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لبنان

لبنان

ّ
الفرنسيون ينسحبون:
هل سقط «سوسيتيه جنرال»؟
قضية اليوم

أصـ ـ ــدر «بـ ـن ــك ســوس ـي ـت ـيــه جـ ـن ــرال»
فــي فــرنـســا الـنـتــائــج املــالـيــة عــن عــام
ّ
تضمنت شطبًا لكامل
 ،2019وهــي
قيمة ّ
حصته في رأسمال سوسيتيه
جنرال بنك في لبنان البالغة %16.8
من مجموع األسهم واملقدرة قيمتها
ب ـن ـح ــو  158مـ ـلـ ـي ــون يـ ـ ـ ــورو .وهـ ــذا
الشطب ،بحسب ما ورد في التقرير،
نـ ــاجـ ــم ع ـ ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ه ـ ـ ــذه األسـ ـه ــم
تساوي صفرًا وفقًا لحساب «الدخل
ال ـصــافــي م ــن ال ـشــركــات واملـحـتـســب
على أس ــاس الــرســامـيــل» .هــذا األمــر
يكتف
يعني أن املصرف الفرنسي لم
ِ
بــإلـغــاء املــداخـيــل الـصــافـيــة مــن هــذه
املساهمة في املصرف اللبناني ،بل
ّ
املوظف في
ألغى أيضًا كل ّ
رأس املال ّ
هذا املصرف املصنف متعثرًا.
وقــالــت م ـصــادر مطلعة إن الجانب

قد يكون هذا هو الظهور
األول ألزمة ذوبان رساميل
المصارف في لبنان
الفرنسي أعــرب لنظرائه اللبنانيني
عـ ــن امـ ـتـ ـع ــاض ــه مـ ــن ط ــريـ ـق ــة إدارة
األع ـم ــال امل ـصــرف ـيــة واالس ـت ـث ـمــارات
ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا املـ ـص ــرف ف ــي لـبـنــان
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا اكـ ـتـ ـت ــاب
املصرف ورئيسه أنطون صحناوي
ب ـن ـس ـب ــة ع ــالـ ـي ــة م ـ ــن أس ـ ـهـ ــم ش ــرك ــة
ً
ســول ـيــديــر امل ـت ـع ـثــرة أص ـ ــا ،إضــافــة
الـ ــى م ـس ــاه ـم ــات «غ ـي ــر ف ـع ــال ــة» فــي
مؤسسات عقارية ومالية في لبنان
والعالم.
وح ـ ـ ـ ـ ــذرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـص ــرفـ ـي ــة مــن
أن ال ـخ ـط ــوة ال ـفــرن ـس ـيــة سـتـضـعــف
الثقة باملصرف اللبناني ،وستدفع
ش ــرك ــاء امل ـص ــرف ف ــي ع ــدد م ــن دول
العالم الــى التصرف بحذر مــن اآلن
فـصــاعـدًا ،مــا سينعكس سلبًا على
وضعه ،وسط شائعات عن عمليات
نـقــل ل ـلــودائــع م ــن امل ـص ــرف املــذكــور
الى مصارف أخرى في لبنان.
وكانت لجنة الرقابة على املصارف

(هيثم الموسوي)

ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ق ـ ــد اس ـ ـتـ ــدعـ ــت إدارة
امل ـص ــرف ال ــى اج ـت ـمــاعــات منتصف
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي مل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة واقـ ـ ــع
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ،وت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــب الـ ـصـ ـحـ ـن ــاوي

ع ــن االج ـت ـمــاع وأوفـ ــد م ــدي ــره الـعــام
جــورج صغبيني ،الــذي أفــاد يومها
ع ــن اج ـت ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ل ـل ـم ـص ــرف فـ ــي  23كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي

املاضي لبحث زيادة رأس املال .لكن
ّ
تبي أن املصرف لم يجب من تاريخه
الــى اليوم عن األسئلة حــول مصير
الرسملة الجديدة للمصرف ،وسط

م ـع ـط ـيــات م ـت ـضــاربــة حـ ــول حـقـيـقــة
ت ــأم ــن ال ـق ـس ــم األول م ــن امل ـق ــدم ــات
املــالـيــة والـبــالـغــة قيمتها نـحــو مئة
مليون دوالر تساوي عشرة في املئة

تقرير

األمن من مكافحة اإلرهاب
إلى خدمة السياسة والمصارف
من قيمة رأسمال املصرف.
قد يكون هذا هو الظهور األول ألزمة
ذوبان رساميل املصارف في لبنان،
إال أن ــه ال ي ـتــوقــع أن ي ـكــون األخ ـيــر،
إذ إن هـنــاك الـكـثـيــر مــن املـســاهـمــات
األج ـن ـب ـيــة ف ــي املـ ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة
ال ـت ــي س ـي ـكــون م ـف ــروض ــا عـلـيـهــا أن
تــأخــذ ف ــي االع ـت ـبــار الـخـســائــر الـتــي
سـ ّـجـل ـت ـهــا املـ ـص ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة فــي
ع ـ ــام  ،2019وه ـ ــي خ ـس ــائ ــر ك ـب ـيــرة
نــاتّـجــة بـشـكــل أســاســي مــن مـعــدالت
تعثر مرتفعة فــي الـقــروض للقطاع
الخاص ّ
يقدر أنها تفوق  %20على
ال ـق ــروض ب ــال ــدوالر ،بــاإلضــافــة إلــى
خسائر كبيرة ناتجة من توظيفات
املـصــارف فــي سـنــدات الـيــوروبــونــدز
الـ ـ ـت ـ ــي انـ ـخـ ـفـ ـض ــت أسـ ـ ـع ـ ــاره ـ ــا إلـ ــى
ّ
مستويات «التخلف عن السداد» ،إذ
ّ
إنه في املجمل كل دوالر موظف في
سـنــدات الـيــوروبــونــدز بــات يـســاوي
 40سـنـتــا بـحـســب الـسـعــر الـســوقــي.
كـ ــذلـ ــك ،هـ ـن ــاك م ـح ـف ـظ ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
ت ــوظ ـي ـف ــات املـ ـص ــارف ف ــي ش ـه ــادات
اإليــداع الـصــادرة عن مصرف لبنان
وودا ّئـ ـ ــع ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ّبــاتــت
ت ـصــنــف ف ــي م ـس ـتــويــات ال ـت ـعــثــر من
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـح ـســب امل ـعــاي ـيــر
املحاسبية الدولية .ورغم أن مصرف
لبنان أوقف العمل بهذه املعايير في
لبنان ،إال أن قراره هذا ال يسري على
حـســابــات امل ـص ــارف األجـنـبـيــة التي
تملك مساهمات في السوق املحلية.
وتـ ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن ذوبـ ـ ــان
الــرســامـيــل هــو إف ــاس تـقـنــي ،إال أن
حــالــة اإلفـ ــاس ال تـصـبــح واق ـع ــا إال
بـعــد إشـهــارهــا أو اعـتـبــار املؤسسة
امل ــالـ ـي ــة م ـف ـل ـســة مـ ــن ق ـب ــل ال ـج ـه ــات
الـنــاظـمــة لـلـقـطــاع (م ـصــرف لـبـنــان)،
وأنه في هذه الحالة يمكن أن تواصل
املصارف القيام باألعمال الروتينية
التي تتعلق بسداد الودائع والقيام
بعمليات هامشية من دون أن تكون
لديها الـقــدرة على القيام بعمليات
إقـ ــراض فـعـلـيــة .بــاخ ـت ـصــار ،أصـبــح
ســوسـيـتـيــه ج ـن ــرال ب ـنــك أول «بـنــك
زومبي» في لبنان.
(األخبار)

تقرير

ُ ُّ
مصير مشروع كهرباء دير عمار يبت غدًا

(هيثم الموسوي)

يـعـقــد غـ ـدًا اج ـت ـم ــاع ع ـمــل ه ــو األول
في عهد الحكومة الجديدة في شأن
م ـلــف ال ـك ـهــربــاء ف ــي ل ـب ـنــان .وعـلـمــت
«االخبار» أن رئيس الحكومة حسان
ديـ ـ ـ ــاب ومـ ـس ــاع ــدي ــه ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
وجـ ـه ــوا ال ــدع ــوة ال ــى رج ــل األع ـم ــال
عالء الخواجة الجتماع عمل لبحث
مستقبل االستثمار في مشروع بناء
مـعـمــل دي ــر ع ـم ــار ل ـل ـطــاقــة ،م ــن أجــل
االتـفــاق على آلية العمل في املرحلة
املقبلة.
ال ـ ّـدع ــوة ال ــى االج ـت ـمــاع ج ــاءت عقب
تـلــقــي وزارة ال ـطــاقــة رس ــال ــة عاجلة
مــن الخواجة نهاية الشهر املاضي،
ت ـش ـيــر ال ـ ــى الـ ـب ــطء ف ــي اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات،
وتتضمن احتجاجًا على الغموض
حــول مصير امل ـشــروع ،وع ــدم تقديم

الـشــروحــات الكافية للمواطنني في
مواجهة حرب الشائعات القوية التي
رافقت املفاوضات السابقة.
وبـحـســب مـصــدر فــي وزارة الـطــاقــة،
فــإن الخواجة أعــرب في الرسالة عن
ضـ ـ ــرورة «ال ـع ـم ــل ب ــدرج ــة أع ـل ــى من
ال ـش ـف ــاف ـي ــة» ،ع ــارض ــا «ال ـ ـعـ ــودة ال ــى
طرح املشروع للتلزيم مجددًا ،وفتح
الباب أمام كل املهتمني من الشركات
لـلـمـشــاركــة ف ــي الـ ـع ــروض» ،ومـبــديــا
«االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ــالـ ـت ــزام ب ـن ـتــائــج أي
اسـتــدراج جديد للعروض ،والتعهد
مسبقًا بعدم طلب أي تعويضات عن
فترة العمل السابقة».
وت ـ ــؤك ـ ــد امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال
ي ـت ـض ـ ّـم ــن أي تـ ـم ــوي ــل خ ـ ــارج ـ ــي أو
قروضًا من دول بحسب ما يشاع ،بل

كانت األجهزة األمنية
تفاخر يومًا بعد آخر
بعملياتها وبياناتها حول
مكافحة اإلرهاب والعمالة
إلسرائيل .منذ  17تشرين
األول ،صار المتظاهرون
أسماء وملفات ،وحماية
المصارف على طاولة
األمن .حتى معارك إدلب
وحلب لم ترفع مستوى
االهتمام االستخباري
هيام القصيفي
في السياق األمني املعتاد ،كان احتدام
ال ــوض ــع ال ـ ـسـ ــوري املـ ـي ــدان ــي ،وت ـس ــارع
وت ـيــرة امل ـع ــارك ،كـمــا يحصل راه ـنــا في
َ
محافظتي إدلــب وحـلــب ،يثير الخشية
األمـنـيــة مــن احـتـمــاالت ت ـسـ ّـرب مقاتلني
مـ ــن ت ـن ـظ ـي ـم ــات إره ــابـ ـي ــة ال ـ ــى ل ـب ـن ــان،
وخ ـص ــوص ــا أن هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع يـشـكــل
مـ ــادة دس ـمــة اس ـت ـخ ـبــاريــة ع ـلــى طــاولــة
الــوفــود األمنية الغربية التي تأتي الى
لبنان مستفسرة عن تداعيات التطورات
السورية وتفاصيل اإلج ــراءات األمنية
على الحدود البرية والبحرية والجوية،
وال سـيـمــا ف ــي ظـ ــروف مـشــابـهــة تشهد
عـ ــادة فـ ــرار م ـج ـمــوعــات مـسـلـحــة .وه ــذا
مــا كــان يجعل األجـهــزة املختصة ترفع
وت ـ ـيـ ــرة ح ــرك ـت ـه ــا وطـ ـل ــب م ـســاعــدت ـهــا
الدولية في هذا املجال األمني.
املـفــارقــة حــالـيــا ،فــي بلد يقف على خط
الزالزل اإلقليمية ،من العراق الى سوريا،
أن األم ـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي يـ ـتـ ـح ـ ّـول بـحـســب
ع ــارف ــن ،ع ــن مـتــابـعــة مـلـفــات حـســاســة،
كــانــت ّ األج ـهــزة األمـنـيــة الــى وقــت قريب
َ
ت ـت ـغ ــن ــى بـ ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا فـ ــي م ـج ــال ــي
مكافحة اإلره ــاب والـتـجـ ّـســس ملصلحة
إسرائيل ،علمًا بــأن لبنان أصبح بفعل
الفوضى الحالية ساحة خصبة للتوتر
األم ـن ــي ألس ـب ــاب داخ ـل ـيــة أو خــارج ـيــة،
ومــرشـحــا بفعل الــوضــع املــالــي املتعثر
الى إن يكون نموذجًا صالحًا لكل أنواع
ال ـف ـل ـت ــان .ف ــي األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،انـشـغــل
سـيــاسـيــون بخبر بـقــي خ ــارج ال ـتــداول،
عــن توقيف مجموعة فــي إحــدى بلدات

(مروان طحطح)

جبل لبنان النائية ،تناقلت املعلومات
أن أفــرادهــا هــربــوا مــن إدل ــب الــى لبنان
وي ـق ـي ـمــون ف ــي مـنـطـقــة ن ــائ ـي ــة .وأمـ ــس،
أك ــد الـجـيــش أن ــه أح ــال  8أش ـخــاص إلــى
القضاء ينتمون الى تنظيمات إرهابية
فــي ســوريــا ،إضــافــة الــى خمسة آخرين
ّ
بالتهم نفسها فــي مشاريع الـقــاع .لكن
أك ـثــر م ــن ذل ــك ،ي ـبــدو ان ـش ـغــال األج ـهــزة
األمنية في مكان آخر ،توقيف ناشطني
وم ــاحـ ـق ــة آخـ ــريـ ــن وتـ ــأمـ ــن ال ـح ـم ــاي ــة
للنواب واملراجع الرسمية واملصارف.
م ــا حـصــل م ــن ص ــدام ــات ف ــي أنـطـلـيــاس
ّ
يتعدى
وجونية في اليومني املاضيني،
كــونــه صــدامــا بــن نــائــب ومـتـظــاهــريــن.
القضية أخ ــذت بـعـدًا مختلفًا سياسيًا
وطــائـ ّفـيــا ،يـنــذر بـعـقــواب أوخ ــم ،نتيجة
ال ـت ـشــن ـجــات ال ـقــائ ـمــة واألخ ـ ـطـ ــاء الـتــي
ّ
متعمد ومقصود .إال
ارتكبت ،وبعضها
أن القضية فتحت العيون على منحى
أمـنــي بـحــت ،بعد االسـتـنـفــار العسكري
ال ـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى ي ــوم ــن ،مل ـنــع تـفــاقــم
ال ــوض ــع واش ـت ـع ــال ــه .فـمـنــذ  17تـشــريــن
ّ
جاهزيتها
األول ،واألجهزة األمنية ترفع
تبعًا ملتطلبات الــوضــع امل ـيــدانــي .ومــع
تـغـ ّـيــر مـنـحــى ال ـت ـظــاهــرات وال ـصــدامــات
ال ـتــي أخ ــذت أحـيــانــا أب ـع ــادًا طــائـفـيــة أو
ّ
اشتد
مذهبية ،انغمست األجهزة ،التي
التجاذب السياسي حولها ،في يوميات
ال ـثــورة ،وال سيما بعدما تـحـ ّـولــت هذه
األج ـ ـهـ ــزة إل ـ ــى وسـ ــائـ ــل ض ـغ ــط تـتـغـ ّـيــر
وتيرتها بحسب الظروف ،وتستخدمها
ال ـقــوى الـنــافــذة ضــد املـتـظــاهــريــن .وبــدا
ذل ــك واض ـح ــا ف ــي أداء ب ـعــض الـضـبــاط
ع ـلــى األرض ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي مـنــاطــق

تقرير

مذكرة توقيف بحق
المدير السابق للكازينو
هو عبارة عن تمويل ذاتي يقوم على
تــوفـيــر املـسـتـثـمــر نـسـبــة م ــن املـبــالــغ
املطلوبة كمساهمة مباشرة ،بينما
توقع اتفاقات مع الشركات األجنبية
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع أو ص ــاح ـب ــة
املولدات ،تشمل وضع جدول دفعات
ملستحقات ضمن فترة زمنية طويلة
ومع نسبة فوائد متدنية جدًا.
وبحسب املصدر نفسه ،فإن الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة أب ـ ــدت خـشـيـتـهــا م ــن أن
ي ـكــون ال ـخــواجــة قــد ق ــرر االنـسـحــاب
م ــن امل ـ ـشـ ــروع .ب ـي ـن ـمــا ي ـه ـتــم رئ ـيــس
الحكومة وفريقه بالعمل على إطالق
املـ ـش ــروع ســري ـعــا ،وتـحـقـيــق نـتــائــج
ع ـم ــان ـي ــة خ ـ ــال وق ـ ــت غ ـي ــر ط ــوي ــل.
وت ـن ـط ـلــق ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي
مسعاها الجديد من أن الخواجة كان
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قــد أنـجــز ســابـ ّقــا كــل الـخـطــوات التي
أفـضــت الــى فــض اإلشـكــال القانوني
م ــع ال ـشــركــة ال ـيــونــان ـيــة ،بـمــا أسـقــط
احـتـمــال مـقــاضــاة الــدولــة اللبنانية،
كما أنشأ الشركة اللبنانية الجديدة
التي ستتولى إدارة املشروع.
مــن جهة أخ ــرى ،سيبحث االجتماع
في مصير مشروع إنتاج الطاقة من
الــريــاح ،واملـفـتــرض إطــاق العمل به
فــي منطقة عـكــار ،مــن خــال شركات
ي ـم ـلــك الـ ـخ ــواج ــة ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة مــن
أسهمها بالشراكة مــع رجــال ّ أعمال
لـبـنــانـيــن .وه ــو م ـشــروع ت ــوف ــرت له
قروض ّ
ميسرة وكافية من مؤسسات
ت ـم ــوي ـل ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وأوروبا.
(األخبار)

ّ
لم تتمكن الوكيلة القانونية لرئيس مجلس اإلدارة واملدير العام السابق لكازينو لبنان،
حميد كــريــدي ،من الــوفــاء ب ّ
ـ«تعهدها» ،بــأن يحضر موكلها جلسة التحقيق أمس
ّ
لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان ،نديم الناشف .هي الجلسة الثالثة التي يتغيب
خصصة للمواجهة بينه وبني املحامي وديع عقل ،الذي ّ
عنها كريدي ،وكانت ُم ّ
تقدم
بشكاوى ضـ ّـد كريدي ويطلب فيها تعيني حــارس قضائي لحماية األم ــوال ّ
العامة
ّ
والخاصة .وكــان عقل قد قـ ّـدم للناشف ،في جلسة  9كانون الثاني  ،2020العديد
ُ
من املستندات التي تبرز تقاضي إعالميني ومؤسسات إعالمية ونــواد وجمعيات
ً
أمواال من صندوق الكازينو ،الذي كان في الوقت نفسه ّ
يتكبد الخسائر
وسياسيني،
على مدى سنوات.
كريدي موجود حاليًا في سويسرا .وبحسب معلومات «األخبار» ،دخل إلى لبنان في
األيام السابقة ،وبعد أن ملس ّ
توجهًا لتوقيفهّ ،
قرر املغادرة وعدم حضور جلسة أمس.
لذلك ،وبعد االستماع إلى عقل ،أصدر الناشف مذكرة توقيف غيابية في حق كريدي،
ً ّ
ُمحيال امللف إلى املدعي العام في جبل لبنان ،غادة عون ،للمطالعةُ .ويدرس احتمال
ّ
طلب إصدار مذكرة توقيف بحق كريدي من االنتربول!
(األخبار)

حساسة ،سواء في بيروت أو خارجها.
لكن خـطــورة ه ــذا االنـغـمــاس أن ــه سحب
م ـ ـعـ ــه ف ـ ــي ش ـ ـكـ ــل ت ـ ــدريـ ـ ـج ـ ــي األج ـ ـه ـ ــزة
االسـتـخـبــاريــة املـعـنـيــة ،كـمــا سـحــب معه
ق ـ ــادة الـ ـق ــوى ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة الــى
املربعات السياسية .إذ بات لدى أكثر من
طرف معني خشية مبنية على معلومات
بأن غالبية الجهد األمني واالستخباري
ّ
يـتــركــز فــي شكل فــاعــل على التظاهرات

ما يسمى «تهديد»
السلم األهلي ينحصر
بالمتظاهرين ضد
الطبقة الحاكمة
والمصارف

وعلى بعض الرموز التي باتت معروفة
فــي ساحاتها .وه ــذا األم ــر بــدأ فــي شكل
روتـ ـيـ ـن ــي م ـ ــع ت ـ ـطـ ــور األح ـ ـ ـ ـ ــداث وق ـط ــع
ال ـط ــرق وب ـ ــروز أس ـم ــاء م ــن ك ــل األط ـيــاف
واالنتماءات ،وضعوا تحت مجهر األمن
لــدى أجـهــزة املـعـلــومــات واالسـتـخـبــارات
فــي األج ـه ــزة األم ـن ـيــة .وت ـع ـ ّـدت املتابعة
ً
كونها عمال استخباريًا عاديًا ومنطقيًا
فــي مثل هــذه األحـ ــداث ،حــول الخلفيات
ال ـحــزب ـيــة وع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــويــل املـحـلـيــة

أو ال ـخــارج ـيــة ،وح ــرك ــة االتـ ـص ــاالت بني
املجموعات ،وال سيما بعدما امتزجت
ساحات التظاهر بني بيروت وجل الديب
وطــرابـلــس والـجـنــوب والـبـقــاع .وبسبب
االنـتـمــاءات السياسية ووالءات ضباط
ع ـلــى م ـس ـتــويــات مـخـتـلـفــة لشخصيات
سـيــاسـيــة ن ــاف ــذة وم ــؤث ــرة ف ــي األج ـه ــزة
األمنية ،حـ ّـول هــؤالء ومعهم مسؤولون
أم ـن ـيــون ،ك ــل م ــا يـحـيــط بــالـتـظــاهــر إلــى
هـ ّـم رئـيـسـ ّـي ،فــي إع ــداد ملفات ومتابعة
حـصــريــة لبعض املـجـمــوعــات ومالحقة
تفاصيلها اليومية .واالهـتـمــام يتعدى
أولئك العاملني ميدانيًا ،إنما أيضًا كوادر
ف ـكــريــة وث ـقــاف ـيــة وس ـيــاس ـيــة أص ـب ـحــوا
ال ـش ـغــل ال ـش ــاغ ــل لـبـعــض ال ـن ــاف ــذي ــن من
ضباط.
يكف األجهزة األمنية ذلــك ،إذ إنها
ولــم
ِ
أض ــاف ــت ال ــى مـهـمــاتـهــا األم ـن ـيــة تــأمــن
الحماية للمصارف فــي وجــه املطالبني
بـ ـحـ ـقـ ـه ــم ،مـ ـ ــا س ـ ــاه ـ ــم بـ ـحـ ـس ــب ب ـعــض
ّ
املطلعني على أوضاع املصارف الداخلية
فـ ــي «تـ ــدجـ ــن» ط ـب ـق ــة مـ ــن املـ ــودعـ ــن ال
ت ـ ــزال ت ـت ـ ّ
ـري ــث ف ــي االنـ ـق ــاب ال ـت ــام على
املصارف .كذلك يدور كالم حول حماية
غـيــر مـبــاشــرة يـ ّ
ـؤمـنـهــا بـعــض الضباط
ملصرفيني ،عدا عن حماية شركات األمن
ال ـخ ــاص ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل ت ـبــادل
م ـصــالــح ت ــؤم ــن م ــن خــال ـهــا امل ـص ــارف
طلبات املسؤولني األمنيني.
يبرره ّ
هذا التشابك األمني ّ
أمنيون بأنه
ضـ ــروري ف ــي مــرحـلــة ح ـســاســة ،خشية
اسـتـغــال متظاهرين الــوضــع املـيــدانــي
وتحويله إلى فتنة متنقلة ،يضاف إليه
التذرع بالعدد غير الكافي ملتابعة وافية
لـكــل املـلـفــات امل ـطــروحــة عـلــى ال ـطــاوالت
األم ـن ـي ــة ،م ــا ي ـق ــدم م ـل ـفــات ع ـلــى أخ ــرى
بحسب مــا تقتضيه ال ـظــروف ،مــن دون
ّ
التخلي عن مواضيع أساسية .الخطورة
أن الـتـنـسـيــق عـ ــادة ب ــن أج ـه ــزة أمـنـيــة،
تختلف مهماتها اختالفًا جذريًا ،يمكن
أن يـ ــوزع م ـه ـمــات امل ـل ـفــات األم ـن ـيــة فال
تنشغل كلها في االتجاه ذاته .كذلك فإن
ما أصبح يسمى «تهديد» السلم األهلي
أو «األمــن القومي والــوطـنــي» ،ينحصر
بـ ـم ــاحـ ـق ــة مـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ض ـ ــد ال ـط ـب ـقــة
السياسية واملصارف ،رغم أن املعلومات
ّ
األم ـن ـيــة ال ـخــارج ـيــة ال تـ ــزال ت ــرك ــز على
املخاطر اإلقليمية نفسها ،يضاف إليها
كل تبعات االنهيار املالي الحالي ،الذي
تستفيد عادة منه كل من كانت بيانات
األمـ ــن ت ـت ـحــدث ع ـنــه ف ــي مــرح ـلــة نـشــاط
املجموعات اإلرهابية ،وتقديم األجهزة
نفسها رادعة لها.
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
«الدفاع األعلى» اليوم :تداعيات التوتر الطائفي

المصارف تسهم في موت الصناعة
رضا صوايا
قـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـك ـ ـ ــون مـ ـ ـ ــا ي ـ ـص ـ ـيـ ــب ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـصـنــاعــي فــي لـبـنــان األك ـثــر تعبيرًا
عن العشوائية التي يــدار بها البلد،
ـرات ـي ـج ـيــة.
وال ـغ ـي ــاب الـ ـت ــام ألي اس ـتـ ّ
ال يـفـهــم الـصـنــاعـيــون ال ـخــفــة وع ــدم
املـ ـب ــاالة ف ــي ت ـعــاطــي م ـصــرف لـبـنــان
وامل ـص ــارف مــع امل ـلــف الـصـنــاعــي ،إذ
كيف ملــن يسعى الــى الـحـ ّـد مــن نزف
ال ـ ــدوالرات ،أن يـحــرم الـقـطــاع الـقــادر
ع ـل ــى ت ــأم ــن ث ــاث ــة مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
(عبر الصادرات) من األموال الالزمة
الس ـت ـي ــراد امل ـ ــواد األولـ ـ ّـيـ ــة؟ فـيـمــا لم
يـعــد األم ــر يـتـحـ ّـمــل ت ــرف الـنـقــاشــات
واالجـتـمــاعــات و«ال ــوع ــود الـكــاذبــة»،
على حـ ّـد وصــف الصناعيني ،بعدما
أصـبــح األم ــن الـغــذائــي مـهـ ّـددًا جديًا،
ّ
في ظل نضوب املواد األولية املخزنة
وتــراجــع االسـتـيــراد بشكل كبير ،ما
قــد يعني اخـتـفــاء الكثير مــن السلع
واملنتجات من االسواق.
وزير الصناعة عماد حب الله ّ
صرح،
قبل أيام ،بأن «على الصناعة املحلية
م ــلء ال ـنــواقــص املـتــأت ّـيــة م ــن تــراجــع
االس ـت ـيــراد ال ــذي يـخــفــف الـعـجــز في
امل ـي ــزان ال ـت ـج ــاري» .ه ــذا م ــا يفرضه
املـنـطــق .إال أن مــا نشهده فعليًا هو
تــراجــع فــي وت ـيــرة اإلن ـت ــاج وإف ــاس
ّ
للكثير مــن امل ـصــانــع ،رغ ــم أن الـحــل
املـ ــؤقـ ــت الـ ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـس ـم ــح ل ـل ـق ـطــاع
ال ـص ـن ــاع ــي ب ــأخ ــذ ن ـف ــس ال تـتـعــدى
كلفته  300مليون دوالر.

