقــا
صريحًا للدستور ،وتلويحًا مبطنًا
بــ«حــرب أهلية ،وع ــودة داع ــش» كما
ّ
ت ـقــول امل ـص ــادر ،فــي ظ ــل تحضيرات
جـ ّـديــة إلحـيــاء مـشــروع «الـصـحــوات»
(سبق أن ّ
تحدثت «األخبار» عنه في
أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر املـ ــاضـ ــي) ،بـهــدف
حماية تلك القواعد ،على اعتبار أن
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ت ـحـمــي امل ـنــاطــق
املـ ــذكـ ــورة م ــن «الـ ـتـ ـم ـ ّـدد ال ـش ـي ـعــي أو
االستهداف الشيعي».
ه ـ ـكـ ــذا إذًا ،سـ ـيـ ـت ـ ّـم عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـب ــدو
تـ ـسـ ـعـ ـي ــر الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي فــي
األي ــام املـقـبـلــة ،وس ــط جـهــود تبذلها
ال ـ ـج ـ ـيـ ــوش اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة
ل ـل ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـغ ــداد في
ّ
ب ــث دع ــايــة تــدعــو إل ــى ضـ ــرورة بـقــاء
ّ
االحـ ـ ـت ـ ــال ،وت ــتـ ـه ــم مـ ــن ي ـ ـشـ ــارك فــي
ق ـتــال ــه ب ــ«ال ـت ـب ـع ـيــة إلي ـ ـ ـ ــران» .دعــاي ــة
تشي بوضوح بأن الواليات املتحدة
ستلجأ إل ــى س ــاح «الـتـفـتــن» داخــل
البيت العراقي ،من أجل نزع الصبغة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة عـ ــن الـ ـخـ ـط ــاب امل ـن ــاه ــض
ل ــاح ـت ــال ،وت ـحــويــل قـضـيــة بحجم
تحرير العراق وتعزيز استقالله إلى
مـ ّ
ـادة خالفية بــن «امل ـكـ ّـونــات» ،التي
اخ ـتــرع ـهــا األم ـي ــرك ـي ــون وال ي ــزال ــون
ّ
ّ
متفرقة مشتتة.
يجهدون إلبقائها

عـقــد ال ـقــائــد ال ـجــديــد ل ــ«ق ــوة ال ـقــدس»
في الحرس الـثــوري اإليــرانــي ،العميد
إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل ق ـ ـ ــاآن ـ ـ ــي ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا فــي
العاصمة اإليــرانـيــة طـهــران أم ــس ،مع
قـ ــادة  ف ـصــائــل امل ـقــاوم ـة الفلسطينية
املوجودين هناك ،بعدما شــاركــوا في
ال ـت ـعــزيــة بــاس ـت ـش ـهــاد ال ـف ــري ــق قــاســم
سليماني ،وزاروا منزل عائلته ،وألقوا
خــال ذلــك كلمات علنية ،إضــافــة إلى
لوسائل إعــام
تصريحات أدل ــوا بها
ُ
ف ــارسـ ـي ــة .ي ــأت ــي ه ـ ــذا ب ـع ــدم ــا ن ـش ــرت
صــورة تجمع قيادة «حماس» ،وعلى
رأسـ ـ ـه ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
لـلـحــركــة إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،مــع قــاآنــي،
وه ــو م ــا أثـ ــار ردود ف ـعــل إســرائـيـلـيــة
وعربية كبيرة .وقالت وسائل إعالمية
عبرية إن مشاركة رئيس «حماس» في
التشييع ّربما تــؤدي إلى «أزمــة ّ
حادة
فــي ال ـعــاقــات بــن ال ـقــاهــرة وح ـمــاس،
ّ
ألن هنية وعــد (املـصــريــن) ب ــأل يــزور
طهران».

وت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــت ردود فـ ـع ــل ال ـف ـص ــائ ــل
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاد
سـلـيـمــانــي ،لـكــن م ــن دون إشـ ــارة إلــى
الــدور الــذي ستأخذه على عاتقها في
مسألة ّ
الرد ،على رغم تواصل التقارير
اإلعالمية عن تهديدات إسرائيلية في
هذا الشأن .بيانات الفصائل ّ
تحدثت
عن دور الجنرال في دعم املقاومة في
مختلف املـجــاالت ،في وقــت أطلق فيه
ه ـن ـيــة ع ـلــى س ـل ـي ـمــانــي ل ـق ــب «شـهـيــد
ال ـ ـقـ ــدس» .أمـ ــا «الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ــام ــي»
ّ
فــوص ـف ـتـ ّـه ب ــأن ــه كـ ــان «م ـعــل ـمــا ك ـب ـي ـرًا،
ـاره فــي موقفه وفي
وقــائـدًا فــذًا لــم يـجـ ِ
ج ـهــاده أح ــد مـنــذ ع ـقــود فــي فلسطني
وف ــي املـنـطـقــة» .كــذلــك ،قــالــت «الجبهة
الشعبية» إن الشعب الفلسطيني لن
ينسى دور سليماني «املبادر والبارز
فـ ـ ــي ت ـج ـس ـي ــد م ـ ــوق ـ ــف الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية بدعم حقوقه ونضاله ّ
ضد
العدو الصهيوني ودعم قوى املقاومة
وتطوير قدراتها».

المهندس
إلى مثواه
األخير في
النجف

عمر نشابة

بعدما ُش ّيع جثمانه إلى جانب جثمان قائد ّ
«قوة القدس» في «الحرس الثوري» اإليراني الشهيد قاسم سليماني ،في
العاصمة اإليرانية طهران ،عاد نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي املهندس ،إلى مسقط رأسه مدينة
ّ
ووري الثرى
البصرة ،حيث شيعه عشرات اآلالف ،قبل أن ينتقل على منت طائرة مروحية إلى مدينة النجف ،حيث ُ
مساء أمس ،هناك ،في مقبرة «وادي السالم» ،إلى جانب عدد كبير من الشهداء .جثمان املهندس كان نقل إلى
ّ
عليه ،فيما أفاد رئيس «لجنة األركان اإليرانية
طهران إلجراء فحوصات الحمض النووي؛ إذ لم يستطع أحد التعرف ّ
ّ
للبحث عن املفقودين والشهداء املجهولني» ،محمد باقر زاده ،بأن «جثة أبو مهدي املهندس كانت قطعًا عدة
ال أكثر».
(الصورة من «وكالة الصحافة الفرنسية»)

ُ
قاآني يلتقي قادة المقاومة الفلسطينية :فضل الحاج قاسم ال ينتسى

تتواصل الحملة الكبيرة على الفصائل بسبب مشاركة قادتها في التشييع (من الويب)

بصمات الشهيد سليماني ينطق بها
واقع املقاومة الفلسطينية في العقود
األخيرة ،وال ّ
سيما في قطاع غزة ،حيث
ُينسب إليه الفضل في بناء املنظومات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا امل ـق ــاوم ــة
بمختلف أطيافها منذ بداية انتفاضة
األقـصــى عــام  ،2000وخصوصًا منها
ال ـصــواريــخ الـبـعـيــدة امل ــدى والـثـقـيـلــة،
وأي ـضــا املـ ّ
ـوج ـهــة امل ـض ـ ّـادة لـلــدبــابــات،
وغ ـيــرهــا مــن األس ـل ـحــة امل ـت ـطــورة مثل
طائرات االستطالع .وتشهد الفصائل،
وال س ـ ّـي ـم ــا «حـ ـ ـم ـ ــاس» و«ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد»،
بــأن الجهود اإليــرانـيــة عــامــة ،وجهود
سليماني خاصة ،هي التي نقلت العمل
العسكري ّ
ضد االحتالل من مجموعات
صغيرة إلــى تنظيمات كبيرة تمتلك
هيكليات وأجـهــزة وم ـعـ ّـدات متطورة،
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى «أس ـل ـح ــة اسـتــراتـيـجـيــة
ي ـخــاف مـنـهــا االح ـت ــال ويـحـســب لها
ألف حساب في ّ
أي معركة».
ت ـ ـقـ ــول مـ ـ ـص ـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة ف ـ ــي غ ـ ــزة،

لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن سـلـيـمــانــي «صــاحــب
فضل كبير في بناء القدرات العسكرية،
باإلضافة إلى إمداد املقاومة بمختلف
أن ـ ـ ــواع األسـ ـلـ ـح ــة ،ب ـ ــدءًا م ــن ال ـن ـم ــاذج
األولـ ــى ل ـقــاذفــات ال ـه ــاون ال ـتــي كــانــت
س ـب ـب ــا رئ ـي ـس ــا فـ ــي انـ ـسـ ـح ــاب جـيــش
االح ـتــال مــن غــزة عــام  ،2005والحـقــا

سليماني نقل
عمل المقاومة من
مجموعات بدائية
إلى االحتراف

ن ـ ـمـ ــاذج مـ ـتـ ـط ــورة مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـس ــاح
استطاعت الصناعات العسكرية لدى
املقاومة استنساخها محليًا ،ما أدى
خــال الـحــرب األخ ـيــرة عــام  2014إلى
هرب قرابة مليون مستوطن من غالف
غ ــزة آخ ــر أس ـبــوعــن» مــن ال ـح ــرب .أمــا
على صعيد الصواريخ ،فشهد القطاع
إم ــدادًا وتـطــويـرًا لـلـقــدرات الـتــي بــدأت
بــإدخــال «الكاتيوشا الصغيرة ،»107
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى «ف ـج ــر  »5ومـ ــا ي ــوازي ــه،
والـصــواريــخ األخ ــرى الـتــي لــم تعلنها
املـقــاومــة .كما أن الـصــواريــخ الجديدة
ُ
التي استنسخت عــن نـمــاذج إيرانية،
ت ـقــول املـ ـص ــادر إن سـلـيـمــانــي أش ــرف
بنفسه على نقل مخططاتها إلى غزة،
ُ
كما كان حريصًا على فكرة أن تصنع
ن ـســخ م ـت ـع ـ ّـددة م ـن ـهــا داخ ـ ــل ال ـق ـطــاع
َ
بمديات وقوى تفجيرية مختلفة.
لم تتوقف جهود سليماني عن إمداد
غزة بالسالح ،بل يشهد أبرع املقاتلني
الـفـلـسـطـيـنـيــن عـلــى دوره ف ــي نقلهم

م ــن ال ـع ـم ــل ال ـع ـس ـك ــري الـ ـب ــدائ ــي إل ــى
االح ـت ــراف فــي مــواجـهــة جـيــش الـعــدو
ال ــذي ُيـعـ ّـد األكـثــر تـطــورًا فــي املنطقة،
ّ
«ردع ـ ــه وج ـع ـلــه يـفـكــر مئة
وال ســيـمــا ّ
مرة قبل التوغل داخل غزة ،وذلك كان
بتدريب آالف املقاتلني الفلسطينيني
بأحدث األساليب وعلى جميع أنواع
الـ ـس ــاح ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ُي ـس ـت ـخــدم».
وت ـ ـ ــرى ال ـف ـص ــائ ــل أن أه ـ ـ ـ ّـم األسـ ـب ــاب
ال ـت ــي دف ـع ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة إل ــى
اغتيال الشهيد هو عالقته باملقاومة
الفلسطينية ُودعمها وتسليحها في
الوقت الــذي فــرض عليها فيه حصار
ّ
دولي وعربي خانق ،مستدلة على ذلك
بإقدام االحتالل على اغتيال عــدد من
الشخصيات في محور املقاومة لهذا
الــدور تحديدًا ،وخــاصــة الــذيــن عملوا
مباشرة على كسر الحصار وإيصال
الـســاح ط ــوال أكـثــر مــن عشرين عامًا
مضت.
(األخبار)

سعي رئيس الــواليــات املتحدة األميركية دونــالــد ترامب وأرك ــان إدارتــه،
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن ،إل ــى تـبــريــر جــريـمــة اغـتـيــال الـقــائــد العسكري
اإليراني اللواء قاسم سليماني وأحد قادة «الحشد الشعبي» العراقي أبو
مهدي املهندس وعــدد من رفاقهما ،هو محاولة استباقية لتجريم ّ
الرد
عليها .يعتقد البعض في إدارة ترامب أن بإمكانهم توصيف ّ
الرد املنتظر
بأنه جريمة اعتداء ،والترويج لكون األميركيني ضحية «اإلرهاب العاملي»؛
جميع الدول التضامن معهم الستكمال مسلسل «الحرب
وبالتالي فعلى ّ
على اإلره ــاب» بحلة جديدة ملوسم  ،2020عبر «نتفليكس» بنسختها
ً
الواقعية (ترامب هو أصال أول وأبرز من يستخدم امليديا الجديدة سالحًا
مركزيًا وأداة أساسية لقيادة أميركا والتالعب بمصير العالم).
وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيوّ ،
كرر االدعاء بأن اغتيال سليماني
ورفاقه كان «خطوة استباقية» أتت في إطار «الدفاع عن النفس» ،مشيرًا
ّ
يستهدف
إلــى أن سليماني ورفــاقــه كانوا يحضرون «هجومًا ّحتميًا» ّ
أمـيــركـيــن .لكن بومبيو لــم يكشف حتى اآلن عــن أي قرينة ت ــدل على
«الهجوم الحتمي» ،ولم يبادر حتى إلى إعادة نشر رسم القنبلة اإليرانية
الـنــوويــة الوشيكة الـتــي كــان قــد تباهى رئـيــس كـيــان الـعــدو اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،بعرضها على الجمعية العمومية لألمم املتحدة عام
 .2012فلو قامت اإلدارة األميركية بنشر ّصور ومعلومات وتسجيالت
تـ ْـزعــم مــن خاللها أن سليماني كــان يخطط ملهاجمة أميركيني ّ
لكررت
سلوك إدارة الرئيس السابق جورج بوش قبيل اجتياح العراق عام ،2003
حني ّقدم الوزير كولن باول «إثباتات» عن امتالك الرئيس العراقي صدام
حسني أسلحة دمار شاملَ ،ت ّ
بي الحقًا أنها ّ
مزورة .فسلوك إدارة ترامب
ّ
تعفيه ،في نظره ونظر مناصريه ،من
ويتميز بوقاحة استثنائية
مختلف،
ْ ّ
ّ
ّأي اهتمام بتأكيد صدقية ما يدعيه .فلنتذكر أن شعار ترامب املركزي
هو «العظمة ألميركا»ّ ،
ّ
متكبر ووقح لدرجة أن ادعاءاته ال
ومدعي العظمة
تحتاج بنظره إلى ّأي إثباتات أو قرائن.
ّ
ّ
نفى ترامب ،من خالل تغريداته اإللكترونية ،نيته إشعال حرب ضد إيران،
ودعاها إلى التفاوض .يعني ذلك أنه ّ
يتوهم أن اغتيال سليماني ورفاقه
ُ
سيخضع اإليرانيني لشروط التفاوض ملصلحة األميركيني .لكن يبدو
أن الرئيس األميركي لم ّ
يتنبه لعواقب لعب ورقــة الــدم «على املكشوف»،
وهي عواقب ال تقتصر على اإلطــار العملي والتنفيذي ،بل تشمل كذلك
اإلطــار القانوني والنظري العام .ال شك في أن «الدفاع عن النفس» ِّ
يبرر
قانونيًا استخدام العنف ،وهــو ما تؤكده شرعة األمــم املتحدة ،لكن هل
يمكن ّ
عد هجوم الجيش األميركي على موكب عسكري رسمي يتجول
في العاصمة العراقية «دفاعًا عن النفس»؟
ً
أوال :ليس هناك في نص االتفاقيات األمنية والعسكرية بني جمهورية
ال ـع ــراق وال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ّأي م ــواد يـمـكــن أن ت ـبـ ّـرر شــروع
األميركيني بمهاجمة أهــداف مـحـ ّـددة داخــل األراض ــي العراقية من دون
طلب من الحكومة العراقية ومن دون التشاور معها ،أو في ّ
الحد األدنى
إبالغها في شأن العملية العسكرية .وبالتالي ،فإن الهجوم الذي أسفر عن
اغتيال سليماني ورفاقه ُي ّ
عد انتهاكًا لسيادة العراق (عضو مؤسس في
منظمة األمم املتحدة) ،وتجاوزًا فاضحًا لالتفاقية الدولية.
ثانيًا :إن حتمية الخطر هي من ّ
أهم شروط «الدفاع عن النفس» ،بينما لم
ُيثبت األميركيون وجود «خطر» مباشر وحتمي على حياة جنودهم ،كما
َ
املستهدف في حالة مواجهة عسكرية ،وال
ذكرنا آنفًا .ولم يكن املوكب
في مكان يمكن أن يشكل فيه خطرًا مباشرًا على حياة جنود أميركيني.
أضف إلى ذلك أن السلطات الرسمية العراقية كانت تعلم بوجود سليماني
على أراضيها ،وال ّ
شك في أنه كان على تواصل مع مسؤولني حكوميني
عراقيني أثناء وجوده في العراق .وبالتالي ،فإن اغتيال الجيش األميركي
لسليماني ورفــاقــه يمكن توصيفه بعمل عــدائــي يستهدف جمهورية
ال ـعــراق .والسلطات العراقية تعمل حاليًا على تحضير الشكوى التي
ُ ّ
ستقدمها إلى مجلس األمن الدولي ّ في هذا الشأنّ .
ثالثًا :إن االتفاقية األمنية التي تحدد «األحكام واملتطلبات الرئيسة التي
ّ
تنظم الوجود املؤقت للقوات العسكرية األميركية في العراق وأنشطتها
فيه وانسحابها من الـعــراق» ( )2008تشمل الــواليــة القضائية .ويكون
بموجبها للعراق «الحق األولي بممارسة الوالية القضائية على أفراد قوات
ً
الواليات املتحدة» .لم يشرف القضاء العراقي على العملية ،ولم يكن أصال
يعلم بها إال بعد انتهائها ،وبالتالي ال مجال لفتح تحقيق جنائي في
الهجوم واتخاذ املحاكم العراقية إجراءات قضائية بحق املجرمني.
نخلص إلى أن الهجوم الذي قامت به الواليات املتحدة في محيط مطار
مبررًا قانونيًا ،وال يقتصر توصيفه على «جريمة» ،بل ّ
بغداد ليس َّ
يتعدى
ذلــك إلــى كونه عدوانًا يستهدف سيادة العراق وأمنه وسالمة أراضيه.
وبالتالي ،فــإن للجمهورية العراقية الحق القانوني في شـ ّـن حــرب على
الواليات املتحدة ،ال ّ
مجرد الحق في إلغاء االتفاقية بني البلدين.
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على الغالف

مقابلة
أجراها
وليد شرارة

ّ
الفوضى تتمدد في واشنطن

ّ
واستمر يجاهر
دونالد ترامب ،الرئيس األميركي الذي عارض بقوة حروب بالده في الشرق األوســط عندما كان مرشحًا انتخابيًاّ ،
بالموقف إياه بعد وصوله إلى السلطة ،واعدًا بـ«إعادة الجنود إلى الديار» ،أدخل بالده في مسار قد يقود إلى حرب مروعة وشاملة
عابرة للحدود ،ومسرحها«الشرق األوسط بأسره وربماالعالم» ،على ّ
حد تعبير ريتشاردهاس ،رئيس مجلس العالقات الخارجية .تحليالت
يتجرأ على ّ
كثيرة سعت لتبرير ما تعتبره قرارًا صائبًا ،والترويج لفرضية أن محور المقاومة لن ّ
قاس على ًاغتيال ّالشهداء قاسم
رد
ٍ
ّ
ألي شك أو التباسّ :
تدع مجاال ّ
الرد
سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما .لكن المواقف الواضحة لقادة محور المقاومة لم
قادم ال محالة ،ومهما عظمت األكالف .تحوالت موازين القوى في اإلقليم لمصلحة محور المقاومة في السنوات الماضية،
وما بدا أنه فقدان الواليات المتحدة لهيبتها وقدرتها الرادعة خاصة بعد إسقاط ّ
المسيرة األميركية من ِق َبل الحرس الثوري االيراني
َ
منشأتي «أرامكو» النفطيتين ،قد تكون من بين العوامل التي َح َدت بالرئيس األميركي
وقيام حركة «أنصار الله» اليمنية ّبقصف ّ
إلى اتخاذ قراره األخرق .إال أن المؤرخ والمفكر الفلسطيني ،رشيد الخالدي ،الحائز «كرسي إدوار سعيد للدراسات العربية المعاصرة»
في جامعة كولومبيا ،ومدير «مجلة الدراسات الفلسطينية» في الواليات المتحدة ،أوضح في مقابلة مع «األخبار» دور العوامل
الداخلية ،المرتبطة باستيالء ائتالف من اإلنجيليين المتطرفين والصهاينة وبقايا المحافظين الجدد على مراكز صنع القرار ،في
رئيس بات رهينة لفريقه على اعتماد بعض السياسات والقرارات .وللخالدي مجموعة من الكتب المرجعية عن القضية
حمل ٍ
الفلسطينية والسياسة األميركية ،وآخرها «حرب المئة عام على فلسطين :االستعمار االستيطاني والمقاومة»

رشيد الخالدي

ّ
ّ
المؤرخ والمفكر الفلسطيني

ّ
موحد
• ترامب دمية في يد فريق
ّ
المحرضين على الحرب
• إسرائيل وأنصارها أبرز
• نتائج الحرب ستحكم اتجاهات تصويت الناخبين
مــن الــواضــح أن عملية اغتيال الشهداء
قــاســم سليماني وأب ــو مـهــدي املهندس
ورف ــاق ـه ـم ــا سـتـسـتــدعــي ّ
ردًا ك ـب ـي ـرًا من
ِق ـ َـب ــل مـخـتـلــف أط ـ ــراف م ـحــور امل ـقــاومــة.
وعـلــى األغ ـلــب ،ف ــإن الــرئـيــس األمـيــركــي،
دونــالــد تــرامــب ،وفريقه ،عندما اتخذوا
ق ـ ـ ــرار االغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ،كـ ــانـ ــوا يـ ـع ــون أن ّ
ردًا
كـ ـه ــذا مـ ـ ّ
ـرجـ ــح .ي ــؤك ــد رشـ ـي ــد ال ـخ ــال ــدي
أن «ه ــذا ال ـق ــرار ك ــان م ــوج ــودًا فــي ذهــن
الفريق املـقـ ّـرب للرئيس ،وخــاصــة وزيــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو منذ
أش ـهــر .بومبيو صــديــق حميم ليوسي
كـ ــوهـ ــن رئ ـ ـيـ ــس امل ـ ــوس ـ ــاد ،وال ـ ــرج ـ ــان
ي ـ ـتـ ــواصـ ــان بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار .املـ ـعـ ـل ــوم ــات
الواردة في الصحف األميركية تفيد بأن
هذا القرار ّ
يتم تداوله في هذه األوساط
م ـنــذ ت ـشــريــن األول /أك ـت ــوب ــر امل ــاض ــي.
بالنتيجة ،تـ ّـمــت عملية االغ ـت ـيــال على
ّ
الــرغــم مما يترتب عليها مــن تداعيات.
هـ ـن ــاك رأيـ ـ ـ ــان فـ ــي م ــرك ــز ص ـن ــع الـ ـق ــرار
األم ـي ــرك ــي حـ ــول هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع :األول
يفترض أن الواليات املتحدة على درجة
من القوة ومــن قــدرة الــردع تفرض على
خ ـصــوم ـهــا ال ـق ـي ــام بـ ـ ــردود م ـتــواض ـعــة؛
وال ـث ّــان ــي ،وه ــو أك ـث ــر خ ـط ـرًا م ــن األول،
يـتــوقــع أن تـقــع ح ــرب كـبــرى نــاجـمــة عن
االغ ـت ـي ــال وت ــداع ـي ــات ــه ،وه ــو يـتـمـنــاهــا.
أصحاب هــذا الــرأي طبعًا ،كمايك بنس
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ،وبــوم ـب ـيــو ن ـف ـســه ،هم
األقـ ـ ــرب إلس ــرائ ـي ــل ول ـل ـت ـيــار اإلنـجـيـلــي
املـتـطــرف .تــرامــب يجد نفسه فــي وضع
م ـمــاثــل ل ـج ــورج ب ــوش االب ـ ــن :دم ـيــة في
يد فريقه .نذكر جميعًا بأن فريق بوش
االب ــن ،وبـخــاصــة نــائــب الــرئـيــس ووزي ــر
الدفاع ،هو الذي قاد بالفعل غزو العراق
ع ـ ــام  2003ب ــال ـت ـع ــاون م ــع امل ـحــاف ـظــن
الجدد والصهاينة .أنصار الرأيني راهنًا
ال يفهمون بدقة حقيقة مــوازيــن القوى

ّ
متخيل.
في املنطقة ،ويعيشون في واقع
لألسف الشديد ،ليس في محيط ترامب
م ـس ـت ـشــارون قـ ـ ــادرون ع ـلــى ط ــرح رؤي ــة
مـطــابـقــة ل ـلــواقــع عـ ّـمــا س ـي ـجــري بسبب
عملية االغتيال».
عـ ـل ــى ضـ ـ ــوء هـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ،مـ ــا هــو
مستقبل الــوجــود الـعـسـكــري األمـيــركــي
ً
ً
سينسحب
في العراق؟ «آجال أم عاجالُ ،
ّ
الجيش األميركي من العراق .وأرجح أن
ً
ّ
يتم ذلــك عاجال كنتيجة مباشرة لقرار
ترامب .قبل عملية االغتيال ،كانت قوى
عــراقـيــة عــديــدة تـحــرص على االحتفاظ
بـعــاقــات حميمة مــع الــواليــات املتحدة
وإيران في اآلن نفسه .لم يعد هذا ممكنًا
الـيــوم .لقد انتهكت واشنطن أهـ ّـم بنود
االتفاقية العراقية  -األميركية ،وداست
ّ
ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــادة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ب ـش ـك ــل فـ ــظ،
وتنجم عــن ذلــك اآلن مطالبة العراقيني
بـخــروج ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن بــادهــم.
هـ ـن ــاك ن ـق ـطــة أخـ ـ ــرى ي ـن ـب ـغــي االل ـت ـف ــات
إليها ،وهي ما أشار اليه رئيس الوزراء
العراقي ،عــادل عبد املهدي ،في خطابه
أم ــام ال ـبــرملــان ،عــن طبيعة املـهـ ّـمــة التي
ج ــاء مــن أجـلـهــا ال ـفــريــق الـشـهـيــد قاسم
سليماني إلى العراق .لقد حمل الشهيد
رس ــال ــة جــواب ـيــة م ــن ال ـق ـي ــادة اإليــران ـيــة
فـ ــي إط ـ ـ ــار ال ــوس ــاط ــة الـ ـت ــي يـ ـق ــوم بـهــا
الـعــراق بينها وبــن القيادة السعودية،
ّ
وي ـبــدو أن ـهــا كــانــت ستتكلل بــالـنـجــاح.
هـ ـن ــاك ث ـ ــاث وسـ ــاطـ ــات بـ ــن ال ـط ــرف ــن:
ُعمانية وباكستانية وعراقية .احتمال
نجاح الوساطة هو أحد أسباب عملية
ّ
االغـ ـتـ ـي ــال ،ألنـ ــه ي ـش ــك ــل ض ــرب ــة قــاسـيــة
لجهود التحالف األميركي  -اإلسرائيلي
ف ــي ات ـج ــاه اع ـت ـمــاد ال ـس ـعــوديــة شــريـكــا
ث ــان ــوي ــا فـ ــي ال ـج ـب ـه ــة املـ ـع ــادي ــة إلي ـ ــران
وحلفائها».
إذا كـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــريـ ـ ــق تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ،ألسـ ـ ـب ـ ــاب

أيــديــولــوجـيــة أو عـقــائــديــة ،والنفصاله
عــن الــواقــع ،قــد دفــع األخـيــر إلــى اتخاذ
قرار االغتيال ،من املستبعد أن مؤسسة
كــال ـج ـيــش ل ــم ت ـك ــن م ــدرك ــة ل ـتــداع ـيــاتــه
األك ـي ــدة عـلــى ج ـنــودهــا املـنـتـشــريــن في
ّ
دول املنطقة على األق ــل ،وعــن إمكانية
أن تشكل بداية لسلسلة من الضربات
والـضــربــات املـضـ ّ
ـادة تقود بسرعة إلى
ّ
حــرب كبرى مع قــوة إقليمية متوسطة
ك ـ ـ ـ ــإي ـ ـ ـ ــران ،ك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
ي ــري ــد ت ـج ـنــب الـ ـت ــورط م ـع ـهــا لـلـتــركـيــز
ع ـل ــى ال ـت ـن ــاق ــض ال ــرئـ ـي ــس مـ ــع ال ـق ــوى
الـعـظـمــى امل ـنــاف ـســة كــروس ـيــا وال ـصــن،
وه ــي األول ــوي ــة ال ـتــي ح ـ ّـددت ـه ــا وثــائــق
الـبـنـتــاغــون ال ـص ــادرة فــي عــامــي 2017
و .2018يقول الخالدي إن «املعلومات
ب ــات ــت مـ ـت ــوف ــرة عـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـتــي
سبقت ورافقت القرار املذكور .الرئيس
كــان فــي منتجع مــاراالغــو فــي فلوريدا
بـعـيـدًا عــن الـبـنـتــاغــون واالسـتـخـبــارات
ووزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة .خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
الثالث املاضية ،أقصى الرئيس العديد
مــن الـجـنــراالت الــذيــن كــانــوا يعارضون
اتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات ـ ــه امل ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــة مـ ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش
والبنتاغون ،وكذلك من االستخبارات
ووزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة .ب ــوم ـب ـي ــو ف ــرض
أزالم ــه فــي ال ـ ــوزارة ،وح ــذا م ــارك إسبر
وزي ــر الــدفــاع ح ــذوه فــي وزارة الــدفــاع.
الـ ــرجـ ــان ك ــان ــا فـ ــي ال ـ ـفـ ــوج ن ـف ـس ــه فــي
ّ
وتخرجا
الكلية العسكرية األميركية،
م ــن ويـسـتـبــويـنــت ف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا.
ه ـمــا زم ـي ــان وص ــدي ـق ــان م ـنــذ ع ـشــرات
السنني .الطاقم املحيط بترامب حاليًا
متجانس ومتكامل وخــال كليًا من ّ
أي
ٍ
مـســؤول فــي مــوقــع مهم يـعــارض ميول
الرئيس املتطرفة .بعد ثالثة أيــام على
عملية االغتيال ،بدأ تسريب املعلومات
إلى وسائل االعالم األميركية عن ّ
تردد

ف ــي مــوقــف الـجـيــش ح ـيــال ه ــذا ال ـق ــرار.
الـ ــواضـ ــح ح ـت ــى اآلن أن ال ــرئ ـي ــس ك ــان
ّ
الضيق املؤيد للحرب،
بصحبة الفريق
ًّ ّ
وأن ه ــذا األخـ ـي ــر ،م ـس ـت ـغــا قــلــة خـبــرة
ت ــرام ــب بـ ـش ــؤون امل ـن ـط ـق ــة وش ـجــون ـهــا
ورعــونـتــه الفائقة وهشاشته النفسية
َ ّ
وسهولة تضليله ،تمكن من حمله على
القيام بما يـشــاء .لقد استطاع الفريق
عمليًا اختصار املسار الطويل لعملية
ّ
صناعة القرار وما يتخلله من نقاشات،
وأح ـ ـيـ ــانـ ــا حـ ـت ــى تـ ـ ـج ـ ــاذب ـ ــات ،تـ ـش ــارك
ف ـي ـهــا عـ ـ ــادة م ــؤسـ ـس ــات كــال ـب ـن ـتــاغــون
واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ووزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
ُ
وأ ّ
قرت عملية االغتيال بسهولة وسرعة
مذهلتني .هــذه العملية ستؤدي حتمًا
إلى حرب ،حتى ولو كنا ال نعرف حتى
الساعة ما إذا كانت منخفضة أو عالية
ال ـتــوتــر .أعـتـقــد أن ـنــا س ـنــرى الح ـقــا ،مع
تطور األح ــداث ،املــزيــد مــن ردود الفعل

أقصى الرئيس العديد
من الجنراالت الذين كانوا
يعارضون اتجاهاته
ّ
المتطرفة من الجيش
والبنتاغون

مــن مختلف قـطــاعــات الـجـيــش ،خاصة
م ــن ال ـب ـح ــري ــة ال ـت ــي س ـت ـت ـحـ ّـمــل ال ـع ــبء
ّ
وتتكبد الخسائر األهم في حال
األكبر
وق ــوع ح ــرب .عملية ات ـخــاذ ق ــرار بهذه
الـ ـخـ ـط ــورة ،وم ـ ــا س ـي ـل ـي ـهــا م ــن إدخ ـ ــال
للجيش األميركي في صراع مع إحدى
أك ـبــر دول ال ـش ــرق ال ــوس ــط ،يستحقان
دراسـ ـ ــة وت ـف ـك ـي ـرًا .ن ـحــن أم ـ ــام نـ ــوع مــن
االنقالب في داخل املؤسسات الحاكمة
األميركية».
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وأنـ ـ ـص ـ ــاره ـ ــا ه ـ ــم امل ـ ـحـ ـ ّـرض
األبــرز على الـحــرب ،على رغــم معرفتهم
بتداعياتها املهولة على الكيان العبري
عندما ستحتدم وتتسع لتشمل اإلقليم
بـ ّ
ـرمـ ـت ــه .ي ـع ـت ـقــد الـ ـخ ــال ــدي أن «عـلـيـنــا
ً
ّ
ال ـع ــودة قـلـيــا إل ــى امل ــاض ــي ،وت ــذك ــر ما
جـ ــرى س ـنــة  ،2012ع ـنــدمــا كـ ــان إي ـهــود
باراك وزيرًا للدفاع في حكومة نتنياهو.
الثنائي على وشك افتعال حرب
كان هذا
َ َ ْ
ومن َعته من ذلك أطراف رئيسة
مع إيران،
ف ــي امل ــؤس ـس ـت ــن ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة
اإلسرائيليتني ،وكذلك الرئيس األميركي
الـ ـس ــاب ــق بـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ــام ـ ــا .ال ـ ـ ــذي يـتـخــذ
القرارات في إسرائيل حاليًا هو بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ال ـ ـ ــذي ي ـق ــف ع ـل ــى م ـش ــارف
نهاية دراماتيكية لحياته السياسية،
ّ
مستعد للمخاطرة بأمن اسرائيل
وهو
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل م ـ ـحـ ــاولـ ــة ضـ ـ ـم ـ ــان س ــام ـت ــه
الـسـيــاسـيــة .ال ـكــام نـفـســه ينطبق على
ترامب .مغامران يصطدمان بمؤسسات
الدولة العميقة في إسرائيل والواليات
املتحدة ،ويندفعان باتجاه الحرب في
هــذا ّ السياق .ربما تأتي تـطــورات ّ تمنع
تـحــقــق مـثــل ه ــذا الـسـيـنــاريــو ،لكنني ال
أرى حتى اللحظة مثل هذه التطورات».
امل ـ ــواق ـ ــف األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،خ ــاص ــة امل ــوق ــف
الفرنسي كما ّ
عبر عنه وزيــر الخارجية
جــان إيــف لــودريــان ال ــذي هــاجــم «ال ــدور

املزعزع لالستقرار»  -بحسب تعبيره -
للشهيد سليماني ،تواطأت مع املوقف
األميركي ،مع أن اندالع حرب في الخليج
ومــا قــد ينجم عنها مــن انقطاع لتدفق
الـنـفــط يـتـنــاقـضــان جــذريــا مــع املصالح
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة« .لـ ـق ــد مـ ــارسـ ــت الـ ــواليـ ــات
ً
املتحدة ضغطًا هائال على األوروبـيــن
لتغيير موقفهم .أعرب بومبيو في األيام
األولى بعد العملية عن استيائه الشديد
مــن مــوقـفـهــم ،وي ـبــدو أن ه ــذا األم ــر كــان
كافيًا لحملهم على تعديل هذا املوقف».
بـ ـع ــد حـ ـ ـ ــروب أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
أصبحت غالبية نسبية من الرأي العام
األميركي رافضة للتورط في حروب في
منطقتنا ُ .هــل يستطيع تــرامــب تجاهل
مثل هذا املعطى على رغم آثاره السلبية
املحتملة على اتجاهات تصويت حتى
قـســم مــن نــاخـبـيــه؟ «تفصلنا  11شهرًا
عن االنتخابات الرئاسية .نتائج عملية
االغتيال وما سيترتب عليها هي التي
ّ
ستحدد اتجاهات الرأي العام األميركي.
ّ
إذا وقـ ـع ــت ح ـ ــرب وتـ ـك ــب ــدت الـ ــواليـ ــات
املتحدة خسائر فادحة ،قد يفضي هذا
إلى هزيمة ترامب في االنتخابات .ولكن،
إذا لم تحصل حرب أو إذا كانت الخسائر
األم ـي ــرك ـي ــة مـ ـ ـح ـ ــدودة ،ف ـق ــد يـ ـف ــوز ه ــذا
األخير الذي ال يزال يتمتع بتأييد %40
من الشعب األميركي .غالبية هؤالء ّ
ضد
الـتــدخــل الـعـسـكــري فــي ال ـشــرق الــوســط.
م ـن ــذ عـ ــام  ،2004م ـب ــاش ــرة ب ـع ــد إعـ ــادة
انتخاب بوش االبن ،اتضح هذا األمر .ما
ّ
التورط في
بني  55إلى  %60يعارضون
مثل هــذه ال ـحــروب .هـنــاك تـخــوف هائل
من الحرب بني األميريكينيِ ،ب َمن فيهم
قسم مــن الناخبني الجمهوريني ،ولكن
نتائجها هــي الـتــي سـتـحـ ّـدد اتـجــاهــات

التصويت النهائية لدى هــؤالء» ،يختم
الخالدي.

