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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

وصفة البيان الوزاري :الناس والمجتمع الــدولي
تجتمع الحكومة اليوم لمناقشة
البيان الوزاري .إن لم ُيكتب مضمونه
في بيان الحكومة السابقة ،فقد
كتبته األزمة المالية واالقتصادية
المتفاقمة .الوضع ال يحتمل الكثير
من الوعود .األولوية لتنفيذ سياسات
قادرة على انتشال البلد من االنهيار،
ولذلك لن يتأخر إقرار البيان الذي أدخل
« 17تشرين» في ديباجته ،مع تركيزه
على اإلصالح ومكافحة الفساد

الــدائ ـمــة الـعـضــويــة ف ــي مـجـلــس االم ــن
ال ــدول ــي وأملــان ـيــا وإيـطــالـيــا واالت ـحــاد
االوروبـ ـ ــي وجــام ـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة)،
الـتــي دع ــت جميع األطـ ــراف اللبنانية
إلــى «تطبيق سياسة ملموسة للنأي
بالنفس عن النزاعات الخارجية» .كما
كــررت الــدعــوة إلــى «نــزع ســاح جميع
املـجـمــوعــات املـسـلـحــة فــي ل ـب ـنــان» .في
االقتصاد ،دعت «املجموعة» الحكومة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة إلـ ــى اإلس ـ ـ ــراع ف ــي اع ـت ـمــاد
ت ــدابـ ـي ــر وإص ـ ــاح ـ ــات جـ ــذريـ ــة وذات
مـصــداقـيــة تـلـ ّـبــي طـلـبــات الـشـعــب ،وال
سيما تنفيذ خطة إص ــاح الكهرباء،
وإص ـ ـ ـ ــاح املـ ــؤس ـ ـسـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
التابعة للدولة ،وإقرار وتطبيق قوانني
ف ـعــالــة لـلـمـشـتــريــات ال ـح ـكــوم ـيــة .كما
حثت السلطات على «مكافحة الفساد
ّ
والتهرب الضريبي ،ودعــم استقاللية
القضاء ،مؤكدة على «ضرورة الحفاظ
على االستقرار الداخلي وحماية حق
التظاهر السلمي».
الشعب سبق أن سمع الرئيس السابق
لـلـحـكــومــة ي ـقــول إن «ال ـفــرصــة متاحة
ملشروع نهوض اقتصادي واجتماعي
وخدماتي واستثماري واع ــد» .هــؤالء
عايشوا النتيجة وهم حكمًا لم يعودوا
قــادريــن على سماع املزيد من الوعود
الفارغة.

بـعــد إنـجــاز عملية الـتـسـ ّـلــم والتسليم
فــي أكـثــر مــن وزارة ،حــان وقــت البيان
ال ـ ـ ــوزاري .ذل ــك ب ـيــان لـ ــزوم م ــا ال يـلــزم
اعـ ـت ــادت ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة على
تضمينه الـكـثـيــر مــن ال ــوع ــود ال ـتــي ال
تتحقق .بـيــان حـكــومــة الــرئـيــس سعد
ال ـح ــري ــري م ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك .ي ـك ـفــي أن
نـتــذكــر أنـهــا كــانــت «حـكــومــة ال ـق ــرارات
الجريئة واإلص ــاح ــات الـتــي ال مجال
ل ـل ـت ـهــرب م ـن ـهــا ب ـع ــد ال ـ ـيـ ــوم ،حـكــومــة
تـ ـتـ ـص ــدى ألسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـخـ ـل ــل االداري
وال ـف ـســاد املــالــي وال ـت ـهــرب الـضــريـبــي،
حـكــومــة تـخــاطــب م ـعــانــاة اللبنانيني
وتـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــات ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب وال ـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــات
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل وتـ ـض ــع فـ ــي أول ــوي ــات ـه ــا
االستقرار السياسي واألمني واألمــان
اإلجتماعي لكل املواطنني».
كــانــت النتيجة أن الشباب والشابات

مجموعة دعم لبنان :النأي
بالنفس واإلصالح
فــي أعـلــى نسبة بـطــالــة عــرفـهــا لبنان،
وأن ال ـش ـب ــاب والـ ـش ــاب ــات يـنـتـفـضــون
م ـنــذ  100ي ــوم ض ــد ال ـس ـيــاســات الـتــي
أوصلت البلد إلى اإلفالس ،فال الفساد
كوفح وال اإلصــاح أنجز وال القرارات
الـ ـج ــريـ ـئ ــة اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذت .وطـ ـبـ ـع ــا انـ ـه ــار
االستقرار النقدي واملالي الذي وعدت
الحكومة باملحافظة عليه .مــا حصل
كان املحافظة على عدة الشغل نفسها:
محاصصة في التلزيمات والتوظيف
وسرقة املال العام.
املـهـمــة أص ـعــب ال ـي ــوم .ل ــم يـعــد ممكنًا
حشو الـبـيــان ال ــوزاري بــأبـيــات الشعر
وال ـن ـث ــر .ك ــل ك ـل ـمــة س ـت ـك ـتــب ي ـج ــب أن
تـكــون الحكومة ق ــادرة على تنفيذها.
أي أمر آخر يجعلها جسر العبور إلى
اإلفالس.
امل ـه ـمــة واض ـح ــة ه ــذه امل ـ ــرة .ومـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـق ــد ج ـل ـس ــة الـ ـي ــوم

ُ
«الوفاء للقاومة» :لن نجامل

الحكومة تسترشد بماكنزي وتستعير بند «المقاومة» من الحريري (هيثم الموسوي)

مل ـن ــاق ـش ــة م ـ ـسـ ــودة الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـ ـ ــوزاري،
س ـي ـكــون م ــدع ـوًا ل ــإس ــراع ف ــي إن ـجــاز
ال ـب ـيــان ،تـمـهـيـدًا لـيـمـثــل أمـ ــام مجلس
النواب األسبوع املقبل ،قبل االنكباب
على العمل ،أو محاولة العمل.
أول املطبات تخطته الحكومة .الدعم
ال ــداخـ ـل ــي ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه ك ـم ــا ال ــدع ــم
الـ ــدولـ ــي .ب ـعــد م ــوق ــف ول ـي ــد جـنـبــاط
الـ ــداعـ ــي إلعـ ـط ــاء ال ـح ـك ــوم ــة ال ـفــرصــة
لـتـعـمــل ،القـ ــاه ال ـح ــري ــري ف ــي االت ـج ــاه
نـفـســه .ف ـقــال إن ــه «م ــن ال ـســابــق ألوان ــه
إط ــاق األح ـكــام بشأنها ،مــع مالحظة
أن تشكيلها كان خطوة مطلوبة سبق
شددنا عليها لضرورات دستورية
أن ّ
وع ـم ـل ـي ــة وم ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ن ــراق ــب
ع ـم ـل ـهــا ون ـت ــاب ــع تــوج ـهــات ـهــا آخ ــذي ــن
فــي االعـتـبــار حــاجــة الـبــاد إلــى فرصة
اللتقاط األنـفــاس» .املهادنة للحكومة

لــم تنعكس مـهــادنــة ألطــراف ـهــا .وزي ــرة
الــداخـلـيــة الـســابـقــة ري ــا الـحـســن ،قالت
أمـ ـ ــس إن مـ ــن ال ـص ـع ــب أن ي ـت ـعــايــش
ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ــع رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
وج ـبــران بــاسـيــل بـعــد ال ـيــوم .قــالــت إن
باسيل هو أكثر من ّ
خرب عليه ،وبعده
«القوات» ثم «االشتراكي» فحزب الله.
ال شــك أن املـعــارضــة ستكون حاضرة
وم ـت ــأه ـب ــة ،ل ـك ــن ذل ـ ــك ل ــم ي ـم ـنــع أك ـبــر
أقطابها من إعطائها الفرصة لتعمل.
لـ ــن يـ ـحـ ـت ــوي الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري عـلــى
م ـ ـفـ ــاجـ ــآت ،كـ ـم ــا لـ ــن يـ ـف ــرق عـ ــن الـ ــذي
س ـب ـق ــه .ت ـع ــدي ــات ب ـس ـي ـطــة تـتـنــاســب
مع املرحلة ،ومنها :تكريس انتفاضة
 17تشرين بوصفها علة وج ــود هذه
ال ـح ـك ــوم ــة ،أو كــال ـس ـعــي إلـ ــى ال ـع ــودة
ـدال من
إلــى تحقيق االسـتـقــرار املــالــي بـ ً
املحافظة عليه ،أو إلى تنفيذ سياسات

اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة «ت ـ ـس ـ ـتـ ــرشـ ــد» ب ـ ــدراس ـ ــة
«مـ ــاك ـ ـنـ ــزي» ب ـع ــد «إعـ ـ ـ ـ ــادة دراس ـت ـه ــا
ـاء على
مــن قـبــل خ ـبــراء مـخـتـصــن ،ب ـنـ ً
ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة فــي ال ـب ــاد» .وفــي
مسودة البيان حديث عن السعي إلى
ت ـمــويــل ال ــدول ــة ب ــا اس ـت ــدان ــة» ،ودع ــم
إعادة إحياء القطاع الخاص ،وخاصة
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة.
وستدرس الحكومة إمكان أن تدرج في
بيانها الوزاري ضرورة اتخاذ «قرارات
مــوجـعــة إلن ـق ــاذ االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي»،
و«دراس ــة إمكانية الـخــروج مــن االزمــة
من دون الحاجة الى الخارج ،وأي طلب
لدعم خارجي سيأخذ في عني االعتبار
الحفاظ على الكرامة الوطنية» .كذلك
يرد في مسودة البيان الوزاري بند عن
«الحق في السكن والعمل لوضع خطة
اسكانية شاملة» .املقاومة حاضرة كما

في صيغة البيان السابق ،الذي يؤكد
«حق املواطنني اللبنانيني في مقاومة
ورد اعـتــداءاتــه
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ّ
واسترجاع األراضي املحتلة».
ت ـ ـصـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ب ــأنـ ـه ــا
إص ــاحـ ـي ــة ت ــري ــد م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد،
واعـ ـ ـ ـ ــدة ب ــاالبـ ـتـ ـع ــاد عـ ــن الـ ـص ــراع ــات
الخارجية ،وبتنفيذ سياسات تحظى
بثقة اللبنانيني كما املجتمع الدولي.
لكن هذه تتضارب مع تلك .اللبنانيون
ي ــري ــدون وظ ــائ ــف واق ـت ـص ــادًا مـعــافــى،
وخ ـب ـزًا وم ـح ــروق ــات وك ـهــربــاء وم ـيــاه
ومـسـتــوى أدن ــى مــن ال ــذل عـلــى أب ــواب
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وف ـ ــي الـ ـط ــرق ــات ،فـيـمــا
املجتمع الــدولــي يــريــد فــرض برامجه
املـ ـع ـ ّـدة س ـل ـفــا .آخـ ــر امل ــواق ــف الــدول ـيــة
جــاء مــن «مجموعة الــدعــم الدولية من
اج ــل ل ـب ـنــان» (األم ـ ــم امل ـت ـحــدة والـ ــدول

في اجتماعها االسبوعي ،أكــدت كتلة
الوفاء للمقاومة على «أهمية أن يركز
الـبـيــان الـ ــوزاري على ال ـضــروري امللح
من املسائل واملواقف مع ايالء االهتمام
ال ـخ ــاص بـمـنـهـجـيــة امل ـعــال ـجــة لــأزمــة
الـنـقــديــة واملــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة الـتــي
يرزح تحت أعبائها املواطنون في هذه
املرحلة».
ولفتت إلى «أهمية تحقيق االصالحات
واس ـت ــرداد االمـ ــوال املـنـهــوبــة واعـتـبــار
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد شـ ــأنـ ــا دائ ـ ـمـ ــا مــن
ش ــؤونـ ـه ــا واهـ ـتـ ـم ــام ــاتـ ـه ــا» .وأكـ ـ ــدت
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة أن ي ـج ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــون
تــرجـمــة ذل ــك فــي الـقـضــاء واالم ــن وفــي
تحسني وضــع االدارة واملــالـيــة العامة
وال ـت ـل ــزي ـم ــات وال ـت ـع ـه ــدات والـ ـش ــؤون
ال ـع ـقــاريــة وال ـت ـج ــاري ــة وامل ـ ـبـ ــادرة الــى
املحاسبة على مختلف املستويات».
وبما يشبه التحذير من التماهي مع
ال ـس ـيــاســات ال ـغــرب ـيــة ،تـعـهــدت الكتلة
«ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــأن الـ ـسـ ـي ــادي ال ــوطـ ـن ــي أال
تجامل أحدا او تتسامح في مساءلته
ومحاسبته ازاء أي أمر يمس بسيادتنا
الوطنية وحقنا في استثمار مواردنا
وادارة شـ ــؤون ث ــرواتـ ـن ــا» .وق ــال ــت إن
«ال ـع ــاق ــات الــدول ـيــة مـحـكــومــة لسقف
سيادتنا الوطنية وملــدى التزام الدول
بهذه السيادة واحترامها».
(األخبار)

ابراهيم األمين

على مسؤوليتي...
في لبنان واملنطقة والعالم ،االسئلة متزاحمة حول ما يتوقع ان
يشهده لبنان في املرحلة املقبلة .كيف ستعمل الحكومة وكيف
ستعمل الدولة وكيف سيتصرف الناس؟ وهل العالم القريب او
البعيد يهتم بنا ،ام اننا متروكون ملصيرنا؟
في لبنان واقع سياسي واقتصادي وامني واجتماعي وثقافي
متصل بالصراع على الهوية .والصراع على الهوية اليوم ال يتعلق
بخلفية طائفية او مذهبية او مناطقية .واالخطر ،ان الصراع على
الهوية في لبنان ليس صراعًا طبقيًا .الصراع الحقيقي ،ينحصر في
معركة املحاور املتواجهة في املنطقة ،بني تيارين ،واحد منضو في
محور املقاومة واخر في محور اميركا  -السعودية  -اسرائيل .اما
الجزء االخر من الناس فهم أقلية ،وليسوا كما ّيدعون ،وال يمثلون
في اي انتخابات حقيقية اكثر من خمسة في املئة .وهذا الحساب
يعني اآلتي:
املجموعات الشعبية الناشطة خلف شعارات مطلبية تستهدف قلب
النظام لناحية تغيير جذري في سياساته وتركيبته وشخوصه،
هي مجموعات صغيرة ،ليست واسعة االنتشار ،وال واسعة النفوذ

حزب الله لن يفعل شيئا على االطالق .لن يقوم بأي
خطوة .قد يكون االكثر نأيا بنفسه عن كل شيء
والتأثير .واالمر ال يتصل حصرًا بامليديا وما تقرر في عملية
صناعة النجوم ،بل في كون الناس ليست منجذبة الى االفكار
الراديكالية فعليا .الجمهور يرفع سقف املطالب ،ليقبل بالقليل .وهذا
ديدن اللبنانيني مع االسف .وهذه املجموعات ،تعتقد ان بمقدورها
معارضة املشروع االميركي  -السعودي  -االسرائيلي للمنطقة،
وهي تختلف مع القوى املنضوية في محور املقاومة ،حول صعوبة
خوض معركة على الجانبني .وهي حجة قوى املقاومة التي ال تريد
ان يجرها احد الى معركة ال تخدم معركتها االساسية .وبمعنى
ادق ،فان قوى املقاومة ال يمكن ان تكون مع القهر والفساد ،لكنها
ال تتصرف على ان مواجهة هذه االمور باتت اولوية تفرض نفسها
على اي بند اخر .والنتيجة تكون :ال نمانع قيام دولة طبيعية عادلة،
لكننا لن نصرف كل جهدنا وطاقتنا هنا ،الننا نعتقد بأن هزيمة
املشروع االميركي  -السعودي  -االسرائيلي تمثل االولوية ،وان كل
تراجع لحضور اميركا وهيمنتها سينعكس تراجعا في االزمات
الداخلية للبنان وبقية دول املنطقة.
عمليا ،سيكون لبنان امام موجة جديدة من التشاطر .كل الفريق
الذي يقول انه يواجه الفساد ،يخشى اعالن موقف رافض ومقاوم
للضغوط االميركية .هو ايضا ،مثل املقاومة ،ال يريد ان يخسر
جهدا خارج ما يعتبره االولوية في اسقاط الحكومات .ولكي يكون
املرء منصفا :إذا كانت هذه املجموعات تعمل فعليا الجل مستقبل
افضل للبنان ،واذا كانت فعليا تعتبر املشروع االميركي  -السعودي
 االسرائيلي معاديا ،فهي تعتمد نفس منطق قوى املقاومة .اي انهاتعتبر ان تصفية النظام العميل للغرب في لبنان ،سيساعد على
هزيمة املشروع االميركي في املنطقة .ولذلك ،ال يعتقد اصحاب هذه
الوجهة انهم يقبلون االستراتيجية املعاكسة املعتمدة من جانب قوى
املقاومة.
وهذه املجموعات ليست كبيرة في كل االحوال .اساسها الحزب
الشيوعي الذي اصدر ،قبل أيام ،برنامجه السياسي واالقتصادي
للمرحلة االنتقالية في مواجهة األزمة القائمة في البالد ،ليس فيه
من صلة باالفكار التي يفترض ان يحملها الحزب نفسه (لنا

تقرير
(مروان
طحطح)

هل باع جنبالط «المعارضة الشرسة» مقابل وزارة اإلعالم؟
ّ
ات ـســم مــوقــف الـنــائــب الـســابــق وليد
ج ـن ـب ــاط م ــن م ـن ــزل ال ــرئ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري ع ـش ـيــة والدة ال ـح ـكــومــة،
ب ــ«ل ـطــافــة» زائ ـ ــدة ،ال تـعـكــس موقفًا
مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض ـ ــا م ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
االشـتــراكــي ،ال ــذي سبق أن اعتبرها
«وزارة اللون الــواحــد» .لكن املفاجأة
في موقف جنبالط ،سرعان ما ّ
تتبدد
ح ــن يـظـهــر اس ــم وزيـ ــرة اإلعـ ــام في
حكومة الرئيس حسان ديــاب ،منال

عبد الصمد ،وال ّ
سيما صورتها في
قصر املـخـتــارة أثـنــاء زي ــارة وفــد من
َ
بلدتي عماطور وعني عنوب للنائب
تيمور جنبالط ،لشكره على مساعي
والــده في تعيينها ،رئيسة مصلحة
التدقيق واالس ـت ــردادات فــي مديرية
الـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـض ــاف ــة
ف ــي وزارة املــال ـيــة ،وص ـ ــورة وحـيــدة
نـشــرتـهــا ع ـلــى أن ـس ـت ـغ ــرام ،م ــع كلب
ج ـن ـبــاط «الـ ــراحـ ــل» أوسـ ـك ــار ،وهــي

تكيل له املديح بعد موته.
في «السوق السياسي» ،تدور رواية
ّ
التحول في موقف جنبالط،
عن هذا
ّ
يقف وراءه الرئيس نبيه بري ،لجهة
إق ـن ــاع ديـ ــاب ب ـتــوزيــر ع ـبــد الـصـمــد،
م ـق ــاب ــل ش ـ ـ ــراء ص ـم ــت جـ ـنـ ـب ــاط ،أو
ع ـلــى األقـ ــل الـتـخـفـيــف م ــن شــراسـتــه
ض ــد ال ـح ـكــومــة ف ــي املــرح ـلــة األولـ ــى.
وألن ب ـ ـ ـ ـ ّـري جـ ـسـ ـم ــه «ل ـ ـبـ ـ ّـيـ ــس» فــي
إيجاد املخارج والحلول التي تخرج

جنبالط من الورطات أو تعيده إلى
امللعب التقليدي وتكسر ّ
حدته تجاه
اآلخـ ــريـ ــن وح ـ ـ ـ ّـدة اآلخـ ــريـ ــن ت ـجــاهــه،
تبدو الرواية املنتشرة معقولة.
ت ـقــول ال ــرواي ــة إن ــه ف ــي ب ــداي ــة مـســار
التأليف ،سعى جنبالط ،عبر بــري،
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى وزارة ال ـص ـن ــاع ــة
ملصلحة ولـيــد ع ـ ّـس ــاف ،ثــم لـجــأ إلــى
ال ـ ـلـ ــواء ج ـم ـيــل ال ـس ـي ــد ،م ـق ـتــرحــا أن
ي ـك ــون ع ـس ــاف م ـش ـتــركــا بـيـنــه وبــن

النائب طــال أرســان على قاعدة أن
«رمـ ــزي مـشــرفـيــة آدمـ ــي ،لـكـنــه قريب
ج ـدًا مــن أرسـ ــان» .أرس ــان طبعًا لم
يقبل ،كما لم يقبل جنبالط أن يمنح
ّ
وتهرب من املوضوع.
ثقته للحكومة،
الـغــريــب ،أن جـنـبــاط ،مـثــل املـنـشـ ّـار،
يستفيد من ّ
تمسك ّ
بري به ،وال يوفر
الـسـيــد ل ـلــوصــول إل ــى مـ ــراده أيـضــا،
على الرغم من معرفته بالحساسية
القديمة الدائمة بني رئيس املجلس

ونائب البقاع.
وع ـنــدمــا وق ـعــت ال ــواق ـع ــة ،وت ـب ـ ّـن أن
أرس ـ ــان س ـي ـفــوز بـحـصــة األسـ ــد مع
اح ـت ـمــال تــوس ـيــع ال ـح ـكــومــة إل ــى 20
وزيـ ـ ـرًا ،ق ــال جـنـبــاط ل ـبــري إن لــديــه
اسمًا غير استفزازي ومحسوبًا على
دروز بيروت ،ثم تولى أحد النافذين
في الجامعة األميركية تسويق اسم
عبد الصمد لدى دياب.
وبحسب الرواية ،فإن بري قال لدياب

إن ــه ف ــي ح ــال ض ـ ّـم عـبــد الـصـمــد إلــى
الـحـكــومــة ،ف ـســوف ُيـ َـحـ ِّـيــد جـنـبــاط،
عندها طلب ديــاب إشــارة حسن نية
م ــن ج ـن ـبــاط ،الـ ــذي ال ـت ــزم بــالـهــدنــة
وت ـ ـعـ ـ ّـمـ ــد إعـ ـ ـ ــان م ــوقـ ـف ــه م ـ ــن م ـن ــزل
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،فـ ــوافـ ــق دي ـ ـ ـ ــاب .وخـ ــال
اجتماع الــرؤســاء الثالثة في بعبدا،
ّ
أخـ ـ ــرج ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف االسـ ـ ــم مــن
جيبه ودعمه بري.
ف ــي امل ـقــابــل ،تـنـفــي م ـص ــادر ف ــي عني

التينة ّ
أي عالقة لرئيس املجلس في
ّ
تسمية عبد الصمد ،وتؤكد أن «دياب
هو من ّ
سماها .وتشير املصادر إلى
ّ
أن «بري حاول مرارًا قبل التوجه إلى
بـعـبــدا ،إق ـنــاع الـنــائــب أسـعــد ح ــردان
(رئ ـيــس املـجـلــس األع ـلــى فــي الـحــزب
السوري القومي االجتماعي) بقبول
الحزب بدعم اسم درزي لتمثيله ،ولم
يسمع باسم الصمد إال في بعبدا».
(األخبار)

عودة مفصلة الى ادبيات وسلوكيات الحزب الشيوعي وكوادره).
وفيها ايضا مجموعة من الناشطني العلمانيني الذين لم يستقطبهم
اطار تنظيمي موحد .وربما هم ال يرغبون بذلك .لكن هؤالء تراهم
مبعثرين هنا وهناك ،ويفترضون النفسهم دورا كبيرا .لكن الحال
ليست على هذا النحو ،الن طبيعة االنقسام في لبنان ال تقوم وفق
الطبقات االجتماعية ومنظومة املصالح االقتصادية .بل ان االنقسام
في حدوده القصوى ،يتصل بحسابات «الجماعات» اللبنانية.
اليوم تشكلت حكومة جديدة .للذين يعرفون والذين ال يعرفون،
فقرار تأليف الحكومة هو على شكل تسوية واتفاق غير موقع
بني جميع املعنيني باالزمة اللبنانية .ملحور املقاومة حصته ودوره،
وللمحور االميركي  -السعودي  -االسرائيلي حصته ودوره ايضا.
وهذه الحكومة لن تقدر على قلب الطاولة ،النها قامت على فكرة
التسوية .اي انها قامت على اساس ان املعركة في لبنان وحوله
مستمرة ،ولم يفز بها طرف على اخر .حتى خروج قوى  14اذار
من الحكومة ال يعني خروجها من الدولة والسلطة ودائرة القرار
(سيبقى آل الحريري االكثر نفوذا في السراي الكبير ووزارة
الداخلية إلى حني يأتي من يطرد جميع من يعمل في ادارة هاتني
املؤسستني من الذين توظفوا بعد العام  ،1994ولن يكون بمقدور
حسان دياب ال اختيار قائد سرية حرسه الحكومي وال من يقدم
القهوة والشاي في مكتبه ،وهو سيرضى بذلك النه يعرف ان
التسوية التي حملته الى موقعه ،ال تشتمل على تغيير قواعد اللعبة).
وليد جنبالط موجود ليس في الحكومة وحسب ،بل كان حاضرا
في عدة جوالت من محادثات تأليفها .لم يجرؤ ميشال عون او
حزب الله او احد على تجاوزه او اغضابه عند اختيار الوزيرين
الدرزيني .وهو حال سعد الحريري نفسه ،الذي يهتم اآلن بمصير
كل انصاره في ادارات الدولة .وهو ايضا حال اميركا والسعودية
اللتني تنظران براحة وهدوء وطمأنينة الى ان هذه الحكومة ستهتم
بمراضاتهما تحت عنوان «استعادة ثقة املجتمع العربي والدولي».
ولن تقلق واشنطن والرياض ألن هذه الحكومة لن تتخذ اي اجراء
ّ
يشتم منه رائحة مراعاة او مراضاة املقاومة في املسائل الخالفية
الكبيرة.
والتسوية تتيح لكل الالعبني املحليني خوض املزيد من املعارك
لحماية انصارهم داخل ادارات الدولة .وستتيح لهم من خالل
الحكومة نفسها او من خالل املجلس النيابي او املرجعيات الطائفية
والدينية ،خوض كل معارك التعطيل او التسهيل لحماية مصالحهم.
وليس بني من تعاقب على ادارة الدولة ،من هو خائف من اي حساب
مقبل.
لكن السؤال هو ماذا سيفعل حزب الله؟
على مسؤوليتي ،حزب الله لن يفعل شيئا على االطالق .لن يقوم
بأي خطوة .قد يكون االكثر نأيا بنفسه عن كل شيء .لن يقف في
وجه املحاسبة ان لم تكن نتيجتها تدمير الهيكل .يعني «ياواش
ياواش» ،ولن يسمح لكل من في الحكومة ان يهدد مصلحة املقاومة
ولو على حساب كل شيء ،ولن يكون بمقدوره فرض سياسات
مختلفة بشأن ادارة االزمة املالية واالقتصادية ،ولن يختلف مع بقية
الناس من اجل تحقيق هذا الهدف او ذاك...
واذا كان البعض يعتقد ان هذه السياسة ستريح خصوم الحزب
او حتى حلفاءه ،فان حقيقة االمر ان هذه السياسة ستتعب البالد
كلها .ليس منطقيا او واقعيا او حتى اخالقيا تحميل الحزب
مسؤولية الخراب املتعاظم ،لكن الفكرة تتصل حصرًا بمبدأ أن
على حزب الله ان يجد وقتًا مستقطعًا ،وهو يتنقل بني امللفات
االستراتيجية ،العداد ورقة تحت عنوان :املسألة الداخلية اللبنانية!
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رسائل أميركية سبقت كالم بومبيو:
التعايش مع حزب الله غير مفيد
لم يعد حفظ االستقرار عنوانًا
وحيدًا للسياسة األميركية في لبنان ،ألن
لبنان أصبح مرادفًا لحكومة إصالحات
وحل األزمة المالية ووضع حزب الله.
فما قاله وزير الخارجية االميركي ال
يتعلق بالوضع الحكومي فحسب،
بعدما سبقته جملة رسائل
هيام القصيفي
ل ــم ي ـكــن ل ـب ـنــان الــرس ـمــي ي ـح ـتــاج الــى
تعليق وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو ح ــول لـبـنــان والــوضــع املــالــي
والـحـكــومــة ،لتصله الــرســالــة واضحة
أمــام الــرأي العام الــدولــي واملحلي ألن
كــل مــا قــالــه بومبيو لـيــس مفاجئًا ال
بــالـطــريـقــة وال بــالـفـحــوى ،إذا ك ــان قد
وصل الى مسامع عدد من املسؤولني
الرسميني في أشكال مختلفة ،إما من
خالل زيــارات املوفدين األميركيني ،أو
م ــن خ ــال رس ــائ ــل وص ـل ــت إل ـي ـهــم في
لبنان وفي واشنطن.
ّ
م ـ ـصـ ــدر سـ ـي ــاس ــي م ـ ــوث ـ ــوق أكـ ـ ـ ــد أن ــه
ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة الـســابـقــة لتأليف
ال ـح ـكــومــة ،ط ـلــب أح ــد امل ـس ــؤول ــن من
شخصية لبنانية مقربة من بومبيو
اس ـت ـط ــاع امل ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي ح ـيــال
ل ـب ـنــان ،ف ــي ض ــوء ال ـت ـط ــورات املحلية
واإلقليمية األخيرة .كان الجواب أكثر
ص ــراح ــة م ـمــا قــالــه ال ــوزي ــر األم ـيــركــي
عالنية ،إذ إنه أبلغ محدثه أن واشنطن
لــم تـعــد مقتنعة ب ــأن «الـتـعــايــش» مع
حــزب الـلــه وق ــوى سياسية فــي لبنان
مفيد ،وأن واشنطن لم تعد تريد سماع
وجهة النظر هذه وليست مقتنعة بها،
يرد هذا التعايش ويستمر به ،ال
ومن ِ
يسأل واشنطن عن رأيها .واستطرادًا
ال ش ـ ــأن ل ــواش ـن ـط ــن ب ـك ــل م ــا ت ـح ــاول
القوى السياسية القيام به بالتعاون
ّ
حكومي،
مع الحزب ،حكوميًا أو غير
ومـ ـ ــن يـ ـ ــرد أن ي ـت ـح ــال ــف مـ ــع ال ـح ــزب
ويـسـتـمــر بــال ـت ـعــاون ال ـس ـيــاســي معه
فـهــذا شــأنــه ،لـكــن عـلــى ه ــذه ال ـقــوى أن
تتحمل أيضًا مسؤوليتها في املوقف
ال ــذي تـتـخــذه .واس ـت ـطــرادًا ،كــانــت لغة

يمثل الناشط حسن
ياسين أمام القضاء
العسكري ،بتهمة «غير
واضحة» ،لحيازته ،وفق
قوى األمن الداخلي،
«زجاجات فيها بنزين»،
وقد افترض بيانها ،استباقًا
للتحقيقات ،أنها ّ
معدة
لـ«تصبح قنابل مولوتوف
لالستخدام في وسط
بيروت» ...باب «االجتهاد
ّ
األمني» قد ُيفتح حيال «نية»
الموقوف استخدام ًالمواد
ّ
ضد القوى ّ
األمنية مثال،
فيما بيانها نفسه أعلن أنه
«استخدمها أمام مصرف
ّ
وجمعية المصارف»،
لبنان
ّ
ّ
وهو ما يؤكد مرة جديدة
ّ
ّ
العدلية
«حساسية» الضابطة
تجاه التعرض للمصارف دون
«تحميل»
سواها ...وسهولة
ّ
معتقل واحد تهمًا عن كل
الشغب الذي مورس أمام
المصارف التي تحتجز ودائع
الناس
إيلده الغصين

(هيثم الموسوي)

الوزير األميركي صريحة في تحديد
املـســؤولـيــات لجهة «وض ــع حــزب الله
وتعاون أطــراف سياسيني معه ،األمر
الذي أدى الى هذا االنهيار الحتمي»،
بعيدًا عن كل مسار املفاوضات حول
تأليف الحكومة واملشاركني فيها.
حـ ــن وصـ ـل ــت ال ــرس ــال ــة الـ ـ ــى ل ـب ـن ــان،
ورغ ـ ـ ـ ــم أن ن ــاق ـل ـي ـه ــا أب ـ ـل ـ ـغـ ــوا ج ــدي ــة
املوقف األميركي ،اعتبر املعنيون في
ب ـي ــروت أن ال ـك ــام األم ـي ــرك ــي ه ــو من
ّ
ب ــاب الـتـحــذيــر لـيــس إل ،للضغط في
امللف الحكومي ،وعــدم مشاركة حزب

تقرير

عثمان يختار لدياب «كبير حراسه»
جرت العادة أن يتم تعيني آمر سرية الحرس
الـحـكــومــي ف ــي ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،بـنـ ًـاء
عـلــى اق ـت ــراح شـفـهــي مــن رئ ـيــس الـحـكــومــة
لوزير الداخلية أو للمدير العام لقوى األمن
الداخلي .وفي العادة ،يختار رئيس الحكومة
ضــابـطــا يـثــق ب ــه .الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ّ
«عي» ،بعد رئاسته لحكومته األولى ،العقيد
عماد عثمان آمرًا للحرس ،وهو الذي يعرفه
منذ أن كان األخير ضابطًا في السرية ،أيام
رئــاســة رفـّيــق الـحــريــري للحكومة ،إذ كــان
عثمان مكلفًا بمواكبة ابن رئيس الحكومة
عندما يــزور لبنان .وفــي حكومته الثانية،
«ع ـ ّـن» سـعــد الـحــريــري الــرائــد محمد تمام
برجاوي آمـرًا للسرية ،بعدما تولى األخير
اإلشراف على حماية قصر قريطم بعد عام
ً
 ،2005وصــوال إلــى حماية منزل الحريري

المعتقل حسن ياسين...
ّ
«المتهم» الوحيد بـ«مولوتوف» المصارف!

فــي وادي أب ــو جـمـيــل .ام ــا الــرئـيــس حسان
ديــاب ،فلم يترك له املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان فرصة اختيار
آم ــر لـســريــة ال ـح ــرس ،ب ــل ق ـصــده مقترحًا
عليه تعيني الرائد محمد عبد الله .واألخير
من إقليم الخروب ،املنطقة ذاتها التي ينتمي
إل ـي ـهــا ع ـث ـم ــان ،وه ـ ــذا ال ـس ـبــب ه ــو الــوح ـيــد
الــذي دفــع بعثمان إلــى اقتراحه .ديــاب وافق
على اقـتــراح املدير العام لقوى األمــن ،كونه
حريصًا على عــدم إظـهــار نفسه مستفزًا
لرجال الحريري في اإلدارة ،رغــم أنــه ،إبان
شهر تكليفه تأليف الحكومة ،كان بحماية
قــوة مــن الـحــرس الحكومي يــرأسـهــا الــرائــد
تمام القصار الــذي كــان متوقعًا أن يخلف
البرجاوي في إمرة السرية.
(األخبار)

الله فــي الحكومة .ورأوا أن واشنطن
ال تـ ــزال تــرعــى االس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي
واألمـنــي في لبنان ،ولــن تتخلى عنه،
وأن تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة س ـيــدفــع بها
حـكـمــا ال ــى أن تستمر فــي دعـمـهــا لــه،
تحت سقف احتمال عــودة التفاوض
بينها وبني إيران.
ت ــزام ـن ــا ،ت ـب ـلــغ امل ـع ـن ـيــون ف ــي ب ـيــروت
رســالــة أميركية مـفــادهــا أن واشنطن
لن تساعد لبنان ماليًا واقتصاديًا إن
لــم يساعد نفسه ،وهــي لــن تـقــدم على
خ ـط ــوات مـجــانـيــة ،ول ــن تــدفــع أي ــا من
ال ــدول املــانـحــة الــى تقديم مـســاعــدات،
ما لم يلجأ لبنان الى خطط اقتصادية
ومالية واضحة .وأي حكومة ال تقوم
ب ــإص ــاح ــات ل ــن تـت ـلـقــى دع ـم ــا مــالـيــا
ّ
ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ت ـم ــك ـن ـه ــا م ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
مشاريعها .مــرة جــديــدة ،قوبل الكالم
األمـيــركــي بالتجاهل ،وســط تأكيدات
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة الـلـبـنــانـيــة املعنية
أنـهــا ال ت ــزال تستند ال ــى شخصيات
ودوائر أميركية فاعلة تؤكد أنه ليس
في مصلحة اإلدارة األميركية التخلي
ّ
عــن لـبـنــان اقـتـصــاديــا ،وأن ـهــا ستحث
الدول املانحة على تقديم مساعداتها،
ك ــي ال ي ـت ـس ـبــب االن ـه ـي ــار ب ـمــزيــد مــن
ال ـف ــوض ــى .وتـسـتـنــد ه ــذه ال ـتــأك ـيــدات
ال ـ ــى املـ ــوقـ ــف ال ـف ــرن ـس ــي ال ـ ــداع ـ ــم ألي
حكومة من أجل إطالق متجدد ملؤتمر
«سـ ـ ـي ـ ــدر» ،وإلـ ـ ــى ح ــد م ــا إل ـ ــى مــوقــف
بــريـطــانـيــا واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي الــذي
سـيــدفــع حتمًا ال ــى احـتـضــان أميركي
للبنان ،رغم تبدل مواقف وتدابير دول
أوروبـيــة تجاه حــزب الله ،كبريطانيا
وأملانيا ،والحملة األميركية لتوسيع
هذه التدابير ،التي ّ
عبر عنها السفير
األميركي في أملانيا ريتشارد غرينيل
املعروف بتصلبه تجاه إيران.
وتـشـيــر مـعـلــومــات م ـصــادر سياسية

الـ ـ ــى أن ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـضـلــت
تجاهل الرسائل ،واكتفت بما هو قابل
لـلـتـطـبـيــق عـمـلـيــا ،أي ال ـش ــق املـتـعـلــق
بحماية التظاهرات الذي شددت عليه
كل الرسائل األميركية الدبلوماسية،
وت ـســريــع تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة كــإشــارة
اط ـم ـئ ـنــان لـجـلــب امل ـس ــاع ــدة الــدول ـيــة،
فـ ـيـ ـم ــا أبـ ـ ـ ـ ــدت اطـ ـمـ ـئـ ـن ــانـ ـه ــا الـ ـ ـ ــى أن
لـبـنــان عـلــى كــل مـسـتــويــاتــه الرسمية
الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة سـبــق أن أعطى
أج ــوب ــة ل ــواش ـن ـط ــن ح ـ ــول ح ـ ــزب ال ـلــه
وم ــوقـ ـع ــه فـ ــي امل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
وكــانــت ال ــدوائ ــر االمـيــركـيــة املختصة

ّ
المعنيون
رأى
في بيروت أن الكالم
من
األميركي هو ّ
باب التحذير ليس إل

مـتـفـهـمــة ل ــأج ــوب ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وه ــذا
األمـ ـ ــر ال يـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــا ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة.
لـكــن بـحـســب ه ــذه امل ـص ــادر ،ف ــإن هــذه
األج ـ ــوب ـ ــة ت ـت ـع ـلــق ب ـم ــرح ـل ــة س ــاب ـق ــة،
ودخـ ـ ـل ـ ــت ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــؤش ـ ــرات حــدي ـثــة
تتعلق بالعالقة األميركية اإليرانية،
وال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
وانـفـجــار الـتـظــاهــرات عـلــى نـحــو غير
مسبوق .لم تنظر واشنطن برضى الى
أداء السلطة السياسية في تجاهلها
ل ـل ـت ـظ ــاه ــرات ،وم ــوق ـف ـه ــا م ــن تــأل ـيــف
الحكومة سبق أن حددته عبر القنوات

املعتمدة أنه سيكون مشابهًا ملوقفها
مــن الـتـســويــة الــرئــاسـيــة ،مــع خـطــوات
م ـت ـق ــدم ــة أكـ ـث ــر ب ـس ـب ــب ت ـغ ـي ــر امل ـن ــاخ
اللبناني واإلقليمي .أما بالنسبة الى
ال ــوض ــع امل ــال ــي واالق ـت ـص ــادي ،فهناك
ش ـ ـقـ ــان ،واح ـ ـ ــد ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـع ـق ــوب ــات
التي ال تــزال قائمة بحسب معلومات
ق ــوى لـبـنــانـيــة عـلــى صـلــة بــواشـنـطــن،
ف ــي ح ــق شـخـصـيــات لـبـنــانـيــة ،وأنـهــا
ستعلن في الوقت املناسب .أما الشق
الثاني فيتعلق باالنهيار املــالــي .فقد
سـبــق أن أرس ـلــت واشـنـطــن مــع وكيل
وزيــر الخارجية دايفيد هيل ،رسائل
واض ـ ـحـ ــة ت ـت ـع ـلــق ب ـ ـضـ ــرورة تـشـكـيــل
حكومة ق ــادرة على إج ــراء إصــاحــات
ج ـ ـ ـ ــذري ـ ـ ـ ــة ،وب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدة عـ ـ ـ ــن مـ ـص ــال ــح
ال ـس ـيــاس ـيــن واألحـ ـ ـ ـ ــزاب .ون ـ ّـب ــه هـيــل
بوضوح إلــى أن الوضع املالي خطير
وال يحتمل املساومات التي تقوم بها
الـقــوى السياسية .وهــذا الـكــام عمره
شـهــر تـقــريـبــا .ورغ ــم أن بـعــض الـقــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة حـ ــاولـ ــت إض ـ ـفـ ــاء أج ـ ــواء
إيجابية على زي ــارة املــوفــد األميركي
وع ــدم دخــولــه فــي تفاصيل الحكومة
وتعبيره عن رغبة واشنطن في حفظ
استقرار لبنان ،إال أن هيل كان واضحًا
فــي تحديد أجـنــدة واشنطن وخاصة
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ،ول ــم يـكــن الـتـحــذيــر
من االنهيار املالي سوى أحد بنودها،
وال سيما أن املـعـلــومــات والتفاصيل
حول مستويات التدهور االقتصادي
الــداخ ـلــي أصـبـحــت عـلــى طــاولــة كثير
مــن الدبلوماسيني املعنيني مباشرة،
وه ـ ــم يـ ـتـ ـح ــدث ــون ع ـن ـه ــا ت ـف ـص ـي ـل ـيــا،
ويـلـتـقــون مــع واشـنـطــن عـلــى فـكــرة أن
لبنان يماطل في وضــع حد لالنهيار
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وعـ ـ ـ ــدم امل ـ ـسـ ــارعـ ــة إل ــى
إقــرار خطة إنقاذ تكون على مستوى
خطورة األزمة.