حلول قريبة؟
حب الله ّ
أقر في اتصال مع «األخبار»
بــأن «مــن غير السهل تغيير التوجه
االق ـت ـص ــادي ال ـقــائــم م ـنــذ  100سنة
وامل ــرتـ ـك ــز ع ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات وال ــري ــع،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذا الـ ـظ ــرف
الــدقـيــق ال ــذي يـمــر بــه ل ـب ـنــان» .لكنه
لفت إلى «وجود اتفاق في الحكومة
لالعتماد على اقتصاد االنتاج ودعم
ال ـق ـط ــاع ــات االنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،ع ــن طــريــق
بعض االجــراءات الضريبية لحماية
السوق املحلية والبضاعة الوطنية
م ــن اإلغ ـ ـ ـ ــراق وال ـت ـه ــري ــب وال ـت ـه ــرب
وم ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة تـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـضــروريــة لـلـتـصــديــر» .وكـشــف عن
لقاء عقد قبل أيام مع حاكم مصرف
لبنان ريــاض سالمة «اتفقنا خالله
ع ـلــى إي ـج ــاد آل ـي ــة مل ـســاعــدة الـقـطــاع
ال ـص ـن ــاع ــي ل ـنــاح ـيــة ت ــأم ــن سـيــولــة
ّ
عملية
إضافية ،وآمل أن تظهر حلول

يخلق كل مليار دوالر مبيعات صناعية  20ألف وظيفة مباشرة (مروان طحطح)

في األسبوعني املقبلني».
املـشـكـلــة أن ــه ف ــي زم ــن األزم ـ ـ ــات ،فــإن
ال ــوق ــت ي ـح ـت ـســب ب ــال ـث ــوان ــي ،وم ــدة
االسبوعني  -إن صدقت النيات  -قد
تكون متأخرة ،خصوصًا أن «القطاع
ب ـح ــاج ــة م ــاس ــة وف ـ ــوري ـ ــة إلـ ـ ــى 300
مـلـيــون دوالر لـتــأمــن امل ــواد األولـيــة
الـ ـض ــروري ــة ،م ــا يـكـفـيـنــا ملـ ــدة شـهــر
ونـصــف إلــى شهرين تقريبًا ،ريثما
ت ـكــون ق ــد ت ـب ـلــورت ح ـلــول حكومية
بعيدة املدى» ،بحسب رئيس جمعية
ال ـص ـن ــاع ـي ــن فـ ـ ــادي ال ـج ـم ـ ّـي ــل ال ــذي
طالب مصرف لبنان «بدعم الصناعة
ً
أس ــوة بــاألدويــة والـقـمــح واملشتقات
ال ـن ـف ـط ـيــة» ،خ ـصــوصــا أن «م ـخ ــزون
امل ـصــانــع م ــن امل ـ ــواد األول ـ ّـي ــة ش ــارف
ً
على الجفاف .فاملخزون يؤمن عادة
ملـ ــدة  3أشـ ـه ــر ،وهـ ــي مـ ــدة ت ـك ــون قد
انقضت إذا ما احتسبنا تاريخ فرض
امل ـص ــارف ال ـق ـيــود عـلــى الـتـحــويــات

وال ـ ـس ـ ـح ـ ــوب ـ ــات ب ـ ـعـ ــد االن ـ ـت ـ ـفـ ــاضـ ــة
الشعبية في  17تشرين األول» ،فيما
ي ـع ــرب ال ـنــائــب وال ـص ـنــاعــي مـيـشــال
ضــاهــر عــن تـشــاؤمــه ال ـشــديــد ،إذ إن

ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة «ت ـع ـيــش حــالــة
إن ـكــار ل ـلــواقــع» ،فـيـمــا وع ــود سالمة
ال تعني شيئًا ،ألن «مــن يسمع كالم
الـ ـح ــاك ــم ي ـ ـفـ ــرح ،وم ـ ــن ي ـ ــرى أف ـع ــال ــه
يحزن».

ال ثقة بالمصارف

كثير من الصناعيين
خرجوا من القطاع
المصرفي اللبناني
وفتحوا حسابات
في الخارج

املشكلة بــن الصناعيني واملـصــارف
أك ـثــر مــن عـمـيـقــة ،وي ـبــدو أن آثــارهــا
سـ ـتـ ـمـ ـت ــد ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي ظــل
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـ ـ ــات كـ ـثـ ـي ــر مــن
الصناعيني يتبعونها للتحرر من
ال ـق ـيــود امل ـصــرف ـيــة غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة.
ّ
الجميل ،فــإن «حماية
بالنسبة إلــى
ودائع الناس تبدأ بحماية االقتصاد
ك ـ ـكـ ــل ،وح ـ ـمـ ــايـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ت ـك ــون
ب ـح ـم ــاي ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــوظ ــف
 195أل ــف عــامــل ،إضــافــة إل ــى خلقها
لعشرات آالف الوظائف األخــرى في
قطاعات مرتبطة بها» .ويلفت الى أن

«كل  50الف دوالر مبيعات في القطاع
الـصـنــاعــي تــؤمــن وظـيـفــة ،وبالتالي
فكل مليار دوالر مبيعات يخلق 20
ألف وظيفة مباشرةَ .أوليس هذا ما
يطالب به املنتفضون من خلق فرص
عمل وتحسني وضعهم املعيشي؟»
ملـ ــاذا إذًا ل ــم ي ـتــدخــل م ـصــرف لـبـنــان
ّ
الجميل إجابة
حتى اآلن؟ ال يعرف
عـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
األم ـ ـ ـ ــور أصـ ـبـ ـح ــت تـ ـج ــاف ــي امل ـن ـطــق
والـعـقــل« .فـعــدا املغتربني ،الصناعة
هـ ــي ال ــوحـ ـي ــدة ال ـ ـق ـ ــادرة ع ـل ــى ضــخ
ع ـ ـمـ ــات أج ـن ـب ـي ــة إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان .أم ــا
حلولهم ف ـقــروض ومــزيــد مــن الــديــن
والشحاذة».
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ال ت ـ ـك ـ ـل ـ ــف م ـ ـطـ ــالـ ــب
الصناعيني الخزينة دوالرًا واحـدًا.
فكلفة املواد األولية التي يحتاجون
إليها تبلغ  3مليارات دوالر سنويًا،
وه ــو رق ــم ي ــوازي قـيـمــة ال ـص ــادرات،

ما يعني أن القطاع الصناعي قادر
ع ـلــى ت ــأم ــن حــاجــاتــه م ــن الـعـمــات
االجنبية من الخارج من دون ّ
املس
بــاالح ـت ـيــاط ـيــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .إال أن
ـارات ال ـث ــاث ــة ال
األه ـ ــم ه ــو أن املـ ـلـ ـي ـ ّ
تـسـهــم ف ـقــط ف ــي ض ــخ دوالرات من
الصادرات بنفس القيمة ،بل وأيضًا
بـمـ ّـد االس ــواق اللبنانية بمنتجات
وسلع تصل قيمتها إلى  10مليارات
دوالر.
ولـ ـ ـك ـ ــن بـ ـ ـ ــدل أن نـ ـشـ ـه ــد فـ ـ ـ ـ ــورة فــي
ً
الـقـطــاع الـصـنــاعــي اللبناني وعـمــا
ج ـ ـبـ ــارًا ل ـت ـل ـب ـيــة ح ــاج ــة ال ـ ـسـ ــوق مــن
املـنـتـجــات ال ـتــي ف ـقــدت أو ال ـتــي بــات
ي ـص ـع ــب ش ـ ــراؤه ـ ــا ب ـس ـب ــب ارت ـ ـفـ ــاع
األس ـعــار ،فــإن النتيجة هــي «تــراجــع
فــي وت ـيــرة اإلن ـت ــاج ،وإغ ــاق للكثير
م ـ ــن امل ـ ـص ـ ــان ـ ــع» .حـ ـت ــى إن «أغـ ـل ــب
ّ
يصدرون بخسارة
الصناعيني باتوا
فـ ـق ــط لـ ـي ــؤمـ ـن ــوا دوالرات تـكـفـيـهــم
ل ـل ـص ـم ــود واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار» عـ ـل ــى مــا
ً
يقول ضــاهــر ،متسائال عــن إمكانية
الصمود في ظل العوامل الضاغطة،
«فالدوالرات نشتريها من الصرافني
على أســاس سعر صــرف  2200ليرة
ل ـ ـلـ ــدوالر ،وهـ ــو م ــا ق ــد ي ـف ــرض على
الكثير من الصناعيني رفع األسعار،
رغـ ـ ــم أن األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة ال تـ ـ ـ ــزال تـسـعــر
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس  1500لـ ـي ــرة لـبـنــانـيــة
للدوالر .وما الفائدة حينها من رفع
األسعار التي ستزيد الوضع سوءًا،
خـصــوصــا أن مـبـيـعــاتـنــا انخفضت
أساسًا بحكم تراجع القدرة الشرائية
للبنانيني» .أضف إلى ذلك «التهريب
عـبــر ال ـح ــدود ال ـســوريــة ال ــذي يـغــرق
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق بـ ــامل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة
خصوصًا .يكفي أن تزور عكار حتى
ت ـخــال نـفـســك ف ــي تــرك ـيــا .وأنـ ــا كنت
قــد أن ـشــأت معمل بسكويت ،Wafer
ول ـك ـن ـنــي ل ــم أش ـغ ـل ــه .ف ـك ـيــف ل ــي أن
أنافس البضاعة التركية؟»
ويعتبر ضاهر أن «املـصــارف تسهم
في ضرب الصناعة برفضها تسليم
األم ــوال للصناعيني» ،وهــو مــا دفع
بــالـكـثـيــريــن طــوعــا إل ــى ال ـخ ــروج من
الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي عـبــر
«فـ ـتـ ـحـ ـه ــم ح ـ ـسـ ــابـ ــات ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــارج
وط ـل ـب ـهــم م ــن امل ـس ـت ــوردي ــن تـحــويــل
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات».
أم ــا ال ـجــري ـمــة ال ـك ـبــرى ف ـهــي «س ــداد
استحقاق سندات اليوروبوندز في 9
آذار املقبل ،إذ إنهم يحجزون أموالنا
لدفعها لــأجــانــب ،ويـحــرمــونـنــا من
األكل».

انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر
بعبدا يوم أمس بإقرار البيان الوزاري
بــاإلجـمــاع بصيغته النهائية الـتــي لم
ت ـخ ـت ـلــف ع ــن ال ـص ـي ـغــة امل ـع ـت ـم ــدة مـنــذ
يــومــن إال مــن خ ــال ت ـعــديــات طفيفة
ْ
تتعلق بـبـنـ َـدي خطة الكهرباء وعــودة
ـاء ع ـلــى طلب
ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ب ـن ـ ً
م ــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون.
على األث ــر ،دعــا رئيس مجلس النواب
نبيه بــري الــى عقد جلسة نيابية عند
ـومــي
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ق ـبــل ظ ـهــر يـ َ
ال ـثــاثــاء واألربـ ـع ــاء املـقـبـلــن ،ملناقشة
الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري والـ ـتـ ـص ــوي ــت عـلــى
الـثـقــة .ويجتمع الـيــوم املجلس األعلى
للدفاع في بعبدا .وفيما جرى التداول
ب ـم ـع ـل ــوم ــات م ـف ــاده ــا أن ه ـ ــدف ع ـقــده
تــأمــن ان ـع ـقــاد جـلـســة مـجـلــس ال ـنــواب
األس ـب ــوع املـقـبــل ،قــالــت م ـصــادر أمنية
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
اسـتـشـعــر خ ـط ـرًا نـتـيـجــة م ــا ج ــرى في
جــونـيــة وطــرابـلــس وال ـب ـتــرون لـيــل أول

من أمــس ،والتوتر الطائفي واملناطقي
ال ــذي تــا ت ـعـ ّـدي مــرافـقــي الـنــائــب زيــاد
أسود على محتجني حاولوا طرده من
مطعم في ساحل كسروان.
ومـ ــا إن ان ـت ـه ــت ج ـل ـســة إق ـ ـ ــرار ال ـب ـيــان
الـ ــوزاري حتى س ــارع رئـيــس الحكومة
حسان دياب الى طلب مساعدة عاجلة
ع ـلــى مـخـتـلــف امل ـس ـت ــوي ــات م ــن الـ ــدول
األوروبـ ـي ــة خ ــال اجـتـمــاعــه مــع سـفــراء
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــيّ .
ووجـ ــه دعـ ــوة إلــى
تلك الدول «لفتح خط ائتمان ضروري
لـتــأمــن حــاجــات لـبـنــان .كـمــا أن لبنان
ينتظر أن تـبــدأ مفاعيل مؤتمر سيدر
ب ــال ـت ــرج ـم ــة س ــريـ ـع ــا ،وخـ ـص ــوص ــا أن
ال ـح ـكــومــة وض ـعــت خ ـطــة اإلص ــاح ــات
ال ـض ــروري ــة ال ـت ــي ت ـت ــاءم م ــع بــرنــامــج
مؤتمر سيدر» .لذلك ،وكما هو موضح
في البيان الوزاري« ،سيتم إنشاء لجنة
مشتركة بــن ال ـ ــوزارات ملتابعة جميع
الـتـطــورات وخ ـطــوات التنفيذ املتعلقة
ببرنامج سيدر عن كثب».

فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ك ـ ــان الفـ ـت ــا مـ ــا ورد
ف ــي ب ـيــان كـتـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة بعد
اج ـت ـمــاع ـهــا األسـ ـب ــوع ــي حـ ــول ربـطـهــا
تشكل الحكومة وافتقادها
بني طريقة ّ
أي «ب ــرام ــج إن ـق ــاذي ــة ج ــاه ــزة وم ـع ـ ّـدة
مل ـعــال ـجــات األزم ـ ـ ــات امل ــال ـي ــة وال ـن ـقــديــة
ـا عـ ــن األزم ـ ـ ــات
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،فـ ـض ـ ً
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،وه ـ ـ ـ ــو م ــا
ي ـس ـت ــدع ــي «تـ ـجـ ـن ــب ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـت ــي
ت ـح ـم ــل أضـ ـ ـ ـ ــرارًا كـ ـبـ ـي ــرة ،وامل ـن ـه ـج ـيــة
التخصصية التي ينتمي إليها الفريق
الـحـكــومــي يـفـتــرض أن تـســاعــد إيجابًا
فــي تقدير مــا يجب اعـتـمــاده ولــو على
مراحل ملعالجة األزم ــات بــدل استمرار
املــراوحــة وخـســارة مــا تبقى مــن فرص
وإمـكــانـيــات» .وأض ــاف الـبـيــان إن أمــام
لـبـنــان اسـتـحـقــاقــات مــالـيــة فــي األشـهــر
املـقـبـلــة جـ ــاءت بـفـعــل اع ـت ـمــاد سياسة
االق ـتــراض وتــراكــم املــديــونـيــة الـعــامــة...
التصدي لهذه االستحقاقات املوروثة
يحتاج إلى ما يشبه اإلجماع الوطني،

واملسارات الجذرية في املعالجة املالية
واالقتصادية والنقدية تستوجب قرارًا
ّ
وطنيًا وتفهمًا شعبيًا».
على صعيد آخــر ،تتجه أزمــة محطات
املـ ـح ــروق ــات إل ـ ــى الـ ـح ــل ،م ــؤق ـت ــا ،بـعــد
تلويح أصحابها بالتوقف عــن العمل
احـتـجــاجــا عـلــى خـفــض وزارة الـطــاقــة
س ـعــر صـفـيـحــة ال ـب ـنــزيــن وال ــدي ــزل في
جـ ـ ـ ــدول ت ــركـ ـي ــب أسـ ـ ـع ـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات
م ـن ــذ ي ــوم ــن ،وعـ ـل ــى ت ـحـ ّـم ـل ـهــم أك ــاف ــا
إض ــافـ ـي ــة ن ـت ـي ـجــة ف ـ ــرق س ـع ــر الـ ـ ــدوالر
بـ ــن «الـ ــرس ـ ـمـ ــي» و«الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق» .إال أن
املـ ـف ــاوض ــات ال ـت ــي جـ ــرت أمـ ــس بينهم
وبــن رئـيــس الحكومة ووزارة الطاقة
ومصرف لبنان أفضت الــى إنتاج حل
ّ
ي ـق ـضــي ب ــرف ــع ن ـس ـبــة تـغـطـيــة مـصــرف
لـبـنــان لسعر امل ـحــروقــات ب ــال ــدوالر من
 %85إلى  .%90وهو ما أرضى أصحاب
املحطات واملوزعني ،مؤقتًا ،على قاعدة
«خذ وطالب».
(األخبار)

تقرير

ٍّ
«الدولة» ترفض مصادرة  700تعد على األمالك البحرية!
رلى إبراهيم

(هيثم الموسوي)

ما إن سلك ملف التعدي على األمالك
الـبـحــريــة طــريـقــه ال ــى الـنـيــابــة الـعــامــة
ال ـت ـم ـي ـيــزيــة ،ح ـتــى اسـتـبـشــر مـتــابـعــو
امل ـ ـلـ ــف خـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،وذه ـ ـ ـ ــب الـ ـبـ ـع ــض ح ـ ّـد
تصديق أنــه بــات باإلمكان استرجاع
جــزء كبير من الشاطئ املعتدى عليه
مـنــذ ع ـش ــرات ال ـس ـن ــوات .ثــاثــة أشـهــر
ّ
مرت على انتهاء املهلة املحددة بحسب
القانون الرقم  64الصادر عام ( 2017تم
تـمــديــدهــا مــرتــن) ،لتسوية املعتدين
على األمــاك البحرية أوضاعهم عبر
تسديد الرسوم الواجبة عليهم .امللف
دسـ ــم .ط ـل ـبــات «م ـعــال ـجــة» الـتـعــديــات
بـلـغــت  386طـلـبــا فـقــط مــن أص ــل أكثر
مــن ألــف مـخــالــف ،أي إن  700مخالف
امـتـنـعــوا عــن ال ــدف ــع ،وبــالـتــالــي يتيح
القانون بكل وضــوح وضــع اليد على
امل ـســاحــات املـشـغــولــة مــن امل ـلــك ال ـعــام.

(راج ـ ـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» 3 ،ك ــان ــون األول
 .)2019كــل مــا كــان ينبغي فعله على
وزارة الداخلية والقضاء املختص بعد
تحويل وزيــر الشغال السابق يوسف
فنيانوس امللف اليهما ،تطبيق أحكام
املـ ــادة  11م ــن ال ـقــانــون «لـجـهــة إخ ــاء
األمــاك العامة البحرية من شاغليها
دون ان يترتب لهؤالء أو ملن يستمدون
حـقــوقـهــم مـنـهــم اي ح ــق أو تـعــويــض
تجاه اإلدارة من أي نوع كــان» .أوحى
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي ال ـق ــاض ــي
غسان عويدات ،خالل االجتماع الذي
ع ـقــده ب ـتــاريــخ  20ك ــان ــون ال ـثــانــي من
ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،أن «الـ ـف ــرج آت» عبر
التوجه «لــوضــع الـيــد على املخالفات
ال ـت ــي ل ــم ي ـت ـقــدم أص ـحــاب ـهــا بـطـلـبــات
مـ ـع ــالـ ـج ــة واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا وم ــاح ـق ــة
أصـ ـح ــاب امل ـخــال ـفــات ال ـت ــي ل ــم يـتـقــدم
أص ـح ــاب ـه ــا ب ـط ـل ـبــات م ـعــال ـجــة أو لــم
ي ـسـ ّـددوا لتاريخه الـغــرامــات الواجبة

عـلـيـهــم» .ومــا هــي اال أي ــام حـتــى أعلن
امل ـح ــام ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـقــاضــي
ّ
غ ـســان خـ ــوري ،امل ـكــلــف بـمـتــابـعــة هــذا
امللف« ،إعطاء مهلة شهر لألشخاص
الــذيــن لــم يـتـقــدمــوا بـطـلـبــات لتسوية
أوضـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم» .وط ـ ـ ـلـ ـ ــب خ ـ ـ ـ ـ ــوري م ــن
«مـ ـ ـف ـ ــارز الـ ـش ــواط ــئ فـ ــي ق ـ ــوى األمـ ــن
الداخلي استدعاء األشخاص الــواردة
أس ـم ــاؤه ــم ف ــي جـ ــدول مــديــريــة الـنـقــل
ف ــي وزارة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،ع ـلــى أن
يـصــار إل ــى ات ـخــاذ إج ـ ــراءات قانونية
بحقهم فــي حــال امتنعوا عــن تسوية
أوضــاع ـهــم» .مــا يعني بــوضــوح أكثر
امل ــزي ــد م ــن امل ـمــاط ـلــة ال ــى ح ــن إي ـجــاد
مخرج مالئم لحل هذه األزمة لصالح
املعتدين طبعًا وتأمني فرصة إضافية
لهم ملعالجة تعدياتهم.
«األخـ ـب ــار» اتـصـلــت بــالـقــاضــي غـســان
خوري الذي شرح أن مهلة الشهر هي
لتسديد املتخلفني عن الدفع «الرسوم

امل ـت ــوج ـب ــة ع ـل ـي ـهــم مـ ـض ــروب ــة ب ـثــاثــة
أضعاف» .لكن املهلة انتهت منذ نحو
ثــاثــة أش ـه ــر ،كـيــف يـمـكــن الـقـفــز فــوق
ال ـق ــان ــون لـتـمــديــد امل ـه ــل؟ «ه ــو تــدبـيــر
روت ـي ـن ــي لـتـبـلـيــغ امل ـت ـع ـ ّـدي ب ـض ــرورة
الدفع» .ملاذا ال يتم وضع اليد مباشرة
على هــذه األمــاك العامة املشغولة ما
دام الـقــانــون يتيح ذل ــك؟ يـقــول خــوري
مؤسسات وال
بداية إن «الدولة ال تملك ّ
امكانيات لوضع اليد»ُ ،ليعقب بعدها
بأن الخطوة األولى تكون بوضع اليد
املادي الستيفاء الرسوم ،ثم البحث في
باقي االجراءات .ماذا لو لم يدفع هؤالء
مجددًا ضمن املهلة؟ «عندها سنتخذ
قـ ـ ــرارات مـ ـش ــددة ،كـتــوقـيــف املـخــالـفــن
أو ت ـجــديــد امل ـهــل م ــرة أخـ ـ ــرى»! فــوفـقــا
ل ـخــوري ،كــل املنتجعات والشاليهات
ال ـك ـب ـي ــرة دفـ ـع ــت رس ــومـ ـه ــا ،وم ـ ــن لــم
يــدفــع هــو امل ـنــازل الفقيرة واملخيمات
ال ـس ـك ـن ـي ــة مـ ــن ال ـ ـسـ ــان سـ ـيـ ـم ــون إل ــى
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الـصــرفـنــد« :تعتير يـعـنــي» ،علمًا بــأن
الئحة األسماء التي سبق أن نشرتها
«األخ ـبــار» تتضمن أسـمــاء منتجعات
ورج ـ ــال أع ـم ــال وس ـيــاس ـيــن وأح ــزاب ــا
ودور عبادة ممن لم يسددوا الغرامات
الواجبة عليهم .إذًا ،هل الدولة عاجزة
ع ــن اس ـت ــرج ــاع م ـل ـك ـهــا الـ ـع ــام؟ «أريـ ــد
ً
استيفاء الرسوم أوال ،وبعدها ننتقل
ً
الى الخطوات التالية .أصال ليس هناك
تصور بعد لكيفية وضع اليد .يحتاج
األمــر الــى آلـيــة وفــريــق عمل وموظفني
مفصولني تمامًا لهذه املهمة» .ويجدر
الــذكــر أن امل ــواد امل ــذك ــورة فــي الـقــانــون
ل ــم ت ــرف ــق ب ـم ــراس ـي ــم تـطـبـيـقـيــة آلل ـيــة
اس ـت ــرج ــاع هـ ــذه الـ ـعـ ـق ــارات املـشـغــولــة
وال ـج ـه ــاز امل ـك ـلــف بـتـنـفـيــذ األم ـ ــر .لكن
ذلـ ــك ال ي ـع ـطــي مـ ـب ــررًا ل ـل ــدول ــة ممثلة
بوزارة الداخلية وقوى األمن والقضاء
الختالق التبريرات والحجج الواهية
لسارقي األمالك البحرية حتى يتمادوا