ٌ
حــالــة مــن الـفــوضــى تعتري العاصمة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة قـ ـ ــرار إدارة
دونــالــد ترامب اغتيال الجنرال قاسم
سليمانيٌ .
قرار يبدو أنه جاء مدفوعًا
ـوط مــارس ـهــا وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ب ـض ـغـ ٍ
مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،جـ ـنـ ـب ــا إلـ ـ ـ ــى ج ـنــب
نــائــب الــرئ ـيــس مــايــك بـنــس (الـجـنــاج
اإلنجيلي األكثر ّ
تشددًا داخل اإلدارة)،
ُ
وأتبع بتصويت البرملان العراقي على
تفويض الحكومة إنهاء وجود القوات
األجنبية فــي بــاد الــرافــديــن .ومــا زاد
م ــن ف ــوض ــى ال ــوض ــع الـ ـق ــائ ــم ،إذا مــا
ُ
التنسيق مع «الحلفاء»،
استثني عدم
ُ
ٌ
خـ ـط ــاب أم ـي ــرك ــي أرس ـ ـ ــل «عـ ــن طــريــق
ـوات ال ـعــراق ـيــة ،يفيد
ال ـخ ـطــأ» إل ــى ال ـق ـ ّ
ب ــأن واشـنـطــن ستنفذ عملية «إع ــادة
تموضع» ،تمهيدًا لسحب قواتها من
ّ
ال ـع ــراق .وف ــي ظ ــل التململ األمـيــركــي
ال ـ ــواض ـ ــح ،ه ـ ـ ّـدد تـ ــرامـ ــب ب ــاس ـت ـخ ــدام
ســاح العقوبات ضـ ّـد العراق وقادته،
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ط ـ ـلـ ــب بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد انـ ـسـ ـح ــاب
األميركيني على أساس غير ّ
ودي .في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ش ــرع م ـســؤولــون كـبــار
في اإلدارة األميركية في إعداد صيغة
ّأولية للعقوباتّ ،
ردًا على قرار البرملان
ال ـعــراقــي ،وف ــق مــا أف ــادت بــه صحيفة
«واشنطن بوست».
قــرار البرملان ،الــذي أخــرج األميركيني
عن طورهم ،دفع بتصريحات رسمية
متناقضة تعكس االختالفات الكبيرة
التي تشهدها اإلدارة األميركية .وبعد
أن ـبــاء تـ ًحـ ّـدثــت عــن انـسـحــاب أمـيــركــا،
مدعومة بصورة لرسالة يبدو أن قائد
القوات األميركية في العراق ،الجنرال
وليام اتش سيليّ ،
وجهها إلى قيادة
الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة ال ـعــراق ـيــة ،وذكــر
فيها أن قواته في صدد تنفيذ عمليات
«إعـ ــاد ت ـمــوضــع» ب ـهــدف «االن ـس ـحــاب
م ــن الـ ـع ــراق بـ ـص ــورة آم ـن ــة وف ـ ّـع ــال ــة»،
«احـ ـت ــرام ــا لـ ـق ــرارك ــم الـ ـسـ ـي ــادي ال ــذي
ي ــأم ــر بــرح ـي ـل ـنــا» ،ن ـفــى وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـيــركــي م ــارك إس ـبــر ذل ــك .وق ــال إن
ب ـغــداد لــم تطلب مــن واشـنـطــن سحب
ق ــوات ـه ــا ،وإن ال ـل ـع ـبــة وق ــواع ــده ــا في
املنطقة قــد تـغـ ّـيــرت .ينطلق إسبر من

«تشكيكه» في شرعية التصويت الذي
حـصــل ف ــي ال ـبــرملــان ال ـع ــراق ــي ،بسبب
غـيــاب ّ
مكونني رئيسني ،هـمــا :األك ـ ّـراد
ُ
وال ـس ــواد األع ـظــم مــن ال ـن ــواب الــســنــة،
بـيـنـمــا «ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ـ ّـواب الـشـيـعــة
ش ــارك ــوا تـحــت ال ـت ـهــديــد» ،مـعــربــا عن
اعتقاده بأن «العراقيني ال يريدوننا أن
ّ
خضم تصريحات كبار
نـغــادر» .وفــي
املـســؤولــن العسكريني فــي شــأن نفي
وجـ ــود ّ
أي خ ـطــط الن ـس ـحــاب ال ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة م ــن بـ ــاد ال ــراف ــدي ــن ،ذك ــر
رئيس هيئة األركان املشتركة ،الجنرال
مــارك ميلي ،أن الرسالة «كانت خطأ،
ح ـ ــدث ذل ـ ــك ع ـ ّـن غ ـي ــر قـ ـص ــد ،مـ ـس ـ ّـودة
رسالة غير موقعة ،ألننا ّ
نحرك قواتنا
ّ
في املكان» .ثم خرج ترامب ليؤكد يوم
أم ــس أن انـسـحــاب الـجـيــش األمـيــركــي
«أسـ ــوأ مــا يـمـكــن أن ي ـحــدث ل ـل ـعــراق...
فـ ــي ت ــوقـ ـي ــت مـ ـع ـ ّـن س ـ ـن ـ ـخـ ــرج ...لـكــن
ّ
ه ــذا الـتــوقـيــت لــم ي ـحــل ب ـعــد» .وسبق
لــ«الـتـحــالــف ال ــدول ــي» وقـ ــوات «حـلــف
ّ
شمالي األطلسي» أن علقت تدريباتها
ّ
وعملياتها العسكرية ضــد «داع ــش»
بـسـبــب املـ ـخ ــاوف األم ـن ـيــة ف ــي أع ـقــاب
اغتيال سليماني ،الذي أدى إلى توتر
ال ـع ــاق ــات ب ــن واش ـن ـط ــن وشــركــائ ـهــا
فـ ــي «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،وفـ ـ ــق مـ ــا أف ـ ـ ــاد بــه
مـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ـسـ ـك ــري أم ـ ـيـ ــركـ ــي وك ــال ــة
«فــرانــس ب ــرس» .ومــع بلوغ التوترات
بــن واشـنـطــن وط ـهــران ذروت ـه ــا ،أفــاد
مسؤول أميركي ،شبكة «سي إن إن»،
ّ
ب ــأن «ال ـب ـن ـتــاغــون» يـخــطــط لـلـبــدء في
نشر ســت قــاذفــات مــن ط ــراز «بــي »52
طويلة املدى في قاعدة دييغو غارسيا
فــي املـحـيــط الـهـنــدي ،سـتـكــون متاحة
لعمليات ّ
ضد إيــران إذا صــدرت أوامر
بذلك.

«تحالف اإلنجيليين» ينتصر
باغتيال الــ«بــاد غــاي»  ،Bad Guyكما
وصـفــه بــومـبـ ّيــو ال ــذي يـبــدو أن ــه َع ـ َـدل
عن فكرة الترشح النتخابات مجلس
ال ـ ّش ـيــوخ ،ي ـكــون وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة قد
بحسب
حقق «انتصارًا بيروقراطيًا»،
ً
«واشنطن بوست» التي ّ
سربت رواية

التنسيق بين بومبيو وإسبر ُي َع ُّد أحد األسباب التي دفعت ترامب إلى اتخاذ قرار اغتيال سليماني (أ ف ب)

ُ ّ
تسلط الضوء على الدور الرئيس الذي
ق ــام بــه ه ــذا األخ ـي ــر ،بــدعـ ٍـم مــن بنس،
لدفع ترامب نحو هذا الخيار .إصرار
الوزير ،واتصاالته املتكررة بالرئيس
فـ ــي األيـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي س ـب ـق ــت اس ـت ـش ـهــاد
ّ
سليماني ،شكلت حافزًا بالنسبة إلى
ّ
تــرامــب يمكن صــرفــه انتخابيًا .دللت
على ذلك مسارعة ترامب ،يوم الجمعة
املاضي ،إلى املشاركة في ّ
تجمع إلطالق
ما ّ
يسمى بـ«تحالف اإلنجيليني» ،في
مـحــاولــة منه الستقطاب دعــم اليمني
الديني قبل انتخابات تشرين الثاني/
نوفمبر .اعترف الرئيس بحاجته إلى
االح ـت ـفــاظ ب ــوالء قــاعــدتــه االنتخابية
األكـ ـب ــر واألكـ ـث ــر وف ـ ـ ـ ً
ـاء .وأمـ ـ ــام سبعة
ّ
آالف مــن «مــريــدي اإلي ـم ــان» تجمعوا
فــي كنيسة « »King Jesusفــي ميامي

ّ
يخطط «البنتاغون»
لنشر قاذفات «بي »52
طويلة المدى في
المحيط الهندي

ل ـس ـم ــاع خ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس ع ـل ــى م ــدى
أكثر من ساعة ،قال ترامب« :لقد كانت
الضربة التي ال تشوبها شائبة ،هي
ال ـتــي أودت بــزعـيــم اإلرهـ ـ ــاب» ،وأص ـ ّـر
على أن اغتيال سليماني سوف ينقذ
أرواح «م ـئ ــات وم ـئ ــات األم ـي ــرك ـي ــن...
َّ
تــوقـفــت أع ـمــالــه الــوحـشـيــة إل ــى األب ــد.
لقد كان يخطط لهجوم كبير للغاية».
وأعـ ــاد تــذكـيــر ه ــؤالء ب ــأن املسيحيني
اإلنجيليني «خــرجــوا وســاعــدونــا في
ً
ع ــام  ،2016ب ــأع ــداد ل ــم ن ـ َـر مـثـيــا لها
ِمــن قـبــل ...أنــا أؤم ــن حقًا بــأن الـلــه إلى
جــانـبـنــا» .وبـحـســب م ـســؤول أميركي

بـ ـ ـ ــارز ،ت ـ ـحـ ـ ّـدث إل ـ ــى ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ف ــإن
بومبيو ذكر للمرة األولى أمام ترامب
إمكانية اغتيال سليماني قبل أشهر،
غ ـيــر أن ال ــرئ ـي ــس و«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» لم
َ
مستعدين حينئذ للمصادقة
يكونا
ع ـلــى م ـثــل هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة .إال أن تلك
األج ـ ـ ــواء ت ـغ ـ ّـي ــرت إثـ ــر م ـق ـتــل مـتـعــاقــد
أم ـي ــرك ــي ف ــي ك ــرك ــوك ف ــي  27ك ــان ــون
األول /ديـسـمـبــر .وبـعــد ذلــك بيومني،
وص ــل وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة بــرف ـقــة وزي ــر
الـ ــدفـ ــاع ورئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ـ ــان إل ــى
م ـن ـت ـجــع ت ــرام ــب ف ــي فـ ـل ــوري ــدا ،حـيــث
عــرضــوا عليه خـيــارات ال ـ ّ
ـرد املحتملة
ع ـل ــى الـ ـهـ ـج ــوم ،ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا تـصـفـيــة
قائد «قــوة الـقــدس» .وأشــارت مصادر
ال ـص ـح ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى أن أح ـ ـ ــد الـ ـع ــوام ــل
الرئيسة التي دفعت الرئيس األميركي
إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ،ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار بــالــغ
االس ـ ـت ـ ـغـ ــراب والـ ـص ــدم ــة ل ـ ــدى بـعــض
امل ـســؤولــن ،ي ـعــود إل ــى الـتـنـسـيــق بني
بومبيو وإسبر اللذين درســا معًا في
«وس ـ ْـت بوينت» العسكرية
أكاديمية ِ
األميركية .ولفتت «واشنطن بوست»
إلــى أن تــرامــب اخـتــار بومبيو للدفاع
عن قرار االغتيال أمام وسائل اإلعالم
والشركاء األجانب في األيام األخيرة.
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـتـ ــزايـ ــد االن ـ ـت ـ ـق ـ ــادات داخ ـ ــل
ال ـك ــون ـغ ــرس لـ ـق ــرار ال ــرئ ـي ــس اغ ـت ـيــال
س ـل ـي ـم ــان ــي ،أع ـل ـن ــت رئ ـي ـس ــة مـجـلــس
ال ـنــواب ،نانسي بيلوسي ،فــي رسالة
إلـ ـ ـ ــى زم ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا ،خ ـ ـطـ ــة لـ ـ ـط ـ ــرح قـ ـ ــرار
وال ـت ـصــويــت عـلـيــه ب ـهــدف «ال ـح ـ ّـد من
س ـل ــوك ال ــرئ ـي ــس ًال ـع ـس ـك ــري املـتـعـلــق
بــإيــران» ،موضحة أن الخطوة «تعيد
تـ ــأك ـ ـيـ ــد مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس
اإلش ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ــراس ـ ـ ـخـ ـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ــال
ّ
اإلق ــرار بــأنــه إذا لــم يتخذ الكونغرس
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن األعـ ـ ـم ـ ــال
العدائية العسكرية لــإدارة األميركية
ب ـخ ـص ــوص إي ـ ـ ــران ت ـن ـت ـهــي خـ ــال 30
يـ ـ ــومـ ـ ــا» .وق ـ ــال ـ ــت إن خ ـ ـطـ ــوة ت ــرام ــب
وضـعــت ال ـقــوات األمـيــركـيــة واملــدنـيــن
ف ــي خ ـطــر ع ـبــر «امل ـخ ــاط ــرة بتصعيد
خطير في التوترات مع إيران».
(األخبار)
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العالم

العالم
ليبيا

على الغالف

سقوط سرت في يد حفتر

«مدخلي»ّ
قصة انقالب ُ

العاجزة...
أوروبا
ٌ
تماه كامل مع األميركيين
ٍ
نادين شلق
َ َ
لـ ــم ي ـع ــد مـ ـع ــروف ــا مـ ــا ال ـ ـ ــذي ت ـحــت ـكــم
إلـيــه ال ــدول األوروب ـي ــة بالضبط لدى
إطالقها تصريحاتها وبياناتها في
شــأن الـسـلــوك األمـيــركــي تـجــاه إي ــران،
بــدءًا مــن انسحاب الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب «بـشـكــل أح ـ ــادي» من
ً
االتـفــاق الـنــووي ،وصــوال إلــى اتخاذه
قرار اغتيال الجنرال قاسم سليماني
«بـ ـشـ ـك ــل أح ـ ـ ـ ـ ــادي» أيـ ـ ـض ـ ــا .األس ـئ ـل ــة
ُ
ال ـتــي ت ـط ــرح ح ــول خـلـفـيــة ت ـصـ ّـرفــات
ّ
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن إزاء هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
كـثـيــرة ،وال سيما أن غالبية املــواقــف
ُ
الصادرة عنهم ،على تفاوتها ،تظهر
غلبة الــرؤيــة األميركية على رؤيتهم
لطاملا
الخاصة للمنطقة .أوروبا ،التي
ً
ً
ّ
محاولة
للتقرب من إيران،
أبدت ميال
ِ
بدور في الحفاظ على استقرار
القيام
ٍ
امل ـن ـط ـقــة ،ت ــرض ــخ ف ــي ن ـهــايــة امل ـطــاف
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ال ـت ــي تـنـظــر إلــى
طهران على أنها تهديد جيوسياسي،
ّ
ّ
وتتمنى الـقـضــاء على قوتها فــي كل
ف ــرص ــة س ــان ـح ــة .ال ـك ـل ـمــة امل ـف ـت ــاح في
ّ
كــل هــذا هــي «الـعـجــز» األوروب ــي أمــام
الـحـلـيــف األم ـي ــرك ــي ،وال ـ ــذي ينعكس
ّ
ع ـ ـبـ ــر جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـح ـ ــط ـ ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة
بمختلف امللفات الدولية (وال سيما
منها اإليراني ـ ـ األميركي) ،والتي كان
آخرها اغتيال سليماني .ألقى الحدث
األخير الضوء ،أكثر فأكثر ،على مدى
ضـعــف األوروبـ ـي ــن ،وم ــدى إذعــانـهــم
ّ
ل ــرغ ـب ــات رئـ ـي ــس م ـت ـق ــل ــب ،وص ــاح ــب
قـ ـ ـ ـ ــرارات ارتـ ـج ــالـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا صـ ـق ــوره
م ــن «امل ـح ــاف ـظ ــن الـ ـج ــدد» ال ي ــزال ــون
يعيشون سكرة عودتهم إلى السلطة.
مـ ـن ــذ الـ ـث ــان ــي م ـ ــن ك ـ ــان ـ ــون الـ ـث ــان ــي/
يـنــايــر ،تــدحــرجــت املــواقــف األوروب ـيــة
م ــن اغ ـت ـي ــال س ـل ـي ـمــانــي؛ م ــن اإلدانـ ـ ــة،

إل ــى م ـحــاولــة االب ـت ـع ــاد ع ــن الـحـلـيــف
ّ
لتصب أخيرًا في التماهي
األميركي،
ش ـب ــه الـ ـك ــام ــل م ــع خـ ـط ــاب ال ــوالي ــات
ّ ٌ
تخبط قد يبدو مفهومًا فيما
املتحدة.
لو كــان مدفوعًا بالصدمة ،وال سيما
ّ
أن ترامب لم يكلف نفسه عناء إخطار
حلفائه بقراره .لكن السؤال الذي يقفز
هنا :هــل كــان سيختلف األمــر لــو قام
تــرامــب بــذلــك؟ ّ
ربـمــا ال ،بــل مــن املمكن
ّ
أن يــتـهــم الــرئـيــس األم ـيــركــي حـلـفــاءه
بالوقوف في ُ طريق «تخليص العالم
ّ
التنمر
مــن الخطر امل ـحــدق» ،معتمدًا
الذي عادة ما يمارسه تجاههم .على
ّ
أن النقاش ال يتصل فقط بما يواجهه
األوروبيون ّ
جراء طريقة اتخاذ ترامب
لـلـقــرارات ،بــل أيـضــا بــالـخـيــارات التي
يلجأ إليها هؤالء بهدف الحفاظ على
مكانتهم كــ«كــوسـيــط» أو «مـفــاوض»
بــن األط ــراف املتقاتلة .خـيــارات ّ
ربما
ّ
مبنية على حقيقة أنهم أسرى
باتت
شباك ترامب ،وال يمكنهم أن ّ
يحرروا
أنفسهم بأنفسهم ،بل إن ّ
أي أوهام في
شــأن إمكانية وج ــود تـعــاون عقالني
في السياسة الخارجية مع الحكومة

لطالما
التي
أوروباً ،
ّ
أبدت ميال للتقرب من
إيران ،ترضخ في نهاية
المطاف للواليات
المتحدة

ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ق ــد ت ـح ــط ـم ــت م ـن ــذ ف ـتــرة
طويلة.
قبل أيام ،دعا وزير الخارجية األملاني،
هايكو ماس ،إلى اجتماع مع نظرائه
األوروبـ ـي ــن ،ملـنــاقـشــة ال ـت ـط ـ ّـورات في
امل ـن ـط ـقــة« .أوروب ـ ـ ـ ــا ت ـ ــؤدي اآلن دورًا
م ـ ـه ـ ـمـ ــا» ،ق ـ ـ ــال ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان .وأض ـ ـ ـ ــاف:
«ك ــأوروب ـي ــن ،لــديـنــا ق ـن ــوات تــواصــل
ّ
م ــوث ــوق ــة م ــع كـ ــل األطـ ـ ـ ــراف ،ي ـجــب أن
نـسـتـخــدمـهــا ف ــي ه ــذا ال ــوض ــع» .هــذا
ال ـت ـصــريــح ،ال ــذي ق ــد ي ـبــدو إيـجــابـيــا،
تـ ّ
ـردد على لسان مسؤولني أوروبيني
آخـ ــريـ ــن ب ـص ـي ـغ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،إلـ ـ ــى أن
أع ـل ـنــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل ،والرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون ،ورئيس ال ــوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،في بيان مشترك،
أن ـهــم ع ـلــى اس ـت ـع ــداد «ل ـل ـتــواصــل مع
مختلف األطــراف بهدف املشاركة في
تـخـفـيــف ال ـت ــوت ــر وإع ـ ـ ــادة االس ـت ـق ــرار
إلى املنطقة» .إال أن البيان املشار إليه
ً
كفيال بالقضاء على ّ
أي
بالذات ظهر
دور يـمـكــن أن ي ـقــوم ب ــه األوروبـ ـي ــون
في مجال تخفيف االحتقان أو إعادة
االستقرار إلى املنطقة .ال يرتبط األمر
فقط بالعجز والضعف اللذين يسمان
ً
ك ــا م ــن فــرنـســا وبــريـطــانـيــا وأملــانـيــا
لــدى دعوتها إلــى تخفيف التصعيد،
بـ ـع ــدم ــا ق ـ ــام ش ــري ـك ـه ــا املـ ـفـ ـت ــرض ـ ـ ـ ـ
ّ
الــواليــات املـتـحــدة ـ ـ بـكــل مــا يمكن أن
ي ــؤدي إل ــى الـتـصـعـيــد ،بــل أي ـضــا بــأن
البيان ألقى بكامل اللوم على طهران،
وت ـف ــادى ذك ــر ّ
أي دور لــواشـنـطــن في
تــأجـيــج ال ـصــراع فــي ال ـعــراق والـشــرق
األوسط بشكل عام .وبينما دانت تلك
ال ــدول الـهـجـمــات األخ ـيــرة عـلــى قــوات
«ال ـت ـحــالــف» ف ــي الـ ـع ــراق ،أع ــرب ــت عن
القلق من «الــدور السلبي» الذي تقوم
بــه ط ـه ــران ف ــي املـنـطـقــة ،بـمــا ف ــي ذلــك

أعلنت قوات المشير
خليفة حفتر ،أول من أمس،
سيطرتها على مدينة سرت
وسط البالد .وعلى
الساحلية ّ
عكس المتوقع ،سقطت
المدينة من دون قتال
كبير وفي ساعات قليلة،
وذلك نتيجة انشقاق كتيبة
سلفية ُ
«مدخلية» عن قوات
حكومة «الوفاق» بعد أن
كانت متحالفة معها
ألعوام
نجاح محمد

اجتمع وزراء الخارجية األوروبيون ،أمس ،في بروكسيل
لبحث األزمة المتصاعدة في المنطقة (أ ف ب)

عبر قوات «الحرس الثوري» و«فيلق
ال ـقــدس» بـقـيــادة الـجـنــرال سليماني.
ال ـب ـيــان ل ــم ي ـقــف ع ـنــد ه ــذا الـ ـح ـ ّـد ،بل
طالب إيران بشكل خاص بعدم القيام
بأعمال عنف ،وبعدم اتخاذ ّ
أي تدابير
للخروج من االتفاق النووي.
ّ
ربـ ـم ــا تـ ــرى ال ـ ــدول األوروبـ ـ ـي ـ ــة أنـ ــه ال
تزال هناك إمكانية لنجاح املحاوالت
الدبلوماسية ،وذلك على الرغم من أن
إيران أعلنت إنهاء التزاماتها بموجب
ٌ
االتفاق النووي .تفاؤل تسنده حقيقة
ّ
أن املـ ـف ــتـ ـش ــن الـ ــدول ـ ـيـ ــن ال ي ــزال ــون

يــدخ ـلــون إل ــى ال ـب ــاد ،وأن الـحـكــومــة
اإليرانية لم تغلق باب املحادثات مع
الجانب األوروب ــي .لكن التصريحات
والـ ـبـ ـي ــان ــات األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
ـرض ّأي ــا مــن أط ــراف
األوروبـ ـي ــن لــم ت ـ ِ
النزاع ،بمن فيهم إيران .فقد استدعت
ط ـ ـهـ ــران ،ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
القائم بأعمال السفارة األملــانـيــةّ ،
ردًا
ُ
على «التعليقات ّ
املدمرة» التي أطلقت
فــي شــأن «االسـتـفــزاز اإليــرانــي» الــذي
أدى إلــى اغـتـيــال سليماني .أمــا على
الجهة األميركية ،فقد واصل الحليف

م ـمــارســة دور «امل ـت ـنـ ّـمــر» ،عـبــر اتـهــام
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،مــايــك
بومبيو ،األوروبيني ،بأنهم لم يكونوا
م ـســاعــديــن ف ــي هـ ــذا ال ــوض ــع« .يـجــب
أن يفهم البريطانيون والفرنسيون
واألملـ ـ ــان أن م ــا قـمـنــا ب ــه ح ــاف ــظ على
حياة الـنــاس فــي أوروب ــا أيـضــا»ّ ،
ردد
ه ــذا األخ ـيــر حـ ّـجــة رئـيـســه ،علمًا بــأن
تـصــريـحــه ك ــان ق ــد سـبـقــه ات ـه ــام آخــر
بعدم تقديم األوروبيني الدعم الكافي
في الشرق األوسط.
فـ ـ ــي خـ ـ ـض ـ ـ ّـم امل ـ ـصـ ــالـ ــح املـ ـتـ ـض ــارب ــة

والـ ـضـ ـغ ــوط ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
املختلفة ،يجد األوروب ـيــون صعوبة
فــي الحفاظ على تـعـ ّـدديــة الـخـيــارات.
ل ـك ـن ـهــم ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ــدرك ــون
ـرف دون آخ ــر
أن االنـ ـحـ ـي ــاز إل ـ ــى ط ـ ـ ـ ٍ
سـيـصـ ّـعــب مــوقـفـهــم أك ـث ــرُ ،
ويـضـعــف
م ــوقـ ـعـ ـه ــم الـ ـتـ ـف ــاوض ــي عـ ـل ــى امل ـ ــدى
ال ـب ـع ـي ــد .ومـ ــن ه ـن ــاّ ،
ربـ ـم ــا ي ـ ــرون أن
األجدى العودة إلى اإلمساك بالعصا
من املنتصف ،عبر املناداة بـ«السالم»
من الصفوف الجانبية ،ولكن هل ثمة
من سيسمع؟

سوريا

زيارة خاطفة قبيل لقائه إردوغان :بوتين في ضيافة األسد
في توقيت مفاجئ وغير
َّ
مقرر مسبقًا ،قام الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتين،
بزيارة خاطفة لسوريا ،التقى
خاللها نظيره السوري ،بشار
حيث جاال
األسد ،في دمشقٌ ،
معًا في المدينة .زيارة بدا
أن لها هدفين :األول تجاه
القوات الروسية العاملة
في سوريا والتي زارها بوتين
بمناسبة األعياد ،والثاني هو
الدعم السياسي لألسد
تجديد
ّ
في لحظة تأزم وتصعيد
في المنطقة
زار الرئيسان الكاتدرائية المريمية للروم األرثوذكس
في العاصمة دمشق (أ ف ب)
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ّ
فــي زي ــارة مفاجئة ،حــطــت طائرتان
ق ــادمـ ـت ــان مـ ــن م ــوسـ ـك ــو ،إح ــداه ـم ــا
للرئيس الــروســي فالديمير بوتني،
والـ ـث ــانـ ـي ــة لـ ــوزيـ ــر دفـ ــاعـ ــه س ـيــرغــي
ش ــويـ ـغ ــو ،فـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة
أمــس ،حيث التقيا الرئيس السوري
ّ
«مقر تجميع القوات
بشار األسد في
ال ــروسـ ـي ــة» ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة دم ـش ــق،
ول ـي ــس ف ــي ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي ال ــذي
يستقبل فـيــه األخ ـيــر ع ــادة ضيوفه
م ــن م ــوف ــدي ــن ومـ ـس ــؤول ــن .ون ـشــرت
ح ـس ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة ال ـس ــوري ــة على
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي صــورًا
ع ـ ّـدة ،تظهر إحــداهــا األس ــد وبــوتــن
وه ـم ــا ي ـج ـل ـســان ب ــن وزي ـ ـ ـ َـري دف ــاع
ب ـلـ َـدي ـه ـمــا ،وخـلـفـهـمــا ض ـب ــاط روس
ف ــي امل ـ ـقـ ـ ّـر ،الـ ـ ــذي اس ـت ـم ـعــا ف ـي ــه إل ــى
«عرض عسكري من ِق َبل قائد القوات
الروسية العاملة في سوريا».
وق ــام الــرئـيـســان بـجــولــة فــي دمـشــق،
وف ــق م ــا أعـلـنــت الــرئــاســة ال ـســوريــة،
التي أوضحت أن بوتني زار «الجامع
ّ
األم ــوي الكبير واط ـلــع عـلــى معامله،

كـمــا زار ضــريــح الـنـبــي يحيى عليه
الـســام (الـقــديــس يوحنا املـعـمــدان)،
َ
وسـ ـ ّـجـ ــل ك ـل ـمــة ف ــي س ـج ــل الـ ـ ـ ــزوار».
ك ـ ــذل ـ ــك ،زار ب ـ ــوت ـ ــن ،ب ــرفـ ـق ــة األس ـ ــد
أيـضــا« ،الـكــاتــدرائـيــة املريمية للروم
ُ
األرث ـ ــوذك ـ ــس» ،ال ـت ــي تـ ـع ـ ّـد م ــن أق ــدم
ال ـك ـنــائــس ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـســوريــة،
ح ـيــث كـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــالــه ب ـطــريــرك
أن ـط ــاك ـي ــا وسـ ــائـ ــر امل ـ ـشـ ــرق يــوح ـنــا
العاشر يازجي ّ ،وفق صور نشرتها
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة .وه ـ ــن ـ ــأ ب ـ ــوت ـ ــن ،ال ـ ـقـ ــوات
ال ــروسـ ـي ــة املـ ـتـ ـم ــرك ــزة فـ ــي س ــوري ــا،
بمناسبة عـيــد امل ـيــاد األرثــوذكـســي
ال ـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ـ ــادف االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ـ ــه ي ــوم
أمــس .ونقل الناطق باسم الكرملني،
ديمتري بيسكوف ،عــن بوتني قوله
«خ ــال محادثاته مــع األس ــد ،الـيــوم،
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول ب ـث ـقــة إنـ ــه تـ ـ ّـم اج ـت ـيــاز
ط ــري ــق ه ــائ ــل ن ـح ــو إع ـ ـ ــادة تــرسـيــخ
الــدولــة السورية ووح ــدة أراضيها».
كما نقل عنه أنه «كان يمكن أن نرى
ّ
املجردة عودة الحياة بسالم
بالعني
إلـ ــى ش ـ ـ ــوارع دم ـ ـشـ ــق» .وأض ـ ـ ــاف إن

األسـ ــد أعـ ــرب ل ـبــوتــن «ع ــن امـتـنــانــه
ل ـل ـم ـســاعــدة الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا روس ـي ــا
والـجـيــش الــروســي فــي املـعــركــة ضد
اإلرهــاب ومن أجل عودة السالم إلى
سوريا».
عـقــب ذل ــك ،عـقــد الــرئ ـي ـســان ،بحسب
وكــالــة «س ــان ــا» ،اجـتـمــاعــن أحدهما
مـغـلــق ،بـحـثــا خــالـهـمــا «ال ـت ـطــورات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي امل ـ ـنـ ـ ـط ـ ـق ـ ــة ،وخـ ـط ــط
استكمال الجهود املشتركة للقضاء
على اإلرهاب الذي ّ
يهدد أمن وسالمة
امل ــواطـ ـن ــن الـ ـس ــوري ــن فـ ــي إدل ـ ـ ــب».
وتـطـ ّـرقــت املـبــاحـثــات إل ــى «ت ـطــورات
األوضاع واإلجراءات التي تقوم بها
تركيا في شمال شرق سوريا ،إضافة
إل ـ ــى س ـب ــل دع ـ ــم امل ـ ـسـ ــار ال ـس ـيــاســي
وتـهـيـئــة الـ ـظ ــروف امل ـنــاس ـبــة ل ــه بما
يزيل العقبات التي توضع في وجهه،
ّ
ويثبت اإلنجازات التي تحققت عبر
الجهود السورية الروسية املشتركة
في مكافحة اإلرهــاب» .وأشــار األسد
وبوتني إلى أن «الهدف األساسي من
املسار السياسي هو عودة االستقرار

ّ
كان بوتين قد حذر
من ّ أن اغتيال سليماني
يهدد «بتفاقم
خطير للوضع» في
الشرق األوسط

واألمان إلى جميع املناطق السورية،
وتحقيق مـصــالــح الـشـعــب الـســوري
فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى وحـ ـ ـ ــدة س ــوري ــا
واستقاللها وســامــة أراضـيـهــا بما
يدفع باتجاه توفير بيئة اقتصادية
أف ـ ـضـ ــل ل ــانـ ـط ــاق ب ـع ـم ـل ـيــة إعـ ـ ــادة
اإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار» .وأظـ ـ ـه ـ ــر م ـق ـط ــع ف ـيــديــو
نشرته حسابات الــرئــاســة السورية
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،

بــوتــن خ ــال االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــده
م ــع األس ـ ــد ف ــي دمـ ـش ــق ،وهـ ــو يـعـ ّـبــر
عـ ــن «س ـ ـ ـ ــروره ب ـ ـعـ ــودة الـ ـحـ ـي ــاة إل ــى
دم ـش ــق» ،عـلــى الــرغــم مــن أن «لــديـنــا
ّ
مشاكل كثيرة لحلها ،وخصوصًا في
الـشـمــال الـشــرقــي والـغــربــي» ،مشددًا
على أن «علينا إعادة بناء االقتصاد
السوري».
وتأتي زيارة بوتني في وقت يتصاعد
فـيــه الـتــوتــر بــن واشـنـطــن مــن جهة،
وطـهــران وحلفائها من جهة أخــرى،
عقب اغتيال الفريق قاسم سليماني
بـضــربــة أمـيــركـيــة ق ــرب مـطــار بـغــداد
الدولي .وفي هذا اإلطار ،كان ّ
رد فعل
بــوتــن قــد ج ــاء مـقـتـضـبــا ،إذ اكتفى
بالتحذير مــن أن اغـتـيــال سليماني
ي ـهـ ّـدد «بـتـفــاقــم خطير لـلــوضــع» في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــطُ .ي ــذك ــر أن الــرئـيــس
ال ــروس ــي غـ ـ ــادر ،ب ـعــد ال ــزي ــارة الـتــي
ّ
استمرت ســاعــات قليلة ،إلــى تركيا،
حيث من املقرر أن يلتقي غدًا نظيره
التركي رجب طيب إردوغان.
(األخبار)

ّ
ل ـطــاملــا شــك ـلــت مــدي ـنــة س ــرت جـ ــزءًا من
خــري ـطــة أهـ ـ ــداف ق ـ ــوات امل ـش ـيــر خليفة
حفتر منذ أعوام ،من دون أن ّينجح في
وض ــع يــدهــا عـلـيـهــا ،لـكــن تـحــقــق األمــر
أخ ـي ـرًا .املــديـنــة الـتــي عــانــت مــن حربني
سابقتني ،أثـنــاء حملة حلف «الـنــاتــو»
ال ـت ــي اس ـت ـهــدف ـت ـهــا عـ ــام  2011وأث ـن ــاء
ت ـح ــري ــره ــا م ــن ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ع ــام
 ،2016سقطت هذه املــرة من دون قتال،
ب ــل ع ـبــر اس ـت ـمــالــة ق ـســم م ــن الـفــاعـلــن
داخلها ،عسكريني ومدنينيّ .
ربما كانت
القضاء
ســرت أكثر املــدن تـضـ ّـررًا ج ـ ّـراء
ّ
على نظام معمر القذافي؛ إذ أنها مثلت
ف ــي م ــا م ـضــى م ــرك ــز ن ـف ــوذ س ـيــاســي -
قـبـلــي ،وك ــان يـتـكـ ّـرر اسـمـهــا باستمرار
«الزعيم» الــذي لجأ إليها
في خطابات
ُ
في أيامه األخيرة وقتل في صحرائها.
ُ
َ
تؤوي املدينة جزءًا من قبيلتي القذاذفة
وورفلة ،اللتني كانتا من أركــان النظام
ولـهـمــا والء مطلق لــه ال ي ــزال مستمرًا
حتى اليوم بدرجة كبيرة ،وهما اللتان
ع ــان ـت ــا ج ـ ـ ـ ّـراء س ـق ــوط ــه م ــن ان ـت ـقــامــات
دمــويــة وإهــانــة رمــزيــة لها قيمتها في
ّبيئة مماثلة.
أث ــرت تـلــك الـصــدمــة األول ــى عـلــى ســرت
وس ـك ــان ـه ــا ،وس ـ ّـه ـل ــت والدة صــدمـتـهــا
الـثــانـيــة .عندما دخــل تنظيم «داع ــش»
إلـ ـ ــى امل ــديـ ـن ــة عـ ـ ــام  ،2015ل ـ ــم ُيـ ـ ـق ـ ـ َ
ـاوم
ّ
كـثـيـرًا؛ س ــواء لـقــلــة ال ـســاح أم لسلبية
قاطنيها الذين تعامل بعض أعيانهم
م ــع الـتـنـظـيــم لـتـخـفـيــف وطـ ــأة وج ــوده
ّ
التمدد خارج
بينهم .أراد حفتر حينها
منطقة نفوذه في شرق البالد ومحاربة
«داع ــش» ،لكن معركته فــي بنغازي لم
تكن قد انتهت بعد ،وعلى رغم وعوده
ب ــإط ــاق ع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر س ـ ــرت إال أن
شيئًا مــن ه ــذا لــم يـحـصــل .فــي املـقــابــل،
للم ّ
تـصـ ّـدت مدينة مصراتة َ
همة بداية
ع ـ ّـام  ،2016وأط ـل ـقــت عـمـلـيــة عـسـكــريــة
ّ
تبنتها حكومة «الــوفــاق» املـتــركــزة في
طرابلسُ ،س ّميت «البنيان املرصوص».
كان للعملية هدفان :طرد «داعش» الذي
ب ــدأ يـتـمـ ّـدد غــربــا ،وتـحــويــل س ــرت إلــى
متقدمة ّ
ّ
ضد قوات حفتر.
قاعدة دفاعية
حشدت مصراتة آالف املقاتلني املنتمني
ّ
ّ
مدنيون
إلى تشكيالت مختلفة ،وجلهم
متطوعون ،ودفعت بهم إلى سرت ،وتال
ّ
ذلــك دخــول الــواليــات املتحدة على خط
امل ـع ــارك بـتـسـيـيــر أك ـثــر م ــن  600طلعة
ج ــوي ــة ودع ـ ــم امل ـح ــارب ــن ع ـلــى األرض
باملعلومات.
لكن ،أثناء سيطرة ّ«داعش» على سرت،
وقـ ــع حـ ــدث م ـه ـ ّـم أث ـ ــر الح ـق ــا ف ــي واق ــع
ً
املــدي ـنــة ،وصـ ــوال إل ــى سـقــوطـهــا فــي يد
قوات حفتر .منتصف عام  ،2015اغتال
الـتـنـظـيــم خـطـيــب مـسـجــد ُيــدعــى خــالــد
بــن رج ــب ،ال ــذي ك ــان ي ـتـ ّ
ـزعــم مجموعة
س ـل ـف ـي ــة «مـ ــدخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» لـ ـه ــا م ـس ـج ــده ــا
الخاص ،لرفضه تقديم البيعة والــوالء

َ
لـ ـ ــ«داع ـ ــش» .لـ ــم ي ـ ــرض أت ـ ـبـ ــاع ال ـش ـيــخ
بـمــا حـصــل وق ـ ـ ّـرروا االن ـت ـقــام ،لـكــن كــان
ّ
فاستقر
ي ـعــوزهــم ال ـســاح وال ـت ــدري ــب،
رأيـهــم على مـغــادرة املدينة والتجهيز
ل ـل ـح ــرب .ل ـج ــأ ال ـس ـل ـف ـيــون إلـ ــى زع ـم ــاء
كـتــائــب يشبهونهم فــي الـفـكــر ،خـ ّ
ـاصــة
عـبــد ال ـ ــرؤوف كـ ــارة الـ ــذي يـ ــرأس «ق ــوة
الــردع الخاصة» ،والتي تحظى بنفوذ
واسـ ـ ــع ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ط ــرابـ ـل ــس ،كـمــا
دعمتهم مجموعات مــن مصراتة .بعد
ّ
ال ـتـ ّ
ـدرب والـتـســلــح ،ك ـ ّـون مــداخـلــة سرت
«ال ـك ـت ـي ـبــة  604مـ ـش ــاة» ب ــزع ــام ــة أيـمــن
الـ ـ ـ ـ ــزاوي ،وش ـ ــارك ـ ــوا فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ض ـ ّـد
«داعــش» .في نهاية عام ّ ،2016
تم هزم
التنظيم ،وخسرت مدينة مصراتة أكثر
مــن  700م ـقــاتــل ،فـيـمــا ُج ــرح ح ــوال ــى 3
آالف آخــريــن .بعد ذلــك ،بقي جــزء كبير
مــن قــوات مصراتة فــي ســرت لتأمينها
من عــودة «داعــش» وزحــف قــوات حفتر
على ّ
حد ســواء ،وبــدأت باملوازاة عملية
إعــادة اإلعمار وانتخاب مجلس بلدي.
لكن ،لم يكن ممكنًا التعامل مع أهالي
املدينة من دون مشاركة منهم ،وقد لعب
ّ
السلفيون هذا الدور باعتبار أن أغلبهم
مــن أبـنــاء س ــرت .مــع ع ــودة الـحـيــاة إلى
طبيعتها تدريجيًاّ ،
توسعت «الكتيبة
 604م ـ ـشـ ــاة» ،وزاد تـسـلـيـحـهــا وع ــدد
مـقــاتـلـيـهــا ،ك ـمــا ازداد دورهـ ـ ــا األم ـنــي
أه ـم ـيــة داخ ـ ــل س ـ ــرت ،فـ ـص ــارت تـتــولــى