ب ــإش ــارة م ــن امل ــدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي
القاضي غسان عــويــداتُ ،يـحــال اليوم
امل ـع ـت ـقــل ح ـس ــن ي ــاس ــن إلـ ــى ال ـشــرطــة
ال ـع ـس ـكــريــة ،م ــن دون ّ
االدع ـ ـ ـ ــاء عـلـيــه،
وب ـت ـه ـمــة «غ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة» ،ق ــد ت ـكــون
حـ ـي ــازت ــه م ـ ـ ـ ـ ّ
ـواد م ـش ـت ـع ـل ــة ،بــان ـت ـظــار
إشــارة ّ
مفوض الحكومة لدى املحكمة
ّ
العسكرية.
يــاســن ك ــان قــد خـضــع للتحقيق معه
في ثكنة الحلو منذ ليل األربعاء ،بعد
اع ـت ـقــالــه م ــن أمـ ــام جـمـعـ ّـيــة امل ـص ــارف،
و«االدع ـ ـ ـ ــاء ع ـل ـيــه غ ـيــر واضـ ـ ــح» إذ لم
ّ
ي ـت ـمــكــن امل ـح ــام ــون م ــن االط ـ ــاع عـلــى
التحقيق األول ــي مـعــه .عــويــدات أشــار

أي ـضــا إل ــى ع ــرض يــاســن عـلــى طبيب
شــرعــي ،إنـمــا «عـلــى نفقته الـخــاصــة»،
وه ــو مــا يـخــالــف حـســن تطبيق امل ــادة
ّ
الجزائية ،إذ
 47من أصــول املحاكمات
إن هــذه الكلفة قدّ تمنع املوقوفني من
الحصول على حقهم بالكشف الطبي.
ّ
كما لم يتمكن محامو لجنة املحامني
ّ
املتطوعني للدفاع عن املتظاهرين من
ل ـقــائــه ق ـبــل خ ـضــوعــه لـلـتـحـقـيــق ،بما
يـخــالــف املـ ــادة امل ــذك ــورة ،وه ــم الـتـقــوه
بعد التحقيق معه.
اعـ ـتـ ـق ــال ي ــاس ــن ج ـ ــرى أم ـ ــام جـمـعـيــة
املصارف في ّ
الجميزة ،خالل مشاركته
ّ
ّ
االحتجاجية التي نظمت
في املسيرة
مساء األربعاء ،من أمام مصرف لبنان
ً
ّ
بالجمعية ،وصوال
في الحمرا ،مــرورًا
ّ
املديرية العامة لقوى
إلى البرملان .بيان
األمن الداخلي أفاد ،أمس ،عن «توقيف
ش ـخــص واحـ ــد ل ـح ـيــازتــه  5زج ــاج ــات
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـ ــادة ال ـب ـن ــزي ــن ،كــانــت
مـعـ ّـدة لتصبح قنابل مــولــوتــوف ،وقد
ج ــرى ســوقــه إل ــى ال ـق ـضــاء املـخـتــص»،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ت ـخ ـل ـيــة ج ـم ـي ــع م ــوق ــوف ــي
احتجاجات األربعاء في وسط بيروت.
ُ
البيان أرفق بصورة لزجاجات خمس
ّ
قال إنها «تحتوي على البنزين» وفقه،
ّ
أي ع ـلــى مـ ــواد مـشـتـعـلــة ،ل ـكــن الـبـ ّيــان
اجتهد حيال وجهة استعمالها بأنها
ّ
«معدة لتصبح قنابل مولوتوف».
ّ
«االج ـ ـت ـ ـهـ ــاد األمـ ـ ـن ـ ــي» بـ ـش ــأن «ال ـن ــي ــة
ّ
الجرمية» للموقوف ،حصل أيضًا في
بـيــان ق ــوى األم ــن أول مــن أم ــس ،الــذي
جــاء فيه «إن أحــد مثيري الشغب قام
برمي مادة البنزين على مبنى مصرف
لبنان وتكسير واجهة أحد املصارف،
ول ـ ـ ــدى تـ ـ ّ
ـوجـ ــه امل ـ ـظـ ــاهـ ــرة إلـ ـ ــى مـبـنــى
جـمـعـ ّـيــة امل ـص ــارف ،ح ــاول رم ــي عبوة
فتم توقيفه» .السؤال ّ
أخرىّ ،
األول الذي
َ
ُيطرح :ملاذا لم يلق القبض على «مثير
الشغب» حيث «رمى البنزين» من أمام
مصرف لبنان في الحمرا ،أو املصرف
الذي ّ
«كسر واجهته» ،قبل أن يصل إلى
ّ
ّ
جمعية املصارف في الجميزة؟ يتابع
ُ
ال ـب ـي ــان« :وضـ ـب ــط ب ـحــوزتــه  4ع ـبــوات
تـحـتــوي عـلــى مـ ـ ّـادة الـبـنــزيــن وقـنــابــل
م ــول ــوت ــوف كـ ــان ي ـن ــوي اس ـت ـخــدام ـهــا
ِّ
في وســط بـيــروت» .البيان وزع بتمام
التاسعة والنصف من مساء األربعاء،
أي بعد وقت قصير من اعتقال الشاب،
ف ـك ـيــف ت ـ ّ
ـوص ـ ّـل ال ـت ـح ـق ـيــق م ـعــه ب ـهــذه
الـســرعــة إل ــى أن ــه «ي ـنــوي استخدامها
ف ــي وسـ ــط ب ـ ـيـ ــروت» ومـ ــا ه ــي وج ـهــة

(مروان طحطح)

اسـتـخــدامـهــا؟ هــل اع ـتــرف بــذلــك تحت
ال ـض ــرب م ــن أمـ ــام جـمـعـ ّـيــة امل ـص ــارف،
حيث جــرى اعتقاله إلــى ثكنة الحلو؟
ّ
أم أن الـضــابـطــة ال ـعــدلـ ّـيــة بــاتــت تنفذ
املــادة  47من قانون أصــول املحاكمات
الـجــزائـ ّـيــة عـلــى وجــه الـســرعــة؟ وامل ــادة
ً
امل ــذك ــورة ل ــم ي ـح ـتــرم نـ ّـص ـهــا ك ــام ــا ال
في حالة ياسني وال في معظم حاالت
االع ـت ـق ــال ال ـتــي حـصـلــت م ـنــذ ان ـطــاق
االن ـت ـف ــاض ــة ،وه ــي تـقـضــي بــالـسـمــاح
لـلـمــوقــوف بــالـتــواصــل مــع أح ــد ذوي ــه،
ـام قـبــل التحقيق وليس
ومـقــابـلــة م ـحـ ٍ
ب ـعــد ان ـت ـهــائــه ،وط ـل ــب طـبـيــب شــرعــي

ّ
المديرية لم تعلن
فتح تحقيق في
الوحشي
الضرب
ّ
الذي تعرض له الناشط
دانيال أبي جمعة

ليس على نفقته ال ـخــاصــة ...وخاصة
أن رف ــاق املـعـتـقــل ذكـ ــروا أن ــه «ت ـعـ ّـرض
للضرب».
الـتـعـ ّـرض بــالـضــرب لـيــس جــديـدًا على
ّ
األمنية ،إذ لم نعرف حتى
املمارسات
اآلن م ــا ه ــي ن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـيــق ال ــذي
أع ـل ـنــت امل ــدي ـ ّ
ـري ــة ال ـعــامــة ل ـقــوى األم ــن
الداخلي عن فتحه بشأن فيديو ضرب
املعتقلني خالل نقلهم إلى داخــل ثكنة
الحلو .كما أن املديرية نفسها لم تعلن
إلى حينه فتحها تحقيقًا داخليًا حيال
س ــوء اس ـت ـخ ــدام ق ـنــابــل ال ـغ ــاز املـسـيــل
للدموع والرصاص املطاطي ...وكذلك
ل ــم ن ـع ــرف أي تـفـصـيــل ب ـش ــأن أح ـقـ ّـيــة
عناصرها باستخدام الحجارة لرشق
ّ
ّ
املديرية
املحتجني! مع ضــرورة تذكير
ّ
بـ ــأن ه ــذه امل ـم ــارس ــات اقـتـلـعــت عـيــون
ّ
عـ ــدد م ــن امل ـح ـت ــج ــن وبـ ـت ــرت أع ـض ــاء
بعضهم ،وسـ ّـبـبــت لكثيرين ارتجاجًا
في الدماغ وفقدانًا مؤقتًا للذاكرة .كما
أن التحقيق الــذي طلبته الــوزيــرة ريا
ّ
الحسن من املفتش العام لقوى األمن،
قد يكون مساره شبيهًا بما سبقه من
ّ
داخلية.
تحقيقات
ّ
ب ـمــا أن ي ــاس ــن اع ـت ـقــل أم ـ ــام جـمـعــيــة
املـ ـ ـص ـ ــارف ،ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض ب ــامل ــدي ـ ّ
ـري ــة
ّ
العامة والقضاء العسكري ،تذكر حادثة

ال ـضــرب «الــوح ـشـ ّـي» ال ــذي ت ـعـ ّـرض له
الناشط سليم الغضبان ،أمــام املبنى
ن ـف ـســه م ــن ق ـبــل ع ـنــاصــر قـ ــوى األمـ ــن،
أث ـن ــاء اعـتـقــالــه مـطـلــع تـشــريــن الـثــانــي
ّ
املــاضــي ،ألن ــه ح ــاول اع ـتــراض اعتقال
ّ
رفاقه في «الحركة الشبابية للتغيير»
ّ
الجمعية.
بعد إلقائهم بيانًا من داخل
ولم نعرف شيئًا حتى اآلن ،بخصوص
التحقيق بحادثة الضرب ّ
املبرح الذي
ظهر على جسد سليم بعد اإلفراج عنه،
ســواء عند اعتقاله أو في الطريق إلى
ثكنة الحلو ،وهو كان حينها مواطنًا
أعزل يحاول ورفاقه تسجيل اعتراض
سـلـمـ ّـي مــن داخ ــل الـجـمـعـ ّـيــة املـســؤولــة
ّ
عــن مـمــارســات امل ـصــارف بـحــق صغار
ّ
املديرية نفسها ،التي خرجت
املودعني.
ّ
بالبيانات التبريرية لكل املمارسات
واالع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،لـ ــم ت ـع ـلــن عـ ــن فـتـحـهــا
تحقيقًا بشأن حادثة الضرب الوحشي
ال ــذي ت ـعـ ّـرض لــه الـنــاشــط دان ـيــال أبــي
جمعة ،على أي ــدي «مكافحة الشغب»
منتصف كانون األول املاضي ،ما ّأدى
إلــى تـضـ ّـرر فـقــرات ظـهــره وهــو ال يــزال
يخضع للعالج في مستشفى الجامعة
ّ
األميركية إلى اليوم.
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لبنان

لبنان
قضية تسعى مجموعة من النواب في البرلمان األوروبي لفتح تحقيق في مزاعم فساد تطال مشاريع لالتحاد
األوروبي في مجال إدارة النفايات في لبنان ،قد تقود في حال التثبت منها إلى حجب مساعدات االتحاد عن لبنان.
المفارقة في الموضوع تكمن في أن النواب يطالبون باستعادة األموال المنهوبة لالتحاد ،آملين من الحكومة
اللبنانية المبادرة إلى التحقيق من جهتها وإعادة هذه األموال كبادرة حسن نية!

على الحافة

وزير اقتصادي في البيئة!

نواب أوروبيون يطالبون بأموال
بروكسيل المنهوبة في لبنان!
رضا صوايا
فــي  14تشرين الـثــانــي املـنـصــرم نجح
مؤتمر بروكسيل لــاتـحــاد األوروب ــي
عن لبنان والفساد بــإدراج ملف لبنان
ف ــي ج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـتــي
ع ـقــدت بـعــد أس ـبــوعــن ،وت ـحــدث فيها
حوالى  20نائبًا أوروبيًا عن األوضاع
في لبنان ،من بينهم تييري مارياني،
ال ــوزي ــر ال ـســابــق فــي حـكــومــة الــرئـيــس
الـفــرنـســي الـســابــق نـيـكــوال ســاركــوزي
الذي قال في مداخلته «أننا كمنتخبني
فــي الـبــرملــان األوروب ــي يتوجب علينا
أن ن ـت ـســاءل أي ــن تــذهــب األم ـ ــوال الـتــي
ّ
نحولها إلى لبنان ملساعدته؟» .وأبرز
رســالــة مــن عضو املجلس الـبـلــدي في
طــرابـلــس ن ــور األيــوبــي يــذكــر فيها أن
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي أع ـطــى هـبــة لبناء

أرغم االتحاد األوروبي
ِ
أراض وبناء مشاريع
على شراء
ٍ
للصرف الصحي لم تعمل يومًا
م ـع ـمــل لـ ـف ــرز الـ ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي عــاص ـمــة
الشمال ،لم ينفذ وفق دفتر الشروط.
ويبدو أن اندفاعة مارياني لم تخفت.
إذ ال ي ـ ـ ـ ــزال م ـص ـم ـم ــا عـ ـل ــى م ــاح ـق ــة
القضية حتى النهاية .فبحسب مقال
لـلـصـحــافــي ال ـبــري ـطــانــي م ــارت ــن جــاي
ن ـش ــر ع ـل ــى م ــوق ــع ق ـ ـن ـ ــاةTRT World
التركية الرسمية الناطقة باالنكليزية،
يـقــود الـنــائــب الـفــرنـســي مجموعة من
«ال ـنــواب الشعبويني (اليمينيني) في
ال ـب ــرمل ــان ت ـخ ــوض ص ــراع ــا للتحقيق
ح ـ ــول اخ ـ ـتـ ــاس مـ ـس ــاع ــدات االتـ ـح ــاد
األوروبي ،وهو ما قد يؤدي إلى حجب
م ـســاعــدات بـمـئــات مــايــن ال ـ ــدوالرات
عــن لبنان وعــن النازحني السوريني».
وأوضح جاي أن بعض أعضاء البرملان
األوروبي «يشعرون بأن خطط االتحاد
األوروب ـ ــي إلدارة الـنـفــايــات فــي لبنان

أعضاء في البرلمان األوروبي :خطط االتحاد األوروبي إلدارة النفايات في لبنان مزيفة (هيثم الموسوي)

مــزيـفــة» ،ولــذلــك «يخططون السـتــرداد
أك ـث ــر م ــن  38م ـل ـيــون دوالر خـســرتـهــا
املفوضية األوروبـيــة في لبنان بسبب
خ ـطــط وه ـمـ ّـيــة إلدارة ال ـن ـفــايــات ،إلــى
جانب محاكمة املسؤولني عن الفساد
فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـل ـ ــف» .وفـ ـ ــي ال ـت ـفــاص ـي ـلــن

أجـ ــرى ج ــاي أجـ ــرى تـحـقـيـقــا ف ــي أي ــار
املاضي تناول فيه الفساد الذي ينخر
بمشاريع االتحاد األوروبــي في مجال
إدارة الـنـفــايــات فــي لـبـنــان .وإث ــر نشر
التحقيق ،طالبت النائبة البرتغالية
فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ـ ــي آن ـ ــا غــوم ـيــز

املـمـثـلــة ال ـســام ـيــة لــات ـحــاد األوروب ـ ــي
للشؤون الخارجية حينها فيديريكا
مــوغـيــريـنــي بـفـتــح تـحـقـيــق ف ــي األم ــر.
ٌ
طلب ردت عليه األخـيــرة بالرفض من
خالل رسالة وجهتها إلى غوميز أكدت
فـيـهــا أن «املـ ـق ــال يـتـضـمــن مـعـلــومــات

م ـغ ـل ــوط ــة ومـ ـضـ ـلـ ـل ــة ...وأن ال ـن ـتــائــج
األولية ال تظهر أي إشارات عن فساد».
رفض موغيريني حفز هذه املجموعة
م ــن الـ ـن ــواب ع ـل ــى م ــواص ـل ــة امل ـســاعــي
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق فـ ـ ــي امل ـل ــف
بحسب موقع  TRT Worldالذي يشير

حبيب معلوف

إلـ ــى أن «م ــاري ــان ــي امل ــدع ــوم م ــن عــدد
م ــن الـ ـن ــواب ال ـفــرن ـس ـيــن ف ــي ال ـبــرملــان
األوروب ـ ــي ،يـشـعــر بــالـقـلــق إزاء خطط
إدارة النفايات املزيفة في لبنان والتي
تبلغ قيمتها حوالى  33مليون دوالر
ل ـ ـ  11م ـص ـن ـعــا ،وي ـع ـت ـبــر أن ـه ــا تـغــذي
ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـف ــاس ــدي ــن إض ــاف ــة إلــى
مساهمتها في االرتفاع املفزع ملعدالت
اإلصابة بالسرطان في لبنان».
وبحسب املقال فإن «االتحاد األوروبي
وقــع منذ عـقــود فــي شــرك السياسيني
ال ـفــاســديــن وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات ف ــي لـبـنــان،
وخـ ـس ــر أكـ ـث ــر ب ـك ـث ـيــر م ــن  33م ـل ـيــون
دوالر ال ـتــي ال تـمـثــل إال رأس الجليد
فقط» .وفــي هــذا السياق يقول الكاتب
إن ــه فــي ح ــال كــانــت مـطــالـبــة مــاريــانــي
بفتح تحقيق جدية فــإن من شــأن ذلك
أن «يلقي الضوء على مشاريع سابقة
اب ـت ـل ـع ــت املـ ــزيـ ــد مـ ــن أمـ ـ ـ ــوال االتـ ـح ــاد
األوروبي في قطاع إدارة النفايات .ففي
أرغــم االتـحــاد األوروب ــي على
السابقِ ،
ستة
عن
يقل
ال
ما
وبناء
أراض
شــراء
ٍ
ّ
مشاريع للصرف الصحي ،غير مشغلة
ولم تعمل يومًا ،وتعد جزءًا من عملية
اح ـت ـي ــال أك ـب ــر بـكـثـيــر س ــرق ــت خــزائــن
االت ـحــاد األوروبـ ــي بمبلغ يـقــدر ب ــ110
مــايــن دوالر» .وفـيـمــا يـكـشــف املـقــال
عن نية مارياني إنشاء لجنة تحقيق
ت ـض ــم ن ــواب ــا ف ــي الـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ــي
ملحاسبة الفاسدين و«استرداد األموال
املـ ـنـ ـه ــوب ــة» ،ف ــإن ــه ي ـت ـح ــدث ع ــن «أم ــل
أع ـضــاء الـبــرملــان األوروبـ ــي ب ــأن تأخذ
الحكومة اللبنانية املبادرة بالتحقيق
في امللف ،وبأن تسلم األموال املنهوبة
إلى بروكسل كبادرة حسن نية».
ويـنـقــل ج ــاي ع ــن أح ــد نـ ــواب الـبــرملــان
األوروبــي قوله إنــه «ال يوجد شك بأن
مطالب مارياني ستقدم إلــى جوزيب
بوريل املمثل السامي الجديد لالتحاد
األوروب ـ ـ ــي ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة ال ــذي
خ ـل ــف م ــوغ ــري ـن ــي ،وال ـ ـ ــذي سـيـصـعــب
عليه متابعة التستر على الفساد في
لبنان».

تكتل طالب الجامعة اللبنانية :لإلعفاء من التسجيل بدل جمع التبــرعات
ن ـ ـحـ ــو  860طـ ــال ـ ـبـ ــا فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــوا بـ ـطـ ـلـ ـب ــات
لالستفادة من الصندوق املستحدث
ملساعدة غير القادرين على تسديد
رس ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ــي سـ ـ ـن ـ ــوات
اإلج ـ ــازة .رب ــع ه ــذا ال ـعــدد مستحق،
أو ه ـ ـ ــذا م ـ ــا تـ ـب ــن ل ـل ـج ـن ــة امل ـك ـل ـف ــة
ب ــدراس ــة ال ـط ـل ـبــات ب ـمــوجــب ال ـق ــرار
 3558ال ـخ ــاص بــال ـص ـنــدوق املــؤقــت
لدعم الطالب ،والصادر في  6كانون
األول امل ــاض ــي .ويـ ـم ـ ّـول ال ـص ـنــدوق
من املساهمات التي يقوم بها أفراد
الهيئة التعليمية كل حسب رغبته،
ومـ ـس ــاهـ ـم ــات مـ ــن ط ـ ــاب ال ـجــام ـعــة
وم ـت ـخــرج ـي ـهــا ،وامل ـس ــاه ـم ــات الـتــي
ت ـق ــدم م ــن ج ـه ــات م ــان ـح ــة مـخـتـلـفــة
(ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ،ب ـ ـلـ ــديـ ــات ،ج ـم ـع ـي ــات،

على رغــم تــراجـيــديــة األوض ــاع ،وال ـطــرق غير
الحميدة التي ُولدت عبرها الحكومة الجديدة،
فرصة ما.
ال ّبد من إعطاء
ّ
املشاكل البيئية ال تقل تراجيدية عن املشاكل
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .ال بل
يمكن الجزم أن القضايا البيئية األساسية،
في معظمها ،دخلت مرحلة الــاعــودة ،تمامًا
كـمــا عـنــدمــا ن ـقــول إن ان ـق ــراض ّأي ن ــوع من
األنواع الحية ال يمكن تعويضه.
على رغم ذلك ،ال ّبد من إعطاء فرصة لوزير
البيئة الجديد دميانوس قطار .لن نعلق كثيرًا
على دمــج البيئة بالتنمية اإلداري ــة ،إذ لطاملا
تحولت الصدف إلى وقائع ،ولربما أصبح هذا
الدمج ّ
مبررًا منذ أوكل لوزارة التنمية اإلدارية
م ـه ـمــة إدارة ه ـب ــات م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
ملعالجة النفايات ،بشكل استنسابي وتنفيعي
(أيام الوزير كريم بقرادوني).
ّ
إذا غضينا النظر عن ظــروف اختيار الرجل
 في اللحظات األخيرة  -لحقيبة البيئة ،وهواختيار ليس لصالحها وال لصالحه ،يمكن
أن ن ـت ــاب ــع ال ـن ـق ــاش م ــن ل ـح ـظــة فـ ــرض األم ــر
الــواقــع ،مــراعــاة للوضع الكارثي الــراهــن .ومع
أن مــن طــالــب بــدمــج االقـتـصــاد بالبيئة يمكن
أن يجد فــي الــوزيــر الـجــديــد الــرجــل املناسب،
إال أن مــن طــالــب بـهــذا الــدمــج ك ــان يـعــرف أنــه
ي ـح ـتــاج إلـ ــى اسـ ـتـ ـع ــدادات فـلـسـفـيــة وتـقـنـيــة،
ّ
وبنية فكرية متكاملة ليست متوفرة بالطبع،
بحسب علمنا .معروف عن الوزير قطار أنه
منطقي وعميق في طروحاته ،إال أن ذلك قد ال
يكون كافيًا ملقاربة امللفات البيئية التاريخية،
الشائكة واملـعـقــدة ،الـتــي قــد تحتاج إلــى وقت
طــويــل لـفــك عـقــدهــا ،خـصــوصــا عـنــدمــا تغلب
عليها حــالــة ال ـط ــوارئ مــن جـهــة والـكـثـيــر من
الخطورة التقنية من جهة أخرى .مع اإلشارة
ـأت
إلــى أن طــرح دمــج االقـتـصــاد بالبيئة لــم يـ ِ
مــن خـلـفـيــة تـكــامـلـيــة بينهما بــاملـمــارســة في
األساس ،بل بالعكس ،ألن التوجه االقتصادي
الـ ـخـ ـط ــي ال ـ ـ ــذي س ـي ـط ــر مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة الـ ـث ــورة
الصناعية ،كان ّ
مدمرًا بالنسبة إلى البيئة ،بما
أنتجه (عبر سياسات االستخراج والتصنيع
واإلنـ ـت ــاج واالس ـت ـه ــاك) م ــن م ـل ـ ّـوث ــات طــالــت
ّ
ك ــل األوسـ ـ ــاط الـبـيـئـيــة وق ـضــت ع ـلــى الـعــديــد

م ــن األن ـ ـ ــواع وأن ـت ـج ــت ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـن ـفــايــات
وهــددت املــوارد في ديمومتها… واملصالحة
املطروحة بينهما إلنقاذ الكوكب ،اآلن ،تحت
عـنــوان «االقـتـصــاد الــدائــري» ،بــاتــت مفصلية
وتحتاج ملــن يتلقفها أو يتبناها ،خصوصًا
في بلد مستهلك كلبنان .من هذا املنطلق في
الخيارات االستراتيجية ،يفترض تقييم دور
وزيــر مــن نــوع دمـيــانــوس قـطــار .ولــن نتوقف
عند أول تصريح له حول املحارق (طاملا كان
متحفظًا) ،مــع العلم أن فكرة حــرق النفايات
ّ
(وإن لتوليد الطاقة) باتت تصنف من ضمن
ّ
تتحول بدورها إلى
خيارات حرق املوارد التي
نادرة يومًا بعد ً يوم!
لن يكون سهال على ّأي وزيــر جديد للبيئة
أن ي ـت ـعــامــل م ــع ّأي م ــن مـلـفــاتـهــا ال ـح ــارق ــة.
ل ـيــس ب ـس ـبــب ت ـع ـق ـيــدات ه ــذه امل ـل ـف ــات فـقــط،
بل بسبب صعوبة إيجاد فريق عمل داخل
وزارة الـبـيـئــة نـفـسـهــا أي ـضــا .ف ـهــذه الـ ــوزارة
تـشـكــو مــن عـطــب إداري بـنـيــوي مــدمــر بـ ّـات
تاريخيًا ومستعصيًا بقدر مــا تـ ّ
ـأجــل حله.
وهو عدم تفاهم الــوزراء مع املدير العام من
جهة ،والحال غير السوية بني هذا األخير مع
الكثير من املسؤولني واملوظفني في الــوزارة
(الـ ــذيـ ــن ف ـت ـح ــوا دكـ ــاكـ ــن ع ـل ــى ح ـس ــاب ـه ــم)
وخ ــارجـ ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى ق ـض ــاي ــا ال ـف ـســاد
العلمي واملادي التي ال تخلو منها إدارة في
لبنان.
أم ــا امل ـل ـفــات األســاس ـيــة ال ـتــي سـتـفــرض على
ال ــوزي ــر ف ــور وص ــول ــه ،فـفــي طليعتها تمديد
خ ـط ــة ال ـ ـطـ ــوارئ ألكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ن ـفــايــات
ل ـب ـن ــان ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـي ــروت وضــواح ـي ـهــا
وال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن ج ـبــل ل ـب ـنــان .إذ انـتـهــت
الـ ـق ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة مل ـط ـمــري بـ ــرج ح ـمــود
والجديدة منذ أشهر ،وليس من بديل مقترح
عند سلفه غير التوسيع وإعــادة فتح مطمر
ال ـن ــاع ـم ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـض ـغ ــط ع ــن ال ـكــوس ـتــا
برافا الــذي سيصل إلى نهاية سعته الكاملة
بــاكـرًا وســريـعــا .إضــافــة إلــى هـ ّـم مراجعة كل
السياسات واالستراتيجيات والـقــوانــن ذات
الـصـلــة ال ـتــي ت ــم إق ــراره ــا عـلــى عـجــل وزغ ــل،
ومـلــف املـقــالــع وال ـك ـســارات وشــركــات الـتــرابــة
ال ـ ـتـ ــي فـ ـش ــل أسـ ــافـ ــه فـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة ض ـب ـط ـهــا
من
وتنظيمها .وقــد بقي آخــر تعديل مقترح ّ
الوزير السابق على املخطط التوجيهي محل

نزاع ولم ُي ّ
قر رسميًا ،إلى ضياع الرؤية وغلبة
إصـ ـح ــاب الـ ـخـ ـي ــارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي هــذا
الـقـطــاع عـلــى أص ـحــاب ال ــرؤى االستراتيجية
والبيئية .وقد قيل إن بني أسباب التنازع على
وزارة البيئة ،هذه املــرة ،هو هذا امللف بالذات
الرتباطه باستثمارات جديدة غير مستحبة
بيئيًا في شركات اإلسمنت ،وتمرير صفقات
املحارق الخطرة التي تعثرت مؤخرًا ،ألسباب
تمويلية ،أكثر من أي سبب آخــر مثل تعطل
البلد مع عدم تصريف األعمال.
امللفات الشائكة في وزارة البيئة كثيرة جدًا،
وهي كانت تنتظر وزيرًا بيئيًا ثوريًا أكثر من
وزير اقتصادي أو حزبي من أحزاب السلطة
ال ـفــاش ـلــة .وزيّـ ــر يــأتــي ف ــي مــرح ـلــة حـســاســة
ينهار فيها كل شيء ويتم التأسيس ملرحلة
جديدة باعتماد خيارات تاريخية جديدة في
الوقت نفسه .ينطبق هذا الكالم على امللفات
املذكورة ،أو على ملفات جديدة نسبيًا كملف
التنقيب عــن الـغــاز والنفط وكيفية الــربــط مع
سياسات الطاقة واملناخ ،وملفات إدارة املوارد
وف ــي طليعتها امل ـيــاه الـتــي كــانــت تـحـتــاج إلــى
مقاربة مختلفة وتــدخــات مختلفة مــن قبل
وزارة البيئة ،تتحفظ على مبدأ وقف جريان
املـ ـي ــاه ب ــال ـس ــدود امل ـك ـشــوفــة وامل ـك ـل ـفــة وغـيــر
الضرورية ،واقتراح سياسات توفيرية بديلة
ـرورة
ووقــف السرقة والـهــدر ...ناهيك عن ضـ ّ
إعادة النظر في قانون الصيد البري املتخلف،
والتراجع عن بدع فتح مواسم الصيد وحماية
ال ـط ـي ــور امل ـت ـب ـق ـيــة والـ ـحـ ـي ــاة ال ـب ــري ــة وال ـت ـن ــوع
البيولوجي بشكل عام ،والتوقف عن مسايرة
الصيادين وتجار أسلحة الصيد وذخيرتها
والـنــوادي وشــركــات الـتــأمــن...إلــخ إضافة إلى
مـلـ ّفــات أخ ــرى ك ـث ـيــرة ،ل ــم يـسـتـطــع ّأي وزي ــر
تسلم هذه الحقيبة أن يطلع عليها جيدًا قبل
أن تنتهي واليته!
أمـ ـ ــام الـ ــوزيـ ــر االقـ ـتـ ـص ــادي إذًا م ـه ـمــة شـبــه
مستحيلة في البيئة في حال أراد أن يجمع بني
متناقضات .فكيف إذا استسهل األمــر ،مثل
معظم أسالفه ،وأراد أن يستثمر في املوجود
وي ـن ـت ـهــي ب ـت ـمــديــد خ ـطــط ال ـ ـطـ ــوارئ وت ـمــديــد
املهل غير القانونية ومسايرة مشاريع باقي
ال ـ ــوزارات الـعـشــوائـيــة والـصـنــاعـيــن والـتـجــار
امللوثني ...ويبقي على وزارة البيئة بوصفها
أكبر جمعية بيئية في لبنان؟!
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ومؤسسات).
ه ــي امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ت ـب ـلــغ فـيـهــا
هـشــاشــة الــوضــع املـعـيـشــي للطالب
حـ ـ ـ ـ ـدًا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــدث مـ ـ ـع ـ ــه صـ ـ ـن ـ ــدوق
م ــرك ــزي ع ـل ـنــي ل ـل ـت ـبــرعــات ،إذ كــان
األمـ ـ ـ ــر ي ـق ـت ـص ــر ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق ع ـلــى
بعض الحاالت الفردية التي تعالج
ب ــالـ ـكـ ـتـ ـم ــان .لـ ـك ــن هـ ـ ــذا الـ ـت ــدبـ ـي ــر ال
يعدو ،بحسب تكتل ًطالب الجامعة
ً
اللبنانية ،حال مجتزأ لكونه يحمل
ط ــاب ـع ــا غ ـي ــر م ــؤسـ ـس ــات ــي ،وت ـب ـقــى
األمــور فيه مفتوحة على احتماالت
االسـ ـتـ ـنـ ـس ــابـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
الطالب.
الـ ـتـ ـكـ ـت ــل ن ـ ـفـ ــذ اع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــات أمـ ــس
فـ ــي كـ ـلـ ـي ــات عـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
ف ــي ب ـي ــروت وامل ـن ــاط ــق رف ــض فيها
«أنـ ـص ــاف ال ـح ـلــول ال ـتــي ابـتــدعـتـهــا
إدارة ال ـجــام ـعــة وامل ـع ـ ّـرض ــة لـتـكــون

ره ـي ـن ــة ل ـل ـب ـيــروقــراط ـيــة اإلداريـ ـ ـ ــة»،
مـطــالـبــا بــإع ـفــاء ال ـط ــاب م ــن رس ــوم
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل .وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ــود
 1200طــالــب (إح ـصــاء غـيــر رسـمــي)
مـهــدديــن بـخـســارة ال ـعــام الــدراســي،
نـتـيـجــة ت ـعــذر تـســديــد ال ــرس ــوم قبل
 31الـ ـج ــاري ،وه ــي امل ـه ـلــة األخ ـي ــرة
الـ ـت ــي ح ــددتـ ـه ــا رئـ ــاسـ ــة ال ـج ــام ـع ــة
بعد تمديدها مــرتــن .ورأى التكتل
أن «حـ ــق ال ـت ـع ـل ـيــم ب ـج ــب أن يـسـتــل
ً
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاال تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا كـ ـ ـم ـ ــا ت ــأسـ ـي ــس
الجامعة اللبنانية الــذي لــم يندرج
آن ـ ــذاك ت ـحــت رؤيـ ــة ال ــدول ــة ل ــدوره ــا
الوظيفي في قطاع التعليم العالي،
بل أتى حصيلة للتحركات املطلبية
ال ـش ـع ـب ـيــة إح ـق ــاق ــا ملـ ـب ــادئ ال ـع ــدال ــة
االجتماعية وديموقراطية التعليم
وانتصارًا للفئات الفقيرة في وجه
االستغالل الذي مارسته الجامعات

ال ـخــاصــة» .ول ـفــت ط ــاب مـشــاركــون
ف ــي االع ـت ـص ــام أم ـ ــام م ــرك ــز «ل ـي ـبــان
ب ــوس ــت» ،ف ــي م ـج ـمــع الـ ـح ــدث ،ال ــى
أن األزمـ ــة االجـتـمــاعـيــة املـتـفـجــرة ال
تـ ـط ــال ط ـ ــاب ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،ف ـ ـه ـ ـنـ ــاك زمـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـهـ ــم ل ــم

استحداث صندوق
علني لمساعدة غير
القادرين على تسديد
رسوم التسجيل

يتمكنوا مــن متابعة دراسـتـهــم في
ال ـجــام ـعــات ال ـخ ــاص ــة ،ع ـلــى خلفية
أزمة الدوالر وعجزهم عن الحصول
ع ـلــى الـ ـق ــروض امل ـصــرف ـيــة لـتـســديــد
األقساط.
رئـ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـ ّيــة ف ــؤاد
أيــوب أوضــح ل ـ «األخـبــار» أنــه سبق
أن قـ ـ ـ ــام ب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــات ب ـخ ـص ــوص
ه ــذا امل ـط ـلــب ،وت ـبــن أن ال ـق ــان ــون ال
يـسـمــح لــرئـيــس ومـجـلــس الـجــامـعــة
ب ــاإلع ـف ــاء م ــن رسـ ــوم الـتـسـجـيــل ،إذ
يحتاج األمــر إلــى قانون جديد .أما
بالنسبة إلى نظام املنح فمحصور،
ّ
املتفوقني ملتابعة
كما قال ،بالطالب
دراستهم في الخارج« ،لذلك شكلنا
ل ـج ـن ــة ل ـت ـن ـظ ـي ــم ت ـس ـج ـي ــل الـ ـط ــاب
األكثر حاجة من خالل التبرعات».
أق ـ ّـر أي ــوب بــأن الـصـنــدوق لــم يجمع
الكثير من املبالغ املالية« ،فــي حني

أن عمل اللجنة كــان دقيقًا ومهنيًا،
واملساعدة تصل إلــى األكثر حاجة،
إذ ج ـ ـ ــرى ت ـق ـس ـي ــم الـ ـ ـط ـ ــاب ض ـمــن
ف ـئ ــات م ــن األكـ ـث ــر ح ــاج ــة  +Aحـتــى
األقـ ـ ــل ح ــاج ــة  ،+Cوه ـ ــي م ـس ـت ـمــرة
ف ــي إدارة ال ـص ـن ــدوق ح ـتــى انـتـهــاء
مـهـلــة الـتـسـجـيــل» .وتـتــألــف اللجنة
مــن عميد معهد الــدكـتــوراه للعلوم
والتكنولوجيا فــواز العمر رئيسًا،
وعميدة معهد العلوم االجتماعية
مـ ــارلـ ــن حـ ـي ــدر مـ ـ ـق ـ ــررة ،وع ـض ــوي ــة
ك ــل م ــن ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة إدارة األع ـم ــال
والعلوم االقتصادية سليم مقدسي
وعـ ـمـ ـي ــد كـ ـلـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاح ــة وإدارة
الفنادق حنا املعلوف.
إلــى ذل ــك ،يــواصــل التكتل تحركاته
امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـن ـفــذ
اعتصامًا اإلثنني املقبل أمام اإلدارة
املركزية للجامعة.

«حس بغيرك»« :البحصة بتسند خابية»
أشهر ،وتحديدًا منذ بداية
قبل نحو 3
ٍ
االن ـت ـفــاضــة ع ـلــى ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي
امل ـه ـت ــرئ ،ص ــار ال ـف ـقــر واض ـح ــا .ص ــارت
وجـ ــوه ال ـف ـق ــراء ت ـك ـثــر .ك ـثــر ُص ــرف ــوا من
أعمالهم أو ص ــاروا بــا مــأوى لعجزهم
عن تسديد مستحقات «صاحب البيت».
كلنا يتذكر وجــه أحمد ،وهــو واحــد من
هـ ــؤالء ال ـف ـق ــراء ،الـ ــذي خ ــرج ل ـي ـقــول إنــه
جــائــع ألن إح ــدى الـبـلــديــات منعته عن
عمله «في مستوعبات النفايات».
أحـ ـم ــد ه ــو واحـ ـ ــد م ــن ب ــن ك ـث ـيــريــن لــم
يـعــودوا يجدون ما يـسـ ّـدون به جوعهم
اليوم ،بعدما وصلت الحالة االقتصادية
إلـ ــى االنـ ـهـ ـي ــار .ال ع ـمــل وال ض ـم ــان وال
ص ـحــة .الـجـمـيــع ف ــي الـ ـ ّ
ـدوامـ ــة ،وال ــدول ــة
غــارقــة فــي «خـطــايــاهــا» الـتــي ارتكبتها
سنوات طويلة.
على مدى
ٍ
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع املـ ــأسـ ــاويُ ،ول ــدت
بعض مبادرات ال ّ
تعوض غياب الدولة،

ُ
لكنها ،على األق ــل« ،تـســنــد» ولــو لفترة
مــن الــوقــت« .ح ــس ب ـغ ـيــرك» ،واح ــدة من
املـبــادرات التي بــدأت قبل نحو شهرين
«وك ـ ــم يـ ـ ــوم» ،ت ـق ــول إح ـ ــدى املــؤس ـســات
ل ـه ــا ،امل ـحــام ـيــة سـ ـ ــوزان م ـه ـنــا .حفظت
م ـه ـنــا ت ــاري ــخ «والدة» املـ ـ ـب ـ ــادرة ،ال ـتــي
تعيشها بتفاصيل «حكايا املحتاجني
امل ــوج ــوع ــن» .ه ــي واح ـ ــدة م ــن الـشـبــاب
الذين أسسوا تلك الصفحة على موقع
ف ــاي ـس ـب ــوك ،والـ ـت ــي تـ ـض ـ ّـم ف ــي ك ــل ي ــوم
متطوعني ج ــددًا .وقــد ح ـ ّـدد املؤسسون
هـ ــدف «حـ ــس ب ـغ ـي ــرك» بــأن ـهــا «ل ـخــدمــة
املحتاجني وإيصال صوت من ال صوت
ل ـه ــم ف ــي ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف ال ـق ــاس ـي ــة ال ـتــي
يعاني منها لبنان».
اليوم ،بعد شهرين ّ
ونيف على اإلطالق،
ص ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـق ـ ـصـ ــص ال ـ ـت ـ ــي رواه ـ ـ ـ ــا
«امل ـح ـتــاجــون» عـلــى الـصـفـحــة  53قصة
مؤملة .استطاع الشباب في الصفحة أن

يؤمنوا مساعدات ألصحابها ،ولكنها
تبقى مساعدات محدودة ولفترة معينة
«مع ذلك هي تسند من ال يملك شيئًا في
مهنا.
هذه الفترة التي نعيشها» ،تقول ّ
بـنـيــت فـكــرة «ح ــس بـغـيــرك» عـلــى تلقي
فــريـقـهــا امل ـت ـطــوع «رس ــائ ــل خــاصــة عبر
خاصية املاسنجر ،فنتعرف إلــى وجع
ال ـن ــاس وم ـعــانــات ـهــم» .ب ـعــد ذلـ ــك ،تـقــول
مهنا «نتأكد من الحالة الــواردة ،نرسل
أحد األشخاص ليسأل عنها في محيط
سـكـنـهــا ،وبـعــد الـتــأكــد تـتــواصــل إحــدى
املـتـطــوعــات مــع العائلة إلج ــراء تحقيق
عما تحتاج إليه».
يـعـمــل ش ـب ــاب «ح ــس ب ـغ ـيــرك» بــأقـصــى
ط ــاق ــات ـه ــم ف ــي م ـح ــاول ــة م ـن ـهــم لـتــوفـيــر
«أق ـصــى مــا يـمـكــن للعائلة املـحـتــاجــة»،
تـقــول مهنا .تـفــرح هــذه األخـيــرة عندما
تكثر رسائل املتبرعني .وتشير إلــى أنه
منذ شهر تقريبًا «كانت أعداد املتبرعني

أكثر من الـيــوم» ،لكنها تأمل مع الوقت
ب ــأن ت ـعــود ال ـحــالــة إل ــى مــا كــانــت عليه.
من أجل ذلك ،يعمل هؤالء الشباب على
الـتــواصــل مــع الناشطني إليـصــال هدف
الفكرة والصفحة إلــى الـنــاس ،كما «مع
ال ـف ـن ــان ــن وامل ـش ــاه ـي ــر ل ـل ـح ـصــول عـلــى
دعمهم».
في نهاية املطاف« ،حس بغيرك» ليست
للمحتاجني»،
جمعية ،وإنما هي «صوت
ّ
ولــذلــك ،فــإن املتطوعني فيها ال يتلقون
املـ ـس ــاع ــدات م ـب ــاش ــرة وإنـ ـم ــا ي ــرش ــدون
امل ـت ـب ـ ّـرع إل ــى ال ـعــائ ـلــة «ل ـيــذهــب بنفسه
ّ
إليهم ويطلع على أحوالهم».
تـبـقــى «ح ــس غ ـي ــرك» مـ ـب ــادرة .صحيح
أنـهــا تسند املـحـتــاجــن ،لكنها ستكون
عــاجــزة بــا ش ـ ّـك أم ــام أرق ــام الـفـقــر التي
ت ــزي ــد ف ــي ك ــل ل ـح ـظ ــة ،ب ـس ـبــب سـيــاســة
الدولة العاطلة.
(األخبار)
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ّ
اللقب األغلى يقترب ...إنكلترا تتزين باألحمر
بريميرليغ

موسم استثنائي يقدمه نادي
ليفربول اإلنكليزي على الصعد
كافة .النادي الذي تراجع منذ
مطلع األلفية بات اليوم مع
المدرب األلماني يورغن كلوب أقرب
إلى الكمال .أداء ثابت وانتصارات
بالجملة حسمت نظريًا لقب الدوري
منذ مرحلة الذهاب ،نظرًا إلى ابتعاد
الـ«ريدز» عن أقرب منافسيه بـ13
نقطة كاملة مع امتالكه مباراتين
مؤجلتين (قبل مباراة األمس مع
وولفرهامبتون) .نسخة «أيقونية»
قد تكسر أرقامًا تاريخية في الدوري،
كما أنها أصبحت تقارن ببعض الفرق
فترات
االستثنائية التي مرت على
ٍ
متقطعة ،مثل ليفربول ـ شانكلي،
آرسنال ـ فينغر صاحب لقب الالهزيمة
ومانشستر يونايتد ـ فيرغسون.
كلوب يسير بثبات ،ومعه ليفربول
إلى اللقب الغائب منذ  30عامًا

حسين فحص
وعـ ــد امل ـ ـ ــدرب األملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب
ج ـمــاه ـيــر ل ـي ـف ــرب ــول ب ـح ـصــد األل ـق ــاب
ب ـعــد مـ ــرور ث ــاث س ـن ــوات م ــن والي ـتــه
ّ
يتسرع املدرب األملاني
في اآلنفيلد .لم
حينها فــي إب ــرام الصفقات كما يفعل
أغلب املــدربــن الـجــدد ،بــل ّ
تمهل أثناء
نقله النادي من مرحلةٍ إلى أخرى حتى
وصل لبناء الفريق األقوى في أوروبا
حــال ـيــا .اقـتـصــر عـمــل ك ـلــوب فــي بــادئ
األمـ ــر عـلــى ت ـعــزيــز ال ـ ــروح الـتـنــافـسـيــة
لــاعـبــن املــوجــوديــن ودع ــم املـنـظــومــة
بــأسـمـ ٍـاء بعيدة عــن الـضــوء اإلعــامــي،
ّ
ف ـجــاء ك ــل مــن امل ـصــري مـحـمــد صــاح،
السنغالي ساديو مانيه ،االسكتلندي
أن ـ ـ ـ ـ ــدي روب ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــون وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــم م ــن
الــاعـبــن الــذيــن ســاهـمــوا فــي تحقيق
نقلة نوعية للفريق .منظومة وصلت
بأقل التكاليف املمكنة إلى العديد من
الـنـهــائـيــات املحلية واألوروبـ ـي ــة .ففي
املوسم األول ،قــاد كلوب ليفربول إلى
نهائي «يــوروبــا لـيــغ» وكــأس الرابطة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،لـكـنــه أن ـه ــى ال ـ ـ ــدوري في
ّ
املــركــز ال ـثــامــن ،ثــم تـمــكــن فــي موسمه
ّ
الثاني من الظفر باملركز الرابع املؤهل
إلــى دوري أبـطــال أوروب ــا .فــي موسمه
الثالثّ ،
فجر كلوب مفاجأة من العيار
ال ـث ـق ـيــل ب ــوص ــول ــه إلـ ــى ن ـهــائــي دوري
األب ـ ـطـ ــال غ ـي ــر أنـ ــه خ ـس ــره أم ـ ــام ري ــال
مــدريــد اإلسـبــانــي .غـ ّـيــرت تـلــك املـبــاراة
من عقلية املــدرب ،فبعد ظهور العديد
نقاط الضعف بني عناصر الفريق
من ً
مقارنة بالفرق ّ
املتوجة باأللقاب ،رضخ
ك ـلــوب مل ـع ــادالت ك ــرة ال ـقــدم ال ـجــديــدة،

بات ليفربول قريبًا
من تحقيق لقب
غاب  30عامًا
(أ ف ب)

وأخــذ يستقدم العبني بمبالغ كبيرة.
هـ ـن ــا ،ت ـ ـفـ ـ ّـوق كـ ـل ــوب مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى إث ــر
رهــانــه على أسـمــاء ليست مــن النخبة
األول ــى فــي الــوســط الـكــروي اإلعــامــي.
م ـبــالــغ خ ـيــالـ ّـيــة صــرف ـهــا الـ ـن ــادي جــاء
ّ
عـلــى إثــرهــا ك ــل مــن ال ـحــارس أليسون
بيكر واملــدافــع الـهــولـنــدي فيرجل فان
دايــك ،تبعهما قدوم كل من نابي كيتا
وفابينيو .تعزيزات مهمة عــادت على
الـفــريــق ببطولة دوري أبـطــال أوروب ــا
بعدما ّ
توج على حساب توتنهام قبل
أن يـتـبـعــه ب ـكــأس ال ـســوبــر األوروب ـ ــي.
يكتف ليفربول بــذلــك ،بــل كــان قاب
لــم
ِ
ق ــوس ــن أو أدنـ ــى م ــن ال ـت ـتــويــج بلقب
ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي ،ال ــذي شـهــد ا ًلـعــام
املاضي أحــد أكثر املنافسات ّندية في
التاريخ الحديث للـ«بريميرليغ» .امتد
السباق على اللقب حتى أمتاره األخيرة
بـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي،
ليحسمه ه ــذا األخ ـيــر فــي الـجــولــة 38
بـفــارق نقطة واح ــدة .ســاد فــي الوسط
ٌ
اعتقاد ببذخ ليفربول
الكروي حينها
مرة أخرى للحفاظ على نسقه العالي،
غير أن ذلك لم يحدث ،إذ اكتفى كلوب
باستقدام الـحــارس اإلسـبــانــي أدريــان
بصفقة مجانية مــن ن ــادي ويستهام،
كما ع ـ ّـول على ع ــودة متوسط املـيــدان
ٌ
تـشــامـبــرلــن م ــن اإلص ــاب ــة .رهـ ــان آخــر
ّ
يتصدر الدوري هذا
نجح به كلوب ،إذ
املوسم برصيد  64نقطة (قبل مباراته
مــع وولـفــرهــامـبـتــون) ،م ــن 21انتصارًا
م ـقــابــل ت ـع ــادل واحـ ــد ف ــي  22م ـب ــاراة،
مبتعدًا عن الوصيف مانشستر سيتي
الذي صرف قرابة  170مليون يورو بـ13
نقطة (لعب مباراة أكثر من ليفربول).