ُيخشى من أن
يكون تعديل ً
القانون مدخال
إضافي
لتمديد
ً
ِّ
خدمة للمتعدين

في سرقتهم وانتهاكهم لهذه األمــاك.
هـ ـ ــؤالء ج ـم ـي ـع ــا ي ـب ـي ـح ــون مل ـج ـمــوعــة
ص ـغ ـي ــرة مـ ــن الـ ـن ــاف ــذي ــن وامل ـح ـظ ـيــن
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن وزع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
وأزالمـ ـه ــم ان ـت ـهــاك ال ـحــق ال ـع ــام وحــق

املــواطـنــن فــي شــاطــئ ع ــام ،ويــؤكــدون
أن سلطة هؤالء أقوى حتى من سلطة
القضاء أو أي قانون .فالقضاء تعامل
مع القانون بشكل مجتزأ ،فيما املادة
األولـ ــى مــن الـبـنــد ال ــراب ــع مــن الـقــانــون
واضحة« :يتوجب على املخالف الذي
لم يطلب معالجة وضعه خالل الفترة
امل ـم ــددة غــرامــة قــدرهــا ثــاثــة أضـعــاف
الغرامة املحتسبة فيما لو تقدم بطلب
ّ
وتطبق بحقه تدابير اإلخالء
املعالجة،
ووض ـ ــع ال ـي ــد امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا فــي
الفقرة سابعًا» .اذًا ،الــدفــع ال «يـشـ ّـرع»
وضع املتخلف عن الدفع ،بل يستتبع
بــإخــاء الـعـقــار املـشـغــول وإعــادتــه الى
ال ـ ــدول ـ ــة .ل ـك ــن ث ـم ــة م ــن ي ــر ّي ــد ت ـجــزئــة
القانون ،والقول إن من تمنع عن دفع
ال ـغ ــرام ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ــزه ـي ــدة ،وال ـتــي
هي باملناسبة عبارة عن نكتة سمجة
تعادل  $4للمتر بني صــور والناقورة
و 12دوالرًا فــي منطقة الــروشــة و$10

فـ ــي أن ـط ـل ـي ــاس و $4فـ ــي ج ـب ـيــل و$4
ونـصــف فــي طــرابـلــس ،سيذهب اليوم
لتسديد مستحقاته مضروبة بثالثة
أض ـعــاف .رغــم أن املـبــالــغ املتوقعة من
ال ـق ــان ــون ع ـنــد إص ـ ـ ــداره ت ـحــت ع ـنــوان
تمويل سلسلة الرتب والرواتب بلغت
حوالى  1200مليار ليرة ،اال أن ما ّ
تمت
َّ
يتعد خمسني مليار ليرة.
جبايته لم
الحديث عــن تمديد املهل مـجــددًا بعد
مـهـلــة ال ـش ـهــر ال ـتــي أع ـطــاهــا الـقــاضــي
خـ ــوري ،لـيــس كــامــا بــري ـئــا ،ب ــل يـقــود
الى مخاوف كثيرة ،ال سيما أن البيان
ال ــوزاري الــذي أقـ ّـر يــوم أمــس ،يتضمن
مادة تنص على اآلتي« :إعداد مشروع
قانون يعدل ويعيد النظر في القانون
الــرقــم  45بـتــاريــخ  2017/08/21حول
م ـعــال ـجــة م ـخ ــال ـف ــات األم ـ ـ ــاك ال ـعــامــة
الـبـحــريــة وإعـ ــادة الـنـظــر فــي املــراسـيــم
املتعلقة بــإشـغــال أم ــاك عــامــة بحرية
وك ــل االم ــاك الـعــامــة وال ـتــي ال تتوافر

فيها شروط الترخيص أو غير مطابقة
للقوانني املرعية االجراء» .يصعب هنا
الـتـكـهــن ب ـمــا دف ــع م ـع ـ ّـدي ال ـب ـيــان الــى
إدراج تعديالت وقوانني جديدة ،فيما
املشكلة ليست فــي نقص الـقــوانــن بل
في تطبيقها .أبــرز دليل على ذلــك هو
امتناع الــدولــة ،بسلطتيها التنفيذية
قبل
والقضائية ،عن االلتزام بالقانونّ ،
ابتكار مهل جديدة من دون وجه حق.
ً
الـخــوف أن يكون التعديل مــدخــا الى
تمديد اضافي للمهل خدمة للمعتدين
ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــاك ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـب ـح ــري ــة،
وسـعـيــا لــ«قــونـنــة» وج ــوده ــم .يتطلب
األمـ ــر إي ـضــاحــا م ــن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود
ن ـجــم ووزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة مـحـمــد فهمي
ووزيــر األشـغــال العامة ميشال نجار،
حتى لو لم يكن األخير حاضرًا خالل
إعداد البيان الــوزاري ،لكن يفترض أن
ّ
يقع امللف في سلم أولوياته.
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لبنان

لبنان
ّ
األمنية أخذه «بالجملة»
قضية ما لم تستطع القوى
ّ
العشوائية لعشرات المعتقلين،
عبر االعتقاالت
ّ
تحاول النيابات العامة أخذه «بالمفرق» بادعاءاتها
ّ
المصوبة على عدد من الناشطين .الصفة الغالبة

على االدعاءات هي «تضخيم» أفعال المعتقلين ً
وتركهم «رهائن» ألسابيع .هكذا تصبح الجنحة جناية،
ّ
ويتحول رمي الحجارة إلى محاولة قتل عناصر ّ
أمنية
ّ
األهلية ...في حين لم
والتكسير هدفًا إلثارة الفتنة

ّتتخذ النيابات أي تدابير بشأن شهادات المعتقلين حول ّ
تعرضهم
ّ
للتعذيب .ذلك كله ،بالتزامن مع اقتراب موعد التشكيالت
ّ
القضائية وهو ما يعزوه محامون إلى «محاوالت تقديم الوالء
ّ
السياسية»
للسلطة

«بالجملة»
تخالف
العامة
النيابات
ّ
وتحصد الناشطين «بالمفرق»
إيلده الغصين
مخالفات النيابات العامة ،سواء في
القضاء العادي أو العسكريّ ،
سجلت
فــي أكـثــر مــن قـضـ ّـيــة مـنــذ  17تشرين
األول ،وت ـكـ ّـررت هــذا األسـبــوع بشكل
خاص في عدد من القضايا.

هـ ـ ــذه املـ ـخ ــالـ ـف ــات ت ـظ ـه ــر ج ـل ـي ــا فــي
قـضـ ّـيــة أع ـم ــال الـشـغــب ف ــي طــرابـلــس
ال ـتــي وق ـعــت ف ــي  26تـشــريــن الـثــانــي
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ون ـ ـ ـتـ ـ ــج ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ت ــوقـ ـي ــف
ّ
غيابية.
شخصني ومــذكــرات توقيف
َ
ن ـ ــور شـ ــاهـ ــن ه ـ ــو أح ـ ــد امل ــوق ــوف ــن
فـ ــي ال ـق ـض ـ ّـي ــة م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن ش ـهــر،

ردود النيابات العامة
ردت على أسئلة «األخبار» بشأن كل ما ّ
مصادر النيابات العامة ّ
تقدم بأن «املواد
املـ ّـدعــى فيها تنطبق على األفـعــال املرتكبة وال ــواردة فــي التحقيقات األولـيــة ،مثل
قضية إحــراق واجهة املصرف أو رمي املولوتوف على مركز حزبي ،وهذه وقائع
ُ
ثابتة في التحقيق وت ِّبي تشكيل مجموعة (املادة  335عقوبات) كان قائدها ربيع
الزين ،ولذلك ّ
رد طلب إخالء سبيله إذ ال يمكن ترك القائد واإلبقاء على من عملوا
بأوامره».
ّ
املصادر ّ
ترد على مسألة عدم ّقبول طلبات إخالء السبيل ،بالقول «الطلبات كلها
ّ
ّ
ّ
التشدد في االدعاء
وصالحيتها هي
ترد من النيابات العامة ّألنها تمثل الحق العام،
للحصول على ما هو أقل منه ،ودورها الحفاظ على السلم األهلي ،لذلك فإن رمي
مولوتوف على مركز حزبي قد تكون شرارة النطالق حرب ّ
أهلية»!.
ّ
السياسية وحفاظها على مصالحها أكثر من
وعــن التصاق النيابات بالسلطة
وقوفها إلى جانب الشعب ،تجيب املصادر «قد يتعاطف النائب العام مع مطالب
املتظاهرين السلميني ،ولكن دوره ليس التعاطف مع املـخـ ّـربــن» .وعــن التدخالت
الـسـيــاسـيــة ،أك ــدت أن «مــا خــص الـسـيــاســة .فــي قــانــون وعلينا تطبيقه» .أمــا في
القضائيةّ ،
ّ
ّ
فترد
يخص اتهام القضاة باسترضاء السلطة قبيل التشكيالت
ما
املصادر «لو كان ذلك صحيحًا ملا ادعينا على من قطعوا الطرقات وطلبنا توقيفهم
تحركها إزاء إفــادات املعتقلني عن ّ
قبل اقتراب التشكيالت» .وعن عدم ّ
تعرضهم
ّ
للتعذيب وعدم االستجابة لطلبات كشف الطبيب الشرعي ،تقول املصادر «التعرض
حجة ّ
يرددها كل موقوف وفي أي ّ
للتعذيب هو ّ
قضية ،ولم يثبت لنا ذلك ،خصوصًا
ّ
أن األدلة واضحة فلماذا سيعذبونهم؟ ثمة أجهزة ال تعذيب فيها ...إضافة إلى أن
قضاة التحقيق ال ّ
يحولون إلينا دومــا ملفات من أفــادوا عن ّ
تعرضهم للتعذيب.
ُ
في املقابل هــذه التحقيقات ال تعالج مثل أي تحقيق عــادي ،إذ إن عناصر قوى
األمن ّ
يتعرضون للضرب بدورهم وبعضهم كسرت جمجمته ،وثمة جرحى في
صفوفهم ولديهم ردود أفعالهم».

وال يـ ــزال ف ــي س ـجــن ق ـي ــادة الـشــرطــة
العسكرية في الريحانية ،وقد ادعت
ع ـل ـي ــه ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
بــرئــاســة ال ـقــاضــي بـيـتــر جــرمــانــوس
بـ«محاولة قتل عناصر من الجيش».
فــاضــل ال ــدرج مــوقــوف آخ ــر م ـ ّـر على
تــوقـيـفــه ف ــي س ـجــن روم ـي ــة أك ـثــر من
شهرينّ ،
وادعت عليه النيابة العامة
العسكرية بـ«جناية الخطف» (املادة
 569م ــن ق ــان ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات) بـفـعــل
إغ ــاق بــاب مــركــز ح ــراس املــديـنــة في
طرابلس خالل الشغب.
ب ـح ـس ــب املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــد ص ـب ـل ــوح،
ّ
ّ
بالقضية مــن نـقــابــة املحامني
املـكــلــف
ُ
فــي طــرابـلــس« ،عـقــدت االثـنــن املاضي
ج ـل ـســة ت ـح ـق ـيــق ث ــان ـي ــة أمـ ـ ــام قــاضـيــة
ُالتحقيق الـعـسـكــري نـجــاة أب ــو شـقــرا،
ختم فيها التحقيق وح ـ ّـول امللف إلى
ّ
العامة للمطالعة وإبداء الرأي».
النيابة
امل ــوق ــوف شــاهــن يــواجــه تهمة أخــرى
ّ
وجهتها إليه النيابة العامة العسكرية،
ّ
ب ـش ــأن «ال ـت ـع ــام ــل بـ ـش ــدة م ــع عـنــاصــر
ق ــوى األمـ ــن أمـ ــام امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي».
خ ــال جلسة محاكمته أم ــام املحكمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،أفـ ــاد
املــوقــوف عــن تـعـ ّـرضــه للتعذيب خالل
الـتـحـقـيــق فــي وزارة ال ــدف ــاع ،وواف ـقــت
املحكمة العسكرية على طلب عرضه
ع ـلــى ط ـبـيــب ش ــرع ــي .ل ـكــن ف ــي جلسة
ّ
«تبي أن من كشف على
أول من أمس،
ً
شاهني ليس طبيبًا شرعيًا مستقال بل
طبيبة السجن (الريحانية) بما يخالف
اتفاقية مناهضة التعذيب ،إضافة إلى
وقالت
أنها أجــرت له فحصًا للسكري ُ
إنــه صــالــح لــدخــول الـسـجــن! فيما قـ ّـدم
طلب تعيني طبيب شرعي قبل أسبوع
وك ــان يـفـتــرض تـعـيــن الـطـبـيــب خــال
 24س ــاع ــة» .ال ـقــاضــي الـعـسـكــري ق ـ ّـرر،
أول م ــن أمـ ــس ،تـعـيــن طـبـيــب أس ـنــان
متخصص للكشف على شاهني ،ولكن
على نفقته الخاصة وطلب سلفة 200
ً
ألــف ليرة لــذلــك ،بــدال مــن تعيينه على
ّ
نفقة املحكمة! وقد أجلت الجلسة إلى

مصرف «االعتماد» ومركز ّ
«التيار»

فــي مـلــف آخ ــر ،يـجـمــع قـضـ ّـيـتــن :رمــي
مــولــوتــوف على مــركــز الـتـيــار الوطني
الحر في جونيه ( ،)2019/12/6وحرق
واجهة مصرف االعتماد اللبناني في
الـ ـ ــزوق ( )2020/1/5م ــن دون وق ــوع
أي إصــابــات فــي ال ـحــادث ـتــن ...ال يــزال
أرب ـع ــة أش ـخ ــاص مــوقــوفــن ف ــي املـلــف
(أخلي سبيل تسعة موقوفني آخرين).
النيابة العامة في جبل لبنان برئاسة
القاضية غادة عون ادعت على األربعة
بجرم «إثارة الحرب األهلية واالقتتال
الطائفية والشغب» وفق املادة  308من
التي تصل عقوبتها
قانون العقوبات ّ
ـاقــة املـ ّ
ـؤبــدة ،وبجرم
إلــى األش ـغــال الـشـ
«ت ـش ـك ـي ــل م ـج ـم ــوع ــة ب ـق ـصــد ارتـ ـك ــاب
الـجـنــايــات عـلــى ال ـنــاس أو األمـ ــوال أو
الـنـيــل مــن سـلـطــة ال ــدول ــة» وف ــق امل ــادة
 335م ــن الـ ـق ــان ــون ن ـف ـســه وعـقــوبـتـهــا
األش ـغ ــال الـشــاقــة املــؤق ـتــة ،وال تنقص
ع ـقــوب ـت ـهــا ع ــن  10سـ ـن ــوات إذا كــانــت
الغاية االعتداء على حياة الغير.
امل ــوق ــوف ــون األربـ ـع ــة إلـ ــى ح ـي ـنــه ،هــم:
جورج قزي ومحمد سرور (أوقفا منذ

(مروان طحطح)

ش ـه ــر) وجـ ــو ش ـل ـي ـطــا وجـ ـه ــاد الـعـلــي
اللذان أوقفا االثنني بعد استجوابهما
خ ـ ـ ــال ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـق ـيــق
واالسـتـمــاع إلــى الـشـهــود أم ــام قاضي
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ب ـع ـب ــدا بـ ـس ــام الـ ـح ــاج.
ال ـق ــاض ــي رفـ ــض إخ ـ ــاء قـ ــزي وسـ ــرور
ّ
التعرض للتعذيب
رغــم شكواهما من
ف ــي وزارة ال ــدف ــاع« ،وخ ـت ــم التحقيق
ب ــان ـت ـظ ــار م ـط ــال ـع ــة ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
وص ــدور الـقــرار الظني» وفــق املحامي
ّ
م ــازن حـطـيــط ،أح ــد املـحــامــن املكلفني
من نقابة املحامني في بيروت بمتابعة
ضرر على
امللف .ويضيف «لم يحصل ّ
قزي،
بحق
املصرف وهو أسقط شكواه
ّ
وقـ ــد تـ ـح ـ ّـول رمـ ــي امل ــول ــوت ــوف بـغــض
النظر عــن تأكيد مــا حصل مــن عدمه،
إل ــى ادعـ ــاء ب ــامل ــادة  308ح ـيــال تهديد
السلم األهلي!».
القاضي الحاج لم يبادر بشأن إفادات
التعذيب إلى إحالة امللف إلى القاضية
عــون أو إلــى مدعي عــام التمييز ،وهو

ما يفترض تعيني طبيب شرعي على
نفقة الـنـيــابــة الـعــامــة (يـحـصــل مــا هو
مـخــالــف وت ـقــع الـنـفـقــة عـلــى املــوقــوف)
وفتح تحقيق تلقائي بموجب القانون
( 2017/65ق ــان ــون ال ـت ـعــذيــب) .ووف ــق
ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،ي ـم ـكــن ل ـل ـنــائــب ال ـع ــام
إحالة امللف إلى قاضي التحقيق األول
فــي جـبــل لـبـنــان مــن دون الـحــاجــة إلــى

بدل تعيين طبيب
شرعي على نفقة
النيابة العامة تقع
النفقة على الموقوف

الضابطة العدلية وفق القانون نفسه.
ّ
القضية نفسها ،كــان ربـيــع الزين
فــي
موقوفًا ملدة أسبوع ،وقد أخلي سبيله
ّ
بكفالة ّ
مالية في جلسة االثنني .لكن دور
النيابات العامة ظهر أيضًا ،من خالل
استئناف النيابة العامة االستئنافية
ف ــي جـبــل لـبـنــان ق ــرار إخ ــاء الـسـبـيــل،
لتعود الهيئة االتهامية في جبل لبنان
وتــرفــض االسـتـئـنــاف وتخلي سبيله.
وألنـ ــه ج ــرى ال ــرب ــط ب ــن رف ــض إخ ــاء
سـبـيــل ال ــزي ــن وح ــادث ــة ســاب ـقــة ل ــه مع
ًّ
القاضية ع ــون ،يطالب املـحــامــون كــا
من النيابات العامة وقضاة التحقيق
بتعليل قــرارات ـه ــم بــالـتــوقـيــف أو بــرد
طلبات إخالء السبيل.

ّ
جمعية المصارف
«مولوتوف»

إنها قضية حسن ياسني الــذي اعتقل
أم ــام جمعية امل ـصــارف فــي  22الشهر
املاضي ،وهو واجه ّادعاءين وتعرض
للضرب لدى إلقاء القبض عليه وداخل

ثكنة الحلو قبل التحقيق معه .االدعاء
األول م ــن الـنـيــابــة ال ـعــامــة التمييزية
بـ ــ«حـ ـي ــازة املـ ــولـ ــوتـ ــوف» وأف ـ ـ ــرج عـنــه
ف ـي ـهــا ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ب ـي ــروت
فــور االستجواب .والثاني من النيابة
العامة العسكرية بـ«معاملة قوى االمن
بالشدة» وقد وافقت املحكمة العسكرية
خــال جلسة محاكمته ،االث ـنــن ،على
اخ ـ ــاء س ـب ـي ـلــه ب ـك ـفــالــة م ـل ـي ــون ل ـي ــرة.
يشير املحامون إلى أن «إشارة النيابة
الـعــامــة التمييزية بتوقيفه تـ ّـمــت قبل
التثبت من مسألة حيازته املولوتوف،
إذ لــم يــرد فــي محاضر التحقيق معه
وج ــود امل ــول ــوت ــوف ب ـحــوزتــه ،وقـضــت
بــإحــال ـتــه إلـ ــى امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة»،
ّ
القضية نفسه
ويــرون «أن الفصل في
ب ــن ال ـق ـضــاء يــن الـ ـع ــادي وال ـع ـس ـكــري
ل ـي ــس م ـف ـه ــوم ــا ،ف ــي ح ــن أن ال ـك ـفــالــة
ّ
املالية غير منطقية كونها يفترض أن
تكون ضمانة تعويضات شخصية...
لكن على ماذا؟».
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إيلده الغصين
 15شـكــوى بـجــرم الـتـعــذيــب واإلخ ـفــاء
ال ـق ـس ــري وانـ ـتـ ـه ــاك ال ـح ـق ــوق امل ــدن ـ ّـي ــة
ّادعـ ـ ــى ب ـه ــا  17م ـت ـظ ــاه ـرًا« ،ان ـت ـه ــت»
بـقــرار ملـعــاونــة مـفـ ّـوض الحكومة لدى
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ال ـق ــاض ـي ــة مـنــى
حـ ـنـ ـقـ ـي ــر ،ب ـح ـف ـظ ـه ــا ب ـش ـك ــل م ـخ ــال ــف
للقوانني واتـفــاقـيــات حـقــوق اإلنـســان.
الشكاوى هــي جــزء مــن مجموعة
هــذه
ّ
شـكــاوى يحضر مـحــامــون لتقديمها،
واملـ ـ ّـدعـ ــون ه ــم م ـت ـظــاهــرون ت ـعـ ّـرضــوا
لـعـنــف األج ـه ــزة األم ـنـ ّـيــة «أو ســواهــا»
بني  17تشرين األول  2019واألول من
شباط .2020
ّ
ّ
املتطوعني
إحصائيات لجنة املحامني
للدفاع عن املتظاهرين في هذه الفترة
بـ ّـيـنــت أن ع ــدد اإلص ــاب ــات فــي صفوف
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ب ـل ــغ  ،553ف ـي ـم ــا ج ــرى
اح ـت ـجــاز  %35مـنـهــم رغ ــم إصــابـتـهــم!
أمــا الـجـهــات املـشــاركــة فــي االع ـتــداءات

الالجئون السودانيون:
«أفارقة» أمام «األمم»

ولؤي املغربي ومازن حطيط ،خالصة
متابعة اللجنة لقضايا املعتقلني بعد
 3أش ـهــر ون ـصــف ش ـهــر ،وك ـش ـفــوا عن
مصير الشكاوى ومخالفات النيابات
العامة فيها.
الشكاوى ال ـ  15رفعها املحامون أمام
النيابة العامة التمييزية في  18كانون
األول امل ــاض ــي ،ع ــن  17مـ ّـدع ـيــا بـجــرم
التعذيب (سندًا إلى القانون )2017/65
وب ـج ــرم اإلخ ـف ــاء ال ـق ـســري (س ـن ـدًا إلــى
ّ
التعدي
الـقــانــون  )2018/105وبـجــرم
ع ـلــى ال ـح ـق ــوق امل ــدن ـ ّـي ــة لـلـمـتـظــاهــريــن
(املـ ـ ــادة  329م ــن ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات).
مسار الشكاوى ّ
بي عن ثالث مخالفات
ج ـس ـي ـمــة ،إذ أح ــال ــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
التمييزية بعد نحو أسبوع ،الشكاوى
إل ــى م ـفــوض ال ـح ـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ب ـ ــدل الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـع ــدل ــي،
وه ــذه مـخــالـفــة ل ـل ـمــادة  15مــن أصــول
ّ
الجزائية التي ّ
تنص على
املحاكمات
أنه في حال ارتكاب أي جرم جزائي من

أحالت القاضية حنقير
شكاوى التعذيب
ّ
إلى األجهزة األمنية
المشكو منها

قبل الضابطة العدلية «يكون القضاء
ال ـعــدلــي ه ــو ال ـصــالــح لـلـنـظــر ف ــي هــذا
الـ ـج ــرم» ،كــذلــك ه ــي مـخــالـفــة صريحة
ل ــأس ـب ــاب امل ــوج ـب ــة ل ـق ــان ــون مـعــاقـبــة
الـتـعــذيــب الــرقــم  2017/65واملستمدة
مــن االتـفــاقـيــات الــدولـيــة والـتــوصـيــات
ال ـصــادرة عــن مجلس حـقــوق اإلنـســان
وه ـي ـئــات امل ـعــاهــدات ال ـخ ــاص ــة ...الـتــي