قد ينجح حفتر في
احتواء تناقضات سرت عبر
سلسلة من المساومات
وتقديم المكاسب

تــأمــن عــدد مــن املـقـ ّـار الرسمية املهمة،
وتــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة الـشـخـصـيــة لعميد
ال ـب ـلــديــة ،إض ــاف ــة إل ــى سـيـطــرتـهــا على
الـفــرع املحلي ملؤسسة األوق ــاف .لعبت
الـكـتـيـبــة أي ـض ــا أدوارًا خـ ــارج املــدي ـنــة،
أبرزها القتال ّ
ضد قوات مدينة ترهونة
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  2018إل ــى
جانب رفاقهم في «قوة الردع الخاصة»
وبقية ّ
مكونات «قوة حماية طرابلس»
«الوفاق».
املنضوية تحت لواء حكومة
ّ
ّ
ل ـكــن ،عـلــى رغ ــم ك ــل الــدعــم ال ــذي تلقته
من مــدن غــرب الـبــاد ،ساهمت الكتيبة
«املدخلية» ،أول من أمس ،في االنقالب
عـلــى ق ــوات «ال ــوف ــاق» ،واالنـ ـخ ــراط في
مشروع حفتر .واألغلب أن التنسيق بني
حفتر و«مــداخ ـلــة» ســرت كــان يـتـ ّـم منذ
ّ
مدة ،وخصوصًا أن «الكتيبة  604مشاة»
لــم تعلن عــن مــوقــف رسـمــي مــن الحرب

في طرابلس ،على رغم وجود أخبار عن
دع ــم بـعــض عـنــاصــرهــا لحفتر وإع ــان
عناصر أخــرى دعمها ل ــ«الــوفــاق» .إذًا،
كـيــف يـمـكــن تفسير ال ـت ـحـ ّـول الفجائي
في الوالء؟ يعود االنقالب في تحالفات
الكتيبة السلفية في سرت إلى عدد من
الـعــوامــل ،أولـهــا انتماء أغلب قياداتها
إلــى قبيلة الفرجان التي ينحدر منها
حـفـتــر ،وثــانـيـهــا رفـضـهــا هيمنة قــوات
مصراتة على سرت ألسباب اجتماعية
وملــزاحـمـتـهــا فــي نـيــل املـكــاســب املــاديــة،
وثالثها م ــواالة أغلب «مــداخـلــة» ليبيا
ل ـح ـف ـتــر ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـ ـف ـ ـتـ ــاوى ال ـت ــي
ي ـص ــدره ــا ش ـي ــوخ س ـع ــودي ــون ب ــأوام ــر
رسـمـيــة عـلــى رغ ــم وج ــود اسـتـثـنــاءات،
ورابعها هو تقديرها أن حفتر سيفوز
في الحرب.
تغيير التشكيالت العسكرية والء هــا
وت ـح ــال ـف ــات ـه ــا ل ـي ــس أم ـ ـ ـرًا ج ــديـ ـدًا فــي
امل ـش ـهــد ال ـل ـي ـبــي ،ف ـهــو يـحـصــل بصفة
مـتـكـ ّـررة ومــع فــاعـلــن مختلفني ،ويـتـ ّـم
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـصــالــح مــاديــة وسـيــاسـيــة
ّ
أس ــاس ــا .ل ـك ــن ،ت ـغــيــر ال ـط ــرف املـهـيـمــن
فــي ســرت لــن يـتـ ّـم بـســاســة ،فقد كانت
هيمنة قوات مصراتة تخفي تناقضات
األطـ ــراف املـحـلـ ّـيــن فــي املــدي ـنــة ،والـتــي
ي ـم ـكــن أن تـ ـع ــود ل ــان ـف ـج ــار .وي ـط ـغــى
َ
ع ـل ــى ق ـب ـي ـلــتــي الـ ـق ــذاذف ــة وورف ـ ـلـ ــة فــي
س ـ ــرت الـ ـ ـ ــوالء ل ـن ـظ ــام ال ـ ـقـ ــذافـ ــي ،وف ــي
خـ ـض ـ ّـم احـ ـتـ ـف ــاالت ج ـ ــزء مـ ــن األه ــال ــي
أول مــن أمــس بـقــدوم قــوات حفتر ،كان
كثيرون منهم يرفعون شعارات تعود
إل ــى زم ــن الـنـظــام الـســابــق إضــافــة إلــى
األع ـ ـ ــام الـ ـخـ ـض ــراء وصـ ـ ــور ال ـق ــذاف ــي.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى مـنـطــق مـصـلـحــي ،تخشى
ال ـق ـب ـي ـل ـتــان س ـي ـط ــرة ق ـب ـي ـلــة ال ـف ــرج ــان
على مجريات األمــور في املدينة ،بعد
ّ
أن كــانــت السلطة مـتــركــزة فــي أيديهم
لعقود .توجد في املدينة أيضًا بعض
القبائل الصغيرة التي تعود أصولها
إل ـ ــى م ــدي ـن ــة مـ ـص ــرات ــة ،وه ـ ــي تـخـشــى
ّ
تعرضها لعمليات انتقامية وتهجير
ع ـل ــى غ ـ ــرار م ــا ح ـص ــل ل ـن ـظ ـيــرت ـهــا فــي
شــرق الـبــاد غــداة سيطرة حفتر ،كما
ُ
سينظر إليها بعني الريبة باعتبارها
ّ
ً
ت ـح ـمــل والء لـ ـ ـ ـ «األعـ ـ ــداء» .ق ــد ت ـت ـطــور
األمــور إلــى األســوأ فــي ســرت ،فــي حال
انـفـجــرت الـخــافــات بــن أبـنــاء املــديـنــة.
لـ ـك ــن ،قـ ــد ي ـن ـج ــح ح ـف ـت ــر فـ ــي احـ ـت ــواء
ت ـل ــك الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ،ع ـب ــر س ـل ـس ـلــة مــن
املساومات وتقديم املكاسب والوعود
ملختلف القبائل وألنصار القذافي األب
واالبــن (سيف اإلســام) .ومن مصلحة
حـفـتــر ن ـج ــاح ن ـم ــوذج ال ـس ـي ـطــرة على
َ
امل ـ ــدن م ــن دون ح ـ ــرب ،ب ـع ــد أن طـ ّـب ـقــه
بنجاح نسبي في أغلب مناطق جنوب
غــرب ال ـبــاد ،إذ أن هــدفــه ال ـقــادم األعـ ّـم
سـ ـيـ ـك ــون ت ـح ـ ّص ـي ــل والء «مـ ــداخ ـ ـلـ ــة»
ط ــرابـ ـل ــس ُمـ ـم ــثـ ـل ــن فـ ــي «ق ـ ـ ــوة الـ ـ ــردع
الخاصة» التي يقاتل جزء كبير منها
إلى جانب حكومة «الوفاق» حاليًا.
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لبنان

لبنان

قضية اليوم

قرار بمنع الجنود من الرد على استفزازات العدو

ُ
من يحول الجيش إلى «شرطة» في الجنوب؟

طلبت قيادة قطاع جنوبي الليطاني من جنود الجيش عدم القيام بأي ّرد فعل تجاه استفزازات العدو ،قبل العودة إليها،
يجرد الجنود من أبسط قواعد االشتباك والحمايةّ .
بما ّ
تطورات كثيرة تعصف في هذه البقعة التي تقع العين عليها
هذه األيام ،أبرزها ّ
تحول الحدود إلى ما يشبه المنطقة العازلة.
فراس الشوفي
ق ـبــل ن ـحــو أس ـب ــوع ــن ،أصـ ــدر قـطــاع
جـ ـن ــوب ــي الـ ـلـ ـيـ ـط ــان ــي ف ـ ــي ال ـج ـي ــش
الـلـبـنــانــي وثـيـقــة ات ـص ــال للقطعات
الـعـسـكــريــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ،ال
ت ـش ـبــه أبـ ـس ــط ق ــواع ــد ال ـس ـل ــوك ألي
جيش في العالم .وهي تعاكس على
نحو نافر ّ
مدونة السلوك التي يدأب
الـجـيــش عـلــى تـنـفـيــذهــا ض ــد ال ـعــدوّ
اإلسرائيلي ،على األقــل منذ ما بعد
اتفاق الطائف.
ب ـت ــاري ــخ  23ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
طلبت قيادة قطاع جنوبي الليطاني
ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ،م ــن ال ـق ــوات
العاملة بأمرتها ،فــي ثــاث قطعات
«إفـ ــادة الـقـطــاع ب ـصــورة فـ ّ
ـوريــة قبل
القيام بأي ّ
رد فعل على أعمال العدو
اإلسرائيلي االستفزازية ونشاطاته
الـعــدائـيــة ،وال ّ
سيما أح ــداث توجيه

الوثيقة تحمل طابعًا سياسيًا
لقيادة جنوبي
وال يمكن
ّ
الليطاني التفرد بهذا القرار
الـ ـ ـ ـ ّـسـ ـ ـ ــاح واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـنـ ــاب ـ ـيـ ــة،
ليصار إلــى تــزويــدكــم بالتوجيهات
املناسبة».
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،س ـ ّـج ــل الـجـيــش
ال ـل ـب ـنــانــي أك ـث ــر م ــن م ــوق ــف حــاســم
تـجــاه خــروقــات الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي،
ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـ ـح ـ ــدود مـ ــع فـلـسـطــن
ّ
املـ ـحـ ـت ــل ــة ،بـ ـ ــدءًا مـ ــن ن ـص ــب ك ــام ـي ــرا
للمراقبة مقابل بوابة رأس الناقورة
ّ
ردًا ع ـلــى تـشـيـيــد الـ ـع ــدو ب ــرج ــا فــي
ً
الجهة املقابلة من الحدود ،وصوال
إلـ ـ ـ ــى تـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـج ـ ـيـ ــش أس ـل ـح ـت ــه
املـ ـض ــادة لـ ـل ــدروع ف ــي ع ــدي ـس ــة ّ
ردًا
على توجيه دبابات العدو مدافعها
ً
انتهاء بحادثة
نحو جنوده ،وليس
ّ
مسيرة إسرائيلية،
إطالق النار على
ب ـعــد ط ـيــران ـهــا ع ـلــى م ـســافــة قــريـبــة

جـ ـ ـدًا ف ـ ــوق أح ـ ــد املـ ــواقـ ــع ق ـب ــل نـحــو
أربعة أشهر.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن رم ـ ّ
ـزي ــة ت ـح ـ ّـرك ــات
ّ
الجيش مــن الناحية العسكرية ،إل
أن ـه ــا تـعـكــس بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـع ــدو،
معضلة كبيرة ،جــراء التهديد الــذي
ّ
يشكله اتحاد قــرار الجيش امليداني
وال ـس ـيــاســي م ــع الـ ـق ــدرة الـعـسـكــريــة
الـ ـن ــوعـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،فـ ــي تـظـهـيــر
ف ـع ـل ــي ملـ ـع ــادل ــة الـ ـجـ ـي ــش وال ـش ـع ــب
ّ
واملقاومة .إذ إن كل ما يحاول العدو
اإلسرائيلي فعله ،منذ سـنــوات ،هو
التخفيف من عداء الجيش اللبناني
تجاه قواته ،عبر الضغوط األميركية
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
الجنوب ،وتظهير تمايز بني موقف
الـجـيــش وامل ـق ــاوم ــة ح ـيــال إجـ ــراءات
ّ
وتحركاته على الحدود وفي
العدو
الجنوب وفي البحر.
وهنا يطرح مضمون وثيقة االتصال،
أسئلة حول األسباب الكامنة خلفها،
وهل يعكس هذا التعميم رأي قيادة
الجيش وأركانه؟ أم أن قيادة القطاع
ب ــات ــت ت ـص ــدر قـ ـ ــرارات ب ـه ــذا الـحـجــم
مــن خ ــارج الـسـيــاق التقليدي للقرار
العسكري وامليداني في الجيش؟
تـطـلــب ق ـي ــادة ال ـق ـطــاع ف ــي برقيتها،
م ــا م ـع ـن ــاه ،ان ـت ـظ ــار ج ـن ــود الـجـيــش
التعليمات العسكرية قبل أي ّ
رد فعل
ً
على إجراءات العدو .يعني مثال ،إذا
قامت ّ
قوة مشاة صهيونية بتوجيه
ّ
السالح نحو الجنود اللبنانيني ،كما
ً
يـحـصــل عـ ـ ــادة ،ف ــإن ج ـن ــود الـجـيــش
ال ـل ـب ـنــانــي وق ـب ــل ال ـق ـي ــام ب ــامل ـث ــل ،أي
توجيه الـســاح نحو التهديد الــذي
ي ـت ـعـ ّـرضــون ل ــه ،عـلـيـهــم ال ـع ــودة إلــى
قـيــادة القطاع لتعطيهم التعليمات
ال ــازم ــة .فيما تـفــرض أبـســط قــواعــد
االشـتـبــاك والــدفــاع أن يقوم الجنود
بتوجيه الـســاح نحو عـ ّ
ـدوهــم الــذي
ّ
يوجه السالح نحوهم.
وإن ك ــان أص ـح ــاب ال ـق ــرار ي ـبـ ّـررونــه
بنظرية «سحب الذرائع» ،وخصوصًا
م ــع ازديـ ـ ــاد اس ـت ـف ــزازات الـ ـع ـ ّ
ـدو ،وال

(هيثم الموسوي)

سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا قـ ـ ـي ـ ــام ّ ج ـ ـ ـنـ ـ ــوده بـ ــال ـ ـصـ ــراخ
بالشتائم بحق الجنود اللبنانيني
أو الـقـيــام بـحــركــات نابية تجاههم،
ف ــإن ّ
رد الـفـعــل وت ـحــدي ـدًا فــي مسألة
تــوجـيــه ال ـســاح نـحــو ج ـنــود ال ـعــدوّ
ٍّ
كرد على توجيههم بنادقهم الفردية

أو م ــداف ــع دب ــاب ــات ـه ــم ورشــاشــات ـهــم
الـثـقـيـلــة ت ـجــاه ال ـج ـنــود وال ــدوري ــات
ّ
واملواقع اللبنانية ،هي كل ما يملكه
ال ـج ـن ــود ال ـل ـب ـنــان ـيــون ك ـت ـع ـب ـيــر عــن
املوقف السياسي اللبناني ،في وجه
اآللة العسكرية اإلسرائيلية.

وهـ ــذا يـعـنــي تــالـيــا تـجــريــد الـجـنــود
الـلـبـنــانـيــن مــن امل ــوق ــف ،بـمــا يـحـ ّـول
الجيش اللبناني إلــى قــوات شرطة،
تضمن أمن جنود «قوات اليونيفيل»
وتعكس قــرارًا لبنانيًا باالنكفاء في
مـقــابــل ال ـعــربــدة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،فيما

تبقى حركة املقاومة على حالها.
فـ ـه ــل لـ ـ ــزيـ ـ ــارات املـ ـلـ ـح ــق ال ـع ـس ـك ــري
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـج ـن ــوب ،ون ـ ـشـ ــاط ه ــذا
الـضــابــط ولـقــاءاتــه الــدائـمــة مــع قــادة
ال ــوح ــدات ه ـن ــاك ،دور ف ــي الـهــامــش
ال ـ ــذي ب ــات ــت ت ـت ـخــذه قـ ـي ــادة ال ـق ـطــاع
لنفسها من دون التنسيق مع أركان
الـجـيــش ،حـتــى وص ــل بـهــا األم ــر إلــى
إم ــرار وثــائــق ات ـصــال مــن ه ــذا الـنــوع
ت ـح ـمــل م ــدل ــوالت س ـيــاس ـيــة تـحـتــاج
إل ــى ق ــرار مــن املــرجـعـيــات السياسية
الرسمية؟
ما بات يحصل أخيرًا على الحدود ،من
قرار منع وجود عناصر استخبارات
ال ـج ـي ــش ب ـل ـبــاس ـهــم امل ــدن ــي وح ـصــر
تنقلهم بــالـلـبــاس الـعـسـكــري ،ومنع
الـصـيــاديــن والــرعــاة مــن التنقل قرب
الحدود واعتبار حمل أسلحة الصيد
خرقًا للقرار  ،1701وتحويل الوصول
إلى الحدود ّ
مهمة مستحيلة ،يجعل
مستقبل هذه اإلجراءات هو الوصول
إل ــى شـبــه مـنـطـقــة فــاصـلــة أو عــازلــة،
ت ـس ـت ـه ــدف ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح م ـنــاطــق
«جـمـعـيــة أخ ـضــر ب ــا حـ ـ ــدود» ،الـتــي
يزعم العدو اإلسرائيلي أنها مناطق
خاضعة لسيطرة املقاومة أو لديها
نشاط فيها.
ويـتــرافــق ه ــذا األم ــر مــع قـيــام الـعـ ّ
ـدو
أخ ـ ـي ـ ـرًا ب ـ ـم ـ ـنـ ــاورات ع ـل ــى «ال ـج ـب ـهــة
الشمالية» ،تستثني أهدافها الهجوم
على مواقع الجيش اللبناني ،بعدما
كـ ــانـ ــت دائـ ـ ـم ـ ــا ول ـ ـس ـ ـنـ ــوات ط ــوي ـل ــة،
تتعامل مــع مــواقــع الجيش كمواقع
مـ ـع ــادي ــة فـ ــي جـ ـن ــوب ــي ال ـل ـي ـط ــان ــي،
بــذريـعــة أن الـجـيــش هــو مــن سيقوم
ب ـمــلء ال ـف ــراغ ال ــذي سـيـتــركــه إخ ــراج
قوات حزب الله من جنوبي الليطاني
من ضمن أهداف املناورات.
وال ي ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـه ـ ــد ع ــن
الـ ـسـ ـل ــوك املـ ـنـ ـح ــاز إلس ــرائـ ـي ــل ال ــذي
ب ــات ي ـظ ـهــره ق ــائ ــد الـ ـق ــوات الــدول ـيــة
ال ـج ـن ــرال اإلي ـط ــال ــي سـتـيـفــانــو ديــل
كــول .فاألخير ،لم يكلف نفسه عناء
االع ـتــراض على السفينة اليونانية
التي استخدمها العدو قبل أسابيع
لألبحاث في داخل البلوك  9اللبناني
(راجـ ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» 9 ،ك ــان ــون األول
 ،)2019وبقيت لساعات طويلة هناك،
بينما يجهد ويمارس الضغوط على
الجيش إلنهاء التحقيق في تفاصيل
رد املقاومة وإطــاق الصواريخ على
دورية معادية قبل أربعة أشهر قرب
مستوطنة أفيفيم ،ردًا على االعتداء
اإلســرائـيـلــي عـلــى الـضــاحـيــة (ش ــارع
م ـعـ ّـوض) .وب ــدل أن ّ
يحمل ديــل كول
ّ
ضباط العدو اإلسرائيلي مسؤولية
هـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــرق فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة
ال ـث ــاث ـي ــة األخ ـ ـيـ ــر ،ي ـ ــوم  12ك ــان ــون
األول املاضي ،قرر الجنرال اإليطالي
ّ
تـحـمـيــل مـســؤولـيــة ال ـتــوتــر لــإعــام
اللبناني ،في إشــارة إلــى «األخـبــار»،
ال ـتــي كـشـفــت خ ــرق ب ــاخ ــرة األب ـحــاث
املعادية.

مقالة

ّ
حزب الله عند مربع الحكومة األول...
وفرملة اندفاعة التيار
هيام القصيفي
مـنــذ مــا قـبــل اسـتـقــالــة الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري ،ثمة
تباين بني نظرة حزب الله ونظرة التيار الوطني الحر
فــي مقاربة املشكلة الداخلية املتأتية عــن التظاهرات
التي بــدأت فــي  17تشرين األول .ومــع عملية اغتيال
الواليات املتحدة األميركية قائد قوة القدس في الحرس
الثوري اإليراني الفريق قاسم سليماني ،واالحتماالت
التي تفتح عليها املنطقة ،يبدو التباين أكثر وضوحًا
في كيفية استخالص العبر اللبنانية ،بما هو أبعد من
بيان وزارة الخارجية حول عملية االغتيال.
ظ ـهــر هـ ــذا ال ـت ـبــايــن أك ـث ــر م ــن مـ ــرة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
الحدث امليداني ،وتأثيراته على حكومة الرئيس سعد
الـحــريــري ،ومــن ثــم فــي مـفــاوضــات التأليف واختيار
ً
بــدالء لــه ،وصــوال الــى تراجع الحريري عن رغبته في
العودة مجددًا ،ومن ثم تكليف الدكتور حسان دياب
تأليف الحكومة .مع بــدء مفاوضات التأليف ،تعثرت
األم ــور م ـجــددًا ،ال ــى حــن وقـعــت عملية االغـتـيــال في
بغداد.
يختصر التباين بــن مــوقــف الـطــرفــن بــأن حــزب الله
ينظر منذ  17تشرين األول الــى املشهد الداخلي في
صور مكبرة ،في حني ينظر التيار الوطني إليه بأصغر
عدسة ممكنة .الحزب تعامل مع الحريري على قاعدة
منع إحياء التوتر السني الشيعي ،وال سيما مع بدء
إش ـ ــارات ت ـحــرك ال ـش ــارع الـسـنــي ،ل ــذا سـعــى ال ــى منع
اسـتـقــالــة الـحــريــري وم ــن ثــم ال ــى إقـنــاعــه بــالـعــودة إلــى
ً
رئاسة الحكومة مجددًا ،وتقديم تسهيالت له ،وصوال
الــى كسب الوقت حني توالى تقديم أسماء مرشحني
ّ
ســنــة .ي ـقــول أح ــد حـلـفــاء ال ـحــريــري إن خـطــأ األخـيــر
يكمن في أنه لم يقدم على خطوة العودة ولو لم ّ
يسمه
الطرفان املسيحيان .كان مطلعون على مواقف الحزب
يرددون منذ ما بعد استقالة الحريري أن الحزب يريد
حكومة سياسية جامعة تضم كل القوى السياسية،
بـمــن فـيـهــم ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .وح ــن ت ـعــذر ذل ــك ،كــان
واضحًا انحيازه الــى عــدم تأليف حكومة جديدة في
املدى املنظور ،مهما كان اسم الشخصية التي تكلف
تشكيلها .ألن الحكومة الحالية مع كل سلبياتها وعدم
قــدرتـهــا إال عـلــى تـصــريــف األع ـم ــال ،تـشـكــل عنصر
أمــان أكثر من أي حكومة جديدة ،بني ضغط الشارع
واألحداث اإلقليمية .اغتيال سليماني ّ
عزز هذا االتجاه،
ليس لــدى الـحــزب وح ــده ،بــل لــدى أكـثــر مــن مرجعية
سياسية تحدثت منذ لحظة االغتيال عن مغزى وجود

حـكــومــة اختصاصيني فــي مــرحـلــة سياسية خطرة
محليًا باملعنى االقتصادي واألمني ،وإقليميًا بمعنى
استحقاقات املنطقة.
ال يعني ذلك أن الحزب حرق أوراق الجميع من مرشحني
حكوميني أو وزراء ،بل إنــه كــان واضحًا لحلفائه أنه
يتريث الــى الـحــد األقـصــى فــي إشــاعــة أج ــواء تفاؤلية
أو الــدخــول في مفاوضات أسماء مرشحني وتحديد
مواعيد صدور التشكيلة الحكومية .كل األسماء التي
طرحت ملمثلني عنه أو عن الرئيس نبيه بري كانت في
إطار مفاوضات غير مباشرة بالحد األدنى ال بالحد
األقصى .ما عدا ذلــك ،ساد االتجاه الى التزام الحيطة
في التعامل مع ملف حكومي على تباين فيه مع حليفه
رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
الـتـبــايــن ك ــان م ــن خ ــال تـعــامــل الـعـهــد ك ـكــل ،رئــاســة
وت ـيــارًا ،مــع االنتفاضة الشعبية واملـتـظــاهــريــن .ردود
ف ـعــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ورئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار وال ـخ ـطــب

التحوط بعد اغتيال
سليمان هو بداية البدايات
بالنسبة إلى حزب الله

املتالحقة والظهور التلفزيوني املتكرر صب حصرًا
ضد املتظاهرين بال أي محاولة الستيعابهم .استقالة
الحريري فتحت الباب أمام تحقيق هدفني ،رغبة رئيس
الجمهورية في إبعاد من أتعبه ،وتسمية أحد ال يتعبه،
لذا كان مسرورًا بتسمية بديل نهائي من الحريري.
الهدف الثاني ،تعويم رئيس التيار بعد نكسات األيام
األولى للتظاهرات .هناك مسؤولون في التيار يقولون
إن االنتصار األول حققه باسيل حني لم ّ
تسم القوات
الـلـبـنــانـيــة ال ـحــريــري لــرئــاســة الـحـكــومــة .حينها فقط
استعاد أنفاسه ،وبــدأ رحلة العودة الــى الصف األول،
مــوحـيــا أن كــل الـخـســائــر الـســابـقــة يمكن أن تـعـ ّـوض
بحكومة له فيها الحصة الكبرى التي ّ
عول عليها بعد
اسـتـقــالــة ال ـقــوات مــن حـكــومــة ال ـحــريــري ،مـضــافــة الــى

المشهد السياسي

(هيثم
الموسوي)

تأليف الحكومة :دياب يتمسك بالخارجية أو الدفاع و«التيار» يهدد باالنتقال إلى المعارضة
ال ّ
تقدم في تأليف الحكومة.
الغليان يشتد داخليًا وخارجيًا ،لكنه
سرعة في التأليف .ببالدة
ال ينعكس ّ
يتعامل المؤلفون مع كل ما يجري
من حولهم .أولويتهم تحقيق
المكاسب وتقاسم الحصص ،ولذلك
عنوان الخالف حاليًا هو وزارة
الخارجية ...ويمكن أن يكون غدًا أي
شيء آخر

تأليف الحكومة تـحـ ّـول إلــى أحجية.
ّ
ُ ّ
ُحـ ــلـ ــت الـ ـعـ ـق ــد .ال لـ ــم ت ـ ـح ـ ــل .اقـ ـت ــرب
التأليف .ال لم يقترب .منذ نحو شهر
واملـشـهــد عـلــى حــالــه .وك ــل مــا يجري
حكوميًا ،ال يأخذ التطورات الداخلية
وال ـخــارج ـيــة ب ـعــن االع ـت ـب ــار .ص ــراع
الحصص واملـكــاســب يـبــدو م ـقــززًا .ال
أحد يتحدث عن خطة ملواجهة األزمة
أو رؤيــة الستعادة ثقة الـنــاس .شكل
الحكومة أهم .هل هي حكومة ّ
حسان
دياب أم جبران باسيل؟ األول يريد أن
ً
ً
يثبت أنه هو من يؤلف فعال ال قوال،
والثاني يريد أن يعود إلى الحكومة
محافظًا على ال ــوزن الــذي كـ ّ
ـرســه في
ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة .بــالـنـتـيـجــة ،فــإن
ّ
الحكومة املتهمة بأنها حكومة اللون

الواحد غير قادرة على االتفاق حتى
على األساسيات .الصراعات املستمرة
تقلل من فرص اإلنقاذ .االنهيار املالي
واالقتصادي يترسخ يومًا بعد يوم.
أمس سجلت املصارف أعدادًا قياسية
مــن املــودعــن الساعني إلــى سحب ما
أمكن مــن أمــوالـهــم .قبل نصف ساعة
مــن اإلقـفــال ،سجل فــي أحــد املصارف
وجــود  230زبــونــا ينتظرون دورهــم.
الذل اليومي الذي يتعرض له الناس
صــار ع ــادة ،لكن مــاذا عــن الـهــزة التي
شـهــدهــا اإلق ـل ـيــم بــاغـتـيــال قــائــد قــوة
الـقــدس فــي الـحــرس الـثــوري اإليــرانــي
ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي؟ ه ــل ح ـقــا ث ـمــة من
ً
يعتقد أن لبنان سيكون مـعــزوال عن
تداعياتها؟ إن كانت اإلجابة بال ،فهل

ّ
تعدلت حسابات التأليف؟ حتى اليوم
ال يزال األمران معزولني عن بعضهما
الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض .االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى ح ـك ــوم ــة
تكنوقراط ساري املفعول ،والخالفات
اليوم ،تندرج في إطــار مختلف .لكن
األكيد أن في  8آذار من خرج ليقترح
ال ـ ـعـ ــودة ع ــن امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى حـكــومــة
ت ـك ـن ــوق ــراط صـ ـ ــرف ،ان ـط ــاق ــا م ــن أن
البلد بحاجة إلى مواجهة التحديات
الـخــارجـيــة بـمـقــدار حــاجـتــه ملــواجـهــة
الـتـحــديــات الــداخ ـل ـيــة .ول ــذل ــك ،عــادت
امل ـط ــال ـب ــة ب ـح ـك ــوم ــة ت ـك ـنــوس ـيــاس ـيــة
تتجدد .مع ذلــك ،فــإن حــزب الله يكاد
يكون أخرج يديه من التأليف .أولياته
صارت في مكان آخر ،بالرغم مما نقل
سابقًا عن مصادر قريبة منه بأنه ال

يــزال حريصًا على تشكيل الحكومة
بــأســرع وقــت مــن دون أي تعديل في
شكلها.
فـ ــي م ـط ـلــق األحـ ـ ـ ـ ــوال ،وب ــال ــرغ ــم مــن
ال ـكــام عــن خــافــات تتعلق بحقيبة
الخارجية تحديدًا ،يبدو أن االتفاق
على املبادئ لم يتم بعد .ليس خالفًا
عـلــى اس ــم دمـيــانــوس قـطــار بـقــدر ما
هــو خ ــاف عـلــى مـبــدأ حـصــول ديــاب
عـ ـل ــى ح ـق ـي ـب ــة م ـس ـي ـح ـي ــة أس ــاس ـي ــة
(الخارجية أو الدفاع) .باسيل يعتبر
أن ال ـخ ــارج ـي ــة م ــن ح ـص ـت ــه ،وي ـصــر
عليها وع ـلــى «ال ـطــاقــة» و«ال ــدف ــاع».
ّ
لكن قبل الدخول باألسماء ،لم ُيتفق
على الحصص .رئيس التيار الوطني
ّ
ّ
مصر على الثلث املعطل ،أي أن
الحر

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

يحصل رئـيــس الجمهورية والتيار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر مـ ـع ــا عـ ـل ــى س ـب ـعــة
م ـقــاعــد ،فـيـمــا يــذهــب مـقـعــد لـكــل من
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امل ــردة والـطــاشـنــاق .وهــو األمــر الــذي
استدعى ردًا من كتلة املستقبل ،التي
نبهت في اجتماعها إلى «املعلومات
امل ـت ــداول ــة ع ــن م ـح ــاوالت وض ــع الـيــد
م ـجــددا عـلــى الـثـلــث امل ـع ـطــل» .عمليًا
ح ـص ــول ديـ ـ ــاب ع ـل ــى ال ـخ ــارج ـي ــة أو
الــدفــاع ،يعني تلقائيًا سقوط الثلث
ّ
امل ـعــطــل م ــن ي ــد بــاس ـيــل ،إض ــاف ــة إلــى
سقوط حقيبة وازنة من حصته.
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف فـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر بــن
الطرفني وصــل إلــى حد تعبير دياب
عن امتعاضه من طريقة عمل باسيل.
قــال« :أنــا رئيس الحكومة وال يمكن
أن ت ــؤل ــف مـ ــن دون أن يـ ـك ــون ل ــدي
فيها ش ــيء» .الـخــاف وصــل إلــى حد
إبداء التيار الوطني الحر استعداده

لالنتقال إلــى املـعــارضــة وت ــرك ديــاب
يؤلف كما يشاء في حــال لم يحصل
على املقاعد التي يريدها .لكن دياب
رد بالقول :كيف تــريــدون أن تكونوا
فــي املـعــارضــة وأنـتــم طـ ّـيــرتــم حكومة
سعد الحريري لتكونوا في الحكومة.
فـكــان ال ـج ــواب :مـسـتـعــدون إلعطائك
الثقة وإن كنا في املعارضة .بنتيجة
انسداد أفق التفاهم مع باسيل ،قرر
ديــاب عــدم التواصل معه .ما زاد من
حدة املشكلة ،كان اإلعالن عن مقابلة
تلفزيونية مع باسيل ،يتحدث فيها
عن الشأن الحكومي .لكن باسيل لم
يـسـهــب ف ــي ال ـحــديــث ع ــن الـحـكــومــة.
قال إن «معيارنا الوحيد هو امكانية
ن ـج ــاح ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي اخ ــراجـ ـن ــا مــن

ال ــوض ــع ال ـحــالــي ون ـحــن كـغـيــرنــا من
الكتل نعطي رأينا وتشكيل الحكومة
يقوم به رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة املكلف».
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل ،زار دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب رئ ـ ـيـ ــس
الجمهورية أمــس ،وتــردد أن الزيارة
حققت إيجابيات ملحوظة .لكن هذه
اإلي ـج ــاب ـي ــات ل ــم ت ـســاه ــم ف ــي زيـ ــادة
التفاؤل باقتراب تشكيل الحكومة.
ال ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اس ـت ـق ـب ــل ب ــاسـ ـي ــل أم ــس
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــرة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة الـ ـي ــزابـ ـي ــت
ريـ ـتـ ـش ــارد وجـ ـ ــرى ال ـب ـح ــث ،بـحـســب
م ـصــادر مطلعة« ،ف ــي حـمــايــة لبنان
مــن نـيــران املنطقة وام ــن االميركيني
في لبنان».
(األخبار)

حصته وحصة العهد .مفاوضات التيار مع الرئيس
املكلف وحرق أسماء مرشحني موارنة ،وتزكية أسماء
مـقــربــة مــن بــاسـيــل أثـبـتــت أن ال ش ــيء تغير فــي أداء
التيار ،وأن العهد يريد استكمال التوجه الحكومي كما
قبل  17تشرين األول ال كما بعده .كان التيار منذ قرار
تسمية دياب يريد التقاط الفرصة في وجه التظاهرات
ليعود من الشباك بعدما حاولت التظاهرات إخراجه
من الباب العريض.
حتى هــذه املـفــاوضــات ،كــان حــزب الـلــه ال ي ــزال ينظر
الــى مــا يجري بعني غير راضـيــة .لــم يرغب فــي إثــارة
فوضى إشكالية في عالقته االستراتيجية مع التيار،
لكن ال هــو وال الــرئـيــس نبيه بــري كــانــا راضـيــن عن
مسار التفاوض الذي سلكه التيار مع الرئيس املكلف
أو املنحى الحكومي الـعــام .رفــض الحزب وبــري أكثر
من اسم طرحه التيار ،ورفضا تمسكه بأسماء وزارية
من الحكومة الحالية ،كما أداء التيار في املفاوضات
ونظرته الى الحكومة من زاوية أنها انتصار له وحده
دون غـيــره مــن الـقــوى السياسية ،بــوجــه تكنوقراطي
لفريق سياسي خالص يأتمر به وحده.
مــع اغـتـيــال سـلـيـمــانــي ،تـغـيــرت امل ـعــادلــة .ت ــرف اللعب
واملفاوضات بال طائل انتهى ،بالنسبة الى حزب الله،
لكن التيار لم يلتقط بسرعة معنى االغتيال وارتداده،
ّ
ّ
مصرًا على الخوض في امللف
وتداعياته محليًا ،وظل
الحكومي وكأن عقارب الساعة لم تتوقف لدى الحزب
في بغداد ،إال حني وصلت الرسالة واضحة من الحزب.
صحيح أن حــزب الله يريد تحييد الساحة اللبنانية،
ّ
وأن املشكلة اليوم ليست سنية شيعية ،لكن الحزب
أيضًا يدرك أن أي تفاعالت إقليمية ليس بإمكان أحد
أن ّ
يتكهن نهايتها الحتمية وإمكان ارتدادها في لبنان.
لــذلــك ،فــإن الـتـحــوط هــو بــدايــة الـبــدايــات بالنسبة إليه.
وهذا ال يمكن أن يحصل إال عن طريقتني :إما حكومة
سياسية جامعة ،وإما حكومة تصريف أعمال .هناك
كالم عن أن الحزب أعطى ضوءًا أخضر لدياب إلكمال
مساعيه كرئيس مكلف مــن دون عراقيل مــن التيار
وأنه ال يمكن أن يتراجع عن قبوله بحكومة تكنوقراط
صافية ،في مقابل إشارات حاسمة لحليفه بتخفيف
شــروطــه وشــروطــه املـضــادة .لكن الـحــزب يريد مزيدًا
مــن الــوقــت قبل أن تنضج ظــروف الـخـيــارات األخـيــرة.
مستعجل ك ــل م ــن ي ـحــدد مــواع ـيــد ص ــدور مــراسـيــم
التشكيل ،قبل أن تختمر لدى حزب الله مالمح مرحلة
ما بعد االغتيال.
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تقرير

توجس من ورشة المناهج

دور المعلمين تحت قبضة قوى األمر الواقع:

وزير التربية يستبعد مديرين فائزين
فاتن الحاج
ّ
إرض ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـج ـهــة نـ ــافـ ــذة ،ك ــل ــف وزي ــر
الـ ـت ــربـ ـي ــة أكـ ـ ـ ــرم شـ ـهـ ـي ــب ،ب ـم ــوج ــب
ال ـقــرار  977بـتــاريــخ ،2019/12/30
امل ــرش ــح ح ـســن الــزغ ـيــر ب ـ ــإدارة دار
املعلمني فــي بنت جبيل ،رغــم نيله
العالمة األدنــى ( 20من  )40من بني
ثالثة مرشحني شاركوا في املقابلة
الشفهية التي أجرتها لجنة مؤلفة
م ــن م ــوظ ـف ــن ف ــي امل ــرك ــز ال ـت ــرب ــوي
للبحوث واإلنماء .وقد حاز عباس
سمحات العالمة األعـلــى ( 22.5من
 ،)40فيما حصلت املرشحة الثانية
صوفيا طالب على عالمة  20.5من
.40
وفــي دار املعلمني فــي النبطية ،نزل
ـاض ص ــدي ــق،
ش ـه ـيــب ع ـن ــد رغـ ـب ــة ق ـ ـ ٍ
فـكـلــف ،بـمــوجــب ال ـقــرار  978بتاريخ
 ،2019/12/30املرشحة زيـنــات عيد
بإدارة الدار ،علمًا أنها حازت املرتبة
الـ ـث ــالـ ـث ــة مـ ــن بـ ــن أرب ـ ـعـ ــة مــرش ـحــن

تكليف أصحاب
العالمات األدنى بعد ضغوط
سياسية وشخصية
وب ـعــامــة  22.5م ــن  ،40ف ــي ح ــن أن
الـ ـف ــائ ــزة س ـم ــر ش ـم ــس ال ــدي ــن نــالــت
عالمة  27.25من  40وحصل املرشح
ال ـثــانــي وائـ ــل نـعـمــه ع ــام ــة ع ـلــى 26
مــن  ،40ون ــال حـســن مـغــربــل العالمة
األدنى ( 20من .)40
وك ـ ــان امل ــرك ــز ال ـت ــرب ــوي رفـ ــع تـقــريــر
الـلـجـنــة إل ــى شـهـيــب ،ف ــي  25أيـلــول
املـ ــاضـ ــي ،وقـ ـض ــى قـ ــرارهـ ــا بـتـعـيــن
كــل مــن عـبــاس سـمـحــات بـ ــإدارة دار
امل ـع ـل ـم ــن فـ ــي بـ ـن ــت ج ـب ـي ــل وس ـم ــر
ش ـمــس ال ــدي ــن بـ ـ ــإدارة دار املـعـلـمــن
ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ،وق ــد ُس ـ ّـج ــل الـتـقــريــر
تحت رقم  11/10660في قلم مكتب
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ،وه ـ ـ ــو مـ ـمـ ـه ــور ب ـت ــواق ـي ــع
أع ـضــاء اللجنة عـلــى الـنـتــائــج ،بمن
فيهم مستشار الــوزيــر وممثله في
املركز التربوي نادر حذيفة.
مــع ذل ــك ،فــالـشـكــوك ال تـطــال الــوزيــر
فحسب انـمــا لجنة املــركــز الـتــربــوي
ن ـف ـس ـهــا وم ـ ــن ت ـض ــم وم ـ ــن يـعـيـنـهــا

حجب إعالن العالمات دليل إضافي على عدم الشفافية (هيثم الموسوي)

واملعايير التي على أساسها تضع
العالمة .ما حصل دليل إضافي على
فشل الدولة تحت ضربات املرجعيات
السياسية واألح ــزاب الطائفية التي

ّ
تــزكــي مــن تــريــد ،رغ ــم وج ــود شــروط
م ـ ـ ـحـ ـ ــددة لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـي ــن ي ـ ـنـ ــص ع ـل ـي ـهــا
الـقــانــون  .2009/73إذ ال ت ــزال بدعة
أن يـكــون املــديــر ابــن الضيعة أو ابن

الـعــائـلــة أو اب ــن التنظيم السياسي،
ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن ك ـفــاء تــه املـهـنـيــة،
سارية املفعول.
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد األكـ ـ ـث ـ ــر كـ ـ ـف ـ ــاءة م ـ ــن بــن

املرشحني املتقدمني للمركز الشاغر
ً
يـعـنــي أن هـنــاك خـلـ ّـا يـصـيــب نظام
امل ـقــابــات نـفـســه ،وأنـ ــه ال داع ــي ألن
ت ـك ــون ه ـن ــاك لـجـنــة الخ ـت ـبــار أهـلـيــة

يتوجس تربويون من ورشة تطوير املناهج التي ينتظر أن يطلقها املركز التربوي
للبحوث واإلنماء غدًا .وتطرح في أروقة املركز عالمات استفهام بشأن السرية
التي تلف إعالن موعد احتفال إطالق الورشة .ففي وقت جرى الحديث عن ّأن
االحتفال سيكون غدًا ،لم يحدد حتى اآلن زمانه ومكانه وبرنامجه.
وكان املركز قد حظي ،أخيرًا ،بـ «بحبوحة» مالية بعد ابرام اتفاقية قرض وهبتني
بــن لبنان والبنك الــدولــي ملـبــادرة دعــم توفير التعلم لجميع األطـفــال فــي لبنان
( ،)S2R2بقيمة  204ماليني دوالر ،وتتوزع األموال بني املركز التربوي ووزارة
التربية ،وهي عبارة عن دعم املجتمع الدولي للمجتمعات املضيفة التي تستقبل
الالجئني السوريني بشكل خاص ،وإن كان سيخصص جزء كبير منها لورشة
تجديد املناهج التي هي حاجة أساسية في لبنان ،إذ لم تعدل منذ العام .1997
ّ
إال أن التوجس ينبع مــن كيفية اسـتـخــدام املــركــز الـتــربــوي لهذه األم ــوال ،وهل
يحق لنا قبول هبات مشروطة بقروض في الظرف الحالي الذي يمر به لبنان؟
وهل تتوافر الظروف املناسبة لهذا التعديل؟ وهل يمكن أن نراكم على اكتاف
اللبنانيني مــزيـدًا مــن الــديــون؟ خصوصًا أن محاولة جــرت عــام  2011لتعديل
املناهج وصرفت عليها أموال طائلة من دون أن تكتمل ،بل أتلفت املناهج املعدلة،
وكتب صفوف األول والثاني والثالث األساسي بعد تأليفها ،بسبب عدم توفر
املعايير فيها ،فهل نحن الـيــوم أمــام املحاولة الفاشلة نفسها؟ وإذا كانت كل
شاردة وواردة في املركز التربوي ووزارة التربية يجري التحاصص عليها ،فهل
سينجو مشروع املناهج من أيدي أزالم األطــراف السياسية التي تسيطر على
كل من الوزارة واملركز؟
يتمحور الخالف بني أهل املركز والتربويني الذين ينتقدون حول نقاط عدة أهمها
مشروعية استعمال قروض ومراكمة الديون على اللبنانيني من جهة ،وتحديد
األولويات التربوية في استعمالها من جهة ثانية .أما نقطة الخالف الثالثة فتعود
إلــى نهج العمل القائم على املحاصصة ،إذ يسيطر املقربون واملحظيون على
املـشــاريــع األســاسـيــة ،مــا يؤثر فــي نوعية املنتج ،أي املنهاج والكتب التعليمية
للمدرسة الرسمية.
برأي التربويني ،تحتاج ورشة املناهج إلى استقرار معني النجازها ،ومن غير
املقبول أن نكتب مناهجنا بأموال خارجية مشروطة.