أبرز مباريات
اليوم
بوروسيا دورتموند  xكولن
21:30
نيس  xرين
21:45
أوساسونا  xليفانتي
22:00
بريشيا  xميالن
21:45
استمر النجاح في اآلنفيلد هذا املوسم
إثر حفاظ الفريق على العناصر كافة،
وإيمان الالعبني والجماهير باملدرب
الــذي يعود لــه الفضل األكـبــر بما ّ
يمر
به ليفربول هذا املوسم.

منظومة متكاملة
عـلــى صـعـيــد الـفــاعـلـيــة ،تـعــد منظومة
ل ـي ـفــربــول األك ـم ــل ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا .يــدخــل
ك ـلــوب أغ ـلــب م ـبــاريــاتــه بتشكيلة ( 4ـ
 3ـ  ،)3ال ـتــي تـتـغـيــر خ ــال ك ــل م ـبــاراة
ت ـب ـعــا مل ـجــريــات ـهــا امل ـخ ـت ـل ـفــة .دفــاع ـيــا،
يمتلك الـفــريــق ثنائية ذهـبـيــة مكونة
مـ ــن الـ ـه ــولـ ـن ــدي ف ـي ــرج ـي ــل فـ ـ ــان ًدايـ ــك
(أفـضــل العــب فــي أوروب ــا) إضــافــة إلى
امل ــداف ــع ال ــواع ــد ج ــو غــوم ـيــز ،خلفهما
أحـ ــد أف ـض ــل ًح ـ ــراس ال ـع ــال ــم أل ـي ـســون
بيكير .إضــافــة إلــى ذل ــك ،يمتلك دفــاع
ليفربول أفضل ظهيرين في العالم من

حول العالم

مدفيديف وبليشكوفا وهاليب إلى الدور الثالث

بـ ـل ــغ ال ـ ــروس ـ ــي دان ـي ـي ــل
مـ ــدف ـ ـيـ ــديـ ــف املـ ـصـ ـن ــف
راب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا والـ ـتـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــة
ك ــارولـ ـيـ ـن ــا ب ـل ـي ـش ـكــوفــا
الـثــانـيــة الـخـمـيــس ال ــدور
الـثــالــث لبطولة أستراليا
املفتوحة ،أولى البطوالت
األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ف ــي
ك ـ ــرة امل ـ ـضـ ــرب .وت ـغ ـلــب
مدفيديف على اإلسباني
بـيــدرو مارتينيز ال ــ168
ع ــاملـ ـي ــا وال ـ ـصـ ــاعـ ــد مــن
التصفيات  5-7و 1-6و ،3-6فيما فازت بليشكوفا على األملانية الورا
سيغموند  3-6و.3-6
وشـ ّـدد مدفيديف على صعوبة مباراته مع مارتينيز «وخصوصًا
امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى» ال ـت ــي كـسـبـهــا  .5-7وق ـ ــال« :ل ـك ـنــه (مــارتـيـنـيــز)
لديه خبرة أقــل مني وعلى الــرغــم مــن ذلــك لعب جيدًا فــي املجموعة
األول ــى وك ــاد يحسمها لصالحه» ،مضيفًا« :كـنــت أع ــرف أنــه يتعني
ّ
علي القتال والتركيز طيلة املباراة» .وبــدوره عانى األملاني ألكسندر
زفيريف السابع في املجموعة األولــى من مباراته أمــام البيالروسي
إيغور جيراسيموف الـ 98عامليًا ،حيث اضطر لخوض شوط فاصل
لكسبها  )5-7( 6-7قبل أن يحسم الثانية  4-6والثالثة  5-7ليبلغ
الــدور الثالث .واحتاج النمسوي دومينيك تييم الخامس إلى خمس
مجموعات لتخطي عقبة األسـتــرالــي أليكس بولت املـشــارك ببطاقة
دعوة .أما اإلسباني رافاييل نادال فقد سحق األرجنتيني فيديريكو
ديلبونيس بثالث مجموعات من دون رد.
وعند السيدات واصلت بليشكوفا ( 27عامًا) مشوارها نحو التتويج
بأول لقب كبير في مسيرتها االحترافية ببلوغها الدور الثالث عقب
الفوز على سيغموند  3-6و .3-6وحذت حذوها الرومانية سيمونا
هاليب الــرابـعــة وبطلة ويـمـبـلــدون بتغلبها على البريطانية هاريت
دارت الصاعدة مــن التصفيات  2-6و .4-6وخــرجــت الالتفية يلينا
أوستابنكو ،بطلة روالن غاروس عام  2017واملصنفة خامسة عامليًا

سابقًا ،من الدور الثاني بخسارتها أمام السويسرية بليندا بنسيتش
السابعة  7-5و.7-5

ميالن يطير إلى بريشيا

ُ
تفتتح املرحلة الحادية والعشرون من الدوري اإليطالي لكرة القدم اليوم
بلقاء ميالن ومضيفه بريشيا .وبعد فوزه القاتل على أودينيزي 2-3
بفضل البديل الكرواتي أنتي ريبيتش ،يأمل ميالن ومدربه ستيفانو
بيولي االستفادة من وضــع مضيفه بريشيا الــذي لم يحقق الفوز
لخمس مراحل متتالية ،من أجل االقتراب أكثر من املراكز األوروبية.
ويحتل ميالن الــذي عـ ّـزز صفوفه أخـيـرًا بنجمه السابق السويدي
املخضرم زالتان إبراهيموفيتش ،املركز الثامن بفارق  10نقاط عن
املركز الرابع األخير ّ
املؤهل إلى دوري أبطال أوروبا ،املسابقة التي ّتوج
بلقبها سبع مرات لكنه غاب عنها منذ موسم ّ .2014-2013
ويعول
النادي اللومباردي على سجله أمام بريشيا الذي يفتقد نجمه الجديد
مهاجم ميالن السابق ماريو بالوتيلي لطرده في املرحلة املاضية
أمام كالياري ( ،)2-2إذ خرج منتصرًا من املواجهات السبع األخيرة
بني الفريقني في الدوري والكأس ،ولم يخسر أمامه منذ  10أيار/مايو
( 2003صفر.)1-

رين يطارد مارسيليا

يتطلع رين الثالث لتضييق الخناق على مارسيليا الثاني ،عندما يحل
ضيفًا على نيس اليوم ( )21:45في افتتاح املرحلة الحادية والعشرين
من الدوري الفرنسي لكرة القدم .وسيسعى رين لتعويض خسارته
ف ــي املــرح ـلــة الـســابـقــة
أمام مارسيليا بهدف
نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــف وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص
ال ـ ـفـ ــارق إلـ ــى نـقـطـتــن
موقتًا مع األخير.
وي ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ريـ ـ ـ ـ ــن إل ـ ــى
املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة م ـت ـس ـل ـح ــا
بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوزه األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
ال ــدور الـ ــ 32مــن كــأس
فــرنـســا عـلــى أتلتيكو

حـيــث ال ـت ــوازن بــن ال ــدف ــاع والـهـجــوم،
إذ يتصدر روبرتسون وأرنولد قائمة
أكـ ـث ــر األظ ـ ـهـ ــرة ف ــي ال ـع ــال ــم مـســاهـمــة
ف ــي تـحـصـيــل ال ـن ـق ــاط .ب ـف ـعــل امل ــرون ــة
الـتـكـتـيـكـيــة ،يـشـغــل ال ـظ ـه ـيــران مــراكــز
األج ـ ـن ـ ـحـ ــة ف ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األح ـ ـي ـ ــان،
وتـ ـتـ ـج ــاوز ن ـس ـب ــة م ـســاه ـم ـت ـه ـمــا فــي
ص ـنــاعــة الـ ـف ــرص ،م ــا يـصـنـعــه ثــاثــي
خ ــط ال ــوس ــط م ـج ـت ـم ـعــا .ف ــي ال ــوس ــط،
تتغير املعادلة وفقًا ألسلوب املنافس،
فيتناوب كل من ميلنير ،هيندرسون،
ن ــاب ــي ك ـي ـتــا ،ت ـشــام ـبــرلــن ،ف ـي ـنــالــدوم
وفابينيو على املراكز الثالثة املتاحة.
يـتـمـيــز ال ــاع ـب ــون ال ـس ـتــة بخصائص

القراءة التكتيكية
العالية ميزّ
والتحفيز المستمر هما ما
كلوب عن باقي المدربين
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،فـ ــي حـ ــن ت ـب ـق ــى أف ـض ـل ـيــة
املـ ـش ــارك ــة ل ـفــاب ـي ـن ـيــو ب ـف ـعــل مــرون ـتــه
ال ـف ـن ـي ــة وال ـت ـك ـت ـي ـك ـي ــة .عـ ـل ــى صـعـيــد
ال ـه ـجــوم ،ي ـبــرز ك ــل م ـ ًـن س ــادي ــو مــانــي
ومحمد صــاح ،إضافة إلى البرازيلي
ف ـيــرم ـي ـنــو ،أهـ ــم العـ ــب ف ــي امل ـن ـظــومــة.
هـ ـج ــوم الم ـ ــرك ـ ــزي ي ـع ـم ــد إل ـ ــى إرب ـ ــاك
دف ــاع ــات ال ـفــرق املـنــافـســة ،إث ــر امـتــاك
الـثــاثــي خليطًا مــن الـســرعــة وامل ـهــارة
والفاعلية الهجومية.
مــن ينظر إلــى ليفربول ال ـيــوم ،ينسى
م ــا م ـ ّـر ب ــه ال ـفــريــق ف ــي ال ـع ـقــد األخ ـيــر.
لـيـفــربــول ق ــوي جـ ـدًا ،يـصـعــب هزيمته
أو حـصــد نـقـطــة مـنــه ح ـتــى ،ظـهــر ذلــك

جـلـيــا ف ــي م ـب ــاراة ال ـفــريــق ف ــي الـجــولــة
قبل املاضية أمام مانشستر يونايتد،
ال ـتــي ان ـت ـهــت ب ـفــوز ال ــري ــدز ( )0-2في
أح ـ ــد أفـ ـض ــل مـ ـب ــاري ــات الـ ـف ــري ــق ه ــذا
املــوســم .استحقاقات عــديــدة واجهها
الفريق ،زادت من ًصعوبتها اإلصابات
املـتـتــالـيــة ،إضــافــة إل ــى بـعــض املشاكل
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ب ـ ــن ب ـ ـعـ ــض ال ــاعـ ـب ــن
(ص ـ ــاح ومـ ــانـ ــي) .رغـ ــم ذل ـ ــك ،اسـتـمــر
الـفــريــق بالتحليق ،وح ــده ،يــراقــب من
بعيد بقية الفرق وهي تتعثر .القراءة
التكتيكية العالية والتحفيز املستمر
هما مــا مـ ّـيــز كـلــوب عــن بــاقــي املــدربــن
الذين تــواتــروا على الفريق في الفترة
األخيرة ،من دون إغفال كسبه لعاطفة
الجماهير والــاعـبــن على حـ ٍّـد ســواء.
الجميع للواحد والواحد للجميع في
ليفربول .العبون كأوريجي ،فينالدوم،
ك ـي ـتــا ،الالنـ ـ ـ ــا ...ق ـب ـلــوا ال ـج ـل ــوس على
مـقــاعــد ال ـب ــدالء إيـمــانــا ب ــامل ــدرب ،الــذي
أعاد الفريق إلى الحياة مجددًا.
ّ
فــي ظ ــل ع ــدم خـســارتــه أي م ـبــاراة في
الـ ــدوري حـتــى الـلـحـظــة ،ب ــات الـحــديــث
ممكنًا عــن تحقيق لـيـفــربــول لـلــدوري
بــا ّ
ليتشارك هــذا اإلنجاز
أي هزيمة،
ّ
م ــع آرسـ ـن ــال ال ـ ــذي حــق ـقــه عـ ــام .2004
املـ ـ ّسـ ـت ــوى الـ ـث ــاب ــت س ـي ـج ـعــل ال ـف ــري ــق
مــرش ـحــا لتحقيق الـكـثـيــر م ــن األرق ــام
أيـضــا مثل حصوله على أعـلــى ّ
معدل
نقاط في تاريخ الدوري ،أعلى سلسلة
مــن االن ـت ـص ــارات عـلــى األرض وأعـلــى
مـعــدل ف ــوز فــي مــوســم واح ــد وغيرها
ّ ّ
الكثير ،غير أن كــل هــذه األرق ــام تبقى
بمثابة «كماليات» لرجال كلوب الذين
يضعون اللقب نصب أعينهم.

أخبار محلية
مارسيليا من الدرجة الرابعة (-2صفر) ،فيما أسقط نيس ضيفه ريد
ستار من الدرجة الثالثة  .1-2وسيبحث رين عن الثأر من مضيفه
الــذي أسقطه فــي عقر داره بنتيجة  1-2ضمن املرحلة الرابعة من
الــدوري في األول من أيلول/سبتمبر املاضي ،وتحقيق فــوزه الثاني
عشر هذا املوسم ،علمًا أن رين لم ّ
يتفوق على نيس في آخر عشر
مباريات جمعتهما في جميع املسابقات.
وسيفتقد رين لجهود مدافعيه القائد داميان دا سيلفا واملالي أماري
ّ
لتحصل كل منهما على ثالث بطاقات صفراء في أقل من
تــراوري
عشر مـبــاريــات ،إضــافــة إلــى العــب خــط الــوســط بــانـجــامــان بوريغو
ملعاناته من إصابة في العضل.

دورتموند يستقبل كولن

يستقبل نادي بروسيا دورتموند األملاني مساء اليوم ( 21:30بتوقيت
بـيــروت) نــادي كولن في افتتاح الجولة التاسعة عشرة من الــدوري
األملاني لكرة القدم .وستكون أنظار العالم شاخصة نحو النروجي
الشاب إرلينغ هاالند
ّ
ال ــذي حــقــق بــدايــة من
األحالم مع دورتموند
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي
ً
عـ ـن ــدم ــا نـ ـ ــزل ب ــدي ــا
وسجل له ثالثية في
عشرين دقيقة ،قلبت
ت ــأخ ــر ف ــري ــق املـ ــدرب
السويسري لوسيان
ف ــاف ــر أمـ ـ ــام مـضـيـفــه
أوغسبورغ إلى فوز كبير  .3-5وأصبح النروجي أول العب في تاريخ
ً
الــدوري األملاني يسجل ثالثية في مباراته األولــى بعد دخوله بديال،
ّ
وقد حقق هذا األمر في التسديدات الثالث األولى له على املرمى .ومن
املـ ّ
ـرجــح أن يسجل النروجي بدايته الرسمية على ملعب «سيغنال
إيدونا بارك» اليوم ضد كولن الثالث عشر على أمل مساعدة فريقه
في اللحاق موقتًا بغريمه بايرن ميونيخ إلــى املركز الثاني ،بما أنه
يتخلف حاليًا بـفــارق ثــاث نـقــاط عــن ال ـنــادي الـبــافــاري وسـبــع عن
ّ
املتصدر.
اليبزيغ

فوز مريح للرياضي في دبي

افتتح فــريــق الــريــاضــي منافساته ضمن دورة دبي
الدولية في كرة السلة بفوز مريح على فريق الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة (دبـ ـ ــي)  .78-96وك ـ ــان أف ـض ــل مسجل
للرياضي العبه مايكل إيفيبيرا برصيد  22نقطة،
كما ّ
سجل داريان تاونز  15نقطة ودواين جاكسون
 12نقطة والقائد أمير سعود ووائل عرقجي وباسل
بوجي  10نقاط لكل منهم .ويلعب اليوم فريق بيروت
مــع الـنـجــم الــريــاضــي الـتــونـســي عـنــد الـســاعــة الثالثة
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت ،فــي حــن يـلـعــب هــوبــس مــع الــوثـبــة
السوري عند الساعة السابعة.

لبنان يحرز ألقاب الدورة الثانية لبطولة
غرب ووسط آسيا

حــافـظــت بعثة منتخب لـبـنــان للتنس عـلــى نتائجها
الـجـيــدة وأح ــرزت ألـقــاب ال ــدورة الثانية لبطولة غرب
ووسط آسيا للناشئني والناشئات (دون الـ  14سنة)
ال ـتــي أقـيـمــت فــي الـعــاصـمــة الـبـحــريـنـيــة امل ـنــامــة .ففي
نهائي ف ــردي الــذكــور ،فــاز أنـطــونــي مـكــرزل (لبنان)
على العب يمني بنتيجة ( )2-6( )5-7وأحرز اللقب.

ّ
م ـســاعــده أنـ ــدرو الـنـغـيــوي .ويـتـطــلــب مـتــابـعــة دؤوب ــة
على مــدار الساعة وم ـعــادالت حسابية دقيقة تأخذ
فــي االعـتـبــار املـســابـقــات وفـئــاتـهــا عـلــى أنــواعـهــا في
كــل ريــاضــة ،وب ــات بمثابة مــرصــد مــوثــوق ومعتمد
لتطور الحركة الرياضية من خــال النتائج املسجلة
في املنافسات وأدوارهــا التأهيلية وبطوالتها القارية
والــدول ـيــة ،والـتــي تنعكس نتائجها على تـقـ ّـدم موقع
البلدان أو تراجعها على هــذا الترتيب ،مواكبة أيضًا
تصنيفات االتـحــادات الدولية فــي ضــوء مسابقاتها
ومبارياتها على أنواعها.

وفي نهائي زوجي الذكور ،فاز انطوني مكرزل وكارل
صايغ (لـبـنــان) على الثنائي الـســوري ()4-6( )3-6
وأحرزا اللقب .وفي نهائي فردي اإلناث ،فازت ماريا
بــريــدي (لـبـنــان) عـلــى العـبــة مــن كـيــرغـيــزسـتــان (-6
 .)1-6( )0وفــي نهائي زوجــي اإلن ــاث ،أحــرزت يمنى
فيصل ومــاريــا بــريــدي اللقب بفوزهما على ثنائي
مــن كيرغيزستان .ويـشــرف على تــدريــب الالعبات
والالعبني الالعبة الدولية نانسي كركي ،حيث قادتهم
الى تحقيق العالمة الكاملة في الدورتني األولى والثانية.
العهد يواجه الساحل اليوم ّ
تنطلق اليوم الــدورة الودية الثانية التي ينظمها نادي
الـعـهــد فــي ك ــرة ال ـقــدم ،حـيــث يلعب مــع فــريــق شباب
الساحل على ملعبه عند الساعة الثانية والنصف.
وي ـش ــارك ف ــي ال ـ ــدورة أي ـضــا فــريـقــا الـنـجـمــة وال ـبــرج
ال ـل ــذان سـيـتــواجـهــان ي ــوم الـسـبــت عـلــى املـلـعــب عينه
وفي التوقيت ذاته .وتقام الدورة بنظام الدوري حيث
ستقام مباراتا املرحلة الثانية على ملعب النجمة.

كريم حريق يرفع علم لبنان في
البرتغال
أحــرز العداء اللبناني كريم حريق ( 19عامًا) املركز
الثاني في سباق  Funchal Marathonفي البرتغال
والذي يبلغ طوله ( 8كلم) لفئة تحت  23عامًا .وأنهى
حريق السباق بوقت ( 32دقيقة و 47ثانية) .يذكر
أنها ليست املشاركة الخارجية األولــى لحريق ،فهو
شــارك في العديد من السباقات وأحــرز جوائز على
الصعيدين املحلي والــدولــي .وحـقــق ال ـعــداء اللبناني
السنة املــاضـيــة ( )2019املــركــز الـثــالــث فــي مــاراثــون

الشباب الغازية ّ
يكرم عبد الله

إدمونتون (كندا) ،واملركز الثاني في سباق ليماسول
ـ ـ قبرص في عــام  2018وغيرها العديد من النتائج
املميزة.

لبنان في المركز الـ  97عالميًا
ّ
ح ــل لـبـنــان فــي املــركــز ال ـ ـ  97عــاملـيــا وال ـثــامــن عربيًا
( 106519نقطة) في التصنيف الرياضي الدولي الذي
يصدر سنويًا منذ ستة أعوامّ ،متراجعًا  6مواقع عن
تصنيف عام  ،2018علمًا بأنه حل في املوقع الـ  95في
عام  ،2014والـ  97في  ،2015والـ  114في  ،2016والـ
 99في  .2017وبذلك حافظ لبنان على مراوحته بني
ّ ً
معوال على نتائج فردية
املوقعني الـ  90والـ  100عامليًا،
الفتة وخصوصًا في منافسات قارية وعاملية.
وشمل هذا التصنيف  206بلدان أعضاء في اللجنة
األوملبية الدولية ،راص ـدًا  112لعبة صيفية وشتوية
خ ــال ال ـعــام املــاضــي ،ويـعـكــف عـلــى إعـ ــداده الباحث
الــدك ـتــور نــديــم نــاصـيــف ،األس ـت ــاذ فــي قـســم التربية
الــريــاضـيــة والـبــدنـيــة فــي جــامـعــة س ـيــدة ال ـلــويــزة ،مع

كـ ّـرم نــادي الشباب الغازية أحد رعاته علي عبد الله،
ً
مستغال وج ــوده فــي لـبـنــان ،خــال حفل جـمـ َـع عــددًا
مــن الشخصيات الرياضية فــي الـبـلــدة .وشـكــر أمني
سر النادي ،علي حسون ،عبد الله على جهوده ،في
ّ
حني أكد الراعي استمراره في دعم النادي في املوسم
املقبل ،متمنيًا أن يستعيد النشاط الرياضي حيويته.
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سمير حسن *
ربما ظهر للبعض أنه من باب املغاالة القول
إن ضــربــة إيـ ــران ال ـصــاروخ ـيــة عـلــى الـقــاعــدة
العسكرية األميركية في بغداد ،هي بموازاة
َ
ضربة الــواليــات املتحدة األميركية لقنبلتي
هـيــروشـيـمــا ون ــاغ ــازاك ــي ع ــام  ،١٩٤٥الـلـتــن
انتهت بهما الحرب العاملية الثانية .بالتأكيد،
ُ
تعتبر موازاة الضربتني من باب املغاالة ،في
مــا لــو أخــذنــا فــي االع ـت ـبــار تــأثـيــر وق ــوة كل
ضربة على املستوى العسكري ،والتدميري.
ّ
ل ـكــن الـضــربـتــن مـتــوازيـتــان فــي مــا تعنيانه
على املستوى االستراتيجي.
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـ ــرزت كـقــوة
ض ــارب ــة كـ ـب ــرى ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ع ـق ــب دخــول ـهــا
الحرب العاملية الثانية .قبل ذلــك ،قــاد العالم
محور الحلفاء االستعماري (حلف بريطانيا
ـ فرنسا) ،وإلى جانبه االتحاد السوفياتي في
مواجهته الـكـبــرى مــع أملــانـيــا الهتلرية .وفي
ّ
خضم الحرب العاملية الثانية ،أخذت الواليات
املـتـحــدة تلعب دور الحلف الـغــربــي ،وتتبوأّ
صدارته بعدما أنهكت الحرب العاملية األولى،
وال ـثــان ـيــة ،ال ـح ـلــف االس ـت ـع ـمــاري األوروبـ ـ ــي،
ّ
فتصدرت الواليات املتحدة األميركية زعامة
ُ
ّ
الـعــالــم ال ـغــربــي ،وتـ ــوج دورهـ ــا فــي املــواجـهــة
ال ـح ــادة م ــع ال ـي ــاب ــان ،وع ـجــزهــا ع ــن إخـضــاع
هـ ـ ــذه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت أسـ ـل ــوب
«ال ـكــام ـي ـكــاز» االن ـت ـح ــاري م ــن ال ـج ــو ،وال ــذي
أن ـه ــك س ـفــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وب ــوارج ـه ــا،
بضربات «كاميكاز» متتالية ،فلجأت أميركا
ع ـنــدهــا إل ــى آخـ ــر ،وأخ ـط ــر سـ ــاح ،ل ــم يسبق
ُ
أن اس ــت ـخ ــدم ،وه ــو ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ،فألقت
َ
م ـن ــه ال ـق ـن ـب ـل ـتــن ال ـش ـه ـيــرتــن ع ـل ــى مــدي ـنــتــي
هيروشيما ونــاغــازاكــي ،اللتني أبادتهما في
ل ـح ـظــات .والـحـقـيـقــة ،أن ــه ُي ـسـ ّـجــل لـلــواليــات
امل ـت ـحــدة ت ـقـ ّـدم ـهــا ع ـلــى أي ارتـ ـك ــاب آخ ــر في
العالم ،بهذه الوحشية التي قضت بلحظات
على مئات اآلالف من البشر ،ولم يكن من وازع
ّ
بتصدر العالم.
أمامها لتحقيق غايتها
ل ـقــد وض ـع ــت الـقـنـبـلـتــان ال ـن ــووي ـت ــان أمـيــركــا
فـ ــي صـ ـ ـ ــدارة الـ ـع ــال ــم ،ول ـ ــم ي ـع ــد أح ـ ــد ي ـجــرؤ
عـ ـل ــى م ـج ــاب ـه ـت ـه ــا ب ـس ـب ــب ال ـ ـخـ ــوف ال ـن ــاج ــم
ع ــن الـقـنـبـلـتــن ال ـل ـتــن أرع ـب ــت بـهـمــا ال ـعــالــم،
ولــوال نمو االتـحــاد السوفياتي كقوة نووية

كبيرة ،الستباحت الــواليــات املتحدة العالم،
تمامًا مثلما استباحته عند سقوط االتحاد
السوفياتي عام .١٩٩٠
رب ـمــا صـ ّـحــت مـقــارنــة كـمـيــة الـقـصــف الـهــائــل
الذي مارسته أميركا في َ
حربيها على العراق،
بالقنبلتني النوويتني ،لكن في ما عدا ذلك ،لم
يسبق أن استخدم العنف العسكري املعادي
للجنس الـبـشــري ،كـمــا استخدمته الــواليــات
املتحدة األميركية ضد هيروشيما وناغازاكي.
َ
ينك الضربتني ،خضع العالم للهيمنة
بعد ت ِ
ّ
األم ـيــرك ـيــة امل ـتــوح ـشــة ،بـيـنـمــا ل ـعــب االت ـحــاد
السوفياتي دور املقيم للتوازن االستراتيجي

ال ـ ـنـ ــووي م ـع ـه ــا ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة املـ ـق ــاوم ــة غـيــر
املـ ـب ــاش ــرة لـ ـه ــا ،ولـ ـي ــس ع ـل ــى بـ ــاب امل ـجــاب ـهــة
العسكرية املـبــاشــرة ،فكانت الـحــرب ال ـبــاردة،
ّ
تتجرأ
ولم يشهد العصر األميركي قوة عاملية
على الهجوم على الواليات املتحدة عسكريًا،
وبشكل مباشر .وبذلك ،أصبحت هذه األخيرة
ّ
بعبع العالم ،من دون منازع ،وظلت منذ عام
 ١٩٤٥وحتى نهاية عــام  ،٢٠١٩الـقــوة التي ال
ّ
تتجرأ أيــة قــوة أخــرى على مجابهتها بشكل
علني ومباشر.
لكن بعد اغتيال الشهيدين قاسم سليماني
وأب ــو امل ـهــدي امل ـه ـنــدس ،وصـحـبـهـمــاّ ،
وجـهــت

إيــران ضربة غير مسبوقة لألميركي بقصف
سبق
قاعدته في بغداد بصواريخ .وكانت قد ّ
لها أن أعلنت عن ّنيتها القيام بذلك ،فتبنت
ّ
متوعدة باملزيد ،إضافة إلى مطالبتها
العمل
واشنطن باالنسحاب العسكري مــن الـشــرق ـ
غربي آسيا.
بهذا املعنى ،يمكن القول إن الضربة اإليرانية
َ
ل ــأمـ ـي ــرك ــي تـ ـ ـ ـ ــوازي ق ـن ـب ـل ــت ــي ه ـي ــروش ـي ـم ــا
وناغازاكي ،فمثلما صعدت الواليات املتحدة
بــواسـطـتـهـمــا لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ال ـع ــال ــم ،ب ــدأت
ت ـت ـس ــاق ــط ه ـي ـب ـت ـهــا ب ــالـ ـص ــواري ــخ اإلي ــرانـ ـي ــة
ال ـت ــي أوص ـل ــت ال ـت ـح ـ ّـدي ألم ـي ــرك ــا ،ألول مــرة

َ
يمكن القول إن الضربة اإليرانية لألميركي توازي قنبلتي هيروشيما وناغازاكي (أ ف ب)

م ـنــذ الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،إلـ ــى ذروت ـ ــه،
واآلتي أعظم .القنبلتان اللتان رفعتا أميركا،
سقطت هيبتهما بالصواريخ اإليرانية ،كذلك
هيبة الــدولــة الـقــاذفــة لهما ،ودخــل العالم مع
ال ـصــواريــخ اإليــران ـيــة ،واألخـ ــرى املــرتـقـبــة ،إن
مـبــاشــرة مــع إي ــران ،أو بـصــورة غير مباشرة
ّ
مع حلفائها ،مرحلة جديدة من الصراع ،أقل
عناوينه خــروج الــواليــات املتحدة األميركية
من الشرق.
ق ـي ــل ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـتـ ـ ّـرهـ ــات عـ ــن ال ـض ــرب ــات
اإلي ــرانـ ـي ــة ،إذ ث ـ ّـم ــة م ــن اع ـت ـبــرهــا ات ـف ــاق ــا مع
الــواليــات املـتـحــدة ،التي سمحت بها ترضية
إلي ـ ـ ـ ــران ،وك ـب ـح ــا ل ـب ـل ــوغ م ــرح ـل ــة ح ـ ــرب غـيــر
وثمة من قــال إن إيــران ّ
مــرجـ ّـوةّ .
تعمدت أن ال
تصيب الجنود األميركيني بأذى تاركة الباب
مفتوحًا أمــام الـحــوار ،إلــى ما هنالك من كالم
خارج عن سياق الصراعات التاريخية.
مـ ـ ّ
ـرددو ه ــذا ال ـكــام ف ـئــات ،منهم مــن ال يريد
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف بـ ـب ــداي ــة سـ ـق ــوط عـ ـلـ ـن ـ ّـي لـلـهـيـبــة
األميركية ،وال بخسارة املعركة ،رغــم خسارة
ّ
العديد من املعارك السابقة .حتى إن األميركي
ّ
ل ــف ودار ح ــول حـقــائــق الـضــربــة ومفاعيلها،
فـ ـك ــان ــت ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ف ـ ــي تـ ــراج ـ ـعـ ــه ع ـ ــن رس ــال ــة
ّ
االنسحاب التي ُسلمت ليلة الضربة للقيادة
العراقية ،ثم بالقول إن «كل شيء جيد» ،كما
ورد على لسان الرئيس دونالد ترامب ،وبعد
ذلك بالتحدث عن عدم وقوع إصابات .كل ذلك
في استعادة مباشرة لكمية الكذب اإلعالمي
الـهــائــل ،ال ــذي مــارسـتــه الــواليــات املـتـحــدة في
حـ َ
ـرب ــي ال ـ ـعـ ــراق ،أي ف ــي ال ـت ـم ـه ـيــد ل ـه ــا ،وفــي
سياقاتها على فترات مختلفة .بل يمكن القول
إن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة قـضــت على
ّ
ومصداقيتهّ ،
وكرسته إعالمًا
حيادية اإلعالم،
ُّ
ّ
موجهًا طاملا اتهمت أنظمة العالم بممارسته.
امل ـق ـت ـنـعــون بـتـمـثـيـلـيــات ال ـض ــرب ــة ،وان ـع ــدام
تــأثـيــرهــا ،ي ـمــارســون رغـبـتـهــم الــذات ـيــة ،وهــم
يـنـتـظــرون الـتــالــي كــي يـبـحـثــوا عــن تـبــريــرات
ّ
أخـ ـ ـ ــرى أك ـ ـثـ ــر سـ ـخ ــاف ــة .لـ ـك ــن األه ـ ـ ـ ــم ،أن ك ــل
امل ـت ـحــدثــن ب ـهــذا ال ـت ــوج ــه ،يـجـهـلــون حقيقة
كبيرة ال يمكن القفز عليها ،وال تجاوزها على
اإلط ـ ــاق ،وه ــي املـصــداقـيــة ال ـتــي يـتـمـتــع بها
كبار القادة الشيعة كآية الله علي خامنئي،
والسيد حسن نصرالله .القادة من هذا النوع،
ال يـقــدمــون على كلمة إال بعد أن يـكــونــوا قد

وص ـل ــوا إل ـي ـهــا بـتـثـ ّـبـتـهــم م ـن ـهــا ،وات ـخ ــاذه ــم
قــرارهــم ،ففي ضمير ه ــؤالء ،وفــي معتقدهم،
مــايــن الـبـشــر يـنـتـظــرون كلمتهم ،لـيــأخــذوا
ب ـه ــا .وم ــن ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ن ــزل ــت امل ــاي ــن في
تشييع القائدين الشهيدين وصحبهما.
عقب عملية االغتيال ،أعلنها السيد نصرالله:
«أمـ ـي ــرك ــا خ ـ ــارج امل ـن ـط ـق ــة» ،ل ـي ــأت ــي آيـ ــة ال ـلــه
ّ
خامنئي ويــؤكــدهــا فــي خطبة أمــام الحشود
الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي ع ـ ـ ــزاء ال ـق ــائ ــدي ــن،
وصحبهما ،وفي تشييعهم .خاطب خامنئي
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ب ـ ـ ّ
ـروي ـ ــة ،مـ ــن دون أي ان ـف ـع ــال،
ّ
وتحدث عن خلفيات الحدث ،كما وضع خطة
املواجهة بني أيــدي الجمهور ،خطوة خطوة
ّ
بمنهجية عقلية لــم تـكــن أق ــل أهـمـيــة ووعـيــا
وم ـعــرف ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،م ـ ّـم ــا ن ـطــق ب ــه كـبــار
القادة الثوريني في العالم .وضع األساسيات
في ّ
املقدمة ،والثانويات في الصف الخلفي،
فـ ـك ــان األسـ ـ ـ ــاس خ ـ ـ ــروج ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية من املنطقة .أما الدول الحليفة لها،
ّ
فــإذا تدخلت سيصيبها مــا أصــاب سيدتها.
ُ
وبــذلــك ،يكون خيرها بالوقوف على الحياد
في الصراع .أما الدول الصديقة إليران ،والتي
شــاءت ظــروف التاريخ أن تكون هناك قواعد
أميركية على أراضـيـهــا ،فهي مستهدفة في
حال استخدمت واشنطن تلك القواعد ،وفي
ذلــك تحريض ألصدقائه على منع استخدام
تلك القواعد ضد إيــران ،وكأنه ّ
يلمح أساسًا
َ
إل ــى دول ــتــي تــركـيــا وق ـطــر ،الـلـتــن دخـلـتــا في
ت ـفــاهـمــات ك ـبــرى م ــع إي ـ ــران ع ـلــى مـسـتــويــات
اقتصادية وسياسية مختلفة.
فــي حــديــث خــامـنـئــي عـمــق وال ـت ــزام ثــوريــان،
هي الثورة التي يحملونها في دواخلهم منذ
ّ
نـشــأتـهــم ،ول ــم يـتـمــكـنــوا مــن تحقيقها حتى
انتصار الـثــورة الخمينية ،أواخــر سبعينات
القرن املاضيّ .
عبر خامنئي عنها بوضوح،
فـتـحـ ّـدث عــن اإلنـســانـيــة والتغيير واالنـتـقــال
إلـ ــى ع ــال ــم أفـ ـض ــل ،ك ـم ــا تـ ـح ـ ّـدث ع ــن ال ـس ــام
العاملي وعن نبذ الظلم وإحقاق العدالة ،وهي
ّ
ّ
امليزات التي تمتع بها القائد قاسم سليماني،
وكــل الـقــادة الثوريني األح ــرار .قالها آيــة الله
الخامنئي ،الذي إذا قال صدق ،وإذا وعد وفى،
وليس بعد كالمه من خيار آخر.
* كاتب وباحث في الشؤون االستراتيجية

الرعاية الصحية الفلسطينية ...تحت «رحمة} االحتالل
يارا عاصي *
ّ
يتحمل االحتالل املسؤولية األولى واملباشرة
ع ــن تــراج ــع ق ــدرة الفلسطينيني عـلــى توفير
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،أو ال ـح ـصــول عـلـيـهــا ،في
حني ُيساهم ضعف الحكم الفلسطيني بدوره،
وتـ ــراجـ ــع ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ـمــر ف ــي امل ــؤس ـس ــات
ـور مفتعل فــي نوعية
الفلسطينية ،فــي ق ـصـ ٍ
الــرعــايــة الصحية والـتــأمــن الـصـحــي ،ومــدى
االستفادة منهما .باإلضافة إلى ذلــك ،تعرقل
الـقـيــود اإلسرائيلية املـفــروضــة على الحركة،
وإمكانية الحصول على الخدمات ،الوصول
إلى الحق في الرعاية الصحية للفلسطينيني.
حــواجــز صحية مـتـعـ ّـددة يفرضها االحـتــال،
يدخل ضمنها الحصار املفروض على قطاع
ّ
عقد ونـ ّـيــف ،الــذي يحول دون تمتع
غــزة منذ ٍ
الغزيني بظروف معيشية صحية ،أو بحرية
ّ
اتـخــاذ الـقــرارت الخاصة برعايتهم الصحية.
ّ
ّ
بالتالي ،فــإن القطاع الصحي املـشــتــت ،الــذي
ّ
يضم وزارة الصحة الفلسطينية ،ومنظمات
غير حكومية ،ووكـ ّـالــة «األون ـ ــروا» ،ومنشآت
ومرافق خاصة ،يمثل النظام الصحي النافذ
حــالـيــا فــي األرض الفلسطينية املـحـتـلــة .هــذا
ً
فـ ـض ــا عـ ــن أن ن ــوع ـي ــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة
امل ـتــوفــرة فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة
واملـ ـح ــاص ــرة ،ت ـت ـبــايــن ب ـح ـســب ق ـ ــدرة املــرفــق
الصحي على الحصول على املوارد واستدامة
إمداداته من املاء والكهرباء.
انـعــدام املـســاواة فــي الحصول على الخدمات
الصحية ،هي السمة الغالبة على نظام الرعاية
الصحية الفلسطيني منذ عقود ،وهي مشكلة
ُتفاقمها ّ
معوقات مالية ،وأخــرى ُ
تحول دون
حصول الفلسطينيني على الرعاية الصحية،
ومـنـهــا الـتـغـطـيــة الـتــأمـيـنـيــة غـيــر املـتـســاويــة،
الجغرافي .وقد فاقم تراجع خدمات
والفصل
ُ
هـ ــذا املـ ــرفـ ــق ،وق ـ ــف ال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي امل ـق ـ َّـدم