م ـنــذ خـمـســة أش ـه ــر ،يـبـيــت مـحـمــد عبد
ال ـكــريــم إبــراه ـيــم عـنــد رص ـيــف «األمـ ــم».
انـتـقــل إل ــى ه ـنــاك ،نـهــائـيــا ،بـ ُعــدمــا صــار
بــا م ــأوى وبــا العمل ال ــذي أجـبــر على
تــركــه منذ عــامــن ،بسبب إصــابـتــه بــداء
السكري والفشل الكلوي .لم يجد خيارًا
غ ـي ــر «اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة» ع ـن ــد بـ ـ ــاب امل ـفــوض ـيــة
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ّ
( ،)UNHCRعلها تعيد فتح ملف لجوئه
الذي صار عمره  11عامًا .لم يحمل معه
سوى حقيبة
من آخر املساكن التي آوته ّ
ظ ـه ــر .حـقـيـبــة م ــدرس ـي ــة ي ــوض ــب فيها
أغراضه الضئيلة ،وال شيء آخر.
يقيم ابراهيم تحت الشجرة .في النهار،
ي ـت ـن ـقــل مـ ــا بـ ــن «مـ ـح ــل إقـ ــام ـ ـتـ ــه» عـلــى
الرصيف املقابل ملكتب املفوضية ،وبني
ّ
بابها عله يحظى بمقابلة أحدهم .إال أنه
لم يحظ بتلك املقابلة ،وقــد عــرف الحقًا
أن املــوظ ـفــن «ال ـك ـبــار صـ ــاروا يــدخـلــون
من الباب الخلفي للمكتب» .مرة واحدة،
وب ـع ــد اإلل ـ ـحـ ــاح ع ـل ــى م ـقــاب ـلــة أح ــده ــم،
خرج معاون رئيس األمــن ،ومن دون أن
يسمع ما يطلبه الالجئون ،قال لهم« :ال
حل» ،ثم دخل .من يومها ،لم يخرج أحد
ملقابلة املعتصمني منذ خمسة أشهر.
ابــراه ـيــم الـ ــذي ي ـنــادونــه ه ـنــاك «ب ــاب ــا»،
هــو الـيــوم «ن ـكــرة» ،يـقــول .فهو ليس أبًا
حقيقيًا بعدما فقد أبــوتــه منذ انقطاع
الـلـقــاء مــع أوالده قبل  11عــامــا ،وال هو
الج ـ ــئ ب ـس ـبــب ع ـ ــدم مـ ـب ــاالة امل ـفــوض ـيــة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــاط ــي م ـ ــع مـ ـلـ ـف ــات ال ــاج ـئ ــن
ال ـســودان ـيــن ،وال هــو مــواطــن ســودانــي
بـعــدمــا فـقــد ه ــذه الـصـفــة بسبب هــروبــه
مــن دارف ــور مــن «الـنـظــام» وع ــدم تجديد
جواز سفره من قبل السفارة السودانية
في لبنان« ،ألنني أحمل بطاقة األمم ،ما
يعني بالنسبة إليهم أنني معارض».
معاناة إبراهيم جــرجــرت الكثيرين من
السودانيني الذين يشبهونه قبل خمسة
أش ـه ــر .ب ـ ــدأوا ب ــ«ك ــم ش ـخ ــص» ،ث ــم كبر
ال ـعــدد شـيـئــا فشيئًا حـتــى وص ـلــوا إلــى
أيام قليلة ،لم يعد «املنظر
 .34لكن ،قبل ٍ
ً
يعجب األم ــم ،فاستدعوا الشرطة ليال،
ّ
ف ـفــضــت اع ـت ـصــام ـنــا ب ــال ـق ــوة واعـتـقـلــت
منا  10أش ـخــاص ،بينهم ام ــرأة» ،يقول
إبراهيم .وأول من أمس ،حضرت القوى
األم ـن ـيــة «ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى مـكــاملــة م ــن األم ــم»،
ّ
واع ـت ـق ـلــت ام ـ ــرأة أخ ـ ــرى .ه ـك ــذا ،تـقــلــص
ال ـع ــدد إل ــى  22شـخـصــا ،ف ــي مـقــابــل 11
آخرين نقلوا إلى سجن املديرية العامة

لــأمــن ال ـع ــام .ه ـنــاك ،يــواجــه املعتقلون
ت ـه ـمــة أخ ـ ـ ــرى :إق ــام ــة غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة ،مــا
يـعـنــي حـكـمــا ال ـتــرح ـيــل وتـسـكـيــر طلب
الكثيرين
ال ـل ـجــوء .وه ــو م ــا حـصــل م ــع
ّ
من الالجئني ،ومنهم حامد محمد هنو.
فهذا األخير الذي لجأ هاربًا من األحداث
فـ ــي دارفـ ـ ـ ـ ــور قـ ـب ــل  20عـ ــامـ ــا ،اع ـت ـق ـل ـتــه
القوى األمنية عام  2015أثناء اعتصام
الــاج ـئــن أمـ ــام مـكـتــب امل ـفــوض ـيــة .وقــد
سجن يومها  3أشهرّ ،
ورحل بعدها إلى
ٍ
أشهر أخرى في
السودان ،حيث قضى 3
ٍ
الـسـجــن ،هــرب بعدها إلــى قــريــة اسمها
فاما ،حيث عمل في منجم للفحم .بقي
ّ
عــام ــن ه ـنــاك يـعـمــل «ل ـطــلــع مـصــروفــي
وأعمل باسبور» .في العام  ،2017تمكن
ّ
هــنــو مــن إن ـجــاز ج ــواز سـفــر بالتهريب
بـ ــ« 5آالف س ــودان ــي ،أي مــا ي ـقــارب مئة
ـان إل ـ ــى آخ ــر
دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي» .مـ ــن م ـ ـكـ ـ ٍ
فــي ال ـس ــودان بـقــي هــاربــا ،إل ــى أن بــدأت
«ال ـث ــورة ،ونــزلــت يومها إلــى االعتصام
الـشـهـيــر وبـقـيــت  7أيـ ــام ،وعـنــدمــا بــدأت
ق ـ ــوات األم ـ ــن ب ــال ـه ـج ــوم ع ـل ـي ـنــا ،هــربــت
إلـ ّـى ســوريــا ومــن ثــم إلــى لـبـنــان» .وصل
ـام قليلة بدأ
هــنــو الــى ب ـيــروت ،وبـعــد أي ـ ٍ
اعتصامه أمــام مكتب املفوضية .ومثله
كثر ال يجدون خيارات كثيرة .هي آخر
خـيــاراتــه ،فإما «يعترفون بنا كالجئني
ومن ثم ُي ّ
عدون ملفاتنا للهجرة» ،وإما
«البحر» .فهنا «ال مستقبل ،في النهاية
أموت في البحر ،ما هو أنا ميت ميت».
يوقن املعتصمون بأن «األمم عم تقبض
م ـس ــاع ــدات ع ـلــى ط ـل ـبــات ال ـل ـج ــوء الـتــي
نقدمها ،من دون أن ّ
ّ
تبت امللفات العالقة
منذ  20عامًا وربما أكثر».
ّ
جـ ـ ــل مـ ــن ي ـع ـت ـص ـم ــون أمـ ـ ــام امل ـف ــوض ـي ــة
م ـص ـيــرهــم م ـع ـ ّـل ــق ،ف ــا امل ـفــوض ـي ــة ت ـبــتّ
ملفات لجوئهم ،وغالبًا ما يأتي الجواب
مــن الــداخــل «مــا زال قيد ال ــدرس» ،أو أنه
ّ
«تـســكــر» ،وال الـسـفــارة السودانية تسأل
عنهم .أمــا مــن حالفه الـحــظ ،فهو القادر
على تجديد طلب لجوئه أو مــن ال يــزال
ج ـ ــواز س ـف ــره صــال ـحــا ل ـت ـجــديــد اإلق ــام ــة
الـسـنــويــة .والـبـقـيــة ،هــم مـجـ ّـرد «أفــارقــة»،
كما باتوا ُيعرفون .أما «األمم» التي تقيم
ف ــي تـلــك ال ـب ــاد ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ق ــان ــون دول ــي
لــرعــايــة شـ ــؤون ال ــاج ـئ ــن ،ف ـقــد سقطت
هذه الرعاية من حساباتها ،والسؤال هنا
عــن املـســاعــدات الـتــي تــأتــي ل ـهــؤالء .كيف
ُ
تصرف؟ وأين؟
ُيــذك ــر أن ع ــدد طـلـبــات ال ـل ـجــوء املـسـ ّـجـلــة
فــي املـفــوضـيــة ي ـقــارب  2400طـلــب .وهــي
طلبات «خام» ال تزال قيد الدرس.

حق الرد

قرار قضائي مخالف للقانون يحفظ  15شكوى تعذيب وإخــفاء قسري!
والـ ـتـ ـس ـ ّـب ــب بـ ــاإلصـ ــابـ ــات فـ ـه ــي :ق ــوى
األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي وم ـك ــاف ـح ــة ال ـش ـغــب
( ،)%64الـجـيــش وم ـخــابــرات الجيش
( ،)%18.7شـ ــرطـ ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
ّ
مدنيون ( )%8.5وغير واضح
(،)%7.8
( .)%1ع ــدد االع ـت ـقــاالت ق ــارب ال ـ ـ 906
ّ
بمعدل  8توقيفات
(بينهم  49قاصرًا)،
ّ
فــي ال ـيــوم ،وت ــوزع ــت الـتــوقـيـفــات على
ال ـش ـك ــل اآلتـ ـ ـ ــي :ال ـج ـي ــش ومـ ـخ ــاب ــرات
الجيش ( 370موقوفًا) ،األمن الداخلي
ومكافحة الشغب ( ،)416أجهزة أمنية
أخرى مثل أمن الدولة وحرس مجلس
ال ـنــواب وال ـحــرس الـجـمـهــوري واألم ــن
العام ( )22وجهة غير مؤكدة (.)98
م ـســار ال ـش ـك ــاوى ال ـ ـ  15أمـ ــام الـقـضــاء
الـ ـع ــدل ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ال ُي ـظ ـه ــر إل ــى
اآلن سـ ــوى اح ـت ـم ــال إف ـ ــات املـعـتــديــن
مــن الـعـقــاب واملـحــاسـبــة املـسـلـكـ ّـيــة ،ما
دف ــع لجنة املـحــامــن إل ــى عـقــد مؤتمر
ص ـحــافــي أمـ ــس ،ف ــي ن ـقــابــة امل ـحــامــن،
ع ــرض ف ـيــه امل ـح ــام ــون غ ـي ــدا فــرنـجـ ّـيــة

تقرير

راجانا حمية

 25الجاري ،ولم يتم تحويل امللف إلى
الـقـضــاء للتحقيق فـيــه ك ــون املــوقــوف
ّ
بتعرضه للتعذيب.
أفاد
ّ
ف ـ ــي قـ ـض ــي ــة شـ ــاهـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــده ،ت ـظ ـهــر
م ـخ ــال ـف ــات ع ـ ـ ـ ّـدة ل ـل ـن ـي ــاب ــات ال ـع ــام ــة،
ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا أن الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
الـتـمـيـيــزيــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي غـســان
ع ــوي ــدات ،ل ــم تـتـخــذ أي تــدب ـيــر بـشــأن
اإلخـبــار الــذي قـ ّـدمــه لها املـحــامــون في
وقــت سابق «بـجــرم االختفاء القسري
والـتـعــذيــب» ال ــذي ت ـعـ ّـرض لــه شــاهــن،
ولـ ــم ت ـس ـت ـجــب ل ـط ـلــب ت ـك ـل ـيــف طـبـيــب
شرعي ملعاينته« ،بل اكتفت باإلفصاح
عن مكان احتجازه في وزارة الدفاع»
ّ
املتطوعني للدفاع
وفق لجنة املحامني
ّ
عن املتظاهرين ،وهــو كــان سلم نفسه
ال ــى مـخــابــرات الـجـيــش فــي  25كــانــون
األول املاضي.
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ّ
ّ
صالحية
نـصــت كــلـهــا عـلــى أن ــه تـنــاط
امل ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــة والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق واملـ ـح ــاكـ ـم ــة
ً
ب ــال ـق ـض ــاء ال ـ ـعـ ــادي ،فـ ـض ــا ع ــن م ـبــدأ
املحاكمة العادلة الــذي يمنع محاكمة
ّ
ّ
العسكرية.
املدنيني أمام املحكمة ّ
املـ ـخ ــالـ ـف ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ت ـم ــث ـل ــت ب ــإح ــال ــة
القاضية حنقير مضمون الشكاوى إلى
ّ
األمنية املشكو من عناصرها
األجهزة
(م ـخــابــرات الـجـيــش واألم ــن الــداخـلــي)
إلجــراء التحقيقات .هذه اإلشــارة وفق
مخالفة ملذكرة النائب العام
املحامني
ِ
التمييزي بإحالة الشكوى إلى قاضي
ّ
املختص ،ومخالفة للقانون
التحقيق
ّ
 2017/65الـ ــذي يــوجــب عـلــى املــدعــن
ال ـع ـ ّـام ــن إج ـ ــراء الـتـحـقـيـقــات األول ـ ّـي ــة
بأنفسهم عند االقـتـضــاء .وســأل بيان
املـ ـح ــام ــن« :ه ـ ــل ُي ـع ـق ــل أن ُي ـس ـتــدعــى
ال ـشــاكــي إل ــى ال ـح ـضــور أمـ ــام الـجـهــاز
األم ـ ـنـ ــي ال ـ ــذي ّادعـ ـ ـ ــى ع ـل ــى ع ـن ــاص ــره
بــارتـكــاب جــرم التعذيب ض ـ ّـده؟» .بعد
هذه اإلحالةّ ،قدم املحامون مذكرة إلى

النائب العام التمييزي ليعود ويصدر
قرارًا بإعادة امللفات ّ
ملفوض الحكومة.
ف ــي املــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة ،ج ــرى اس ـت ــرداد
األم ـن ـ ّـي ــة ،لكن
ال ـش ـكــاوى م ــن األج ـه ــزة ّ
وقعت املخالفة الثالثة وتمثلت باتخاذ
معاونة ّ
مفوض الحكومة قرارًا بحفظ
الـ ـشـ ـك ــاوى ،اس ـت ـن ــدت ف ـي ــه إلـ ــى «ع ــدم
قبول املـ ّـدعــن ب ــاإلدالء بإفاداتهم أمــام
فــرع املعلومات ومــديـ ّ
ـريــة املـخــابــرات».
ً
«املخالف» تناقض أوال مع
هذا القرار
ِ
إشــارت ـهــا الـســابـقــة ب ــإج ــراء التحقيق،
وثـ ــان ـ ـيـ ــا م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــرار الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
التمييزية ومع قانون معاقبة التعذيب
ّ
الدولية.
واالتفاقيات
املحامون ّ
ردوا على أسئلة الحضور،
ورف ـضــوا اق ـتــراح الـلـجــوء إلــى املحاكم
ال ــدولـ ـي ــة ك ـم ــاذ أخـ ـي ــر ،ع ـل ــى اع ـت ـبــار
أن ال ـ ـهـ ــدف هـ ــو ت ـح ـق ـيــق اس ـت ـقــال ـيــة
الـقـضــاء وتطبيق الـقــوانــن اللبنانية
واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
اإلنسان.

تعليقًا على ما نشرته «األخبار» ( )2020/02/5بعنوان «الدجاج القاتل» ،يهمنا ايضاح ما يأتي:
ّ
أوال ،مع أن ما أدلت به لكم الباحثة ديما فاعور كلينفايل رصحيح ،لكن املغالطة في:
ً
أ  -منعت وزارة الزراعة منذ  2016إستخدام الكوليستني في أعالف الدواجن ومنعت إعطاء
أذون إستيراده ،وهو بالتالي غير متوفر منذ  2016كمحفز للنمو يقدم بالعلف.
ّ
جيني  1-MCRو 1–Bla NDMال يعني أن مسببهما هو لحوم الدواجن .فقد
ب  -العثور على
يكون الخضار التي تؤكل نيئة ويتم إستخدام مياه ّ
ملوثة في زراعتها أو اللحوم املستوردة.
ّ
ج  -الحقائق العلمية تؤكد أن الحد األدنى لخلو أثر الكوليستني في أجسام الطيور والحيوانات
قبل ذبحها هو يوم واحد فقط كي يزول عن جسم وخاليا الطيور .فما بالكم وأن املزارعني
عمال بتعميم وزارة الزراعة.
توقفوا عن إستخدامه قبل عشرة أيام من الذبح ً
ثانيًا :تؤكد النقابة اللبنانية للدواجن أن كل املزارعني منتجي الفروج ال يستخدمون الكوليستني
ال في األعالف وال في املاء منذ .2016
ثالثًا :إن دراسة الدكتور عصمت قاسم لم ّ
تتطرق إلى وجود الكوليستني في اللحوم .إنما تبني
له وجود كوليستني في سواد الدواجن وفي املجارير الصحية واملياه املبتذلة .هذا ال يعني أن
الدواجن ولحومها مسؤولة عن نتائج دراسته كما ّ
يصرح هو.
رابعًا :من املعروف علميًا أن ُّ
تعرض البكتيريات لحرارة تفوق ال ــ 100درجــة مئوية تقضي
ّ
عليها .فلحوم الدواجن ال ولم تؤكل نيئة في أي مكان في العالم .وإذا كان هنالك تخوف من
ّ
تحورات البكتيريات عند ّ
تعرضها ملضادات حيوية كالكوليستني في اللحوم ،فهي قد تكون
ّ
في اللحوم الحمراء التي قد تؤكل نيئة كما هي أو بشكل كبة نيئة.
ّ ّ
ّ
جيني
لكل هذه الشروحات واألسباب يتبي أن لحوم الدواجن غير مسؤولة عن العثور على
 1–MCRو  1-bla NDMفي عينات جرثومية لدى اإلنسان.
النقيب املهندس موسى فريجي النقابة اللبنانية للدواجن
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رياضة

رياضة
ّ
السلة اللبنانية

سبوت اليت

السلة باألرقام
العبي
رواتب
ّ

ٌ
ٌ
عقود مضخمة ومستقبل غامض
لألندية والبطولة
كان المال دائمًا جزءًا ال يتجزأ من كرة
السلة اللبنانيةّ ،
فحول حياة األكثرية
الساحقة من الالعبين الى احترافية.
لكن بين الماضي القريب واليوم،
ّ
األمور وباتت األموال التي كانت
لت
تبد
ّ
كفيلة بحل أي خالف أو التي توصل
أي اتفاق بين األندية والالعبين الى
هي المشكلة التي
نهاية سعيدةّ ،
ّ
تعطل اللعبة .أقله هذا ما بدا في
اللقاء الحواري األخير
شربل ّ
كريم
لم يسقط الكالم عن تضخم كبير في
س ــوق الع ـبــي ك ــرة الـسـلــة ف ــي األعـ ــوام
ال ـخ ـم ـســة األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى أقـ ــل ت ـقــديــر.
كـ ـثـ ـي ــرون تـ ـح ــدث ــوا عـ ــن ت ـس ـ ّـب ــب ه ــذه
امل ـس ــأل ــة ب ــإي ـص ــال األن ــدي ــة الـ ــى حــالــة
صـ ـعـ ـب ــة عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار م ـ ــا حـ ـص ــل م ــع:
هومنتمن ،بيبلوس وغيرهم.
الحكمةّ ،
آخ ــرون ح ــذروا مــن انـفـجــار أو انهيار
مــرت ـقــب م ـنــذ ث ــاث أو أربـ ــع س ـن ــوات،
ً
وهو ما حصل فعال وسط الصعوبات
االقتصادية التي عانتها البالد العام
املــاضــي ،والـتــي هــددت وجــود العديد
مــن أنــديــة الــدرجــة األول ــى التي حامت
الشكوك حول مشاركتها في البطولة.
ّ
الـ ـك ــارث ــة ح ــل ــت ب ــال ـف ـع ــل م ــع ان ـط ــاق
أح ـ ـ ـ ــداث  17تـ ـش ــري ــن األول وفـ ـق ــدان
األم ــوال مــن صناديق األنــديــة ،فباتت
عقود الالعبني حبرًا على ورق ،وبدأت
عـمـلـيــة ش ـ ّـد ال ـح ـبــال ب ــن األن ــدي ــة من
جـ ـه ــة ،وال ــاعـ ـب ــن ووكـ ـ ــاء أع ـمــال ـهــم
ّ
مجمدة ،عقود
من جهة أخــرى .عقود
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ملغاة ،وعقود طــرأت عليها تعديالت
مـشـتــركــة ت ـم ـحــورت ح ــول أم ــر وحـيــد
وه ــو تـخـفـيــض قـيـمـتـهــا تـمــاشـيــا مع
الظروف املالية الصعبة التي يعيشها
الجميع.
من هنا ،كان الظرف القاهر ماليًا أكثر
منه أمنيًا في ما خص كرة السلة ،وهو
أم ــر ال يـخـتـلــف عـلـيــه اث ـن ــان ،إذ حتى
األن ــدي ــة وأوس ـ ـ ــاط ال ــاع ـب ــن ال تنكر
اليوم أن عــدم استئناف البطولة بأي
شكل من األشكال هو بسبب صعوبة
الـتــوصــل ال ــى تـســويــات مــالـيــة ،بينما
بــدا ّ
جليًا فــي الـلـقــاء ال ـحــواري األخير
ال ـ ـ ــذي عـ ـق ــده االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،أن ال ــاع ـب ــن
وإن ك ــان ــوا راض ـ ــن ب ـح ـســم جـ ــزء مــن
مستحقاتهم قد يتخطى ربما الـ ،%40
فإنهم يرفضون اللعب مجانًا.

األندية «قتلت» نفسها
ما حصل خالل مواسم خلت وأوصل
ال ـ ــى ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـح ــال ـي ــة ه ــو مـشـهــد
أش ـب ــه ب ـمــن يـطـلــق ال ـن ــار ع ـلــى قــدمــه
مــن دون أن ي ـكــون مــدركــا لـلـعــواقــب،
فــاألنــديــة اللبنانية «قـتـلــت» نفسها
عـ ـن ــدم ــا دف ـ ـعـ ــت الـ ـغ ــال ــي وال ـن ـف ـي ــس
ٌ
قسم
للتعاقد مــع الــاعـبــن ،فحصل
أرقام ال
ال يستهان به من هؤالء على
ٍّ
يستحقونها ،وخصوصًا مع تسلح
األن ــدي ــة ب ـم ـت ـمـ ّـولــن ف ــي ت ـلــك الـفـتــرة

التي شهدت وجود أسماء مثل وديع
العبسي (الـحـكـمــة) ،أحـمــد الصفدي
(املـتـحــد طــراب ـلــس) ،شــربــل سليمان
(عـمـشـيــت) ،نبيل ح ــواط (بيبلوس)
وهشام الجارودي (الرياضي).
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ق ـيــل إن ع ـقــد ف ــادي
الـخـطـيــب م ــع عـمـشـيــت بـلــغ  400ألــف
دوالر فــي املــوســم ،واسـتـقــدم الحكمة
جــول ـيــان خـ ــزوع بـعـقــد قـ ــارب ال ـ ـ 350
ّ
ألفًا للموسم .أرقـ ٌ
ـام يمكنها أن تغطي
ّ
ميزانية نــاد لـكــرة ال ـقــدم ،لـكــن العبني

يسعى بعض الالعبين إلى الحصول على مكاسب سريعة (سركيس يريتسيان)

محليني حصلوا عليها رغــم إنكارهم
أح ـي ــان ــا ك ـمــا ه ــي حـ ــال األن ــدي ــة الـتــي
ّ
بصحة األرقــام املتداولة،
ارتبطوا بها
والـتــي بــدا ثقلها أكـبــر بفعل التعاقد
مع أجانب من الطراز الرفيع أيضًا ،ما
أثقل كاهل غالبية األندية.
مـنــذ تـلــك ال ـف ـتــرة ت ـحــدث الـبـعــض عن
ح ـل ــول ،ف ـكــان ال ـت ـســويــق األول لـفـكــرة
االع ـت ـمــاد عـلــى ثــاثــة الع ـبــن أجــانــب
ك ـ ــون ك ـل ـف ـت ـهــم امل ــالـ ـي ــة أق ـ ــل مـ ــن كـلـفــة
الالعبني املحليني .هو أمر ثبت أنه غير
دق ـيــق فــي مـحـطــات ع ــدة ،وخـصــوصــا
مع ذهاب أندية الصف األول الى ضم
أجانب بمبالغ ضخمة لتعزيز فرصها
بالفوز في البطولة ،وذلــك في مــوازاة
اق ـت ـنــاع كـثـيــريــن ب ــأن ال ـه ــدف م ــن هــذا
ال ـطــرح وإق ـ ــراره ك ــان لتقليص ال ـهـ ّـوة
ال ـف ـن ـيــة م ــع ال ـ ـنـ ــادي ال ــري ــاض ــي ال ــذي
ض ـ ّـم أب ــرز الــاع ـبــن املـحـلـيــن وتمكن
مــن الـسـيـطــرة عـلــى الـلـقــب عــن ج ــدارة
واستحقاق.

انخفاض قيمة العقود
الـ ـع ــودة ال ــى ثــاثــة أو أرب ـع ــة مــواســم
ســابـقــة ،تظهر األم ــور ّ بشكل أوض ــح،
بشكل كبير،
إذ إن قيمة العقود تدنت
ٍ
فباتت العقود املكلفة التي ال تتجاوز
الـ  100ألف دوالر قليلة جـدًا ،ال بل إن
امل ـعــدل ال ـعــام لقيمة ع ـقــود كــل العبي
الـ ـ ــدوري ال ي ـصــل ال ــى  40أل ــف دوالر
لالعب في املوسم الواحد.
ً
نـجـ ٌـم مثل الخطيب مـثــا يتلقى أجـرًا
ي ـع ـ ّـد ب ــن األعـ ـل ــى ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،وهــي
مسألة منطقية ،فهو يحصل بحسب
املعلومات على ما يقارب ال ـ  150ألف
دوالر لقاء املوسم املؤلف من  8أشهر.
لكن هناك عقود كبيرة قد ال تلتقي مع
صعوبة املرحلة التي تعيشها األندية
ّ
بحسب متابعني ،فيصل عقد كــل من
وائ ـ ــل ع ــرق ـج ــي وع ـل ــي ح ـي ــدر الـ ــى مــا

صليبي وكريم زينون.