امل ــرش ــح تـ ـ ــدرس ال ـط ـل ـب ــات وت ـج ــري
املقابالت وتضع الـعــامــات ،إذا كان
القانون سيطبق وفق املحسوبيات.
امل ـفــارقــة األخ ــرى أن تعثر عـلــى قــرار
موقع من وزير التربية السابق سمير
ال ـج ـســر يـحـمــل ال ــرق ــم /707م2004/
(أص ـ ــول وش ـ ــروط وم ـعــاي ـيــر تـعـيــن
مديري املدارس الرسمية في مرحلتي
ريــاض األطفال والتعليم األساسي)
ال ي ــزال س ــاري امل ـف ـعــول حـتــى الـيــوم
ع ـن ــد ت ـع ـيــن امل ــدي ــري ــن ف ــي الـتـعـلـيــم
الــرسـمــي األس ــاس ــي ،وه ــو يـنــص في
مادته الرابعة على ...«:يجري ترتيب
الـنــاجـحــن وف ــق مـجـمــوع الـعــامــات
ال ـت ــي نــال ـهــا ك ــل م ــرش ــح ف ــي اخـتـبــار
األه ـل ـيــة والـ ـشـ ـه ــادات ،وي ـعــن املــديــر
لتولي مهام اإلدارة الثالثة األول في
الترتيب املذكور».
ويمكن التذرع به في دور املعلمني بما
ّ
أن القانون  2009/73الخاص بتعيني
امل ــدي ــري ــن ف ــي املـ ـ ــدارس وال ـثــانــويــات

الرسمية يشمل أيضًا املركز التربوي
إذ ي ـنــص ف ــي م ــادت ــه ال ــراب ـع ــة عـلــى:
«يعني املــديــر بـقــرار يصدر عــن وزيــر
التربية ً
بناء على اقتراح املدير العام
املـخـتــص ،وبـنــاء على اقـتــراح رئيس
املركز التربوي بما عنى مديري دور
املعلمني واملعلمات».
النص القانوني الذي يسمح للوزير
بــاخـتـيــار أح ــد الـثــاثــة األوائـ ــل يترك
ه ــام ـش ــا لـ ــه ل ـل ـم ـقــاي ـضــة ول ـت ـط ـب ـيــق
ق ــاع ــدة «مــرق ـلــي ت ـمــرق ـلــك» ،ف ــي حني
ّ
أن اإلك ـت ـفــاء بــإعــان امل ــرات ــب فحسب
وإبـقــاء العالمات طي الكتمان سبب
إضافي لعدم الشفافية.
وإذا ك ـ ــان ـ ــت ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ــوزي ـ ــر
الدستورية خــارج مساءلة التفتيش
املركزي ،فمن يسائله في صالحياته
اإلدارية التي يضر سوء استخدامها
باملصلحة الـتــربــويــة ال ـعــامــة ،تمامًا
كما يحصل في تعيني مديرين وفق
املحسوبيات السياسية؟

ّ
يستبيحون
ون
محتج
ّ
طرابلس ...والحراك يتبرأ منهم
عبد الكافي الصمد
اس ـت ـب ــاح م ـح ـتـ ّـجــون يـ ــوم أمـ ــس مــديـنــة
طــراب ـلــس عـلــى نـحــو غـيــر مـسـبــوق منذ
انـ ــدالع شـ ــرارة ال ـح ــراك الـشـعـبــي فــي 17
تشرين األول املاضي ،فقطعوا أوصالها
ّ
وسدوا الطرقات والشوارع بكل ما لقوه
ّ
في طريقهم ،وشلوا املدينة ،وسط أجواء
استياء كبيرة في صفوف األهالي الذين
وقعت إشكاالت بينهم وبني املحتجني.
قرابة الساعة السادسة من صباح يوم
أم ـ ــس ،ك ــان ــت أغـ ـل ــب مـ ــداخـ ــل ط ــراب ـل ــس
وال ـ ـشـ ــوارع الــرئـيـسـيــة فـيـهــا ق ــد أغـلـقــت
مـ ــن قـ ـب ــل م ـح ـت ـج ــن ،لـ ــم ي ـل ـب ــث أن ق ــام
الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ـ ــإع ـ ــادة ف ـت ـح ـهــا،
ً
تسهيال لوصول الطالب إلــى مدارسهم
وجــام ـعــات ـهــم وامل ــوظ ـف ــن وال ـع ـم ــال إلــى
أشـغــالـهــم .لـكــن املـحـتـجــن عـ ــادوا قــرابــة
الساعة الثامنة وقطعوا الطرقات التي
أعيد فتحها ،إضافة إلى قطعهم طرقات
أخـ ــرى ،ف ــي رس ــال ــة تـصـعـيــديــة واضـحــة
منهم.
امل ـح ـت ـجــون ال ــذي ــن ي ـق ــول ن ــاش ـط ــون في
الحراك الشعبي في طرابلس إنهم «فئة
طارئة على الثورة ،ولم نشاهد أفرادها
معنا أبـدًا طيلة الفترة السابقة» ،و«هم
ي ـشــوهــون ال ـص ــورة الـنــاصـعــة للمدينة
ال ـت ــي ط ـب ـعــت ف ــي أذهـ ـ ــان ال ـل ـب ـنــان ـيــن»،
ّ
حولوا يوم الطرابلسيني والقادمني إلى
املدينة يوم أمس إلى جحيم بكل معنى
الكلمة.
ال ـبــول ـفــار الــرئ ـي ـســي ال ـ ــذي ي ـشــق وســط
امل ــديـ ـن ــة م ـ ــن ش ـم ــال ـه ــا إل ـ ــى ج ـن ــوب ـه ــا،
قـطـعــه املـحـتـجــون ب ـحــاويــات الـنـفــايــات،
التي رمــوهــا أرض ــا ،وإط ــارات السيارات
املـ ـشـ ـتـ ـعـ ـل ــة وال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــارة وال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات
والـ ـ ــدراجـ ـ ــات الـ ـن ــاري ــة ،ع ـن ــد م ـس ـتــديــرة
املـلــولــة ،وأوتــوس ـتــراد الـتـبــانــة ،وتقاطع
شـ ــارع املـئـتــن وم ـقــابــل املـبـنــى الـســابــق
للضمان االجتماعي فــي املــديـنــة ،وعند
إش ــارة ش ــارع عــزمــي ،حيث وقــع إشكال
بـ ــن س ــائ ــق س ـ ـيـ ــارة أج ـ ـ ــرة وم ـح ـت ـجــن
ت ـ ـعـ ــرضـ ــوا لـ ـ ــه ول ـ ـس ـ ـيـ ــارتـ ــه ب ــالـ ـض ــرب
وال ـت ـك ـس ـيــر ،وإش ـ ــارة شـ ــارع امل ـص ــارف،
ً
وصــوال إلــى ساحة عبد الحميد كرامي
ً
(س ـ ــاح ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور) ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ت ـق ــاط ــع
الـ ـبـ ـحـ ـص ــاص عـ ـن ــد املـ ــدخـ ــل ال ـج ـن ــوب ــي
للمدينة والطريق املؤدية من هناك إلى
م ـس ـت ـش ـفــى ه ـي ـكــل وبـ ـل ــدة ض ـه ــر ال ـعــن
املـ ـ ـج ـ ــاورة .م ــا س ـب ــق أدى إلـ ــى تـعـطـيــل

الــدروس وتأجيل االمتحانات في فروع
الجامعة اللبنانية الكائنة فــي املنطقة
وفي فروع الجامعات الخاصة املوجود
أغلبها بالقرب منها.
استباحة شوارع املدينة لم تقتصر عند
هـ ــذه ال ـ ـحـ ــدود ،إذ ع ـمــد م ـح ـت ـجــون الــى
إغ ــاق مــركــز مــالـيــة وع ـقــاريــة طــرابـلــس،
وم ـن ـعــوا املــوظ ـفــن م ــن ال ــدخ ــول إلـيـهــا،
وســط انتشار للجيش اللبناني وقــوى
األمــن الــداخـلــي ،وهــو املــركــز الــذي أغلقه
سابقًا محتجون أكثر من شهر ونصف
شهر ،قبل أن يعاد فتحه قبل نهاية العام
املاضي بأيام.
وعـنــد املــدخــل الـشــرقــي لـطــرابـلــس ،أغلق
م ـح ـت ـج ــون الـ ـط ــري ــق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ــذي
يــربــط ب ــن املــدي ـنــة وزغ ــرت ــا ب ــاإلط ــارات
املشتعلة وحاويات النفايات عند طلعة
املـ ـش ــروع امل ــؤدي ــة إل ــى مـحـلــة ال ـق ـبــة ،ما
جعل السائقني يستعيضون عن سلوك
أوتوستراد مجدليا بالدخول إلى محلة
القبة ،التي شهدت شــوارعـهــا الداخلية
ازدحامًا خانقًا.
ذروة تـ ـح ـ ّـرك ــات أمـ ـ ــس الـ ـت ــي قـ ـ ــام بـهــا

ّ
المحتجون
طالب
باستقالة محافظ
الشمال وطرده
من طرابلس

املـ ـحـ ـتـ ـج ــون كـ ــانـ ــت س ــاحـ ـتـ ـه ــا س ــراي ــا
ط ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ،حـ ـ ـي ـ ــث اعـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــوا ع ـن ــد
مــدخ ـل ـي ـهــا ،ال ــرئ ـي ـس ــي والـ ـف ــرع ــي حـيــث
م ـق ــر ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات فـ ــي ق ـ ــوى األمـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي ،م ـطــال ـبــن بـ ـخ ــروج م ـحــافــظ
الـشـمــال رم ــزي نـهــرا مــن مكتبه وط ــرده
من املدينة وتقديم استقالته ،على وقع
هتافات حملت شتائم وشعارات اتهمته
بالفساد ،ما دفــع بالقوى األمنية ،التي
عززت حضورها بقوات مكافحة الشغب،
إلى إغالق املدخلني ومنع دخول وخروج
أحــد مــن املــواطـنــن واملــوظـفــن ألكثر من
س ــاع ـت ــن ،ب ـعــدمــا ك ــان ــوا ق ــد رف ـع ــوا في
األيام املاضية أسالكًا شائكة على كامل
الجدار املحيط بالسرايا.
لكن برغم بذلك ،تمكنت إحدى الناشطات
من الدخول إلى السرايا خلسة ،وعندما
وصلت إلى أمــام مكتب نهرا في الطبقة
الثانية ،بدأت بالهتاف وإطالق الشتائم
ضده بينما كانت تمسك بيدها هاتفها
الخلوي الذي كانت تبث منه مباشرة كل
ما كان يحصل ،ما أجبر القوى األمنية
على التعامل معها بـحــذر ،وخصوصًا
بعدما رمت أرضًا صورة لنهرا وداستها
بقدميها ،قبل أن يستطيع أحد عناصر
األمن نزع هاتفها من يدها ،فاستشاطت
غضبًا وه ــددت برمي نفسها مــن نافذة
بــاحــة املـكـتــب ،قـبــل أن يتمكن العناصر
من إقناعها بالعدول عن ذلك .بعد ذلك،
اق ـتــادهــا األم ـن ـيــون إل ــى ف ــرع املـعـلــومــات
لـلـتـحـقـيــق م ـع ـه ــا ،ق ـب ــل إع ـ ـ ــادة هــاتـفـهــا
الـخـلــوي إلـيـهــا ،بينما كــان نـهــرا يغادر
الـســرايــا خفية مــن بــاب خلفي بمواكبة
م ــن ع ـن ــاص ــر ج ـه ــاز أمـ ــن الـ ــدولـ ــة وف ــرع
املعلومات.
(مروان طحطح)

تقرير

ّ
المدعي العام لديوان المحاسبة يرفض إمرار عقد أوجيرو
إيلي الفرزلي

(هيثم الموسوي)

لم تنته قضية توقيع عقد الصيانة
وال ـت ـش ـغ ـيــل ب ــن وزارة االتـ ـص ــاالت
وأوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو بـ ـع ــد .فـ ــي هـ ـ ــذا ال ــوق ــت،
كـ ــان ُي ـف ـت ــرض أن ي ّـك ــون ع ـقــد ال ـعــام
الجاري  2020قد ُوقع ،لكن الواقع أن
مالحظات كثيرة تحول دون توقيع
عقد العام املاضي.
بـعــدمــا واف ـقــت ال ـغــرفــة الـســابـعــة في
ال ــدي ــوان (ت ــرأس ـه ــا ال ـقــاض ـيــة زيـنــب
ح ـ ـ ّـم ـ ــود وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ــي ع ـضــوي ـت ـهــا
ال ـقــاض ـيــان عـبــد ال ـلــه ال ـق ـتــات وسـنــا
كـ ـ ـ ـ ّـروم) ،ع ـلــى ال ـع ـقــد ف ــي  19كــانــون
األول امل ــاض ــي ،ح ـ ّـول ـت ــه إل ــى رئـيــس
ال ـ ــدي ـ ــوان ل ـت ـصــدي ـقــه وإح ــالـ ـت ــه إل ــى
وزارة االتصاالت .لكن رئيس الديوان
القاضي محمد بــدران ،بعد دراسته

امل ـلــف ،رف ــض الـتــوقـيــع عـلـيــه ،طالبًا
إعادة النظر فيه .في كتابه ،الصادر
فــي  30كــانــون األول ،إش ــارة إل ــى أن
إتمام أعمال الصيانة والتشغيل من
دون أي إط ــار تـعــاقــدي وقـبــل عرض
املعاملة على الرقابة املسبقة للديوان
«ي ـش ـكــل م ـخــال ـفــة مــال ـيــة تـسـتــوجــب
املــاحـقــة الـقـضــائـيــة» .وعـلـيــه ،يقول
«صرف مستحقات أوجيرو
بدران إن
ّ
عــن أع ـمــال مـنــفــذة فعليًا عــن طريق
املـ ـش ــروع ال ــرض ــائ ــي املـ ـع ــروض يقع
فــي غير موقعه القانوني الصحيح
ويقتضي بالتالي عدم املوافقة عليه،
ويـ ـت ــوج ــب ت ـن ـظ ـيــم ع ـق ــد م ـصــال ـحــة
يـ ـع ــرض ع ـل ــى ه ـي ـئ ــة االسـ ـتـ ـش ــارات
والتشريع».
في اليوم األخير من العام املنصرم،
عادت ّ
حمود وأكــدت قرارها ،رافضة

األخذ باملالحظات التي استعرضها
رئيس الديوان .لكن هذه املرة جاءت
املوافقة بــدون إجماع ،بعدما خالف
املستشار فــي الـغــرفــة ،القاضي عبد
الله القتات القرار ،ووافــق على طلب
إعادة النظر.
بعد إصرار الغرفة على قرارها ،عمد
رئيس الــديــوان إلــى توقيعه بحسب
األص ـ ـ ــول ،وك ـ ــان ُي ـف ـت ــرض أن يــأ ّخــذ
الـعـقــد طــريـقــه إل ــى التنفيذ فتوقعه
وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـ ـحـ ـ ّـول وزارة
املالية االعتمادات إلى أوجيرو ،لكن
املــدعــي الـعــام لــدى الّــديــوان القاضي
فـ ـ ــوزي خ ـم ـيــس تـ ــدخـ ــل ،ب ـع ــد ك ـتــاب
ورده مــن النائب جهاد الصمد ،في
 ،2020/1/2يـطـلــب بـمــوجـبــه إع ــادة
النظر بالقرار .وبالفعل ،عمد خميس
ف ــي مـطــالـعــة قــانــون ـيــة مـفـ ّـصـلــة إلــى

اس ـت ـعــراض مـكــامــن الـخـلــل ف ــي ق ــرار
الغرفة السابعة ،فاعتبر أن «تنفيذ
أعـمــال الصيانة والتشغيل وإنـفــاق
امل ـبــالــغ ال ـ ـ ــواردة ف ــي املـ ـش ــروع سلفًا
ومــن دون االستحصال مسبقًا على
مــوافـقــة الــديــوان تنتفي معه الغاية
م ــن ال ـح ـصــول عـلــى املــواف ـقــة بعدما
ً
أصبح مـشــروع العقد عقدًا وأعـمــاال
م ـن ـفــذة» .كـمــا أش ــار إل ــى أن اجـتـهــاد
ال ــدي ــوان اس ـت ـقــر ع ـلــى ع ــدم املــواف ـقــة
عـلــى عـقــد النفقة فــي ح ــال تنفيذها
ك ـل ـيــا أو جــزئ ـيــا ق ـبــل عــرض ـهــا على
الرقابة املسبقة للديوان.
ّ
وف ــن ــد خـمـيــس ح ـجــة تــأخ ـيــر عــرض
م ـش ــروع الـعـقــد عـلــى ال ــدي ــوان ربـطــا
بالتأخير فــي إق ــرار املــوازنــة ،مشيرًا
إلى أن عدم إقــرار املوازنات لسنوات
ّ
طــويـلــة ل ــم يـعــطــل عـمــل ال ــدي ــوان في

إج ـ ــراء رقــاب ـتــه املـسـبـقــة ب ـعــد تــأمــن
االعتمادات الالزمة لها .كما استند،
لتأكيد وجهته ،إلى ما ورد في قرار
ال ـغــرفــة لـنــاحـيــة ال ـط ـلــب م ــن اإلدارة
عرض مشروع عقد العام  2020على
الديوان قبل وضعه موضع التنفيذ.
واع ـت ـبــر خـمـيــس أن ــه ال يـمـكــن حفظ
ح ـ ـقـ ــوق ال ـه ـي ـئ ــة و«ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ال ـغ ـي ــر»
امل ـت ــرت ـب ــة مـ ــن ج ـ ـ ــراء «إجـ ـ ـ ـ ــراء رق ــاب ــة
مسبقة بـشـكــل الحـ ــق» ،ألن مــن شــأن
ذلــك تعطيل مفهوم الــرقــابــة املسبقة
وغاياتها ،كما مــن شــأن ذلــك إضفاء
صفة الرجعية عليها بشكل يؤدي إلى
تعطيل منطق املـســاء لــة واملحاسبة
وإي ـجــاد الــذرائــع ل ــإدارة للتفلت من
ال ــرق ــاب ــة امل ـس ـب ـق ــة .ولـ ــذلـ ــك ،وح ـمــايــة
لحقوق الهيئة كما الـغـيــر ،مــن جــراء
تنفيذ أعمال الصيانة التي اقتضتها

ض ـ ــرورة تـسـيـيــر امل ــرف ــق الـ ـع ــام ،فــإنــه
«يمكن تطبيقًا ملبدأ إثراء اإلدارة على
حساب الغير ،توقيع عقود مصالحة
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص وعــرض ـهــا على
هيئة التشريع».
بـنـ ً
ـاء على كــل مــا سـبــق ،وانـطــاقــا من
صالحيته املستمدة من املــادة  43من

يدعو
خميس
ّ
«المالية» للتريث
في عقد النفقة

قــانــون تنظيم دي ــوان املـحــاسـبــة ،دعا
خميس الغرفة املعنية ،في طلب إعادة
الـنـظــر ال ـص ــادر ف ــي  ،2020/1/3إلــى
«اتخاذ القرار املناسب بعدم املوافقة
ع ـلــى م ـش ــروع ال ـع ـقــد امل ــذك ــور ،وذل ــك
حرصًا على املصلحة العامة وحفاظًا
على األموال العمومية».
بالتوازي مع كتابه هذا ،راسل خميس
وزيــر االتـصــاالت طالبًا منه «التريث
ف ــي تــوق ـيــع ال ـع ـقــد ،وإعـ ـط ــاءه م ـجــراه
القانوني إلى حني صدور قرار ديوان
املـحــاسـبــة فــي خـصــوص طـلــب إع ــادة
النظر بقرار املوافقة على العقد».
ع ـم ـل ـي ــاُ ،جـ ـ ّـمـ ــد الـ ـعـ ـق ــد .إذ أدى ه ــذا
االعـ ـت ــراض إل ــى إن ـه ــاء ك ــل م ـحــاوالت
ت ــوقـ ـيـ ـع ــه ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـهـ ــايـ ــة عـ ـ ـ ــام .2019
وبالتالي ،فــإن السنة املالية املتعلقة
بـمـضـمــونــه ان ـت ـه ــت .وه ـ ــذا يـع ـنــي أن

االع ـت ـمــاد ق ــد سـقــط أي ـضــا ألن ــه ليس
م ـع ـق ــودًا وال م ـ ـ ـ ـ ّ
ـدورًا ،ع ـل ــى م ــا ي ـقــول
ّ
م ـص ــدر مــط ـلــع ع ـلــى ال ـق ـض ـيــة .إع ــادة
ت ــأك ـي ــد ال ـغ ــرف ــة ع ـل ــى قـ ــرارهـ ــا ،وع ــدم
اقتناع خميس بمبرراتها ،يسمح له
بـتـحــويــل امل ـلــف م ــن الــرقــابــة اإلداريـ ــة
إل ــى ال ــرق ــاب ــة ال ـق ـضــائ ـيــة .ع ـنــدهــا ،لن
تكون حجة تخفيض قيمة االعتماد
من خالل املوافقة على األعمال املنفذة
ً
وال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ف ـ ـعـ ــا كــاف ـيــا
لـيـبـ ّـر ُر ّإعـطــاء «مــوافـقــة مسبقة» على
عقد نــفــذ بكامله ،متضمنًا نفقات ال
تدخل ضمن نطاق تصريف األعمال.
وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــدر ،ف ـ ـ ــإن ال ـت ــدق ـي ــق
ال ـق ـض ــائ ــي س ـي ـف ــرض دراس ـ ـ ــة ّكـيـفـ ّيــة
صرف األموال ومقدار الكسب املحقق
م ــن ق ـبــل اإلدارة ،وهـ ــو م ــا ال تــؤديــه
الرقابة اإلدارية.

هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة أدت إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـح ــرك
مجموعات من االنتفاضة باتجاه مقر
ال ــدي ــوان فــي الـقـنـطــاري أم ــس ،بعدما
عـلـمــت أن اجـتـمــاعــا ملـجـلــس ال ــدي ــوان
س ـ ُـي ـع ـق ــد وي ـ ـت ـ ـنـ ــاول الـ ـقـ ـضـ ـي ــة .ب ـعــد
ذل ــك ،عـمــد بـ ــدران إل ــى اسـتـقـبــال عــدد
م ــن املـعـتـصـمــن ،ش ــارح ــا ل ـهــم مـســار
القضية .وقد أشارت الناشطة نعمت
بدر الدين إلى أن االجتماع تطرق إلى
أس ـب ــاب اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى الـ ـق ــرار ،حيث
شكك أعـضــاء الــوفــد بــوجــود ضغوط
سـيــاسـيــة ســاهـمــت فــي ال ــوص ــول إلــى
ه ــذه النتيجة .مــن جـهـتــه ،أك ــد ب ــدران
أن قضية أوجـيــرو لــم تنته بـعــد ،وأن
الغرفة املعنية ستعاود درس امللف،
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب امل ــدع ــي الـ ـع ــام لــدى
الديوان ،معتبرًا أن أي قرار ال يصبح
نافذًا طاملا أنه ال يزال في الديوان.
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لبنان

لبنان

تقرير

قيود المصارف «تسقط» بضربة قضائية

ّ
أسقط القاضي الشجاع أحمد مزهرّ ،
للمرة الثانية ،محاولة أحد المصارف «التسلط» ،كما وصفها مزهر ،على ودائع الناس.
هذه ّ
المرة أراد أن يكون قراره رسالة إلى المعنيين ،مفادها أن الفقه ال يناصر الكتل ذات النفوذ مثل المصارف ومصرف
لبنان ،بل الفئات الضعيفة ،موضحًا أن المصارف تمارس الكابيتال كونترول خارج التشريع
محمد وهبة
ّ
للمرة
فعلها القاضي أحمد مزهر
الثانية .أصدر قرارًا يلزم فيه بنك
بيبلوس بتحويل مبلغ 1138580
دوالرًا م ــن ح ـس ــاب امل ـ ّـدع ــي مــاجــد
أ بـ ـ ــو ز يـ ـ ــد ف ـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـص ـ ــرف إ ل ــى
حـ ـس ــاب ــه فـ ــي مـ ـص ــرف  HSBCفــي
دب ـ ــي ل ـت ـم ـك ـي ـنــه م ــن سـ ـ ــداد دي ــون ــه
ل ـط ــارق ع ـس ــاف ال ـبــال ـغــة  4مــايــن
و 700ألـ ــف دره ـ ـ ــم .أراد ال ـق ــا ض ــي
مــزهــر أن يـجـعــل ه ــذا ال ـق ــرار عـبــرة
ملـصــرف لـبـنــان ولـلـمـصــرف املـعـنـ ّـي
ولـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ول ـ ـكـ ــل مــن
حـ ــاول ح ـجــز ودائ ـ ــع ال ـن ــاس ب ـقـ ّـوة
الـ ـنـ ـف ــوذ مـ ــن دون م ـ ـبـ ـ ّـرر ق ــان ــون ــي
ون ـ ـ ـ ّـص ت ـش ــري ـع ــي ي ـج ـي ــز لـ ــه ذلـ ــك،
فأشار إلى أن الكابيتال كونترول
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــه املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف غ ـي ــر
شرعي ،متبنيًا وجهة نظر فقهية
ت ـ ــوج ـ ــب ح ـ ـمـ ــايـ ــة حـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـفـ ـئ ــات

القرار األول
في نهاية تشرين األول املاضي أصدر
ال ـقــاضــي أح ـمــد مــزهــر قـ ــرارًا يكسر
فـيــه كــل ال ـق ـيــود غـيــر الـقــانــونـيــة التي
فــرضـتـهــا امل ـص ــارف عـلــى حـســابــات
ال ــزب ــائ ــن ل ـت ـق ـي ـيــد ع ـم ـل ـيــات الـسـحــب
وال ـت ـحــويــل ،م ـسـ ّـجـ ًـا ســاب ـقــة قضت
بــإلــزام «بـنــك بـيـبـلــوس» تـســديــد قيمة
ال ـح ـســاب ال ـعــائــد ل ـشــركــة «ك ــوم ــرس
إنترناسيونال» والبالغة قيمته 129
أل ــف يـ ــورو فـ ــورًا وم ــن دون تــأخـيــر،
تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 20
مليون ليرة عن كل يوم تأخير ،وعلى
أن يكون الدفع «نقدًا أو وفقًا للوسيلة
التي ترتضيها الدائنة املستدعية».

اإلجــراء واألعــراف املصرفية والعالقة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا كـ ـ ــل الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
املتعلقة بفتح وتحريك الحساب بني
العميل واملصرف“.
ك ــذل ــك أش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ل ـل ـع ـم ـي ــل م ـب ـلــغ
 1138580دوالرًا ف ــي ح ـس ــاب ــه ،وأن ــه
سـبــق أن ط ـلــب م ــن امل ـص ــرف ف ــي شـهــر
ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ،ت ـح ــوي ــل م ـب ـلــغ 100
أل ـ ـ ــف دوالر إل ـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــارج ل ـت ـس ــدي ــد
نفقات عالجه وقــد تمت املوافقة على
ذلك ،إال أن املدعي تراجع ،مشيرًا إلى
أن ”ل ـل ـم ــدع ــي ح ـق ــا م ـش ــروع ــا ب ــإج ــراء
ـي داخ ـ ـلـ ــي أو دولـ ــي
تـ ـح ــوي ــل مـ ـص ــرف ـ ّ
منشؤه العقد املوقع بينهما“.
ب ـع ــد إثـ ـبـ ــات الـ ـح ــق املـ ـ ـش ـ ــروع ،ان ـت ـقــل
الـقــاضــي إل ــى تـقـ ّـصــي مـســألــة الـتـعـ ّـدي
عـلــى حـقــوق العميل ”مــا يتيح تدخل
ق ـ ـضـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـج ــل التـ ـخ ــاذ
التدابير اآليلة إلى إزالته“.

المودع هو الطرف األضعف
المستوجب الحماية في مقابل
المصرف أو جمعية المصارف

الذرائع الواهية
األضـ ـع ــف م ــن دون مـ ــراعـ ــاة ل ـقــوة
ه ـنــاك أو ت ـجـ ّـمــع ه ـنــاك ف ــي إش ــارة
إلــى نـفــوذ املـصــارف .إنـهــا الضربة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ــوجـ ـهـ ـه ــا م ــزه ــر
للمصارف بوصفها كتلة تمارس
نفوذًا غير مشروع.

تفاصيل القضية
تـقــدم مــاجــد أبــو ز يــد بــدعــوى على
بـ ـن ــك بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس يـ ـطـ ـل ــب فـ ـيـ ـه ــا مــن
ال ـقــاضــي إلـ ــزام امل ـص ــرف بـتـحــويــل
مبلغ  1138580دوالرًا مــن حسابه
ف ــي امل ـص ــرف ـ ـ ـ ف ــرع ال ـن ـب ـط ـيــة ،إلــى
حـ ـس ــاب ــه فـ ــي مـ ـص ــرف  HSBCفــي
دب ــي ـ ف ــرع جـبــل ع ـلــي ،مـشـيــرًا إلــى
أنــه اسـتــدان مبلغًا كبيرًا فــي شهر
أيلول من طارق عساف ”وهو يعلم
أن حـســابــه يـسـتـحــق لــدى املـصــرف
بتاريخ  21كانون األول .»2019
امل ـص ــرف ب ـ ّـرر ام ـت ـنــاعــه ع ــن الـقـيــام
ب ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـح ــو ي ــل عـ ـل ــى ال ـن ـح ــو
اآلتي:
ـ ـ ـ ـ إن رفـ ـ ــض الـ ـتـ ـح ــوي ــل نـ ــابـ ــع مــن
ّ
مشد دة
ظروف استثنائية وتدابير

ّ
الكابيتال كونترول هي ضوابط على حق الملكية وتسلط على أموال وممتلكات األفراد والمجموعات وال يمكن أن تتم إال بموجب تشريع واضح وصريح (هيثم الموسوي)

ّ
المعنيين
رسالة مزهر إلى
ربما جاءت الفقرة األخيرة في قرار القاضي أحمد مزهر ،بمثابة رسالة إلى
السياسيني وسائر القضاة الذين وافقوا على االمتناع عن ّ
البت في القضايا
ّ
التي ّ
تخص املودعني املطالبني بودائعهم بالشكل الذي يريدونه ،إذ نصت على
اآلتي” :ال محيد عن التذكير بأنه رغم الوضع الصعب الذي يمر به الوطن إال
أن وظيفة القضاء عمومًا وهذه املحكمة خصوصًا تبقى تطبيق القوانني ومنع
خرقها والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة وحماية األموال واملمتلكات
والنطق بالحق بعد ثبوته وجالئه وحماية الطرف األضعف وأخذ الحق من
الظالم للمظلوم… ألن وظيفة القاضي كانت وستبقى إقامة العدل وإحقاق الحق
من دون اعتبار آخر ،وهذا هو واجبه وما على سائر السلطات األخرى إال القيام
بواجباتها“.

اتخذتها املصارف ومصرف لبنان
ّ
والـتــي أكــد عليها األخـيــر بموجب
ت ـع ـم ـيــم صـ ـ ــادر ف ــي ،2019/12/4
ّ
وهذه الظروف تشكل قوة قاهرة.
ـ ـ ـ يـ ـح ــق ل ـل ـم ـص ــرف االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عــن
إ جـ ــراء ا ل ـح ــواالت إ ل ــى ا ل ـخ ــارج مــن
ً
دون أن يشكل ذلــك إخــاال بتنفيذ
موجباته تجاه املدعي.
ـ كذلك أبدى استعداده لدفع قيمة
الـ ــودي ـ ـعـ ــة بـ ـشـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي وه ــو
وسيلة إيفاء تبرئ ذمته.

الحق المشروع
ب ـع ـيــدًا ع ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـقــانــون ـيــة
لـجـهــة الـشـكــل فــي ا ل ـن ــزاع بــن بنك
بـيـبـلــوس وأب ــو ز ي ــد ،ف ــإن الـقــاضــي
ّ
”البت السليم في
انتقل في اتجاه

طلب ّ
املد عي“ ما يستدعي التحقق
م ــن انـ ـطـ ـب ــاق الـ ـفـ ـق ــرة ال ـث ــان ـي ــة مــن
املـ ــادة  578م ــن أ ص ــول املـحــاكـمــات
املدنية التي تجيز للقاضي اتخاذ
الـتــدابـيــر اآلي ـلــة إلــى إزال ــة الـتـعـ ّـدي
الواضح على الحقوق أو األوضاع
امل ـشــروعــة .وه ــذا األم ــر ،كـمــا أشــار
ال ـقــاضــي ،يـسـتـلــزم ت ــواف ــر شــرطــن
مـ ـت ــازم ــن :وجـ ـ ــود حـ ــق أو وض ــع
مـشــروع يضمن ا لـقــانــون حمايته،
وثبوت وجود ّ
تعد واضح وساطع
بـعــدم مـشــروعـيـتــه عـلــى ه ــذا الـحــق
أو هذا الوضع يتيح اتخاذ تدبير
يؤول إلى إزالة التعدي.
ت ـ ـقـ ـ ّـصـ ــي ا لـ ـ ـق ـ ــا ض ـ ــي لـ ـ ـت ـ ــوا ف ـ ــر هـ ــذه
ال ـش ــروط اق ـت ـضــى ”ال ـت ـعــريــج عـلــى
م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ا ل ـ ـت ـ ـحـ ــو يـ ــل املـ ـ ـص ـ ــر ف ـ ــي“.