للمؤسسات واملـنـظـمــات الـتــي تــوفــر أو تدعم
م ــرف ــق الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة لـلـفـلـس ـط ـي ـنـيــن،
بـمــا فـيـهــا مـسـتـشـفـيــات فــي ال ـقــدس الـشــرقـيــة
وخدمات الرعاية الصحية التي توفرها وكالة
«األونروا».
ـدوره ،يساهم الـحـصــار امل ـفــروض ً على غزة
بـ
ّ
في تدني الخدمات الصحية مقارنة بالضفة
الغربية .على سبيل املثال ،ال تسمح إسرائيل
لـلـقـطــاع بــاس ـت ـيــراد س ــوى ك ـم ـيــات م ـح ــدودة
مــن الـغــذاء وال ـضــروريــات اإلنسانية األخ ــرى.
وت ـح ـظــر ،ع ـمــومــا ،اس ـت ـي ــراد مـ ــواد ال ـب ـنــاء أو
غ ـيــرهــا م ــن امل ـ ــواد امل ـط ـلــوبــة ف ــي إع ـ ــادة بـنــاء
البنية التحتية املـ ّ
ـدمــرة في املرافق واملنشآت
ّ
الصحية ،التي تـضــررت في االع ـتــداءات التي
ّ
شــن ـت ـهــا إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى غـ ـ ــزة ،ف ــي ال ـع ـقــديــن
امل ــاض ـي ــن .ك ــذل ــك ،تـفـتـقــر امل ـن ـشــآت الـصـحـيــة
إلى املستلزمات واألدويــة األساسية املطلوب
تــوفــرهــا فــي أي مــرفــق صـحــي ،وال سيما مع
تــزايــد أع ــداد املــرضــى املـصــابــن أثـنــاء مسيرة
ال ـعــودة الـكـبــرى .وق ــد ح ــذر األط ـبــاء م ــرارًا من

انعدام المساواة في
الحصول على الخدمات
الصحية هي السمة الغالبة
على نظام الرعاية الصحية
الفلسطيني منذ عقود

وق ـ ــوع آ ّث ـ ــار ك ــارث ـي ــة ب ـس ـبــب ن ـق ــص األدوي ـ ــة،
ـاو ّمــة
مـثــل تـفــشــي «امل ـي ـكــروبــات الـفــائـقــة» امل ـقـ ِ
لـلـمـضــادات الـحـيــويــة .وح ـتــى عـنــدمــا يـتــوفــر
ّ
املتطورة ،فإن
التمويل ألحد املرافق الصحية
ّ
الـعــراقـيــل الـسـيــاسـيــة ت ـظــل قــائـمــة .فـقــد جمع
املانحون ،أخيرًا ،ماليني الــدوالرات ملستشفى
جــامـعــة ال ـن ـجــاح الــوطـنـيــة ف ــي نــاب ـلــس ،وهــو
امل ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـع ــي األول وال ــوحـ ـي ــد فـ ّـي
ّ
األراضــي الفلسطينية املحتلة ،والــذي تتوفر
فـيــه بـعــض أكـثــر امل ـعــدات الطبية تـقــدمــا .غير
ّ
الضوئي
أن إسرائيل حظرت استيراد املاسح
ً
املـسـتـخــدم فــي تشخيص الـســرطــان ،مـتــذرعــة
ب ـم ـخ ــاوف ـه ــا مـ ــن أن ي ـ ـقـ ــوم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
بـ«إساءة استعماله».
ب ــال ــرغ ــم م ــن ق ـ ــدرة ب ـعــض امل ــراف ــق ال ـخــاصــة،
واملتخصصة في معظم األحيان ،على استيراد
ّ ّ
ّ
معدات التشخيص املتطورة ،إل أن العديد من
ّ
الفلسطينيني ال يستطيعون ّ تـحــمــل نفقات
هــذه الـخــدمــات .وفــي حــن تــوفــر املستشفيات
الحكومية الخدمات لعدد أكبر من املواطنني،
ّ
إل أنها تفتقر هي األخرى إلى املوارد الكافية
لشراء املعدات الطبية أو تحديثها .وقد أورد
تقرير ملنظمة «أط ـبــاء لحقوق اإلن ـســان» ،في
عام  ،2018أن االفتقار إلى الصيانة والتحديث
ُ
يجعل من املستشفيات «محطات مرور تحيل
امل ـ ّـرض ــى إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـيــات أخ ـ ـ ـ ــرى» .ك ــذل ــك،
حـ ــذر األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة أنـطــونـيــو
غوتيريش ،قبل عام ،من أنه بحلول عام ،2020
سيصبح قطاع غزة غير قابل للحياة.
تضع إســرائـيــل الـعــراقـيــل أم ــام الفلسطينيني
الذين ّ
يتقدمون للحصول على تصريح طبي
ّ
ّ
لتلقي رعــايــة صحية مـتـقــدمــة فــي إســرائـيــل،
ُ
َ
أو ف ــي دول ـ ــة م ـ ـجـ ــاورة ،ح ـيــت ي ـق ــاب ــل الـنـظــر
ف ــي طـلـبــاتـهــم م ــن ِق ـبــل ال ـط ــرف اإلســرائ ـي ـلــي،
بالتعقيد واملماطلة واالعتباطية .ففي غــزة،
يحيل الطبيب املريض املحتاج لهذه الرعاية

إلـ ــى وح ـ ــدة ش ـ ــراء الـ ـخ ــدم ــات ،ف ـت ـب ــدأ عـمـلـيــة
الـتـقـ ّـدم بطلب الحصول على تصريح دخــول
إسرائيلي .ويمكن رفض الطلب في أي مرحلة
إبداء األسباب .وحتى في
أثناء العملية من دون ّ
حال املوافقة ،قد ال يتلقى أفراد أسرة املريض،
كــآبــاء األط ـفــال املــرضــى وأمـهــاتـهــم فــي بعض
ال ـح ــاالت ،تصريحًا بـمــرافـقـتـهــم .وف ــي أحـيــان
ك ـث ـيــرةُ ،يـضـطــر امل ــرض ــى إل ــى ت ـك ــرار العملية
ذاتها ألجل مواعيد املراجعة .ففي عام ،2017
ّ
ُّ
توفي  54مريضًاُ ،جلهم من مرضى السرطان،
وذلك أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح
ّ
املرضى من الضفة الغربية ،والذين
أمنية .أما ّ
لتلقي العالج في إسرائيل ،فيتعيّ
يحتاجون
ً
ّ
عليهم املــرور بعملية مشابهة تتطلب إحالة
مــن وزارة الـصـحــة مشفوعة بتصريح سفر.
وه ـنــاك مـنـهــم مــن يـضـطــر إل ــى اجـتـيــاز نقاط
تفتيش عديدة ،وتبديل السيارات ،حتى ُيكمل
رح ـل ــة الـ ـع ــاج .ور ًغـ ــم م ـنــح ه ــذه الـتــراخـيــص
ّ
بوتيرة أكبر مقارنة بقطاع غزة ،إال أنها تظل
رهينة بيد االحتالل.
ي ـت ـح ـ ّـم ــل االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـن ـص ـيــب
األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي وض ــع
الرعاية الصحية للفلسطينيني في األراضي
ّ
ّ
الفلسطينية املحتلة ،غير أن الــوضــع يــزداد
سـ ـ ـ ــوءًا م ـ ــع ت ـق ـل ـي ــص الـ ـتـ ـم ــوي ــل األمـ ـي ــرك ــي.
ّ
وفـ ــي ح ــن أن ج ـه ــات م ـع ـن ـيــة ،م ـثــل منظمة
الـصـحــة الـعــاملـيــة ومـنـظـمــة امل ـعــونــة الطبية
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،أب ـ ـ ــدت اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـسـ ّـد
ّ
تقليصات الــدعــم األم ـيــركــي ،إال أن السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــا زال ـ ــت ال تـ ــرى ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـص ـ ّـح ــي أول ــوي ــة ل ـل ــدع ــم .فــال ـق ـطــاع األم ـنــي
اس ـتــأثــر ب ـمــا نـسـبـتــه  30ـ ـ  %35م ــن مــوازنــة
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـع ــام  ،2018وال ـتــي
بلغت  5مليارات دوالر ،بينما استأثر قطاع
َّ
الصحة بنسبة  %9فقط .وحتى حني قلصت
الواليات املتحدة مساعداتها بدرجة كبيرة،

وحــالــت دون حـصــول مــايــن الفلسطينيني
على الرعاية الطبية والتعليم والـغــذاء ،كان
املـ ـس ــؤول ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون واألم ـي ــرك ـي ــون
حريصني على املحافظة على بند األمــن في
حــزمــة املـعــونــة دون غ ـيــره .فـمــا ب ــدأ كترتيب
ً
أوال»ّ ،
تحول إلى استراتيجية «األمن
«األمــن
فقط».
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ــا ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ،ت ـ ــواج ـ ــه ال ـس ـل ـط ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،مـ ــن ج ـم ـل ــة أزمـ ــات ـ ـهـ ــا ،أزمـ ــة
شرعية متنامية ،وفـســادًا يـشــوب الخدمات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،م ـثــل ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ،عبر
انتشار ضعف الرقابة والرشوة واالختالس
واملحسوبية ،وأشكال أخرى من الفساد ،الذي
ّ
ال ينتهي عند املستوى الرسمي .وبينما تتهم
الـسـلـطــة الفلسطينية إســرائ ـيــل ،باستغالل
الخدمات االجتماعية الفلسطينية إلرغمها
على الجلوس إلى طاولة املفاوضات ،تمارس
األمر نفسه على حركة «حماس» في غزة.
مــن جــانــب آخ ــر ،فـفــي حــن تسيطر إســرائـيــل
عـلــى معبر إي ــرز عـلــى ح ــدود غ ــزة الشمالية،
تسيطر مصر على معبر رفح في جنوب غزة.
وق ــد قــامــت ه ــذه األخ ـي ــرة ،مـنــذ ب ــدء الـحـصــار،
بتقليص الئحة عبور األشخاص والبضائع
ّ
إلى أراضيها .وبالرغم من أن بعض الحاالت
اإلنسانية استطاعت الحصول على تراخيص
َّ
ّ ّ
ال ـع ـبــور ،إل أن املـعـبــر عـلــى أرض الــواقــع ظــل
مغلقًا كل يــوم تقريبًا ،لسنوات عديدة ،حتى
في وجه الحاالت الطبية .كذلك ،رغم استئناف
فتح الحدود بوتيرة أكبر ،منذ عام  ،2018إال
ّ
أن هناك دائمًا قائمة انتظار من اآلالف الذين
يأملون بالعبور.
م ــع اس ـت ـم ــرار تـ ـض ــاؤل الـ ـف ــرص أم ـ ــام إح ــال
عـمـلـيــة س ــام حـقـيـقـيــة وع ــادل ــة ،ال يستطيع
الفلسطينيون االنـتـظــار لـحــن الـتــوصــل إلــى
ُ
اتـ ـف ــاق س ـي ــاس ــي ،ح ـت ــى تـ ـت ــاح ل ـه ــم إم ـكــان ـيــة
ال ـح ـصــول عـلــى رع ــاي ــة صـحـيــة آم ـنــة وعــالـيــة

ال ـج ــودة وم ــوث ــوق ــة .وبــال ـتــالــي ،يـنـبـغــي على
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة تـ ـح ــوي ــل ت ــرك ـي ــزه ــا
م ــن ت ـمــويــل األمـ ــن إل ــى ت ـمــويــل ال ـص ـحــة ،عبر
تـخـصـيــص م ـ ــوارد أك ـث ــر ل ـلــرعــايــة الـصـحـيــة،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى إعـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـسـ ـل ــع الـ ـطـ ـبـ ـي ــة مــن
ّ
ب ــروت ــوك ــول ب ــاري ــس ،ال ـ ــذي ي ـعــطــل اس ـت ـيــراد
اإلمدادات الطبية الضرورية ألشهر ،نظرًا إلى
اعتماد االستيراد على استصدار التصاريح.
كذلك ،يجب على الوكاالت اإلنسانية التابعة
لــأمــم املـتـحــدة وغـيــرهــا ،أن تـطــالـ َـب بــوصــول
جميع الـسـلــع اإلنـســانـيــة إل ــى الفلسطينيني،
ً
ً
وصـ ــوال كــامــا وغ ـيـ َـر م ـن ـقــوص .وي ـجــب على
السلطة الفلسطينية ،أيـضــا ،أن تــربــأ بحياة
الفلسطينيني عــن امل ـنــاورات السياسية ،وأن
تضمن حصول املواطنني ،وال سيما في غزة،
على ما يحتاجونه من أدوية وسلع أخرى.
ال يـنـبـغــي أن ي ـكــون ن ـظــام الــرعــايــة الصحية
ت ـح ــت رح ـم ــة م ـح ـت ـ ٍّـل ع ـس ـك ـ ٍّ
ـري ،أو أن ي ـكــون
مرتهنًا للمعونة الخارجية ودوافــع املانحني
ّ
وأول ــوي ــاتـ ـه ــم املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرة .وطـ ــاملـ ــا أن ال ـقــائــم
ع ـل ــى األرض ،هـ ــو ن ـ ـمـ ــوذج «شـ ـب ــه الـ ــدولـ ــة»
الفلسطينية ،يبقى االرتهان للمعونة من أجل
تقديم الـخــدمــات االجتماعية ،مـ ّ
ـرجـحــا ،وهو
ما يمثل نموذجًا لنظام صحي غير مستدام
وغير عادل .إن االرتقاء بالصحة الفلسطينية،
وإمـكــان ـيــة ال ـح ـصــول عـلــى الــرعــايــة الصحية
ُ
الـعــادلــة ،لــن تكتب لــه االسـتــدامــة إال مــن خالل
مـعــالـجــة أول ــوي ــة ق ـطــاع ال ـص ـحــة ف ــي مــوازنــة
الـسـلـطــة واألوج ـ ــه األســاس ـيــة ل ـعــدم امل ـس ــاواة
ّ
ف ــي ال ـت ـق ــدي ـم ــات ،وال ـت ـخ ــل ــص م ــن االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي.
* محللة سياساتية في «شبكة السياسات
الفلسطينية ـ الشبكة» ،وأستاذة في إدارة الرعاية
الصحية واملعلوماتية في جامعة سنترال فلوريدا/
الواليات املتحدة
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ّ
األخوة األعداء ...أوغلو ضد أردوغان
مصطفى شلش *
َ
صعيدي تاريخه السياسي
يستعد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ملرحلة جديدة على
الشخصي وتاريخ الحياة السياسية التركية ،فمن أحــد فنادق العاصمة التركية أنقرة أعلن
التركية ،لبدء إجــراءات التسجيل تحت
رسميًا أنه ّقدم أوراق حزبه الجديد إلى وزارة الداخلية
ُّ ْ
اسم حزب «املستقبل» وشعاره «ورقة خضراء من شجرة الدلب».
وقد ّ
ضم املؤتمر التأسيسي للحزب قرابة  154عضوًا ،من بينهم أعضاء استقالوا من حزب
«العدالة والتنمية» الحاكم ،وجاء ذلك بعدما ّ
تقررت إحالة أربعة أعضاء خالل اجتماع اللجنة
التنفيذية للحزب ،والتي جاءت برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،إلى اللجنة التأديبية
بطلب لفصلهم نهائيًا من الحزب ،وعلى رأسهم أحمد داود أوغلو.
ُمرفقًا
ُ
واألسباب املعلنة وراء قرار تحويل أوغلو إلى التحقيق ،وطلب ّالفصل ،أنه ّجاء بعدما أصدر
هذا األخير بيانًا ينتقد فيه سياسات أردوغــان ،باإلضافة إلى اتهامات تتعلق بقضايا فساد
ترتبط بحصول جامعة «إسطنبول شهير» ،التي ّأسسها أوغلو على قروض من دون ضمانات
تصل قيمتها إلى نحو  72مليون دوالر ،باإلضافة ّإلى االحتيال على «بنك خلق» الحكومي.
ّ
ورد أوغلو على هذه التهم ،داعيًا البرملان إلى بدء التحقق من مصادر ثروته ،وفي الوقت نفسه
التحقق ِمن ثروة أردوغان وأفراد أسرته ،وكذلك كبار املسؤولني الحاليني والسابقني .لكن يبقى
السبب الرئيسي ،والذي يعود إلى عام  ،2016عندما بدأ الخالف بني أوغلو والرئيس أردوغان،
على خلفية انتقاد األول لسياسات حزب «العدالة والتنمية» وكيفية إدارة امللف االقتصادي
للبالد ،باإلضافة إلى انتقاد أردوغان نفسه.
ومهما كــانــت األس ـبــاب ،فقد تــم االنـفـصــال النهائي بــن أردوغـ ــان وأوغ ـلـ ّـو ،تــاركــا مساحات
لتساؤالت بشأن ما إذا كــان هــذا االنفصال والـصــراع السياسي سيشكالن ضربة قاسمة
لنموذج إسالم السوق التركي ،وخصوصًا ّ ّأن الرجلني (أردوغان  /أوغلو) برزا كجناحني في
لتركيا ،في ظل حكم حزب «العدالة والتنمية»؟ أم هل فقد أوغلو
السياسية الخارجية والداخلية ّ
ّ
والتحول في نظام الحكم الذي حدث
شعبيته في الشارع التركي ،في ظل التراجع الديمقراطي
وقت ّ
تبوئه منصب رئاسة مجلس الوزراء؟ أم هل ما زالت شعبية أردوغان ّ
قوية في حواضنه
ّ
الشعبية التجارية ،ما يقلل فرص منافسه مهما كان قويًا؟
أوغلو بدأ الحرب السياسية باكرًا ،ذلك أن املتحدث باسم حزب «املستقبل» عبدالله أدباس أعلن
أن أوغلو وضع السياسات العامة للحزب استعدادًا لالنتخابات ّ
املقرر إجراؤها في عام .2023
ومن املتوقع أن يستهدف أوغلو القاعدة االنتخابية نفسها لحزب «العدالة والتنمية» ،من اليمني
ِ
ويمني الوسط من أصحاب الهوى اإلسالمي.
قد يكون أوغلو مشهورًا لدى طبقة الساسة العرب ،بأنه صاحب دبلوماسية «صفر مشكالت/
النسخة من السياسة التركية .ولكن في
أعداء» ،وال سيما ّأن هؤالء الساسة كانوا يفضلون هذه
ّ
الداخل التركي ،كان هناك نقد دائم للسياسة الخارجية في ظل قيادة أوغلو ،على اعتبار أنها
اإلقليمي .وبعدما غادر هذا األخير
ال تأتي بثمارها بل تجعل تركيا أكثر عزلة عن محيطها ّ
منصب وزيــر الخارجية ،بــدأت تركيا بدعم ميليشيات مسلحة في سوريا وليبيا ،وتساند
األذرع السياسية والعسكرية لجماعة «اإلخوان املسلمني» في املنطقة العربية.
ومن هذه النقطةّ ،
يعزز أردوغــان حظوظه أمــام خصمه أوغلو ،فـ ّ
ـاألول يجذب القوميني األتــراك
ّ
بعودة قــوة تركيا كما كانت أيــام اإلمبراطورية العثمانية ،ولكن
لسياسته التوسعية والتوهم ً
ّ
املتطرفيني نمت بعد حملته
بشكل دبـلــومــاســي .هــذا فـضــا عــن أن شعبيته لــدى القوميني
العسكرية على األكراد في سوريا ،ونجاحه في صناعة منطقة عازلة ،قاضيًا ،ولو بشكل مؤقت،
على مشروع قيام دولة كردية على الحدود التركية .وبهذا ،يضمن أردوغان األصوات القومية
ّ
املتطرفة إلى جانب حاضنته التقليدية من اإلسالميني ،وطبقات التجار ورجال أعمال األناضول
امللقبني بـ«نمور األناضول» ،ما قد ال يجعل أوغلو يشكل خطرًا كبيرًا على سلطة أردوغان.
جانب حظوظ أوغلو الضعيفة بني القاعدة التقليدية من ناخبي حزب «العدالة والتنمية»،
إلى
ّ
مــن املتوقع عــدم حصوله على أي دعــم مــن خصوم أردوغ ــان مــن األك ــراد .ف ــداود أوغـلــو كان
ّ
«املتشددين» للعمليات العسكرية ضد هؤالء في جنوب شرق تركيا ،بني َ
عامي
من الداعمني
 2015و  .2016كذلك ،فإنه بحاجة إلى حملة قوية لغسل سمعته من اتهامات بمشاركته في
عملية سيطرة أردوغ ــان على الحكم منفردًا ّ عندما كــان رئيسًا لـلــوزراء ،إضافة إلــى حاجته
ّ
لنفي اتهامات الفساد التي طاولته ،حتى يتمكن من أن ّ
يتحول إلى ّقوة سياسية .لكنه سيواجه
معضلة ّالوصول إلى وسائل اإلعالم التركية ،وخصوصًا وسائل اإلعالم الحكومية ،في الوقت
الذي تمكن أردوغان من احتواء قنوات ُاملعارضة بشكل كبير .وحتى وسائل اإلعالم األجنبية،
يمارس عليها أردوغان قيودًا ّكبيرة ،إذ أجبر ثالثة صحافيني أتراك على ترك العمل في شبكة
«سبوتنيك» الروسية ،بعدما بثت ً
لقاء مــع داود أوغـلــو ،في وقــت سابق من هــذا الـعــام .ومن
سخريات القدر ،أن عملية التأميم الخفي لوسائل اإلعالم التركية واألجنبية في الداخل التركي،
جرت غالبيتها تحت قيادة أوغلو ملجلس الــوزراء ،لــذا ،يبدو أن هذا األخير صنع الحبل الذي
ُ
سيشنق به.
وبالرغم من كل نقاط الضعف لــدى أوغلو وحــزبــه ،إال أنــه يملك نقطة قــوة وحـيــدة ،أال وهي
حصول حزبه على  %1أو  %2من الكتلة التصويتية التقليدية لـ«العدالة والتنمية» ،األمر الذي
سيشكل ضربة قاسمة لهذا الـحــزبّ ،وخصوصًا بعد الخسارة الكبيرة التي ُمني بها في
االنتخابات البلدية في إسطنبول ،والتعثر االقتصادي الذي ّ
سببه تراجع سعر العملة التركية
ّ
أمام الدوالر .وقد ّ
وجه هذا األمر ضربة ،ال يمكن اعتبارها ّ
«مدمرة» ،ولكنها أحدثت شرخًا في
الحاضنة الشعبية لـ«العدالة والتنمية» ،حيث تفيد التقارير بأن قرابة مليون عضو من أصل
أكثر من عشرة ماليني استقالوا من الحزب ،خالل عام .2019
إضافة إلى ما ّ
تقدم ،فإن حزب أوغلو لن يكون األخير الذي سيخرج من عباءة «العدالة والتنمية»،
ّ
فقد أعلن علي باباجان الذي شغل مناصب عدة في الحكومة التركية ،منها حقيبتا الخارجية
واالقتصاد ،عن عزمه إنشاء حزب جديد بعد تبادل اتهامات بينه وبني رئيس الجمهورية رجب
أراض بشكل غير قانوني لداود أوغلو.
أردوغان ،على خلفية اتهام األخير له بتخصيص
ٍ
وما ّ
يحول الحزبني الجديدين إلى خطر على سلطة حزب «العدالة والتنمية» ،هو أنه يمكنهما
جذب أعداد أكبر من الساخطني على سياسات أردوغــان ،وال سيما أن اقتصاد ُالبالد يعاني
الرأي ،التي أجريت قبل
فترة من الركود ،وارتفاع في معدالت البطالة .وقد أشارت استطالعات
ّ
تشكيل حزب أوغلو ،إلى أنه يحظى بتأييد شعبي بنسبة  ،٪3.4بينما يتمتع باباجان بتأييد
شعبي يصل إلى قرابة .٪8
تواجه تركيا مأزقًا سياسيًا ،بعدما أمسك أردوغان بكل خيوط اللعبة في يده نتيجة الستفتاء
اضطراب في طبيعة النظام السياسي،
عام  ،2017الذي أعطاه الكثير من الصالحيات ،ما أدى إلى
ٍ
وعدم وضوح ّ
املهمات داخله .وقد فتح هذا األمر املجال أمام حدوث انشقاقات داخل الحزب
ُّ
السياسية واالقتصادية نتيجة صراع األجنحة داخل السلطة ،الهادفة
الحاكم ،وتولد األزمات
ّ
إلى تحديد الضوابط الوظيفية لكل جهة ومنصب.
*كاتب مصري
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أهل الشام
ريبورتاج

ّ
جامعية.
 22عامًا ،وهي طالبة

السياق المجتمعي
ّ
المكرس للثقافة
الذكورية يزيد انتشار
العنف ضد النساء
(أرشيف ــ أ ف ب)

الفوضى تربة خصبة

تـشـهــد ســوريــا فــي ال ـش ـهــور األخ ـيــرة
ازديــادًا الفتًا في جرائم القتل بذريعة
للتحول إلى
الحب ،في ما يبدو
ً
مؤهال ّ
ظاهرة .ال شك في أن استسهال القتل
بشكل عــام ،هو أحــد مفرزات الحرب.
لكن ،يبدو أن عوامل أخــرى تتضافر
معه ،لتكون النتيجة تزايد حاالت قتل
اإلنــاث على وجــه الخصوص .من أبرز
تلك الـعــوامــل ،تحول العنف القائم
على النوع االجتماعي ،إلــى ما يشبه
فضال عن انحسار سلطة
«سلوكًا مبررًا»،
ً
القانون ،وبقاء التشريعات في كثير
من األحيان مجرد حبر على ورق

بذريعة الحب :تاء التأنيث السورية المقتـولة!
ﻫﻞ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ؟
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو

ﻧﻌﻢ )ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﺎﻟﻲ(

ّ
ﺻﺪﻗﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ) (٢٠٠٣ﻣﻊ ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻮاد ﻣﻨﻬﺎ

ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ )ﻻ ﻳﺰال ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺣﺎﺿﺮﴽ(
ّ
ﻛﻼ

اﻟﺪﺳﺘﻮر

ّ
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ٣٣ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻌﺪد
ﻣﻦ وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ أو ﻷزواﺟﻬﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي

اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ

اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

اﻻﻏﺘﺼﺎب )ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج(
اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج

وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء

ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻤﻴﺮاث

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوي
اﻟﺼﻮرة :أ ف ب

اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ

ق ـب ــل فـ ـت ــرة وجـ ـ ـي ـ ــزة ،أض ـ ـ ــاء أص ــدق ــاء
بـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــوع وسـ ـ ـ ـ ــط م ــديـ ـن ــة
الـســويــداء ،في صــاة لــروح صديقتهم
امل ـ ـق ـ ـتـ ــولـ ــة ،وه ـ ـ ــي ف ـ ـتـ ــاة ل ـ ــم تـ ـتـ ـج ــاوز
ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة م ــن ع ـم ــره ــا .كــانــت
بيسان تعيش حياتها الطبيعية ،إلى
أن اقـتـحــم ش ــاب ع ـمــره  19سـنــة منزل
عائلتهاّ ،
وفجر قنبلة يدوية كانت في
ُ
حــوزتــه ،ليقتل نـفـســه ،وتـقـتــل الـفـتــاة،
وتـ ـص ــاب وال ــدت ـه ـ ّـا بـ ـج ــروح خ ـط ـيــرة.
مصادر عديدة صنفت الحادثة وقتها
ّ
فــي خــانــة «ج ــرائ ــم ال ـح ــب» ،وقــالــت إن
ّ
الضحية،
الشاب كان قد تقدم لخطبة
ورفضته عائلتها .قبلها بأيام قليلة،
اقـتـحــم ش ــاب مـنــزل خطيبته السابقة
في القرداحة ،وفتح النار ،ليقتل الفتاة
وشقيقتها ،ويصيب شقيقها بجروح.
وقـبــل شـهــر مــن الـحــادثـتــن ،قــام شــاب
باالنتحار في محافظة السويداء ،بعد
أن قتل الـفـتــاة الـتــي أحـبـهــا ،ولــم تقبل
االرتباط به.

..وتستمر

اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ﻟﻘﺘﻞ اﻹﻧﺎث )ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﺮف(
ّ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص

نسرين عالء الدين

إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ

اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻨﺴﺎء

ي ــرف ــض م ـن ـي ــف ،وه ـ ــو عـ ــم امل ـ ـغـ ــدورة
ب ـي ـســان ،ال ــرواي ــات ال ـتــي ت ــم تناقلها
بعد مقتل ابـنــة شقيقه ،حــول وجــود
عالقة بني ابنة أخيه ،وقاتلها .يقول
العم ،لـ«األخبار» ،إن «العائلة ال تعرف
الـقــاتــل ،وال توجد بينه وبــن بيسان
أي عــاقــة ،ول ــم يـتـقــدم لخطبتها من
قـبــل» .ي ــروي تفاصيل يــوم الجريمة،
ً
ق ــائ ــا إن «ال ـق ــات ــل ف ــي ي ــوم ال ـحــادثــة
انتظر ذهــاب والــد بيسان إلــى دكانه،
وطرق الباب في املوعد املعتاد لقدوم
ب ــائ ــع ال ـح ـل ـي ــب» .وي ـض ـي ــف «ف ـت ـحــت
ب ـي ـس ــان ال ـ ـبـ ــاب ،وف ــوج ـئ ــت بــال ـشــاب
الــذي اقتحم املـنــزل .وبـعــد ســؤالــه عن
ح ــاج ـت ــه ،ب ــدأ ب ــال ـص ــراخ والـ ـق ــول إنــه
يــريــد بـيـســان ،وبـعــد رف ــض امل ـغــدورة

ط ـل ـب ــه ،ق ـ ــام ب ـت ـف ـج ـيــر ن ـف ـس ــه» .ي ـقــول
م ـن ـي ــف إن ال ـع ــائ ـل ــة «ت ـع ـت ـب ــر أن دم
ب ـي ـس ــان قـ ــربـ ــان مل ـك ــاف ـح ــة ال ـج ــري ـم ــة،
وان ـت ـشــار ال ـســاح بــن أي ــدي الشباب
ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــداء ،وف ـ ـ ــي ك ـ ــل سـ ــوريـ ــا.
سيبقى دمـهــا فــي عنق كــل مــن أسهم
في انتشار الـســاح» .يؤكد أن «الحل
الذي نريده هو حل مجتمعي ،يطاول
الجميع .نحن ال نريد ّ
دية أو ثمنًا لدم
ابنتنا ،كما يعرض الوجهاء علينا».
ويـضـيــف «ل ـقــد رح ـلــت عــائـلــة الـشــاب

عقوبة من
تصل َ
يثبت أنه قتل
عمدًا إلى اإلعدام

عن القرية ،كما رفــض ذووه دفنه في
مــدافــن الـعــائـلــة ،ولــم يقيموا ع ـ ً
ـزاء له.
نـحــن نـضــع القضية أم ــام املـســؤولــن
وال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــاء ،وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـض ـم ــائ ــر،
وأصـ ـح ــاب ال ـع ـمــامــات ال ـب ـيــض ،على
أمل أن تكون ابنتنا آخر ضحية لهذا
السالح العشوائي».
ً
لم تجد أمنيات العم ترجمة لها على
أرض ال ــواق ــع .فـيــوم اإلث ـنــن املــاضــي،
أقــدم شــاب على تفجير قنبلة يدوية
ب ـن ـف ـس ــه ،وبـ ـفـ ـت ــاة ط ـل ــب خ ـطــوب ـت ـهــا
ســاب ـقــا ورف ـض ـت ــه عــائ ـل ـت ـهــا ،م ــا أدى
إل ــى مقتلهما .ونـقـلــت وســائــل إعــام
م ـح ـلـ ّـيــة ،ع ــن مـ ـص ــادر ف ــي ب ـل ــدة كفر
اللحف (ريــف الـســويــداء الـغــربــي) ،أن
الشاب املدعو حافظ ،يبلغ من العمر
 23عامًا ،أما املغدورة حنان ،فعمرها

ت ـق ــول امل ـحــام ـيــة ال ـنــاش ـطــة ف ــي مـجــال
حقوق امل ــرأة ،مها العلي ،إن «القانون
ال ـ ـسـ ــوري كـ ــان ح ــاس ـم ــا ف ــي م ــوض ــوع
عـقــوبــة الـقـتــل .تـصــل عـقــوبــة مــن يقتل
قصدًا من دون سابق تخطيط ،بحسب
املــادة  533من قانون العقوبات العام،
إل ــى األش ـغ ــال ال ـشــاقــة لـعـشــريــن عــامــا.
أمـ ــا م ــن ي ـث ـبــت أنـ ــه ق ـتــل ع ـم ـدًا فتصل
ع ـقــوب ـتــه ال ــى اإلعـ ـ ـ ــدام ،بـحـســب امل ــادة
 .»535وعن تجريم حمل السالح ،تقول
الـعـلــي ل ــ«األخ ـبــار» إن «امل ـش ـ ّـرع الحــظ
أن جــريـمــة حـمــل ال ـســاح مــن الـجــرائــم
الخطيرة على املجتمع ،وخــاصــة بني
فئة الشباب ،فصدر عام  2001املرسوم
ّ
التشريعي الــرقــم  ،51ال ــذي نــظــم حمل
السالح ،وكيفية الحصول عليه ،ومتى
ي ـت ــم م ـن ــح رخ ـص ــة ح ـم ـل ــه» .وتـضـيــف
«وضـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون شـ ـ ــروطـ ـ ــا ق ــاس ـي ــة
لحصول األف ــراد على الــرخـصــة .وهــذا
كله يدل على أن جرائم القتل املتزايدة
ليست بسبب تهاون التشريعات».
تـ ـ ـ ــرى ال ـ ـع ـ ـلـ ــي «وجـ ـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـب ـ ـحـ ــث فــي
ال ـج ــوان ــب االج ـت ـمــاع ـيــة ،وس ـلــوك ـيــات
اإلع ـ ــام ل ــذي يـلـعــب دورًا ف ــي تـكــويــن
ش ـخ ـص ـيــة ال ـط ـف ــل واملـ ـ ــراهـ ـ ــق ،عـ ــاوة
عـلــى ال ـح ــرب وم ــا أف ــرزت ــه م ــن انـتـشــار
السالح» .وتضيف «كنا نشهد جرائم
قـتــل قـبــل ال ـع ــام  ،2011وه ــذا طبيعي
ضمن املجتمعات ،فــا يوجد مجتمع
خال من الجريمة .لكن النسبة ارتفعت
ف ــي ظ ــل ال ـح ــرب ،وهـ ــذه إحـ ــدى نتائج
األزمـ ــات ،إذ ت ــزداد الـفــوضــى ،وترتفع
معدالت الجريمة» .تلفت العلي إلى أن
«الشاب الــذي يبلغ من العمر  20عامًا
ً
ً
حاليًا (قــاتــل بيسان مـثــا) ،كــان طفال
عـمــره عشر سـنــوات فــي بــدايــة األزم ــة.
ل ـق ــد ع ــاي ــش وسـ ـم ــع عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مــن
الجرائم واألح ــداث في العشر سنوات
التي ّ
تكونت فيها شخصيته».

اقتلُ ...
وانج؟

ي ـ ــرى ش ـ ـ ــادي صـ ـع ــب ،املـ ـن ـ ّـس ــق ال ـع ــام
ملـنـظـمــة «ت ــول ـي ــب» ،أن «ارتـ ـف ــاع نسبة
ج ــرائ ــم قـتــل ال ـن ـســاء بـشـكــل عـ ــام ،أحــد
م ـ ـفـ ــرزات ال ـ ـحـ ــرب ،وانـ ـتـ ـش ــار ال ـس ــاح
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ب ـ ــن ش ـ ــرائ ـ ــح امل ـج ـت ـم ــع،
وس ـه ــول ــة ال ــوص ــول إل ـي ــه واق ـت ـنــائ ــه».
تختص «توليب» بدعم املرأة والطفل،
وهـ ــي واحـ ـ ــدة م ــن م ـن ـظ ـمــات املـجـتـمــع
املــدنــي فــي ال ـســويــداء .أطلقت املنظمة
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ق ــان ــونـ ـي ــة تـ ـط ــوعـ ـي ــة ،ت ـق ــدم
االس ـت ـشــارات الـقــانــونـيــة املـجــانـيــة في
قضايا األح ــوال الشخصية ،وقضايا
العنف القائم على النوع االجتماعي،
كما تتكفل بتقديم خدمات الدفاع عن
الـنـســاء املـعـنـفــات بشكل مـجــانــي أمــام
املحاكم.
يـقــول صـعــب ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن «تفشي
ظاهرة العنف بشكل عام في املجتمع،
وبشكل خاص ضد النساء والفتيات،
بـ ـ ــات سـ ـم ــة ع ـ ــام ـ ــة ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ــراج ــع
دور امل ــؤسـ ـس ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،وت ــزاي ــد
إحـ ـس ــاس ال ـج ـن ــاة ب ـس ـهــولــة إفــات ـهــم
م ــن الـ ـعـ ـق ــاب» .وي ـض ـيــف «هـ ـن ــاك دور
أيـضــا لـلـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبة
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ال ـس ـك ــان ،وال ـض ـغــوط
ً
النفسية املصاحبة لها ،فضال عن دور
أساسي لهيمنة الثقافة الذكورية في
املجتمع ،واملدعومة بمنظومة عــادات
وت ـقــال ـيــد ت ـك ــرس ال ـع ـنــف ض ــد امل ـ ــرأة،
وقــوانــن وتشريعات وطنية تمييزية
ت ـج ــاه ال ـن ـس ــاء ،م ــا يـجـعـلـهــن الـحـلـقــة
األضعف في املعادلة» .يؤكد صعب ،أن
«السياق املجتمعي الحاضن للعنف،
وامل ـ ـكـ ــرس ل ـل ـث ـقــافــة الـ ــذكـ ــوريـ ــة ،بـيـئــة
خـصـبــة النـتـشــار جــرائــم قـتــل الـنـســاء،
ّ
وجميع أشكال العنف ضــدهــن ،وسط
مجتمعات غير مستقرة».

بريد دمشق
«أجمل (بلد) غريق في العالم»
صهيب عنجريني
1

«بلدنا أحلى بلد في العالم» .كثيرًا ما ّ
تكررت هذه الجملة
على مسامعنا من ّ
األمـهــات والـجـ ّـدات .ربما قالها بعض
اآلب ــاء واألج ــداد أيـضـ ّـا ،غير أنني ـ ـ فــي السنوات األخيرة
ّ
ّ
فحكاياتهن
بأصواتهن،
تذكرها دائمًا
تحديدًا ـ أميل إلى ً
عادة ما تفيض جماال ،حتى حني يرد فيها املوت .أعني:
ّ
هن قادرات على تجميل املوت.
2
ً
هن قــادرات على تجميل املوت فعال .و«بلدنا أحلى بلد»،
كررتها قبل يومني ،وأنا ّ
ّ
أعزي هشام ،ابن السادسة عشرة،
عقب استشهاد صديقه .آالف ممن هم أصغر بسنوات
وسنوات من هشام ،تلقوا العزاء أيضًا على امتداد سنوات
ّ
بــأصــدقــائـهــم .أت ـحــدث عــن أصــدقــائـهــم تـحــديـدًا ،ألن ـنــي ال
ُ
أتذكر أنه كان «طبيعيًا» حني كنا في أعمارهم ،أن يفجع
واحدنا بوفاة صديق .الشائع ،كان موت األجداد ،والجدات.
ُ
نستغرب
وفي حاالت أقل بكثير ،اآلباء أو األمهات (وكنا
أنهم ماتوا صغارًا).
3

«بـلــدنــا أح ـلــى ب ـل ــد ،»...أك ــرره ــا بـيـنــي وب ــن نـفـســي ،مـتــذكـرًا
األس ـبــاب «الــوجـيـهــة» الـتــي كــان بـعــض «الـكـبــار» يـ ّ
ـرد ّدونـهــا.
«ب ـي ـك ـفــي إنـ ــك بـتـفـتــح ال ـح ـن ـفـ ّـيــة وب ـت ـش ــرب م ـ ــي» .ح ــق ــا؟ ٌيا
للمعجزة! كنت قد تذكرت هذا تحديدًا ،بينما يسألني نادل
في أحــد مطاعم الهند (إحــدى أشــد الــدول معاناة من ّ
تلوث
ّ
معدنيًا ،أم من مياه
مياه األنهار) ،هل أريد املاء الذي طلبته
الـصـنـبــور .قـ ّـويــت قـلـبــي ،وشــربــت مــن صنابير الـهـنــد أيــامــا
وأي ــام ــا« .تـعـلـيــم مـجــانــي ،وطـبــابــة م ـجــانـ ّـيــة» ،وك ــان البعض
ّ
ونهز رؤو َسـنــا .قبل أن نكبر
يزيد« :نحن الــدولــة الوحيدة»،
ّ
ّ
ونكتشف أنـهــا كــانــت أس ـط ــورة ،وأن دول مـجــانــيــة التعليم
والطبابة منتشرة في أرجاء املعمورة ،أل ...وفوق ذلك تحوي
كثيرًا من «االمتيازات» ،أبسطها منظومات مواصالت عامة
وتناقصت
تحترم
املواطن! (طبعًا ،نحن بمرور الزمن تلبرلناّ ،
ّ
مجانية التعليم والطبابة ،حتى كادت تضمحل).
امتيازات

4
ّ
«بلدنا أحـلــى ،»...ويهلل البعض لتصنيف عاصمتنا من
ـص املــدن تكلفة للمعيشة في العالم .أتذكر ذلك،
بني أرخـ ّ
حل املعادلة الصعبة ،إذ خرجت ّ
لتوي من «ميني
وأحاول
ّ
أكثر مدن العالم
بني
فة
املصن
طوكيو،
قلب
في
يقع
ماركت»
ّ ّ
ٌ
ٌ
الغذائية ،كلفني شراؤها
مملوء بالسلع
كيس
غالءّ ،ومعي ّ
ثمنًا أقل مما يكلفني شراء كيس مماثل من محل في ّحي
ّ
ـدن شت ّى،
األميركان في الــاذقــيــة! مع تكرار األمــر في مـ ّ
خرجت باستنتاج بديهي ،مـفــاده أن «اللقمة تظل خطًا
ّ
أحمر ،مهما ّ
الرأسمالية» ،طبعًا هذا ال ينطبق على
تغولت
بلدنا« ،أحلى بلد في العالم».
5

حني عثر أهل القرية على جثة الرجل الغريق ،الحظوا ـ
تدريجيًا ـ أنه أطول من كل القامات ،وأثقل وزنًا ،وأجمل
وجـهــا مــن كــل الــرجــال ،وأنــه «أكـبــر املساكني على وجه
األرض» .وحــرصــت النسوة على حياكة ثــوب مناسب
لجثة الرجل الغريق .لم يحصل ذلك في نور سلطان ،أو
غيرها من املــدن التي نعرفها ،بل في قرية لم يكن لها
اسم ،حكت عنها قصة «أجمل رجل غريق في العالم»،
ملاركيز.
6

«ي ــا حكومتنا الـ ّـرش ـيــدة ،صفينا ع ال ـحــديــدة» .ت ـ ّ
ـرن في
األيام األخيرة هذه العبارة في بالي كثيرًا .وهي ،حسبما
أذكـ ـ ــر ،ك ــان ــت «مــان ـش ـي ـتــا» مل ـط ـبــوعــة س ـ ّ
ـوري ــة ف ــي الـعـقــد
ً
املاضي .ال أتذكر اسم املطبوعة فعال ،حاولت البحث ،فلم
أهتد .الواضح ،أن النداء لقي آذانــا صاغية لدى الحكومة
ِ
امل ـق ـصــودة ،وك ــل الـحـكــومــات ال ـتــي تـلـتـهــا .وال ب ـ ّـد مــن أن
صاحب العبارة يوافقني اليوم ،على أن الحال ّ
تغير ،وأن
نهضة ملموسة قد حصلت .أقــول هــذا بثقة ،وال أخشى
أن يفهمني أحد خطأ ،ويظن املقصود نهضة في «أحلى
بـلــد» .مــا حصل ببساطةّ ،أن الحديدة نهضت ،وصــارت
ّ
شاقوليةّ ،
ومدببة.
7

نعم ،بلدنا أجمل بلد ـ غريق ـ في العالم.