تسويات منتهية وأخرى ّ
مجمدة

قتلت األندية
نفسها عندما دفعت
الغالي والنفيس
للتعاقد مع الالعبين

يقارب الـ  200ألف ،علمًا بأن الرياضي
ّ
يعد من أكثر األندية إنفاقًا ،فيتخطى
عـقــد أمـيــر سـعــود الـ ـ  100أل ــف دوالر،
بينما ارتـبــط اسـمــاعـيــل أحـمــد وجــان
ً
عبد الـنــور بعقدين يمنح كــا منهما
بــن الـ ـ  150ألـفــا وال ـ ـ  160أل ـفــا ،بينما
تخطت قيمة عقد باسل بوجي الـ 140
ألــف دوالر ،والمــس هايك غيوقجيان
الـ  90ألفًا ،وهو املبلغ التقريبي الذي
قـيــل إن ــه يـحـصــل عـلـيــه قــائــد منتخب
ل ـب ـنــان وف ــري ــق بـ ـي ــروت إي ـل ــي رس ـتــم.
ك ـمــا ي ـبــدو الف ـتــا أن الع ـبــا م ـثــل كــريــم
عز الدين لم يتجاوز الـ  22من العمر،
ول ــم يـثـبــت نـفـســه ح ـتــى اآلن ف ــي كــرة
السلة اللبنانية يحصل على حوالى
 120ألـ ــف دوالر ،وهـ ــو ال ــرق ــم نـفـســه
الــذي يحصل عليه تشارلز تابت رغم
ّ
تحوله الى أحد أفضل العبي الدوري
في األعوام األخيرة.
هنا ،يبدو التفاوت كبيرًا بني عقود
أندية الطليعة وغيرها من األندية،
أمـ ـث ــال أطـ ـل ــس ال ـ ـفـ ــرزل الـ ـ ــذي تـشـيــر
املعلومات الى أن أكبر عقوده يصل
الى  25ألف دوالر ،وهو رقم يقارب ما
يمنحه هــوبــس لالعبني يـعـ ّـدون من
الــواعــديــن فــي كــرة السلة اللبنانية،
أم ـ ـ ـثـ ـ ــال :عـ ـل ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،غ ــاب ــري ــال

بعد مــرور ثالثة أيــام على املهلة التي
أعـ ـط ــاه ــا االتـ ـ ـح ـ ــاد ل ــأن ــدي ــة ل ـتــأك ـيــد
مـشــاركـتـهــا ف ــي ال ـب ـطــولــة م ــن عــدمـهــا
بعد توصلها الى اتفاقات مع العبيها
(تنتهي املهلة في  14شباط الحالي)،
علمت «األخبار» بأن ّأيًا من األندية لم
يتفق مع العبيه على صيغة نهائية،
مــا يعني أن خطر استكمال البطولة
هو أمر واقع.
خطر ال ّ
ٌ
بد من الشعور به ،وخصوصًا
ف ـ ــي ظ ـ ــل ك ـ ـ ــام ل ــاعـ ـب ــن م ـ ــن أنـ ــديـ ــة:
الـحـكـمــة ،هــومـ ّنـتـمــن ،املـتـحــد وأطـلــس
بــأنـهــم ل ــم يـتـلــقــوا أي راتـ ــب مستحق
قبل  17تشرين األول املــاضــي ،بينما
يبقى لالعبي أنيبال زحلة راتــب لدى
نــاديـهــم ،وتـتـضــارب املـعـلــومــات حــول
بقاء راتب أو اثنني لالعبي بيبلوس.
من هنا ،ليس مستغربًا أن يطفو كالم
في الشارع السلوي حول ّ
نية الحكمة
الطلب مــن العبيه اللعب دون مقابل،
رغ ــم أن ــه ال يـمـكــن ال ـجــزم ح ــول الـكــام
املتداول كون اإلدارة الحكماوية عملت
لـتــذويــب ال ــدي ــون ال ـتــي أثـقـلــت خزينة
النادي.
أم ـ ــا فـ ــي هــوم ـن ـت ـمــن ف ـي ـب ــدو ال ــوض ــع
غ ــام ـض ــا ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ب ـخ ـصــوص
املشاركة من عدمها ،في ظل ما يعانيه
ً
النادي أصــا ،بينما كــان كــام املتحد
ب ــأن ــه م ـس ـت ـع ــد ل ـل ـم ـش ــارك ــة بــاع ـبــن
سـيـخــوضــون غ ـمــار الـبـطــولــة مـجــانــا،
غير مستغرب ،ففي نهاية املـطــاف لم
ي ـعــد الـ ـن ــادي ال ـش ـمــالــي ي ـضــم أس ـمــاء
أس ــاسـ ـي ــة ،ف ـق ــد ه ــاج ــر إدوار ب ـش ــارة
وتيموتي سعدة الى الواليات املتحدة،
ومثلهم فعل عمر األيوبي برحيله الى
بـلـغــاريــا (شـ ــارك مــع الــوثـبــة ال ـســوري
كأجنبي في دورة دبي).
ـت ذكـ ــرت فـيــه م ـص ــادر ن ــادي
وف ــي وقـ ـ ٍ
أنيبال بأن العبيه على استعداد للعب
من دون مقابل ،تبدو الصورة ضبابية
ف ــي ب ـي ـب ـلــوس م ــع كـ ــام إداري ح ــول
ٍّ
تـ ّ
ـوصــل الـنــادي الــى حــل مــع الالعبني،
ـام مغاير لـهــؤالء وقــد ذكــره
مقابل ك ـ ٍ
رودريغ عقل في مقابلة إذاعية عندما
كشف بأن أحدًا لم يتواصل معه.
لذا ،تبدو األمــور واضحة في األندية
التي بدت أكيدة من أجوبتها ،أمثال
ال ــري ــاض ــي الـ ــذي وافـ ــق الع ـب ــوه على
تخفيض بنسبة  %35فــي عقودهم،
مـقــابــل نسبة ت ـتــراوح بــن  30و%40
لـ ـ ـ ــدى أنـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــان ـ ـف ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـيـ ــروت
وهوبس.
أم ــا مــا هــو مــؤكــد أك ـثــر ،ف ــإن الالعبني
ـرص
ال ــذي ــن ت ــرك ــوا لـبـنــان بـحـثــا ع ــن ف ـ ٍ
أخرى بعيدًا عن كرة السلة لن يعودوا
للعب هنا ،بينما سيذهب منذ اليوم
الــاع ـبــون ال ـبــاقــون ال ــى الـتــركـيــز على
أعمالهم الخاصة كونهم يــدركــون أن
غ ـدًا لــن ي ـكــون مـثــل األم ــس ال لناحية
الحصول على عقود كبيرة أو لناحية
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ـبــالــغ بـ ــالـ ــدوالر ،ما
ي ـع ـن ــي أن س ـع ـي ـه ــم ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
مـ ـك ــاس ــب س ــريـ ـع ــة قـ ـب ــل أن ي ـص ـعــب
الــوضــع أكـثــر هــو أمــر واق ــع ال محالة،
والدليل كــام علي حيدر خــال اللقاء
الـ ـح ــواري ،حـيــث طـلــب حـصــولــه على
مستحقاته بالليرة اللبنانية ،بينما
شهدت الكواليس طلب بعض الالعبني
الــدولـيــن امل ــال لـقــاء الــدفــاع عــن أل ــوان
منتخب لبنان ،وهــو أمــر من شأنه أن
يفتح الباب على مشكلة جديدة.

نجوم أوروبا في المستشفى
خالل األيام واألسابيع القليلة
الماضية تعرض عدد كبير
من الالعبين في الدوريات
االوروبية الكبرى لإلصابة،
ومن المتوقع غياب
بعضهم لفترات طويلة.
هذه اإلصابات تعود ألسباب
ّ
عدة واحدة منها ضغط
المباريات واإلرهاق ،كما
ألسلوب حياة الالعبين غير
الصحي أحيانًا دور في ذلك
ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة غـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــو سـ ـ ـب ـ ــورت
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة أن إص ــاب ــة ال ـب ــرازي ـل ــي
ن ـي ـمــار دا سـيـلـفــا ال ت ـب ــدو خـطـيــرة،
ولـ ـك ــن الـ ــاعـ ــب ي ـع ــان ــي مـ ــن مـشـكـلــة
فــي الـضـلــوع ،لــن تجعله جــاهـزًا قبل
مــواج ـهــة أومل ـب ـيــك ل ـي ــون ي ــوم األح ــد
امل ـق ـبــل ف ــي ال ـج ــول ــة  24م ــن ال ــدول ــي
امل ـح ـلــي ،ألن ــه يـحـتــاج ل ــراح ــة  8أي ــام
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل .وجـ ـ ـ ــاءت اإلصـ ــابـ ــة فــي
م ـب ــاراة بــاريــس س ــان ج ـيــرمــان أمــام
مونبلييه ( )0-5في الجولة الـ 22من
ال ــدوري الفرنسي .وأضــافــت الشبكة
أن الالعب البرازيلي يلتزم بتعاليم
ص ــارم ــة م ــن ال ـج ـهــاز الـطـبــي ليكون
الئـقــا ملــواجـهــة بــروسـيــا دورتـمــونــد،
ف ــي ذه ــاب دور ال ـ ــ 16لـ ــدوري أبـطــال
ّ
أوروب ــا .وقــد علق الـنــادي الباريسي
بدوره في بيان أن الفحوصات التي
أجــريــت لــاعــب أك ــدت وج ــود إصــابــة
على مستوى األضــاع ،دون تحديد
امل ـ ــدة ال ـت ــي س ـي ـغ ـيــب ف ـي ـه ــا ،ويـمـيــل
مسؤولو نادي باريس سان جيرمان
الـفــرنـســي ملـنــح نـيـمــار أق ـصــى راح ــة
ممكنة للتعافي من اإلصــابــة .وغاب
نـيـمــار عــن التشكيلة الـتــي توجهت
إل ـ ــى م ـل ـعــب دي الب ـي ـج ـي ــور مل ــاق ــاة
نانت والتي انتهت بفوز الباريسيني
بنتيجة ( ،)1-2كما خلت التشكيلة
أيـضــا مــن الـبــرازيـلـيــن ماركينيوس
وتـيــاغــو سيلفا واإلسـبــانـيــن خــوان
ب ـ ـيـ ــرنـ ــات وأنـ ـ ـ ـ ــدر ه ـ ـيـ ــريـ ــرا وك ــول ــن
داغبا وعبدو ديالو ،فيما عاد إليها

أبرز مباريات
اليوم

املدرب كيكي سيتني لتعويض غياب
الجناح الفرنسي هم :أليكس كوالدو،
الـ ــذي ان ـضــم ث ــاث مـ ــرات ح ـتــى اآلن
إلى قائمة الفريق منذ مجيء كيكي
سيتيني ،املهاجم األلباني راي ماناج
الـ ـ ــذي ض ـم ــه ال ـ ـنـ ــادي خ ـ ــال ال ـش ـهــر
املــاضــي ،وش ــارك فــي الـتــدريـبــات مع
ال ـفــريــق ً األول قـبــل م ـب ــاراة ليفانتي
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادوري ك ـي ـكــي
سافيريو العب الفريق الرديف.
وت ــأت ــي إص ــاب ــة ديـمـبـيـلــي ف ــي الــوقــت
الـ ـ ـ ــذي ي ـف ـت ـق ــد فـ ـي ــه الـ ـف ــري ــق ل ـلــويــس
س ــواري ــز ح ـتــى ن ـهــايــة امل ــوس ــم أي ـضــا.
ف ـق ــد أعـ ـل ــن ال ـ ـنـ ــادي فـ ــي وق ـ ــت ســابــق
أن مـهــاجـمــه األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي لــويــس
سـ ــواريـ ــز ،سـيـغـيــب مل ــا يـ ـق ــارب أرب ـعــة
أش ـ ـهـ ــر ع ـ ــن امل ـ ــاع ـ ــب بـ ـع ــد خ ـضــوعــه
لعملية جــراحـيــة فــي ركـبـتــه اليمنى.
ويأتي غياب الالعبني في فترة حرجة
على الفريق إثــر إقالة املــدرب ارنستو
فالفيردي ،واملنافسة القوية مع ريال
م ــدري ــد عـلــى صـ ــدارة الـلـيـغــا م ــن دون
إغـفــال التحضير لـخــوض ال ــدور ثمن
ال ـن ـهــائــي م ــن م ـســاب ـقــة دوري أب ـطــال
أوروبا ضد نابولي اإليطالي.

ليفربول بال مانيه

الـكــامـيــرونــي ج ــان ـ ايــريــك تـشــوبــو ـ
موتينغ بعد تعافيه من اإلصابة.

ديمبيلي وسواريز
غـ ـ ـ ــادر الـ ـجـ ـن ــاح الـ ـف ــرنـ ـس ــي ع ـث ـمــان
ديمبيلي تدريبات فريقه برشلونة
بـ ـع ــد تـ ـع ــرض ــه النـ ـتـ ـك ــاس ــة ج ــدي ــدة
فــي الـعـضـلــة الـخـلـفـيــة للفخذ بــدايــة
ّ
وصرح النادي الكاتالوني
األسبوع.
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان عـ ـل ــى م ــوقـ ـع ــه ال ــرسـ ـم ــي:
«خـ ــال الـحـصــة الـتــدريـبـيــة لصباح
اليوم (االثنني املاضي) ،شعر عثمان
ديمبيلي ببعض االنزعاج في ساقه

الـيـمـنــى نـتـيـجــة إلره ـ ــاق الـعـضــات.
سـ ـ ـ ـ ــوف يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة
التأهيل» .وعانى الالعب البالغ من
العمر  22عامًا سلسلة من اإلصابات
منذ انتقاله إلــى كامب نو قادمًا من
ب ــروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األملـ ــانـ ــي ع ــام
ّ
 ،2017ولم يشارك هذا املوسم إل في
تسع مـبــاريــات ،سجل خاللها هدفًا
واحـ ـ ـدًا .وح ـســب املـعـلــومــات الـ ــواردة
مــن صحيفة «م ــون ــدو ديـبــورتـيـفــو»
فإن ثالثة أسماء من الفريق الرديف
وف ــري ــق ال ـش ـب ــاب ،ق ــد يـسـتـعــن بها

سيغيب
مانيه ثالثة
أسابيع
بحسب
التقديرات (أ
ف ب)

تـ ـع ــرض ن ـج ــم ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي
ســاديــو مــانـيــه إلصــابــةٍ عـلــى مستوى
الركبة ،خالل مواجهة وولفرهامبتون
فــي خـتــام منافسات الـجــولــة ال ــ 24من
منافسات ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز.
ً
وذكرت صحيفة «آس» اإلسبانية ،نقال
عــن تقارير إنكليزية ،أنــه مــن املتوقع
غ ـيــاب مــانــي ع ــن امل ـشــاركــة م ــع حــامــل
لـقــب دوري أب ـطــال أوروبـ ــا مل ــدة تصل
إل ــى  3أســابـيــع (انـتـهــى مـنـهــا حــوالــى
 10أي ــام) .واضـطــر الــاعــب السنغالي

يستمر غياب هاري
كاين ورحيم ستيرلينغ
عن توتنهام والسيتي

ديبورتيفو آالفيس
 xإيبار
22:00
روما  xبولونيا
21:45
آينتراخت فرانكفورت
 xأوغسبورغ
21:30
آنجيه  xليل
21:45
ّ
للخروج بعد شعوره باإلصابة ،ليحل
ً
بــدال منه الالعب الياباني مينامينو،
فــي الـظـهــور الـثــانــي مــع «ال ــري ــدز» في
الدوري اإلنكليزي منذ انضمامه خالل
فترة االنتقاالت الشتوية الجارية ،من
ريد سالزبورغ النمساوي.
وحـ ـق ــق ل ـي ـف ــرب ــول ف ـ ــوزًا ص ـع ـبــا عـلــى
مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (-2
 )1فــى املـبــاراة التى جــرت على ملعب
مولينيو ،ثــم ألحقه بـفــوزيــن مقنعني
أمام ويستهام ( )0-2وساوثهامبتون
( )0-4بـغـيــاب مــانـيــه ،لـيــرتـفــع رصيد
ً
ال ـ ـفـ ــريـ ــق إلـ ـ ـ ــى  73نـ ـقـ ـط ــة ،مـ ــواصـ ــا
تحليقه في الـصــدارة بفارق  22نقطة
عــن مانشستر سيتي صــاحــب املــركــز
الثاني.
وهناك العديد من الالعبني املصابني
أيـضــا فــي أوروبـ ــا أبــرزهــم نـجــم نــادي
بــروس ـيــا دورت ـم ــون ــد م ــارك ــو روي ــس،
والعـ َـبــا نــادي بــايــرن ميونيخ األملاني
أي ـضــا بـيــريـسـيـتــش والـظـهـيــر األيـمــن
أودريو زوال الذي جاء أخيرًا من ريال
مدريد إلــى النادي البافاري .ويخسر
ريـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد أيـ ـض ــا جـ ـه ــود ال ـن ـجــم
ال ـب ـل ـ َج ـي ـكــي إي ــدي ــن هـ ـ ـ ــازارد الـ ـ ــذي لــم
اآلن من اإلصابة.
يتعاف تمامًا حتى َ
وف ــي إن ـك ـل ـتــرا ل ــم ي ـت ـعــاف ن ـجــم ن ــادي
ت ــوت ـن ـه ــام ه ـ ــاري ك ــاي ــن م ــن اإلص ــاب ــة
التي تعرض لها أخـيـرًا ،فيما يعاني
مانشستر سيتي كثيرًا بسبب غياب
العبه املتألق رحيم استيرلينغ .وفي
إيطاليا أيضًا يتواصل غياب املدافع
امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم جـ ــورج ـ ـيـ ــو ك ـي ـل ـي ـن ــي عــن
يوفنتوس...
(األخبار)

حول العالم
هزائم متتالية ،ونجح في الفوز على ستراسبوغ ورين
ّ
ليرتقي إلــى املركز الرابع مستفيدًا من تعثر مونبلييه
وليون وبات على بعد ثالث نقاط فقط من رين الثالث.
وسيحاول ليل استغالل املعنويات املهزوزة لدى مضيفه
الذي كان ثانيًا منتصف الدور األول قبل أن يجد نفسه
في املركز الثالث عشر ،بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في
مبارياته التسع األخيرة بينها أربع مراحل متتالية من
دون تذوق طعم االنتصار.

هالل القدس يصل اليوم إلى بيروت

يصل اليوم نادي هالل القدس الفلسطيني إلى العاصمة
اللبنانية بـيــروت عند الساعة  ،19:50اسـتـعــدادًا للقائه
نــادي العهد اللبناني يوم االثنني املقبلُ .يذكر أن اللقاء
ي ـجــري ف ــي اف ـت ـتــاح م ـبــاريــات املـجـمــوعــة األولـ ــى ضمن
منطقة غرب آسيا في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
عند الساعة السابعة من مساء يوم االثنني املقبل على
ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.
والالعبني تاليا عازار ومحمد بيروتي (تحت  15سنة)
وياسمينا الهبش ورام ــز الــدقــدوقــي (تـحــت  12سنة).
ّ
وحققت بطلة لبنان تاليا عــازار امليدالية الذهبية ولقب
البطولة التي أقيمت بعد املعسكر الذي جمع نخبة العبات
دول غرب آسيا ّ
وتأهلت إلى نهائيات القارة اآلسيوية،
ّ
فيما حلت ياسمينا الهبش في املركز الثالث (ميدالية
ّ
برونزية) لفئة الصغيرات (تحت  12سنة) وتأهلت أيضًا
إلى نهائيات آسيا.

تاليا عازار وياسمينا الهبش إلى
نهائيات آسيا

شارك لبنان في معسكر «أمل» لكرة الطاولة الذي أقيم
في العاصمة السعودية الرياض تحت إشــراف االتحاد
الــدولــي للعبة لفئات األشـ ّبــال تحت  15سنة والصغار
تـحــت  12سـنــة ،ببعثة مــؤلـفــة مــن مــالــك الـطــويــل مـ ّ
ـدربــا

ليل لمواصلة صحوته

يسعى ن ــادي ليل الــرابــع إلــى مــواصـلــة صحوته عندما
ّ
يـحــل ضيفًا على أنجيه الـثــالــث عـشــر ،الـيــوم ()21:45
في افتتاح املرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا
في كرة القدم التي تختتم بقمة نارية بني باريس سان
جيرمان وضيفه ليون.
واستعاد ليل توازنه في املرحلتني األخيرتني بعد ثالث

جيرارد يشيد بحاجي االبن

تــألــق إيــانـيــس حــاجــي ،وهــو ابــن نجم رومــانـيــا املعتزل
جــورجــي حــاجــي ،فــي ظ ـهــوره األول مــع نــاديــه الجديد
غــاسـجــو ريـنـجــرز عـنــدمــا أح ــرز لــه ه ــدف ال ـفــوز على
هايبرنيان ( )1-2في الدوري االسكتلندي املمتاز لكرة
الـقــدم ليل األرب ـعــاء ـ الخميس .وك ــال ستيفن جـيــرارد
م ــدرب ريـنـجــرز املــديــح لــاعـبــه الـجــديــد امل ـعــار مــن غنك
البلجيكي فــي آخــر يــوم من
ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة.
وق ـ ــال جـ ـ ـي ـ ــرارد« :إي ــان ـي ــس
م ــوهـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ـدًا .فــي
الـ ـش ــوط األول بـ ــدأ يتكيف
مـ ــع ال ـل ـع ــب فـ ــي اس ـك ـت ـل ـنــدا
ويـتـعــرف إلــى الــاعـبــن .في
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي كـ ــان أداؤه
أكثر قوة».