أوضــح أنــه بمقتضى هــذا املفهوم،
يتم نقل مبلغ من حساب مصرفي
إ لـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــاب آخـ ـ ـ ــر ،و ت ـ ـ ـ ــؤدي ه ــذه
العملية إلى اإليفاء بالديون (دين
املـ ـص ــرف تـ ـج ــاه املـ ـ ـ ــودع) م ــن دون
ح ــاج ــة إلـ ــى ن ـق ــل ال ـن ـق ــود ذات ـه ــا…
وهذه العملية تقوم بها املصارف
ع ـ ـ ــادة وعـ ــرفـ ــا مل ـص ـل ـح ــة زب ــائ ـن ـه ــا
وع ـمــائ ـهــا وإذا ت ــم ب ــن مـصــرفــن
فـ ـ ــي دول ـ ـ ـتـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ـت ــن يـ ـك ــون
تحويالت مصرفيًا دوليًا.
بـ ـع ــد ذلـ ـ ـ ــك ،انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـقـ ــاضّـ ــي إل ــى
أوراق املـ ـل ــف وال ـع ـق ــد املـ ــوقـ ــع بــن
ص ـ ــرف .ت ـ ـبـ ـ ّـن لــه
املـ ـ ـ ــودع وبـ ـ ــن املـ ـ ـ ّ
اآلتـ ــي” :ال ـع ـقــد امل ــوق ــع م ــن الـعـمـيــل
ُ
يـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن ـ ــه تـ ــراعـ ــى األحـ ـك ــام
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط وال ـ ـ ـقـ ـ ــوانـ ـ ــن امل ــرعـ ـي ــة

ن ـقــض ال ـقــاضــي ك ــل ذرائـ ــع وادعـ ــاء ات
املصرف على النحو اآلتي:
ـ إن إدالء ات املصرف حول استعداده
تـ ـس ــدي ــد الـ ــودي ـ ـعـ ــة شـ ـيـ ـك ــا م ـص ــرف ـي ــا
مـسـحــوبــا عـلــى مـصــرف لـبـنــان بـعـيــدة
عــن مـطـلــب املــدعــي الــرامــي إل ــى إج ــراء
تحويل مصرفي إلى الخارج لتسديد
د ي ـ ــو ن ـ ــه ل ـ ـط ـ ــارق ع ـ ـسـ ــاف اإل مـ ـ ــارا تـ ـ ــي
ب ـق ـي ـمــة  ٤م ــاي ــن و ٧٠٠أ ل ـ ــف دره ـ ــم.
وه ــذا ال ـع ــرض م ــن امل ـص ــرف ال يـحـقــق
نـ ـفـ ـع ــا لـ ـلـ ـم ــدع ــي لـ ـجـ ـه ــة دفـ ـ ــع الـ ـض ــرر
عـنــه ومـعــونـتــه عـلــى س ــداد الـتــزامــاتــه
املترتبة عليه لدائنه فــي الـخــارج ،أي
أن هذه الوسيلة ال تبرئ الذمة مطلقًا
تجاه املستفيد.
ـ ـ ـ تـعـمـيــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ل ــم يـ ــأت على
ذك ــر مـنــع الـتـحــويــات إل ــى ال ـخــارج ولــم
يمنع املصارف القيام به ،فترد إدالءات
امل ـص ــرف ال ــرام ـي ــة إل ــى اس ـت ـن ـبــاط م ــا ال
يمكن استبناطه من التعميم.
ـ ـ ـ ـ لـ ـ ــم يـ ـثـ ـب ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف أن ا لـ ـ ـظ ـ ــروف
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي ي ـت ـ ّ
ـذر ع بـهــا تــرقــى
إلــى الـقــوى الـقــاهــرة ،وال إلــى تعرضه
ل ـح ـ ّـدث أج ـن ـبــي ال ي ـق ـبــل ال ــدف ــع وغ ـيــر
متوقع كي ُيعفى من موجباته.
ـ ـ ـ ال ي ـج ــوز ل ـل ـمــدعــى ع ـل ـيــه (امل ـص ــرف)
االم ـت ـن ــاع ع ــن ال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــة اع ـت ــاد
ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـه ــا عـ ــرفـ ــا م ـ ــن دون وج ـ ــود
م ـبـ ّـر ر قــانــونــي أو م ـشــروع يـجـيــز هــذا
االم ـت ـن ــاع وإال ُعـ ـ ّـد ام ـت ـنــاعــه تـعـسـفـيــا
و م ـ ـ ـ ــن شـ ـ ــأ نـ ـ ــه إ لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ا لـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر غ ـي ــر
املشروع بعميله املودع.

قيود غير قانونية
ول ـ ــم ي ـك ـت ـمــل قـ ـ ــرار الـ ـق ــاض ــي م ــن دون
توضيح مسألة أساسية :الحجز على
ودائـ ــع امل ــودع ــن .قـ ـ ّـرر أن ي ـتـ ّ
ـوســع في
التقصي عن الحقيقة من خالل توصيف
ام ـت ـن ــاع املـ ـص ــرف ع ــن ال ـق ـي ــام بـعـمـلـيــة
التحويل ،مشيرًا إلــى أنــه ”ال يمكن أن
يكون هذا االمتناع إال قيودًا وضوابط
فرضها املصرف على أمــوال املــودع أو
مــا يـعــرف بــالـكــابـيـتــال كــونـتــرول التي
ُ
ت ـع ـ ّـرف ع ـلــى أن ـهــا مـجـمــوعــة إجـ ــراء ات

ّ
تــتـخــذهــا الـحـكــومــة أو م ـصــرف لـبـنــان
أو الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ّال ـت ـن ـط ـي ـم ـي ــة املـ ـتـ ـع ــددة،
ل ـل ـحـ ّـد م ــن ت ــدف ــق رأس املـ ــال األج ـن ـبــي
داخل وخارج االقتصاد املحلي بهدف
تنظيم التدفقات املالية ،وتشمل فرض
الـضــرائــب والتشريعات والـقـيــود على
ح ـج ــم ال ـ ـقـ ــوى امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ال ـس ــوق
امل ـح ـل ـيــة وع ـل ــى ال ـس ـح ــوب ــات ال ـن ـقــديــة
الـيــومـيــة عـبــر امل ـص ــارف والـتـحــويــات
النقدية ومدفوعات بطاقات االئتمان
خارج البالد .ومن خالل هذه السياسة
ي ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ب ـ ـفـ ــرض ال ـ ـق ـ ـيـ ــود غ ـيــر
الرسمية ،ومنها منع التحويالت إلى
ال ـخ ــارج وال ـح ــد م ــن عـمـلـيــات الـسـحــب
ال ـن ـقــدي ملـنــع خ ــروج األمـ ــوال وحـمــايــة
احـ ـتـ ـي ــاط الـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ول ـج ــم
ّ
التغيرات في سعر الصرف“.
ول ـ ــم ي ـك ـت ــف الـ ـق ــاض ــي ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ــى
أن الـكــابـيـتــال كــون ـتــرول ،هــي ضــوابــط
على حق امللكية والتسلط على أمــوال
ومـمـتـلـكــات األف ـ ــراد وامل ـج ـمــوعــات وال
يمكن أن تتم إال بموجب تشريع واضح
وصــريــح أو ق ــرارات تنظيمية صــادرة
عــن الـهـيـئــات املــذكــورة بــاالسـتـنــاد إلــى
ق ــوان ــن واض ـح ــة ت ـف ــرض ت ـلــك ال ـق ـيــود
والضوابط ،بل ّ
حدد أيضًا أنه ”ال يمكن
ألي تكتل مصرفي أو هيئة إداري ــة أو
تنظيمية أو جمعية ومهما عال شأنها
أن ت ـض ــع ض ــواب ــط ع ـل ــى ال ـت ـح ــوي ــات
والسحوبات ومعامالت املواطنني إال
بموجب ق ــرارات صريحة وواضـحــة ال
ضمنية ،معتمدة بذلك مبدأ الشفافية
وم ـس ـت ـنــدة إلـ ــى ت ـشــريــع يـ ـق ـ ّـره مـمـثـلــو
الشعب (السلطة التشريعية)“.

ّ
التعد ي الصريح

وخلص القاضي إلى أن بنك بيبلوس
”لـ ــم ي ـث ـبــت وج ـ ــود هـ ــذه ال ـت ـشــري ـعــات،
ّ
ولـيــس أدل على ذلــك مــن محاولة أحد
ال ـن ــواب ،وك ـمــا هــو مـعـلــوم مــن الـكــافــة،
ال ـت ـق ــدم ب ـق ــان ــون ي ـت ـع ـلــق بــال ـكــاب ـي ـتــال
ك ــون ـت ــرول ،وه ــو م ــا رف ــض ف ــي ال ـب ـلــد،
م ــا ي ـث ـبــت أن إج ـ ـ ــراء ات ك ـه ــذه بـحــاجــة
إل ــى نــص ت ـشــري ـعــي“ ،مـعـتـبــرًا أن فعل
املـصــرف ”يــؤلــف تعديًا واضـحــا وغير
م ـب ـ ّـرر“ ،انـطــاقــا مــن ك ــون الـتـعــدي هو
ك ــل ف ـع ــل أو ام ـت ـن ــاع ع ــن ف ـع ــل ي ـصــدر
عـ ـ ــن ش ـ ـخـ ــص خ ـ ـ ـ ــارج نـ ـ ـط ـ ــاق ح ـق ــوق ــه
املشروعة ويلحق ضــررًا بالغير سواء
فــي حـقــوقــه أو أمــوالــه أو ســامـتــه ومــا
ســواهــا… وقــد ينجم هــذا الـتـعــدي عن
فعل لم يجزه القانون أو جراء امتناع
أح ــد املـتـعــاقــديــن عــن تنفيذ الـتــزامــاتــه
الـثــابـتــة أو خــرق الـتـعـهــدات الــواضـحــة
ّ
املستقر عليها فــي التعامل
واألع ــراف
ّ
بشكل تعسفي ومن دون مبرر مشروع.

حماية األضعف
ه ـك ــذا أث ـب ـتــت ت ـق ـص ـيــات ال ـق ــاض ــي ،أن
امـتـنــاع امل ـصــرف عــن إج ــراء الـتـحــويــل
ي ـج ـع ــل امل ــدع ــي ف ــي ح ــال ــة ”عـ ـج ــز عــن
اإليـفــاء رقــم كــونــه مـيـســورًا فــي لبنان،
م ــا ي ـعــرضــه ل ـل ـمــاح ـقــة أمـ ــام ال ـق ـضــاء
امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــص ،فـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون فـ ـ ـع ـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــدي
الـ ــواضـ ــح ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ــدع ــى عـلـيــه
مـسـ ّـبـبــا ل ـضــرر قــد ال يـمـكــن ج ـبــره في
جانب املدعي املودع“.
واألهـ ـ ــم ف ــي هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار أن ال ـقــاضــي
اعتبر أن املودع ”هو الطرف األضعف
املستوجب الحماية في إطار التعامل
امل ـ ـصـ ــرفـ ــي فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف أو
جـ ـمـ ـعـ ـي ــات امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة ع ـلــى
تحمل الـظــروف االقـتـصــاديــة أكـثــر من
الـعـمــاء والــزبــائــن واملــواطـنــن“ ،الفتًا
إلـ ــى أن ”ال ـف ـق ــه ت ـ ّ
ـوص ــل ص ــراح ــة إل ــى
ُ
األخذ بهذا الرأي ،فلم يجز للمصرف
أن يرفض أمر التحويل الصادر ّ
عمن
ل ــه س ـل ـطــة ت ـش ـغ ـيــل ال ـح ـس ــاب إذا كــان
كاف  ،ولم يجز للمصرف
هناك رصيد
ٍ
التحري عــن سبب األمــر الـصــادر إليه
بــالـنـقــل وعـلـيــه أن يـنـفــذ الـتـحــويــل من
ً
دون ت ــأخ ـي ــر ،وإال كـ ــان مـ ـس ــؤوال عــن
التأخير وفقًا لتقدير القاضي“.
لــذا ،قــرر الـقــاضــي الــزام بنك بيبلوس
ف ــرع الـنـبـطـيــة ب ـت ـحــويــل مـبـلــغ وق ــدره
 1138580دوالرًا إ ل ــى ح ـســاب املــدعــي
فـ ــي مـ ـص ــرف  HSBCد ب ـ ــي ف ـ ــرع ج ـبــل
عـ ـ ـل ـ ــي ” ،ف ـ ـ ـ ـ ــورًا ت ـ ـحـ ــت طـ ــا ئ ـ ـلـ ــة غـ ــرامـ ــة
إكراهية مقدارها  10ماليني ليرة عن
كل يوم تأخير“.
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تقرير

ُ
 %5من حاجات المستشفيات تم استيرادها

مستوردو األجهزة الطبية:
المرضى أمام الموت البطيء!
هديل فرفور
ُ
نقص ٌ
ٌ
حاد في الخيطان املستخدمة
ف ــي الـعـمـلـيــات ال ـجــراح ـيــة ،إنـقـطــاع
ن ـ ـ ــوع ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاز امل ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم
للتخدير ،إع ــادة إسـتـ ُخــدام املـعــدات
الطبية التي يجب أن تستخدم ملرة
واحدة كالفلتر واملشرط الكهربائي
وغـيــرهــا بـعــد تعقيمها ،تـقـنــن في
ج ـل ـس ــات غ ـس ـيــل ال ـك ـل ــى ( .)...ه ــذه
ُبعض «مالمح» تفاقم أزمــة إنقطاع
املستلزمات واألجـهــزة الطبية التي
ك ــان ــت م ـتــوق ـعــة م ـن ــذ إن ـ ـ ــدالع أزم ــة
الدوالر قبل نحو شهرين.
«لـ ـيـ ـك ــن ال ـ ـلـ ــه فـ ــي عـ ـ ــون مـ ــن ي ــدخ ــل
ُمـسـتـشـ ّفــى ف ــي الـ ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة».
هكذا ُيعلق عضو ّ
تجمع مستوردي
ُ
املـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـط ـب ـيــة
جورج خياط لـ«األخبار» على تفاقم
أزم ـ ــة اس ـت ـي ــراد املـ ـع ــدات واألج ـه ــزة
الطبية بفعل األزمة النقدية واملالية.
ّ
وبـحـســب أرق ــام الـتـجـ ّـمـ ُـع ،ف ــإن نحو
 %5فقط مــن حــاجــات املستشفيات
لـ ـلـ ـمـ ـع ــدات واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـط ـب ـي ــة تــم
اسـ ـتـ ـي ــراده ــا خ ـ ــال ش ـه ــر ون ـصــف
شهر ،وال يتجاوز حجم التحويالت
الخارجية التي قام بها املستوردون
الشهر املاضي  %10من التحويالت
املطلوبة.
ـذي أص ـ ـ ـ ـ ــدر ،أول مــن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـع
الـ ـتـ ـجـ ـم ـ
ّ
أمـ ــس ،ب ـيــانــا حـ ــذر ف ـيــه م ــن «امل ــوت
ال ـ ـب ـ ـطـ ــيء» ،وأخ ـ ـلـ ــى م ـس ــؤول ـي ــة أي
مستورد من أي ُضرر قد يلحق بأي
مــريــض داخ ـ ُـل املستشفيات بسبب
ع ــدم ت ــأم ــن امل ـس ـت ـلــزمــات ألي عمل
تشخيصي أو جــراحــي وع ــدم توفر
أي قطع غيار ألي جهاز طبي ،شكا
امتناع غالبية املصارف عن تطبيق
التعميم الصادر عن مصرف لبنان
ال ـ ـ ــذي ي ـق ـض ــي ب ـت ـح ــوي ــل  %50مــن

اعتمادات املستوردين بالليرة إلى
ال ـ ـ ــدوالر ب ـس ـعــر الـ ـص ــرف الــرس ـمــي،
ع ـ ـلـ ــى أن يـ ـ ـ ّ
ـؤمـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـن ـص ــف
املتبقي من اإلعتمادات من السوق.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ُأن اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات قـ ـط ــاع
األج ـه ــزة وامل ـس ـت ـلــزمــات مــن العملة
األج ـن ـب ـيــة ت ـع ــادل ن ـحــو  33مـلـيــون
دوالر شـ ـه ــري ــا ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ـت ـجــاوز
تـ ـح ــوي ــات ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ثــاثــة
ماليني دوالر« ،ما يعني أن الشركات
لم تستطع استيراد سوى  %10من
املستشفيات إذا افترضنا
حــاجــات
ّ
أن الـ ـش ــرك ــات امل ـص ــن ـع ــة ب ــال ـخ ــارج

تقاعس في تنفيذ
تعميم «المركزي»
بتحويل  %50من
االعتمادات بالليرة وفق
السعر الرسمي للدوالر
ّ
س ــلـ ـم ــت الـ ـبـ ـض ــائ ــع بـ ـنـ ـف ــس ق ـي ـمــة
ا ُلـتـحــويــات مــن دون تـســديــد كامل
املستحقات ،وهو أمر غير وارد في
ّ
ظل التصنيف اإلئتماني في لبنان.
وبالتالي فإن كميات البضائع التي
تم استيرادها قد ال تتخطى نصف
 %5على أبعد
قيمة التحويالت أو ُ
تقدير من احتياجات املستشفيات».
خ ـي ــاط أوض ـ ــح أن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا من
املصارف أبلغ الشركات ،أمس ،عدم
قــابـلـيــة تطبيق الـتـعـمـيــم بـعــد اآلن،
«بـسـبــب ع ــدم تلبية مـصــرف لبنان

ل ـه ــا ب ــال ـس ـي ــول ــة املـ ـطـ ـل ــوب ــة» ،الف ـتــا
إلــى أن «البنوك أصــا لــم تكن تنفذ
التعميم في السابق ،ما ُينذر بتفاقم
الوضع».
وكـ ــان ب ـي ــان ال ـتـج ـمــع أشـ ــار إل ــى أن
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %80مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات لــم
تستطع إجــراء أي تحويل للخارج،
وأن «ن ـصــف ال ـشــركــات ال ـتــي قــامــت
ب ــال ـت ـح ــوي ــات األول ـ ـ ــى ل ــم تـسـتـطــع
إج ـ ـ ــراء ت ـح ــوي ــات الحـ ـق ــة م ــن دون
أس ـ ـبـ ــاب واض ـ ـحـ ــة مـ ــن امل ـ ـصـ ــارف»،
ّ
الشح في بعض البضائع
مشيرًا الى
بات «إنقطاعًا كليًا».
عضو تجمع مستوردي املستلزمات
واألدوات ال ـط ـب ـيــة ش ــوق ــي ع ـطــوي
ّ ّ
الطبية التي
ُأكــد أن غالبية املعدات
ّ
تـسـتـخــدم ال ـيــوم هــي «م ــا تـبــقــى ،ما
يعني أننا مقبلون على جحيم ما لم
يتم تدارك الوضع».
ّ
وبحسب ُ معلومات «األخ ـبــار» ،فإن
ب ـع ــض امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ت ـق ــوم حــالـيــا
ب ـ «الـتــرقـيــع» ،س ــواء عـبــر اسـتـخــدام
مقاسات مغايرة لالجهزة املطلوبة،
أو ع ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـت ـك ــرر ل ـفــاتــر
مخصصة لالستخدام مــرة ُواحــدة،
وغيرها من املمارسات التي ت ّ
عرض
ص ـحــة امل ــري ــض ل ـتــداع ـيــات صحية
إضافية.
وبـ ـمـ ـع ــزل ع ــن اتـ ـه ــام ــات ال ـش ــرك ــات
املـ ـسـ ـت ــوردة ب ــ«ال ـت ـه ــوي ــل» م ــن أجــل
الضغط لتأمني إعتمادات بالدوالر،
فإن ثمة واقعًا صحيًا مأزومًا بدأت
معامله تظهر من أكثر من شهر  ،عبر
إقفال مستشفيات لبعض أقسامها
وم ـ ـنـ ــاشـ ــدات م ـع ـن ـيــن فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الصحي املسؤولني تــدارك تداعيات
األزمـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة ،وم ـن ـهــا تـصــريــح
ن ـق ـي ــب األط ـ ـب ـ ــاء شـ ـ ــرف أبـ ـ ــو ش ــرف
أمــس ،عن اقـتــراب األزمــة من «الخط
األحمر».
(هيثم الموسوي)

16

األربعاء  8كانون الثاني  2020العدد 3949

األربعاء  8كانون الثاني  2020العدد 3949

رياضة

رياضة

ّ
ً
الكرة اللبنانية عاد منتخب لبنان لكرة القدم للشابات من البحرين ،حامال معه كأس غرب آسيا بعد فوزه ّ على منتخب البحرين المضيف في النهائي ،0-3
على إنجاز منتخب الناشئات في البطولة عينها .لقبان لفتيات لبنان شكال بارقة أمل بإمكانية الذهاب بعيدًا في قارة آسيا
ليضيف لقبًا جديدًا بعد أقل من شهر ّ
على صعيد كرة القدم للسيدات في ظل اهتمام اتحادي بهذه اللعبة

ّ
ٌّ
ٌ
ثان في أقل من شهر
لقب نسوي ٍ

ّ
شابات لبنان بطالت غرب آسيا
عبد القادر سعد
لم يكن املشهد عاديًا أمس في مطار
بـيــروت .عند الساعة الثانية عشرة
والـ ـنـ ـص ــف ،وصـ ـل ــت ط ــائ ــرة ط ـي ــران
ال ـخ ـل ـي ــج ح ــام ـل ــة الع ـ ـبـ ــات مـنـتـخــب
لبنان للشابات (دون  18عــامــا) في
كرة القدم ومعهن كأس بطولة غرب
آسيا .األجواء في مطار بيروت كانت
اسـتـثـنــائـيــة ،بــوجــود ع ــدد كـبـيــر من
أهالي الالعبات ،اضافة الى جمهور
حضر الستقبال بطالت غــرب آسيا
وبجهد الفــت من «ألـتــراس» جمهور
ٍ
ن ــادي الـنـجـمــة (ســوبــر ن ــوف ــا) .تـقـ ّـدم
ه ــؤالء رئـيــس االت ـحــاد هــاشــم حيدر

نالت ليلى اسكندر لقب
ّ
هدافة البطولة برصيد سبعة
أهداف ،وحصل المنتخب على
جائز اللعب النظيف
وعـضــو الـلـجـنــة التنفيذية ورئـيــس
لـجـنــة ال ـك ــرة الـنـســائـيــة ف ــي االت ـحــاد
جـ ـ ـ ـ ــورج سـ ـ ـ ـ ــوالج الـ ـ ــذيـ ـ ــن ح ـ ـضـ ــروا
الستقبال العبات املنتخب.
ف ــي م ـكــان قــريــب ج ـ ـدًا ،وق ــف الــوزيــر
ّ
السابق وئام وهاب أيضًا الستقبال
الع ـبــات املـنـتـخــب .قــد ي ـبــدو للوهلة
األول ــى وج ــود الــوزيــر وه ــاب غريبًا
ف ــي حـ ــدث ري ــاض ــي ح ـت ــى ولـ ــو ك ــان
على صعيد تحقيق انجاز خارجي
مل ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ــي .لـ ـك ــن أمـ ـ ــس ك ــان
وج ـ ـ ــود ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق ط ـب ـي ـع ـيــا.
ف ـقــائــدة منتخب لـبـنــان ري ــدا وهــاب
هــي ابـنــة ال ــوزي ــر ،وم ــن الطبيعي أن
يكون حاضرًا.
أس ـ ـطـ ــورة ف ــري ــق األن ـ ـصـ ــار ال ـســابــق
وهـ ــدافـ ــه ال ـت ــاريـ ـخ ــي فـ ـ ــادي ع ـلــوش
أيضًا كان حاضرًاٌ .
ٌ
طبيعي طاملا
أمر

العبات لبنان يحتفلن بكأس غرب آسيا في مطار بيروت (عدنان الحاج علي)

أن ابنته هبة علوش هي مع منتخب
لبنان للشابات وإحدى مهاجماته.
أقل من نصف ساعة ،وتخرج العبات
امل ـن ـت ـخ ــب ي ـت ـق ــدم ـه ــن األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
لــات ـحــاد ال ـل ـب ـنــانــي ج ـه ــاد الـشـحــف
واملدير الفني لالتحاد باسم محمد
لتنفجر قــاعــة االسـتـقـبــال فــي املطار
بالهتاف الذي أطلقت شرارته ّ
هدافة
املنتخب ليلى اسكندر الـتــي دخلت
حــامـلــة ال ـكــأس عـلــى وق ــع هتافاتها
ُ
وه ـتــافــات زمـيــاتـهــا ال ـلــواتــي ز ّيـنــت
أعناقهن بالورود.
ل ـ ـق ـ ـيـ ــت ب ـ ـ ـطـ ـ ــات مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان

ً
ٍّ
نسوي
استقباال مميزًا يليق بإنجاز
ي ــأت ــي م ــن رح ــم امل ـع ــان ــاة ال ـت ــي يمر
بـهــا لـبـنــان .حـصــدت الع ـبــات لبنان
أك ـث ــر م ــن ج ــائ ــزة ،ف ـب ــاالض ــاف ــة ال ــى
اللقب تـ ّـوجــت اسكندر بلقب ّ
هدافة
البطولة برصيد سبعة أهداف .كما
ن ــال مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ج ــائ ــزة الـلـعــب
أنهى مشاركته في
النظيف بعدما
ّ
البطولة من دون تلقي أي إنذار في
خمس مباريات فــاز منتخب لبنان
ل ـل ـشــابــات فـيـهــا ب ـعــدمــا ت ـفــوق على
منتخبات األردن واإلمارات والعراق
فـ ــي الـ ـ ـ ــدور األول ،وعـ ـل ــى مـنـتـخــب

فلسطني في نصف النهائي.
ب ـ ـ ـ ـ ــرأي امل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
هــاغــوب ديمرجيان «كــانــت اسكندر
والـ ـح ــارس ــة رشـ ــا ي ــاغ ــي تـسـتـحـقــان
أيضًا جائزتي أفضل العبة وأفضل
حارسة في البطولة .لكن من الصعب
أن تحصد جميع الجوائز» كما يقول
املـ ـ ــدرب ال ــوط ـن ــي ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» .فــرح
ّ
الــطـيــار أيـضــا استحقت جــائــزة بعد
األداء املميز في البطولة.
ديمرجيان اعتبر أن منتخب لبنان
ّ
للشابات حقق لقب غرب آسيا نتيجة
ل ـل ـخ ـبــرة الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت ال ــاع ـب ــات

يـتـمـتـعــن ب ـهــا ب ـعــد خ ـســارت ـهــن لقب
العام املاضي« .أضــف الــى ذلــك كثرة
ّ
ال ـب ـط ــوالت ال ـت ــي ي ـنــظ ـم ـهــا االت ـح ــاد
اللبناني على صعيد الكرة النسائية
كـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ودون ال ـ ـ ـ ـ 19
وال ـ  17وأخيرًا دون الـ  .15هذا األمر
أدى الى خوض الالعبات العديد من
املباريات ،اضافة الى اهتمام األندية
بالالعبات وخصوصًا في ظل وجود
مواهب كثيرة في لبنان تقوم األندية
بالبحث عنها».
من جهتها ،رأت ّ
هدافة املنتخب ليلى
اس ـك ـن ــدر أن امل ـه ـمــة ل ــم ت ـكــن سـهـلــة،
«لـ ـك ــن االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـع ـل ـي ـمــات امل ـ ــدرب
هــاغــوب ،وخ ــوض الـبـطــولــة مــن قبل
زمـيــاتــي بقلب واح ــد سـمــح للبنان
بإحراز اللقب .فقد َ
هدفنا الى توجيه
رسالة الى أنه رغم كل شيء بشع في
بلدنا ،تذكروا أن هناك  22فتاة يردن
السير باألمور الى األمام».
أما قائدة املنتخب ريدا وهاب ،فرأت
في حديث مع «األخـبــار» أن العبات
م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـشـ ــابـ ــات كـ ـت ــن ت ــاري ـخ ــا
جــدي ـدًا« .فـبـعــدمــا كــانــت األل ـقــاب من
نصيب منتخبات أخرى في السابق،
استطاع لبنان إحــراز اللقب بالروح
ال ــواح ــدة وال ـق ـلــب ال ــواح ــد للفتيات.
وأع ـ ــد ب ــامل ــزي ــد م ــن األلـ ـق ــاب ف ــي ظل
اهتمام االتحاد باللعبة».
ال ــاع ــب ال ـت ــار ّي ـخ ــي فـ ـ ــادي ع ـل ــوش،
الـ ــذي ب ــدا م ـت ــأث ـرًا ج ـ ـدًا ،ف ـقــد تـحــدث
بالدرجة األولى كأب ّ
معبرًا عن فخره
ٍ ّ
بابنته هبة «التي ذكرتني باملاضي
حــن كنت العـبــا ،وأتمنى أن تصبح
أفضل مني» ،يقول الهداف التاريخي
لـ«األخبار».
أم ــا بــرأيــه كــاعــب ســابــق لــه خبرته،
فقد رأى أن منتخب لبنان قـ ّـدم ً
أداء
جـ ـيـ ـدًا وث ــاب ـت ــا ف ــي املـ ـب ــاري ــات ال ـتــي
خــاض ـهــا ،وم ــع اك ـت ـســابــه امل ــزي ــد من
الخبرة سيصبح قــادرًا على تحقيق
املزيد من األلقاب.

حدث

تتوجه أنـظــار ال ـشــارع الــريــاضــي غدًا
الخميس عند الساعة العاشرة صباحًا
الى مجلس النواب ،حيث تعقد لجنة
الشباب والرياضة اجتماعًا هو األول
من نوعه يجمع رؤساء ثالثة اتحادات

أول اجتماع من نوعه
يجمع رؤساء ثالثة اتحادات
رياضية جماعية
رياضية جماعية هي :كرة القدم ،كرة
الـسـلــة وال ـك ــرة ال ـطــائــرة .غـ ـدًا ،يـتـ ّ
ـوجــه
الــرؤســاء :هاشم حـيــدر ،أكــرم الحلبي
وميشال أبي رميا الى مجلس النواب
لوضع هموم ألعابهم وشجونها على
طاولة لجنة الشباب والرياضة التي
س ـت ـك ــون ح ــاض ــرة ب ــوج ــود رئـيـسـهــا
سيمون أبي رميا وأعضاء اللجنة.

السوبر اإلسباني

أندية إسبانيا تتنافس في السعودية

األموال مقابل تلميع الصورة!

ي ـت ـحـ ّـول ص ــراع ك ــرة ال ـقــدم االسـبــانـيــة
إلى االراضي السعودية حيث تتنافس
بني اليوم االربعاء واالحد املقبل أربعة
أنــديــة مــن الـعـيــار الثقيل عـلــى الـكــأس
السوبر الـتــي تـقــام للمرة االول ــى على
شكل بطولة رباعية مصغرة ،يتقدمها
ال ـع ـمــاقــان ريـ ــال م ــدري ــد وبــرش ـلــونــة.
وع ـل ــى م ـل ـعــب مــدي ـنــة امل ـل ــك ع ـبــد الـلــه
الــريــاض ـيــة «ال ـج ــوه ــرة امل ـش ـعــة» ال ــذي
ّ
يتسع لـ 62ألف متفرج في جدة ،يواجه
ري ــال مــدريــد امل ـتــوج باللقب  10مــرات
آخرها في  ،2017فالنسيا املتوج مرة
واحــدة في  1999اليوم االربـعــاء ،فيما
يلتقي الخميس في ثاني نصف نهائي
بــرشـلــونــة حــامــل الــرقــم الـقـيــاســي (13
لقبًا) مع أتلتيكو مدريد بطل املسابقة
في  1985و .2014ويلتقي الفائزان في
املباراة النهائية االحد في جدة ايضًا.
وخ ـس ــر بــرش ـلــونــة ،ب ـطــل ال ـ ــدوري في
املــوسـمــن املــاضـيــن ،فــي نهائي كأس
امل ـل ــك امل ــوس ــم امل ــاض ــي أمـ ــام فــالـنـسـيــا
( .)2-1الــى ذل ــك ،يـشــارك قطبا مــدريــد،
أتلتيكو وريــال ،بعد إنهائهما موسم
 2019-2018فـ ــي املـ ــركـ ــزيـ ــن ال ـث ــان ــي
والثالث تواليًا في ترتيب الدوري.
وأث ـ ـيـ ــر جـ ـ ــدل حـ ـ ــول اقـ ــامـ ــة امل ـس ــاب ـق ــة
ب ـح ـل ـت ـهــا الـ ـج ــدي ــدة ع ـل ــى ب ـع ــد 6400
كلم مــن اسـبــانـيــا ،وقــد رفـضــت محطة
«أر ت ــي ف ــي آي» االس ـب ــان ـي ــة ال ـت ـقــدم
ب ـط ـلــب ال ـح ـص ــول ع ـلــى ح ـق ــوق الـنـقــل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،م ـع ـت ـبــرة أن امل ـســاب ـقــة
ُ
ستقام في دولة «ال تحترم فيها حقوق
االن ـس ــان» .واعـتـبــرت جـهــات أخ ــرى أن
ال ـس ـعــوديــة تــريــد م ــن اسـتـضــافــة هــذه
املسابقة تلميع صورتها أمــام العالم
بـعــد ال ـت ـجــاوزات الـكـثـيــرة ال ـتــي قامت
بها ،والجرائم التي اتهمت بها أيضًا.
وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر
اإلسبانية ،بعد أن احتضنت العاصمة
ال ــري ــاض الـ ـك ــأس ال ـس ــوب ــر االي ـطــال ـيــة
الـتــي ت ـ ّـوج بها التسيو فــي  22كانون
االول/ديـسـمـبــر املــاضــي ،على حساب
يوفنتوس ( )1-3املـشــارك فــي صفوفه
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وح ـصــل االت ـح ــاد االس ـبــانــي واالنــديــة
امل ـشــاركــة عـلــى حــوافــز مــاديــة مـغــريــة،
إذ س ـي ـن ــال ك ــل م ــن ب ــرش ـل ــون ــة وريـ ــال
مــدريــد  6مــايــن ي ــورو ( 6,72ماليني

تريد السعودية
من خالل هذه
المسابقة تلميع
صورتها أمام العالم

دوالر اميركي) ،مقابل  3ماليني يورو
لكل من أتلتيكو وفالنسيا .وفــي حال
بلوغ ريــال مــدريــد وبرشلونة املـبــاراة
النهائية يتوقع أن ينال كل منهما 10
ماليني يورو خالل هذا االسبوع.
وت ـ ــوص ـ ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد االسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ال ــى
اتفاق تستضيف السعودية بموجبه
املسابقة لثالث سـنــوات بصفقة تبلغ
 120م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو ،ي ـع ـت ــزم االت ـح ــاد

امل ـح ـلــي أن يـنـفـقـهــا ع ـلــى ت ـطــويــر كــرة
ال ـس ـيــدات ودوري ـ ــات ال ــدرج ــات الــدنـيــا
بحسب ما أعلن.
وقال رئيس االتحاد لويس روبياليس
فــي تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر املــاضــي
إن ال ـن ـظــام ال ـقــديــم حـيــث ك ــان يتقابل
بطل الدوري مع حامل الكأس في آب/
اغـسـطــس ،لــم يـعــد يـجــذب الجماهير،
«الـكــأس السوبر كــان مصيرها املــوت.
لــن تــذهــب االم ــوال لـبـنــاء الـقـصــور ،بل
ال ــى ك ــرة ال ـس ـيــدات وان ــدي ــة الــدرجـتــن
الثانية والثالثة .طبعًا املال مهم ،ومن
ينكر ذلك؟ املال مهم جدًا ،لكنه سيذهب
الى املكان املناسب».
وأوض ــح روبـيــالـيــس أن إقــامــة الـكــأس
ال ـس ــوب ــر خ ـ ــارج إس ـبــان ـيــا ت ـه ــدف الــى
الترويج لكرة القدم املحلية ،ال سيما
في سياق تفكير إسبانيا في الترشح
الستضافة مونديال  ،2030كما ستقام
«خالل فصل الشتاء ،بهدف التخفيف
من ضغط املسابقاتً ،
بناء على طلب
األندية والالعبني».

وي ـف ـت ـقــد م ـ ــدرب ري ـ ــال ال ـفــرن ـســي زيــن
الدين زيدان مهاجميه البلجيكي ادين
هازار (اصابة في الكاحل) ،والفرنسي
كــريــم بنزيمة والــويـلــزي غــاريــث بايل
بداعي االصابة.
وأش ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــادي امل ـل ـك ــي ع ـل ــى مــوقـعــه
الرسمي أن بنزيمة يعاني من اصابة
«في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى»،
مقابل «الـتـهــاب فــي الـجـهــاز التنفسي
ال ـع ـلــوي» لــزمـيـلــه الــوي ـلــزي ،علمًا بــأن
االخـيــريــن شــاركــا اساسيني فــي عطلة
ن ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع خـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
خيتافي (-3صفر) في الدوري.
فــي املـقــابــل ،يسعى بــرشـلــونــة للدفاع
عن لقبه بقيادة افضل العب في العالم
ست مرات ،االرجنتيني ليونيل ميسي.
وي ّ
ُ
عد قائد برشلونة الهداف التاريخي
للبطولة مع  13هدفًا خالل  18مباراة،
يليه راوول غونزاليس الهداف السابق
لريال مع  7أهداف في  12مباراة.
واضـ ــافـ ــة الـ ــى م ـي ـس ــي ،يـ ـع ـ ّـول املـ ــدرب
ارنـسـتــو فــالـفـيــردي ال ــذي نـجــا مــن فخ

ج ـ ــاره اسـ ـب ــانـ ـي ــول ن ـه ــاي ــة االسـ ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ( ،)2-2عـ ـل ــى امل ـه ــاج ـم ــن
االوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ل ـ ــوي ـ ــس س ـ ــواري ـ ــز
والفرنسي أنطوان غريزمان.
ويغيب عن النادي الكاتالوني حارسه
االمل ــان ــي مـ ــارك-انـ ــدريـ ــه ت ـيــر شتيغن
ً
بسبب إصابة عضلية ،وسيحل بدال
منه البرازيلي نيتو ( 30عامًا) القادم
من فالنسيا الصيف املاضي.