لقطة
انتصار
ما الذي يبيعه هذا الرجل بالضبط؟ يلفتنا
مشهد األغراض ّ
املكوم بعضها فوق بعض،
وق ــد ب ــدا جـلـ ّـيــا أن معظمها فــي حــالــة غير
ّ
كرسي مدولب ،وقد
جيدة .في أحد الجوانب
ّ
تكومت فــوقــه بعض األش ـيــاء .ثمة كرسي
ّ
ّ
آخر تم تحويله إلى مدولب بصورة بدائية،
يـجـلــس ال ــرج ــل ف ــوق ــه ،وف ــي حـضـنــه كيس
يحوي جزءًا من قوت اليوم .غير بعيد عنه،
ووضــع فوقه ٌ
حصير ُ
ٌ
خبز يابس ،وفي
ُم ّد
الجهة املقابلة حافظة ماء بالستيكية .في
العمق ،أكــوام متداخلة من «الكراكيب» .هل
هو بائع بالفعل؟ أم عابر سبيل جلس يلتقط
أنفاسه؟ يمسك الفضول بأيدينا ويقودنا
نـحــو ال ــرج ــل ،نـلـقــي الـتـحـ ّـيــة ،ف ـيـ ّ
ـرد بشفاه
مرتجفة وتمتمة ال صوت لها ،من دون أن
ينظر إلـيـنــا .نـســأل ،فــا ي ـ ّ
ـرد .اإلط ــار العام
مشهد من صباح حلبي ،في حي بستان
ال ـق ـص ــر ،أح ــد ّاألحـ ـي ــاء ال ـشــرقـ ّـيــة ال ـغــارقــة
في الـبــؤس .للدقة ،هــذا واحــد من أوفــر ُتلك
األحياء حظًا ،رغم خدماته السيئة ،وتهالك
ُ ّ
مبانيه وشقاء سكانه .نسينا أن نذكر بأن
حـلــب ق ــد ش ـهــدت قـبــل أســاب ـيــع احـتـفــاالت
مسؤوليها بالذكرى الثالثة لـ«انتصار» هذه
األحياء ،وسائر املدينة.
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العالم

العالم

على الغالف عندالثامنة من صباح اليوم ،ستكون بغداد
على موعد مع «المليونية» ّ
المنددة باالحتالل األميركي
ٌ
تظاهرة ُي ّ
قدر أن تحشد أكثر من مليون شخص،
للبالد.
وبتغطية إعالمية كبرى .ثمة من يريد أن يعكس صورة
العراق المقاوم لالحتالل ،فيما آخــرون يريدون تنفيذ
األجندة األميركية وعرقلة ّ
أي مشروع مقاوم .البالد
اليوم أمــام ٍّ
تحد كبير إلثبات هويتها ،وإظهار رفضها
القاطع لــاحـتــال .وإذا مــا حــدث ذلــك ،فــإن «مليونية
بغداد» سيكون لها تأثيرها البالغ األهمية في سياق
مشروع تحرير المنطقة من االحتالل األميركي ،والذي
أعلنه محور المقاومة

تحشيد من مختلف المحافظات...
وكلمة مرتقبة للصدر

«مليونية بغداد»:
ّ
تحدي إثبات الهوية

بغداد ـــ األخبار
إن ــه الـجـمـعــة ال ـ ــ 24م ــن ك ــان ــون الـثــانــي
ال ـثــانــي  ،2020ال ـي ــوم املــرت ـقــب لـحــدث
ً
يـفـتــرض أن يـمـثــل ت ـح ـ ّـوال فــي املشهد
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــ«ب ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــراف ـ ـ ــدي ـ ـ ــن».
ف ــال ـت ـظ ــاه ــرة «امل ـل ـي ــون ـي ــة» الـ ـت ــي دع ــا
إليها زعيم «التيار الـصــدري» مقتدى
الصدر ،وقادة «تحالف الفتح» (ائتالف
نيابي يـضـ ّـم الكتل املــؤيــدة لـ«الحشد
الـشـعـبــي») ،وأح ــزاب ــا وق ــوى سياسية
أخـ ـ ــرى ،م ــن شــأن ـهــا أن ت ـك ـشــف حجم
الــرفــض الشعبي لــاحـتــال األمـيــركــي
ّ
ستشكل باكورة ّ
الرد
للعراق .كما أنها

ال ـعــراقــي عـلــى االن ـت ـهــاكــات وال ـجــرائــم
امل ـت ـك ـ ّـررة م ــن ِق ـ َـب ــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة
للسيادة العراقية ،والـتــي كــان آخرها
اغ ـت ـيــال نــائــب رئ ـيــس «ه ـي ـئــة الـحـشــد
الشعبي» أبــو مهدي املهندس ،وقائد
«ق ـ ــوة ال ـ ـقـ ــدس» ف ــي الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اإليـ ــرانـ ــي ال ـف ــري ــق ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي،
ورفاقهما ،مطلع العام املاضي .كذلك،
سـتـعـطــي ال ـت ـظــاهــرة م ــزي ـدًا م ــن الــدفــع
للجهود الــدبـلــومــاسـيــة الـتــي يقودها
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل ،ع ــادل عبد
املهدي ،من أجل تنفيذ القرار البرملاني
الــداعــي ّ إلــى إخ ــراج ال ـقــوات األجنبية،
وس ـت ــوف ــر مـسـبـقــا غ ـط ـ ً
ـاء شـعـبـيــا ّ
ألي

جزء من ّ
«المليونية» ٌ
الرد العراقي على اغتيال المهندس وسليماني (أ ف ب)

عـمــل م ـق ــاوم ض ـ ّـد ق ــوات االح ـت ــال في
ّ
املستقبل القريب ،في ظل رفض اإلدارة
األمـيــركـيــة ّ
أي حــديــث عــن االنـسـحــاب،
وتـ ّ
ـذرع ـهــا فــي ذل ــك ب ــ«ح ـجــج واه ـيــة»،

ُي ّ
رجح أن ُيلقي ممثل
عن مقتدى الصدر كلمة
بالنيابة عنه

ّ
بتعبير مصدر سياسي مطلع.
وفي هذا اإلطار ،قال املبعوث األميركي
الخاص لـ«التحالف الدولي» ،جيمس
جيفري ،إن املباحثات مع بغداد حول

مستقبل تواجد القوات األميركية في
ال ـعــراق «لــم تـبــدأ ب ـعــد ...وال نعتقد أن
ّ
متوج ٌب علينا» .واستدرك،
االنسحاب
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،بــأنــه «ل ــن يكون
بمقدر الجنود البقاء إلــى ما ال نهاية
مــن دون إن ـهــاء مهتمهم فــي مكافحة
اإلرهــابـيــن (تنظيم داع ــش)» ،مضيفًا
أن إدارة ب ــاده مـسـتـعـ ّـدة لــ«الـتـبــاحــث
مع الحكومة العراقية بشأن عالقاتنا
االستراتيجية الشاملة ،والتي تشمل
املساعدات املالية واالقتصادية واألمن
ومـعـ ّـدات القوى العسكرية والعالقات
ال ـ ــدب ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ـي ـ ــة» .ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف،
كسابقاتهاُّ ،
تنم عــن ّ
تمسك واشنطن

بــإبـقــاء قــواتـهــا فــي ال ـع ــراق ،ورفـضـهــا
االنسحاب من هناك ،على رغم موقف
بغداد الرسمي الداعي إلى ذلك ،والذي
يـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـبـ ـع ــض ت ـش ــوي ـش ــه ب ـح ـجــة
ضـ ـ ــرورة ب ـق ــاء ت ـلــك ال ـ ـقـ ــوات ،ودوره ـ ــا
«الضامن الستقرار البالد».
هـ ـ ـك ـ ــذاُ ،يـ ـ ـ ـ ــراد تـ ـص ــوي ــر ق ـض ـي ــة ط ــرد
االح ـت ــال كـمـشـكـلــة ب ــن ق ــوى «الـبـيــت
الشيعي» وال ـقــوات األمـيــركـيــة ،وليس
ب ــن ال ـع ــراق ـي ــن واإلدارة األم ـيــرك ـيــة،
س ـع ـي ــا فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ب ـ ـنـ ــود األج ـ ـنـ ــدة
األميركية .وفي هذا اإلطارُ ،يعمل على
إيجاد «البيئة الحاضنة» ّ
ألي تموضع
ّ
ع ـس ـكــري أج ـن ـبــي ف ــي الـ ـب ــاد ،ف ــي ظــل

حــديــث ع ــن إخـ ــاء الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة
قـ ـ ــواعـ ـ ــد تـ ـشـ ـغ ــره ــا فـ ـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات
الــوسـطــى ،وانـتـقــالـهــا إل ــى املحافظات
ال ـغــرب ـيــة وال ـش ـمــال ـيــة ،ل ـت ـكــون بـمـنـ ً
ـأى
عن نيران فصائل املقاومة .مساع ّ
عبر
ٍ
عنها رئـيــس الـبــرملــان الـســابــق ،سليم
الـجـبــوري ،أمــس بــو ّضــوح ،عندما قال
ٌ
بقوة،
إن «خيار اإلقليم السني مطروح ّ
وهـ ـن ــاك اج ـت ـم ــاع ــات ل ـل ـق ــوى ال ـســن ـيــة
خ ــارج ال ـعــراق بـهــذا ال ـصــدد» ،مضيفًا
أن مــديـنــة املــوصــل ،عــاصـمــة محافظة
نـيـنــوى« ،سـتـنـضـ ّـم إل ــى تــركـيــا بسبب
اتـفــاقـيــة لـ ــوزان ،فــي وق ــت ال ت ــدرك فيه
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ه ـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات
واالتفاقيات الدولية».
ل ـه ــذا ،سـتـحـمــل «امل ـل ـيــون ـيــة» أك ـثــر من
كانت
رســالــة لـلــداخــل ول ـل ـخــارج .وإن
ً
الــرســائــل املـ ّ
ـوج ـهــة ل ـل ـخــارج واض ـحــة،
ّ
فإن الرسائل املوجهة للداخل ستكون
رفـ ـض ــا ّ
ألي خـ ـي ــار ت ـق ـس ـي ـمــي ُيـ ـن ــادي
ب ـ ــه الـ ـبـ ـع ــض ،والـ ـتـ ـح ــذي ــر م ـ ــن إب ـ ــرام
ّ
أي «صـ ـفـ ـق ــة» عـ ـل ــى حـ ـس ــاب «وحـ ـ ــدة
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة»؛ ف ـ ــ«ال ـ ـبـ ــاد ال
تحتمل إقليمًا ثانيًا» بتعبير مصدر
ّ
سـيــاســي مــط ـلــع .ويـلـفــت امل ـص ــدر ،في
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إل ــى أن شكل
«املليونية» ومضمونها سيترجمان
رؤيــة قــوى «البيت الشيعي» للمرحلة
املقبلة ،والتي سيكون عنوانها األبرز
«ط ــرد االحـتــال مــن ال ـبــاد» .وفــي هذا
ال ـس ـي ــاق ،أوعـ ـ ــزت «ال ـل ـج ـنــة املـنـظـمــة»
بـ ـض ــرورة االل ـ ـتـ ــزام ب ـمــوعــد امل ـشــاركــة
عـنــد الـســاعــة الـ ــ 8صـبــاحــا ،عـنــد جسر
الطابقني وسط بغداد ،حيث سيجوب
املحتشدون شــوارع منطقة الجادرية،
رافعني العلم العراقي حصرًا ،وارتــداء
األكـفــان البيضاء ،وتوحيد الهتافات
عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون م ـض ـم ــون ـه ــا إخ ـ ــراج
القوات األجنبية واملطالبة باالستقالل
ُ
التام .وفيما ّ
يرجح املصدر أن تختتم
«امل ـل ـي ــون ـي ــة ع ـن ــد ظ ـه ــر الـ ـي ــوم بـكـلـمــة
للصدر يلقيها مــن يـنــوب عـنــه» ،فإنه
ـيء محسوم
يشير إلــى أنــه «مــا مــن ش ـ ٍ
حتى اللحظة إزاء ذلك».
ووف ــق م ـصــادر مـيــدانـيــة مـشــرفــة على
الـتـحـضـيــرات ،فــإن الـتـقــديــرت لــأعــداد
امل ـشــاركــة ت ـتــراوح بــن  1.5و 2مليون
ً
ـاال ون ـس ـ ً
ـاء) مــن مختلف
شـخــص (رجـ ـ
املحافظات ،التي بدا الفتًا أمس تدفق
ق ــواف ــل امل ـش ــارك ــن م ـن ـهــا ،فـيـمــا نصب

ما قل
ودل
أصدرت محكمة االحتالل
المركزية في حيفا المحتلة
ّ
حكمًا بحق األسير األردني،
محمد عبد الفتاح مصلح،
بالسجن الفعلي لخمس سنوات.
وقالت «هيئة شؤون األسرى
والمحررين» ،في بيان أمس ،إن
االحتالل كان قد اعتقل مصلح
( 21عامًا) في  23حزيران /يونيو،
في بلدة الخضيرة في األراضي
المحتلة عام  ،1948بعد إصابته
بالرصاص في ساقيه ،على
خلفية اتهامه بمحاولة طعن.
يشار إلى أن مصلح ،ككثيرين من
األسرى األردنيين ،يحمل الهوية
الفلسطينية (حملة «الكرت
األصفر») ،فيما تقيم والدته في
مدينة طولكرم شمال
الضفة المحتلة.
(األخبار)

«الـ ـ ـبـ ـ ـغ ـ ــدادي ـ ــون» ل ـل ـض ـي ــوف عـ ـش ــرات
املـ ـحـ ـط ــات الـ ـخ ــدمـ ـي ــة ،وس ـ ــط ح ـمــات
إع ــامـ ـي ــة ض ـح ـم ــة  -وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـلــى
منصات التواصل االجتماعي  -تدعو
إلى املشاركة الكثيفة ،ورفض اقتصار
امل ـش ــارك ــن ع ـلــى «مـ ـئ ــات اآلالف ...بل
مليونية» .هــذا امل ـنــاخ ،وفــق املـصــادر،
ّ
ق ــد ي ـشــكــل أرضـ ـي ــة م ـنــاس ـبــة ملـســاعــي
ب ـع ــض امل ـج ـم ــوع ــات امل ـح ـس ــوب ــة عـلــى
ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة لـخـلــق فـتـنــة بني
القوى املشاركة ،وإيقاع صدامات بني
ّ
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ،ت ـس ـت ـغــل ـهــا امل ــؤس ـس ــات
اإلعــامـيــة األميركية لتهشيم الرفض
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ل ــاحـ ـت ــال ،خ ــاص ــة أن
التظاهرة هي األكبر منذ العام ،2003
ومن شأنها أن تؤسس للعراق خطابًا
ً
سياديًا وطنيًا مستقال.

سوريا

أول هجوم على حلب منذ سنوات :الهدنة نحو االنفراط؟
مدى ثالثة أيام
على ّ
متتالية ،شنت الفصائل
ّ
المسلحة هجمات على
مواقع الجيش في ريف
إدلب الجنوبي ،لتنتقل أول
من أمس إلى مهاجمتها
على أطراف مدينة حلب،
للمرة األولى منذ عام
ٌ
تصعيد رافقته
.2016
إفادات سورية ـ ـ روسية عن
عمليات المسلحين والخسائر
واألضرار ،في ما يمكن
تفسيره على ّأنه إعالن غير
مباشر عن التحلل من اتفاق
التهدئة المبرم بين روسيا
وتركيا بداية الشهر الحالي
ل ـ ــم ي ـخ ـت ـل ــف املـ ـشـ ـه ــد امل ـ ـيـ ــدانـ ــي فــي
مـحــافـظــة إدل ــب ومـنـطـقــة ري ــف حلب
الـغــربــي عــن األي ــام القليلة املــاضـيــة.
وعلى رغم أن املنطقة لم تشهد أمس
عمليات هجومية برية ،إال أن موجات
الـقـصــف والـقـصــف امل ـضـ ّ
ـاد اسـتـمـ ّـرت

عـ ـل ــى حـ ــال ـ ـهـ ــا .ال ـ ـجـ ــديـ ــد أم ـ ـ ـ ــس ،هــو
اإلعــان السوري الرسمي عن ّ
تعرض
ق ــوات الجيش لهجمات متتالية من
ّ
ِق ـ َـب ــل امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ،وتـمــكــن
املسلحني من السيطرة على عــدد من
املواقع .اإلعالن السوري ،مضافًا إليه
اإلع ــان الــروســي ال ـصــادر عــن «مركز
امل ـص ــال ـح ــة» ال ـت ــاب ــع ل ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع،
ّ
والذي أكد ما ورد في البيان السوري
م ــع إحـ ـص ــاءات ل ـع ــدد قـتـلــى الـجـيــش
وجـ ــرحـ ــاه ،بـ ــدا ك ــإع ــان غ ـيــر مـبــاشــر
عن انتهاء العمل بالهدنة التي اتفق
عـلـيـهــا الــزعـيـمــان ال ـتــركــي والــروســي
بداية الشهر الحالي ،والتي لم ُيعمل
بها بالشكل الالزم منذ إعالنها حتى
ال ـيــوم .وفــي هــذا اإلط ــار ،يــرى مصدر
سوري عسكري أن «البيانني السوري
وال ـ ــروس ـ ــي ه ـم ــا ج ـ ــزء مـ ــن الـتـمـهـيــد
املنطقة،
لعملية عسكرية مرتقبة في ّ
ّ
يعد لها الجيش السوري ،وسينفذها
قريبًا».
وك ـ ــان «م ــرك ــز امل ـصــال ـحــة ال ــروس ــي»
قد أعلن ،أمــس ،أن «الـقــوات السورية
تركت مواقعها في منطقة تخفيض
ال ـت ـص ـع ـيــد فـ ــي جـ ـن ــوب ش ـ ــرق إدلـ ــب
نـتـيـجــة ه ـجــوم املـسـلـحــن ي ــوم أمــس
(أول مــن أم ــس)  22كــانــون الـثــانــي».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار املـ ـ ــركـ ـ ــز إلـ ـ ـ ــى أن «ح ـ ــوال ـ ــى
 200م ـس ـلــح م ــن الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي
ال ـتــرك ـس ـتــانــي و 20سـ ـي ــارة ودب ــاب ــة
وم ـ ّ
ـدرع ـت ــن هــاج ـمــوا م ــواق ــع ال ـقــوات

ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة» ،م ـض ـي ـف ـ ّـا إن ـ ــه «س ـب ـقــت
الهجوم تدريبات مكثفة على إطالق
ال ـن ــار بــاس ـت ـخــدام بــالــونــات وأنـظـمــة
إط ــاق ص ــواري ــخ مـتـعــددة ًوطــائــرات
مـسـ ّـيــرة مـحـتــرفــة .ونـتـيـجــة للنيران،
أجبر املسلحون القوات السورية على
مـغــادرة مواقعها والتحرك جنوبًا».
وتـ ــابـ ــع إن ـ ــه «خ ـ ـ ــال هـ ـج ــوم الـ ـق ــوات
ال ـس ــوري ــة ع ـلــى ُ ال ـج ـمــاعــات املسلحة
غير الشرعية ،قـتــل مــا يصل إلــى 50
مسلحًا وجرح  90آخرون ،فيما بلغت
خسائر ال ـقــوات الـســوريــة  40شهيدًا
و 80جــريـحــا» .لكن مـصــادر ميدانية
أوض ـ ـحـ ــت ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن ال ـ ـ ــ«40
شهيدًا سقطوا منذ بداية العمليات
الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع ال ـج ـي ــش

 40شهيدًا سقطوا منذ بداية
الهجومية على مواقع
العمليات
َ
الجيش في ريفي إدلب وحلب
ال ـســوري فــي ريـفــي إدل ــب وح ـلــب ،أي
مـنــذ ثــاثــة أي ــام ،ولـيــس ي ــوم أول من
أم ــس ف ـق ــط» .ب ــدوره ــا ،أفـ ــادت وزارة
الـ ــدفـ ــاع الـ ـس ــوري ــة بـ ــأن امل ـج ـمــوعــات
املسلحة «أقدمت فجر اليوم الخميس
(أم ــس) على تصعيد مـّيــدانــي جديد
ع ـب ــر هـ ـج ــوم ع ـن ـيــف ن ــف ــذه مـسـلـحــو
تم الـ ّ
جبهة النصرة الذين ّ
ـزج بأعداد

كبيرة منهم باتجاه قواتنا املتمركزة
في جنوب وجنوب شرق إدلــب ،وقد
ّ
ت ـمــكــن االره ــابـ ـي ــون ،ع ـبــر اس ـت ـخــدام
أنواع األسلحة ومن ضمنها
مختلف
ّ
اآللـيــات املفخخة وتحت غطاء ناري
كـ ـثـ ـي ــف ،مـ ــن اخـ ـ ـت ـ ــراق بـ ـع ــض ن ـق ــاط
ت ـمــركــز قـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـت ــي أع ــادت
انتشارها ،وعملت بكفاءة عالية على
امتصاص الهجوم ومنع اإلرهابيني
م ــن ت ـط ــوي ــره» .وب ــال ـع ــودة إل ــى بـيــان

املــركــز الــروســي ،فقد أفــاد كذلك بأنه
«ف ــي  22ك ــان ــون ال ـثــانــي (األربـ ـع ــاء)،
ه ــاج ـم ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـس ـل ـحــن
تـ ـض ـ ّـم مـ ــا يـ ـص ــل إلـ ـ ــى  50ش ـخ ـصــا،
ب ــدع ــم م ــن أرب ـ ــع ش ــاح ـن ــات صـغـيــرة
مــــ ّ
ـزودة ب ــرش ــاش ــات ث ـق ـي ـلــة ،م ــواق ــع
القوات الحكومية في مدينة حلب من
اتجاهني»ّ ،
مبينًا أن «هذا الهجوم هو
أول محاولة ملهاجمة مواقع القوات
الحكومية التي تدافع عن املدينة منذ

البيانان السوري والروسي هما جزء من التمهيد
لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة (أ ف ب)

تحريرها من اإلرهابيني» ،مؤكدًا أنه
«تم ّ
صده».
ّ
وف ــي ظ ــل ه ــذه ال ـت ـط ــورات امل ـيــدان ـيــة
ال ـتــي تـشــي بتصعيد مــرت ـقــب ،أشــاد
املـبـعــوث الـخــاص لــأمــم املـتـحــدة إلى
سوريا ،غير بيدرسون ،بدور روسيا
ف ــي س ــوري ــا .وق ــال ب ـي ــدرس ــون ،خــال
اج ـت ـم ــاع م ــع وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ــروس ــي
س ـي ــرغ ــي ش ــوي ـغ ــو ف ــي م ــوس ـك ــو ،إن
«روسيا هي الشريك األساسي لألمم
امل ـت ـح ــدة ف ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـف ــاوض مــن
أج ــل ال ـس ــام ال ـتــي ت ـ ّـم اق ـتــراح ـهــا في
أسـتــانــا» ،معربًا عــن أمله بالحصول
ع ـلــى م ـس ــاع ــدة م ــن ب ــاق ــي الـ ـ ــدول في
املـسـتـقـبــل .وأشـ ــار ال ــى أن ــه «ت ـ ّـم طــرح
ق ـض ـي ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ون ـ ـحـ ــن م ـت ـف ـقــون
تـمــامــا ،وقـلـقــون فــي الــوقــت نفسه في
م ــا ي ـخ ــص م ــوض ــوع إدل ـ ــب وت ـجـ ّـمــع
فلول املنظمات اإلرهــابـيــة املحظورة
في روسيا االتحادية وبعض الدول».
ّ
ورأى أن الحل النهائي هو «االستقرار
فــي س ــوري ــا» ،الف ـتــا إل ــى أن ــه مــن أجــل
ذل ــك «ن ـح ـتــاج إل ــى عـمـلـيــة سـيــاسـيــة
يمكن أن تبدأ بالقضاء على املشاكل
القائمة في املجتمع ،وأعتقد أن هذا
شيء يجب أن نناقشه معًا» .وبحسب
م ـصــدر دب ـلــومــاســي ،ف ــإن بـيــدرســون
سـيـعـقــد أي ـض ــا م ـح ــادث ــات م ــع وزي ــر
الخارجية السوري ،وليد املعلم ،يوم
 29كانون الثاني الجاري في دمشق.
(األخبار)

ّ
«مفخخة» تقتل
جنودًا أتراكًا
ُ
ق ـ ـ ِـت ـ ــل ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــود األتـ ـ ـ ــراك
وامل ـس ـل ـحــن امل ــدع ــوم ــن م ــن أن ـق ــرة،
ج ـ ّـراء انفجار سـيــارة مفخخة قرب
قرية حمام التركمان في ريف الرقة
ال ـش ـمــالــي .وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «س ــان ــا»
ً
السورية الرسمية ،نقال عن مصادر
أهلية ،أن «سيارة مفخخة انفجرت
قــرب قــريــة حـمــام الـتــركـمــان التابعة
ملـنـطـقــة ت ــل أب ـي ــض ف ــي ريـ ــف الــرقــة
الشمالي ،ما أدى إلى مقتل عدد من
جـنــود االح ـتــال الـتــركــي ومرتزقته
من التنظيمات اإلرهابية التي تسيطر
ع ـل ــى الـ ـق ــري ــة» .وأشـ ـ ـ ــارت امل ـص ــادر
إلــى أن «س ـيــارات اإلس ـعــاف التابعة
لالحتالل التركي ّ
توجهت إلى مكان
االنفجار ،وقامت بنقل جثث القتلى
واملـصــابــن إلــى األراض ــي التركية».
وكــان أربعة جنود أتــراك قضوا في
انـفـجــار س ـيــارة مفخخة مـنــذ نحو
أسبوعني ،في قرية األربعني في ريف
رأس الـعــن .واتهمت أنـقــرة ،حينها،
«قسد» ،باملسؤولية عن التفجير.
(األخبار)
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وقفة غضب في مسعدة

إسرائيل «تشفط» رياح الجوالن
في إطار مساعيها لترسيخ
احتاللها للجوالن ،وتعزيز
وجودها االستيطاني فيه،
تعمل إسرائيل ،منذ سنوات،
على استغالل مصادر الطاقة
ّ
المتجددة في الهضبة عبر
ُ
مشاريع
أكثر من مشروع.
ليس «توربينات الهواء» ،الذي
ّ
متقدمة
وصل إلى مراحل
من النقاش الحكومي ،إال
أحدها .هذه التوربينات التي
تقضم آالف الدونمات من
أراضي الجوالنيين الخاصة،
استنفرتّ أهالي المنطقة
الذين ينظمون اليوم وقفة
غضب في ساحة السلطان باشا
األطرش
بيروت حمود
«ب ـ ـ ـ ــدأت االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــارات الـ ـب ــرك ــانـ ـي ــة فــي
الجوالن قبل  4ماليني عــام ...وبحسب
االخـتـبــارات اإلشعاعية ،فقد وقــع آخر
انفجار بركاني هناك قبل  4آالف عام.
الـيــوم ،ثمة منطقة بركانية نائمة في
املنطقة قد تنشط في ّ
أي وقت» .هذا ما
ّ
يقدره االختصاصيون في علم طبقات
األرض ،بـ ـحـ ـس ــب مـ ــوقـ ــع «Waybac
 »Machineاألميركيّ .أما ما فوق طبقات
الهضبة املحتلة ،فهو مــن اختصاص
أهلها ،املعجونني بصخورها البازلتية
الصلبة ،والذين يقترب بركان غضبهم
من االنفجار أيضًا.
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدى ع ـ ـ ـقـ ـ ــود مـ ـ ـ ــن احـ ـت ــالـ ـه ــا
لـلـجــوالن ،سعت إسـ ًـرائـيــل فــي ترسيخ
االس ـت ـي ـطــانُ ،م ـنـ ِـش ـئــة إل ــى ال ـي ــوم أكـثـ ًـر
مــن ثــاثــن مـسـتــوطـنــة ه ـنــاكُ ،مـ ِّ
ـدعـمــة
إي ــاه ــا بــامل ـشــاريــع االس ـت ـث ـمــاريــة الـتــي
ّ
تستغل امل ــوارد املــوجــودة فــي الهضبة
لتدعيم اقتصاد املستوطنني وتعزيز
ُ
مشاريع ليس «توربينات
رفاهيتهم.
الــريــاح» الــذي ستنشئه إسرائيل على
أراضي القرى املحتلة ،ويتظاهر ّ
ضده
الجوالنيون اليوم ،إال أحد أوجهها.
فــي عــام  ،2009أص ــدرت حكومة العدو
قرارًا يحمل الرقم  ،4450يقضي بأن «10
في املئة من حاجة إسرائيل للكهرباء
ُ
ست َّ
حصل من مصادر الطاقة املتجددة
ً
بـحـلــول ال ـع ــام  .»2020ب ـن ــاء عـلــى هــذا
ّ
القرارُ ،وضعت خطة إلنشاء  25مروحة

إلنتاج الطاقة في الجوالن على أراضي
شمس وسحيتا
قــرى مسعدة ومجدل
ُ
ّ
املهجرة .وضمن املخطط املـعـ ّـرف على
أنــه «مشروع قومي» ،يما يتيح لوزير
أراض من
املالية اإلسرائيلي مصادرة
ٍ
أصحابها إلقامة املشروع ّ
ومده بشبكة
بنى تحتية ومــرافــق متنوعة ،ستقيم
إسرائيل مزرعة مــراوح هي األكبر من
أراض مملوكة للسوريني
نوعها على
ٍ
الـ ـ ـع ـ ــرب .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــا تـ ــذكـ ــره ش ــرك ــة
«إن ــرجـ ـيـ ـك ــس» ،املـ ـس ــؤول ــة ع ــن تـنـفـيــذ
املشروع والفاعلة في إسرائيل وأميركا
وب ــول ـن ــدا ،عـلــى مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي،
ُّ
فهي تتعامل مع ما كلفت به باعتباره
«خ ـط ــة وط ـن ـيــة لـلـبـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة» ،ما
ـي أن ال ـح ـكــومــة تــول ـيــه اه ـت ـمــامــا،
يـعـنـ ً
ّ
خضم وضعها السياسات
خاصة في
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة .وإل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
االعتبارات «القومية» التي ّ
تسوق لها،
ثـمــة اع ـت ـبــارات اقـتـصــاديــة متمثلة في
ّ
أن التوربينات املزمع إقامتها ستولد
س ـن ــوي ــا  152مـ ـيـ ـغ ــاواط مـ ــن ال ـط ــاق ــة،
ستباع لشركة الكهرباء اإلسرائيلية،
لتحقق عائدًا ُت ّ
قدر قيمته بما بني 150
و 160مليون شيكل .وعـلــى الــرغــم من
أن املشروع ،الــذي نال مصادقة «لجنة
التخطيط والـبـنــاء الـقـطــريــة» التابعة

«شركة الكهرباء
اإلسرائيلية» ستحقق
عائدًا ُت ّ
قدر قيمته
بما بين  150و160
مليون شيكل

ل ــوزارة الداخلية ،تـ ّـم تأجيل مناقشته
فــي آخــر جلسة حكومية ُعـقــدت مطلع
األسبوع ،إال أنه ال يزال قائمًا.
ب ـح ـس ــب إي ـم ـي ــل مـ ـسـ ـع ــود ،وه ـ ــو أح ــد
س ـكــان الـهـضـبــة ،ف ــإن امل ـش ــروع «عـمــره
أك ـث ــر م ــن خ ـمــس سـ ـن ــوات ،واملـ ـس ــؤول
عــن إقامته هــو الحكومة اإلسرائيلية،
ف ــي ح ــن سـتـبـنـيــه ش ــرك ــة إســرائـيـلـيــة
خــاصــة» .ويـلـفــت مـسـعــود ،فــي حديثه
إلـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إلـ ـ ــى أن «امل ـ ـشـ ــروع
ي ـس ـت ـه ــدف أراض ـ ـ ـ ــي ب ـم ـل ـك ـي ــة خ ــاص ــة
ألهــالــي الـهـضـبــة املـحـتـلــة ،وق ــد قـ ّـدمـنــا
ّ
االعـ ـت ــراض ــات ل ـك ــل ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة،
لكن الـشــركــة والـحـكــومــة مــن خلفها لم
ُ
ّ
استمرتا في
ت ِعيرانا أدنى اهتمام ،بل

تـقــديـمــه وت ـط ــوي ــره» ،مـضـيـفــا «(أن ـن ــا)
نـتـحــدث عــن م ـشــروع ضـخــم مــن شأنه
ّ
ـاح ع ـلــى مــؤس ـســات االح ـت ــال.
در أربـ ـ ـ ٍ
ف ــي امل ـقــابــل ،يـسـتـهــدف شـتــى مـجــاالت
حياتنا ،بما يحمله مــن مـضـ ّـار بيئية
واقتصادية وزراع ـيــة ،ويــؤثــر مباشرة
بشكل سلبي في حياة السكان ،ال سيما
ال ــذي ــن يـعـيـشــون بــال ـقــرب م ــن املـنـطـقــة
ّ
املــزمــع إنـشــاؤه فيها» .كيف ذلــك؟ «كــل
مــروحــة مــن املـ ــراوح يـصــل طــولـهــا إلــى
حــوالــى مـئـتــي م ـتــر ،ع ــدا عــن الـشـفــرات
ال ـض ـخ ـم ــة فـ ــي أعـ ــاهـ ــا .ه ـ ــذه امل ـ ـ ــراوح
سـ ُتـقــام عـلــى مـســاحــة تـصــل إل ــى 4500
دونم من األراضي السكنية والزراعية،
وه ــي بــذلــك سـتــؤثــر سلبًا فــي الــزراعــة
ّ
التي ُت ّ
عد مصدر رزق لفلحي الجوالن
َ
الـكـثــر املعتمدين عـلــى زراع ــة فاكهتي
التفاح والـكــرز الشهيرتني هنا؛ إذ إنه
في خالل سنوات إنشاء املراوح ستقوم
ال ـش ــاح ـن ــات ال ـض ـخ ـمــة ب ـن ـقــل املـ ـع ـ ّـدات
مــرورًا بــاألراضــي الزراعية ،األمــر الذي
يعيق العمل الفالحي ،وأيضًا ّ
يعرض
األشجار واملحاصيل للتلف والخراب»،
وفق ما يوضح مسعود.
ك ــذل ــك ،م ــن ا ُمل ـتـ ّـوقــع أن يــؤثــر امل ـشــروع
 فــي حــال نـفــذ  -على صحة السكان،بسبب الضجيج العالي الذي تصدره
ً
امل ــراوح ،فضال عــن أنــه يسلب األهالي
أراض ـي ـه ــم ال ـخ ــاص ــة بـعـنــف ال ـق ــان ــون،
ً
مـتـجــاهــا حـتــى التصنيفات الــدولـيــة
أراض
لـلـهـضـبــة ال ـس ــوري ــة ع ـلــى أن ـه ــا
ٍ
ّ
التمدد العمراني،
محتلة .كما أنه يمنع
خـ ــاصـ ــة لـ ـق ــري ــة مـ ـسـ ـع ــدة املـ ـح ــاص ــرة
أراضيها باأللغام واملناطق العسكرية
املغلقة ،وليس أمام سكانها إال البناء
ف ــي أراض ـي ـه ــا الـجـنــوبـيــة ح ـيــث يبعد
ّ
امل ـش ــروع تـقــريـبــا كـيـلــومـتــر واحـ ــد .كــل
هــذا يثير قلق أهــالــي ال ـجــوالن ،الذين
ي ـ ـجـ ــدون أن ـف ـس ـه ــم م ـ ـجـ ـ ّـددًا م ـت ــروك ــن
ّ
مضيهم فيها «ولو
ملواجهة يــؤكــدون
ّ
كلفنا ذلك دمنا وأغلى ما نملك» ،كما
يقول مسعود .ويضيف أن «التظاهرة
الـتــي ننظمها غ ـدًا (ال ـيــوم) فــي ساحة
ال ـس ـل ـط ــان ب ــاش ــا األطـ ـ ـ ــرش فـ ــي قــريــة
مسعدة ،إال إذا حال الطقس دون ذلك،
ه ــي واح ـ ــدة م ــن ال ـت ـ ُحــركــات الشعبية
ّ
والجماهيرية التي نظمت في الفترة
األخـ ـي ــرة ل ـت ـعـ ّـبــر ع ــن رف ـض ـنــا ال ـقــاطــع
لـ ـه ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع ،الـ ـ ــذي أب ــديـ ـن ــا أي ـضــا
رف ـض ـن ــا م ـنــاق ـشــة ّ
أي ت ـع ــوي ـض ــات أو
حلول وسطية مقابل تنفيذه» .وعلى
الــرغــم مــن أن الـحــراك الدبلوماسي قد
ال ي ـ ــؤدي إلـ ــى تـعـط ـيـلــه ،ي ــأم ــل أهــالــي
الهضبة أن تتحرك الحكومة السورية
ملساندتهم في هذا االتجاه ،وأن يطرح
م ـن ــدوب س ــوري ــا ل ــدى األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
بشار الجعفري ،املوضوع أمــام الــدول
األعضاء في املنظمة.