تورونتو يواصل التألق

قــاد الجناح اإلسباني سيرج إيباكا فريقه تورونتو
راب ـت ــورز حــامــل الـلـقــب إل ــى ال ـفــوز الـثــانــي عـشــر على
ال ـت ــوال ــي وكـ ــان م ـث ـي ـرًا ع ـلــى ح ـس ــاب ضـيـفــه إنــديــانــا
بيسرز ( )118-119في دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفني .وسـجــل إيـبــاكــا ،الكونغولي األص ــل30 ،
نقطة وهي أكبر غلة له هذا املوسم ،بينها ثالثية الفوز
قـبــل  30ثــا ّنـيــة مــن نـهــايــة الــوقــت األص ـلــي حـيــث كــان
فريقه متخلفًا بفارق سلة واحــدة ،مع سبع متابعات
بينها ست دفاعية وثالث تمريرات حاسمة .ومن جهة
ثانية واص ــل بوسطن سلتيكس م ـطــاردة ميلووكي
وتورونتو بفوزه على ضيفه أورالندو ماجيك (-116
 .)100أم ــا ل ــوس أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز فـتــابــع صحوته
ّ
وحــقــق فــوزه الثاني تواليًا عندما تغلب على ضيفه
ميامي هيت (.)111-128
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صفقة مع الشيطان
«ال يخيف أصحاب الحركة الصهيونية
التهويل من بعيد والجعجعة .بل
الشيء الحقيقي الذي يخيفهم هو
الموت .ولو وجد في سوريا رجل فدائي
ّ
يضحي بنفسه في سبيل وطنه ويقتل
ّ
بلفور ،لكانت تغيرت القضية السورية من
الوجهة الصهيونية ّ
تغيرًا مدهشًا»
أنطون سعاده 1925

فراس الشوفي
ّ
ـيء زائـ ـف ــا .ع ـي ـنــا دون ــال ــد تــرامــب
كـ ــان كـ ــل ش ـ ـ ٍ
ببياض
املـلـ ّـونـتــان ،انـكـســار الـضــوء حولهما
ٍ
فــاقــع ،وضـحـكــات بنيامني نتنياهو ،الـهــارب
مـ ـ ــن جـ ــري ـ ـمـ ــة فـ ـ ـس ـ ــاد إلـ ـ ـ ــى جـ ــري ـ ـمـ ــة ت ـ ــاري ـ ــخ.
ـرح هــزلــيُ ،د ِع ـ َـي
الـحــاضــرون جمهور فــي م ُـسـ ٍ
ل ـت ـبــادل االع ـت ــراف ــات م ــع امل ـ َـه ـ ِّـر َج ـ ْـن .جالبيب
«عـ ــرب االعـ ـت ــدال» الــواق ـفــة ف ــي الـ ـه ــواء ،كــانــت
«كــوم ـبــارس»ّ .
تنوعت انطباعات املشاهدين
م ــع دهـ ـش ــةٍ ع ـ ّـام ــة (ق ـص ـي ــرة األم ـ ـ ــد) .ت ـمــامــا،
كصدمة تهديد تــرامــب بقصف مــواقــع إيــران
الثقافية (مقدمة لحرب اآللة على اإلنسان؟)َ .
ـك بــأيــام ،فــي أورشـلـيــم املحتلةَ ،سـ َـبــق
قبل ذلـ ُ
التصفيق الصفقة .تظاهرة بألوان العتم50 .
«م ـق ـهــورًا» ،وحــزيــن واح ــد ن ــادم عـلــى املــاضــي
مــن رؤس ــاء الـعــالــم ،حـضــروا على عـجـ ٍـل ملسح
دم ــوع نـتـنـيــاهــو ،فــي «امل ـن ـتــدى ال ــدول ــي حــول
الهولوكوست».
ّ
إيمانويل مــاكــرون يفتش
الفرنسي
الــرئـيــس
ّ
ع ــن ن ـجــوم ـيــة .وه ــو ي ـحــضــر ل ـقــانــون تـجــريــم
معاداة الصهيونية في فرنسا ،افتعل غضبًا
وم ـن ــع شــرط ـيــا صـهـيــونـيــا م ــن ال ــدخ ــول إلــى
الكنيسة .هــل هــو صــراخ عاصمة كاثوليكية
ّ
لحجز ّ
حصتها من تركة الله املحتلة؟
اكتفى البريطانيون بحضور األمير تشارلز
ووفــد برملاني .جميل بلفور ومــارك سايكس،
أكبر من عتب نتنياهو.
ف ــي اح ـت ـفــال امل ـه ــزل ــة ،ظ ـهـ َ َـر الــرئ ـيــس األمل ــان ــي
َ
فرانك فالتر شتاينماير ،وأفل ْت أنجيال ميركل.
ّ
«الكفارات» التي تدفعها أملانيا منذ  70عامًا
ما عادت تكفي .العالج ّ
الفعال للشعور بالذنب
في القرن الجديد ،هو مباركة ذنوب اآلخرين.
ال ـس ــؤال لـلـقــرن امل ـق ـبــل :ه ــل سـيـشـعــر األح ـفــاد
بذنب آالم الفلسطينيني؟
الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر ب ــوت ــن ،ك ــان نـجــم الحفل
ب ـش ـه ــادة اإلعـ ـ ــام ال ـع ـب ــري .إس ــرائ ـي ــل مــدخــل
روسيا الجديدة إلى الغرب (إذا ّ
أحبك الطفل،
َ َ
قـ ِـبــلــك األهــل ولــو على مـضــض) .لوبيات املــال
اليهودية تساعد روسيا في تجاوز العقوبات
األميركية .مليون روسي على أرض فلسطني
يمنحون موسكو نفوذًا داخل الكيان .حصار
ّ
أولوية عند سيد الكرملني.
الوحش البولوني

وإســرائـيــل« ،تـســاعــد» أحـفــاد الجنود الحمر،
فــي كشف التشويه الـغــربــي ل ــدور السوفيات
خالل الحرب الثانية .أول «املكاسب» ،استعادة
أم ــاك للكنيسة األرثــوذك ـس ـيــة الــروس ـيــة في
الـقــدس .روسـيــا إذًا حليف سياسي للجميع،
ـوريــا على ضرب
مــن دون عــواطــف .تساعد سـ ّ
ال ـج ـمــاعــات اإلره ــابـ ـي ــة ،وت ـغ ــض ال ـط ــرف عن
إرهاب الدولة اليهودية.
ً
ـام من
صـفـقــة الـ ـق ــرن ،ف ـع ــا .اخ ـت ـصــار مل ـئــة عـ ـ ٍ
صـنــاعــة ال ــوه ــم ،وآالف الـسـنــن مــن الـتــزويــر.
أســوأ مــا فيها ،نقاش ضحاياها للتفاصيل.
اإلع ـ ــام ال ـع ــرب ــي وب ـع ــض اإلع ـ ــام الـلـبـنــانــي
ّ
يـغــرق منذ الـثــاثــاء املــاضــي ،بـشــرح الخطة/
ٌ
ً
بمعنى
حدود وأنفاق ومصادر رزق.
الصفقة:
آخ ــر ،تبسيط امل ــوت للفلسطينيني بــانـفــراج
ّ
متخيل.
اقتصادي
الذين ضاقت بهم السبل ،حتى صــار موتهم
ســاحـهــم ،ال يـنــاقـشــون املـســألــة الفلسطينية
ّ
إل فــي ج ــذر ال ـص ــراع .واألصـ ــل ،أن عصابات
يـ ـه ــودي ــة ص ـه ـي ــون ـي ــة ج ـ ـ ــاءت إل ـ ــى فـلـسـطــن
ب ــدع ــم دول ـ ــي وخ ـ ــراف ـ ــات ت ـل ـم ــودي ــة ،ه ـ ّـج ــرت

الفلسطينيني بقوة الدماء والسالح واملجازر،
وف ــرض ــت ت ـغ ـي ـي ـرًا دي ـمــوغــراف ـيــا ع ـن ـصــريــا لم
يسبق لــه مثيل .مل ــاذا الـنـقــاش فــي التفاصيل
إذًا؟ ال ـحــل م ـع ــروف :ع ــودة كــامــل األرض إلــى
الفلسطينيني ،وعودة الفلسطينيني إليها.

هل ولدت الصفقة من فراغ؟

ّ
اتسم الرد الفلسطيني ،منذ ثالثينيات القرن
الـعـشــريــن ،بــاالنـتـفــاضــات الـعـفــويــة ،املــدنـيــة
ّ
واملسلحة .استند أهــل األرض إلــى حاضنة،
ُسـ ِّـم ـيــت عــرب ـيــة وإس ــام ـي ــة .ل ـكـ ّـن الـحــاضـنــة
ّ
تعرضت الهـتــزازات خطيرةُ .دقــت املسامير
فــي العروبة كحامل لحقوق الفلسطينيني،
منذ َصـ َـمـ َـت الـعــرب على التقسيم ّ
األول في
عـ ــام  .1947إخـ ـ ــراج م ـصــر م ــن الـ ـص ــراع في
ٌ
مسمار برتبة خ ــازوق .توالت
كامب ديفيد،
الطعنات .محاولة  17أيار في لبنان ،ووادي
عــربــة فــي األردن .أم ــا املـقـتــل ،ف ـكــان أوس ـلــو،
ـح مـنـفــرد.
وج ـن ــوح يــاســر ع ــرف ــات نـحــو ص ـلـ ٍ
سـ ّـجــل ع ــرف ــات ّأول ت ـنــازل فـلـسـطـيـنــي ،حني
بحث عــن وطـ ٍـن بــديــل ،وسمح ملقولة« :نقبل

ب ـمــا ي ـق ـبــل ب ــه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون» ،أن تـصـيــر
نـهـجــا .ورث مـحـمــود عـ ّـبــاس «األوس ـلــويــة»،
أو صـنـعـهــا ،وص ــارت خ ـبــزه .أم ــا الحاضنة
«اإلس ــام ـي ــة» ،فــانـقـسـمــت ال ـي ــوم ،بــن إي ــران
وت ــرك ـي ــا ،م ــذ صـ ــار خ ـ ــادم ال ـح ــرم ــن خــادمــا
إلسرائيل أيضًا.
كــل ه ــذا ،يــدفــع تــرامــب إل ــى ال ــرهــان مــن دون
خ ـ ــوف .أن ُيـ ـص ـ ّـر ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
اعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل ،يعني
أن ال ـن ـظــرة األم ـيــرك ـيــة الـتـقـلـيــديــة لـلـصــراع
ّ
تغيرت ،وأن الواليات املتحدة لم تعد تعترف
بالهويات الوطنية أو الدول املركزية .وهذه
«املــراجـعــة» لحق تقرير املصير كشف عنها
ع ــدي ــدون م ــن م ـ ّ
ـروج ــي ال ـس ـيــاســات الـغــربـيــة
فـ ــي م ـئ ــوي ــة س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ ـ ـ ب ـي ـكــو ق ـب ــل أرب ـع ــة
أعـ ـ ـ ــوام .وعـ ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس ،فـ ــإن ش ـعــوب
املنطقة ،منطقتنا ،ليست شعوبًا كتلك التي
استطلعت لجنة «كينغ ـ ـ كــرايــن» فــي 1919
حق تقريرها ملصيرها .بل جماعات ،دينية،
ي ــؤس ــس اع ـ ـتـ ــراف ت ــرام ــب ب ــدول ــة ي ـه ــودي ــة،
العـ ـت ــراف ــه بـ ـه ــا ،دويـ ـ ـ ــات س ـن ـي ــة وش ـي ـع ـيــة
وك ــردي ــة ودرزيـ ـ ــة و ...ف ــي مـحـيــط إســرائ ـيــل
(هـ ــذا بــامل ـنــاس ـبــة ،ال يـنـسـحــب ّ ع ـلــى شــرقـنــا
فحسب .الدعاية األميركية املكثفة هذه األيام
حول مظلومية اإليغور في إقليم شيجيانغ
الصيني ،وتصريحات مايك بومبيو خالل
جولته في آسيا الوسطى ،وعــودة الخطاب
(أ ف ب)

ّ
نحو منظومة إقليمية تكرس الصعود اآلسيوي
سمير الحسن *
ضربت العوملة ( )Globalizationأطنابها في
مواز للهيمنة األميركية على العالم.
تعبير
ٍ
طغى الدوالر على مختلف دول ومجتمعات
ُ
الـعــالــم ،واســتـخــدم اإلنـتــرنــت لتكريس هذه
الهيمنة ،وإعطائها بعدها الثقافي ،حتى
قيل إن العالم أصبح قرية كونية .وفي فترات
طــوي ـلــة ،اس ـت ـخــدم األم ـي ــرك ـي ــون جـبــروتـهــم
العسكري ملزيد من الهيمنة ،األمــر الــذي لم
تكن بدايته قنبلتي هيروشيما وناغازاكي
عام  .1945أصبحت مجتمعات العالم واقعة
تحت رحمة األميركي ،منذ ما بعد الحرب
العاملية الثانية ،والعمل باتفاقية «برتون
وودز ـ  ،»1944التي أثمرت وحدانية الدوالر
ك ـع ـم ـلــة ع ــاملـ ـي ــة ،وبـ ـ ــدء ت ـش ـغ ـيــل اإلن ـت ــرن ــت
أواسط الخمسينات ،من قبل االستخبارات
املركزية األميركية ،ليتطور الحقًا ،ويغزو
العالم.
عبر اإلنـتــرنــت ،معطوفًا على ال ــدوالر ،أمسك
األم ـيــركــي بــرقــاب الـبـشــريــة ،فــاسـتـخــدم األول
لـفـهــم مـفــاصــل ح ـيــاة املـجـتـمـعــات حـيــث عجز
ّ
امل ـس ـت ـش ــرق ــون .وم ــك ـن ــت ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـج ــدي ــدة ـ
اإلنترنت ـ األميركي من حيازة أكبر منظومة
مـعـلــومــات ف ــي ال ـت ــاري ــخ ،لـيـعــرف بواسطتها
كيف يخترق املجتمعات ،ويـكـ ّـرس سيطرته.

بالتوازي ،لم يكن ينقص األميركي إال سقوط
رادعه على املستوى االستراتيجي ،أي االتحاد
السوفياتي ،لكي يفلت من عقاله ،ويمارس كل
ّ
املتوحشة إلذالل البشرية وإخضاعها.
طاقته
وقد فعل ،وال يزال.
ان ـت ـه ـكــت ال ـع ــومل ــة الـ ـح ــدود ال ـج ـغــراف ـيــة الـتــي
ّ
تكرست عقب الحرب العاملية الثانية ،ورعتها
األم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وبـ ــاتـ ــت خ ـص ــائ ــص الـ ـ ــدول
واملـجـتـمـعــات ،فــي ح ــال ان ـت ـظــار .لـكــن الـعــوملــة
لم تفعل كما فعلت والدتها الرأسمالية ،التي
ّ
غيرت املجتمعات األوروبية تغييرات جذرية
ثورية ،قضت على املاضي اإلقطاعي ـ امللكي
ّ
ّ
ـ الديني ،لتحل محلها قيم الحداثة الناهضة
على أكـتــاف الـثــورة الصناعية .تعايشت قيم
ّ
الـعــوملــة األمـيــركـيــة مــع الـتـقـلـيــد ،لـكــن تقدمها
ال ـت ـق ـن ــي وض ـ ــع امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـت ـق ـل ـيــديــة فــي
ّ
الصفوف الخلفية من االهتمام .إال أن شرائح
ّ
كثيرة من املجتمعات التقليدية ،ظلت تعتبر
نـفـسـهــا خـ ــارج س ـقــف ال ـع ــومل ــة ،وتــداع ـيــات ـهــا،
ّ
فـظــلــت تـتـعــاطــى ف ــي شــؤون ـهــا كــأنـهــا ح ــاالت
قــائ ـمــة ب ــذات ـه ــا ،ت ـعــانــي م ـعــانــات ـهــا م ـن ـفــردة،
وتغني على ليالها وفــق املــدى القصير الذي
ّ
اسـتـطــاعــت رؤاهـ ــا ب ـلــوغــه .بـمـعـنــى آخ ــر ،ظــل
كـثـيــر م ــن امل ـج ـتـمـعــات ،وق ــواه ــا االجـتـمــاعـيــة
والسياسية ،معتبرًا نفسه في حالة استقالل
وطني.

م ــن ه ــذا امل ـن ـظــور ،تـشـهــد ال ـســاحــة اللبنانية
تـ ـط ــورات ال ـســابــع ع ـشــر م ــن ت ـشــريــن األول /
أك ـتــوبــر امل ـن ـصــرم ،وم ــا ب ـعــد .طـغــت الكيانية
اللبنانية على أبـعــاد هــذا الـتـحـ ّـرك ،وصـ ّـورت
ال ــواق ــع الـلـب ـنــانــي املـ ـ ــأزوم ك ــأن ــه ح ــال ــة قــائـمــة
ّ
بذاتها ،بدأ تأزمها «منذ ثالثني عامًا» بحسب
مــا ّ
ّ
عبر عنه كـثـيــرون ،ثــم تفاقمت الـتـطــورات،
فــام ـتــأ الـ ـك ــوب ،ولـ ــم ت ـكــن تـنـقـصــه إال نقطة
واحــدة لكي يصب ،فكانت أحــداث  ١٧تشرين
األول  /أكتوبر كأنها هي هــذه النقطة .هكذا
ّ
صور كثيرون الحالة اللبنانية الراهنة.
مضى التحرك االحتجاجي مطالبًا بالتغيير
ـ طبعًا املحلي ـ وتركزت شعاراته على فساد
السلطة ،ونهب األموال ،واسترجاعها ،ولحق
نظام املـصــرف مــا يستحق مــن «بـهــدلــة» ،ألنه
مــارس «شــواذاتــه» غير املرتقبة على الناس،
وراح ال ـب ـع ــض ي ـح ــاص ــر املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي.
ّ
سبق الـتــأزم اللبناني ما درج األميركي على
فرضه على دول عديدة من العالم ّ
مما ُعرف
بـ«الحصار» ،وخصوصًا منها ما كان خارج
ّ
ً
م ـحــورهــا ،أو م ـح ــاوال الـتـفــلــت م ــن هيمنتها
بـتـعــزيــز أوض ــاع ــه االق ـت ـصــاديــة والـعـسـكــريــة،
مثل الصني ،وروسيا ،وكوبا ،وإيران وسوريا،
وفنزويال ،وسواها من مجتمعات أبدت بعض
عصية على الهيمنة املعوملة املطلقة.
إن الذي يرى بعينني اثنتني ،يستطيع ّ
تلمس

شكل الهيمنة الشامل ،والذي يرى بعني واحدة،
ي ـنــزوي فــي رؤي ـتــه ألزم ـتــه عـلــى أن ـهــا كيانية
خــاصــة بــه .وبــن الــرؤيـتــن :واح ــدة بالصراع
ً
واملــواجـهــة وص ــوال إلــى حــل قــد يـكــون بعيدًا،
ّ
ألنه شمولي؛ والثانية ،تتخبط في صراعاتها
الكيانية كالتحركات االحتجاجية اللبنانية
بـكــل ع ـنــاصــرهــا ،وم ـكـ ّـونــات ـهــا ،م ـتــراوحــة في
مــوقـعـهــا ،غـيــر ق ــادرة عـلــى ال ــوص ــول إل ــى حل
ً
ألن الــواقــع اللبناني ليس منفصال عــن واقــع
الهيمنة األميركية املعوملة على العالم ،وال عن
تداعياتها اإلقليمية.
املـ ـش ــارك ــون ف ــي االح ـت ـج ــاج ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال
يــريــدون التوقف عند الـتـطــورات التي حدثت
فــي املنطقة ،وبلغت ذروتـهــا ،وخصوصًا في
املواجهة العاملية فــي الساحة الـســوريــة ،وقد
انعكست هذه التطورات على لبنان حالة ّ
شد
وج ــذب قـســريــة ،كــونــه ج ــزءًا مــن حــالــة شاملة
إقليمية ال تستطيع خطوط «سايكس ـ بيكو»
منع تفاعلها ،وتواصلها ،فانزوى املشاركون
ّ
فــي تحركاتهم اللبنانية املحلية ،كــأن لبنان
«العظيم» ليس دولــة صغيرة ،ربما األصغر
في العالم ،وكأنه يملك ّ
مقومات صمود أمام
الـعــواصــف الـتــي كــانــت تـنــدلــع دائ ـمــا ،فــراحــوا
يـلـعـبــون لعبة «ال ـث ــورة» املـحـلـيــة الـتــي تبغي
قلب السلطة ،وإقامة حركة ثورية ربما وصل
الــوهــم عـنــد بـعــض أصـحــابـهــا إل ــى اعـتـبــارهــا

لوبيات المال اليهودية
تساعد روسيا في تجاوز
العقوبات األميركية

الـطــائـفــي وال ـعــرقـ ّـي إل ــى الـبـلـقــان م ــن بــوابــة
نصف أول صعب
الجبل األسود ،تؤشر إلى
ٍ
من قرن ملتهب).
حتى الفلسطينيون ،ال يتعامل معهم ترامب
ونتنياهو وجاريد كوشنير كتلة واحــدة .هم
ً
ليسواّ فلسطينيني أصــا فــي حساب هــؤالء،
بل سنة ومسيحيون ودروز وبدو ،لكل منهم
قــوانـيـنـهــم ومـصــائــرهــم (لــذلــك صـمــت الـعــرب
ورفع رجب إردوغان صوته؟).
ً
ٌ
مسار بدأ فعال مع سقوط بغداد بداية القرن،
واس ـت ـمــر ب ـ ــ«داعـ ــش» والـ ـح ــرب ع ـلــى ســوريــا.
وبـ ـل ــغ الـ ـ ـ ـ ــذروة ،م ــع تـ ـح ـ ّـول ال ـ ّـسـ ـك ــن (س ــاح
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ال ــذي ــن ال س ـ ــاح ل ـه ــم بــوجــه
املــاكـيـنــة الـعـسـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ،إل ــى أداة
جــريـمــة ،بيد متطرفني يطعنون األبــريــاء في
شوارع املدن األوروبية.

كيف تنجح صفقة القرن؟
لـكــي تـنـجــح صـفـقــة ال ـق ــرن ،عـلــى إســرائ ـيــل أن
تقضي على كل من يعترض طريقها .مشروع
إبـ ــادة جـمــاعـيــة م ــن الـصـعــب تـحـقـيـقــه ،إن لم
ً
يكن مستحيال ،باألسلحة التقليدية .لكن ،ما
املــانــع ،إذا اقتتل املعترضون واملــوافـقــون؟ أو
ُحتى إذا اقتتل املعارضون في ما بينهم ،على
ف ـتــات ال ــدول واألف ـك ــار واألن ـظ ـمــة الــامــركــزيــة
ف ــي ال ــدوائ ــر امل ـفـ ّـص ـلــة ع ـلــى ق ـيــاس ال ـطــوائــف
واملذاهب والجماعات؟
ً
في لبنان ،مثال ،بــدأ فــارس سعيد ومــن مثله
فــي املــاكـيـنــة اإلعــام ـيــة ،ال ـتــرويــج ل ــ«ال ـســام»
ولــ«لـبـنــان آخ ــر» غير لبنان املـقــاومــة .ويدفع
بخبث كبير ،الجيش اللبناني
األمـيــركـيــون،
ٍ
لـلـخــروج عــن عـقـيــدة مــا بـعــد ات ـفــاق الـطــائــف،
ً
بما يؤسس ّأوال إلسقاط دور الجيش الوطني
ال ــواح ــد ،والقـتـتــالــه مــع امل ـقــاومــة ،ال ـتــي يصرّ
ترامب وصحبه على وصفها بـ«جماعة حزب
ال ـل ــه» ،لـيـمـ ّـيــزهــا ع ــن غـيــرهــا م ــن الـلـبـنــانـيــن.
تـخـ ّـيـلــوا ،أن ينجح ف ــارس سعيد فــي تقسيم
لبنان!
وفي العراق ،دعوات التقسيم أعلى صوتًا من
دعـ ــوات ال ــوح ــدة :مــن الــدس ـتــور امل ــري ــض ،إلــى
االستفتاء على االستقالل الكردي الــذي وأده
ّ
تآمر املجتمعني
قاسم سليماني أول مرة ،إلى ّ
في أبو ظبي للبحث عن إقليم سني في الغرب.
وفـ ــي األردن ،ال ـس ـي ـن ــاري ــوات األرب ـ ـعـ ــة ال ـتــي
ُوض ـعــت بــن ي ــدي املـلــك عـبــدالـلــه ،فــي أحــاهــا
يحتفظ بسلطة معنوية ،مقابل سلطة فعلية

ّ
سبق التأزم اللبناني ما
درج األميركي على فرضه
دول ُعديدة من
على
ّ
العالم مما عرف بـ«الحصار»

«كومونة» أشبه بكومونة باريس .1871
لم يتنبه كثيرون إلى لحظة اندالع التحركات
االحتجاجية ،يوم ّ
تم االتفاق على توجه وزير
الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى سوريا،
وفي طيات ذلك املوقف االنجذاب الحتمي على
وقع تداعيات األحــداث السورية ،وما وصلت
إل ـيــه مــن نـتــائــج ب ــات الـجـمـيــع يـعـتــرف معها
بهزيمة املحور األميركي ،وتقدم محور الدول
الشرقية وتحالفها .وبــذلــك ،يمكن الـقــول إن
االحتجاجات وقعت منعًا الستكمال أهــداف
ال ــزي ــارة ،وه ــي فـتــح ب ــاب االت ـف ــاق مــع املـحــور
املنتصر ســوريــا ،واالن ـض ـمــام إل ــى املنظومة

ّ
ّ
ملكية دستورية
املهجرين ،في
للفلسطينيني
فــوق وطـ ٍـن بــديــل ،يقتتل أهـلــه ،كــل مــن موقعه
عـ ـل ــى ض ـف ـت ــي نـ ـه ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــادة .واألن ـ ـ ـكـ ـ ــى ،أن
ّ
ـام على األقــل ،لخطة
منذ عـ ٍ
إسرائيل ،تخطط ّ
وراثــة ّ
عباس في الضفة الغربية ،بعد اقتتال
ُ
ِّ
َ
دام تسعر ناره بني أشباح
داخلي وعشائري ٍ
إسرائيل الجرأة أن ّ
تمد أعداءها
السلطة .لدى
ً
املفترضني بالسالح ،مطمئنة إلى وجهته.
تبقى ســوريــا ،الــدولــة الــوطـنـيــة الـتــي ال تــزال
تقاتل ،منذ عام  ،1970ضد التقسيم ،في لبنان
سوريا ذاتها.
وفي العراق وفي ّ
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال تـ ـتـ ـن ــف ــس ،إن ل ـ ــم تـ ـك ــن وس ــط
إس ــرائ ـي ـل ـي ــات ل ـج ـم ــاع ــات م ـت ـن ــاح ــرة ،ي ـكــون
الـنـمــوذج الـيـهــودي فيها هــو األق ــوى واألق ــدم
وصاحب الدعم الدولي األكبر.

كيف تسقط الصفقة؟

األنـ ـب ــاء الـ ـج ـ ّـي ــدة ،أن ال ـص ـف ـقــة ل ـي ـســت فــرضــا
«ت ــرام ـب ـي ــا» ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ـح ـســب .بل
إس ـقــاط عـلــى الـيـمــن اإلســرائـيـلــي «الـعـمـيــق»،
الـ ــذي يــرفــض ال ـحــديــث أس ــاس ــا ع ــن أي دول ــة
فلسطينية أو أي حــق فلسطيني فــي «أرض
شبر من الضفة ،ومشروعه
امليعاد» ولو على
ٍ
ّ
املتخيلة» من الفرات
األساس «أرض إسرائيل
إل ــى ال ـن ـيــلّ .أمـ ــا حـ ّـجــة ال ــرف ــض ل ــدى لــوبـيــات
ّ
يـ ـه ــودي ــة ف ــاع ـل ــة داخ ـ ــل ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة،
ف ـس ـب ـبــه «تـ ـ ـه ـ ـ ّـور» تـ ــرامـ ــب ،ألن «قـ ـط ــع األمـ ــل

أمــام الفلسطينيني بــأي تـنــازالت إسرائيلية،
وت ـه ــدي ــد إي ـ ـ ــران ب ــالـ ـح ــرب ،س ـت ــدف ــع ثـمـنـهـمــا
إسرائيل بال شـ ّـك ،بما ّ
يهدد مستقبل الدولة
اليهودية».
ّ
إذا ف ـ ــك ـ ــر الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون وال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــون
واللبنانيون وغـيــرهــم مــن أصـحــاب الحقوق
بأزمات الكيان لتفاءلوا ،على أن ال يصير ذلك
دافعًا للخمول 70 .عامًا ،ولم تستطع إسرائيل
فـ ـ ــرض االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ،ل ـت ـق ــف اآلن عـ ـل ــى عـتـبــة
الوجود :إما تكون اآلن ،أو لن تكون إلى األبد.
أخطأ األميركيون وإسرائيل حني اعتقدوا أن
قتل سليماني يمنع خروج باسل األعرج جديد
أو عمر أبو ليلى آخر .وهل يمكن ّ
ضم الجوالن
ّ
واقعًا ،من دون التخلص من آالف الجوالنيني؟
وكـيــف ُيـ ـ َـر َّوض األردن ،والفلسطينيون فوق
الهضبة األردنية يرقبون حقولهم وبيوتهم؟
املعركة ،هي أن تستمر املعركة.
تـنـتـهــي الـ ـح ــروب بـصـيـغـتــن ال ثــال ـثــة لـهـمــا.
ّ
«صك
طرف منتصر يفرض على طرف مهزوم
اس ـت ـس ــام» .م ــن ق ــال إن ال ـح ــرب فــي فلسطني
انـتـهــت؟ ال أح ــد يـمـلــك ق ــرار إن ـهــاء حــق شعب
ف ــي أرض ــه امل ـس ـلــوبــة .كـيــف إذا كــانــت األرض
فلسطني ،و«الطرف اآلخر» عصابة تحاول أخذ
ّ
«نهج سلمي»
شكل دولــة .إل أن الحديث عن
ٍ
وال ـق ـب ــول بــال ـت ـفــاوض ع ـلــى أسـ ــاس ال ـق ــرارات
الــدول ـيــة ب ــدأ ي ـت ـ ّ
ـردد م ــن ج ــدي ــد .طــرفــة أخ ــرى
من طرائف الـ  48ساعة املاضية .إردوغــان في
الشمال يتحدث عن حق الــدولــة السورية في
أراض ـي ـهــا ،وصـهـيــونــي فــي الـجـنــوب يتحدث
ع ــن وه ــب أرض لـيـســت ل ــه .ل ــم ي ـنـ ُـج لـصــوص
األرض يومًا بفعلتهم ولو عقدوا صفقات مع
الشيطان ...لقبض أرواحهم!