مباريات اليوم
فالنسيا  Xريال مدريد
اليوم 21:00
برشلونة  Xأتليتيكو مدريد
الخميس 21:00

جائزة

مانيه أفضل العب أفريقي لعام 2019

اجتماع نيابي ــ رياضي في مجلس النواب غدًا
ف ــي ك ــرة الـ ـق ــدم ،امل ــوس ــم م ـتــوقــف منذ
انـ ــدالع االح ـت ـجــاجــات فــي  17تشرين
األول امل ــاض ــي .ال ـح ــال ف ــي لـعـبــة كــرة
الـ ـسـ ـل ــة ال ت ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم.
فالبطولة متوقفة أيضًا .أما في الكرة
الـ ـط ــائ ــرة ،ف ــامل ــوس ــم ل ــم يـنـطـلــق بـعــد،
وسط عالمات استفهام حول إمكانية
إقامته.
ال ـ ــوس ـ ــط ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي ي ـن ـت ـظ ــر اج ـت ـم ــاع
اللجنة التنفيذية لــاتـحــاد اللبناني
لكرة القدم التخاذ قــرار حــول املوسم.
اج ـ ـت ـ ـم ـ ـ ٌ
ـاع س ـ ـي ـ ـتـ ـ ّ
ـأجـ ــل الـ ـ ـ ــى مـ ـ ــا ب ـعــد
االجتماع مع لجنة الشباب والرياضة
ح ـيــث م ــن املـ ـق ــرر أن تـجـتـمــع الـلـجـنــة
الـتـنـفـيــذيــة ع ـقــب اج ـت ـم ــاع ح ـي ــدر في
مجلس الـنــواب .أمـ ٌـر يبدو منطقيًا أن
ينتظر االتحاد اجتماع املجلس حتى
تتوضح الصورة أكثر والوقوف على
ما سيقدم النواب لكرة القدم في األزمة
القائمة.
النائب أبي رميا تحدث إلى «األخبار»

عـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ــه غ ـ ـ ـدًا وسـ ـب ــب ح ـص ــره
بثالثة اتحادات فقط« .كان من املمكن
أن أدعو اتحادات أخرى ،لكني حصرت
االجـ ـتـ ـم ــاع بـ ــاالت ـ ـحـ ــادات ال ـج ـمــاع ـيــة
والتي تملك قاعدة شعبية كبيرة».
لكن ،ما الهدف من االجتماع؟
«فــي ظــل الــواقــع االقـتـصــادي الصعب
ال ــذي يعانيه لـبـنــان ،وك ــون الــريــاضــة
جسمًا من أجسام هذا املجتمع ،هناك
ّ
م ـت ــرت ـب ــات وأع ـ ـبـ ــاء ت ـق ــع ع ـل ــى عــاتــق
املسؤولني عن هذه األلعاب من عقود
م ــع رعـ ــاة والع ـب ــن أج ــان ــب وغ ـيــرهــا،
وم ــن الـطـبـيـعــي أن ن ـت ـحــدث ف ــي هــذه
األمور» يقول النائب أبي رميا.
لـكــن مــن الــواضــح ان الـهــاجــس األكـبــر
هـ ــو م ـ ـ ـ ـ ٌ
ـادي .ف ـه ــل ب ــاس ـت ـط ــاع ــة لـجـنــة
الـشـبــاب والــريــاضــة تقديم امل ــال لهذه
االتحادات؟
ً
«سنسمع منهم أوال ،ومن ثم سنبحث
فـ ــي ك ـي ـف ـي ــة م ـس ــاع ــدت ـه ــم عـ ــن ط ــري ــق
وزارة ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة والـسـلـطــة

ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة .نـ ـح ــن ك ـل ـج ـن ــة ال ـش ـب ــاب
والرياضة في مجلس النواب ،ال يمكن
أن نقف مكتوفي األيــدي في ظل واقع
صعب تعيشه هــذه األل ـعــاب» ،يجيب
رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة الـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
النيابية.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــهّ ،
رحـ ـ ـ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة الـسـلــة أكـ ــرم الحلبي
ب ـخ ـطــوة ال ـل ـج ـنــة ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا امل ــرة
األول ــى التي يكون فيها هناك ّ
تحرك
مـ ــن ق ـب ــل ال ـل ـج ـن ــة تـ ـج ــاه االت ـ ـحـ ــادات
ال ــري ــاضـ ـي ــة« .نـ ـت ـ ّ
ـأم ــل خـ ـيـ ـرًا م ــن ه ــذا
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع .ف ـي ـق ـي ـنــا إذا لـ ــم ت ـســاعــد
ال ــدول ــة ال ـق ـطــاع الــريــاضــي ف ــي لبنان
فهو الى زوال .يجب تصحيح الواقع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ــريـ ــاضـ ــي ،ف ــاألن ــدي ــة
أخـ ـ ـط ـ ــأت ووصـ ـ ـل ـ ــت األمـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ــى مــا
وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـيـ ــه ألن الـ ـت ــأسـ ـي ــس ك ــان
خاطئًا .ال يمكن للعبة ان تكون تذكرة
الــدخــول الــى مبارياتها خمسة آالف
ل ـي ــرة وتـ ـب ــرم األن ــدي ــة عـ ـق ــودًا بـمـئــات

ّ
اآلالف .الــريــاضــة مـصــغـ ٌـر عــن الــدولــة
اللبنانية .تصرف املليارات واملدخول
أقل بكثير .ما كان يحصل سابقًا عن
طريق عقود الرعاية وصــرف األمــوال
مـ ــن قـ ـب ــل ش ـخ ـص ـي ــات مـ ـتـ ـم ـ ّـول ــة هــو
سـ ّـد للعجز فـقــط .مــا هــو إيجابي في
الواقع الصعب الحالي هو أنــه يمكن
اسـتـغــالــه لـلـبـنــاء بـطــريـقــة صحيحة
ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وتـ ـصـ ـحـ ـي ــح ال ـخ ـل ــل
اتصال مع
القائم» ،يقول الحلبي في
ٍ
«األخبار».
ويطلق الحلبي صرخة قبل استحقاق
مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ف ــي ت ـص ـف ـيــات آس ـيــا.
«ل ــديـ ـن ــا مـ ـب ــارات ــان ف ــي أواخـ ـ ـ ــر شـهــر
شباط مع البحرين والعراق .فإذا كنت
أريد أن أرسل املنتخب الى معسكر في
تركيا ،كيف ّ
أؤمــن له األمــوال أو حتى
أقوم بالتحويالت؟ الوضع صعب جدًا
ويتطلب جـهـدًا كـبـيـرًا» ،يختم رئيس
اتحاد كرة السلة حديثه.
ع .س.
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االن ـك ـل ـي ــزي س ــادي ــو م ــان ـي ــه ب ـجــائــزة
أفضل العــب أفريقي لعام  2019أمس
ال ـث ــاث ــاء خـ ــال ح ـفــل ت ــوزي ــع جــوائــز
االت ـ ـحـ ــاد االف ــريـ ـق ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم فــي
مــديـنــة الـغــردقــة املـصــريــة املـطـلــة على
البحر األحمر.
وحصد مانيه ابــن ال ـ  27عاما اللقب
للمرة األولى في تاريخه ،متفوقًا على
زم ـي ـلــه ف ــي فــريــق ل ـي ـفــربــول ،امل ـصــري
ُ
مـحـمــد ص ــاح وال ـ ــذي ت ـ ـ ّـوج بـجــائــزة
أفـ ـ ـض ـ ــل العـ ـ ـ ــب فـ ـ ــي أف ــريـ ـقـ ـي ــا ع ــام ــي
 2017و ،2018وال ـ ـجـ ــزائـ ــري ري ــاض
مـحــرز العــب ن ــادي مانشستر سيتي
االنكليزي الفائز بها عام .2016
ونــافــس مــانـيــه عـلــى ه ــذا الـلـقــب على
مدار األعــوام الثالثة املاضية ،ليحقق
أخـ ـيـ ـرًا ل ـق ـبــا غـ ــاب ع ــن ب ـ ــاده م ـنــذ أن
حـ ـص ــده م ــواط ـن ــه ال ـح ــاج ــي ض ـيــوف
عامي  2001و.2002
وع ـلــى الــرغــم مــن أن مـصــر هــي البلد

السنغالي ساديو مانيه مع جائزة أفضل العب أفريقي (أ ف ب)

امل ـض ـي ــف لـ ـلـ ـح ــدث ،إال أن ص ـ ــاح لــم
يحضر الحفل ليشارك مانيه فرحته،
ك ـمــا ف ـعــل ال ـس ـن ـغــالــي الـ ـع ــام املــاضــي
فــي دك ــار مــع الـفــرعــون املـصــري أثناء
ت ـ ـتـ ــوي ـ ـجـ ــه .ك ـ ــذل ـ ــك غـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـح ـ ــرز عــن
املشهد النشغاله بمباراة فريقه ضد
مانشستر يونايتد في كأس الرابطة
االنكليزية أمس.
وقــال مانيه بعد تتويجه «كــرة القدم
ه ــي وظ ـي ـف ـتــي وأن ـ ــا أح ـب ـهــا وسـعـيــد
وف ـخ ــور ب ـهــذا ال ـي ــوم ال ـك ـب ـيــر .أود أن
أشـ ـك ــر كـ ــل ش ـع ــب ال ـس ـن ـغ ــال لــدع ـمــه
ل ــي ط ــوال ال ــوق ــت وقــري ـتــي الـصـغـيــرة
البعيدة ...أنــا واثــق أنهم يروننا اآلن
على التلفزيون».
وكـ ـ ــان م ــان ـي ــه ق ــد أح ـ ـ ــرز ،خـ ــال ع ــام
 34 ،2019هدفًا في  61مباراة لعبها
مــع نــاديــه لـيـفــربــول ال ــذي ت ــوج معه
بلقب دوري ابطال اوروبا ،كما صنع
 12هــدفــا وفـقــا إلح ـص ــاءات االتـحــاد
األفــريـقــي التي نشرها على حسابه

الرسمي على موقع تويتر.
وأدى م ــان ـي ــه دورًا مـ ــوازيـ ــا تـقــريـبــا
لـصــاح ( 27عــامــا أيـضــا) فــي مسيرة
ل ـي ـفــربــول ف ــي ال ـع ــام امل ـن ـص ــرم .فهما
تشاركا (مع مهاجم أرسنال الغابوني
بيار-إيمريك أوبــامـيــانــغ) لقب هــداف
الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي مل ــوس ــم -2018
 ،2019وسجل املصري خمسة أهداف
لـلـيـفــربــول فــي دوري األب ـط ــال مقابل
أربعة للسنغالي.
لكن الفارق الوحيد ربما بني الزميلني
كان بطولة كأس األمم األفريقية التي
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا م ـص ــر فـ ــي حـ ــزيـ ــران/
يونيو وتموز /يوليو املاضيني ،حيث
خــاب أمــل املصريني بـخــروج منتخب
ال ـف ــراع ـن ــة م ــن ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي
بخسارة متأخرة بهدف نظيف أمــام
ّ
ج ـنــوب أفــري ـق ـيــا ،بـيـنـمــا مــكــن مــانـيــه
املنتخب السنغالي من بلوغ النهائي
قبل أن يخسر أمام محرز ورفاقه.
(أ ف ب)

يلعب اليوم
ريال مدريد
مع فالنسيا
(أ ف ب)
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رياضة

إعالنات

يبدو أن خروج بايل من ريال مدريد أصبح حقيقة (أ ف ب)

انطالقة «خجولة» لسوق ُاالنتقاالت

نار هادئة
الصفقات الكبرى «تطبخ» على ٍ

حسين فحص
فتح سوق االنتقاالت الشتوي أبوابه
منذ أسـبــوع .أسـمـ ٌ
ـاء عــديــدة انتقلت
م ــن أن ــدي ــة إل ــى أخـ ــرى ،ك ــان أبــرزهــا
امل ـه ــاج ــم ال ـن ــروج ــي آرل ـي ـن ــغ ب ــراوت
ّ
هــاالنــد ال ــذي ح ــط رحــالــه فــي نــادي
ب ــروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األملـ ــانـ ــي .مع
احتدام املنافسة في أغلب الدوريات
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـخ ـم ـســة الـ ـكـ ـب ــرى ،مــن
ّ
املتوقع أن يشهد ّامليركاتو صفقات
ت ــاري ـخ ـي ــة رغ ـ ــم ق ــل ـت ـه ــا ،قـ ــد ي ـكــون
أبرزها ما يلي:

غارث بايل

ّ
سوق انتقاالت جديد ُيفتتح ،ويحتل
خــالــه الــاعــب الــويـلــزي غ ــارث بايل
عناوين الصحف .الالعب الذي جاء
إلى ملعب السانتياغو بيرنابيو عام
 2013كأغلى صفقة في تاريخ ريال

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

ميركاتو

يختلف سوق
االنتقاالت الصيفي عن
الشتوي .األخير يكون
ضعيفًا ّ
نسبيًا على اعتبار
أن الالعبين ال يكونون
متوفرين ،فالجيدون
منهم لن تتخلى عنهم
أنديتهم ،ومن يريد
المنافسة لن يرضى
بالالعبين متوسطي
المستوى .كما أن األندية
تخاف التعاقد مع العب ّ
في منتصف الموسم ،ألن
انسجامه مع المجموعة
لن يكون سريعًا
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مدريد اإلسباني ،ال يزال عاجزًا حتى
الـلـحـظــة عــن تـقــديــم مـسـتــوى يشفع
مع
لــه بالبقاء داخــل أســوار الـنــاديً .
استمرار مسلسل اإلصابات ،إضافة
إلى «الكراهية» املتبادلة بني الالعب
وامل ـ ــدرب مــن ج ـهــة ،والـجـمــاهـيــر من
ُ
جـهــة أخ ــرى( ،رف ــع بــايــل الفـتــة كتب
مدريد» األمر
عليها «ويلز ـ غولف ـ ّ
الذي اعتبرته الجماهير قلة احترام
ل ـل ـن ــادي) ،ي ـبــدو بــايــل أقـ ــرب م ــن ّ
أي
وقت مضى إلى مغادرة السانتياغو
ٍ
ب ـيــرن ــاب ـي ــو .قـ ــدم ال ـج ـن ــاح ال ــوي ـل ــزي
ً
أداء م ـمـ ّـي ـزًا ف ــي ب ــداي ــة مـسـيــرتــه في
الـعــاص ـمــة اإلس ـبــان ـيــة ،غـيــر أن ذلــك
األداء أخ ــذ يـتــراجــع تــدريـجـيــا تبعًا
لعوامل عــديــدة .تمثل العامل األول
بـمـجــيء بــايــل إل ــى ري ــال ـ رون ــال ــدو.
الـفــريــق ك ــان يـتـمـحــور حينها حــول
نجمه البرتغالي األول كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو ،ف ـت ـع ـمــل امل ـن ـظ ــوم ــة عـلــى
إم ــداده بــالـفــرص الــازمــة للحصول
ع ـلــى أع ـل ــى م ـع ـ ّـدل ت ـهــدي ـفــي مـمـكــن،
ّ
األمــر الــذي حال دون تألق بايل .مع
رحيل رونالدو إلى نادي يوفنتوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ت ــأمـ ـل ــت اإلدارة عـ ــودة
ج ـن ــاح ـه ــا الـ ــوي ـ ـلـ ــزي إلـ ـ ــى م ـس ـت ــواه
ّ
امل ـع ـهــود ،غـيــر أن الـسـلـبـيــات أخــذت
ّ
مـنـحــى ج ــدي ـدًا وأدت إل ــى اسـتـمــرار
غــرق بايل .مشاكل كبيرة مع مدرب
الفريق زين الدين زيدان ،وصلت إلى
ّ
حد املواجهات الكالمية العلنية عبر
وسائل اإلعــام ،انعكست سلبًا على
غرفة مالبس الفريق .حينها ،أظهر
زيــدان عدم رغبته في أن يلعب بايل
ّ
م ــع ال ـف ــري ــق ،غ ـيــر أن س ـعــر الــاعــب
«احـ ـت ــرق» ف ــي امل ـيــركــاتــو ،م ــا أوق ــف
عملية بـيـعــه .ع ــاد الــوي ـلــزي بعدها
بطلب من رئيس
إلى تشكيلة الفريق
ٍ
النادي فلورنتينو بيريز ،تزامنًا مع
ك ـثــرة إص ــاب ــات الع ـبــي ال ــري ــال ،على
أن ينظر في مستقبله في امليركاتو
الشتوي.
مـ ــع ع ـ ــودة ال ــاعـ ـب ــن مـ ــن اإلص ــاب ــة

ً
إضــافــة إلــى تأقلم الــوافــديــن الجدد،
ـادرة
يـبــدو بــايــل فـ ّـي طــريـقــه إلــى مـغـ ً
الفريق .في ظل راتبه املرتفع مقارنة
ب ـع ـمــره وع ـط ــائ ــه ،ق ــد ي ـ ــدرج بـيــريــز
ال ـ ــاع ـ ــب ف ـ ــي ص ـف ـق ــة تـ ـب ــادلـ ـي ــة مــع
مانشستر يونايتد السـتـقــدام بول
بــوغـبــا ال ــذي يـعـيــش بـ ــدوره ظــروفــا
صعبة في بريطانيا.

بول بوغبا
برز النجم الفرنسي بول بوغبا مع

يبدو ريال مدريد أكثر
األندية حظًا للحصول على
توقيع الفرنسي بول بوغبا

يــوف ـن ـتــوس كــأحــد أف ـضــل الــاعـبــن
الــواعــديــن فــي عــالــم كــرة ال ـقــدمٌ .
أداء
ث ــاب ــت ف ــي وسـ ــط امل ـ ـيـ ــدان وأهـ ـ ــداف
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة جـ ـعـ ـل ــت مـ ـ ــن ب ــوغ ـب ــا
ال ــاع ــب ال ـش ــام ــل ال ـ ــذي ي ـس ـعــى ّ
أي
ناد] في العالم الستقدامه .مع كثرة
الـ ـع ــروض ــات ا ّمل ـن ـهــالــة ع ـلــى ال ـشــاب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ف ــض ــل ب ــوغ ـب ــا الـ ـع ــودة
إلــى مانشستر يونايتد فــي صفقة
تــاريـخـيــة بلغت  100مـلـيــون ي ــورو.
ص ـف ـقــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ك ــان ــت بـمـثــابــة
الهدية من إدارة النادي إلــى املــدرب
ال ـســابــق ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو إلع ــادة
الفريق إلــى الطريق الصحيح ،غير
الوافد الفرنسي لم يكن على
أن أداء ّ
قــدر التطلعات فــي األول ــد تــرافــورد،
العتبارات عدة.
وذلك
ٍ
عندما كان بوغبا العبًا ليوفنتوس،
ّ
تـمــتــع بـحــريــة الـلـعــب املـطـلــق .سمح
وج ــود أرت ــورو ف ـيــدال خلفه بشغله
أغلب مساحات امللعب .مع مورينيو

ـف امل ــدرب
اخ ـت ـلــف األم ـ ــر ،إذ ل ــم ي ـك ـتـ ِ
البرتغالي بوجود االرتكاز الدفاعي
نـيـمــانـيــا مــاتـيـتــش إل ــى جــان ـبــه ،بل
ح ـب ــس ب ــوغ ـب ــا فـ ــي ال ـن ـص ــف األول
ّ
الحرية
مــن امللعب مــن دون إعطائه
ال ـ ــازم ـ ــة إلظ ـ ـهـ ــار إمـ ـك ــان ــات ــه .رح ــل
ّ
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،وح ـ ـ ـ ــل م ـك ــان ــه
ســول ـشــايــر ف ـع ــاد بــوغ ـبــا إل ــى أدائ ــه
املـ ـعـ ـه ــود .اس ـت ـف ــاد ح ـي ـن ـهــا ال ــاع ــب
الفرنسي من االستقرار العام للفريق
ّ
وسخر حافزه إلثبات خطأ مورينيو
ف ــي خ ــدم ــة امل ـن ـظ ــوم ــة ،خ ــاص ــة بعد
ّ
الدفاعية ،فوجد
تحريره من القيود
نفسه مـجـ ّـددًا بعد أن أحـ ّـس بقيمته
وت ــأث ـي ــره ع ـلــى ال ـف ــري ــق .ف ــي املــوســم
الحالي ،تــراجــع بوغبا ،حاله كحال
أغلب الالعبني بعد أن غــاب الحافز
وظهرت عيوب سولشاير الفنية .مع
سوء تخطيط اإلدارة لعودة الفريق
إلــى ّ
منصات التتويج ،أعلن بوغبا
ق ـب ــل أش ـه ــر ق ـل ـي ـلــة رغ ـب ـت ــه ف ــي ت ــرك
ص ـفــوف ال ـن ــادي وال ـب ـحــث ع ــن تـحـ ٍّـد
ج ــدي ــد ،م ــا ج ـع ـلــه خ ـ ــارج ح ـســابــات
املدرب في املباريات القليلة املاضية،
تزامنًا مــع تعرضه إلصــابــة طفيفة.
ّ
ف ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـ ــراج ـ ــع أداء ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي
ل ــوك ــا م ــودري ـت ــش ،وإعـ ـج ــاب زي ــدان
بــإمـكــانـيــات مــواطـنــه الـفــرنـســي منذ
فترة ،يبدو امليرينغي أقــرب األندية
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى خـ ــدمـ ــات ب ــوغ ـب ــا.
بالنظر إلى الوفرة في تشكيلة ريال
مدريد وعدم رغبة اإلدارة في البذخ
ّ
تجنبًا ملخالفة قــواعــد اللعب املالي
ّ
ال ـن ـظ ـيــف ،ق ــد يــت ـجــه ال ـفــريــق املـلـكــي
إلدراج ً أح ـ ــد الع ـب ـي ــه فـ ــي ال ـص ـف ـقــة
إض ــاف ــة إل ــى مـبـلــغ م ــال ــي ،وبـحـســب
صحيفة «ذا صــن» اإلنـكـلـيــزيــة ،فإن
الريال قد يدرج على األقل واحدًا من:
غارث بايل ،إيسكو ،لوكا مودريتش،
تــونــي كـ ــروس لـلـحـصــول ع ـلــى بــول
بوغبا.

جايدن سانشو
بـ ـع ــد قـ ـ ـ ــدوم املـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـس ــوي ـس ــري
لوسيان فــافــر على رأس العارضة
الفنية لـنــادي بروسيا دورتموند،
ّ
ت ــوه ــج ال ـش ــاب اإلن ـك ـل ـيــزي جــايــدن
سانشو ،وأصبح الالعب األهــم في
هجوم الفريق ،مستفيدًا أيضًا من
اإلص ــاب ــات امل ـت ـكـ ّـررة للقائد مــاركــو
رويس .أداء استثنائي يقدمه العب
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي الـ ـس ــاب ــق ه ــذا
ّ
املوسم ،بعد أن تمكن من تسجيل 9
أهداف وصنع  10في  15مباراة في
الدوري األملاني .األداء الالفت جعل
ســان ـشــو مـطـلـبــا رئ ـي ـس ـيــا لـلـعــديــد
م ــن الـ ـف ــرق ،ع ـلــى رأسـ ـه ــا تشلسي
اإلنكليزي الذي يجهز عرضًا بقيمة
 120مـلـيــون ي ــورو لـضـ ّـمــه ،بحسب
اإلنكليزية .بعد تقليص
الصحافة ُ
تشيلسي
على
رضت
ف
العقوبة التي
َ
بحرمانه التعاقد مع العبني لسوقي
انتقاالت ،واالكتفاء بالحرمان من
ال ـس ــوق الـصـيـفــي امل ــاض ــي ،جـهــزت
إدارة النادي ميزانية ضخمة لدعم
املدرب الجديد فرانك المبارد ،الذي
وضـ ــع بـ ـ ــدوره ســان ـشــو ع ـلــى رأس
اه ـت ـم ــام ــات ــه ف ــي الـ ـس ــوق ال ـح ــال ــي.
كانت األمــور تتجه إلــى الحسم في
األي ــام املقبلة إلــى أن دخــل متصدر
الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـيـ ـف ــرب ــول ع ـلــى
الخط .في ظل األيــام الذهبية التي
يعيشها الريدز مع املـ ّـدرب األملاني
يــورغــن ك ـلــوب ،قــد يـفــضــل سانشو
تمثيل أل ــوان لـيـفــربــول عـلــى الـلــون
األزرق ،غير أن ثـبــات أداء الثالثي
الهجومي (فيرمينو -صالح-ماني)
ي ـحــول دون ضـمــان مــركــز أســاســي
لـ ـس ــانـ ـش ــو .م ـ ــع ك ـ ـثـ ــرة ال ـش ــائ ـع ــات
حول رحيل ساديو ماني إلى ريال
مــدريــد ،قد يكون سانشو املعوض
األمـثــل لــاعــب السينغالي ،غير أن
قــدوم الـشــاب اإلنكليزي قــد يتأجل
ّ
إلىّ الصيف املقبل في ظل صعوبة
تخلي كلوب عن أفضل العبيه هذا
املوسم.

َ
بمزيد من األسى ننعى إليكم وفاة
فقيدتنا الغالية
مارسيل ميشال حنينة عبد الصمد
زوجــة املرحوم عــادل سليمان عبد
الصمد
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور بـ ــاسـ ــم ع ـبــد
الـصـمــد زوج ـت ــه ال ــدك ـت ــورة انــدريــا
أيدو غيريرو وعائلتهما
املهندس زياد عبد الصمد زوجته
وفاء اليسير
ابنتها اإلعالمية ندى عبد الصمد
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم جــوزف ميشال
حـ ـنـ ـيـ ـن ــة زوجـ ـ ـت ـ ــه ه ـ ـ ـ ــدى ف ــري ـح ــة
وعائلتهما
جان ميشال حنينة زوجته كارمن
مامو وعائلتهما
أن ـ ـطـ ــوان م ـي ـش ــال ح ـن ـي ـنــة زوج ـت ــه
مارغو الحلو وعائلتهما
س ـم ـي ــر مـ ـيـ ـش ــال ح ـن ـي ـن ــة زوجـ ـت ــه
جورجيت حجار وعائلتهما
ُيصلى على جثمانها الطاهر اليوم
األربعاء  8كانون الثاني  2020في
تـمــام الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل
ال ـظ ـه ــر ف ــي ك ـن ـي ـســة مـ ــار الـ ـي ــاس ،
القنطاري.
ُ
وتوارى الثرى عصر اليوم األربعاء
 8كــانــون الثاني  2020فــي بلدتها
عماطور.
ُ
تقبل التعازي قبل الصالة وبعدها
فــي صــالــون الكنيسة وبـعــد الدفن
ف ـ ــي دار ع ـ ـمـ ــاطـ ــور ب ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ً
مساء.
الخامسة والسابعة
ويوم الجمعة في  10كانون الثاني
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد الـظـهــر
وح ـتــى ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي ن ــادي
خ ـ ّـريـ ـج ــي ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،
الحمرا.
وي ــوم األح ــد فــي  12كــانــون الثاني
ب ــن ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة وال ـثــان ـيــة
عشرة ظهرًا في دار عماطور.
ويوم االثنني في  13كانون الثاني
ب ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة وال ـخــام ـســة
م ـسـ ً
ـاء فــي مـقــر لجنة حـقــوق امل ــرأة
اللبنانية ،وطى املصيطبة ،مقابل
الـضـمــان االج ـت ـمــاعــي ،مـلــك سمير
الزهيري ،الطابق الرابع.
اآلسـفــون :آل حنينة وعبد الصمد
وأي ــدو غـيــريــرو واليسير وفريحة
ومامو والحلو والحجار.
لجنة حقوق املرأة اللبنانية
وعموم أهالي عماطور

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 1999/1032
امل ـن ـفــذ :ي ـع ـقــوب مـلـكــي ال ـس ـع ـيــدي وكـيـلــه
املحامي انطوني سـكــاف ال ــذي حــل محل
املنفذين االساسيني ورثــة املرحوم عبدو
سليم البشعالني.
املنفذ عليه :نصير ميشال بارود – املروج
قـ ــرب كـنـيـســة مـ ــار ت ـقــا بـمـلـكــه – وكـيـلــه
املحامي زياد بيطار.
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات :ت ـ ـ ـقـ ـ ــرر الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 1999/11/2وسجل بتاريخ 1999/11/9
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :بــالـنـسـبــة لـلـمـنـفــذيــن
االس ــاسـ ـي ــن :ثـ ــاث سـ ـن ــدات ديـ ــن بقيمة
/45000/د.أ .والفوائد واللواحق
 بالنسبة للمقرر احالله :سند دين بقيمة/30000/د.أ .والفوائد واللواحق.
تاريخ محضر الوصف:
 -1ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـق ـس ــم  386/8املـ ـ ـ ــروج
 2014/6/3وسجل بتاريخ 2014/6/30
 -2ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـس ــم  315/10م ــزه ــر
 2011/2/24وسجل بتاريخ 2011/3/28
املطروح:
 – 1ال ـق ـس ــم رقـ ــم  8م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم 386
املـ ـ ــروج يـشـتـمــل ع ـلــى م ـمــر ودار وط ـعــام
ومطبخ وغــرفـتــان وخ ــاء وحـمــام وثــاث
شــرفــات وشرفتني منها مقفلتني واحــدة
منها مفتوحة على الدار والشرفة الثانية
مـفـتــوحــة عـلــى اح ــدى الـغــرفـتــن بالكامل
مع واجهتني الومنيوم وزجــاج والشرفة
ال ـثــال ـثــة ال ــواق ـع ــة ل ـج ـهــة امل ـط ـبــخ اضـيــف
ال ـي ـهــا م ـســاحــة اضــاف ـيــة وذلـ ــك بــاملـقــارنــة
مع خريطة االفــراز والقسم مجهز بتدفئة
م ــرك ــزي ــة مـسـتـقـلــة وي ـق ــع هـ ــذا ال ـق ـســم في

الطابق الثالث واالخـيــر املــؤلــف مــن شقة
س ـك ـن ـيــة واح ـ ـ ـ ــدة والـ ـبـ ـن ــاء دون مـصـعــد
كـهــربــائــي وي ـقــع مـقــابــل مــدرســة الرهبنة
االنطونية بمحاذاة الطريق العام املؤدي
الـ ــى س ــاح ــة املـ ـ ــروج الـ ــى الـ ــزعـ ــرور لجهة
الشمال ،مساحته  144م.م.
 – 2ال ـق ـســم رق ــم  10م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 315
م ــزه ــر ي ـش ـت ـم ــل عـ ـل ــى م ــدخ ــل وص ــال ــون
وط ـعــام ومـطـبــخ وغــرفــة غسيل واوفـيــس
وغرفة خادمة وخالء وحمام وثالث غرف
نوم احداهم ضمنها حمام وثالث شرفات
ويقع القسم فــي الطابق الثالث واالخير
الــذي يحتوي على شقة سكنية صغيرة
اخ ــرى والـبـنــاء مجهز بمصعد كهربائي
والقسم مجهز بتدفئة تمديداته معطلة
واملنجور الخارجي من االملنيوم العادي
الـفـضــي مــع مـنــوبـلــوك ويـقــع الـبـنــاء الــذي
يحتوي القسم املحجوز بعد مستودعات
ع ـبــدال ـلــه م ـق ــري صـ ـع ــودًا ل ـج ـهــة ال ـش ـمــال
والبناء معروف باسم بناية العبد.
مساحته  196م.م.
قيمة التخمني:
 -1بــالـنـسـبــة لـلـقـســم رق ــم  386/8امل ــروج
/144000/د.أ.
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
/176400/د.أ
قيمة الطرح:
 -1بــالـنـسـبــة لـلـقـســم رق ــم  386/8امل ــروج
/86400/د.أ.
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
/100548/د.أ بعد التخفيض
املزايدة:
ستجري املزايدة يوم االربعاء الواقع فيه
 2020/2/5عـنــد الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة

مــن قبل الظهر امــام حـضــرة رئـيــس دائــرة
تنفيذ املــن فــي قــاعــة املحكمة فــي جديدة
امل ــن ،فعلى راغ ــب ال ـشــراء وقـبــل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ املنت لدى صندوق الخزينة او احد
امل ـصــارف املقبولة قيمة الـطــرح او تقديم
كفالة مصرفية معادلة واتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت اذا لم يكن له
مقام فيه واال اعتبر قلمها مقاما مختارًا
لــه وع ـلــى املـشـتــري خ ــال ثــاثــة اي ــام تلي
ً
االحــالــة ايــداع كامل الثمن واال يعد ناكال
وتـعــاد املــزايــدة حكمًا بــزيــادة العشر واذا
لم يتقدم احد للشراء وجبت اعادة املزايدة
ف ـ ــورًا ع ـلــى ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال
يستفيد من الــزيــادة وعليه خــال عشرين
يــومــا تسديد كــامــل الثمن ويـتــوجــب على
الشاري رسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة ش.م.ل.
باملعاملة  2013/497بــوجــه شــربــل أميل
ً
معربس عقد قرض وسند دين تحصيال
ملبلغ  /20684803/ليرة لبنانية اضافة
ال ــى الـفــوائــد وال ــرس ــوم ،وي ـجــري التنفيذ
على القسم  6/1365زوق مصبح مساحته
 173م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
شقة مؤلفة من مدخل وممر وثالث غرف
ودار وط ـع ــام ومـطـبــخ وح ـمــامــن وغــرفــة
خدم وشرفات.
وبالكشف تبني ان الواقع مطابق لالفادة
العقارية وان املواصفات هي على الشكل

استراحة
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أفقيا

 -1إعالمي لبناني –  -2من األزهار – ّ
يفك املسألة أو العقدة –  -3صاح التيس عند
الهياج – أسرة قياصرة روسيا –  -4خليج صغير – من األمراض وأول مرض ينتصر
عليه البشر–  -5أنثى الحمار – من أسماء الفوالذ –  -6عتابهما – إلهي وخالقي –
 -7يجيب على السؤال – تغور في مياه البحر وترسب في القعر –  -8إعياء وكلل
– أزور وأقصد األماكن ّ
املقدسة – نعم باألجنبية –  -9ضارب السيف أو الذي يقطع
رؤوس املحكوم عليهم باإلعدام – ماركة سيارات –  -10غرفة في املستشفى تساهم
في تنشيط أجهزة الجسم الحيوية بعد عملية جراحية – عملة آسيوية

موضع في فلسطني قرب الناصرة إنتصر فيه بيبرس قائد السلطان قطز على
-1
ِ
ّ
املغولي –  -2عاصمة موزامبيق – من إنتاج النحل –  -3أصل البناء –
جيش هوالكو
دولة أفريقية – ّ -4
هدم وأهلك – مجرى املاء ّ
املتسع – حرف نصب ّ–  -5أهواء النفس
ً
ّ
البشرية – أسلحة نارية من العيار الثقيل –  -6طــرب صوته وغنى غناء حسنًا –
للنداء –  -7بمعنى نعم – تطحن الحب والقمح – ّ -8
طيار أميركي راحل ّأول من قطع
املسافة بني نيويورك وباريس بالطائرة دون توقف عام  -9 – 1927من األشجار –
عائلة مغنية وعارضة أزياء فرنسية سابقة كانت سيدة فرنسا األولى –  -10شعب
سامي إستوطن لبنان وامتزج بشعوب ما قبل التاريخ

أفقيا
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مشاهير 3348

حلول الشبكة السابقة

الهيام –  -5انا – يم – لط
لويس –  -3سيد درويش –  -4نفي –
 -1غينيا
ّ
بيساو –  -2راسب – ّ
–  -6ان – ّ
سرًا – شغب –  -7يتأمل – را –  -8غربال – بندر – ّ -9ريان – ُحقة –  -10باب الحارة

حل الشبكة 3347

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

ريا –  -3نادين – يباب – ّ -4
 -1سن – الغرب –  -2يريفان – ّ
يسد – استانا –  -5ابرا – رأل –
 -6وليام – ّ
شح –  -7يليهم – لب –  -8سوشي – نحر –  -9اي – الغردقة –  -10وسيم طبارة

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

5

9

عموديًا
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

8

1

6

َ
ببالغ األسى تنعى
ل ـج ـن ــة ح ـ ـقـ ــوق املـ ـ ـ ـ ــرأة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
ف ـق ـيــدت ـهــا ال ـغ ــال ـي ــة ع ـض ــو الـهـيـئــة
التنفيذية املناضلة
مارسيل حنينة عبد الصمد
ُ
سـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــوارى ال ـ ـ ـثـ ـ ــرى ع ـ ـصـ ــر ال ـ ـيـ ــوم
األربـ ـع ــاء  ٢٠٢٠ - ١ - ٨ف ــي بـلــدة
عماطور .
ت ـت ـق ـب ــل الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم
اإلث ـ ـنـ ــن  ١٣كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي بــن
الـســاعــة الـثــالـثــة والـخــامـســة مساء
ف ــي م ــرك ــزه ــا ف ــي بـ ـي ــروت  -وطــى
امل ـ ـص ـ ـي ـ ـط ـ ـبـ ــة مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ال ـ ـض ـ ـمـ ــان
االجتماعي
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون لـ ـجـ ـن ــة حـ ـ ـق ـ ــوق املـ ـ ـ ــرأة
اللبنانية

ال ـت ــال ــي :بـ ــاط امل ــدخ ــل والـ ـ ــدار وال ـس ـفــرة
وشــرفــة ال ــدار كـســر صـخــر أم ــا الحمامني
فـمــن الـسـيــرامـيــك وال ـب ــورس ــان واملـطـبــخ
مــوزاي ـيــك وامل ـج ـلــى سـتــانـلــس وال ـخــزائــن
الــومـنـيــوم أخـضــر وامل ـمــر وغــرفـتــي الـنــوم
موكيت وغــرفــة نــوم بــاط مــوزايـيــك وفي
غــرفـتــن خــزانــة حــائــط االبـ ــواب الداخلية
خ ـش ــب م ـع ــاك ــس وأك ـ ـ ــوردي ـ ـ ــون امل ـن ـج ــور
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي خـ ـ ـش ـ ــب وزجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج وبـ ـع ــض
الشبابيك الومنيوم ويوجد اربع شرفات
للمنزل ويقع في الطابق الثاني من البناء
املـجـهــز بمصعد كـهــربــائــي والـبـنــاء قديم
العهد والشقة مأهولة من ميشال عواد.
تــاريــخ قــرار الحجز  2013/1/14وتاريخ
تسجيله 2013/1/21
اشــارة تأمني لصالح بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .بقيمة /165000000/ليرة لبنانية.
بــدل تخمني القسم  6/1365زوق مصبح
 /190300/دوالر أم ـيــركــي وب ــدل طــرحــه
 /114180/دوالر أميركي.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2020/1/28الـســاعــة الـحــاديــة عـشــر قبل
الظهر في قاعة محكمة كـســروان للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ كسروان او تقديم كفالة وافية من
احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـل ــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـقـســم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عالم لغوي وفقيه وراوي ــة شهير مــن علماء الـقــرن الــرابــع الهجري .نشأ فــي بغداد
وتلقى العلم عن علمائها .أخذ عن أبيه الذي ُي ّ
عد من كبار علماء الكوفة في زمانه
 = 7+1+3+2+5+4أطراف األصابع ■  = 11+9+10+8مخترع حروف العميان ■ 5+6
= للتعريف
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ شحيم
باملعاملة رقم 2018/4
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
(لبنان) ش.م.ل
املنفذ عليه :محمد علي النبعة
املـ ــوضـ ــوع :إس ـت ـنــابــة صـ ـ ــادرة ع ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــرق ــم  2017/196تــاريــخ
2018/1/16
قيمة الدين /110.034.99/ :دوالر أمريكي
عدا اللواحق والفوائد.
تاريخ محضر الوصف2018/11/19 :
تاريخ تسجيله2019/1/16 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـق ـس ــم رق ـ ــم 4
مــن الـعـقــار رق ــم  4223مــن منطقة الدبية
ال ـع ـقــاريــة وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
غربية الواقعة في الطابق السفلي مؤلفة
م ــن م ــدخ ــل وم ـم ـش ــى وطـ ـع ــام وص ــال ــون
وغــرف ـتــي ن ــوم وم ـط ـبــخ وثـ ــاث حـمــامــات
وشرفتني.
تبلغ مساحتها وما يلحقها من األقسام
املشتركة  145م.م.2
ثمنها يبلغ /70.000/د.أ .بدل الطرح على
أســاس  %60بعد التخفيض 39.900 %5
د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان إج ـ ـ ــراء امل ـ ــزاي ـ ــدة :ت ـجــري
امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة ن ـ ـه ـ ــار اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
 2020/1/27الساعة الحادية عشرة ظهرًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ شحيم.
شروط البيع :على الراغب في الشراء وقبل
امل ـبــاشــرة ف ــي امل ــزاي ــدة إيـ ــداع مـبـلــغ م ــواز
لبدل الطرح املقرر في صندوق املحكمة أو
مصرف مقبول بإسم رئيس دائــرة تنفيذ
شحيم أو تقديم كفالة مصرفية باملبلغ
املــذكــور وعليه إتـخــاذ محل إقــامــة ضمن
نطاق الدائرة إضافة إلى رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
طليع شحادة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب املـحــامــي مــاهــر علي جــابــر بوكالته
عن فادي جمال الدين بوكالته عن حسني
محمد حسني قاسم بصفته مشتري من
ال ـبــائــع مــالــك ال ـع ـقــار هــانــي ع ـبــد الـكــريــم
بيطار سند تمليك بــدل ضــائــع للقسم 8
بلوك  Aمن العقار  493مزرعة كفرجوز.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب نــزار محمد الزين والــذي ورد اسمه
على الصحيفة نــزار الشيخ محمد خليل
الــزيــن بموجب اف ــادة مختار شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  1596جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي عبد املجيد حــرب ملوكله رضا
محمود فــرحــات شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  778جرجوع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن احـمــد مــاح ملــورثـتــه روضــه
محمود نصرالله شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  1813عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي س ـم ـي ــح خ ـل ـي ــل ق ــري ــان ــي
بوكالته عن محمود محمد جفال بصفته
م ــن ورث ـ ــة مـحـمــد م ـح ـمــود ج ـف ــال ملــورثــه
م ـح ـمــود مـحـمــد ج ـفــال ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  338قاقعية الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب هيثم يــاســن فنيش ملــوكـلــه سعيد
اس ـع ــد ح ـي ــدر شـ ـه ــادات ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقارات 166 - 25 - 23 - 21 - 18 - 16 - 3
  277 - 276 - 270 - 266 - 264قاقعيةالجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب عباس نجم املفوض عن ورثة خضر
االشــرفــي سند تمليك بــدل ضائع 185/2
زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب سالم العس املفوض بعقد البيع عن
حـمــدي االبـيــض سند تمليك بــدل ضائع
 2208/37بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب محمد علي غمراوي ملورثته ضمية
اللبابيدي سند تمليك بدل ضائع 522/7
بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب خالد حمدان سند تمليك بدل ضائع
 34الواطية وحرف سياد.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
نبيل عقيص سندي بدل ضائع للعقارين
 1165و 1167عبدللي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب س ـي ـمــون ن ـج ـيــب ص ـف ـيــر بــالــوكــالــه
عن سايد حنا الخوري العنداري سندي
بــدل ضائع للعقارين  2355و 2356كفور
العربي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
فؤاد داود بركات سند بدل ضائع للعقار
 187مراح شديد.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـل ــب م ــوس ــى ج ـم ـيــل انـ ـط ــون بــالــوكــالــه
عــن احــد ورثــة يوسف فرنجية سند بدل
ضائع للعقار  1095اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب دوري ف ــؤاد ال ـخــوري بــالــوكــالــه عن
نزيه الحايك سند بدل ضائع للعقار 332
تحوم.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب طــانــي جــان عفلق سند بــدل ضائع
للعقار  530بزعون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه

أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب مـحـمــد سـعـيــد ع ـبــدال ـســام الـشـعــار
بالوكاله عن مصطفى محي الدين سند
بدل ضائع للعقار  N/4/219النخله.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي م ـ ــرس ـ ــال مـ ــاجـ ــد ج ـب ــور
بــالــوكــالــه عــن ت ــراز ك ــرم سـنــد ب ــدل ضائع
للعقار  62علما.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلبت سلوى الطيب الرافعي سند تمليك
بدل ضائع  3373زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام وليد الدين
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت وفــاء مطانيوس الياس باالصاله
عن نفسها وبوكالتها عن مسعود سعد
سندي بدل ضائع للعقارين  8 / 293و9
 Bتحوم.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـن ــاء ع ـل ــى م ـح ـض ــري االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ــاري ــخ
 2016/5/15و2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  158ت ــاري ــخ
2019/8/8
يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عامة لتلزيم تأهيل وتوسيع وشق طريق
فــي ســاحــل عـلـمــا مــن الـعـقــار رق ــم /453/
حتى العقار رقم  /500/من أرصفة وزفت
وإن ـ ـ ــارة وح ـي ـط ــان وب ـن ـيــة تـحـتـيــة ضمن
مبلغ /450.000.000/ل.ل .فقط اربعماية
وخمسون مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن نـهــار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ مصرف اإلسـكــان ش.م.ل .باملعاملة
رقــم  2016/133بوجه محسن رحمة الله
شلهوب الدويهي قــرار اللجنة القضائية
الناظرة في الخالفات الناشئة عن تطبيق
قــوانــن اإلس ـك ــان رق ــم /2013/1421ل.ق.
تاريخ .2015/9/8
ويجري التنفيذ على القسم  5/281أدما
والدفنة ،مساحته  184م.م .وهو بموجب
االف ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،م ــدخ ــل وص ــال ــون ــان
وط ـ ـعـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف وثـ ــاث
حمامات وشرفات ،سفلي أول وبالكشف
تـبــن ان الـقـســم يـقــع فــي ال ـب ـنــاء امل ـحــاذي
لبلدية أدم ــا  -الــدفـنــة أم ــام مـنــزل مختار
أدمـ ــا ال ـ ّـس ــاب ــق وال ــواق ــع م ـطــابــق ل ــإف ــادة
الـعـقــاريــة .الـبــاط الرئيسي رخ ــام وبــاط
الـحـمــامــات وال ـغــرف واملـطـبــخ سيراميك،
األبواب الداخلية خشب سنديان ،خزانات
امل ـط ـب ــخ أل ــوم ـي ـن ـي ــوم واملـ ـجـ ـل ــى غــران ـيــت
وشرفة املطبخ مقفلة بزجاج وألومينيوم،
إح ـ ــدى ال ـ ـغـ ــرف م ــاس ـت ــر ض ـم ـن ـهــا ح ـمــام
خـ ــاص ول ـه ــا شــرف ـت ـهــا الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،شــرفــة
ال ـصــالــون لـهــا حــديـقــة صـغـيــرة مـحــاذيــة

لها ،مهملة ،املنجور الخارجي ألومينيوم
م ــع مــونــوب ـلــوك .الـقـســم مـجـ ّـهــز بـشــوفــاج
وبــان ـتــرفــون ف ـيــديــو فـ ــون ،مــدخــل الـبـنــاء
غرانيت ،ويستفيد القسم من مرآب داخلي
ع ــدد  2وم ــن  Caveعـمــر الـبـنــاء حــوالــي 8
سنوات.
تاريخ محضر الوصف2018/4/13 :
تاريخ تسجيله .2018/6/26
تــأمــن لـصــالــح م ـصــرف اإلس ـك ــان بقيمة:
/463.344.000/ل.ل.
ب ــدل تخمني الـقـســم  5/28أدم ــا والــدفـنــة:
/400.000/د.أ.
بدل طرحه/240.000/ :د.أ.
امل ــزاي ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم ال ـث ــاث ــاء الــواقــع
فـيــه  2020/1/28الـســاعــة ال ـحــاديــة عشر
فــي قاعة محكمة كـســروان .فعلى الراغب
ال ـ ـشـ ــراء دفـ ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـم ــوج ــب شــك
مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ كسروان أو تقديم كفالة وافية من
احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـيــة غ ـي ــر ع ــادي ــة
بـ ـت ــاري ــخ  2019/12/24تـ ـق ــرر ب ـت ــاري ــخ
 2015/12/26ح ــل وش ـط ــب ش ــرك ــة زيــن
ال ـت ـجــاريــة (ت ـض ــام ــن) م ــن ق ـي ــود الـسـجــل
ال ـت ـجــاري فــي ب ـيــروت حـيــث هــي مسجلة
تحت الرقم  /66853/ورقم تسجيلها في
وزارة املالية  /86397/مؤلفة من الشركاء
عبد الرحمن محمد زين وبالل محمد زين.
فـعـلــى كــل ذي مصلحة تـقــديــم إعـتــراضــه
ومالحظاته في خالل مهلة عشرة أيام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف  -مارلني دميان
إعالن تبليغ
يدعو مجلس العمل التحكيمي في جبل
لبنان الغرفة الثانية املدعى عليها شركة
هيا تــي فــي ش.م( .فــرع لبنان) املجهولة
م ـحــل اإلق ــام ــة ل ـح ـضــور م ــن ي ـنــوب عنها
قــانــونــا ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة فــي بعبدا
لتسلم أوراق الــدعــوى املقامة مــن املدعي
ف ـ ـ ـ ــادي سـ ـمـ ـع ــان واملـ ـسـ ـجـ ـل ــة تـ ـح ــت رق ــم
 2015/171كما ندعوكم لحضور جلسة
 2020/2/17تحت طائلة إبالغكم جميع
األوراق ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس ق ـل ــم املـحـكـمــة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
هيفاء خليل
إعالن تبليغ
ي ــدع ــو م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـم ــي فــي
جبل لبنان الغرفة الثانية املدعى عليها

ش ــرك ــة ه ـيــا ت ــي ف ــي ش.م( .ف ـ ــرع ل ـب ـنــان)
املجهولة محل اإلقامة لحضور من ينوب
عـنـهــا قــانــونــا ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة في
بـعـبــدا لتسلم أوراق الــدعــوى املـقــامــة من
املدعي الياس عبود واملسجلة تحت رقم
 2015/169كما ندعوكم لحضور جلسة
 2020/2/17تحت طائلة إبالغكم جميع
األوراق ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس ق ـل ــم املـحـكـمــة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
هيفاء خليل
إعالن تبليغ
ي ــدع ــو م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـم ــي فــي
جبل لبنان الغرفة الثانية املدعى عليها
ش ــرك ــة ه ـيــا ت ــي ف ــي ش.م( .ف ـ ــرع ل ـب ـنــان)
املجهولة محل اإلقامة لحضور من ينوب
عـنـهــا قــانــونــا ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة في
بـعـبــدا لتسلم أوراق الــدعــوى املـقــامــة من
املــدعــي ف ــادي عـبــود واملسجلة تحت رقم
 2015/170كما ندعوكم لحضور جلسة
 2020/2/17تحت طائلة إبالغكم جميع
األوراق ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس ق ـل ــم املـحـكـمــة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
هيفاء خليل
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/740
امل ـن ـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل - .وكياله املحاميان نجيب السعد
وآالن ب ــو ضــاهــر الـ ــذي ح ــل م ـحــل شــركــة
جــوزيــف زاخ ــر وش ــرك ــاه ش.م.ل .وكيلها
املـ ـح ــام ــي ش ــاه ــن ط ـ ــوق وذل ـ ـ ــك مل ـتــاب ـعــة
اجراءات التنفيذ على القسم رقم  /6/من
الـعـقــار رق ــم  /223/دي ــر م ــار روك ــز ضهر
الحصني.
املـنـفــذ عـلـيـهــا :نــانـســي ج ــورج س ـطــوف -
مـجـهــولــة م ـحــل االق ــام ــة أب ـل ـغــت بــالـطــرق
االستثنائية.
السند التنفيذي - 1 :عشرة سندات دين،
س ـنــد مـنـهــا قـيـمـتــه /5000/د.أ .وتـسـعــة
مـنـهــا مـجـمــوع قيمتها /8564000/ل.ل.
وال ـف ــوائ ــد وال ـل ــواح ــق بــالـنـسـبــة للمنفذة
االساسية شركة جــوزيــف زاخــر وشركاه
ش.م.ل.
 - 2عـقــد ع ــام لـفـتــح وتـحــريــك الـحـســابــات
امل ــدي ـن ــة اض ــاف ــة ال ــى ك ـش ــوف ــات الـحـســاب
وسندات التمثيل اضافة الى عقد التأمني
ال ـع ـقــاري وع ـقــدي ال ـقــرض وع ـقــد الكفالة
ً
وعـ ـق ــود زيـ ـ ــادة ال ـك ـفــالــة وذل ـ ــك تـحـصـيــا
ل ـلــديــن ال ـب ــال ــغ  /316.714.894/ل.ل .و
/7457.660/د.أ .و/10407.720/د.أ .عدا
اللواحق والفوائد بالنسبة للمقرر احالله
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
املعامالت :تقرر الحجز بتاريخ 2017/2/7
وسجل بتاريخ .2017/2/22
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2017/4/26 :
وسجل بتاريخ .2017/5/24
امل ـطــروح :القسم رقــم  /6/مــن العقار رقم
 /223/ديـ ــر مـ ــار روك ـ ــز ض ـهــر الـحـصــن

املشتمل على مدخل ودار وطعام ومطبخ
وثــاث غــرف وثــاث حمامات ولــه موقف
س ـيــارة وي ـقــع فــي الـطــابــق الـسـفـلــي االول
ف ــي ب ـن ــاي ــة جـ ـ ــورج ب ــرك ــه ولـ ــه اس ـت ـع ـمــال
فسحة بجانبه  -مساحة القسم /149/م.م.
ومساحة الفسحة /60/م.م.
قيمة التخمني/236599/ :د.أ.
قيمة الطرح بعد التخفيض/134862/ :د.أ.
(مــايــة وارب ـع ــة وث ــاث ــون الـفــا وثمانماية
واثنان وستون دوالرًا أميركيًا).
املزايدة :ستجري املزايدة للمرة الثانية
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر م ــن ي ــوم
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه  2020/1/29أمــام
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـ ــن فـ ــي ق ــاع ــة
املـحـكـمــة فــي جــديــدة امل ــن .فـعـلــى راغــب
ال ـ ـشـ ــراء وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ املــن
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
املـقـبــولــة قـيـمــة ال ـط ــرح او تـقــديــم كفالة
مـصــرفـيــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
ض ـمــن ن ـطــاق دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن اذا لم
يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعـلــى املـشـتــري خــال ثالثة
ايام تلي االحالة ايــداع كامل الثمن واال
ً
يعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
تبليغ فقرة حكمية
محكمة الــدرجــة األول ــى فــي جبل لبنان
بعبدا الغرفة األولى الناظرة بالقضايا
التجارية برئاسة القاضي جاد املعلوف
تدعو املدعى عليه رمزي داود سنو لتبلغ
الـ ـق ــرار  2019/42ت ــاري ــخ 2019/8/14
الصادر بالدعوى  2019/87املقدمة من
املدعي كميل جــورج ايــوب والــرامــي الى
الزامك بتنفيذ االتفاقية ال سيما لجهة
عقد التفرغ تــاريــخ  2008/11/11وذلــك
عــن الـحـصــص مــن الـشــركــة وتسجيلها
في السجل التجاري.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف  30يــومــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب الـسـيــد اغ ــوب س ـبــوح كولكجيان
مالك  112.5سهم في العقار رقم /1134/
مــن منطقة ب ــرج حـمــود الـعـقــاريــة سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  223ت ــاري ــخ
2019/11/7
يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عامة لتلزيم شراء يد عاملة  -غب الطلب
ضـمــن مبلغ /600.000.000/ل.ل .فقط
ستماية مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة الحادية
عشرة صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /1.500.000/ل.ل .فـقــط مليون
وخمسماية الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة

ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  237ت ــاري ــخ
2019/11/7
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
مناقصة عامة لتلزيم فلش وترقيع جور
بواسطة زفــت فــي مدينة جونيه ضمن
مبلغ /80.000.000/ل.ل .فقط ثمانون
مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر الشروط
املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة الثانية
عشر والنصف في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  252ت ــاري ــخ
2019/12/2
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم انـ ـش ــاء طــريــق
وحيطان داعـمــة مــن العقار رقــم /345/
حتى العقار  343من منطقة ساحل علما
العقارية ضمن مبلغ /80.000.000/ل.ل.
فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية وفقًا
لدفتر الشروط املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة الحادية
والنصف صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  246ت ــاري ــخ
2019/12/2
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
مناقصة عــامــة لتلزيم تــوريــد وتركيب
تجهيزات الكترونية خاص مبنى بلدية
جونيه ضمن مبلغ /80.000.000/ل.ل.
فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية وفقًا
لدفتر الشروط املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة الثانية
عشر ظهرًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب صـبـحــي مـحـمــود امل ـق ـهــور لنفسه
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار
 1461الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن ألمانة السجل العقاري بعلبك  -الهرمل
طلب علي صبحي املقهور سندي تمليك
بــدل عن ضائع بحصص موكليه نظام
ح ـس ــن املـ ـقـ ـه ــور وعـ ـل ــي ح ـس ــن امل ـق ـهــور
بالعقار رقم  5673الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة القاضي محمد مازح
تـعـلــن مـحـكـمــة ص ــور املــدن ـيــة أن منيف
عبدالكريم فرج تقدم بإستدعاء بحصر
إرث امل ــرح ــوم عـبــدالـكــريــم ابــراه ـيــم فــرج
سجل في القلم برقم أســاس 2019/290
ل ـتــوزيــع تــركـتــه ب ــن أوالده م ــن زوجـتــه
امل ـتــوفــاة قـبـلــه عـلــويــة قــاســم الحسيني
وه ــم فــاط ـمــة وزه ـ ــرة وفـهـيـمــة وتــركـ ّـيــة
وروحـ ّـيــة وفــايــزة ومنيف ومحمد كامل
وعـ ــادل ،فـمــن لــديــه إع ـت ــراض الـتـقــدم به
ام ــام نفس املحكمة وذل ــك ضمن أوقــات
ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي وخ ـ ــال خ ـم ـســة عشر
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2019/10
املتكونة فيما بني:
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :بـ ـن ــك م ـ ـيـ ــاب ش.م.ل .وكـ ـي ــاه
املحاميان اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت بــرقــم 2018/1882
قيمة الدين 529169.67 :د.أ.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2018/9/13
تــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2018/10/11
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
2019/3/13
تــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2019/3/19
العقارات املطروح للبيع
 773.332سـهـمــا /مــن الـعـقــار  713قانا
العقارية ،عقار أميري عبارة عن قطعة
ارض مشاد عليها فيال وغرفة جانبية
حــديـثــة الـبـنــاء تـقــع فــي منطقة هــادئــة،
مساحته  962م 2يحده غربًا طريق عام
ً
محاذ وشرقًا العقار  725وشماال العقار
 712وجنوبًا العقار .716
التخمني 185599.68 :د.أ( .ماية وخمسة
وثـ ـم ــان ــون الـ ـف ــا وخ ـم ـس ـم ــاي ــة وت ـس ـعــة
وت ـ ـس ـ ـعـ ــون دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي وث ـم ــان ـي ــة
وستون سنتًا).
ب ــدل ال ـطــرح امل ـخ ـفــض 100223.83 :د.أ.
(م ـئ ــة ال ــف وم ــاي ـت ــن وث ــاث ــة وع ـش ــرون
دوالر أميركي وثالث وثمانون سنتًا).
 300سهم من العقار  574قانا العقارية
عبارة عن قطعة ارض مغروسة باشجار
الزيتون ال انشاءات عليه يتم الوصول
الـيــه مــن طــريــق نــافــذ غير معبد وبعيد
عن االماكن السكنية .مساحته  2180م2
يحده غربًا العقار  584وشرقًا العقارين
ً
 577و 575وشـ ـم ــاال ط ــري ــق غ ـيــر معبد
وجنوبًا العقار .573
التخمني 8175 :د.أ( .ثمانية االف وماية
وخمس وسبعون دوالر أميركي).
بدل الطرح املخفض 4414.5 :د.أ( .اربعة
االف وأرب ـع ـم ــاي ــة وأربـ ـع ــة ع ـشــر دوالر
أميركي وخمس سنتات).
 900سهم من العقار  1200قانا العقارية.
ق ـط ـعــة ارض م ـش ــاد عـلـيـهــا ب ـن ــاء قــديــم
مــؤلــف مــن طــابـقــن :أرض ــي يحتوي عل
ثـ ــاث غـ ــرف ومـ ــا ي ـش ـبــه ق ـب ــو ك ــال ـك ــراج
وفسحة دار وحمام واول مؤلف من ثالث
غــرف وحـمــامــن وشــرفـتــن وم ــوزع وما
يشبه الــديــوان ،حالته سيئة .مساحته
 273م 2يحده غربًا وجنوبًا شارع فرعي
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار  1199وشـ ـم ــاال الـعـقــار
.1193
التخمني 31218.75 :د.أ( .واحد وثالثون
الـ ـف ــا وم ــايـ ـت ــن وث ـم ــان ـي ــة ع ـش ــر دوالر
أميركي وخمس وسبعون سنتًا).
ب ــدل ال ـطــرح امل ـخ ـفــض 16858.125 :د.أ.

(س ـت ــة ع ـشــر ال ـف ــا وث ـمــان ـمــايــة وثـمــانــي
وخمسون دوالر أميركي ومئة وخمس
وعشرون سنتًا).
 2400سهم مــن الـعـقــار  704ديــر قانون
راس الـعــن الـعـقــاريــة .عـبــارة عــن قطعة
أرض صـ ـغـ ـي ــرة ص ــالـ ـح ــة ل ـ ـل ـ ــزراع ـ ــة ال
انـ ـش ــاءات عـلـيــه م ـح ـبــوس ع ــن الـطــريــق
الـعــام وعــن أي طريق فرعي قريب منه،
مساحته  244م 2يحده غربًا العقار 703
ً
وشرقًا العقار  1111وشماال العقار 705
وجنوبًا العقار .1132
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن 7320 :د.أ( .سـ ـبـ ـع ــة االف
وثالثماية وعشرون دوالر أميركي).
بدل الطرح املخفض 3952.8 :د.أ( .ثالثة
االف وتسعماية واثنان وخمسون دوالر
أميركي وثمانية سنتات).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2020/1/30الساعة الثانية
ع ـشــر ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
صور .للراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
نـقـدًا فــي صـنــدوق الخزينة أو بموجب
شيك او كفالة مصرفيني بــاســم رئيس
دائ ــرة تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل
اقامة ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لــه ،وبخالل ثالثة
ايام تلي قرار االحالة عليه ايــداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2019/8
املتكونة فيما بني:
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :بـ ـن ــك م ـ ـيـ ــاب ش.م.ل .وكـ ـي ــاه
املحاميان اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت بــرقــم 2018/2145
قيمة الدين 2219404.34 :د.أ.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2018/11/6
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2018/11/28
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
2019/2/21
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2019/2/21
العقار املطروح للبيع
 2400سهم من العقار رقم  - 1489منطقة
دي ــر قــانــون راس الـعــن الـعـقــاريــة .وهــو
عقار أميري يقع في محلة أبــو صيامة
وال ـ ـ ــزع ـ ـ ــرورة ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة أرض
شكلها مستطيل ومـسـطـحــة مغروسة
ب ـش ـت ــول املـ ـ ــوز وخ ـي ــم م ـخ ـص ـصــة ل ـهــذا
الغرض ،ويوجد بناء مؤلف من طابقني
أرض ــي مــؤلــف مــن غــرفـتــي ن ــوم ومطبخ
وح ـم ــام واالول ك ــاألرض ــي اض ــاف ــة الــى
ت ــراس وال ــى جــانــب املـنــزل املــذكــور بناء
سطحه مــن الزينكو مؤلف مــن غرفتني
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام .مـســاحـتــه  37574م2
ً
ي ـحــده غــربــا الـعـقــار رق ــم  1490وش ـمــاال
م ـج ــرى مـ ــاء يـفـصــل ب ــن مـنـطـقـتــي ديــر
قــانــون رأس الـعــن وبــاتــولـيــه العقارية
وشــرقــا اتــوس ـتــراد ص ــور ال ـنــاقــورة غير
مـنـفــذ حــالـيــا ويـحـمــل ال ــرق ــم  1488ديــر
قــانــون راس الـعــن وجـنــوبــا طــريــق عــام
السماعية.
التخمني وفقًا لسعر املتر املربع الواحد
املـحــدد مــن قبل بلدية ديــر قــانــون راس
ال ـ ـعـ ــن 8454150000 :ل.ل( .ث ـم ــان ـي ــة
مـ ـلـ ـي ــارات واربـ ـعـ ـم ــاي ــة وارب ـ ـ ــع وخ ـمــس
م ـل ـي ــون ــا ومـ ــايـ ــة وخـ ـمـ ـس ــون ال ـ ــف ل ـيــرة
لبنانية).
بدل الطرح املخفض ل.ل4565241000 :.
(ارب ـع ــة م ـل ـيــارات وخـمـسـمــايــة وخـمــس
وسـ ـ ـتـ ـ ــون مـ ـلـ ـي ــون ــا ومـ ــاي ـ ـتـ ــن وواح ـ ـ ــد
واربعون الف ليرة لبنانية).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2020/1/30الساعة الثانية
ع ـشــر ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
صور .للراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في صندوق الخزينة أو بموجب شيك
او كفالة مصرفيني باسم رئيس دائــرة

تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه ايـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن قضائي
صادر عن محكمة راشيا املدنية
الناظرة في دعاوى األحوال الشخصية
الرئيس محمد عويدات
تقدم املدعو شاكر جرجس عطية بوكالة
م ـح ـمــد ال ـ ـقـ ــادري ب ــإس ـت ــدع ــاء ام ـ ــام هــذه
املحكمة سجل بــرقــم أس ــاس 2019/206
ط ــال ــب ب ـم ــوج ـب ــه ح ـص ــر إرث امل ــرح ــوم
شــاهــن يــوســف عـطـيــة املـتــوفــى بـتــاريــخ
.1914
وإن وري ـث ـتــه اب ـن ـتــه اس ـك ـنــدريــة شــاهــن
ع ـط ـيــة وب ـت ــاري ــخ  1944ت ــوف ــي امل ــرح ــوم
شــاكــر نـصـيــف عـطـيــة ووري ـث ـتــه زوجـتــه
اسكندرية شاهني عطية وابنه جرجس
شاكر عطية ،وبتاريخ  1948/8/5توفيت
اسكندرية شاهني عطية وانحصر ارثها
بابنها جــرجــس شــاكــر عطية ،وبتاريخ
 1996/6/14توفي جرجس شاكر عطية
وانحصر ارثه بأوالده وهم ركلس وشاكر
والـ ـي ــاس ون ـق ــوال وروز وع ـيــد وزوج ـتــه
نسمة الياس عيد وبتاريخ 1997/9/17
توفيت نسمة وانحصر ارثها بأوالدها
املذكورين أعاله.
فـ ـم ــن لـ ــديـ ــه مـ ــاح ـ ـظـ ــات عـ ـل ــى م ـض ـم ــون
االس ـتــدعــاء أو مـعـلــومــات اضــافـيــة حوله
يستطيع أن يتقدم بها إلــى قلم املحكمة
ض ـمــن م ـه ـلــة خ ـم ـســة وث ــاث ــن ي ــوم ــا مــن
ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ول ـص ـقــه على
إيوان املحكمة.
رئيس القلم
نضال عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عامر محمد زين الدين وكيل طارق
ح ـك ـم ــت املـ ـشـ ـط ــوب ب ـص ـف ـت ــه احـ ـ ــد ورثـ ــة
حكمت جادالله املشطوب سند ملكية بدل
ضائع عــن حصته فــي العقار  3903راس
املنت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا باالنابة
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـلـ ـب ــت مـ ـل ــك اح ـ ـمـ ــد يـ ـقـ ـظ ــان ب ـص ـف ـت ـهــا
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار
 B 12 /2031عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب نديم امهنا نصر بصفته الشخصية
س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 1209
ديرقوبل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت ناهيه خليل جابر سند ملكية بدل
ضائع للعقار  390برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا باالنابة
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مــاري جـبــران فهد ملورثها جبران
ج ــرج ــي ف ـه ــد س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  181بطشاي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا باالنابة
هيثم طربيه
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
رحيـل

أدب

مجلة ثقافية «تجريبية ،سفلية ،حرة»

ّ
أيها الهامشيون ال تفوتوا هذه الـ «رحلة»
ّ
تصدر عن «اتحاد
المنشقين عن قوى األمر
الواقع»! هكذا ّ
تعرف
المجلة اللبنانية عن نفسها
على الموقع األزرق .بعد
أكثر من ستة أعوام من
االحتجاب ،عادت ًهذه
التجربة مدفوعة بهاجس
تقديم مواد ونصوص
ّ
منظور
من
ية
جد
ٍ
مختلف ،ضمن «تصميم»
ّ
فني معاصر .في مسارها
الجديدّ ،
تتورط «رحلة» َفي
وتحاكي الراهن
الواقع،
ً
بأسلوبها ،رافعة شعار
«تجريبية ،سفلية ،حرة».
عددها السادس يشتبك
اللبنانية
مع التطورات ً
الملتهبة ،محاوال محاكاة
شرائح المجتمع على
اختالفها
بول مخلوف
ع ـنــدمــا صـ ــدرت «رحـ ـل ــة» ع ــام 2009
(«األخـ ـ ـب ـ ــار»  )2009/5/20ل ــم يكن
أصحاب هــذا املـشــروع ،واعــن تمامًا
للمسؤولية وااللتزام املترتبة عليهم
إزاء عملية النشر والتحرير .في تلك
ُّ
الفترة ،كان جل اهتمام تلك املجموعة
َ
الشبابية اللبنانية ،العمل على خلق
ّ
ّ
الشكلية:
متميز له خاصيته
أسلوب
ٍ
نـ ـش ــرة ع ـل ــى ش ـك ــل ج ـ ــري ـ ــدة ،لـكـنـهــا
تحمل فــي طـ ّـيــاتـهــا تصميمًا بعيدًا
عـ ّـمــا هــو متعارف عليه فــي السائد،
َ
غير خاضعةٍ للقواعد البديهية في
صــور
(تتخللها
ـرض
ـ
ع
ـ
ل
وا
ـم
ـ
ي
ـد
ـ
ق
الـتـ
ً
وكـ ــوالج وكــوم ـي ـكــس) ،مـتـعــامـلــة مع
املضمون بطريقةٍ ارتجالية ،عفوية
قريبة إلــى الخيال منها إلــى الواقع.
ُع ــرف ــت ال ـن ـش ــرة آنـ ـ ــذاك بــأن ـهــا «غـيــر
واقعية ،غير مستقلة ،ح ــرة» .شعار
ّ
ك ـه ــذا جـ ــاء ل ـي ـق ــول ب ـ ــأن الـ ـ ـ «رح ـل ــة»
بـ ـبـ ـس ــاط ــة خـ ـي ــالـ ـي ــة (مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة مــن
أصحابها الـغــوص فــي السريالية)،
منحازة وغير ّ
ممولة من أحد.
لـ ـك ــن م ـ ــا غـ ـف ــل عـ ـن ــه أصـ ـ ـح ـ ــاب ه ــذه
ّ
الجدية في وضع مسار
النشرة ،هو
تحريري صريح وواض ــح ،واالتـفــاق
ّ
عـلــى آلـ ّـيــة عـمــل مـفـ ّـصـلــة ،بـعـيــدة كــل
الـبـعــد عــن الـعـنــاويــن الـعــريـضــة مثل
«مـشــروع جديد يرفض التصنيف»
أو «نشرة لها هوية خاصة» تجعل
مــن مسار عملهم خطًا فــريـدًا يحمل
رسالة متماسكة ومضمونًا مسهبًا
بأسلوب فريد ،يقارب املواضيع من
زاويـ ــة ٍمختلفة ،حقيقية ومـ ّ
ـوجـهــة،
ّ
تجسد رؤيتهم للقضايا.
تــوق ـفــت «رحـ ـل ــة» ع ــن الـ ـص ــدور عــام
 ،2013وفــي رصيدها خمسة أعــداد.
جـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــدد األخ ـ ـيـ ــر ت ـح ــت ع ـن ــوان
«ي ـس ـق ــط ك ــوك ــب الـ ـعـ ـج ــائ ــز» ،وف ـيــه
دالل ــة رمــزيــة عـلــى األنـظـمــة العربية
ورؤســائ ـهــا الــذيــن اه ـتــزت عروشهم
إث ـ ــر االنـ ـتـ ـف ــاض ــات ال ـع ــرب ـي ــة آنـ ـ ــذاك.
أم ــا األعـ ــداد الـتــي سبقتها ،فحملت
العناوين التالية :العدد األول الذي

ص ـ ــدر فـ ــي أيـ ـ ــار (مـ ــايـ ــو) « 2009ي ــا
ع ـم ــال ل ـب ـنــان قـ ـ ــودوا هـ ــذا الـقـطـيــع»
عــالــج املــوضــوع الـتــالــي« :مــن يحمي
العامالت األجنبيات من عنف املرأة
الـلـبـنــانـيــة؟» .الـعــدد الـثــانــي ج ــاء في
حزيران (يونيو)  2009تحت عنوان
«سـقــوط جــدار بــرلــن ...مــن التالي؟»
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ــوضـ ــوعـ ــه األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي عــن
السجون اللبنانية« :واقــع يتعارض
مع اإلنسانية؟» .العدد الثالث الذي
صــدر في تموز (يوليو)  2009حمل
عـ ـ ـن ـ ــوان «ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ع ـ ـ ــرب ي ـك ـت ـش ـفــون
ف ـل ـس ـطــن» وك ـ ــان م ــوض ــوع ــه شـبــاب
الهجرة ومرارته.
لبنان في لقاء مع ُ
أما العدد الرابع الذي نشر في كانون
األول (دي ـس ـم ـب ــر)  ،2009ف ـق ــد أت ــى
بعنوان «نحن صورة عن املستقبل»
وكان موضوعه الجدار الفاصل الذي
ُب ـ ِـن ـ َـي آنـ ـ ــذاك ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،ف ـقــاربــت
«رحـ ـ ـل ـ ــة» ال ـ ـحـ ــدث مـ ــع ج ـ ـ ــدار بــرلــن
ل ـي ـك ــون عـ ـن ــوان املـ ــوضـ ــوع الــرئ ـيــس
«مرايتي يا مرايتي مني أحلى برلني
أو فلسطني؟».
اختارت «رحلة» االنزواء واالنسحاب

مــن املشهد الثقافي ملــدة ستة أعــوام
تـقــريـبــا ،بـعــدمــا اسـتـنـتــج الـقــائـمــون
ّ
عـلـيـهــا ،أن هـنــالــك شـيـئــا مــا ناقصًا
ّ
عندهم لم ينضج بعد .قرروا التمهل
ـت الحق،
وتأجيل مشروعهم إلى وقـ ٍ
وقت مناسب َ
أكثر حيث تكون األمور
ٍ
مـتـبـلــورة وأع ـم ــق ،تـحـمــل املــزيــد من

استلهمت جدارية رسمها
مجهول على أحد حيطان
بيروت ،لتختار موضوع عددها
«بدنا نسترجع الوقت المنهوب»
االنسيابية وال ـفــراد ِة ،خصوصًا في
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــامل ـح ـت ــوى وامل ــواض ـي ــع
الـتــي يـطــرحــونـهــا ،فــراحــوا يــراقـبــون
ّ
ّ
ع ــن كـثــب ك ــل امل ـت ـغ ـيــرات والـتـقــلـبــات
واإلنـتــاجــات الثقافية والفنية التي
ّ
ح ــدث ــت ف ــي كـ ــل ت ـل ــك املـ ـ ــدة الــزم ـن ـيــة
ب ـ ـحـ ـ ٍّـس مـ ـشـ ـت ــرك مـ ـص ــاح ــب ب ـنــزعــة
نقدية.
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ّ
التوجس لخلق وسيلة تعبيرية
هذا
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ـ
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ٍ
مختلف ،يحمل خلفية ثقافية مقدمة
بـ«ديزاين» ّ
فني معاصر ،بقي يالحق
مـ ّ
ـؤسـســي «رح ـلــة» .ق ــرروا االجتماع
موضوع إعــادة إصدارها،
ومناقشة
ِ
شــرط أن تكون «رحلة» في مسارها
الجديد متورطة في الواقع ،تجريبية
(باملفهوم الواسع للمصطلح) أي أن
بنقد
تتعامل مع الظواهر واألحداث
ٍ
ومسافة من االصطفافات الثنائية،
َ
ُ
ـاك
ـوب م ـح ـ ٍ
وت ـح ــاك ــي الـ ــراهـ ــن ب ــأس ـل ـ ٌ
ف ـي ــه ت ـع ـب ـي ــرات ان ـط ـب ــاع ـي ــة مـكـثـفــة،
مثقل بأفكار ومــواقــف اسـتـنــادًا إلى
ٍ
موضوع العدد.
هـ ـك ــذا إذًا ُولـ ـ ـ ــدت «رحـ ـ ـل ـ ــة» ج ــدي ــدة

(رئ ـي ــس ال ـت ـحــريــر ح ــرم ــون حـمـيــة ـ ـ
تـصـمـيــم غــراف ـي ـكــي :ح ــرم ــون حمية
وف ـ ـ ـ ـ ــراس خ ـ ـل ـ ـيـ ــل) ،لـ ـي ــس ك ــامـ ـت ــداد
ت ــراكـ ـم ــي ل ـت ـج ــارب ـه ــا الـ ـس ــابـ ـق ــة ،بــل
ّ
كتطور فعلي ملا قدمته سابقًا ،وما
هو ضروري ومفقود حسب نظرتها.
بـقـيــت أق ـســام ـهــا األولـ ـي ــة م ــوج ــودة:
«كلمة سر» أي املقاالت التي تتناول