ّ
يؤكد أهالي الجوالن ّ
مضيهم في هذه المواجهة «ولو كلفنا ذلك دمنا وأغلى ما نملك» (أ ف ب)
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العالم

العالم

تقرير

أجــل عــدم نسيان مــا جــرى مــع أبناء
هــذا الشعب ،وضـمــان عــدم تـكــراره»،
ً
مـتـجــاهــا م ــا ق ــام وي ـق ــوم ب ــه جيشه
من مجازر بحق الشعب الفلسطيني
وغ ـي ــره م ــن ال ـش ـعــوب .ودع ــا ريفلني
املجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه
مــا ّ
سماها العنصرية والالسامية،
ًّ
م ـس ـت ـغــا ه ــذا «االج ـت ـم ــاع ال ــدول ــي»
إلضفاء الشرعية على الجرائم التي
ينفذها كيانه بحق الفلسطينيني.
ّ
ب ــالـ ـت ــوازي ،ش ــك ــل امل ـن ـتــدى مـنــاسـبــة
ل ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو ب ــوصـ ـل ــة
االهـ ـتـ ـم ــام ــات ن ـح ــو ال ـت ـه ــدي ــد ال ــذي
ت ـم ـث ـل ــه إيـ ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،إذ
ّ
اس ـت ـغــل نـتـنـيــاهــو املـنــاسـبــة إلطــاق
مــواقــف تتصل باللحظة السياسية
اإلقليمية ،فقال إن «الشعب اليهودي
استخلص العبر من الكارثة» ،وإنه
«ي ــأخ ــذ ال ـت ـهــديــدات بــال ـق ـضــاء عليه
عـلــى مـحـمــل ال ـج ـ ّـد» ،فــي إشـ ــارة إلــى
ّ
التهديد الذي يشكله محور املقاومة
ً
بدءًا من إيران ،وصوال إلى فلسطني.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف إن «ج ـ ــوه ـ ــر ق ـ ـيـ ــام دول ـ ــة
إســرائـيــل يــرتـكــز عـلــى ه ــذا األم ــر :لن
تـقــع مـحــرقــة أخ ــرى .بصفتي رئيس
وزراء إسرائيل ،هذا أهم التزاماتي»،
مـتــابـعــا« :ي ـســاورنــي الـقـلــق ألنـنــا لم
ـوحـدًا وحــازمــا ّ
نـ َـر بعد موقفًا مـ ّ
ضد
النظام األكثر معاداة للسامية على
هــذا الكوكب ،نظام يسعى علنًا إلى
تطوير أسلحة نووية وإبادة الدولة
اليهودية املــوحــدة والــوحـيــدة» .كما
ق ــال إن «إس ــرائ ـي ــل ت ـحـ ّـيــي الــرئـيــس
(األم ـيــركــي دون ــال ــد) تــرامــب ونــائـبــه
(مـ ــايـ ــك) ب ـن ــس ل ـت ـصـ ّـدي ـه ـمــا لـطـغــاة
طهران».
ّ
ب ـن ــس اسـ ـتـ ـغ ــل ،م ــن ج ـه ـت ــه ،الـكـلـمــة
ل ـي ـع ـل ــن تـ ـع ـ ّـه ــد الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
«ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب إســرائ ـيــل كما
كانت الحال منذ  ،»1948معتبرًا أنه
«يجب على الجميع الوقوف في وجه
إيران» .وبعد االحتفال ،كشف ،خالل
اج ـت ـمــاعــه بـنـتـنـيــاهــو ف ــي ال ـس ـفــارة
األمـيــركـيــة املـنـقــولــة إل ــى ال ـق ــدس ،أن
ت ــرام ــب ّ
وجـ ـ ــه دعـ ـ ــوة إلـ ــى نـتـنـيــاهــو
وم ـن ــاف ـس ــه ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،بـيـنــي
غــانـتــس ،لــزيــارة واشـنـطــن األسـبــوع
املـقـبــل ،وذل ــك «ملـنــاقـشــة خـطــة البيت
األبيض للسالم في الشرق األوسط»،
ف ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى «صـ ـفـ ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــرن».
وســري ـعــا ،تـلـقــف نـتـنـيــاهــو ال ــدع ــوة،
ً
قــائــا« :أعـتـقــد أن الــرئـيــس (تــرامــب)
يـسـعــى إلـ ــى م ـنــح إس ــرائ ـي ــل ال ـســام
واألمــن كما تستحق ،وبالتالي أقبل
بسرور دعوته».
ك ـ ــذل ـ ــك ،أل ـ ـقـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي،
فالديمير بوتني ،كلمة رأى فيها أن
«الهولوكوست ُت ّ
عد جرحًا لم يندمل

المشهد الذي َس ّجلته الكاميرات في القدس المحتلة أمس هو أشبه بـ«كرنفال» ذي طابع
سياسي ،أكثر منه إحياء ِلما يفترض أنها ذكرى «مجزرة بحق اإلنسانية» .فبعد مناوشات إعالمية
ّ
تقصدتها إسرائيل مع بولندا على مدى الشهور الماضية ،لتحويل «االجتماع الدولي» في هذه
يخف بنيامين نتنياهو فرحه بهذا الجمع الكبير من قادة الدول ،ساعيًا
المناسبة إلى القدس ،لم ِ
ّ
الى ترسيخ المدينة المقدسة «عاصمة إلسرائيل» .وفي خضم االستعراض واللقاءات الثنائية
قام بها رؤساء دول إلى مدن فلسطينية وأماكن مقدسة ،وحتى إقامة نصب
والزيارات التي ّ
تذكارية ...استغل نتنياهوالمشهدلدعم موقفه داخليًا كقائدقوي يجب أن ينتخبه الجمهور،
ّ
وليشن هجومًا على إيران التي صارت في نظره «أكثر دولة معادية للسامية» في العالم

توظيف داخلي إسرائيلي ...ورسائل إلى إيران

«كرنفال الهولوكوست»
في القدس
ينطوي عقد مؤتمر «املنتدى الدولي
ح ـ ــول الـ ـه ــول ــوك ــوس ــت» فـ ــي مــدي ـنــة
ال ـق ــدس املـحـتـلــة ،بـحـضــور أك ـثــر من
أرب ـع ــن م ــن ق ـ ــادة ال ـ ـ ــدول ،ع ـلــى غير

رس ــال ــة ف ــي أك ـث ــر م ــن ات ـج ــاه داخ ـلــي
وخ ـ ــارج ـ ــي ،ل ـك ــن تــوق ـي ـتــه ال ــداخ ـل ــي
ّ
ـ ـ ـ ـ االن ـت ـخــابــي ي ـشــكــل بــالـنـسـبــة إلــى
رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـع ـ ــدو ،ب ـن ـيــامــن

«صفقة القرن» قبل االنتخابات؟
بينما قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن دونالد ترامب ّ
قرر نشر «صفقة القرن» ّ قبل االنتخابات
اإلسرائيلية املقررة في الثاني من آذار /مارس املقبلّ ،
رد الرئيس األميركي بأن كل التقارير حول
الصفقة «هي مجرد تخمينات» .وكانت القناتان «الـ  »12و«الـ  »13الخاصتان قد نقلتا ،أمس ،عن
مصادر إسرائيلية وأميركية (لم ّ
تسمياها) ،أن البيت األبيض «سيصدر خالل  24ساعة بيانًا
بخصوص التفاصيل» ،على أن يذهب بنيامني نتنياهو وبيني غانتس إلى واشنطن الثالثاء املقبل
لوضعهما في التفاصيل .وحاليًا ،يؤيد نتنياهو وغانتس نشر تفاصيل الصفقة قبل االنتخابات،
ً
ُ
وهو ما اعتبر تغييرًا في موقف األخير الذي كان يرى ذلك تدخال في االنتخابات .وكان من املفترض
أن يصل كبير مستشاري ترامب ،جارد كوشنر ،واملبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط ،أفي
ّ
بيركوفيتش ،إلى القدس املحتلة« ،لكن ذلك تعذر بسبب سوء األحوال الجوية» ،وفق القناة «الـ .»12
وفيما انتشر حديث إعالمي أمس عن البنود ،من قبيل اعتراف الفلسطينيني بإسرائيل دولة يهودية
ُ
ّ
وخاصة أنه
والقدس عاصمة لها ،وسحب سالح املقاومة في غزة ،لم تؤكد أي مصادر صحة ما نقلّ ،
مغاير كليًا للتسريبات السابقة على مدى عامني .أما القناة «الـ  ،»13فقالت إن نتنياهو «سيطلع على
الخطة السياسية األفضل التي عرضت على إسرائيل ،وتشمل تغييرًا ّ
جديًا للحدود ،وفرض السيادة
رفض الفلسطينيني للصفقة وفشل املفاوضات
اإلسرائيلية على املستوطنات في الضفة ...وفي حال ّ ّ
ضم كل مستوطنات الضفة».
إلقامة دولة فلسطينية ،سيكون من حق إسرائيل
(األناضول)

نتنياهو ،ورقــة دعــايــة يستطيع من
خاللها الترويج لدى الجمهور ملكانة
ّ
إسرائيل الدولية في ظل قيادته ،في
صـ ــورة يـحـتــاج إلـيـهــا نـتـنـيــاهــو في
مرحلة مفصلية يواجه خاللها أكثر
م ــن ت ـحـ ٍّـد قـضــائــي وان ـت ـخــابــي .وفــي
الــوقــت الــذي ينبغي فيه الفصل بني
السياقات املوضوعية ّ
ألي موقف أو
ُ
خ ـطــوة سـيــاسـيــة أو عـمــانـيــة ت ـقـ ِـدم
ع ـل ـي ـهــا إس ــرائـ ـي ــل ،وب ـ ــن تــوظـيـفـهــا
االن ـت ـخ ــاب ــي وال ـس ـي ــاس ــي ال ــداخ ـل ــي،
َ
ببعديها
تـبــدو رســائــل هــذا الـحــدث،
االن ـت ـخ ــاب ــي وال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،األك ـث ــر
حـضــورًا لــدى الجمهور اإلسرائيلي
والشعب الفلسطيني .ف ــاألول ينظر
إلى املنتدى كاحتفال دولي بمناسبة
ّ
ت ـخـ ّـص تــاريـخــه ومستقبله فــي ظــل
قـيــادة نتنياهو ،فــي حــن أن الثاني
يـ ــراهـ ــا غـ ـط ــاء دول ـ ـيـ ــا ع ـل ــى املـ ـج ــازر
الـتــي ارتـكـبـهــا االح ـتــال فــي ماضيه
وح ـ ـ ــاض ـ ـ ــره ،وح ـ ـتـ ــى مـ ـ ــا قـ ـ ــد ي ـك ــون
ً
مستقبال.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،رأى ال ــرئـ ـي ــس
اإلســرائـيـلــي ،رؤوف ــن ريـفـلــن ،خــال
املــراســم الخاصة بمناسبة «تحرير
معسكر اإلبـ ــادة ال ـنــازي أوشـفـيـتــز»،
في مؤسسة «ياد فاشيم» في القدس
أمـ ـ ــس ،أن ه ـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ه ــي «م ــن

بوتين لريفلين ٪40 :من ضحايا «المحرقة» كانوا من يهود االتحاد السوفياتي السابق (أ ف ب)
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«تضامن» سعودي بالمناسبة
في حلقة جديدة من حلقات مسلسل التطبيع السعودي الجاري على قدم وساق مع العدو
اإلسرائيلي ،زار األمني العام لـ«رابطة العالم اإلسالمي» ،الشيخ محمد العيسى ،معسكر
اعتقال اليهود إبان الحرب العاملية الثانية في أوشفيتز في بولندا ،بالتزامن مع إحياء ذكرى
«الهولوكوست» .ونشر حساب «إسرائيل بالعربية» ،التابع للخارجية اإلسرائيلية ،مقطع
فيديو للعيسى ،وهو ّ
املسلمني في املعسكر .وأدرجت الرابطة،
يؤم الصالة في وفد من املشائخ
ّ
ّ
في بيان على موقعها ،زيارة أوشفيتز في إطار «التنديد بكل عمل إجرامي أيًا كان مصدره
ّ
وعلى ٍّأي كان ضرره وأثره ،وأن هذه هي قيم اإلسالم» .ويشكل هذا املوقف امتدادًا ملواقف
ّ
تتستر بغطاء «الحوار بني األديان» و«االنفتاح» من أجل تكريس ّ
العدو
العيسى ورابطته ،والتي
كيانًا طبيعيًا في املنطقة ،وتصوير العالقات معه أمرًا بديهيًا .وسبق للعيسى ،الذي كان وزيرًا
للعدل في السعودية عام  ،2007أن أجرى مقابالت مع وسائل إعالم إسرائيلية ،لم ّ
يتورع فيها
عن وصم املقاومة الفلسطينية باإلرهاب .كما سبق له أن شارك في العديد من املحافل التي
ً
صهاينة ،فضال عن دأبه سنويًا على املشاركة في إحياء ذكرى «املحرقة»،
جمعته بحاخامات ُ ّ
ً
سواء بزيارته أمكنة «تخلدها» ،أو بتصريحات وكتابات له عبر املنابر الغربية واإلسرائيلية.
(األخبار)

ومأساة يجب أن تبقى في ذاكرتنا»،
ب ـعــدمــا ق ــال خ ــال ل ـقــائــه ري ـف ـلــن إن
« ٪40مــن ضـحــايــا املـحــرقــة الـنــازيــة
كانوا من يهود االتحاد السوفياتي
الـســابــق» ،مضيفًا« :الجيش األحمر

حصل نتنياهو على ورقة
دعاية انتخابية قوية وإسناد
دولي لمهاجمته طهران
(السوفياتي السابق) لم يحرر فقط
مـعـسـكــر اإلب ـ ـ ــادة ،ب ــل قـ ـ ّـدم مساهمة
حاسمة فــي النصر على الـنــازيــن».
وكان نتنياهو وبوتني قد أقاما ،أول
مــن أم ــس ،نـصـبــا تــذكــاريــا لضحايا
حصار لينينغراد في القدس املحتلة.
ُ
كما عقد االثنان اجتماعًا خلص فيه
بوتني إلى أن «زيارته» من شأنها أن
«تعزز العالقات الثنائية» ،مخاطبًا

ُ
مضيفه بما ّ
سمعه
يهم األخـيــر أن ي ِ
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي« :ن ـع ـم ــل
بـشـكــل منتظم مــع رئ ـيـ ُـس الحكومة
(نـتـنـيــاهــو)» ،فــي وق ــت ن ـ ِقــل فـيــه عن
م ـس ــؤول ــن ف ــي ديـ ـ ــوان نـتـنـيــاهــو أن
«تـ ـق ـ ّـدم ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا» ح ـ ــدث فـ ــي قـضـيــة
السجينة اإلسرائيلية لــدى موسكو
ن ـع ــام ــا ي ـس ـس ـخ ــار ،وذل ـ ـ ــك «ب ـف ـضــل
العالقات القريبة والشخصية» بني
الرجلني.
أمـ ــا ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي ،إي ـمــانــويــل
ماكرون ،فرأى أنه «ال يمكن استخدام
املـحــرقــة لتبرير االن ـق ـســام» ،مضيفًا
إن ــه «ال يـمـلــك أح ــد ح ــق اسـتـحـضــار
موتاه لتبرير ّ
أي كراهية معاصرة»،
فـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى إي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ــن دون
ذكــرهــا .وتـســاءل مــاكــرونّ :
«أي داللة
أج ـم ــل م ــن رؤي ـت ـن ــا ه ـنــا مجتمعني
وموحدين ،واالضطالع بعمل مفيد
ملكافحة اإلنكار والنقمة أو خطابات
االنتقام؟».
(األخبار)

ّ
ّ
حراك أوروبي مكثف في صنعاء« :أنصار الله» تلوح بإنهاء التهدئة
اليمن

ُ
سبق أن رفضت حكومة هادي تغطية العجز في حساب الرواتب الذي فتح في فرع البنك المركزي
في الحديدة (أ ف ب)

في وقت عادت فيه
جبهات كثيرة في اليمن
إلى االشتعال ،خصوصًا في
مأرب ونهم ،شهدت صنعاء
ُحراكًا دبلوماسيًا مكثفًا
ت ّوج أمس بزيارة للمبعوث
األممي ،حيث بدا الفتًا تلويح
«المجلس السياسي» ،خالل
لقائه به ،بسحب مبادرة
التهدئة التي كان ّ
تقدم بها
قبل أشهر .جاء ذلك عقب
زيارة لدبلوماسيين أوروبيين
وعدوا خاللها برفع جزئي
للحظر عن مطار ّصنعاء ،من
دون ضمانات بتحققه

صنعاء ـــ رشيد الحداد
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع تـ ـ ـج ـ ـ ّـدد ال ـت ـص ـع ـيــد
الـعـسـكــري عـلــى أك ـثــر مــن جـبـهــة من
ال ـي ـم ــن (نـ ـه ــم وال ـ ـجـ ــوف وال ـب ـي ـضــاء
وال ـض ــال ــع ،إل ــى ج ــان ــب االن ـت ـهــاكــات
امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ل ـ ــوق ـ ــف إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار
ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدة) ،ب ـ ـ ـ ــرزت ف ـ ــي خ ــال
ّ
تحركات
الساعات املاضية سلسلة
َ
دبلوماسية ال ُيعلم إلى اآلن إن كانت
ستسفر عــن إع ــادة تثبيت التهدئة
وال ـ ـ ـشـ ـ ــروع فـ ــي خ ـ ـطـ ــوات ت ـن ـف ـيــذيــة
لــ«اتـفــاق استوكهولم» .ويــوم أمــس،
وص ــل امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى الـيـمــن،
مـ ـ ــارتـ ـ ــن غـ ــري ـ ـف ـ ـيـ ــث ،إلـ ـ ـ ــى صـ ـنـ ـع ــاء،
ح ـيــث ال ـت ـقــى زع ـي ــم ح ــرك ــة «أن ـص ــار
ال ـلــه» عـبــد امل ـلــك ال ـحــوثــي .وبحسب
الناطق باسم الحركة ،رئيس وفدها
الـ ـتـ ـف ــاوض ــي م ـح ـم ــد عـ ـب ــد الـ ـس ــام،
ف ـق ــد ت ـ ّـم ــت خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء «م ـنــاق ـشــة
العراقيل واالع ـتــداءات املستمرة من

ج ــان ــب دول ال ـ ـعـ ــدوان ،والـ ـت ــي تقف
ح ـجــر ع ـث ــرة أم ـ ــام م ـســاعــي ال ـس ــام،
وكذلك استمرار الحصار واحتجاز
السفن ومــا ّ
يترتب عليه مــن أضــرار
فــادحــة بــأبـنــاء شعبنا اليمني ،وما
ي ــواج ــه امل ـل ـف ــات اإلن ـس ــان ـي ــة امل ـلـ ّـحــة
مــن إشـكــاالت ،خاصة ملف األســرى،
مــن تأخير ،رغــم مـبــادراتـنــا املتكررة
التي نهدف من خاللها إلى محاولة
الــدفــع نحو التنفيذ الـكــامــل» .كذلك،
ال ـت ـق ــى غ ــري ـف ـي ــث رئـ ـي ــس «امل ـج ـل ــس
الـسـيــاســي األع ـل ــى» ،مـهــدي املـشــاط،
الذي حذر من أن استمرار التصعيد
َ
عـلــى جـبـهــتــي م ــأرب ُون ـهــم سـيــؤدي
ّ
َ
إل ــى إن ـهــاء امل ـب ــادرة امل ـقــدمــة مــن ِقــبــل
صنعاء في أيلول /سبتمبر املاضي،
والتي أدت إلى خفض التصعيد مع
الـ ــريـ ــاض ،م ـت ـحــدثــا ع ــن عـ ــدم جـ ّـديــة
األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،ب ــل وت ــواط ـئ ـه ــا فــي
تأخير الكثير من الخطوات التي كان
ُوعد بها اليمنيون.

وسبقت َ
لقاء غريفيث  -الحوثي زيارة
الفـ ـت ــة إل ـ ــى ص ـن ـع ــاء ق ـ ــام ب ـه ــا سـفـيــر
االتحاد األوروبــي لدى اليمن هانس
ج ــرون ــدب ــرج ،ون ــائ ـب ــه ريـ ـك ــارد فـيــا،
وسفيرا فرنسا وهولندا كريستيان
دي تـسـتــو وإي ــرم ــا ف ــان ديـ ــورن ،بعد
أخرى مماثلة مطلع األسبوع الجاري
ٌ
إلـ ــى ع ـ ــدن .زيـ ـ ـ ــارة ق ــوب ـل ــت بـتــرحـيــب
ق ـيــادة صـنـعــاء ،فيما أث ــارت استياء
حكومة الرئيس املنتهية واليته ،عبد
رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،وال ـتــي سـبــق أن
طالب مــوالــون لها «التحالف» بعدم
منح الـسـفــراء الـثــاثــة تصريح مــرور
إلى مطار صنعاء ،معتبرين ّ
توجههم
إل ــى ه ـن ــاك بـم ـثــابــة اعـ ـت ــراف ضمني
بحركة «أنصار الله» .الدبلوماسيون
الثالثة ،الذين عقدوا سلسلة لقاءات
شـمـلــت رئ ـي ــس «امل ـج ـلــس الـسـيــاســي
األعلى» ورئيس حكومة اإلنقاذ عبد
العزيز بن حبتور ووزيــر خارجيتها
ه ـشــام ش ــرف ونــائ ـبــه ح ـســن ال ـعــزي

ووزيري النقل والصحة فيهاّ ،
َ
جددوا
دعم االتحاد األوروبــي للجهود التي
تبذلها األمــم املتحدة إلحــال السالم
في اليمن ،مشيرين إلى أن الهدف من
زيارتهم العمل على خفض مستوى
التوتر ،ودعم خطوات التهدئة وبناء
ً
الـ ـثـ ـق ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء ال ـح ــرب
بجميع الوسائل املتاحة .من جهتها،
ّ
رح ـ ـبـ ــت ق ـ ـيـ ــادة صـ ـنـ ـع ــاء ب ــال ـج ـه ــود
الديبلوماسية األوروب ـيــة ،واعتبرت
أن تـصـعـيــد الـ ـع ــدوان ف ــي الـجـبـهــات،
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار إغـ ـ ـ ــاق م ـ ـطـ ــار ص ـن ـع ــاء
ال ــدول ــي واح ـت ـج ــاز ال ـس ـفــن املـحـ ّـمـلــة
باملشتقات النفطية واملــواد الغذائية
القادمة إلــى ميناء الحديدة ،ال ّ
تعبر
ع ــن ن ـ ّـي ــات ص ــادق ــة ل ــدى «ال ـت ـحــالــف»
للوصول إلى سالم حقيقي.
ّ
وذكر املشاط ،خالل استقباله السفراء
ال ـث ــاث ــة ،ب ــأن «امل ـج ـلــس الـسـيــاســي»
اتخذ الكثير من الخطوات اإليجابية
األحـ ــاديـ ــة ال ـج ــان ــب لـتـنـفـيــذ «ات ـف ــاق

َّ
اس ـ ـتـ ــوك ـ ـهـ ــولـ ــم» ،سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي م ـل ــف ــي
ّ
الحديدة أو األس ــرى ،متهمًا الطرف
ّ
بالتهرب من تنفيذ التزاماته،
اآلخر
ومـ ـش ــددًا ع ـلــى أن م ـب ــدأ ال ــدف ــاع عن
النفس هو حق مشروع لليمن طاملا
ّ
استمر العدوان والحصار .بدورها،
ط ــال ـب ــت ح ـك ــوم ــة اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي وال ـ ــدول الــراع ـيــة لــاتـفــاق
ب ـم ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ح ـكــومــة
هـ ـ ـ ــادي ومـ ـ ــن ورائـ ـ ـه ـ ــا «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
للوفاء بالتزاماتهما ،وعلى رأسها
رفــع الحظر عــن مـطــار صنعاء الــذي
اليمنيني،
يـخــدم أكـثــر مــن  %85مــن ُ ّ
ّ
الفتة إلى أن الطرف الذي تمثله نفذ
مـعـظــم ال ـت ــزام ــات ــه ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك في
مـلــف األس ـ ــرى عـبــر إطـ ــاق أك ـثــر من
سبعة آالف أسير من أصــل أكثر من
ً
ُ 15ألـفــا ،فضال عــن الخطوات املهمة
املتخذة في ملف إعادة االنتشار في
ّ
ال ـحــديــدة ،فــي ظ ــل اس ـت ـمــرار الـطــرف
اآلخر في افتعال العراقيل ،وال سيما

فــي املـلــف االقـتـصــادي ال ــذي يــرى أن
سيفقده
تنفيذ الخطوات املتعلقة به
ّ
م ـصــال ـحــه ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي تـتـضــخــم
بــاسـتـمــرار مــن بـيـعــه للنفط وال ـغــاز
مــن دون رقيب أو حسيب .وفــي هذا

السفراء األوروبيون أبلغوا
صنعاء أن «التحالف» وافق على
رفع الحصار عن المطار جزئيًا
اإلط ــار أيـضــا ،استعرضت الحكومة
مظاهر الحرب االقتصادية املستمرة
ع ـل ـي ـهــا ،والـ ـت ــي كـ ــان آخـ ــر فـصــولـهــا
السعي إلــى ضــرب العملة الوطنية،
تغطية العجز في حساب
بعد رفض
ُ
ال ــروات ــب الـ ــذي ف ـتــح ف ــي ف ــرع الـبـنــك
املركزي في الحديدة.
م ـص ــدر ف ــي ح ـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ كـشــف،
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» ،أن «س ـ ـفـ ــراء االتـ ـح ــاد

األوروب ــي وفرنسا وهــولـنــدا أبلغوا
صنعاء أن التحالف وافــق على رفع
الحصار املفروض على مطار صنعاء
ج ــزئ ـي ــا ،لـتـسـيـيــر رح ـ ــات خــارج ـيــة
ً
ابتداء من الثالث
للمرضى اليمنيني
مــن الشهر املقبل ،فــي إطــار خطوات
ّ
بـنــاء ال ـث ـقــة» .لـكــن م ـصــدرًا طـ ّـبـيــا في
ّ
صـ ـنـ ـع ــاء شـ ــكـ ــك فـ ــي ذلـ ـ ــك االلـ ـ ـت ـ ــزام،
باالستناد إلــى تـجــارب سابقة عمد
خاللها «التحالف» إلى إعاقة الجسر
ال ـط ـب ــي اإلنـ ـس ــان ــي م ــن دون م ـب ــرر،
ّ
مــتـهـمــا «مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة»
و«اللجنة الدولية للصليب األحمر»
بالتواطؤ مــع دول ال ـعــدوان وتبرير
عــدم فتحها الجسر الطبي منذ عام
بأسباب لوجيستية .ولفت املصدر
إلـ ــى وجـ ـ ــود عـ ـش ــرات آالف امل ــرض ــى
امل ـح ـتــاجــن إل ــى ال ـس ـفــر ل ـل ـعــاج في
الـخــارج ،والــذيــن ُي ّ
عد االستمرار في
حـظــر الـطـيــران حكمًا مسبقًا بموت
املئات منهم.
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تحرق األوروبيين
التكنولوجية
الحرب
ّ

واشنطن تبتز حلفاءها

ّ
استغلت واشنطن مشاركة حلفائها
وخصومها في «منتدى دافوس» لتعيد
ترتيب أولوياتها .الحرب المقبلة التي
اندلعت شرارتها قبل فترة ،ستدور في
فلك تكنولوجيا الجيل الخامس .من هنا،
بدأ األميركيون يمارسون ضغوطًا على
حلفائهم األوروبيين لمقاطعة عمالق
االتصاالت الصيني« ،هواوي» ،جنبًا إلى
جنب تهديدهم برسوم جمركية ضخمة
تستهدف إحدى أهم صناعاتهم :السيارات
شـهــد «املـنـتــدى االق ـت ـصــادي الـعــاملــي»
نـ ـق ــاش ــا ح ـ ـ ـ ـ ّـادًا حـ ـ ــول مـ ـ ـ ــآالت الـ ـح ــرب
ـات
التكنولوجية بــن ّالـصــن والــواليـ ً
امل ـت ـح ــدة ال ـل ـ ٌت ــن وق ـع ـت ــا ل ـل ـت ـ ّـو ه ــدن ــة
تجارية .هدنة ال يبدو أنها ستنسحب
على «ال ـعــداوة» التكنولوجية اآلخــذة
فـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،ع ـلــى
خلفية تكنولوجيا الجيل الخامس،
وال ـ ـشـ ــرائـ ــح اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،والـ ــذكـ ــاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي .ف ـ ــي داف ـ ـ ـ ـ ــوس ،ول ـ ــدى
إجــاب ـتــه عــن أسـئـلــة فــي ه ــذا الـسـيــاق،
أشـ ـ ـ ــار م ـ ـ ّ
ـؤس ـ ــس شـ ــركـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـع ـم ــاق ــة« ،ه ـ ـ ـ ــواوي» ،رن
ت ـش ـي ـنــغ فـ ـ ــاي ،إل ـ ــى «ع ــال ــم ف ــي ص ــدد
الـتـ ُّ
ـوحــد (تـكـنــولــوجـيــا)» بـعــدمــا صــار
ّ
«كل شيء مترابطًا».
ُ َّ
االت ـ ـفـ ــاق الـ ـتـ ـج ــاري امل ــرحـ ـل ــي ،امل ــوق ــع
أخيرًا بني بكني وواشنطن ،لم يوقف
التصعيد األمـيــركــي فــي وج ــه عمالق
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،األب ـ ـ ـ ـ ــرز فــي

أي ّ
ال يشمل نموذج «هواوي» الجديد « 30برو» ّ
مكون أميركي (أ ف ب)

م ـجــال تـكـنــولــوجـيــا الـجـيــل الـخــامــس.
ع ـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ت ـعـ ّـرضــت شــركــة
«ه ــواوي» ملنع نشاطها فــي الــواليــات
املـتـحــدة بـحـجــة «مـخــاطــر اسـتـخــدام»
ب ـ ـكـ ــن لـ ـلـ ـش ــرك ــة فـ ـ ــي «ال ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـسـ ــس».
كـ ـم ــا ش ـ ّـجـ ـع ــت واشـ ـنـ ـط ــن ح ـل ـف ــاء ه ــا
األوروبـ ـي ــن ع ـلــى أن ي ـح ــذوا حــذوهــا
بإقصاء شبكات املجموعة الصينية.
ت ـش ـج ـي ـ ٌـع ش ـم ــل ض ـغ ــوط ــا مــارس ـت ـهــا
أمـ ـي ــرك ــا عـ ـل ــى ح ـل ـي ـف ـت ـهــا ال ـفــرن ـس ـيــة
ّ
لحملها على اتـخــاذ «إج ــراءات أمنية
ِ

ق ــوي ــة» ضـ ـ ّـد اخـ ـت ــراق ــات مـحـتـمـلــة قد
ت ـت ـي ـح ـهــا ش ـب ـك ــات ال ـج ـي ــل ال ـخــامــس
الـتــي تـطـ ّـورهــا «هـ ــواوي» ،وتحذيرها
إيــا ّهــا مــن أن ع ــدم ال ـق ـيــام بــذلــك ربـمــا
ي ــؤث ــر عـلــى ال ـت ـب ــادالت االسـتـخـبــاريــة
ّ
تصدرت جدول
بينهما .هذه املخاوف
أع ـمــال االج ـت ـمــاع الـثــالــث األم ـيــركــي ـ ـ
الفرنسي حول األمن السيبيري ،وفق
م ــا أفـ ــاد ب ــه الــدب ـلــومــاســي األم ـيــركــي،
روب ـ ـ ـ ــرت سـ ـت ــراي ــر ،ال ـص ـح ــاف ـي ــن فــي
بــاريــس ،حيث قــال إن بــاده لــم تطلب

فيما تقاوم برلين
الضغوط األميركية،
ّ
تؤكد باريس أنها لن
تحظر عمل «هواوي»

مــن فــرنـســا مـقــاطـعــة «ه ـ ــواوي» ،إنـمــا
دع ـت ـهــا إل ــى ات ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات حـمــايــة
قوية ّ
ضد «اختراقات خبيثة» ناتجة
م ــن ت ـحــدي ـثــات ب ــرام ــج األن ـظ ـمــة الـتــي
ت ـقـ ّـدم ـهــا ال ـش ــرك ــة ال ـص ـي ـن ـيــة .أمـ ــا إذا
ق ـ ّـررت فرنسا عــدم األخ ــذ بالنصيحة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ف ـ ًس ـت ـض ـط ـ ّـر ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ،مــرغ ـمــة ،إل ــى «إع ـ ــادة تقييم
ّ
كيفية إجــراء العمليات» التي تتطلب
تـ ـب ــادل «م ـع ـل ــوم ــات ح ـ ّـس ــاس ــة» ،مـثــل
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة امل ـش ـت ــرك ــة
وع ـم ـل ـيــات مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب .يـ ّـدعــي
األم ـ ّيــرك ـيــون وجـ ــود «خ ـطــر حقيقي»
يتمثل في «شبكات جيل خامس غير
آمنة تأتي من شركات غير موثوقة»،
قـ ــد «ت ـ ـع ـ ـ ّـرض الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـتـ ــي نـ ـ ّ
ـود
مـشــاركـتـهــا مــع ال ـشــركــاء لــاخ ـتــراق»،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء فـ ـ ــي «حـ ـل ــف
ش ـمــالــي األط ـل ـس ــي» ،وبـيـنـهــم فــرنـســا
وأملانيا .وفيما تقاوم برلني الضغوط
ّ
األمـيــركـيــة ،تــؤكــد بــاريــس أنـهــا ليست
فــي صــدد حظر عمل الـشــركــة .بيد أن
سترايبر كــان أكثر وضوحًا حني قال
نطلب فرض
الشيء وعكسه« :نحن ال ّ
حظر مـعـ ّـن» ،بــل «نـقــول تبنوا النوع
الصحيح مــن الـتــدابـيــر األمـنـيــة الــذي
س ـي ـح ـمــي م ــواط ـن ـي ـك ــم وم ـصــال ـح ـكــم
االقـتـصــاديــة على امل ــدى الـطــويــل ّ
ضد
ش ــرك ــات م ـثــل ه ـ ــواوي ال ـت ــي تـخـضــع
ل ـس ـي ـط ــرة حـ ـك ــوم ــات اس ـ ـت ـ ـبـ ــداديـ ــة».
ت ــداب ـي ــر ت ـع ـنــي ،بــامل ـف ـهــوم األم ـي ــرك ــي،
«االسـتـعــانــة» بشركات أخــرى جاهزة
لتقديم خــدمــات الجيل الخامس مثل
و«سامسونغ»،
«نوكيا» و«إريكسون»
ّ
وه ـ ـ ــذا ط ـب ـع ــا ،إن حـ ـص ــل ،لـ ــن ي ــؤخ ــر
الحلفاء على االلتحاق بالتكنولوجيا

ال ـج ــدي ــدة ،وخ ـصــوصــا أن «اس ـت ـبــدال
جـمـيــع م ـع ـ ّـدات الـشــركــة الصينية في
ِّ
أوروب ــا سيكلف  3.5مليارات دوالر»،
واإلشارة لسترايبر.
الضغوط اآلنفة ،والــدعــوة الصريحة
إل ــى مقاطعة «ه ـ ــواوي» ،تــرافـقــت مع
ّ
تهديدات أميركية ،تــولهــا هــذه املـ ّـرة
الرئيس دونالد ترامب ،بفرض رسوم
جمركية عالية على صادرات االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي م ــن الـ ـسـ ـي ــارات .وق ـ ــال في
مقابلة مــع شبكة «ســي إن بــي سي»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش «م ـن ـت ــدى
داف ـ ــوس»« :لـقــد اس ـت ـفــادوا مــن بلدنا
على مــدى سـنــوات عــديــدة» ،و«إذا لم
ّ
نتوصل إلى شيء ما (اتفاق تجاري)،
فسأتخذ إجـ ــراءات ،وسـتـكــون عبارة
عـ ـ ــن ضـ ـ ــرائـ ـ ــب م ــرتـ ـفـ ـع ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ع ـلــى
سـ ـي ــاراتـ ـه ــم وم ـن ـت ـج ــات ـه ــم األخ ـ ــرى
(املصدرة) إلى بلدنا» .واعتبر ترامب،
الذي التقى الثالثاء رئيسة املفوضية
األوروبية أورسوال فون دير اليني في
دافــوس بهدف التحضير ملفاوضات
ح ـ ــول «ات ـ ـفـ ــاق ت ـ ـجـ ــاري» ثـ ـن ــائ ــي ،أن
«األم ــر بسيط لـلـغــايــة» ،موضحًا في
مقابلة أخــرى مع «فوكس نيوز» أنه
ّ
ّ
التوصل إلى اتفاق
«إذا لم نتمكن من
ت ـ ـجـ ــاري (م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي)،

فسنفرض ضريبة بنسبة  %25على
سياراتهم».
فــي ع ــام  ،2018كــانــت شــركــة مـعـ ّـدات
االتصاالت «زي تي اي» ،وهي عمالق
صيني آخ ــر فــي مـجــال تكنولوجيا
الجيل الخامس ،على وشك االندثار
لعجزها عن توفير مكونات أميركية
بعد املنع الذي فرضته إدارة ترامب،
وال ــذي ّ ُرف ــع أخ ـي ـرًا .وأظ ـهــرت األزم ــة،
التي مثلت صدمة للشركة ،التبعية
ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ـع ـمــاق اآلسـ ـي ــوي تـجــاه
الشرائح اإللكترونية األميركية .لكن
«ه ـ ـ ـ ــواوي» ع ـم ـلــت ت ـح ــت ال ـض ـغــوط
على تطوير شرائحها الخاصة ،وال
يشمل نموذجها الجديد « 30بــرو»
أي ّ
ّ
ّ
تضرر
مكون أميركي .وعلى رغم
شركة «كوالكوم» األميركية العمالقة
املـ ـخـ ـت ـ ّـص ــة ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة املـ ـك ــون ــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة مـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـلــى
«هــواوي» ،إال أنها عملت على كسب
الــوقــت ،وأك ــد رئـيـسـهــا ،كريستيانو
ّ
أمون ،أنه «في ذروة التوتر التجاري،
ت ــزاي ــدت أعـ ــداد زبــائـنـنــا فــي الـصــن،
بـفـضــل ش ــرك ــات مـصـنـعــة لـلـهــواتــف
مثل شيومي وأوبو» اللتني ّ
تطورتا
على املستوى العاملي.
(األخبار)

تقرير

ٌ
أيام تفصل بريطانيا عن «الخروج» :الملكة تصادق

إدارة ترامب :لمواصلة العمل
مع السعودية رغم «االختراق»
يفعل محمد بن سلمان ما يحلو له ،طاملا
أن الحريصني فــي واشـنـطــن لــم يغسلوا
ب ـع ــد أي ــديـ ـه ــم مـ ـن ــه ،وطـ ــاملـ ــا أن ال ـح ـلــف
القائم على «مــراعــاة» املصالح املشتركة
ُبني البلدين لم ينكسر .لذلك ،فإن األمير
َّ
ً
املدلل لم يعد ـ ـ منذ وقت طويل ـ ـ مسؤوال
ّ
ع ــن ت ـصــرفــاتــه .ول ـع ــل أب ـلــغ م ــن عـ ّـبــر عن
إف ـ ــات ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ،م ـج ــددًا،
ِمــن ورط ــة قرصنة هــاتــف جيف بيزوس
عبر رسالة «واتسآب» أرسلت من هاتفه
الشخصي ،كان وزيــر الخزانة األميركي،
سـتـيـفــن م ـنــوت ـشــن .ط ــال ــب هـ ــذا األخ ـيــر
املديرين التنفيذيني للشركات األميركية
بـمــواصـلــة الـعـمــل مــع املـمـلـكــة حـيــث «لنا
أع ـم ــال ك ـث ـي ــرة» ،ف ــي ح ــن اك ـت ـفــى الـبـيــت
األبـيــض بــالـقــول إنــه يــأخــذ «عـلــى محمل
ّ
ّ
الجد» التقارير املتعلقة باختراق هاتف
ّ
مؤسس شركة «أمازون» ،ومالك صحيفة
«واشنطن بوست».
وفيما تختلف حسابات اإلدارة عن تلك
الخاصة بالكونغرس ،ســارع السيناتور
الديموقراطي ،كريس ميرفي إلى اإلعالن
ع ـ ــن أن ـ ــه س ـي ـب ـع ــث ب ــرس ــال ــة إل ـ ــى م ــدي ــر
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـقــوم ـيــة وم ــدي ــر مـكـتــب

«وول ستريت جورنال»:
ّ
يحقق مكتب
التحقيقات الفدرالي
في واقعة االختراق
الـتـحـقـيـقــات ال ـفــدرالــي لـفـتــح تحقيق في
م ــا إذا س ـعــى ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي أو
مـســؤولــون سـعــوديــون آخ ــرون للوصول
إل ـ ــى ه ــات ــف ج ـي ــف بـ ـي ــزوس أو ه ــوات ــف
أم ـيــرك ـيــن آخ ــري ــن بـشـكــل غ ـيــر م ـش ــروع.
مـ ـي ــرف ــي أشـ ـ ـ ــار خـ ـص ــوص ــا إلـ ـ ــى ج ــاري ــد
كوشنر ،مستشار الرئيس وصهره ،الذي
يـسـتـخــدم تطبيق «وات ـس ــآب» للتواصل
م ــع ابـ ــن س ـل ـم ــان ،م ـع ــرب ــا ع ــن ق ـل ـقــه إزاء
ّ
مكامن ّالضعف املتعلقة باألمن القومي
الـتــي تمثلها ه ــذه الـعــاقــة .وأض ــاف إنــه
عندما ال يــرى «الـطـغــاة» ّ
أي تبعات ملثل
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خطوة جديدة خطتها المملكة
المتحدة باتجاه الخروج التاريخي من االتحاد
األوروبي في الـ 31من كانون الثاني /يناير
الحالي .فبعد المصادقة النهائية من
ِق َبل مجلس العموم ،أول من أمس ،على
اتفاق الخروج ،صادقت الملكة إليزابيث
الثانية عليه ،أمس ،ما يعني تكريسه قانونًا
صـ ــادقـ ــت امل ـل ـك ــة إلـ ـي ــزابـ ـي ــث ال ـثــان ـيــة
رسميًا ،أمس ،على القانون التاريخي
ّ
املتعلق بخروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي.
وكـ ـت ــب وزيـ ـ ـ ــر «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ،سـتـيــف
باركلي ،على موقع «تويتر»« :منحت
جــالـتـهــا ،اآلن ،املــواف ـقــة املـلـكـيــة على
مـ ـش ــروع ق ــان ــون بــري ـك ـســت ،ليصبح
بالتالي قــانــون بــريـكـســت» .وأض ــاف:
«ب ـت ـكــري ـســه ق ــان ــون ــا ،يـمـكــن للمملكة
املتحدة الخروج من االتحاد األوروبي
فــي  31كــانــون الثاني /يناير» .وكــان
مـجـلــس ال ـع ـمــوم ق ــد صـ ــادق نـهــائـيــا،
أول م ــن أم ــس ،عـلــى االتـ ـف ــاقُ ،مـمـ ّـهـدًا
ب ــذل ــك لـتـنـفـيــذ «ب ــري ـس ـك ــت» .وجـ ــاءت
ه ــذه امل ـص ــادق ــة ب ـعــدمــا ك ــان املـجـلــس
ذات ــه قــد ص ــادق ســابـقــا عـلــى االتـفــاق،
قبل أن يطلب مجلس ال ـلــوردات ،هذا
األس ـب ــوع ،إدخـ ــال ت ـعــديــات عـلـيــه ،ال
سـيـمــا فــي مــا يـتـعـلــق بـحـقــوق رعــايــا

االتحاد األوروبــي واألطفال الالجئني
بعد «بريكست» .لكن مجلس العموم،
حيث يحظى رئيس ال ــوزراء بوريس
ج ــونـ ـس ــون ب ـغ ــال ـب ـي ــة وازنـ ـ ـ ـ ــة ،رف ــض
التعديالت الخمسةّ ،
ورد االتفاق إلى
مـجـلــس ال ـ ـلـ ــوردات الـ ــذي اض ـط ـ ّـر إلــى
الرضوخ.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن االت ـف ــاق ال ي ــزال
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان
األوروبي ،الذي ُ
سيجري تصويتًا في
شأنه األسبوع املقبل ،إال أن مصادقة
لـ ـن ــدن عـ ـل ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق ت ـع ـت ـب ــر لـحـظــة
تاريخية ،خصوصًا أنها ّ
تمهد لكي
تكون اململكة املتحدة أول دولة تخرج
م ــن ال ـت ـكـ ّـتــل األوروب ـ ـ ـ ــيُ .
وي ـن ـت ـظــر أن
ّ
يــوقــع مـســؤوالن كبيران فــي االتـحــاد،
ال ـي ــوم ،مـعــاهــدة االن ـف ـصــال الرسمية
في بروكسل ،قبل أن يقوم جونسون
 أب ـ ــرز وج ـ ــوه اس ـت ـف ـت ــاء االن ـس ـح ــابف ــي ع ــام  - 2016بــالـتــوقـيــع عـلـيــه في
األيـ ــام املـقـبـلــة .وق ــال جــون ـســون ،بعد
مـ ـص ــادق ــة م ـج ـل ـ َـس ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان عـلــى
م ـش ــروع ق ــان ــون االن ـس ـح ــاب ،أول من
أمــس« :فــي بعض األحـيــان ،بــدا كأننا
ّ
لـ ــن نـ ـجـ ـت ــاز خـ ـ ــط نـ ـه ــاي ــة ب ــري ـك ـس ــت،
ّ
ُ
لـكـنـنــا اجـ ـت ــزن ــاه» .ويـ ـع ــد االن ـف ـصــال،
امل ـق ـ ّـرر فــي  31كــانــون ال ـثــانــي /يناير
ال ـ ـجـ ــاري ،إن ـ ـجـ ــازًا ل ـج ــون ـس ــون ال ــذي
ّ
تولى رئاسة الحكومة العام املاضي،
ّ
ّ
متعهدًا بوضع حد لألزمة السياسية
الـ ـت ــي أح ــدث ــت ان ـق ـس ــام ــا ف ــي الـ ـب ــاد،
ّ
وشـ ــلـ ــت ح ـك ــوم ـت ــن م ـت ـعــاق ـب ـتــن .إال

ّ
ُينتظر أن يوقع
مسؤوالن كبيران
في االتحاد األوروبي
معاهدة االنفصال اليوم

كان مجلس العموم قد صادق نهائيًا األربعاء على االتفاق (أ ف ب)