ال ـت ــي ب ــات ــت تـتـشـكــل وت ـت ـظ ـ ّـهــر ،مــوضــوع ـيــا،
وبالتدريج في املنطقة .بعد ذلــك ،تقع واقعة
اغ ـت ـي ــال ال ـش ـه ـيــديــن ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي وأب ــو
املهدي املهندس وصحبهما ،لتسقط قناع أية
محاولة للمناورة ،أو اللجوء إلى التسويات.
ل ــم ي ـكــن أمـ ــام ق ــوى امل ـح ــور ال ـشــرقــي إال ال ــرد
بقساوة موازية لوحشية وصفاقة االغتيال،
فكانت الـصــواريــخ اإليــرانـيــة على عــن األســد
خـيــر دلـيــل عـلــى ب ــدء ان ـقــاب مــوازيــن الـقــوى،
ذل ــك أن ـهــا امل ــرة األولـ ــى مـنــذ ال ـحــرب الـعــاملـيــة
ال ـثــان ـيــة ،ال ـتــي ت ـم ــارس فـيـهــا دولـ ــة باسمها
الرسمي والعلني عملية ّ
دك ملعقل من معاقل
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،لتعلن مـبــادرة
غير مسبوقة بطرد هذه األخيرة من العراق،
واملنطقة.
ً
ً
وبالنسبة إلــى لبنان ،سيدرك عاجال أم آجال
ّ
أن الحل ملشكلته ،هو بالتعاون والتكامل مع
الدول املجاورة في املحور الشرقي ،واملشاركة
ّ
في تشكل منظومة الدول الساعية لالستقالل
على
عن العوملة ،ليكون جــزءًا منها،
فيقطفّ ،
ّ
غرارها ،ثمرة استقالله الوطني ،وكلما تأخر
زادت خـســارتــه ،ودفــع املــواطـنــون اللبنانيون
امل ــزي ــد م ــن األثـ ـم ــان ،وهـ ــدر ال ـطــاقــة ،وتـفــويــت
الوقت ،والفرص.
*كاتب وباحث في الشؤون االستراتيجية

وتسألون عن «صفقة القرن»؟
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حسن خليل **
ً
سؤاال ،بل هو استفهامّ .
فأيهما أسبق ،القضية أم املوضوع أم القوى
وتسألون عن «صفقة القرن»؟ هو ليس
التي تتفاعل معه؟ مناسبة هذا السؤال ،سببها األوضاع املتراكمة في منطقتنا العربية بشكل خاص ،ومنطقة
الشرق األوسط بشكل عام ،ألن ما يجري فيهما لعبة ،ولكن بمالعب عديدة والعبني كثر .وعلى تلك األرضية
تدور رحى املشاريع املتتالية ،املتباينة أو املتفق عليها ،منذ قرن من الزمن ،لتستمر ،وبشكل ممنهج ومدروس
ومخطط له.
ّ
هي تلك اللعبة القذرة التي أدخلها «بلطجية» العالم املتحضر ،القابعون حيث موائد اللئام منتشرة .هم من
استلب أحالم بشر وشعوب وأموالهم ،وبنوا لهم مقابلها قصورًا من رمال ،بنسمة هواء تتطاير ذراتها ً
هباء
منثورًا .هم من أنتج االستعمار كبديل لالحتالل أو ّ
مكمل له ،والتجزئة كبديل عن الوحدة العربية املنشودة.
هم من دفع باللعب ،وعلى املكشوف إلى الخشونة والضرب من تحت الحزام ،حني سلبوا األرض عنوة من
ومن دون أي رادع أو وازع.
أصحابها وأعطوها ملن ال
يستحقهاّ ،
هو مشروع خبيث وبرؤوس ّ
متعددة ،أطل من زوايا امللعب األربع .قوى وجبروت واستعمار واحتالل وتبعية
وجهل ّ
وأمية وفقر وعوز ...صاغته ممارسات رأسمالية متوحشة فالتة ومتفلتة ،حملته حامالت الطائرات
ّ
أياد تعيش في خراب الغربان املتشحة بلون أسود قاتم .أقامت بني ظهرانينا
واملوت القادم من الغرب ،صنعته ٍ
زرعت في مالعبنا ّ
مقدمي خدمات ،يعرفون ،ومن نظرة واحــدة ،ماذا يريد
ردحًا من زمن غابر ،وتستمر.
غيه ّ
سيدهم ،فيهرعون إليه مسبحني بحمده شاكرين .هي أنظمة ُبنيت على باطل ،واستعمار تمادى في ّ
حد
حد الجرائم املوصوفة ،وفي قهره ّ
اإلسفاف ،وفي بطشه ّ
حد إعدام الحياة الكريمة.
ال تسألوا أيهما أكبر اللعبة أم الالعبون؟ أظــن بــأن ليس هناك ثمة جــواب واضــح يمكننا الركون إليه ،ليس
لصعوبته ،بل لضرورة املعرفة املسبقة ،من نقصد بهذا الـســؤال؟ هي مواجهة متصلة في منطقة الشرق
كبيرة .مشروع بدأ منذ مئة عام،
األوسط ،ميادينها كل الدول ووقودها الشعوب .الالعبون كثر ،فيما اللعبة
ُ
حملت راياته إمبريالية معوملة وبمنازل كثيرة .أصحاب نفوذ ورأسمال .شعوب غلب على أمرها عقود طويلة،
َ
ّ
سالطني
تكمشت بقشة خوفًا من الغرق .استجابت ملطالب ،ظاهرها عكس ما تبطنه .قبلت وثارت وخلعت
وتاريخًا وعقودًا من التبعية والقهر والقتل واالستالب .هي هدية الحرب الكبرى ومجاعتها وجرادها ،هي
ّ
بداية التحضر القادم على ظهر ترسانة من سالح ،كان ّ قد ُج ّرب في ساحات بعيدة وفعل فعله .معهم بدأت
اللعبة ،ومن على ذلك امللعب العربي الواسع والشاسع ،وملا تنته بعد ،وعلى ما يبدو بأن آجالها طويلة.
هي لعبة سيطرة كاملة ،أبطالها هؤالء ،سليلو ذلك التاريخ املتواصل؛ مشروع غربي برؤوس وأهداف تتعدى
املعلن منها .وكيانات محلية على مقاس االستخدام املشتبه فيه ّ
لسد حاجاته وجشعه وطمعه .وفرز ما دون
الوطني ألبناء املنطقة ،كي تستعيد القبائل والعشائر مجدها الغابر وتسترجع خصالها ومقومات وجودها؛
القتل والغزو واستثارة الغرائز ...وطبيعة عالقات تسودها املصالح وتغذيها األحقاد ،فتنمو الزبائنية في
أبشع صورها وتتجسد التبعية بأسوأ أشكالها ،فيغدو املواطن مسلوب االنتماء هجينًا ،واقعًا بني هوية
مفقودة وأخرى غير متبلورة.
والجيران ،قوس يمتد من مغرب يالمس
العرب
بالد
من
املترامية
البالد
تلك
في
هو ابتالء ال براء منه ،متأصل
ّ
ّ
األطلسي إلى مشرق يحاذي السور العظيم ،غط في نومة أهل الكهف وملا يستفق بعد .األمل مفقود والعهد
معقود على مجهول طــال انتظاره ،وفــي مرحلة االنتظار تلك ال بــأس من تمرين على املواجهة؛ إرهاصات
عبرت عن نفسها بمناسبات عديدة .نزلت إلى الشوارع وصرخت بالرفض .جموع ّ
ّ
تكدست أحالمها ،فخرجت
املحاذية لحدود املعلن من مشاريع
لتطالب بفسحة ّمن حرية ضائعة بني زواريب الطوائف وحدود املذاهبّ ،
مشتبه فيها تعشش في جوانب امللعب .صرخات ال تزال تعلو ،وإن بخفر إل أنها تشق صمت االستسالم
املتأصل ،معها ستصبح اللعبة أجمل ،فليكن إذن الالعب املحلي هو أساس الفريق؛ فاملرمى واضح ،والهدف
مطلوب والحكم كاذب ،لكن تبقى خبطة األرجل وقوتها مع النظرة الثاقبة هما األساس ،فلنسدد داخل املرمى
إذن ولنسجل ،ولو ملرة واحدة .الفرصة متاحة فال تضيعوها.
■■■
ّ
«صفقة القرن» اليوم؟ أيضًا هو سؤال استفهامي ،فتلك الصفقة ما هي إل املحصلة الطبيعية
وتسألون ملاذا ّ
لذلك املشروع ،بشقيه الخارجي والداخلي .هي ذلك املولود الناتج من تطابق مصالح بني إمبريالية متوحشة
ونظم هجينة ـ هي األصل وهم األدوات ـ فأتى مشوهًا غير قابل للحياة ،ومع ذلك ،جاء من يريد فرضه ،وبالقوة
القاهرة .اللعبة هنا بدت واضحة ،ال لبس فيها وأيضًا الالعبون؛ هم أميركا والكيان اإلسرائيلي والرجعيات
العربية بكل ألوانها ،هم أموال النفط وريوعه والتقسيمّّ ...أما نحن ،فنحن املقاومة الوطنية الفلسطينية والعربية
الشاملة ،التي قالت ال ،منذ ما يقارب القرن من الزمن وملا تزل؛ منها كان الرد وعليها اليوم استكماله؛ ّ
الرد
الذي سيؤكد بأنه ،مهما كانت اللعبة كبيرة وأيضًا الالعبون ،فإن إرادة املقاومة هي األجدى واألبقى واألنفع.
فاملواجهة الشاملة ال تعني هنا املعركة املتماثلة ،وإنما تعني في جوهرها ،العمل في كل الساحات وحول
كل القضايا ،وإن اختلفت الوسائل .فلتكن القضية األساس ـ فلسطني ولتعد ،سببًا إلعادة بوصلة الصراع
ُ
ُ
إلــى مكانه وطبيعته األصلية :قضية فلسطني ،ليست قضية أرض انتزعت من أصحابها أو شعب شـ ّـرد
كما أسلفنا ،هدفه
في بقاع األرض فقط ،هي قبل كل هذا وذاك ،قضية مشروع استعماري بدأ منذ قرن ّ
السيطرة والهيمنة على املنطقة وقهر شعوبها ،وما الكيان املصطنع الناتج عنه وبوظيفته ،إل شكل متقدم
ُ
مقاومته َ
مقاو َمة نمط الهيمنة
من الفاشية العنصرية وموقع متقدم للعدوان .على هــذا األســاس تصبح
بذاته ،والذي ما انفكت الواليات املتحدة األميركية تمارسه ،وبأبشع صوره ووسائله .وهذا الذي نؤكد عليه،
يدفع باتجاه أن تتعدى موجبات مواجهته وتتنوع لتشمل كل من يؤمن بالتحرر والعدالة والحرية والتقدم
في املنطقة والعالم ،ومن خالل العمل على إطــاق جبهة مقاومة عربية شاملة وبنائها ،وعلى كل الصعد
وبمختلف أشكال النضال ،في مواجهة أهدافه االستيطانية والجيو -سياسية واالقتصادية واالجتماعية،
ودعمًا لقضايا التحرر الوطني في بلداننا العربية ،ولقضية فلسطني وشعبها كي ال ُيترك وحيدًا في هذه
ّ
واملعرض دومًا
املعركة .وأيضًا مع لبنان في ظل التهديدات اإلسرائيلية املتكررة والخروق املتواصلة لسيادته،
العتداءات صهيونية.
من هنا تصبح مسألة تالزم ذلك العمل مع تطوير أساليب النضال وتنويعها ،ضرورة ملحة وتحديدًا في
بلدان املواجهة ّ
املعرضة للعدوان املباشر ،بغية تأمني أفضل شروط التصدي الناجح ملفاعيل تلك الصفقة،
التي من املحتمل أن يطغى عليها ،في األمد القصير واملتوسط ،الطابع العسكري .وهنا يأتي دورنا كقوى
مقاومة بإمكاناتها ،وبالتنسيق في ما بينها ،لتأمني أفضل شــروط املواجهة ،باإلضافة إلــى العمل على
تصعيد التحركات األهلية والشعبية بهدف حشد وتعبئة طاقات شعوبنا ـ وبخاصة شبابنا ـ واقتصاداتنا
ومؤسساتنا ومنابرنا الثقافية واإلعالمية في مواجهة التطبيع بكل أشكاله.
وهــذا األســاس يجب أن يشكل منطلقًا حاسمًا الستكمال بناء "املـشــروع السياسي" القائم على املواجهة
الشاملة ،في الخارج كما في الداخل :أي مواجهة املشروع اإلمبريالي األم عبر تعرية أدواته املحلية وتفكيكها.
ولتأمني أفضل شــروط النجاح في هــذه املواجهة .وبالنظر إلــى أن أولوية هــذه املواجهة تتجاوز ،وألسباب
ّ
ّ
بالتوجه نحو كل تلك القوى واألحزاب
موضوعية وتكتيكية ،غيرها من األولويات ،ما يستوجب منا املبادرة
املؤمنة بهذه الخيارات ،والتي يمكن أن نشكل معها مجموعة ضغط نتفق
اليسارية والقومية في منطقتناّ ،
وإياها على املبادئ والعناوين ،لحثها على توحيد جهودها وطاقاتها ملواجهة املشروع األساس وإسقاطه.
هي مواجهة مستحقة ومطلوبة ،اليوم وليس بعد حني .فلتعد الشوارع العربية إلى موقعها الطبيعي كمكان
لتصويب وجهة تلك املواجهة ،فهي صاحبة الحق الشرعي.

* افتتاحية العدد األخير من مجلة «النداء}
** عضو املكتب السياسي ،مسؤول العالقات السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني
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أهل الشام
ريبورتاج

وجوه
أبو علي :إسكافي من زمن «التواصي»

ًّ
الحب ّ
فضح ُ
مخبأ طيلة ثالثة آالف عام ،بشأن دودة
سر الصينيين الذي ظل
القز .تقول األسطورة إن أميرة صينية ّ
أحبت أميرًا هنديًا ،وكانت تستعد
للزواج به .سرقت األميرة العروس كمية من بيوض دودة القز ،ووضعتها
في كيس قطني ّ
خبأته في شعرها الطويل ،وحملته إلى بالد زوجها.
هكذا ،بدأ السر باالنتشار ،إلى أن وصل حوض البحر األبيض المتوسط ،وسوريا
على وجه الخصوص ،في العام  555ميالدي .اليوم ،يبدو أن مهنة تربية
دودة القز ،لنسج خيوط الحرير الطبيعية ،مهددة باالندثار في سوريا

ل ــم ي ــرث املـهـنــة ال ـتــي ب ــدأ الـعـمــل بـهــا قـبــل أكـثــر
مــن  70عــامــا عــن والـ ــده ،أو ج ــده .امل ــرة األول ــى
الـتــي تـعــرف فيها عـلــى ه ــذه «املـصـلـحــة»،كــانــت
فــي سنته الـســادســة .وق ـتــذاك ،اصطحبه أخــوه
معه لتعلمها في الـســوق ،ليدخل عالم تصليح
األحذية صناعتها ،وتكون نقطة انطالق املشوار
املهني ألحمد طعمة ،املستمر حتى اليوم ،والذي
يراه الناس ناجحًا ألنه ّ
أحب مهنته.
اإلسـكــافــي الثمانيني أب ــو عـلــي ،ال ــذي يقصده
زبــائ ـنــه مــن مـنــاطــق دمـشـقـيــة ع ــدي ــدة ،يـجــد أن
امتالك مفاتيح هذه املهنة بحاجة إلى اإلصرار،
والصبر ،وكثير من التعب ،وخاصة ّ في السنني
ال ـخــوالــي ،عـنــدمــا كــانــت مهمة ال ـح ــذاء تفصيل
األحذية (التواصي) ،ال تصليحها فقط.
يـتـحــدث طعمة عــن تـلــك املــرح ـلــة ،ويـخـبــرنــا أنــه
وأخ ــاه كــانــا يفصالن األحــذيــة بــواسـطــة قوالب
خـشـبـيــةُ ،ي ـشـ ّـد عليها الـجـلــدُ ،وي ـخ ــاط بالنعل
امل ـق ـص ــوص ،وذل ـ ــك ل ـلــزبــائــن أصـ ـح ــاب املـ ــاءة
املــالـيــة ،الـقــادريــن على دفــع ثمن ح ــذاء  15ليرة
سورية .يقول «أما اليوم لم يعد أحد يعتمد على
التفصيل ،بل أصبح الكثيرون يصلحون الحذاء
أكـثــر مــن م ــرة ،بسبب األوض ــاع املــاديــة السيئة
لألغلبية».
يحفظ العم طعمة (مواليد  )1937تواريخ حياته
املفصلية عن ظهر قلب؛ ففي عام  1950افتتح
أخوه املحل في املزة ـ شيخ سعد في العاصمة
دمشق ،وكان في تلك الفترة يعمل ويدرس في آن
واحد ،حتى حصل على الشهادة االبتدائية عام

قرية دير ماما

حرير ّدودة القز
مهدد باالندثار
طارق ميري
«أوالدي ي ـقــولــون ل ــي :م ــا ف ــائ ــدة هــذا
املتحف؟ لو وضعنا فيه ماعزًا وشربنا
م ــن حـلـيـبــه ،أل ـيــس أف ـضــل م ــن ذل ــك؟».
ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات بـ ــدأ ص ــاح ــب متحف
الحرير الطبيعي ،في قرية دير ماما،
محمد سعود ،وأحد ّ
مربي دودة القز،
حديثه عن هذه املهنة .تعتبر دير ماما
(التابعة ملنطقة مصياف ،في محافظة
حماة) ،أحــد املراكز األساسية لتربية
دودة القز ،وصناعة الحرير الطبيعي
ف ــي سـ ــوريـ ــا .م ــع ب ــداي ــة تـسـعـيـنـيــات

دأب أوالد «شيخ كار
الحرير» على لومه
حرفة
ّ
بسبب تمسكه بالمهنة
القرن املاضي ،وصل إنتاج القرية من
ال ـشــرانــق الـتــي تـسـتـخــدم فــي صناعة
الحرير إلــى  11طنًا ،واستمر الوضع
كــذلــك حـتــى بــدايــة ال ـحــرب فــي الـبــاد،
لينخفض الرقم انخفاضًا كبيرًا.

«بذور الحرب» الرديئة
تمر عملية تربية دودة الـقــز وإنـتــاج
الحرير الطبيعي بمراحل عديدة ،في

خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة ب ــن األول من
نيسان ومنتصف أيار ،وفقًا ملا تشرحه
امل ــرب ـي ــة س ـع ــاد ح ـس ــن ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار».
تــوضــح حـســن أن دورة اإلن ـت ــاج تبدأ
بـ ــ«الـ ـب ــذرة» ،لـتـفـقــس ال ـب ـيــوض خــال
أسـبــوع ،ثــم «الـخـضــراء» ،حــن يصبح
لــون ال ــدودة أخـضــر ،إثــر التغذي على
ورق التوت .تلي ذلك مرحلة «النقشة»
التي يكبر فيها حجم الــدودة ،بعد أن
تتغذى على التوت أكثر ،ثم «الحمراء»،
ويصل فيها طــول الــدودة إلــى حوالى
 8سنتم ،وقـطــر جسمها إلــى 1سنتم.
بعدها ،يكتمل نمو ال ــدودة ،لتتوقف
ع ــن األك ـ ــل ،وت ـس ـت ـعــد ل ـن ـســج ال ـغــاف
ال ـخــارجــي لـلـشــرنـقــة ،عـلــى ع ـيــدان من
نـ ـب ــات الـ ـشـ ـي ــح ،م ـ ـعـ ـ ّـدة م ـس ـ ّـب ـق ــا ل ـهــذا
ُ
األمــر ،وتـكـ ِّـون بذلك الشرنقة .تضيف
حـســن «ب ـعــد أي ــام تـنـتـهــي ال ـ ــدودة من
غــزل الشرنقة ُ ،ثم تتحول إلــى فراشة،
وت ـب ــدأ مــرح ـلــة سـحــب ال ـخ ـيــوط ،عبر
ّ
ّ
الحرفي الــذي يدعى :الـحــال» .بعدها
«توضع الخيوط على الـنــول ،لغزلها
ون ـس ـج ـه ــا ،م ــن أجـ ــل ال ـح ـص ــول عـلــى
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـحـ ــريـ ــر ،مـ ـث ــل ال ـ ـشـ ــاالت
واأللبسة بأنواعها املختلفة» .في ما
مضى ،كانت الـبــذور تأتي من فرنسا
وإيـطــالـيــا والـيــابــان والـصــن إلــى دير
ماما ،إال أن هــذا األمــر ّ
تغير مع بداية
الـحــرب ،مــا أدى إلــى توقف العمل في
هذه املهنة نهائيًا مدة خمس سنوات.

لقطة
ّ
حلق دمشق
العازف على الكمان
بديع صنيج

 .1954وفي عام  1985اشترى ماكينة جديدة،
يعمل عليها حتى اليوم بنظام عمل ثابت :من
ً
مساء،
الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة
يوميًا ما عدا يوم الجمعة« .هذا عمل إن لم يعد
ُيغني ،فهو يستر على األقل» يقول.
يرى أبو علي أن هذه املهنة «ال تندثر» ،فالحاجة
إليها مستمرة ،وخاصة مع وجود من يقدمها
بأسعار رمزية .يقول «أن تدفع  100أو  200ليرة
سورية لتنتعل حذاءك من جديد ،أفضل من دفع
 5000ليرة ـ ـ على األقــل ـ ـ لـشــراء حــذاء بنوعية

سيئة ،سيحتاج إلى تصليح بعد أشهر».
رغ ــم دخـ ــول آالت م ـت ـطــورة إل ــى عـمــل تصليح
األحذية ،فإن النتائج التي تعطيها املاكينة اليدوية
في بعض الحاالت ،ال تجدها في اآللة الكهربائية.
وم ــع ذلـ ــك ،أدخـ ــل طـعـمــة اآللـ ــة الـكـهــربــائـيــة إلــى
محله ،وتعلم ابنه علي العمل عليها ،ليرث مهنة
والــده ،رغم انتقاد شباب جيله له .يقول الشاب
«سأستمر في هذه املصلحة ،ليس فقط ألنني
ورثتها من أبي ،بل ألنني أحببتها وأبدعت فيها،
وال أمانع تعليمها ألوالدي في املستقبل».