مــوضــوع ال ـعــدد ،و«ج ـغــل بيزنطي»
ي ـع ـنــي م ـقــاب ـلــة خ ـيــال ـيــة تــرت ـكــز إلــى
ت ـق ــدي ــم أفـ ـك ــار إحـ ـ ــدى الـشـخـصـيــات
ال ـ ـف ـ ـك ـ ــري ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي الق ـ ـ ـ ـ ــت حـ ـتـ ـفـ ـه ــا،
وإس ـق ــاط ـه ــا ع ـل ــى ال ــوض ــع ال ــراه ــن،
«ريـسـيـكــاش» أو ك ــوالج وهــي لعبة
َ
اشتهر بها السرياليون ،باإلضافة
إلى أقسام جديدة هي« :مانيفستق»
أي املـقــدمــة (ستتغير تسميتها في
العدد الالحق لتصبح «أتموسفير»
كــون االفتتاحيةِ تعبيرًا مــوجـزًا عن
ّ
الجو العام) ،ومقابلة حقيقية حسب
امل ــوض ــوع امل ـ ـطـ ــروح ،ت ـحــت تـسـمـيــة
«زوم» ،و«ت ــاري ــخ الـطـبـقــة الـعــامـلــة»
وهــو تــأريــخ أح ــداث مــن اعتصامات
ـات ع ـ ّـم ــال ن ــاض ـل ــوا ضد
واح ـت ـج ــاج ـ ِ
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،و«س ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــاتـ ــك» وه ــي
ُ
ص ـف ـحــة ت ـع ـنــى بـمـعــالـجــة مــوضــوع
سينمائي أو تقديم مادة نظرية عن
السينما والفنون البصرية.
ارت ـ ـ ـكـ ـ ــازًا إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه األق ـ ـ ـسـ ـ ــام ،ال ـتــي
ق ــد ت ـض ــاف إل ـي ـهــا ص ـف ـحــات أخ ــرى،
حـ ـس ــب مـ ـ ــا تـ ـسـ ـت ــوجـ ـب ــه ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف،
وب ـنـ ً
ـاء عـلــى «الـعـقـلـيــة» الـتــي رسمت
رؤية الجريدة ،تطلعاتها وطريقها،
صـ ـ ــدرت «رح ـ ـلـ ــة» ف ــي ك ــان ــون األول
(ديسمبر) املاضي بعددها السادس
عـلــى وق ــع االنـتـفــاضــة ال ـتــي عصفت
ب ــاألح ــوال الـلـبـنــانـيــة .ال ـن ـشــرة الـتــي
ت ـح ـمــل ش ـع ــار «ت ـجــري ـب ـيــة ،سـفـلـيــة،
ح ـ ــرة» اس ـت ـل ـه ـمــت ج ــداري ــة رسـمـهــا
مـجـهــول عـلــى أح ــد حـيـطــان بـيــروت،
ل ـت ـخ ـت ــار مـ ــوضـ ــوع عـ ــددهـ ــا «ب ــدن ــا
نسترجع الوقت املنهوب».
ٌ
تصريح
شكل
عنوان كهذا ،أتى على
َ
ف ــج ،أظـهــر تلقائيًا وب ـم ـفــرده ،هــويــة
«رح ـ ـلـ ــة» كـ ـمـ ـش ــروع ث ـق ــاف ــي يـسـعــى
إل ــى ال ـتـعــامــل م ــع ال ــواق ــع بــالــوصــف
البوح املختلف املناهض
التعبيري،
ِ ّ
للسائد ،ويطال كــل شرائح املجتمع
على اختالفها ،خصوصًا الهامشيني
مـ ـنـ ـه ــم ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون أن ـف ـس ـهــم
م ــن ال ـف ـئ ــة الـ ـح ــرة اًلــام ـن ـت ـم ـيــة إل ــى
التطلعات العمودية («من تحت») أو
ُ
السفليني.
هنالك مسائل تبدو أحيانًا بسيطة،
بــديـهـيــة لـكـنـهــا م ـع ـقــدة ،م ــن الـجـ ّـيــد
ال ـت ـط ــرق إل ـي ـه ــا أو أق ـل ــه ال ـت ـجــريــب.
ه ـن ــال ــك أيـ ـض ــا ب ـض ـع ــة شـ ـب ــان رأوا
ـول ال ـ ـجـ ـ ّـدي ب ـ ــات م ـح ـص ــورًا
أن ال ـ ـقـ ـ َ
ب ــوظ ــائ ــف ك ــامـ ـي ــةٍ تـ ـخ ــدم س ـل ـطــات
ش ـ ـتـ ــى ،م ـ ــا ُي ـ ـف ـ ـقـ ـ ُـد ص ـ ّــاح ـ ـ َـب الـ ـق ــول
م ـي ــزة خ ـط ــاب ــه ،وت ـس ــخ ــر مـضـمــونــه
مل ـص ـل ـح ـت ـهــا .أس ـ ـبـ ـ ٌ
ـاب ك ـه ــذه شـكـلــت
وقودًا لـ«رحلة» .وكما جاء في مقدمة
التعريف عنها« :تتعامل «رحلة» مع
ّ
الظالل التي تخلفها السياسة على
أرض ال ــواق ــع .تـعـيــش مــوضــوعــاتـنــا
ّ
ونتوغل في التفاصيل.
على الهامش
أتينا للبوح ،لإلفصاح ،للتعبير ألن
ببازار
القول الـجـ ّـدي بــات محصورًا
ٍ
موبوء ،له مشهد استعراضي أنيق.
لـغ ـت ـنــا ي ـع ـنــي ذوات ـ ـنـ ــا ،ال ـت ــي تـعـنــي
أف ـكــارنــا امل ـن ـحــازة ح ـتـ َـمــا ،لـكــن ليس
على الطريقة الدوغمائية ،الـ «مع» أو
ّ
«الضد» املعلبة .نبحث عمن يشبهنا
ّ
دومــا ،لــذا ال بــد إذًا من التنقيب عما
املدفون
هو مختبئ تحت الغشاوة،
ِ
ت ـحــت ال ـ ـتـ ــراب ،م ــا ه ــو س ـف ـل ـ ُّـي ،ح ـ ٌّـر،
ص ــام ــد .ومـهـمـتـنــا ال ـت ـجــريــب ،ألنـنــا
ن ـب ـحــث ع ــن ق ـط ــة س ـ ـ ــوداء ف ــي غــرفــة
مظلمة ،ألننا نفضل التجريدي على
العمودي وال ّ
يشدنا الكالسيك».
ّ
مستمرة والكل مدعوون.
الرحلة
يمكن تحميل ال ـعــدد عـلــى املــوقــع الـتــالــي:
 Rehlamag.comـ ـ للحصول على نسخة
ورقية ،يرجى زيارة صفحة «رحلة» على
فايسبوك

ّ
ّ
جون بالديساري ...حرر الفن المفاهيمي من جديته
رحل الفنان األميركي
قبل أيام من دون أن
يكون قد ّ
توصل بعد
إجابة عن ماهية
إلى أي ّ
السؤال
الفن .ولعل هذا ّ
المفتوح هو ما ظل يؤرقه
ويدفعه إلى التجريب في
الوسائط واألساليب طوال
عقود ّتوجته ّ
عرابًا للفن
المفاهيمي ،وأبرز الوجوه
التي ّ
حددت شكل الفن
المعاصر منذ السبعينيات
روان عز الدين
ّ
«س ـي ـت ــذك ــرون أنـ ــي ال ــرج ــل ال ـ ــذي كــان
ّ
يـلـصــق ال ـن ـقــاط امل ـلــونــة عـلــى الــوجــوه
فــي ال ـصــور» ،أجــاب جــون بالديساري
( )2020 – 1931حني سئل ّ
عما يعتقد أن
الناس سيذكرون من تجربته بعد مئة
سـنــة ،مـشـيـرًا إل ــى مجموعته «نـقــاط»
( .)1985لكن الفنان األميركي الذي رحل
أخـيـرًا فــي لــوس أنـجـلــوس ،تـجــاوز مع
كل عمل جديد تجاربه السابقة بفضل
اختباره للوسائط كافة ،خصوصًا أن
ّ
ّ
تقدمه فــي العمر لــم يتمكن مــن جعله
فنانًا مــن عهد آف ــل .عــرف كيف يجيء
دائ ـم ــا ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب ،ك ـمــا كــان
ّ
يــذكــر الفنانني اآلخــريــن دائـمــا ،آخرها
ً
عـصــر الــديـجـيـتــال ال ــذي أن ـجــز أع ـمــاال
مختلفة حوله ومنه.
ف ــي ن ـيــويــورك الـسـتـيـنـيــات ش ــاع اســم
واح ـ ـ ــد هـ ــو آن ـ ـ ــدي وارهـ ـ ـ ـ ـ ــول .غـ ـي ــر أن
األمــر كــان مختلفًا بالنسبة إلــى لوس
أنجلوس ،فقد كان لديها فنان طليعي
ّ
آخ ـ ــر ي ــدع ــى ج ـ ــون ب ــال ــديـ ـس ــاري .ه ــز
ّ
الرجل الوسط الفني هناك بحرق كل
لوحة كان قد رسمها حتى ذلك الوقت.
كــل التصنيفات الفنية كــانــت تــؤرقــه.
وعـنــدمــا أح ــرق لــوحــاتــه (رسـمـهــا بني
 )1966 – 1953في مقبرة سان دييغو،
أحــرق كل القواعد الفنية التي لم تكن
ت ـع ـتــرف إال بــال ـلــوحــات وامل ـن ـحــوتــات
فـ ـحـ ـس ــب .صـ ـن ــع م ـ ــن رم ـ ـ ــاده ـ ـ ــا ق ـطــع

بـيـسـكــويــت ،وعــرض ـهــا بــرفـقــة وصـفــة
التحضير وتــاريـخــي والدة اللوحات
ومــوت ـهــا .ذل ــك لــم يـكــن مــوتــا ب ـقــدر ما
ً
ّ
كان قتال مقصودًا ،شكل والدة جديدة
ّ
لبالديساري منحته لقب ع ــراب الفن
املـفــاهـيـمــي .كــأنـمــا كــانــت تـلــك الحركة
الفنية استعارة كبيرة عن الدرك الذي
أوصلت فترة ما بعد الحداثة الفنون
إليه .وفــق توصيف الناقد اإلنكليزي
ت ـيــري إي ـغ ـل ـتــون ل ــم ي ـعــد مـطـلــوبــا من
الفنون أن تقوم مقام الله أو السعادة
أو الـ ـع ــدال ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ربـ ـم ــا ك ــان
عليها فقط أن تعود إلــى هشاشتها،
وأن تـلـقــي بــأث ـقــال ال ـع ـمــق وال ـقــداســة
ع ــن كــاه ـل ـهــا .بــالـنـسـبــة إل ــى الـفـنــانــن
املفاهيميني ،في فترة ما بعد الحداثة
ص ــار كــل ش ــيء مــوضـ ّـع ش ـ ّـك ،ب ــدءًا من
ســؤال أســاســي ال يتوقف عــن التوالد
ّ
ف ــي كـ ــل م ــرح ـل ــة :م ــا ه ــو الـ ـف ــن؟ واج ــه
الفنانون سيطرة مقاييس التقنية أو
الحرفية وحدها على األعمال .منحوا
املـ ـفـ ـه ــوم ن ـف ـســه اه ـت ـم ــام ــا م ـضــاع ـفــا،
ّ
م ـ ــا شـ ــكـ ــل مـ ـس ــاح ــة واس ـ ـع ـ ــة ل ـل ـع ــب،
ولزحزحة األطــر الشكالنية كلها .أما
ف ـك ــرة امل ـف ـه ــوم ال ـســاب ــق ع ـلــى الـشـ ّكــل،
وجـ ّـدي ـتــه املـفــرطــة أح ـيــانــا ،فـقــد خففه
ّ
بــالــديـســاري بـطــابــع ســاخــر وتهكمي
شـ ّـكــل بصمته الـخـ ّ
ـاصــة حتى رحيله.
مــا هــو ال ـفــن؟ ت ـكـ ّـرر ال ـســؤال م ــرارًا في
أع ـم ــال بــالــدي ـســاري دون سـ ــواه ،كــأن
ّ
تجربته بأكملها ظلت تقف عـنــده ،ال
ّ
التصاقًا به بل ّ
ّ
لتلون وتــوســع وتمط
ذلك السؤال إلى ما ال نهاية .ذات ّ
مرة،
ف ــي ب ــداي ــة الـسـبـعـيـنـيــات ،ف ــرض على
نفسه قـصــاصــا ذات ـيــا يقضي بكتابة
ً
جملة «لــن أصنع فنًا ممال بعد اآلن»
مئات ّ
املرات ،ودعا مجموعة من طالب
ال ـف ـنــون ف ــي ك ـن ــدا إل ــى ت ـك ــراره ــا على
حــائــط ال ـغــال ـيــري ،ألن ــه ل ــم يـكــن يملك
ً
ً
م ـ ــاال ل ـل ـس ـفــر إلـ ــى املـ ـع ــرض .ب ـ ــدال مــن
ال ـكــان ـفــاس أو أي عـمــل ف ـنــي ،اكـتـســى
ال ـ ـجـ ــدار ب ـم ـئ ــات ال ـج ـم ــل امل ـ ـكـ ـ ّـررة مــن
ال ـع ـبــارة ذات ـه ــا بـمــا يـشـبــه الـقـصــاص
ّ
الــذي يفرض على طــاب املــدارس لدى
ارت ـكــاب ـهــم خـطــأ م ــا .مـنــذ ذل ــك الـحــن،
غ ـســل ب ــال ــدي ـس ــاري «ذنـ ــوبـ ــه» الـفـنـيــة
السابقة ،إيــذانــا بـبــدء تجربة تعصى
ع ـل ــى ال ـت ـص ـن ـي ــف ض ـم ــن أس ـ ـلـ ــوب أو
ّ
ّ
واألهم أنها تعصى على
توجه واحد.
امللل ،كأنه كان مصابًا بفقدان لذاكرة

«بورتريه
ذاتي
للفنان»
()2010

التاريخ الفني .أنجز مئات من األعمال
الفنية تــراوح بني املطبوعات والكتب
ال ـف ـن ـي ــة ،والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ،وامل ــونـ ـت ــاج
الفوتوغرافي ،الفيديوات والكوالجات
الـتــي اسـتـعــار لـغــاتـهــا الـفـنـيــة أحـيــانــا
من البوب آرت والــدادائـيــة .هكذا أعاد
ت ـعــريــف ال ــرؤي ــة ّ
ووس ـع ـهــا ح ــن دمــج
الـكـلـمــات وال ـص ــور ف ــي أش ـهــر أعـمــالــه
«ج ـمــال ص ــاف ــي» ،فــي سـعـيــه إل ــى فهم
الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــن املـ ـكـ ـت ــوب والـ ـبـ ـص ــري،
وحني التقط صورًا بكادرات مخلخلة
مــرف ـقــا إي ــاه ــا ب ـع ـب ــارة «خـ ـط ــأ» .دع ــا،
ّ
بسوريالية ،إلى رؤية الصور ولقطات
األف ــام بــاألبـيــض واألس ــود مــن زوايــا
أخرى وجديدة« :انظر إلى الشيء كما
للمرة األولــى» .هكذا ّ
لو أنك تراه ّ
ظهر
ثياب الواقفني في الصور وإيماءاتهم
وحــركــات ـهــم م ــن دون وجــوه ـهــم ،بعد

تغطيتها بالصقات األسـعــار ّ
امللونة.
وراء املـ ـ ـ ــذاق ال ـع ـب ـث ــي والـ ـس ــاخ ــر فــي
نقطه تلكّ ،
ثمة تأويل فني تمثل بلغة
ّ
تجريدية ملونة أضفاها على الصور
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مـحــاولــة
مـبـكــرة لفهم وهـضــم الـكــم الـهــائــل من
ال ـص ــور ال ـتــي ب ــدأت ب ـغــزو ال ـعــالــم من

بداية السبعينيات ،أحرق
وصنع
جميع لوحاته ً
عمال فنيًاّ
من رمادها

امليديا الجماهيرية واملجالت واألفالم
واإلعـ ــانـ ــات .م ـنــذ مــارس ـيــل دوشـ ــان،
ّ
ّ
تجرأ فنانو املفاهيمية على التخلص
من أطــر الفن وقــواعــده ،لكن هناك من
ع ــاد وت ـجـ ّـرأ عـلــى صــرامــة املفاهيمية
ن ـف ـس ـهــا .م ــن غ ـي ــره كـ ــان ي ـج ــرؤ عـلــى
إثــارة كل ذلــك الضحك في عمل فني؟
فعلها ه ــو ،حــن وق ــف أم ــام الكاميرا
وراح ي ــؤدي إي ـمــاءات بيديه وجسده
مطلقًا على ذلك فنًا مفاهيميًا .بنكات
كهذه ،كان بالديساري يرمي إلى فهم
الـقــواعــد التي تشترط تحقيق العمل
ّ
يتوصل
الفني .ولحسن الحظ أنــه لم
إل ــى إجــابــة حـتــى وفــاتــه ،كـمــا اعـتــرف
ف ــي مـقــابـلــة قـبــل بـضــع سـ ـن ــوات« ...ال
ً
يملك حـتــى دل ـيــا واحـ ـدًا عـ ّـمــا يعنيه
الـفــن» .ال يقينية دفعته إلــى أن يكون
ط ـل ـي ـع ـيــا بـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ج ـي ـل ــه وأجـ ـي ــال
الـ ـ ّفـ ـن ــان ــن املـ ـع ــاص ــري ــن الح ـ ـقـ ــا مـ ّمــن
تأثروا بتجربته .كان ّ
سباقًا في تلقف
ّ
العصر اإللكتروني وجوانبه البصرية
ك ـم ــا ف ــي آخ ـ ــر م ـع ــارض ــه ع ـ ــام ،2017
إذ حـ ــوى م ـج ـمــوعــة م ــن اإلي ـمــوج ـيــز
( )emojisل ـح ـيــوانــات ،ل ـكــن بــالـحـجــم
ال ـك ـب ـيــر ،مــرف ـقــة ب ـع ـب ــارات م ــن بعض
عالقة
األفــام من دون أن تكون هناك ّ
مـبــاشــرة بينها وبــن ال ـصــورة ،إنـمــا،
كانت ّ
مجرد محاولة لفهم أو مساءلة
س ـيــاقــات اس ـت ـخ ــدام ت ـلــك ال ـص ــور في
املحادثات اإللكترونية .لكن ما زاد من
األم ــر مــرحــا هــو عرضها فــي غاليري
بــاألحـجــام الكبيرة ،كمن يـقـ ّـدم نافذة
أخ ــرى لــرؤيــة رس ــوم ــات بسيطة كــان
ّ
متفرج أن ينظر إليها على
يمكن ألي
شاشة هاتفه .الفنان الــذي احتضنت
م ـ ـع ـ ــارض ـ ــه م ـ ـتـ ــاحـ ــف وغـ ــال ـ ـيـ ــريـ ــات
ّ
العاملية مثل «تايت مودرن»
العواصم
و«متحف الفن الحديث في نيويورك»
( ،)MoMAو«غوغنهايم» واستعادات
ّ
الفنية ،ترك تأثيرًا كبيرًا
ألولى أعماله
عـلــى الـفـنــانــن امل ـعــاصــريــن مــن خــال
ً
أعماله ،فضال عن تدريسه في معاهد
فنية عديدة .حتى ّبلوغه الثمانينيات
م ــن ع ـم ــره ،ل ــم ي ـخــف سـعـيــه إل ــى فهم
العصر اإللكتروني ،مــا جعله الفنان
امل ـعــاصــر ّ
األول ال ــذي يـبـتـكــر تطبيقًا
ّ
لـ ـلـ ـه ــوات ــف ال ـ ــذك ـ ــي ـ ــة ،ب ـ ـهـ ــدف إش ـ ــراك
ّ
املتفرجني في إعادة تركيب لوحة من
القرن السابع عشر للفنان الهولندي
أبراهام فان بيرين.

عاصم المصري غادر الجغرافيا
زياد منى
املـتــابـعــون ملـلـحــق «ك ـل ـمــات» ي ـعــرفــون مــؤل ـفــات عاصم
كتبت
املصري الذي رحل قبل أيام عن عاملنا .ذلك أني ّ
ف ـيــه ع ــروض ــا ع ــن ج ــدي ــده ،خ ـصــوصــا ت ـلــك املـتـعــلـقــة
باأللسن واللغات كان آخرها «النظام اللغوي واأللسن
الشقيقة» .لكن عاصم املصري ليس عالم لغة وال باحثًا
ّ
فقط وال حتى كاتب رواية ،بل إضافة إلى كل ما سبق
هو رجل أعمال فلسطيني ناجح كان مقيمًا في لبنان
منذ عقود .الصديق العزيز عبودي أبو جودة هو الذي
عـ ّـرفـنــي إلـيــه وق ــال حـيـنــذاك« :ســأعـ ّـرفــك إلــى شخصية
استثنائية تحتفظ بمؤلفات مختلفة يرى أنها ّ
مهمة في
سيارته ،ليهديها إلى معارفه وأصدقائه» .منذ اللحظات
األولــى ّ
لتعرفي إلى عاصم املصري ّ ،شعرت بأني إزاء
إنـســان ال نلتقي مثله فــي حياتنا إل ن ــادرًا .وصفات
شخصه املتواضع حقًا تتناسب طردًا مع إبداعاته في
املوضوعات كافة التي تناولها بالبحث والدراسة.
مـنــذ الـلـحـظــات األولـ ــى لـتـعـ ّـرفــي إل ــى عــاصــم امل ـصــري،
تـ ـط ـ ّـورت ب ـي ـن ـنــا ع ــاق ــة ّ
ود واح ـ ـتـ ــرام مـ ـتـ ـب ــادل ،وك ـنــا
ّ
حــريـ َـصــن عـلــى الـلـقــاء كــلـمــا أتـيــت إل ــى ب ـيــروت أو زار
دمشق ،املدينتني اللتني أحبهما ّ
حبه لفلسطني .وعندما
بـ ــدأ ف ــي ك ـتــابــة أب ـح ــاث ــه ال ـل ـغــويــة ال ـش ـغ ــوف ب ـه ــا ،كنت
أح ــرص عـلــى االسـتـمــاع إلـيــه بـشــوق وتـعـطــش للمزيد.
موضوعات أبحاثه اللغوية كانت جديدة ّ
علي ،وأعترف
ّ
بأني لم أتمكن من فهمها فور سماعها وإدراك مغزاها
العميق وأهميتها القصوى ،فاحتجت إلى بعض الوقت

الستيعاب جوهرها ،خصوصًا أنها تتناول موضوعًا
ج ــدي ـدًا ع ـل ـ ّـي ،وي ـقــع أي ـضــا خ ــارج دائـ ــرة اخـتـصــاصــي
الضيقة.
لكنني كـنــت حــريـصــا أي ـضــا عـلــى االس ـت ـمــاع مـنــه إلــى

موضوع مؤلفه «املحاكمة» الفلسفي الذي ّبي فيه سبب
ّ
عدم تمكن القضاء األملاني من محاكمة املقاتلني الذين
شــاركــوا في عملية ميونيخ ،ونجوا من الكمني الغادر
بسبب انعدام اسم فلسطني من مفرداته!
وفــي مؤلفه «نــاقــوس النفط وخطر النضوب» الفكري
ّ
الـتـحـلـيـلــي بــام ـت ـيــاز ،أوضـ ــح كـيــف تـســنــى لكيسنجر
ّ
والقوى املهيمنة في الــواليــات املتحدة افتعال فضيحة
«ووتــرغ ـيــت» لتجميد صــاحـيــات الــرئـيــس نيكسون،
ّ
وتفردهم بتوجيه الحرب ومفاوضات التسوية ،فوضع
بــن أيــديـنــا وأمــامـنــا ـ ـ كما يـقــول ـ ـ شيطان النفط في
مقابلة راج ـفــة تـصــادمـيــة ،بـمــا تــزخــر مــن ت ـ ّ
ـردد وفــن
وع ـم ــاء ب ـص ـيــرة ،طــالـبــا «ال ــذاه ـ ّب ــن إل ــى الـغـفـلــة بــأقــدام
ليست لهم وقلوب ال تعقل التوقف ليروا بصيص أمل
إن فتحوا أعينهم» .لم يغفل العمل دور األنظمة القبلية
والطائفية التي تعمل اإلمبريالية على تعميم طغيانها
لتثبيت االح ـتــال الصهيوني عـلــى كـيــانــات متشظية
م ـت ـنــاحــرة .وف ـيــه نـعـثــر ع ـلــى مــواص ـلــة ال ـكــاتــب الـعـمــل
بمنهج توازن التناقض الذي ّاتبعه في َ
كتابيه «األبجدية
ودالالتها  -النظرية والتطبيق» و«جدلية الثنائي» حيث
ّ
جدلية حركة الـصــراع االستعماري في املنافسة
تابع
القوة ،التي ّاتبعها في جدليةّ
لالستحواذ على مكامن ّ
ً
ُبنية حروف األبجدية العربية؛ مقابال الحجج والبراهني
ببعضها ،وتــاركــا إيــاهــا لتشير إلــى املـســار واملصير،
سواء الذي أحدثته الحروب ،أو الذي ما انفكت تتابعه.
رســالــة املــؤلــف« :خـلــق التناقض ض ــروري للعبور من
خالله إلى الهيمنة».

وإذ ننظر إلى ما يجري في بالدنا ،نــدرك مدى صدق
تحليالته وصحتها.
عــاصــم امل ـصــري رج ــل أع ـمــال ومـفـكــر ،عـمــل بصمت،
غير مكترث بالشهرة ،لكن القارئ الباحث عن مؤلفات
فكرية عميقة يعرفه من مؤلفاته اإلبداعية السابقة ،في
املجاالت املعرفية واألدبية التي سبق لنا عرض بعضها.
في عرضي األخير في ملحق «كلمات» الصادر بتاريخ
 21كــانــون األول (ديـسـمـبــر) املــاضــي ،كـتـبـ ُـت« :الـعــالــم
الكبير لم يقصد بمؤلفه هــذا ومــا سبقه في املوضوع
نفسه ،بحثًا لغويًا مـجـ ّـردًا ،إذ أنهاه بالقول :إن تراثنا
يستصرخ أب ـنــاءه ألخــذ امل ـبــادرة فــي التحقق مما أتى
عليه املستشرقون بإعادة قراءته بعيون عربية وبلسان
مبني ،وكي ال تبقى وجهة نظر فردية ،يتمنى أن ُيصار
إلى تشكيل مجموعات من علماء اللغة تعمل معًا على
توص ًال إلى رأي ّ
فك رموز الكتابات القديمة ُّ
موحد ،فال
يبقى إرثـنــا وجـهــات نظر متباينة ومـشــرذمــة» .ووعــد
ق ـ ـ ّـراءه أي ـضــا بــالـلـقــاء فــي مــؤلــف جــديــد أع ـطــاه عـنــوان
«املختلف املــؤتـ ِـلــف بــن األلـســن الشقيقة» .هــذا املؤلف
ِ
سيصدر قريبًا لكن مــن دون اللقاء بعاصم املصري
الذي غادر الجغرافيا بعد يومني من تاريخ والدته قبل
واح ــد وثـمــانــن عــامــا ،واسـتـحــال عـطـرًا نتنفسه ،نحن
َ
مـحـبـيــه ،أي ـضــا بــال ـقــرب م ــن ســوســن ُوم ــزن ــة وغـ َّـســان
ً
وفطام ،أوال وليس أخيرًا ،ونتدفأ بفكره ملواجهة صقيع
أنـظـمــة فـســاد ال ـب ـتــرودوالر وإف ـســادهــا .وه ــو لـنــا دليل
للتفكير العميق كي ال نكون أكثر من فعل ماض ناقص
في كتب التاريخ.
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من بيروت إلى باريس
ّ
كلنا عصام خليفة!

صورة
وخبر

ّ
المجسـم الضخـم الـذي ّ
صممـه وفـاز بالمركـز
أطلـق الفنـان ألبـرت تـورو اسـم  SOS Amazoniaعلـى
ّ
األول ضمـن المسـابقة التـي أجريـت أخيـرًا فـي موكـب «اليـوم األبيـض» .تجـري المسـابقة فـي سـياق
ّ
فعاليـات «كرنفـال السـود والبيـض» فـي مدينـة باسـتو الكولومبيـة .يعـد هـذا الحـدث األكبـر مـن نوعـه
فـي المنطقـة الجنوبيـة الغربيـة مـن البلاد ،وتعـود أصوله إلى مزيـج من أشـكال التعبيـر الثقافي لدول
األنديـز واألمـازون والمحيـط الهـادئ .كمـا يتـم االحتفـال بـه سـنويًا ،وهـو مدرج علـى قائمة اليونسـكو
للتـراث الثقافـي غيـر المـادي منـذ عـام ( .2009راول أربوليـدا ـــ أ ف ب)

بـعــد اجـتـمــاعـهــا ف ــي مـقــر «امل ـج ـلــس الـثـقــافــي لـلـبـنــان الـجـنــوبــي»
ملـنــاقـشــة م ــوض ــوع إح ــال ــة الــدك ـتــور ع ـصــام خـلـيـفــة إل ــى الـقـضــاء
(األخـبــار  ،)4/1/2020أصــدرت الهيئات الثقافية اللبنانية بيانًا
استنكرت فيه الـقــرار الـصــادر عــن الهيئة االتهامية فــي بيروت
بحق «رمز من رموز الثقافة في لبنان والعالم العربي ،واملناضل
النقابي واملـفـكــر الـحــر والـبــاحــث ال ـجــريء والـنــاشــط فــي الهيئات
الثقافية ...املؤمن بحرية الكلمة والفكر وبالديمقراطية وسيادة
دولة القانون واملؤسسات ،واملدافع الصلب عن الجامعة اللبنانية
ً
املجتمعون ّأن «رجــا
واستقالليتها ،طالبًا وأس ـتــاذًا» .وأضــاف
ّ
أنتج عشرات األبحاث والكتب دفاعًا عن لبنان وحقه في أرضه
ومياهه ال يمكن التعامل معه على طريقة املجرمني واللصوص،
فــي الــوقــت ال ــذي لــم ُي ـحـ ِّـرك فيه الـقـضــاء ساكنًا تـجــاه الفاسدين
ودع ــاوى الـفـســاد ،الـتــي تـنــام فــي أدراج ــه ،علمًا بــأن الـجــرم الــذي
َ
يالحق بموجبه الدكتور خليفة اآلن قد ُب ّرئ منه على يد القضاء
ال ـنــزيــه» .فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،دع ــت الـهـيـئــات الـثـقــافـيــة إل ــى تطبيق
الكيدية واملحسوبيات واحـتــرام هذه
القانون «بعدالة بعيدًا عــن
ً
القامة الوطنية الشامخة» ،محذرة من «استمرار الضرب بعرض
ّ
للحريات العامة والفردية التي كفلها الدستور اللبناني».
الحائط
في سياق متصل ،أكد «التجمع اللبناني في فرنسا ملساندة الحراك
الشعبي فــي لـبـنــان» ،فــي ب ـيــانّ ،أن «ال أح ــد ف ــوق سـقــف الـقــانــون
ومكافحة الـفـســاد ،هــذا مــا أجمع عليه منتفضو  17تشرين في
ساحات الوطن على اختالفها ،وصدقية القضاء على املحك ،وقد
أتت الفرصة ملمارسة االستقاللية والحكم بالعدل .هي مسؤولية
أولــى يفرضها هــذا االلتفاف الشعبي غير املسبوق حــول قضية
يجرم فيها البريء والشفاف ّ
ّ
ويبرأ فيها الظالم والفاسد» .وسأل:
«هــل األولــويــة فــي الـظــرف الــراهــن هــي لـقــرار الهيئة االتـهــامـيــة في
بـيــروت بإلقاء القبض على خليفة بجنحة امل ــادة  408مــن قانون
العقوبات متبعة بالجناية بعدما كان قاضي التحقيق قد منع عنه
املحاكمة في ما أثــاره وزمــاء له حــول شــؤون الجامعة اللبنانية.
أمــا كــان األول ــى هــو التحقيق فــي مــا أثير عــن الفساد املستشري
في تعيينات مسؤوليها وأدائـهــم منذ عقود بتغطية من األحــزاب
ّ
التجمع ّأن على مجلس القضاء
السياسية امل ـعــروفــة؟» .واعـتـبــر
األعلى والنيابة العامة التمييزية املبادرة فورًا إلى تصحيح مسار
العدالة ووضــع حــد لسوء استخدام السلطة ،قبل أن يختم بيانه
بالقول« :مسؤوليتنا اليوم هي الــدفــاع عن عصام خليفة لسجله
الـحــافــل مـنــذ السبعينات فــي حـقــول الـثـقــافــة والـتـعـلـيــم واملــواقــف
الوطنية وفي دفاعه الدائم والعنيد عن استقاللية الجامعة اللبنانية
ومصلحة طالبها وأساتذتها.»...

منوعات
صور ...منارة السينما والمسرح

ّ
والحب
الثورة
بين
ّ
«مندس» في «المدينة»
ت ـحــت ع ـن ــوان «م ـ ـنـ ــداس» ،يحتضن
«مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت)،
األحـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ق ـ ـ ـ ـ ــراءة م ـم ـس ــرح ــة
م ــن ت ــأل ـي ــف وإخـ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل األم ــن
(الصورة) .يحكي العمل قصة «نزار»
الــذي أنهكه العمل الثوري من جهة،
العاطفية من جهة أخــرى...
وعالقته
ّ
ّ
وحني ّ
شيء ،وجد
كل
عن
ي
التخل
ر
قر
ّ
نفسه وح ـي ـدًا فــي مــرمــى االتـهــامــات
ب ـ ـ «االنـ ـ ــدسـ ـ ــاس» م ــن ِق ـب ــل ال ـش ـعــب.
أم ـ ــا الـ ـسـ ـب ــب ،ف ـه ــو «ح ـ ــادث ـ ــة أل ـي ـمــة
وقـعــت فــي منتجع الــزيـتــونــة ب ــاي»،
وف ــق ال ـن ـ ّـص ال ـ ــوارد ع ـلــى الـصـفـحــة
الـخــاصــة بــالـنـشــاط عـلــى فايسبوك.
يـتـشــارك بــاســل األم ــن التمثيل مــع:
عبد الرحيم العوجي ،زيــاد شكرون
وجوي سليم.
«منداس» :األحد  12كانون الثاني (يناير)
ً
مساء
الحالي ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ ـ ـ «م ـس ــرح امل ــدي ـن ــة» (ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ب ـي ــروت).
لالستعالم01/753010 :

هيالريون كبوجي
ساري حنفي:
التربية بين الدين والفلسفة المطران المقاوم
ضـ ـ ـم ـ ــن األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ــع لـ ـلـ ـتـ ـج ــدي ــد
واالجـتـهــاد عند اإلم ــام الخامنئي،
ال ــذي سينعقد قريبًا تحت عنوان
«التربية والتعليم ـ ـ جدلية األسلمة
والعلمنة» ،يــدعــو «معهد املـعــارف
الـ ـحـ ـكـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة
وال ـف ـل ـ ُس ـف ـيــة» ،غ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس ،إلــى
ن ـ ــدوة تـ ـق ــام ف ــي مـ ـق ـ ّـره ف ــي مـنـطـقــة
الذي
السان تيريز .العنوان الرئيس َ
ي ـت ـم ـحــور ح ــول ــه ال ـن ـش ــاط املــرتــقــب
هو« :التربية :دور الدين والفلسفة
ك ــأخ ــاق» ،عـلــى أن يـتـحـ ّـدث خالله
أسـ ـت ــاذ ع ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع وال ـب ــاح ــث
ساري حنفي (الصورة).

فــي ال ــذك ــرى الـسـنــويــة الـثــانـيــة على
رحـ ـي ــل مـ ـط ــران الـ ـق ــدس ه ـي ــاري ــون
كـبــوجــي ( 1922ـ ـ  /2017ال ـصــورة)،
ّ
يـ ـن ــظ ــم مـ ـنـ ـت ــدى «تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـوالت» نـ ــدوة
ال ـ ـيـ ــوم األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،فـ ــي ص ــالـ ـت ــه فــي
وسط بيروت .تحمل الندوة عنوان
«الالهوت املقاوم من املطران كبوجي
إلــى املـطــران عطالله حـنــا» .النشاط
الذي ّ
تقدمه الصحافية ثريا عاصي،
ي ـجــري ب ـم ـشــاركــة امل ـحــام ـيــة بـشــرى
الـخـلـيــل ،واإلعــام ـيــة رنــدلــى جـبــور،
والكاتب حسن حمادة .تتخلل اللقاء
مــداخـلــة لــرئـيــس أســاقـفــة سبسطية
للروم األرثوذكس في القدس املحتلة
املطران عطالله حنا.

ن ـ ــدوة «ال ـت ــرب ـي ــة :دور ال ــدي ــن والـفـلـسـفــة
كـ ـ ــأخـ ـ ــاق» :غ ـ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس ـ ـ ـ ال ـس ــاع ــة
الـســادســة مـسـ ًـاء ـ ـ ّ
مقر «معهد املعارف
الحكمية» (سان تيريز ـ ضاحية بيروت
الجنوبية ـ ّ
مجمع يحفوفي ـ بلوك (/)c
ط .)3لالستعالم05/642191 :

ندوة «الالهوت املقاوم من املطران كبوجي
إلى املطران عطالله حنا» :اليوم ـ الساعة
الثالثة والنصف بعد الظهر ـ صالة منتدى
«ت ـ ـحـ ـ ّـوالت» ف ــي مـبـنــى ج ــري ــدة «ال ـن ـهــار»
(ب ـن ــاي ــة الـ ـب ــرج ـ ـ ـ ال ـط ـب ـقــة ال ــرابـ ـع ــة /وســط
بيروت).

يــواصــل «املـســرح الوطني اللبناني» في
مــدي ـنــة ص ــور (ج ـن ــوب ل ـب ـنــان) اسـتـقـبــال
األنشطة الفنية ّ
املنوعة .في هذا السياق،
تــدعــو «جمعية تـيــرو للفنون» و«مـســرح
إس ـط ـن ـب ــول ــي» ل ـح ـض ــور ع ـ ــرض ف ـي ـلـ َـمـ ْـي
«ال ـعــودة إلــى ســاو بــاولــو» (إخ ــراج ياغو
هـ ــاتـ ــوري ـ ـ ـ ب ـط ــول ــة ق ــاس ــم إس ـط ـن ـبــولــي)
و«الحلم» ( First Dreamـ إخــراج العراقي
م ـح ـمــد الـ ـع ــام ــري) أي ـ ــام ال ـس ـبــت واألحـ ــد
واالثنني املقبلة.
الـشــريــط ّ
األول ال ــذي ص ـ ِّـور فــي الـبــرازيــل،
يتناول قصة رجــل لبناني لجأ إلــى هذا
البلد بحثًا عن حلمه الذي يمكن أن يضيع
فــي ّ
ّ
وثائقي
أي لحظةّ .أم ــا الـثــانــي ،فهو
يتناول فترة افتتاح «مسرح إسطنبولي»
(بني عامي  2014و.)2015
غد الجمعة ،سيكون
غدًا الخميس وبعد ٍ
الـصـغــار على مــوعــد مــع عــرض مسرحي
خ ـ ــاص ب ـ ّه ــم ب ـع ـن ــوان «قـ ـ ــوة األصـ ــدقـ ــاء»
(إن ـت ــاج ات ـح ــاد ب ـلــديــات صـ ــور) سـبــق أن
قـ ّـدمــه فــريــق «م ـســرح إسـطـنـبــولــي» الـعــام
املــاضــي .يتناول العمل مخاطر طبيعية
مـعـ ّـرضــة لـهــا مــديـنــة ص ــور ،عـلــى رأسـهــا
ال ـ ـ ــزالزل وال ـف ـي ـض ــان ــات ،مـسـلـطــا ال ـضــوء
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة الـ ـتـ ـص ـ ّـرف ف ــي حـ ــال وق ــوع
ّ
املوجه إلى طالب
األمــر« .قـ ّـوة األصدقاء»
امل ــدارسّ ،
توجيهيًا
يعد عرضًا تثقيفيًا ـ
ّ
ال يخلو مــن الـكــومـيــديــا .مــع العلم بأنه
ّ
الفيديو،
تفاعلي يعتمد أيضًا على تقنية ّ
وفق ما قال قاسم إسطنبولي في اتصال
مع «األخبار».

عرض َ
فيلمي «العودة إلى ساو باولو» و«الحلم»:
 11و 12و 13كــانــون الـثــانــي (يـنــايــر) الـحــالــي/
م ـســرح ـيــة «قـ ـ ــوة األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء» :غ ـ ـدًا الـخـمـيــس
وبعد غـ ٍـد الجمعة ـ ـ الساعة الرابعة بعد الظهر
ـ ـ «املـســرح الوطني اللبناني» (صــور ـ امليناء ـ
الـحــارة القديمة ،جانب املحكمة املدنية /جنوب
لبنان) .لالستعالم70/903846 :
ّ
يجسد قاسم إسطنبولي بطولة فيلم
«العودة إلى ساو باولو»