ك ــام ــل م ــع االتـ ـح ــاد .ول ـك ــن ف ــي األي ــام
الالحقة ،أعاد جاويد توضيح كالمه،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «ال ـح ـكــومــة ق ــد تلجأ
إل ــى ال ـت ـبــاعــد ،ف ـقــط ف ــي ح ــال ّرأت أن
األمر يستحق ذلك ،وبعد التحقق من
اإليجابيات والسلبيات».
وفـ ـ ــي خـ ـ ــال «امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى االقـ ـتـ ـص ــادي
الـعــاملــي» املنعقد فــي داف ــوس ،واصــل
وزيــر الـخــزانــة طمأنة رجــال األعـمــال،
ٍّ
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن ـ ــه ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك ت ـخ ــل
بالجملة عن أنظمة االتحاد األوروبي،
وذل ــك ّ
ردًا عـلــى س ــؤال عـ ّـمــا إذا كانت
بــري ـطــان ـيــا س ـت ــواص ــل ال ـع ـم ــل ضـمــن
إط ــار كـتـ ّـيــب معايير االت ـحــاد ،والــذي
ُي ـن ـظــر إل ـي ــه ع ـلــى أنـ ــه م ـهــم بــالـنـسـبــة
إل ـ ــى ش ــرك ــات الـ ـطـ ـي ــران والـ ـسـ ـي ــارات
ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة .وق ـ ــال ج ــاوي ــد:
«سنغادر االتحاد األوروبي ،والسوق
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـج ـم ــرك ــي»،
مضيفًا« :إن ـنــا نـقــوم بــذلــك كــي تكون
ل ــدي ـن ــا ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى إدارة أنـظـمـتـنــا
وقــوانـيـنـنــا» .وفــي إجــابـتــه عــن ســؤال
حول كيفية تنفيذ ما ّ
تقدم ،أكد أنه «لن
ٌ
تباعد (عن االتحاد األوروبي)
يحصل
من أجــل هــذا املــوضــوع» .وفــي خطاب
سابق ،شدد جاويد على أن «الحكومة
س ـت ـح ـمــي دائ ـ ـمـ ــا م ـص ــال ــح ال ـت ـج ــارة
ً
البريطانية» ،قــائــا« :سنحافظ على
معايير عالية ،ليس ألنه ٌ
أمر مطلوب،
ولـكــن ألنـنــا نــريــد ذل ــك .هــذا مــا يريده
الشعب البريطاني».
(األخبار)
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أفقيا

 -1عالم فرنسي راحل إشتهر بدراساته عن الجراثيم وإكتشافه لقاحًا ّ
ضد الكلب –
 -2قصة لألديب اللبناني الراحل توفيق يوسف ّ
ّ
وتلهب – سرب
عواد –  -3إضطرم
من الطيور – أصل البناء –  -4طلب القائد من الجندي تنفيذ املهمة – مدينة في
ّ
العطية –  -6إلقاء الرعب في النفوس عن
فلسطني –  -5من الطيور – أحصل أو آخذ
ّ
واملتفجرات وغيرها من وسائل التخريب –
طريق أعمال العنف كالتهديد والقتل
أغلظ أوتار العود –  -7سكب املاء – سرقوا املمتلكات –  -8ما قام على ساق من نبات
األرض – وضع الحجاب على الوجه – متشابهان –  -9مدينة لبنانية – قشر وكشط
–  -10سوق األوراق املالية الوحيدة العاملة في لبنان

عموديًا

ّ
تضم أسماء كل املواطنني الذين تتوافر فيهم الشروط التي تسمح لهم أن
 -1جداول
يكونوا ناخبني –  -2قطعة من األرض ذات جدار ّ
وحد معلوم – ولد الكلب –  -3للنداء
على الفعل –  -4ضد حرب – حرف جر – برق ُوتألأل –  -5إحسان – شاهده من
– العزم ّ
للمهمالت –  -6مدينة في الهند تعتبر عاصمة الثقافة اإلسالمية
بعيد – قفة أو سفط
ّ
ّ
أنضم الى الحزب بصفة رسمية –  -7سالح قديم –
وأهـ ّـم آثارها ضريح تاج محل –
شريان أساسي في القلب –  -8بصق من فمه – حرف جر – طليق –  -9مدينة مكسيكية
ّ
املبنية
ومنتجع سياحي عاملي –  -10كتاب لكارل ماركس وضع فيه أسس اإلشتراكية
على توزيع جديد لألرباح الناتجة عن العمل

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3362
1

أفقيا
ّ
 -1دهاليز – خوف –  -2أمس – عار – دم –  -3مل – الرمح –  -4وتر – كيس – دل –  -5ا ا – ريم
–  -6القلب – دوري –  -7روبي – وقت –  -8سني – ابا –  -9بيطار – جندب –  -10ياسر عرفات
 -1دامودار – بي –  -2هملت – ّلوسيا ّ –  -3اس – راقب – طس –  -4اليسار –  -5يعلك – يرع
–  -6زاريا – ون –  -7رمس – دق – جف –  -8روتانا –  -9ود – دير – بدت –  -10فم امليزاب

حل الشبكة 3361

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

هــذه األفـعــال ،فــإن ذلــك ُي ُّ
عد بمثابة ضوء
أخضر الستهداف ّ
أي شخص آخر يرون
ّ
أن ــه يـمــثــل تـهــديـدًا بالنسبة إلـيـهــمِ ،بـ َـمــن
فيهم األميركيون.
ف ــي ال ـس ـيــاق ذاتـ ــه ،قــالــت صـحـيـفــة «وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» األم ـيــرك ـيــة إن مكتب
التحقيقات الفدرالي األميركي« ،إف بي
ّ
آي» ،يحقق بالفعل فــي واقـعــة االخـتــراق
عبر شركة خاصة ،فيما ذكرت «واشنطن
ب ــوس ــت» أن «م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة»،
«أمـنـسـتــي» ،تقاضي شــركــة «إس إن أو»
اإلســرائ ـي ـل ـيــة املـشـتـبــه ف ــي أن ـهــا ســاعــدت
السعودية على اختراق هاتف أغنى رجل
فــي الـعــالــم .لـكــن الـسـعــوديــة الـتــي أنـكــرت
ال ـت ـه ـمــة ع ـلــى ل ـس ــان وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا،
فـ ـيـ ـص ــل ب ـ ــن ف ـ ــرح ـ ــان ،وس ـ ـفـ ــارت ـ ـهـ ــا فــي
واش ـن ـطــن ،رف ــض وزي ــره ــا لـلـطــاقــة ،عبد
ال ـعــزيــز ب ــن س ـل ـمــان ،اإلج ــاب ــة ع ــن س ــؤال
فــي ش ــأن الفضيحة ال ـجــديــدةّ ،
ورد على
صـ ـح ــاف ــي «اي تـ ــي فـ ـ ــي» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة،
بالقول« :أعتقد أنك تطرح السؤال الخطأ
في املكان الخطأ ،ويبدو أنك تسخر» ،قبل
أن يضيف« :أنت غبي».
(األخبار)

نتائج اللوتو اللبناني

4

أن ذلــك ال يلغي قلق مــديــري األعـمــال
وال ـص ـن ــاع ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي شــأن
كيفية التعامل مع االتحاد األوروبــي
بعد االنفصال ،األمر الذي كان قد زاده
تعقيدًا تصريح وزير الخزانة ،ساجد
ّ
ج ــاوي ــد ،ف ــي حــديــث إل ــى م ـجــلــة «ذي
فايننشل تــايـمــز» األس ـبــوع املــاضــي،
عن أنه «يجب على الشركات أن تتأقلم
م ــع حـقـيـقــة ال ـح ـيــاة ال ـج ــدي ــدة خ ــارج
ال ـســوق ال ــواح ــدة وات ـحــاد الـجـمــارك»،
في تلميح إلى احتمال حصول تباعد
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إعداد
نعوم
مسعود
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مغنية ســوريــة بــدأت الغناء منذ الطفولة حيث قـ ّـدمــت فــي ســن السادسة
أغنية في إحدى الحفالت التي نظمتها مدرستها .إشتهرت بنمط األغاني
الشعبية .من أغانيها "بس اسمع مني"
 = 5+4+2+3+7+6العلم والبيرق ■  = 8+9+1دود ينخر الخشب ■ 11+10
= أصل البناء

حل الشبكة الماضية :جينيفر لورنس

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1787وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة39 - 36 - 22 - 19 - 8 - 5 :
الرقم اإلضافي20 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 43,970,490ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 28 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,570,375 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 43,970,490ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 890 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49,405 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 110,560,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13,820 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,251,981,002 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 43,653,603 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1787
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح22211 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 31,732,538 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية 31,732,538 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2211 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .211
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.11 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 989
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة173 :
• يومية أربعة7886 :
• يومية خمسة37560 :
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
نـنـعــى إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن الله
تعالى املرحوم
حسني مصطفى الطقش
حرمه :الحاجة فاطمة حسني ناصر
أوالده :غ ـس ــان ،امل ـه ـن ــدس ع ــدن ــان،
الـعـقـيــد خــالــد (ق ــوى أم ــن داخ ـلــي)،
جهاد ،أحمد ومريم.
إخوته :الحاج علي ،العميد املتقاعد
أسـعــد (مــديــر ع ــام بــالــوكــالــة لألمن
العام األسبق)
املــرحــومــون :الـحــاج محمد ،الحاج
أحمد والحاج مهدي
تقبل التعازي اليوم الجمعة الواقع
ف ـيــه  24ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2020في
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي الرملة البيضاء
ـ ـ من الساعة الثالثة لغاية الساعة
ً
مساء.
ّالسادسة
إنا لله وإنا إليه راجعون
له الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره :آل
الـطـقــش ،آل نــاصــر ،آل ش ـح ــادة ،آل
عواد
وعموم أهالي بعلبك ـ ـ الهرمل
زوج ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــاري ارم ـ ـ ـنـ ـ ــاك
مومجيان
ابنه :زياد بطرس
ابنتاه :جوليا بطرس زوجة النائب
الياس بوصعب وعائلتهما
ص ـ ــوف ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــرس زوجـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــوزف
الهندي وعائلتهما
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
خليل يوسف بطرس
امل ـن ـت ـقــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  22ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي  2020م ـت ـ ّـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
ُ
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا
السبت في  24و  25الجاري ابتداءً
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قـبــل
ال ـظ ـهــر ول ـغــايــة ال ـســاعــة ال ـســادســة
ً
مساء في صالون الكاتدرائية.

◄ إعالنات رسمية ►
تصحيح
ورد ف ــي االخ ـ ـبـ ــار ت ــاري ــخ ٢٠٢٠/١/٢٣
اعــان مــزايــدة صــادر عن املديرية العامة
لـلـتـعــاونـيــات ع ــن املـنـفــذ عـلـيــه الجمعية
التعاونية االنمائية للتصنيع الغذائي
فــي ابــل السقي (قـيــد الـعـمــل) والصحيح
انها قيد الحل  ،اقتضى التصحيح
تصويب خطأ
ورد فـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة االخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار ت ـ ــاري ـ ــخ
 2020/1/23اع ــان ص ــادر عــن املحكمة
االبتدائية املدنية في صيدا في الدعوى
رقم  2020/998في االسم ابراهيم محمد
علي والصحيح ابراهيم ومحمد علي و
بدل كلمة املجهول والصحيح املجهولي،
فاقتضى التصحيح.
إعالن قضائي
القاضي العقاري في جبل لبنان
الرئيس يوسف الحكيم
ت ـق ــرر ب ـت ــاري ــخ  2020/1/7وع ـط ـفــا على
ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ 2019/4/16
وال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ـ ــإع ـ ــادة تـ ـك ــوي ــن ال ـخ ــري ـط ــة
املصدقة بــاملــرســوم عــدد  K/2782تاريخ
 1945/3/10ال ـتــي ت ـعـ ّـن ح ــدود األم ــاك
الـعـمــومـيــة امل ـك ـ ّـون ــة م ــن م ـيــاه ن ـبــع الـســد
الكائن في بلدة املتني (قضاء املنت) وذلك
ان ـط ــاق ــا م ــن مـ ـص ــورات ال ـت ـحــديــد ذوات
األرق ـ ـ ــام  /81 ،80 ،79 ،78 ،73/كــونـهــا
الــوثــائــق امل ـتــوفــرة ع ــن الـعـنـصــر املـفـقــود
والتي تشكل منطلقًا إلعادة تكوينه.
وتـ ـعـ ـي ــن ن ـ ـهـ ــار الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـيــه
 2020/3/24ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة مــوع ـدًا
لجلسة اعادة التكوين في املحكمة ودعوة
ك ــل م ــن ل ــه ع ــاق ــة بــال ـخــري ـطــة امل ــذك ــورة
لتقديم طلباته حسب األصول معززة بما
لديه من مستندات.
رئيس القلم
جان ناصيف
إعالن
إن مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف املــدن ـيــة الـغــرفــة
العقارية فــي بعبدا تــدعــو حسني سعيد
عثمان وسميرة سعيد عثمان للحضور
شـخـصـيــا أو م ــن ي ـن ــوب عـنـهـمــا قــانــونــا
ال ــى قـلــم املـحـكـمــة لـتـبـلــغ أوراق الــدعــوى
االس ـت ـئ ـن ــاف ـي ــة رق ـ ــم أس ـ ــاس 2011/841
واملـ ـتـ ـك ــون ــة مـ ــن م ـح ـم ــد س ـع ـي ــد ع ـث ـمــان
وأم ـ ـيـ ــرة س ـع ــد ويـ ـس ــرى ال ـح ــرك ــة بــوجــه
سـعـيــد خـضــر عـثـمــان ورف ــاق ــه وإال صــار
إبــاغ ـك ـمــا بــواس ـطــة رئ ـي ــس ال ـق ـلــم لحني
صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي سـيـلـفــر
اب ــو ش ـق ــرا ،وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
واوجـيـنــا نصير تقدمت املستدعية روز
عبود بواسطة وكيلها املحامي ابراهيم
ابـ ــو ع ـبــدال ـلــه ب ــاس ـت ــدع ــاء س ـجــل بــالــرقــم
 2019/1893بــوجــه املـسـتــدعــى ضدهما
نمنم حنا غصوب املعروف باسم البرت
وزلـفــة حنا غصوب املـعــروفــة باسم زلفا
صــومــا ال ـي ــاس امل ـج ـهــولــي م ـحــل االقــامــة
ت ـط ـل ــب ف ـي ــه ازالـ ـ ـ ــة الـ ـشـ ـي ــوع فـ ــي ال ـع ـق ــار
 32بـسـفــريــن ال ــزاه ــري ــة ،عـلــى املـسـتــدعــى
ض ــدهـ ـم ــا الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
لـتـبـلــغ االس ـت ــدع ــاء وف ــي ح ــال تخلفهما
ً
ع ــن ال ـح ـض ــور يـعـتـبــر ال ـت ـب ـل ـيــغ حــاصــا
وكــل تبليغ اليهما بواسطة رئيس القلم
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي مهلة
امل ــاحـ ـظ ــات واالعـ ـ ـت ـ ــراض خـ ــال خـمـســة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/57
امل ـن ـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ش.م.ل- .
لبنان وكيله املحامي رومانوس معوض
املنفذ عليه :جاك ميالد قبشي  -سبعل.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض والـتــأمــن
وسـ ـن ــد ال ـت ـم ـث ـيــل وكـ ـش ــوف ــات ال ـح ـس ــاب
البالغة دين بمبلغ  16.902.47/ل.ل /.عدا
الفوائد واللواحق.
ت ــاري ــخ الـ ـحـ ـج ــز 2018/12/19 :ت ــاري ــخ

تـسـجـيـلــه 2019/1/16 :ت ــاري ــخ محضر
ال ــوص ــف 2019/3/7 :ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه:
.2019/6/24
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار /916/
سـبـعــل م ـســاح ـتــه  /539/م 2وه ــو بـنــاء
حجر مؤلف من طابقني األرضي يحتوي
على قبوين للسكن ودرج صخري وأرض
بعل مشجرة زيـتــون وت ــوت وتــن وعنب
ولوز والطابق األول يحتوي على  4غرف
للسكن وصالية وشرفة على ذلك العقار
الصالون سقفه خشب لــون بني وبالطه
سيراميك ومجلى غرانيت ويوجد خيمة
حديد وقرميد على الشرفة جهة الطريق
العام.
ال ـت ـخ ـمــن 188000/ :د.أ /.ب ــدل ال ـط ــرح:
 112800/د.أ/.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :األرب ـ ـع ـ ــاء
 2020/2/26الساعة  1:00بعد الظهر أمام
رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ل ـلــراغــب بــالـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة دفع بدل الطرح
بـصـنــدوق م ــال زغــرتــا أو بـمــوجــب شيك
م ـص ــرف ــي م ـس ـح ــوب ألمـ ــر رئـ ـي ــس دائـ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ زغ ــرت ــا وإت ـ ـخـ ــاذ م ـق ــام ل ــه ضـمــن
ال ــدائ ــرة أو تــوكـيــل مـحــام واإلطـ ــاع على
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املزايدة ودفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الــى املستدعى ضــده :انطونيوس
ج ــرج ــس م ـخ ــاي ــل ف ـ ــرج ،وه ـ ــو مـ ــن ب ـلــدة
ً
ب ــزع ــون ق ـضــاء ب ـشــري أص ـ ــا ،ومـجـهــول
محل اإلقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رقــم  2018/122املـقــدمــة ضدك
من املستدعي يعقوب يعقوب بو سعيد
بــوكــالــة امل ـحــامــي يــوســف تــابــت ،تــدعــوك
ه ــذه امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام ال ـح ـكــم ال ـص ــادر
عـنـهــا ب ــرق ــم  71ب ـتــاريــخ ،2019/11/21
املـتـضـمــن إزالـ ــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار رقــم
 1329منطقة بزعون العقارية ،عن طريق
بيعه باملزاد العلني بني العموم بواسطة
دائ ــرة التنفيذ املختصة على ان يعتمد
أســاســا للطرح فــي املــزايــدة األول ــى املبلغ
املقدر من الخبير وتوزيع ناتج البيع بني
الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة
ح ـص ـتــه ف ــي امل ـل ـك ـيــة ،وذل ـ ــك خـ ــال مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــده ـمــا :يوسف
وبـطــرس طانيوس بطرس عطيه ،وهما
ً
مــن بلدة زان الـبـتــرون أص ــا ،ومجهولي
محل اإلقامة حاليًا.
بالدعوى رقــم  2018/154تدعوكما هذه
املـحـكـمــة الس ـتــام االس ـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه
امل ــرف ــوع ضــدك ـمــا م ــن امل ـس ـتــدعــي شــربــل
ً
جــو جــوزيــف عــون ممثال بوليه الجبري
وال ـ ـ ــده ج ــوزي ــف عـ ــون ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
شــربــل ج ــرج ــس ،ب ــدع ــوى إزال ـ ــة الـشـيــوع
املـقــامــة على الـعـقــار رقــم  415مــن منطقة
زان العقارية ،وذلــك خــال مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،واتخاذ
مقام لكما يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابداء مالحظاتكما الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكما لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضدهم :وهبه وورده
جرجس وهبه ،وروز يوسف جورج وهبه
املـعــروفــة بــاســم روز ج ،وج ــورج جريس
يــوســف وهـبــه امل ـعــروف بــاســم ج ــورج ج،
وجـ ـ ـ ــورج م ـط ــان ـي ــوس ي ــوس ــف جــرجــس
وهـبــه امل ـعــروف بــاســم طــوم ج ــورج ،وهم
ً
م ــن ب ـلــدة ف ـغــال أصـ ــا ،ومـجـهــولــي محل
اإلقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رق ــم  2019/102تــدعــوكــم هــذه

املـحـكـمــة الس ـتــام االس ـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه
امل ــرف ــوع ض ــدك ــم م ــن امل ـس ـتــدعــي أن ـط ــوان
حنا وهبه بوكالة املحامي جورج يونس،
بدعوى ازالــة الشيوع املقامة على العقار
رقم  30من منطقة تحوم العقارية ،وذلك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،واتخاذ مقام لكم يقع ضمن
نـطــاق هــذه املحكمة وإب ــداء مالحظاتكم
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،وإال يعتبر
كــل تبليغ لـكــم لصقًا عـلــى ب ــاب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
دعوى
ال ــى فـ ــادي مـحـمــد س ـعــدى ال ـن ـجــاريــن أو
.GABRIELLE KINGSWORLD
ب ـن ـ ً
ـاء ل ـلــدعــوى امل ـقــامــه م ــن زوج ـت ــك ربــى
أحمد ديب رقم  2020/203بموضوع نفقه
أوالد يقتضي حضورك الى محكمة املنيه
الشرعيه خــال عشرين يومًا مــن تبلغك
وف ــي ح ــال ع ــدم ح ـض ــورك ي ـجــري بحقك
املقتضى القانوني.
رئيس قلم محكمة املنيه الشرعيه
الشيخ طارق الخير
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طلب محمد أحمد مزاحم سند تمليك بدل
ضــائــع بـحـصــة م ــورث ــي مــوكـلـيــه «سكنه
ج ـ ــواد أح ـم ــد عـ ـب ــاس» و»عـ ـب ــاس عـبــاس
مزاحم» في العقار  318زاليا.
لإلعتراض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـلــب ام ـي ــل ال ـي ــاس س ـي ــدي س ـنــد تمليك
بدل ضائع بحصة موكله «اندريه هنري
شديد» في العقار  2417خربة قنافار.
لإلعتراض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طلب سليمان علي فاضل سندي تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصــص مــوكـلـيــه «عــاطــف
محمد أحـمــد» و»محمد علي أحـمــد» في
العقار  53زاليا.
لإلعتراض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2016/342
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك عودة ش.م.ل.
املنفذ عليهم :هيثم خليل زيدان/صور
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :إس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
ً
تنفيذ بـيــروت رقــم  2016/271تحصيال
ل ـع ـق ــد ف ـت ــح اإلعـ ـتـ ـم ــاد وك ـش ـف ــي ح ـســاب
بقيمة  132460.9د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2016/3/15 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2016/4/12
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2017/2/10
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2017/2/11
العقار املطروح للبيع:
ال ـع ـقــار  - 2231ال ـق ـســم  - 6ال ـب ـلــوك /3A
الـعـبــاسـيــة الـعـقــاريــة ( 2400س ـهــم) وهــو
عبارة عن شقة سكنية مساحتها  132م2
في محلة البياض تقع في الطابق الثاني
لجهة الشمال تتألف من مدخل وصالون
وغــرفــة طـعــام وث ــاث غ ــرف ن ــوم ومطبخ
وحمامني وأربع شرفات.
التخمني 112200 :د.أ( .مـئــة وإثـنــا عشر
ألف ومئتا دوالر أمريكي).
بــدل ال ـطــرح 67320 :د.أ( .سبعة وستون
الف وثالثماية وعشرون دوالر أمريكي).
مكان املــزايــدة وتاريخها :يــوم الخميس

الــواقــع فــي  2020/2/27الـســاعــة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا أمـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
صور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء إيـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك أو
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وإال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبخالل ثالثة أيــام تلي قرار
اإلح ــال ــة عـلـيــه إيـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
إع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2018/218
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :هـ ـش ــام ه ــان ــي حـ ــاوي
وسلمى خليل عودي/صور.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات ألم ــر بقيمة
 33350د.أ .و 1779د.أ .فوائد و55059.83
د.أ .كشف حساب.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/6/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/7/5
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2018/7/27
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/9/24
العقار املطروح للبيع:
كــامــل الـقـســم  4م ــن ال ـع ـقــار /1011ص ـ ــور
عـ ـب ــارة ع ــن م ـحــل وحـ ـم ــام ط ــاب ــق ارض ــي
مساحته  90متر مربع.
التخمني180000 :د.أ( .مئة وثمانون ألف
دوالر أمريكي)
ب ــدل ال ـط ــرح108000 :د.أ( .م ـئــة وثمانية
االف دوالر أمريكي)
حـ ـ ــق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل الـ ـعـ ـق ــار
 17/1011صور العقارية ،عبارة عن شقة
سكنية تقع في الطابق العاشر تحتوي
على غرفتي نوم وصالون وطعام ومطبخ
وممرين وغــرفــة خــادمــة وثــاث حمامات
وست شرفات ،مساحته  285م.م.
الـتـخـمــن 64125 :د.أ .أرب ــع وس ـتــون الفًا
ومئة وخمسة وعشرون دوالر أميركي.
بــدل الـطــرح 38475 :د.أ .ثماني وثالثون
الفًا واربعماية وخمسة وسبعون دوالر
أميركي.
مكان املــزايــدة وتاريخها :يــوم الخميس
الــواقــع فــي  2020/3/19الـســاعــة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا أمـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
صور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء إيـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك أو
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وإال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبخالل ثالثة أيــام تلي قرار
اإلح ــال ــة عـلـيــه إيـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
إع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
تبليغ فقرة حكمية
محكمة جــويــا املــدنـيــة  -الـقــاضــي ريشار
السمرا
ت ــدع ــو ه ــذه املـحـكـمــة امل ـج ـهــولــي االق ــام ــة
السادة :سهام وإملازه وموسى وعبد الله
ونـعـمــات سـلـيــم شــومــان وخـلـيــل الشيخ
سـلـيــم ش ــوم ــان وح ـســن عـلــي فـضــل الـلــه
وعـلــي وتانيا عــدنــان فضل الـلــه وغسان
وغــازي وعدنان حسني فضل الله وليلى
حـســن طــاهــر فـضــل الـلــه وعــدنــان نعمي
فضل الله ونازك بدري الدرويش وغزوه
ب ـش ـيــر الـ ـ ـ ــدادا وعـ ــدنـ ــان م ـح ـمــد ش ــوم ــان
وم ـنــى وي ــوس ــف وش ــوق ــي وأم ـ ــال حسني
شـ ــومـ ــان ل ـل ـح ـض ــور إل ـ ــى ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
الستالم الحكم الصادر عن هذه املحكمة
في الدعوى العقارية املقدمة من املدعني
حسن سعيد جشي ورفاقه بوجه املدعى
ع ـل ـي ـهــم ح ـس ــن ال ـش ـي ــخ س ـل ـي ــم ش ــوم ــان
ورفـ ــاقـ ــه فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /1039ج ـ ــوي ـ ــا
وغازي حسن جابر ورفاقه في العقار رقم

 /1054جــويــا  -رقــم الــدعــوى 2019/148
قرار  2019/9الحكم تاريخه 2019/12/4
امل ـت ـض ـمــن إحـ ـ ــداث وت ـح ــدي ــد ح ــق املـ ــرور
للعقار رقــم /1038ج ــوي ــا على العقارين
رق ــم  1039و/1054ج ــوي ــا عـلــى أن يكون
بـعــرض أربـعــة أمـتــار ونـصــف وبـطــول ،5
 145متر في العقار  1054أي ما مساحته
654 ،75م 2و 48م ـت ـرًا ف ــي ال ـع ـقــار 1039
أي ما مساحته 216م 2واعتماد املصور
املوضوع من الخبير محمود دامرجي في
تقريره لجهة موقع هذه الطريق.
وثانيًا الزام الجهة املدعية أن تدفع مبلغ
تسعة وثــاثــن مـلـيــون ومـئـتــي وخمسة
وثـمــانــن أل ــف» كتعويض ملالكي العقار
 /1054جويا على أن يوزع املبلغ املذكور
بينهم وفقًا لحصة كل منهم في امللكية.
ثالثًا :إلــزام الجهة املدعية أن تدفع مبلغ
أرب ـ ـعـ ــة وعـ ـش ــري ــن مـ ـلـ ـي ــون وث ـم ــان ـم ــاي ــة
وأربعني ألف ل.ل .كتعويض ملالكي العقار
 /1039جويا على أن يوزع املبلغ املذكور
بينهم وفقًا لحصة كل منهم في امللكية»
ورد االسباب الزائدة واملخالفة بما فيها
طـلــب الـعـطــل وال ـض ــرر وتـضـمــن املــدعــي
النفقات مهلة االستئناف ثــاثــون يومًا
تلي النشر.
رئيس القلم
أحمد جباعي
تبليغ بالنشر
إلــى ايـنــاس فنتزل ينبغي حـضــورك إلى
غ ــرف ــة ال ـق ــاض ــي ال ـش ـي ــخ ح ـس ــن ع ـبــدال ـلــه
بالدعوى املتكونة بينك وبني أحمد خليل
خليل رقم أساس  340بمادة إثبات طالق
بتاريخ  2020/2/24أو إرسال وكيل عنك
وف ــي ح ــال تـخـلـفــك يـعـتـبــر ق ـلــم املـحـكـمــة
م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــك ح ـتــى صـ ــدور الـحـكــم
القطعي.
 23كانون الثاني 2020
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية الجعفرية
الشيخ محسن بغدادي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2012/152
طــالــب التنفيذ :بنك سوسييتيه جنرال
في لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليه :فايز حسني قنبر
السند التنفيذي :عقد فتح حساب وكشف
حـســاب مــوقــوف بقيمة  20000000ليرة
لبنانية اضافة الــى الــرســوم واملصاريف
والفوائد القانونية.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2012/5/8 :
تاريخ تبليغ االنذار2012/11/11 :
تاريخ قرار الحجز 2012/12/13 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2013/1/22
تاريخ محضر وصف العقار2013/4/11 :
وتاريخ تسجيله2013/6/13 :
العقارات املوصوفة:
 300 - 1س ـه ـم ــا مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  1826مــن
منطقة كـفــررمــان العقارية يحتوي على
ب ـنــاء مــؤلــف م ــن ث ــاث ط ــواب ــق :األرض ــي
ب ـ ـنـ ــاء مـ ــرخـ ــص مـ ـس ــاح ــة  150م 2وه ــو
بــإشـغــال كــامــل حسني قنبر واألول بناء
مرخص بمساحة  100م 2والعقار مصان
بتصوينة من الحجر الصخري بارتفاع
حوالي  1.5م.
مساحة كامل العقار 438 :م2
التخمني للحصة املـطــروحــة35087500 :
ليرة لبنانية.
ال ـط ــرح لـلـحـصــة امل ـط ــروح ــة21052500 :
ليرة لبنانية.
 300 - 2سـهــم مــن الـعـقــار رق ــم  1828من
منطقة كفررمان العقارية عبارة عن أرض
بعل سليخ ضمنه بعض األشجار املثمرة
وغير متصل بطريق.
مساحة كامل العقار 180 :م2
الـتـخـمــن للحصة امل ـطــروحــة1687500 :
ليرة لبنانية.
الطرح للحصة املطروحة 1013000 :ليرة
لبنانية.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/3/5ال ـس ــاع ــة 11:00
ظهرًا أمــام رئيس دائ ــرة تنفيذ النبطية،
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
العقارين املوصوفني أعاله فعلى الراغب
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية وإتخاذ محل إقامة

له ضمن نطاقها وإال ّ
عد مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قيود الصحيفة العينية للعقارين
املطروحني ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/219
طــالــب التنفيذ :بنك سوسييتيه جنرال
في لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليه :حسني محمد شاهني.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
بيروت رقم  2017/749تاريخ 2019/4/8
ً
تحصيال لدين املنفذ البالغ  9047143ل.ل.
و  $332.45عدا الفوائد والرسوم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/3/30 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/8/31 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2018/11/29 :
وت ــاري ــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2018/12/10
تاريخ محضر وصف العقار2019/4/30 :
وتاريخ تسجيله2019/5/14 :
العقار املوصوف:
 2400سهم من القسم  C5من العقار 2724
م ــن مـنـطـقــة حـ ـ ــاروف ال ـع ـق ــاري ــة ي ـقــع في
الطابق األول ويحتوي على سطح.
مساحته 82 :م2
التخمني 4920 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض 2893 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2020/3/5الساعة  11:00ظهرًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أعـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقارات
املـطــروحــة ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن مزايدة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املنفذّ :
جمال ترست بنك.
كازنجيان.
املنفذ عليه :سركيس بابكني
ّ
باملعاملة التنفيذية رقم  2007/171ينفذ
طالب التنفيذ سندات دين وتأمني عقاري
بمبلغ /21420/د.أ .و/11.600.000/ل.ل.
عدا الفوائد والرسوم.
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /2544/
عنجر.
مـســاحـتــه/400/ :م 2يـقــع شـمــالــي طريق
مدخل عنجر الرئيسي بمحاذاة الطريق
امل ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى مـ ـق ــاه ــي ومـ ـط ــاع ــم عـنـجــر
وه ــو كـنــايــة عــن أرض ضمنها ب ـنــاء من
ّ
االس ـم ـن ــت امل ـس ــل ــح م ــؤل ــف م ــن طــاب ـقــن:
الطابق األرضــي مؤلف من ثالث محالت
ت ـجــاريــة عـلــى ال ـش ــارع ال ـع ــام لـهــا أب ــواب
ح ــدي ــد ج ـ ـ ــرارة وم ــدخ ــل ج ــان ـب ــي لـلـبـنــاء
وشقة خلفية مؤلفة من غرفتني ومطبخ
وح ـ ّـم ــام ومـمـشــى وغــرفــة جــانـبـيــة ودرج
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق األول ،الـطــابــق األول
م ــؤل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وم ـم ـش ــى وص ــال ــون
وطـعــام وغــرفــة جلوس وثــاث غــرف نوم
وحـمــامــن ومـطـبــخ وشــرفـتــن وسطيحة
سماوية أما باقي أرض العقار كناية عن
حديقة يحيط بها تصوينة من االسمنت
واللنب.
حـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ـ ّـده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار /2545/
ً
وشرقًا العقار  /2543/وشماال طريق عام
وجنوبًا العقار ./2559/
ال ـح ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ت ــأم ــن درجـ ـ ــة أول ــى
مل ـص ـل ـح ــة الـ ـ ــدائـ ـ ــن ج ـ ـ ّـم ـ ــال تـ ــرسـ ــت ب ـنــك
املدين سركيس كازنجيان قيمة التأمني
 /125000/دوالر أميركي ،تأمني وتعديل
وزيـ ـ ـ ــادة ت ــأم ــن ملـصـلـحــة ج ـ ّـم ــال تــرســت
ب ـنــك ،إش ـ ــارة قـيــد احـتـيــاطــي مل ــدة عـشــرة
العزل على
أيام بموجب وكالة غير قابلة ّ
حنا ّ
نصار
 /1200/سهم ملصلحة الياس

بـمـلـفــه ،إش ــارة قـيــد احـتـيــاطــي مل ــدة شهر
على حصة سركيس بابكني كازنجيان
ملـصـلـحــة ال ـشــركــة ال ـع ـقــاريــة لــاسـتـثـمــار
والتنمية ش.م.ل .وكالة غير قابلة العزل
عـلــى  /2400/س ـهــم ،تـعـهــد املــديــن بعدم
الـبـيــع أو الـتــأمــن أو الـتــأجـيــر أو ترتيب
أي حق عيني إال بموافقة الفريق الدائن،
حـجــز تـنـفـيــذي ومـحـضــر وص ــف الـعـقــار
صـ ــادريـ ــن ع ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زح ـل ــة رق ــم
 2007/171ملصلحة جـ ّـمــال تــرســت بنك،
ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي رق ــم  2012/894مـصــدر
الحجز مؤسسة كهرباء لبنان والحجز
ملصلحتها ضد املحجوز عليه سركيس
كازنجان على هــذا العقار إشــارة امتياز
عـلــى حـصــة ســركـيــس كــازنـجـيــان صــادر
ع ــن دائـ ـ ــرة الـتـحـصـيــل ض ـمــانــا لـتـســديــد
الضريبة املتوجبة بملف  /28/السلطان
يعقوب.
قيمة الـتـخـمــن /166000/ :مــايــة وستة
وستون الف دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/89640/ :
تسعة وثمانون الف وستماية وأربعون
دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
الــواقــع فيه  2020/2/20الساعة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا أمـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
زحلة في قاعة املحكمة.
شــروط املــزايــدة :على الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة أن يــودع باسم
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ زح ـلــة قـيـمــة الـطــرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
أو تقديم كفالة معادلة أو شــك مصرفي
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل إق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
دائـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة إذا ل ــم يـكــن ل ــه مـقــام
فـيــه ،وعليه خــال ثــاثــة أي ــام مــن صــدور
قـ ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
ً
اعتباره ناكال وإعادة املزايدة على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه في خالل عشرين يومًا من صدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل %5
من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن
بتاريخ  2020/1/8صدر قرار عن محكمة
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات واآلل ـ ـيـ ــات فــي
ب ـيــروت بــرئــاســة الـقــاضــي جــويــل عيسى
الـخــوري بــإبــاغ املنفذ عليها عبير عبد
ً
القادر قليالت بالطرق االستثنائية عمال
بأحكام املادة  409أ.م.م .اإلنذار التنفيذي
ون ـس ـخ ــة ع ــن ط ـل ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ومــرف ـقــاتــه
وقرار الحجز على السيارة  504924/ج/
باملعاملة رقم  2016/644املقدمة من بنك
لبنان واملـهـجــر ش.م.ل .بــوكــالــة املحامي
رامي باسيل ،وعليه تدعوكم هذه الدائرة
لـلـحـضــور إل ـي ـهــا شـخـصـيــا أو بــواسـطــة
وكيل قانوني لتبلغ األوراق املشار إليها
خـ ــال م ـه ـلــة ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع م ــن ت ــاري ــخ
النشر.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
تبليغ قضائي
مـ ــن م ـح ـك ـمــة الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي جـبــل
لبنان الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا
العقارية برئاسة القاضي محمد وســام
املــرت ـضــى ت ـق ــدم امل ـس ـتــأنــف فـ ــؤاد نجيب
ال ـق ـن ـطــار بــاالس ـت ـئ ـنــاف رق ــم 2019/206
يطلب فيه تصحيح بيانات املالكني في
ال ـع ـقــار /267ع ـب ـي ــه وذلـ ــك بــإضــافــة اســم
األم وهـ ــو ح ــا ع ـطــايــا وإض ــاف ــة تــاريــخ
ميالد املرحوم نجيب علي القنطار وهو
/1910عبيه ورقــم سجله وهو / 52عبيه
وت ـص ـح ـيــح ب ـي ــان ــات ال ـع ـق ــار /254ع ـب ـي ــه
والـ ــذي يـمـلــك فـيــه امل ــرح ــوم ع ـمــاد نجيب
القنطار  1200سهم وذل ــك بــإضــافــة اسم
الـ ــوالـ ــدة وهـ ــو م ـن ـيــرة الــدب ـي ـســي تــاريــخ
م ـي ــاد املـ ــرحـ ــوم ع ـم ــاد ن ـج ـيــب ال ـق ـن ـطــار
 1955/9/12رأس بيروت رقم سجله /52
عـبـيــه وتـصـحـيــح ب ـيــانــات ال ـع ـقــار /254
عبيه فيما خص ملكية  1200سهم للسيد
فــؤاد نجيب القنطار وذلــك بإضافة اسم
وال ــدت ــه وه ــو م ـن ـيــرة الــدب ـي ـســي وتــاريــخ
م ـي ــاده وه ــو  1951/2/11ورق ــم سجله
وهو /52عبيه وتسليمهم سندات تمليك
بدل عن ضائع للعقارين  267و/254عبيه
لـكــل ذي مصلحة إب ــداء مــاحـظــاتــه أمــام
قلم هذه املحكمة ضمن مهلة خمسة عشر
يومًا تلي النشر.

رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
ص ـ ــادر ع ــن ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري ف ــي جبل
لبنان
بتاريخ 2019/12/16وب ـن ــاء للطلب تقرر
شـطــب قـيــد شــركــة تــاكـســي مـهـنــا ش.م.م
مــن السجل الـتـجــاري والكائنة فــي بالط
وامل ـس ـج ـل ــة ب ــرق ــم عـ ــام  2039130بـعـبــدا
ألصحابها ال ـســادة مــريــم طــانــوس مهنا
وطانوس حنا مهنا وعبدو حنا مهنا.
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة أي ــام من
تاريخ آخر نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في جبل
لبنان
ليليان متى
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي ـب ـلــغ الـ ــى امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ــه ع ـلــي احـمــد
الخطيب مجهول محل اإلقامة
ً
عمال بأحكام املادة  409أ.م.م .تخطرك هذه
الدائرة بأنه لديها في املعاملة التنفيذية
رقــم  2019/1220ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا
ال ـيــك م ــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك سوسيته
جنرال في لبنان ش.م.ل .ناتجًا عن طلب
تنفيذ عقد قــرض وكشف حساب بقيمة
/9094.69/د.أ .ع ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
لذلك تخطرك هذه الدائرة الحضور اليها
ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وكـ ـي ــل قــانــونــي
الستالم االنذار التنفيذي ومرفقاته علمًا
بــان التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعالن وعلى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار ومرفقاته
على لوحات اعالنات هذه الدائرة ويصار
بـعــد انـقـضــاء ه ــذه املـهـلــة ومـهـلــة االن ــذار
البالغة عشرة ايــام الــى متابعة اجــراءات
ً
التنفيذ اصوال حتى آخر الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب مـحـمــد ع ـبــد ال ـكــريــم هــاشــم وكـيـلــة
امـ ـي ــره س ـل ـي ـمــان ف ـ ــردوس امل ـش ـتــريــة مــن
ال ــزي ــن مـحـمــد ح ـم ــدان س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  B 6/455حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب واصـ ـ ـ ــف م ـح ـم ــد ح ـ ـيـ ــدر املـ ـف ــوض
ب ـم ـح ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة ع ـ ــن شـ ــركـ ــة الـ ـه ــال
للتنمية والخدمات العقارية ش.م.ل .سند
تمليك بدل ضائع للعقار  c 9/4932القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب خالد فاروق كساسير وكيل فاطمة
م ـح ـم ــد يـ ـح ــي خ ـ ـضـ ــره مل ــورثـ ـه ــا ن ــاص ــر
تــوف ـيــق س ـعــد س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
للعقار  3/765كيفون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com
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ستريمينغ

ّ
طموحات بمنافسة «نتفليكس» والمنصات العالمية

ّ
تطبيق «شاهد» يغير وجه الدراما العربية؟
زكية الديراني

أدب

ّ
علي عبد األمير عجام ...في مهب الجحيم العراقي
يتابع «في مهب العراق»
(دار الرافدين ـ بيروت)
ّ
التحول السياسي في بالد
الرافدين منذ عام 1991
لغاية سقوط نظام البعث
أنواعًا
في  .2003يعتمد ّ
متباينة من الكتابة ،تتوزع
والمشاهدات
بين اليوميات ً
الشخصية ،وصوال إلى
.التوثيق الصحافي والخبري
علي محمود خضير
ي ـش ـت ـمــل كـ ـت ــاب «ف ـ ــي م ـه ــب ال ـ ـعـ ــراق»
(دار الـ ــرافـ ــديـ ــن ل ـل ـن ـشــر والـ ـطـ ـب ــاع ــة ـ
ب ـي ــروت) لـلـكــاتــب وال ـشــاعــر عـلــي عبد
األمـ ـي ــر عـ ـج ــام ،ع ـل ــى خ ــاص ــة ف ــري ــدة
ّ
ظ ــل ــت امل ــدون ــة ال ـع ــراق ـ ّـي ــة ف ــي تقصير
واضح نحوها ،وهي توثيق األحداث
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـك ـب ـيــرة وامل ـص ـي ـ ّ
ـري ــة من
ّ
شخصية محض ،بعيدة
وجهة نظر
عن التوجهات واالستقطابات ،قريبة
ق ــدر اإلمـ ـك ــان م ــن الـحـقـيـقــة بــوصـفـهــا
توصيفًا لــأحــداث ورص ـدًا للمعلومة
وتحريًا ملآالت الوقائع.
ي ـت ــاب ــع املـ ــؤلـ ــف الـ ـتـ ـح ـ ّـول ال ـس ـيــاســي
ف ــي ب ـ ــاد ال ــراف ــدي ــن م ـن ــذ ع ـ ــام 1991
ل ـغــايــة س ـقــوط ن ـظــام ال ـب ـعــث ف ــي عــام
ّ
 ،2003متخذًا مــن التقارير واألخـبــار
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ـ ّـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي كـ ـ ـ ــان يـ ـح ــرره ــا
لـ ـص ــال ــح عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـصـ ـح ــف ال ـت ــي
ً
عـمــل فيها مــراســا أو م ـحــررًا للشأن
ً
الثقافي والسياسي في العراق ،مادة
ّ
أساسية للكتاب ،مــا أتــاح لــه أرشيفًا
ً
هــائــا مــن املـعـلــومــات واإلحـصــائـيــات
وال ـت ـح ـل ـيــات ال ـت ــي تـبـتـعــد بطبيعة
الحال عن «الغلواء العقائدية ممثلة
بأجهزة نظام ّ
صدام حسني من جهة،
والقوى املعارضة له من جهةٍ أخرى».
أم ــر يـسـ ّـبــب ببساطة غـيــاب الحقائق
وس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة االن ـ ـت ـ ـقـ ــائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي عـ ــرض
التحوالت واألحــداث الفارقة في نحو

أرب ـعــة ع ـقــود مــن تــاريــخ ب ــاد مــا بني
النهرين.
يـعـتـمــد ال ـك ـتــاب أن ــواع ــا مـتـبــايـنــة من
ّ
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،تـ ـ ــوزعـ ـ ــت ب ـ ــن الـ ـي ــومـ ـي ــات
واملشاهدات الحقيقية الشخصية التي
كان الكاتب شاهد عيان عليها ،خاصة
ً
عــن حربي  1980و ،1991وص ــوال إلى
مرحلة التوثيق الصحافي والخبري
لــوقــائــع الـحـصــار  ،2003 -1991أثـنــاء
ً
ع ـم ـل ــه مـ ـ ــراسـ ـ ــا وم ـ ـ ـحـ ـ ــررًا س ـيــاس ـيــا
وثـقــافـيــا فــي صـحــف وم ـجــات عربية
ع ـ ـ ــدة .وي ـس ـم ــح الـ ـكـ ـت ــاب لـ ـلـ ـق ــارئ فــي
الحصول على صورة بانورامية غاية
فــي األهمية للتحوالت العميقة التي
مضى بها املجتمع العراقي واألبعاد
ال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـف ـكــريــة
التي أسهمت فيها.
ويستمر الكتاب بتدوين وقائع البالد
ما بعد تغيير نيسان  2003واحتالل
ال ـع ــراق ،كــاشـفــا الـتـغـيــرات املـتـســارعــة
واملـ ــركـ ــزيـ ــة الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت فـ ــي سـنــة
االحتالل األولى وما تركته من تبعات
ظلت البالد تحت تركتها الثقيلة إلى
ال ـيــوم ،مــا يضعك فــي قلب تلك ّ
األي ــام
وتحوالتها الدقيقة والعاصفة.
ويؤكد املؤلف في ّ
مقدمته أن «الكتاب
ّ
ال يـ ّـدعــي احـتـكــار الـحـقـيـقــة ،وال يـقــدم
صورة محكومة ّ
بأي خلفية سياسية،
ب ــل ه ــو يـسـعــى ف ــي مـضـمــونــه إل ــى أن
ي ـكــون أق ــرب إل ــى الـحـقـيـقــة» مــن خــال
ك ـتــابــة غ ـيــر مـحـكــومــة بــأيــديــولــوجـيــا
ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـم ــا ق ـ ــد ت ــوف ــره
معايشة األحــداث واملشاركة فيها من
صدقية وواقعية.
ً
يفتح الكتاب سؤاال بارزًا عن مدى ندرة
الكتب التي تتناول األح ــداث الكبيرة
الواقعة في العراق والتي تعتمد على
ســرد شخوص خــارج أطــراف الصراع
الرسمي .فقد تعودنا على قراءة تاريخ
ال ـح ــوادث املـفـصـلـيــة ب ــرواي ــة الــزعـمــاء
أو الـ ـق ــادة ال ـع ـس ـكــريــن أو املــؤس ـســة
ّ
اإلعــامـ ّـيــة الــرسـمـيــة ،ول ــم نــطـلــع على
شـ ـه ــادات كـتـبـهــا ج ـن ــود ع ــادي ــون أو
أشـخــاص وقـعــوا تحت نـيــران الحدث
وعايشوه على األرض ،على الرغم من
ّ
العراقية امـتــدادًا من
جسامة الوقائع
حرب الخليج األولى والثانية وانتهاء
بالحرب على داع ــش ،ومــا رافقها من

أحـ ــداث ف ــادح ــة ك ــان يـمـكــن لتوثيقها
أن يـتـيــح ف ــرص ــة اسـتـثـنــائـيــة ل ـق ــراءة
املـشـكـلــة ســوسـيــولــوجـيــا وتشخيص
أسبابها وتحديد نتائجها ،باإلضافة
إل ــى الـقـيـمــة الـتــوثـيـقـيــة الـعــالـيــة التي
ّ
إنسانية
يمكن تحصيلها من شهادات
ّ
الفكرية.
متجردة من امليول

العالج بالموسيقى
ملمح مهم من مالمح الكتاب هو عالقة
مؤلفه مع املوسيقى استماعًا وكتابة
ّ
ّ
نقدية ،وهي الطريقة التي اتخذها في

توصيف شامل ألوضاع اآلثار
واألضرار التي لحقت بالبشر والحجر
ّ
مــواج ـهــة مـصـيــر أس ــود ظ ــل يـتـهــدده.
وال ـكــاتــب م ـع ــروف بـمـقــاالتــه الـنـقــديــة
التي ظل يتابع فيها املوسيقى العربية
والـ ـغ ــربـ ـي ــة ب ـك ـت ــاب ــات ح ـص ـي ـفــة عـلــى
امـتــداد ثالثة عقود تكشف عــن ثقافة
مــوسـيـقـيــة الف ـتــة تـسـتـحــق اإلع ـج ــاب.

املوسيقى هنا مالذ ومنجاة من رهبة
انتظار مــوت مجاني ينتظرك فــي كل
لحظة قادمة .يقول تعليقًا على أغنية
األميركي بروس هورنسبي The Way
« :It isكـنــت أوش ــك على ال ـهــروب بعد
نحو عام من سماعي األغنية -السؤال،
وت ـحــدي ـدًا ح ــن تــرج ـلــت م ــن ال ـسـيــارة
ّ
ال ـتــي كــانــت تـقــلـنــي إل ــى جـبـهــة «نـهــر
ـارك
ج ــاس ــم» ف ــي ال ـب ـص ــرة ،ح ـيــث امل ـع ـ ً
ال ـتــي سـتـكــون الح ـقــا األك ـث ــر وحـشـيــة
ً
وه ـ ــوال ف ــي ت ــاري ــخ ال ـح ــرب الـعــراقـيــة-
اإليــرانـيــة .ووقـفــت أم ــام الـطــريــق الــذي
ي ــأخ ــذ ال ـج ـم ــوع إلـ ــى ح ـت ـف ـهــا ،وع ــدت
متأسيًا ألقول كما كلمات األغنية The
 ،Way It Isثــم مل ــاذا أه ــرب ،وإل ــى أيــن؟
فاألشياء لن تتغير Some things will
.»never change
وفـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـم ــاع ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـكـ ـت ــب عــن
أسطوانة  The Final Cutلفرقة «بينك
فـلــويــد» مقطعًا م ــؤث ـرًا« :ف ــي كتابتي
عــن تـلــك األس ـط ــوان ــة ،وجــدتـنــي أكتب
ع ــن نـفـســي وع ــن ح ــرب ــي الـشـخـصـيــة.
ك ـت ـبــت ع ـم ــا ي ـت ـط ــامــن ف ــي روحـ ـ ــي أو
يتبدد ،روحي املختبئة في جسد حي
مــدفــون فــي ملجأ تـحــت األرض ،ومــن
تـعـثــر لـغـتــي ف ــي ال ــوص ــف واملــراج ـعــة
والتحليل املــوسـيـقــي ،وج ــدت الشعر
ثانية ولـكــن فــي بحث آخــر غير الــذي
اعـ ـت ــدت ــه .وج ــدت ــه ف ــي ل ـغ ــة أن ـفــاس ـهــا
متقطعة كما أشكال الجروح املتناثرة
على امتداد الحدو».
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ح ـص ـي ـل ـت ــه الـ ـه ــائـ ـل ــة مــن
املـعـلــومــات واإلحـصــائـيــات واألح ــداث
الـتــي ربـمــا سقطت مــن ذاك ــرة كثيرين
مـمــن عــاي ـشــوا تـلــك املــرح ـلــة ،والـقـيـمــة
الـعــالـيــة لـلـتــوثـيــق ودوره فــي تحليل
ال ـظ ــواه ــر االج ـت ـمــاعـ ّـيــة وال ـس ـيــاسـ ّـيــة،
الالفت في الكتاب هو األسلوب األدبي
ّ
ال ــذي غــلــف ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـتـقــاريــر
ّ
ال ـص ـحــاف ـيــة واالل ـت ـم ــاع ــات ال ـش ـعــريــة
والـسـ ّ
ـرديــة التي طغت على اليوميات
ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـه ــا عـ ـ ـج ـ ــام ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ــذك ــر
بـنـمــط م ــن ال ـك ـتــابــة ال ـص ـحــافـ ّـيــة الـتــي
مــارس ـهــا ع ــدد م ــن األدب ـ ــاء ف ــي الـعــالــم
أث ـن ــاء عـمـلـهــم كـمــراسـلــن حــربـيــن أو
تطوعهم في األحداث العاملية الكبرى.
ون ـ ــذك ـ ــر هـ ـن ــا ك ـ ـتـ ــابـ ــات ال ـص ـح ــاف ـي ــة
وال ـك ــات ـب ــة ال ـب ـي ــاروس ـي ــة سـفـيـتــانــا

ال ـي ـك ـس ـي ـي ـف ـي ـت ــش الـ ـ ـح ـ ــائ ـ ــزة «ن ــوب ــل
ً
لآلداب» عام  .2015نقرأ مثال في فصل
«بـحـثــا ع ــنٌ قـلــب رح ـيــم ف ــي ال ـح ــرب!»:
«إنـهــا بيئة خصبة ومحمومة أيضًا
بــاألســرار ،كنت أسـ ّـجــل مشاهدها في
ذاكـ ــرتـ ــي ،وأج ـ ــد ف ــي مــراق ـب ـت ـهــا نــوعــا
ً
م ــن ال ـس ـلــوى وق ـت ــا ل ـلــوقــت ال ـطــويــل.
َ
قناطر خشبية صغيرة وأخرى
عبرت
حــديــديــة كـبـيــرة ،صـعــدت إلــى ينابيع
م ـيــاه وأم ـض ـيــت أوق ــات ــا عـنــد ج ــداول،
تطلعت فــي س ـم ــاوات تـضـيــق بسبب
القمم العالية املـتــراصــة ،ووج ــدت في
غــرائ ـب ـيــة امل ـك ــان ووح ـش ـت ــه ال ـضــاريــة
ت ـن ــاغ ـم ــا م ـ ــع روحـ ـ ـ ــي املـ ـ ـف ـ ــزوع ـ ــة .أن ــا
القادم إلــى هــذه املضائق الجبلية من
آفـ ــاق ت ـجــربــة ت ـك ـســرت فـصــولـهــا كما
تتكسر هنا مديات الرؤية .أنا القادم
مــن حــربــي الـشـخـصـيــة عـلــى ال ـخــذالن
وانكسار األمــل إلــى حــرب كانت بزتي
العسكرية تمثلها».

المأساة مستعادة من جديد
يفتح الـكـتــاب جــرح الــذاكــرة العراقية
ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ومــا
كابده الشعب من مرارات مفجعة أيام
الحصار االقتصادي .تستيقظ املأساة
وتـسـتـعــاد مــن جــديــد ونـحــن نـقــرأ عن
مواطنني يبيعون دماءهم إلى املراكز
ال ـط ـب ـي ــة لـ ـق ــاء ب ـع ــض املـ ـ ــال ،أو م ــوت
آالف األطفال بال عالجات تحت أقدام
األمــراض الفتاكة ،وقناني الغاز التي
وص ــل س ـعــرهــا إل ــى م ـئــة أل ــف دي ـنــار،
وعن العراقيني الذين باعوا أغراضهم
الشخصية ليشتروا بأثمانها خبزًا أو
علبة دواء .تمر التقارير على الخراب
ال ـف ــادح ال ــذي لـحــق بالبيئة الـعــراقـيــة
ورصد األضرار التي سببتها الحروب
عـ ـل ــى أرض الـ ـ ـب ـ ــاد ومـ ــائ ـ ـهـ ــا ،ح ـتــى
صارت من أشد بقع العالم تلوثًا جراء
الحروب املتالحقة ،مع توصيف شامل
ألوض ـ ــاع اآلث ـ ــار ال ـعــراق ـيــة ومـنـظــومــة
التعليم والزراعة والتدهور الذي طال
م ـفــاصــل ال ـح ـيــاة ال ـع ـ ّ
ـام ــة ،م ــا يجعلك
تـ ـس ــأل ع ــن ن ـه ــاي ــة م ـ ــاراث ـ ــون ال ـك ـتــاب
امل ــأس ــاوي :كـيــف اسـتـطــاع أب ـنــاء هــذه
ال ـبــاد عـبــور تـلــك األي ــام ال ـســود؟ وأي
تغيرات نفسية تركتها تلك األحــداث
املرة في نفوسهم؟

ل ــم ت ـكــن والدة تـطـبـيــق «ش ــاه ــد» عــام
ُ
ّ
 2011تـ ـن ــذر ب ـ ــأن امل ـن ـص ــة امل ـن ـضــويــة
ّ
تحت عباءة  ،mbcستتحول إلى إحدى
أهــم املنصات فــي العالم الـعــربــي .لكن
مــع فــورة خــدمــات الـبــث عبر االنترنت
وعلى رأسها «نتفليكس» ،حضر اسم
«شــاهــد» فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة كــواحــدة
من أهم الواجهات في املنطقة العربية.
بدأت عودة «شاهد» إلى األضواء على
م ــراح ــل ع ـ ـ ّـدة ،بـ ــدءًا م ــن ش ـهــر رم ـضــان
امل ــاض ــي .يــوم ـهــا ،راحـ ــت  mbcتـحـ ّـمــل
ج ـم ـيــع م ـس ـل ـسّــات ـهــا وأف ــامـ ـه ــا عـلــى
الـتـطـبـيــق ،فـحــقــق أرق ــام ــا قـيــاسـيــة في
ن ـس ــب امل ـش ــاه ــدة واالسـ ـتـ ـم ــاع .ه ـك ــذا،
وج ــد ال ـقــائ ـمــون ع ـلــى الـتـطـبـيــق ال ــذي
ي ـت ـخــذ م ــن دبـ ــي م ــركـ ـزًا لـ ــه ،ضـ ــرورة
فــي إنعاشه وتفعيله وتحريك املـ ّ
ـواد
الـتــي يـتـ ّـم تحميلها عليه .طبعًا تلك
الـ ـخـ ـط ــوة ت ــزامـ ـن ــت مـ ــع اإلع ـ ـ ـ ــان عــن
تـعــزيــز  mbc studiosالـتــي أطـلـقــت في
أي ـ ـلـ ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر)  2019ودم ـج ـه ــا
م ــع ش ــرك ــة « O3ل ــإنـ ـت ــاج» ،وت ـع ـيــن
الـبــريـطــانــي بـيـتــر سـمـيــث فــي منصب
امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـلـمـشــروع الـجــديــد.
وض ـ ـعـ ــت خـ ـط ــة لـ ـتـ ـح ــوي ــل «شـ ــاهـ ــد»
إل ــى مـنـصــة َم ـهـ ّـام ـهــا األولـ ــى منافسة
«نتفليكس» وأخواتها ،ضمن ميزانية
مــالـيــة مـفـتــوحــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى طـلــب ولــي
العهد السعودي.
فــي تلك الفترة ّ
أي بعد شهر الصوم،
ّ
ب ــدأ ص ــن ــاع «ش ــاه ــد» ال ـع ـ ّـد الـعـكـســي
ّ
إلطالقه بحلة جديدة شبابية تخاطب
الـشـبــاب الـعــربــي بمختلف توجهاته
عـ ـب ــر م ـس ـل ـس ــات وأع ـ ـم ـ ــال ح ـصــريــة
للتطبيق .ف ـكــان تخصيص مسلسل
«الديفا» لسيرين عبدالنور أولى تلك
الحكايات .رغم أن املشروع كان باهتًا
وضعيفًا ،إال أن القائمني على «شاهد»
أع ـل ـنــوا عــن سلسلة أع ـمــال ستنطلق
تباعًا خالل هذه الفترة ،أولها مسلسل
«الـ ـعـ ـمـ ـي ــد» (كـ ـت ــاب ــة وإخـ ـ ـ ـ ــراج ب ــاس ــم
السلكا) لتيم حسن ،الذي بدأ عرضه،
وي ـت ـب ـع ــه الحـ ـق ــا «عـ ـه ــد ال ـ ـ ـ ــدم» الـ ــذي
سينطلق بداية شهر شباط (فبراير)
ويلعب بطولته باسل خياط.
ب ـمــا أن ص ـنــاعــة امل ـش ــاري ــع ال ــدرام ـي ــة
عـ ـل ــى «ش ـ ــاه ـ ــد» لـ ـه ــا خ ـصــوص ـي ـت ـهــا
وش ــروطـ ـه ــا ،ب ـ ــدأت ش ــرك ــات اإلن ـت ــاج
ّ
س ـيــاس ـت ـهــا ف ــي امل ـس ـل ـســات
ت ـت ـقــيــد ب ـ ّ
الـ ـت ــي ت ـح ــض ــر لـ ـه ــا .ال ي ـم ـكــن ال ـح ـكــم
على مدى نجاح أو فشل «شاهد» في
ّ
الوقت الحالي ،ألن ذلــك يتطلب مرور
ـاف على التجربة ،بخاصة أنه
وقــت كـ ٍ
ُيحكى عن منصات عربية وخليجية
س ـت ـن ـط ـلــق ف ــي الـ ـق ــري ــب ،إض ــاف ــة إل ــى
ازديـ ــاد املـنــافـســة الـعــاملـيــة عـبــر إعــان
مـنـصــة «دي ــزن ــي» ع ــن نـيـتـهــا افـتـتــاح
ف ــرع لـهــا فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،بعدما
ّ
أعلنت أخيرًا أنها ستبدأ بالبث عامليًا
ع ــام  2021خـ ــارج أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة.
ب ــال ـط ـب ــع ،إن ظـ ـه ــور «دي ـ ــزن ـ ــي» عـلــى
خريطة املنصات العاملية سيغير شكل
املنافسة بشكل كبير ،وستكون أمــام
«نتفليكس» وزميالتها معارك حامية
على متابعيها أمام هجوم
للمحافظة ّ
«ديزني» املتوقع.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـع ــرب ــي،
أق ـ ـي ـ ـمـ ــت ق ـ ـبـ ــل أيـ ـ ـ ـ ــام حـ ـفـ ـل ــة اإلطـ ـ ـ ــاق
الفعلية لـ«شاهد» (وأقسامه وفروعه
ع ـلــى امل ـن ـ ّـص ــة) ف ــي دبـ ــي ،وحـضــرتـهــا
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـن ـت ـج ــن والـ ـنـ ـج ــوم
الذين يتعاون معهم التطبيق .وكشف
صــادق الـصـ ّـبــاح رئـيــس مجلس إدارة
ّ
«صباح إخوان» عن انطالق التحضير
ملسلسل «األمير األحمر» الــذي يكتبه
الـسـيـنــاريـســت ح ـســن ســامــي يــوســف
وي ـخ ــرج ــه س ــام ــر الـ ـب ــرق ــاوي (إن ـت ــاج
ّ
«صباح إخــوان») ويلعب بطولته تيم
ح ـســن .ال ـع ـمــل ي ـتــوقــف ع ـنــد مـحـطــات

ّ
معينة من سيرة املناضل الفلسطيني
عـ ـل ــي حـ ـس ــن س ــام ــة الـ ـ ـ ــذي اغ ـت ــال ـت ــه
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـ ـ ــام ّ 1979ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت.
م ــن ج ــان ـب ــه ،يـ ـب ــدو ص ــن ــاع «ش ــاه ــد»
مـ ــرتـ ــاحـ ــن م ـ ــن خ ـ ـ ــال ح ــديـ ـثـ ـه ــم فــي
احتفالية التطبيق ،إذ اعتبر يوهانس
ـاهــد» والقطاع
الرتـشــر مــديــر عــام «شـ ِ
الــرق ـمــي فــي  ،mbcأن «ش ــاه ــد» الـيــوم
ّ
يتفوق على «الالعبني اإلقليميني في
قطاع الترفيه الرقمي» .في هذا اإلطار،
أبرم «شاهد» قبل أشهر اتفاقيات مع
 DISNEYYو ،FOXوشــراكــة مــع �SPO
( TIFYالتطبيق الــرقـمــي املوسيقي).
أمــا املــزايـ ّـا الفنية والـخــدمــات التقنية
ـاه ــد» ملستخدميه،
الـتــي يــوفــرهــا «ش ـ ِ
فتشمل تسع قنوات منتمية إلى mbc
ّ
 )(HDفي بث مباشر  LIVEومتواصل،
ّ
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ــأسـ ـي ــس
الحسابات الشخصية للمستخدمني
ُ
والتي تتيح استخدام ميزة «استكمال
املـ ّتــابـعــة» مــن اللحظة الـتــي يـكــون قد
توقف من عندها املستخدم ،وغيرها.

ك ـمــا أع ـل ـنــت «ش ــاه ــد» ع ــن ان ـخ ـفــاض
أسعار االشتراكات إلى  70%من قيمة
االشتراك في  ،Shahid VIPطوال فترة
االشتراك ،أو لـ «مدى الحياة» .تنقسم
االش ـت ــراك ــات ّإل ــى ث ــاث حـ ــزم .األول ــى
ذات سعر مخفض ملدى الحياة (دوالر
ونـ ـص ــف ال ـ ـ ـ ــدوالر أم ـي ــرك ــي ت ـقــري ـبــا)،
س ــاري ــة ل ـغ ــاي ــة  29شـ ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر)

ّ
لن تقل أعمال التطبيق
العامين المقبلين
في
ً
عن  75عمال حصريًا

املقبل .أما الحزمة الثانية فهي الباقة
السنوية تصل كلفتها إلى حوالى 30
دوالرًا أميركيًا ،فيما الثالثة مرتبطة
ّ
بالعروض التسويقية التي تمكن من
ال ـح ـصــول عـلــى اش ـت ــراك ش ـهــري VIP
مجانًا بمجرد إدخال رمز العرض.
فـ ّـي املـقــابــل ،تــرى مـصــادر لــ«األخـبــار»
أنـ ــه يـصـعــب ع ـلــى «ش ــاه ــد» مـنــافـســة

ُ
«ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس» ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر ح ــال ـي ــا
ً
منصة الستريمينغ األكثر شهرة في
ّ
ال ـعــالــم ال ـعــربــي .لــذلــك ل ــن ت ـقــل أعـمــال
«شــاهــد» فــي الـعــامــن املقبلني عــن 75
ً
عمال حصريًا ،وستستقطب كبريات
شركات اإلنتاج العربية والخليجية،
خاصة أن لدى التطبيق خططًا درامية
ل ـل ـخ ـل ـيــج وأخـ ـ ـ ــرى ل ـل ـش ــرق األوس ـ ــط،
وثــال ـثــة لـلـمـغــرب ال ـع ــرب ــي ،أي حسب
تــوزيــع خــريـ ّطــة مـشــاهــدي  .mbcلذلك
سـيـعـمــل ص ــن ــاع ال ــدرام ــا عـلــى تـقــديــم
مـحـتــوى يتناسب مــع أه ــواء الشباب
ع ـب ــر أع ـ ـمـ ــال ّذات م ـي ــزان ـي ــة ضـخـمــة
ومـحـتــوى ج ــذاب ُي ـعــرض فــي حلقات
ال يـبـلــغ عــددهــا أصــابــع ال ـيــديــن مـعــا.
ّ
ستتنافس خدمات البث على املرتبة
ّ
األولى ً
بناء على املحتوى الذي تقدمه،
وس ــط م ـع ــارك درام ـي ــة سـيـنـتــج عنها
تـغـ ّـيــر فــي خــريـطــة ال ــدرام ــا فــي العالم
العربي التي كانت محصورة سابقًا
بشهر رم ـضــان ،وخ ــال فـتــرة قصيرة
من املنافسة خــارج شهر الـصــوم .بما

سينطلق قريبًا عرض مسلسل «عهد الدم» الذي يلعب بطولته باسل خياط

«األمير األحمر» نهاية 2020
يلفت صــادق الـصـ ّـبــاح إلــى أن مسلسل «األمـيــر األحـمــر» كــان فكرة
تجول في باله قبل ثالث سنوات ،وكان من املفترض أن يكون املسلسل
«نتفليكس» ،لكن عند عرض الفكرة على علي جابر املدير العام
لصالح
ُ
ملجموعة  mbcأعجب بالفكرة وطلب تنفيذها لصالح «شاهد» .يشرح
ّ
الصباح «رغم اإلخفاقات التي ّ
تعم العالم العربي ،وجدنا أن ّالعودة إلى
فترة السبعينيات من القرن املاضي ،فرصة إيجابية ،إذ حقق بعض
القضية الفلسطينية ،وأردنا إلقاء
العرب انتصارات حقيقية من أجل
ّ
الضوء على شخصية نضالية كانت محل جدل واسع ،فكانت فكرة
التوقف عند حياة أبو علي حسن سالمة بني َ
عامي  1971و 1979
ّ
ّ
الصباح بحماسة عن املسلسل ،واصفًا العمل بأنه
فحسب» .يتحدث ُ
ّ
«مسؤولية كبيرة ألقيت على أكتافنا ولن نساوم على أي صغيرة أو
ُ
كبيرة في تفاصيل مسيرة أبو علي ،وخصصت له أعلى ميزانية بني

األعمال التي ّقدمتها ّ
«صباح إخوان» .سينطلق تصويره بني َ
شهري
 8و ُ ،9
وسيعرض على تطبيق «شاهد» أواخــر عــام  .2020يتوقف
ّ
صباح عند أسباب اختياره للنجم السوري تيم حسن ليلعب بطولة
ً
املشروع ،قائال« :تيم العب أساسي في «التغريبة الفلسطينية» ،ولديه
لغة جسد قوية وواضحة .لعب سابقًا بطولة أعمال عربية من بينها
«امللك فــاروق» و«نــزار قباني» .لقد اشترت شركة ّ
«صباح إخــوان» 3
روايــات تتحدث عن سيرة علي حسن سالمة املعروف بـ«أبو علي»،
ّ
ستقدم دور جورجينا
وجمعت في ما بينها .ولكن يبقى السؤال ،من
ّ
الصباح «يجري حاليًا كاستينغ اختيار
رزق في املسلسل؟ يجيب
الشخصيات ،بالطبع ستكون «ملكة جمال لبنان  »2018مايا رعيدي
ضمن فريق التجارب ولكن ليس بالضرورة اختيارها لتكون بطلة
«األمير األحمر» بسبب شبهها بجورجينا رزق».

ّ
التمويل واإلدارة
أن التطبيق
سعودي ّ
ّ
والسياسة ،فال شك في أنه سيصطدم
ب ـعــدد كـبـيــر م ــن امل ـعــاي ـيــر وال ـخ ـطــوط
الحمراء التي تمنعه مــن تقديم مــواد
درام ـ ـيـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ومـ ـم ـ ّـي ــزة ل ـنــاح ـيــة
املضمون ،من دون املساس بالثالوث
امل ـح ــرم :الـجـنــس وال ــدي ــن والـسـيــاســة.
ب ــل س ـت ــدور امل ـن ـصــة ف ــي ف ـلــك ال ــدرام ــا
الكالسيكية التي تعرضها الشاشات.
في هذا السياق ،يشرح صادق الصباح
رئيس مجلس إدارة «صـ ّـبــاح إخــوان»
ل ــإن ـت ــاج ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار»
ّ
التغيرات التي ضربت أهــواء الشباب
ً
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ج ـيــل
ال ـش ـبــاب ال ـي ــوم ل ــم ي ـعــد م ـع ـتــادًا على
الدراما
متابعة التلفزيون ومشاهدة
ّ
ّ
الـتــي تتخللها اإلع ــان ــات ،إذ يفضل
مشاهدة األعمال وقتما يريد .من هذا
املنطلق ،كــان «شــاهــد» تحت األنظار،
بـ ـ ـع ـ ــرض امل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات فـ ـ ــي رم ـ ـضـ ــان
امل ـ ــاض ـ ــي ،وت ـح ـق ـي ــق أرق ـ ـ ـ ــام م ـتــاب ـعــة
ّ
شهية املتابع
عالية .لقد فتح «شاهد»
ال ـع ــرب ــي ب ـم ـشــاهــدة جـمـيــع امل ـشــاريــع
ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة وقـ ـتـ ـم ــا ي ـ ـ ـشـ ـ ــاء» .ي ـض ـيــف
الـصـ ّـبــاح« :سيكون «شــاهــد» املنافس
األول ،ل ـي ــس فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـل ـب ـنــانــي
وحده بل على العربي ككل .سينافس
«نتفليكس» ليس بالصناعة األجنبية
مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـواده الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ب ـ ــل ب ــاملـ ـش ــاري ــع
العربية عبر تقديم نماذج من الدراما
وامل ـس ـل ـســات ال ـح ـص ــري ــة» .ل ـكــن م ــاذا
ع ـ ــن وال ـخ ـط ــوط ال ـح ـمــر املــوضــوعــة
ل ـل ـت ـعــاون م ــع «ش ـ ــاه ـ ــد»؟ .ي ـج ـيــب «ال
خطوط حمرًا في اإلنتاجات .فتطبيق
«شاهد» ليس قناة مفتوحة بل ّ
منصة
مدفوعة االشتراك مسبقًا .وخير دليل
ع ـلــى هـ ــذا ه ــو ع ـنــدمــا عــرض ـنــا فـكــرة
م ـس ـل ـســل «األم ـ ـيـ ــر األح ـ ـمـ ــر» .ل ــم يـكــن
هـنــاك ّ
أي اع ـتــراض مــن قـبــل القائمني
على «شاهد» .هناك  3مشاريع جديدة
ب ـ ــن «ص ـ ـ ّـب ـ ــاح إخ ـ ـ ـ ـ ــوان» و«ش ـ ــاه ـ ــد»،
ّ
وسيتم اإلعالن عنها تباعًا ،وستكون
م ـت ـنـ ّـوعــة ب ــن األكـ ـش ــن واالج ـت ـمــاعــي
والبوليسي».
ي ــواف ــق ج ـم ــال س ـن ــان ص ــاح ــب شــركــة
«إي ـ ـغـ ــل ف ـي ـل ـم ــز» ل ــإنـ ـت ــاج ع ـل ــى ك ــام
ص ـ ـ ـ ـ ــادق الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ح ـ ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل
«ش ــاه ــد» .ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار»،
يـشــرح سـنــان« :فــي الـسـنــوات الخمس
أو الست األخيرة ،عرفت تلك منصات
الستريمينغ شهرة واسعة في العالم
العربي ،ولكن وســط غياب ّ
أي منصة
عربية .لكن مع دخول «شاهد» أصبحت
امل ـن ــاف ـس ــة أق ـ ـ ــوى .ل ـع ــل ت ـل ــك امل ـن ـصــات
ّ
س ـت ـحــل م ـك ــان ال ـش ـ ّـاش ــات ال ـص ـغ ـيــرة،
وهـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر امل ـ ـتـ ــوقـ ــع فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
امل ـق ـب ـلــة» .لـكــن م ــاذا ع ــن أع ـم ــال «إيـغــل
فـيـلـمــز» م ــع «ش ــاه ــد»؟ يـجـيــب سـنــان
بــأن «عهد ال ــدم» سينطلق قريبًا على
«ش ــاه ــد» ،وستتبعه الحـقــا مجموعة
قصص يليها مسلسل «دمــوع الفرح»
وه ــو مسلسل كــويـتــي تلعب بطولته
شجون الهاجري ويروي قصة اختفاء
فتاة كانت في عطلة مع عائلتها .كذلك
ه ـنــاك مـسـلـســل «ب ــان أراب» (األع ـم ــال
الـعــربـيــة امل ـش ـتــركــة) ،وقــري ـبــا سيكون
ـان مــع بــاســل خـيــاط
ه ـنــاك مـسـلـســل ث ـ ٍ
على «شاهد» أيضًا» .املشاهد العربي
سـيـنـتـظــر م ــا ي ـقــدمــه «ش ـ ّـاه ــد» ،أيـنـمــا
ك ــان ف ّــي أق ـطــار الـعــالــم كــافــة .لــذلــك من
امل ـت ــوق ــع أن ت ـك ــون األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة
ذات مــواصـفــات عاملية عبر ميزانيات
ضـ ـخـ ـم ــة» .ك ـش ــرك ــة إن ـ ـتـ ــاجّ ،
أي ط ــرق
ّ
لتعاونها مع «شاهد»؟ أي هل
تتبعها ُ
تكون هي املنتجة لألعمال أو البائعة
فـقــط؟ يجيب سـنــان« :هـنــاك طريقتان
ً
لـلـتـعــاون مـ ُـع «ش ــاه ــد» .مـثــا مسلسل
«عهد الدم» أنتج بالتعاون بني «إيغل
فيلمز» و ،mbc studiosوكــذلــك لدينا
مـشــاريــع أخ ــرى مــع «شــاهــد» ستكون
حصرية لـ «شاهد األصلي».
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
ْ
صورة «موت»...

صورة
وخبر

بعنـوان (رحلـة ،رحلات) ،يحتضـن «متحـف ّ الحضـارات األوروبيـة والمتوسـطية» فـي
مدينـة مرسـيليا السـاحلية الفرنسـية المطلـة علـى البحـر األبيـض المتوسـط ،معرضـا
ُيختتـم فـي الرابـع مـن أيـار (مايـو) المقبـل .مـع هنـري ماتيـس ومارسـيل دوشـان
ّ
وآنـدي وارهـول وريشـار باكييـه وغيرهـم ،سـيذهب الـزوار فـي رحلـة استكشـاف إلـى
ً
سـواء ّرغبـة فـي االسـتمتاع بأشـعة الشـمس أو فـي الهـرب أو
عوالـم فنيـة جديـدة.
بسـبب التجـوال أو النفـي ،فـإن السـفر لطالمـا كان مصـدر إلهـام وتأثيـر وتبـادل أفـكار
وخبـرات بالنسـبة إلـى الفنانيـن مـن مجـاالت مختلفـة( .جيـرار جوليـان ـــ أ ف ب)

ً
وللحظة صغير ٍة خاطفة
مرة واحدة ،في «كوريدور» مستشفى،
ٍ
ََ
رأيت َ
قابلة للنسيان) ُ
وجه ّ
مي ٍت وقدميه.
(لحظة
غير ٍ
ٍ
ٍ
عظيمة َ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ّ
البريد األزرق,
دهاليز
عبر
إلي
ـت
ب
ـر
س
ت
ة
صور
في
اليوم،
ٍ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
ُ
ٍّ
شامي ذبيح،
طفل
أبصرتْ املوتٌ /أبصرته في ْصورة /...صور ِة ٍ
َ
ُ
«غير طائشة» ِمن أحضان أبي ِه ِّ
اخت َـط َـفـته قذيفة ُ
وأمـه.
ِ
ُ ُ
َ
ُُ
بص ُر ُهُ ،م َت َـج ِّـمـدًا َ
عظيمات
أمام ُـه لدقائق
أبصرته وظللت أ ِ
ٍ
َ َ َّ
َ
ثياب السعاد ِة والورد ـ كما
(كان ُمكـفـنًا بثياب عيده ـ
ومديدات
ِ ِ ِ ُ ُ َ ِ ُّ ُ
ُ
بصره.
ص ْر َم ْـيـتًا بعد) /...أبصرته ،و سأظل أ ِ
لو أنه لم َي ِ
َ
اليوم ُ
َ
رأيت صورة املوت.
ُُ ُ ُ
اليوم ،في صورة طفل ذبيحُ ،
َ
رأيت املوت .رأيته وذقـتـه.
ِ ٍ
ٍ
«املوت» الذي على هيئة طفل /الذي على هيئة «ما َ
ُ
كان»
هذا
ِ
ِ
ََ
ُ
ً
ً
ُ
طفال  -طفال إنسانًا /هذا املوت «الطفل» أوقـعـني في حير ِة
واق ٍع في املوت:
إنسان ِ
ٍ
ً
هذا الذي ُي ُ
كان أو «ما َ
شبه َمن َ
طفال ،ما الذي َي ُ
نقصه؟...
كان»
َّ
«الش ُ
بيه» الذي ما َ
بنفس ِه ،ما الذي
بأحد ،حتى
عاد شبيهًا
هذا
ِ
ٍ
ُ
ُ
َينقصه؟...
ُ
َقطعًاَ ،
ُ
ليس العينان .ليس ُ
الجبهة
عظام
الفم ،وال األنف ،وال
ِ
ُ
ََ
َ
َ
ْ َ
باملوت ،فـ :وال الحرارة واللون
عهد
والوجنـتـني .وإن كان حديث ٍ
ِ
أيضًا.
َ
ْ
َ
َ
ُ
فإذن ،ما الذي ينقصه ليكون هو «هو»؟
وم ْن َ
أين جاء «هذا الذي» ليس شبيهًا بـ َ
«ذاك الذي»؟ ..وما الذي
ِ
ِ
َي ُ
نقصه؟
ً
ً
َ
ُ
ُ
َ
الصمت طويال.
وأمعنت
النظر طويال،
أمعنت
ُ
َي ُ
ينقصه ...ينقصه...
نقص ُـه...
ُ
ُ
الصغير ،ال َـه ِّـي ُـن ،البسيطَ ،
َي ُ
الع ُ
ُ
ُ
«الشيء»،
ديم ،الـ
نقصـه
ْ
ُ
املستحيل املستحيل:...
ينقص ُه أن َي َ
ُ
كون فارغًا ِم َن املوتَ ،و مليئًا بحيا ِته.
ُ
تنقصه ُ
«نفس ُـه »...ال أكثر.
2018/1/27

منوعات
هالة نهرا ...الفرح عنوان األبد

«الراحل الكبير»:
الليرة بخير!
مجددًا ،تضرب فرقة «الراحل الكبير»
موعدًا مع الجمهور في «مترو
املدينة» ضمن «ليالي في حب
الثورة» .يوم الجمعة املقبل ،ستحمل
السهرة عنوان «الليرة بخير»،
وستؤدي فيها الفرقة مجموعة من
أغنيات النقد السياسي الخفيفة.
ّ
تتكون «الراحل الكبير» من املؤلف
املوسيقي وعازف البيانو خالد
صبيح ،واملغنية ساندي شمعون،
وعازف البزق عبد قبيسي ،وعازفي
اإليقاع علي الحوت وأحمد الخطيب
(الصورة) ،وعازف األكورديون
سماح أبي املنى ،باإلضافة إلى
الراحل عماد حشيشو الذي «ال
ُيفارق طيفه» تمارين الفرقة
واجتماعاتها.
حفلة «الليرة بخير» :الجمعة  31كانون
الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

«النويفا» في ّ
حمانا
 ...حفلة أكابيال
في األول من شباط (فبراير) املقبل،
تحيي فرقة «النويفا» النسائية
حفلة أكابيال في «بيت الفنان ـ
ّ
حمانا» (قضاء بعبدا)ّ .
تأسست
الفرقة في مدينة لييج البلجيكية
في ربيع عام  2012على يد مغنيات
يرغنب في مقاربة مجموعة خاصة
من موسيقى العصور الوسطى
واملوسيقى التقليدية واملعاصرة.
ّ
والفرقة مؤلفة من :إيزابيل لودو،
ماري ـ كارولني لوفان ،ماري
ميشال ،لورانس رونسون ،آن
كوينتني وبينيلوب تورنر.
ّ
وهن حريصات على الجمع بني
ّ
أغاني القرون الوسطى واملؤلفات
الصوتية الحالية.
حفلة أكابيال لـ «النويفا» :السبت 1
شباط ـ الساعة الثامنة والنصف
ً
مساء ـ «بيت الفنان ـ حمانا» (قضاء
بعبدا) .الدخول مجاني .لالستعالم:
76/907348

ّ
في مقهى «ة» في الحمرا (بيروت) ،توقع الكاتبة والشاعرة اللبنانية هالة نهرا
(الصورة) ،في الخامس من شباط (فبراير) املقبل ديوان «الفرح عنوان األبد» (دار
«الفارابي» ـ .)2019
بعد كتابها النقدي ّ
األول «إضاءات موسيقية وفنية» الصادر عن الدار نفسها ،أطلقت
قصائد شعرية ونصوصًا نثرية .يشمل اإلصدار الجديد
نهرا هذا العمل الذي يضم ّ
ّ
وحصنًا وانشغافًا في حني أن الكتابة رئة ثالثة،
ًا
ذ
مال
ل
يمث
«الخيال الالمحدود الذي
ِ
اإلنسان» ،وفق النص الوارد على غالفه« .الفرح عنوان
لحياة
وأوكسيجني ضروري
َ
ونفس مستحدث في أفق المحدود ّ
يتلون ويمتد
جديد
لغوي
األبد» هو «نبض
ٍ
باستمرار».
ّ
ّ
على طرح أسئلة «مغايرة» في
القارئ
يحث
الكتاب
أن
إلى
لفتت
أن
لصاحبته
وسبق
أمس الحاجة فيه إلى ثقافة السؤال ،كما ّأنه ُ
ّ
ّ
معرفي غير
«بناء
في
سهم
ي
في
نحن
زمن
ٍ
ّ
ّ
املخيلة أيضًا اكتشاف وإدراك من نوع آخر».
تقليدي وغير كالسيكي ألن
توقيع ديوان «الفرح عنوان األبد» :األربعاء  5شباط ـ بدءًا من الساعة الخامسة بعد الظهر ـ مقهى
«ة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم01/350274 :

األوركسترا الفلهارمونية:
أمسية في مونو
ّ
تقدم «األوركسترا الفلهارمونية
اللبنانية» بقيادة املايسترو
ّ
وليد مسلم ،وبالتعاون مع «مركز
التراث املوسيقي اللبناني» ،مساء
اليوم الجمعة ،أمسية موسيقية
ـ غنائية في «كنيسة القديس
يوسف» في مونو (األشرفية).
ّ
يشارك في املوعد املرتقب كل من
ساري خليفة على التشيللو،
والسوبرانو نادين ّ
نصار
(الصورة) .ومن بني األعمال التي
سيشملها البرنامج« ،السمفونية
الرابعة» لألملاني روبرت شومان
( 1810ـ .)1856
أمسية موسيقية لـ «األوركسترا
الفلهارمونية اللبنانية» :اليوم الجمعة
ً
مساء ـ
ـ الساعة الثامنة والنصف
«كنيسة القديس يوسف» في مونو
(األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم:
www.conservatory.gov.lb