تصميم :سنان عيسى

قريبًا مــن بــاب شــرقــي ،وتـحــديـدًا مقابل
«م ـطــران ـيــة ال ـس ــري ــان ال ـكــاثــول ـيــك» شــرق
ّ
ّ
العاصمة دمشق ،ثمة دكان لحلق اسمه
مـهـيــب أب ــو ن ـمــر .يـجــذبــك ال ــرج ــل بطيبة
مــامـحــه ،وتــرحــابــه الـنــابــع مــن القلب بال
ِّادعـ ــاء .مــا إن تجلس فــي انـتـظــار دورك،
ح ـت ــى ت ـل ـف ـتــك ع ـل ـب ـتــا كـ ـم ــان ب ـ ـجـ ــوارك،
تأمل يديه ،وهو ّ
ُّ
يقص شعر
وتدفعاك
إلى َ ِّ
أح ــده ــم ،أو ُي ــش ــذب لـحـيــة آخ ــر ،فتشعر
ب ــوج ــود ش ــيء مـخـتـلــف ،وال سـيـمــا أنــه
َّ ٌ
«حــاق قليل الكالم» ،فتبتهج بينك وبني
ً
نفسك قائال« :إنها أعجوبة».
ينهي ال ـحــاق َعمله مــع أح ــد زبــائـنــه ،ثم
العلبتني .يحمل الكمانّ ،
يفتح إحدى ُ
يشد
وتــر قوسه ،وبعد دوزنــة األوت ــار ،تنطلق
ارت ـج ــاالت ســاحــرة عـلــى مـقــام الـنـهــونــد.
ً
يـتــوقــف بـعــدهــا عــن ال ـعــزف قـلـيــا ،ليبدأ
على مقام البيات ،وتنويعات على ُ
الهزام
ّ
«بليغي» وأغنية «إنــت فني والحب
بلحن
ٍ
ّ
فني» .ندندن برفقة كمان الحالق ،ما كتبه
عبد الــوهــاب محمد« :حــب إيــه الـلــي إنت
جاي تقول عليه .»...يمر في بالنا شهاب
أح ـم ــد ب ــن ب ــدي ــر ،املـ ـع ــروف ب ــ«ال ـب ــدي ــري
ال ـحــاق» ،ومــذكــراتــه املـعـنــونــة ب ــ«حــوادث
دمـشــق الـيــومـيــة» الـتــي كتبها بــن عامي
 .1762-1741نسأل مهيب« :البديري كان
يجمع ّ
القص بمعنييه :الحالقة ،والسرد،

في مطلع تسعينيات القرن الماضي وصل إنتاج القرية من الشرانق إلى  11طنًا (األخبار)

إثر مطالبات كثيرة من األهالي ،دارت
عجلة تربية دودة القز من جديد في
الـقــريــة ،بـعــد أن قــدمــت وزارة الــزراعــة
ً
الـ ـس ــوري ــة بـ ـ ـ ــذارًا م ـح ـل ـيــة م ـس ـت ــول ــدة
ف ــي مـنـطـقــة «وادي ق ـنــديــل» ف ــي ريــف
ال ــاذق ـي ــة .ل ـكــن مـحـمــد س ـع ــود يصف
تلك الـبــذور بــ«الــرديـئــة» .ويــوضــح أن
«ع ـل ـبــة الـ ـب ــذور امل ـح ـل ـيــة ت ـع ـطــي فقط
خمسة عشر كيلو غرامًا من الشرانق،
إال أنها تكون غير سليمة ،شأنها في
ذلك شأن الخيوط الناتجة» .ويضيف

«أمــا ًعلبة البذور املستوردة ،فتعطي
خمسة وخمسني كيلوغرامًا ،بنوعية
جيدة».

مهنة ُم ّ
هددة

يـشـيــر مـحـمــد س ـع ــود ،إل ــى أن «مـهـنــة
تــربـيــة دودة الـقــز بــاتــت ال ـيــوم مـهــددة
بــاالن ـقــراض ،بـعــد مـئــات الـسـنــن على
وجودها في القرية» .ويضيف «يعمل
فــي املهنة الـيــوم بضع عــائــات فقط»،
ويعزو ذلك إلى «ضعف املردود املادي،
ورداءة ال ـبــذور ،وتــراجــع عــدد أشجار
ال ـت ــوت ال ـتــي تـتـغــذى عـلـيـهــا ال ــدي ــدان،
إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدم وج ـ ــود أي أنـشـطــة
ل ـت ـســويــق امل ـن ـت ــج ،وغـ ـي ــاب ال ــدع ــم من
الحكومة السورية.
س ـع ــود ،وه ــو ح ــاص ــل ع ـلــى ش ـهــادة
«ش ـ ـيـ ــخ كـ ـ ــار حـ ــرفـ ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــر» (م ــن
اتـحــاد الـحــرفـيـ ّـن ال ـســوريـ ّـن) ،يقول
«لــو لم أكــن أحــب هــذه املهنة ،وأعمل
فيها منذ خمسني سنة ،ملا حافظت
عليها» .ويضيف «للحرير جذور في
حياتناّ .
تشربت املهنة منذ صغري،
وما زلنا نحتفظ بها .جميع أوالدي
تعلموا املهنة بكل تفاصيلها» .رغم
ذل ـ ــك ،دأب أوالد ال ــرج ــل ع ـلــى لــومــه
بـسـبــب تـمـ ّـسـكــه بــاملـهـنــة ،واملـتـحــف،
وهـ ـ ــم ي ـ ـ ــرون فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال املـ ـك ــان،
لغايات أخرى ،أمرًا ضروريًا .يرفض
املـ ـ ّ
ـربـ ــي ك ـ ــام أبـ ـن ــائ ــه ،رغ ـ ــم ت ـك ـ ّـدس
منتجات الحرير في متحفه ،من دون
أن تـبــاع .انخفضت نسبة املبيعات
ب ـ ـشـ ــدة ،فـ ــي ظـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف األم ـن ـي ــة
واالقتصادية التي فرضتها الحرب،

ً
ف ـض ــا ع ــن ان ـق ـط ــاع ت ــواف ــد ال ـس ـيــاح
الذين كانوا يأتون عن طريق معارف
املربني ،ويشترون الحرير «رغبة في
دعم العاملني فيه».

«دعم حكومي» بالكالم فقط!
ق ــام مـســؤولــون كـثــر ب ــزي ــارات متفرقة
إلــى قرية ديــر مــامــا ،ومتحف الحرير
الطبيعي فيها .كــان مــن بينهم وزيــر
الــزراعــة ،ووزي ــر السياحة ،وغيرهما.
ّ
ي ـق ــول ب ـع ــض امل ــرب ــن إن امل ـس ــؤول ــن
ّ
ح ــرص ــوا ع ـلــى تـشـجـيـعـهــم ـ ـ كــامــيــا ـ
عـلــى مــواصـلــة الـعـمــل فــي ه ــذه املهنة.
ل ـكــن «مـ ــن دون ت ـقــديــم ال ــدع ــم الـ ــازم
لـلـنـهــوض ب ـه ــا» .ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن،
ُيـشـتــرى الكيلو الــواحــد مــن الـشــرانــق
بـ ـ ـ ـ ـ ــ 2000ل ـ ـيـ ــرة سـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة (م ـ ــا يـ ـع ــادل
ّ
دوالريـ ـ ــن ت ـقــر ًي ـبــا) .وي ـع ــد ه ــذا الـثـمــن
بخسًا ،مقارنة بالجهود التي يبذلها
املـ ـ ّ
ـربـ ــون ،وبـ ــاألوضـ ــاع املـعـيـشـيــة في
ّ
س ــوري ــا .ش ــارك امل ــرب ــون فــي «مـعــرض
دمشق الدولي» بنسختيه األخيرتني،
من دون أن يحققوا فائدة مباشرة ،إذ
«لم يشتر أحد منتجات الحرير»ّ .
يكرر
ّ
ّ
أساسيًا ،وهو «وجوب
املربون مطلبًا
ّ
تنبه الحكومة الـســوريــة ،واملنظمات
الدولية ،إلى ضرورة دعم هذه املهنة،
بغية الحفاظ عليها من االندثار ،قبل
أن ي ـف ــوت األوان» .م ــن ب ــن ال ـعــوامــل
الواجب توفيرها ،للحفاظ على املهنة،
يـبــرز «وج ــود ب ــذار ذات ج ــودة عالية،
وإيـ ـج ــاد أن ـش ـطــة ل ـت ـســويــق مـنـتـجــات
ال ـ ـحـ ــريـ ــر ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة امل ـ ــرب ـ ــن ع ـلــى
تصريف بضائعهم بمبالغ مناسبة».

َّ ُ
كأنك تشبهه؟» ،يجيب وابتسامته على
وج ـهــه« :نــوعــا م ــا ،لكنني ب ــدل أن أســرد
بالكتابة ،أعــزف على كماني» .ويضيف:
ِّ
متوزع ما بني الحالقة والعزف.
«شغفي
بني ِامل ّ
قص وقوس الكمان ،تتأقلم أصابع
يـ ــدي ال ـي ـم ـنــى ب ـت ـل ـقــائ ـيــة ،بـيـنـمــا أصــابــع
اليسرى تفعل الشيء ذاته بني زند الكمان
ورأس الزبون».
ن ـخ ـبــره بـ ــأن الـ ـب ــدي ــري ،ق ـ ـ ـ َـار َب ج ـ ـدًا فن
املـقــامــة األدب ــي فــي كتابته االستثنائية،
ثــم نـســأل عــن امل ـقــام األق ــرب إل ــى روح ــه،
ف ـي ـق ــول« :ل ـك ــل س ــاع ـ ٍـة مــائ ـك ـت ـهــا ،الـتــي
تفرض َّ
علي مقامات عشقها ،لكنني في
ّ
الهوى .أكثر ما أعزفه هو
الغالب كلثومي
َّ
تعل ُ
مت معظمها على
أغاني الست ،التي
يـ ــدي أسـ ـت ــاذي مـيـشـيــل ع ـ ــوض ،ولـيــس
هـ ـن ــاك أوس ـ ـ ــع مـ ــن ط ـي ــف املـ ـق ــام ــات فــي
أغنيات أم كلثوم التي ّ
لحن لها الكبار».
ُ
نـمــازحــه بــالـقــول« :عـلــى كــرســي البديري
ت ـس ــاوى األك ــاب ــر واألع ـ ـيـ ــان ،واألش ـ ــراف
وأص ـحــاب املــراتــب االجتماعية والدينية
والعسكرية ،مع أصاغر القوم ،كما يروي
فيقاطعنا ضاحكًا« :هذا
في مــذكــراتــه»،
ِ
أكثر من طبيعي ،فالكل سواسية أمام من
يمسك بيده موسى الحالقة».
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على الغالف

فلسطين
تبدأ
الحساب

بعدما انتهى استعراض السلطة الفلسطينية في
ّ
ردها الكالمي على «صفقة القرن» األميركية ،وغرقت
الفصائل في الخالف على ّ
مجرد زيارة وفد لغزة لن
ً
يأتي إليها أصال إال بالتنسيق مع ُالعدو اإلسرائيلي...
ُ
قال الشعب الفلسطيني كلمته .كلمة ترجمت في ما
يشبه بدايات انتفاضة تعيد إحياء املقاومة بأسلوبها
الشعبي ،إذ تمزج بني نماذج االنتفاضتني األولى

(الحجارة والسكاكني) والثانية (العمليات والدهس)،
مضيفة إليها أساليب جديدة .كان ّ
العدو يتوقع أمرًا ما،
لكن سقفه الذي ّ
تخوف منه هو واحد من اثننيّ :
األول
انتفاضة شعبية شاملة ،ولهذه عواملها وظروفها ،ولذلك
استبعدها حاليًا؛ والثاني هو عودة العمليات الفردية.
لكن ما لم يتوقعه هو أن تعود األخيرة بهذه الطريقة
وبزخم كبير خالل يوم واحد ،صادف أيضًا أنه الذكرى

الثانية الستشهاد إحدى أيقونات «االنتفاضة الثالثة»،
املقاوم أحمد نصر ّ
جرار .وما يتخوف منه أكثر هو أن
تكون عمليات أمس فاتحة لسلسلة عمليات متواصلة،
وال سيما إذا بدأ تطبيق بنود «صفقة القرن» فعليًا.
تفاصيل كثيرة جعلت عمليات السادس من شباط/
فبراير عالمة فارقة ،من بينها أن اثنني من املنفذين
انسحبا سريعًا :واحد في القدس (انسحب إلى بيت

من القدس إلى الضفة:
جنود االحتالل أسرى الخوف
ً
لــم تــدم طــويــا خيبة األمــل الشعبية
من ّ
الرد الرسمي والفصائلي الباهت
عـلــى «صـفـقــة ال ـق ــرن» ،إذ ســرعــان ما
استحالت غضبًا بدأ من باب الزاوية
فــي الخليل جـنــوب الـضـفــة املحتلة،
وام ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـد إل ـ ـ ــى بـ ـي ــت لـ ـح ــم (ج ـ ـنـ ــوب)
ً
والقدس (وســط) ،وصــوال إلى جنني
(شـمــال) .أربــع وعـشــرون ساعة فقط
ك ــان ــت كـفـيـلــة بـقـلــب امل ـش ـه ــد .ارت ـقــى
عدد من الشهداء في عمليات وخالل
مــواج ـهــات بــالـحـجــارة والــزجــاجــات
الحارقة ،وفي املقابل وقعت إصابات
ب ــال ـج ـم ـل ــة طـ ــاولـ ــت اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن،
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا م ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود .وال ـ ـعـ ــدد
األكـ ـب ــر م ــن ه ـ ــؤالء أص ـي ـب ــوا عـنــدمــا
كــان الـجـنــود الــذيــن انـضـ ّـمــوا حديثًا
إلــى لــواء النخبة «غــوالنــي» ،وأنهوا
دورتـهــم ،قد ذهبوا إلــى أداء قسمهم
أم ــس أم ــام حــائــط ال ـب ــراق ،ف ـكــان في
انـ ـتـ ـظ ــاره ــم ش ـ ـ ـ ٌّ
ـاب بـ ـسـ ـي ــارت ــه ال ـت ــي
دهـ ــس ب ـهــا م ـج ـمــوعــة م ـن ـهــم ذهــابــا
ّ
متخرجو
وإيــابــا ،مــن دون أن يقوى
«لــواء النخبة» على إطــاق رصاصة
ّ
واح ــدة .خلفت العملية  14جريحًا،
فيما الذ املقاوم بالفرار باتجاه بيت
لحم ،وسط أنباء من مصادر عبرية

لم َ
ّ
متخرجو «لواء النخبة»
يقو
على إطالق رصاصة واحدة على
ّ
منفذ عملية القدس
مساء أمس عن إلقاء القبض عليه.
ما أشعل املوقف تحديدًا هو ارتقاء
عدد من الشهداء أمس وأول من أمس؛
ففي اشتباكات اندلعت عقب اقتحام
جنود العدو ّ
حي البساتني في جنني،
اسـتـشـهــد طـ ــارق ب ـ ــدوان ( 25عــامــا)
ويـ ــزن م ـن ــذر أب ــو طـبـيــخ ( 19عــامــا)
ّ
تصديهما لهدم منزل األسير
خــال
أح ـم ــد ال ـق ـم ـبــع ،وذلـ ــك ب ـعــد ســاعــات
قليلة على استشهاد محمد الحداد
( 17عــامــا) فــي الـخـلـيــل ،ال ــذي أطلق
ج ـن ــود االحـ ـت ــال الـ ـن ــار ع ـل ـيــه خــال
اشتباكات وقعت عند مدخل شارع
ال ـش ـه ــداء أو م ــا ُي ـع ــرف بـنـقـطــة بــاب
ال ــزاوي ــة .وارت ـقــى فــي ال ـقــدس شهيد
آخر من مدينة حيفا املحتلة ،بعدما
أطلق النار من مسدس على عناصر
«حــرس الحدود» قرب باب األسباط
داخـ ــل ال ـب ـلــدة ال ـقــدي ـمــة ف ــي ال ـق ــدس.
ُ
وقبل أن تعرف هوية الشهيد ،عمدت
سلطات االحتالل إلى تقديم روايتها
«مسيحي ّ
ّ
غير دينه
عنه بالقول إنه
إل ــى اإلسـ ـ ــام أخـ ـيـ ـرًا ،وه ــو م ـعــروف
ل ـل ـش ــرط ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة نـ ـظـ ـرًا إل ــى
شبهات في ارتكابه جرائم جنائية».
ٌ
روايـ ـ ـ ــة ي ـب ــدو واضـ ـح ــا اس ـت ـهــداف ـهــا
ّ
إبعاد فلسطينيي الداخل عن مشهد
ال ـع ـم ـل ـيــات ب ـ ـ ّ
ـأي ط ــري ـق ــة ،ح ـتــى ولــو
ب ـت ـش ــوي ــه ص ـ ـ ــورة ال ـش ـه ـي ــد ون ـس ــج
قـ ـص ــص م ـخ ـت ـل ـقــة حـ ــولـ ــه .ول ـي ـســت
بعيدة عــن ذل ــك ،الــروايــة الـتــي سبق

أن قــدم ـهــا االحـ ـت ــال ح ــول الشهيد
ن ـشــأت مـلـحــم ،اب ــن مــديـنــة ع ــارة في
املثلث ،الــذي نفذ عملية إطــاق نار
ف ــي ت ــل أب ـي ــب ف ــي األول م ــن كــانــون
الثاني /يناير  .2016آنذاكّ ،
صورته
ّ
سلطات العدو «جهاديًا دوليًا مؤيدًا
لتنظيم القاعدة» تــارة ،و«مجنونًا»
ّ
ت ـ ــارة أخـ ـ ــرى ،و«س ــكـ ـيـ ـرًا وع ــرب ـي ـدًا»
تارة ثالثة ،في إطار محاولتها لجم
تداعيات العملية وانعكاساتها على
فلسطينيي الـ 48تحديدًا.
وأف ـي ــد ف ــي وق ــت الح ــق ب ــأن م ــن بني
الـجـنــود الـ ــ 14املـصــابــن فــي الـقــدس
اثنني فــي حــال الخطر .وه ــؤالء كان
ف ــاج ــأه ــم امل ـ ـقـ ــاوم م ــن خ ـل ـف ـهــم وه ــم
ّ
مــت ـج ـه ــون إلـ ــى م ـح ـطــة امل ــواص ــات
ّ
امل ــرك ــزي ــة ب ـعــدمــا أدوا ق ـســم الـيـمــن
إلنهائهم رسميًا دورة الـخــدمــة في
ّ
«غــوالنــي» .الــافــت أن الـشــاب تمكن
مــن دهـسـهــم ذهــابــا وإيــابــا مــن دون
أن يطلق ّ
أي جندي النار عليه .وورد
ُ
في بيان جيش العدو أنه «عثر على
ُ
السيارة التي استخدمت في الدهس
بيت لحم،
داخل بلدة بيت جاال قرب ٌ
وأن م ـن ـفــذ ال ـع ـم ـل ـيــة م ـ ـعـ ــروف ل ــدى
أجهزة األمــن» .وفي أعقاب العملية،
فتح الجيش تحقيقًا للوقوف على
أس ـب ــاب ع ــدم إطـ ــاق ج ـن ــوده ال ـنــار،
وال سـيـمــا أن ـهــم م ــن لـ ــواء ُ
«م ـم ـ ّـي ــز»،
ُ ّ
وجندوا في تشرين الثاني /نوفمبر
امل ــاض ــي .ووف ــق نـتــائــج التحقيقات

التحقيق
اإلسرائيلي:
جنود
«غوالني» لم
ّ
يردوا ألنهم
لم يعتادوا
هذا النوع من
السيناريوات
(أ ف ب)

األولـيــة ،فــإن «الجنود لم يـ ّ
ـردوا على
ّ
منفذ إطــاق الـنــار ،ألنهم لم يكونوا
معتادين هذا النوع من السيناريوات
في إسرائيل»!
أما الجندي الذي أصيب خالل عملية
رام الله (إطــاق نــار) ظهرًاُ ،
فوصفت
جروحه بالطفيفة ،علمًا بأن العملية
ُّ
نفذت قرب موقع عسكري .وبحسب

ما ذكــر موقع «وايـنــت» ،فقد ّ
تعرض
ال ـج ـن ــود «إلطـ ـ ــاق نـ ــار ب ــال ـق ــرب من
َ
موقع بني قريتي خربثا بني حارث،
ورأس كــركــر ش ـمــال غ ــرب رام ال ـلــه».
وع ـلــى إث ــر ذل ــك ،اسـتـنـفــر ال ـع ــدو في
َ
مـسـتــوطـنــتــي «دولـ ـ ــف» و«ط ـل ـمــون»
غربي املدينة ،مجريًا عمليات بحث
مكثفة عن مطلق النار الذي انسحب

م ــن امل ـك ــان أي ـض ــا .وف ــي أع ـق ــاب تلك
ال ـت ـط ــورات ،انــدل ـعــت م ــواج ـه ــات في
بلدة بيت جاال في بيت لحم جنوب
ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـل ــة ،أدت إل ـ ــى إص ــاب ــة
قرابة  79فلسطينيًا بجروح وحاالت
اخ ـت ـنــاق .كــذلــك انــدل ـعــت اشـتـبــاكــات
ف ــي ب ـلــدة ع ــزون ف ــي قلقيلية شـمــال
ال ـض ـف ــة ف ــي خ ـ ــال ت ـش ـي ـيــع جـثـمــان

ّ
تسببت فــي سقوط
الشهيد ب ــدوان،
 11جريحًا بحسب «جمعية الهالل
األح ـم ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة» .ف ــي غـضــون
ذلــك ،أعلن الجيش اإلسرائيلي رفع
حالة التأهب و«تعزيز فرقة الضفة
بقوات إضافية من املحاربني» .وفيما
ذك ــرت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة أن
رئيس الحكومة ،بنيامني نتنياهو،

لحم جنوبًا) ،وواحد في رام الله ،وذلك بغض النظر عن
نتيجة االستنفار الكامل للبحث عنهما ،ألن مجرد
انسحاب املنفذ إهانة كبيرة في العرف العسكري أليّ
ّ
جيش .أيضًا ،وبعدما ركز املقاومون على استهداف
املستوطنني خالل سنوات ّ
الهبة األربع املاضية،
استهدفت هذه العمليات جنودًا بصورة مباشرة ،وهو
ّ
ما يرتقي بمستوى املواجهة فلسطينيًا ،ويعقد املشهد

ألغى مؤتمرًا كان من املقرر أن يعقده
ال ــراب ـع ــة ب ـعــد ال ـع ـصــر ،وه ــو يـجــري
«تقييمًا أمنيًا للوضع» ،سارع وزير
بينت ،إلى عقد جلسة
األمن ،نفتالي ِ
مشاورات مع القادة واملسؤولني في
«الكرياه» فور وصوله إلى تل أبيب
قادمًا من واشنطن.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،رأت «ح ــرك ــة امل ـق ــاوم ــة
اإلس ــامـ ـي ــة» (حـ ـم ــاس) أن «الـ ـث ــورة
املـشـتـعـلــة فــي م ــدن الـضـفــة وال ـقــدس
ه ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق لـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـشـ ـع ــب ط ــرد
االحـ ـ ـت ـ ــال مـ ــن ال ـض ـف ــة وت ـح ــري ــره ــا
مــن املـسـتــوطـنــن» ،مــؤكــدة فــي بيان
أمــس أنــه «ال يمكن لـقــوة فــي األرض
أن تـ ـق ــف ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ث ـ ـ ـ ــورة ش ـع ـب ـنــا
املـقــاتــل وإرادتـ ــه الصلبة ،وأن قــراره
بــانـتــزاع حــريـتــه ال رجـعــة ع ـنــه» .من
ج ـه ـت ـهــا ،اع ـت ـب ــرت ح ــرك ــة «ال ـج ـه ــاد
اإلسالمي» أن «العمليات الفدائية...
تدفن مؤامرة صفقة القرن» ،مضيفة
أن «م ــا ي ـحــدث م ــن مــاحـقــة لـجـنــود
العدو في جنني ،واالنتقام منهم في
القدس ،والشهداء الذين يرتقون في
ّ
كــل محطات الوطن سيدفن املؤامرة
ف ــي ج ـبــال الـضـفــة وودي ــانـ ـه ــا ...كما
سـتــدفـنـهــا غـ ــزة وس ـيــدف ـن ـهــا أهــالــي
أراضي الـ 48والشتات».
إلــى ذل ــك ،تــواصــل إط ــاق البالونات
املتفجرة من قطاع غزة .وأفاد اإلعالم
العبري بسماع ّ
دوي انفجارات قوية
في مستوطنة «سديروت» ناجمة عن
انـفـجــار بـعــض الـبــالــونــات ،فــي وقــت
بينت
ذكــر فيه «رادي ــو الـجـنــوب» أن
ِ ّ
ورئيس األركان أفيف كوخافي ،وكل
قـيــادات األجـهــزة األمنية« ،يوافقون
ّ
ع ـل ــى شـ ــن ح ـم ـلــة ع ـس ـكــريــة واس ـع ــة
ّ
ضد غزة( ،لكن) ال يمكن الحديث عن
تفاصيلها اآلن ،علمًا بأنها ستكون
في الوقت املناسب».
(األخبار)

نتنياهو يراوح مكانه :الفرص تساوي التهديدات
يحيى دبوق
عـ ـل ــى رغـ ـ ــم تـ ـك ــاث ــر الـ ـ ـف ـ ــرص أم ـ ــام
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
بنيامني نتنياهو ،وف ــي ّ
مقدمها
إع ــان «صـفـقــة ال ـقــرن» األمـيــركـيــة،
إال أن االسـ ـتـ ـف ــادة ال ـكــام ـلــة منها
ع ـل ــى ّامل ـس ـت ــوى ال ـش ـخ ـصــي ت ـبــدو
م ـت ـعــذرة بــالـنـسـبــة إل ـيــه ،وإن كــان
ظاهر األم ــور يوحي بخالف ذلــك.
مـ ـ ّ
ـرد ه ــذا أن ت ــداخ ــل امل ـصــالــح في
إس ــرائ ـي ــل ب ــن الـشـخـصــي وال ـعــام
ي ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال
نـتـنـيــاهــو الـ ــذي ي ـص ــارع م ــن أجــل
ٌ
ب ـق ــائ ــه الـ ـس ـي ــاس ــي .وه ـ ــو ت ــداخ ــل
ب ــات أكـثــر ح ـ ّـدة مــع اق ـتــراب موعد
ّ
انتخابات «الكنيست» بعد أقل من
ّ
شهر من اآلن .يضاف إلى ما تقدم
خسارة نتنياهو معركة الحصانة
القضائية ،وبــدء مسار محاكمته
في قضايا فساد ورشى.
عـلــى جبهة «صـفـقــة ال ـق ــرن» ،وجــد
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو نـ ـفـ ـس ــه بـ ـ ــن م ـط ـل ـبــن
م ـ ـت ـ ـبـ ــاي ـ ـنـ ــنّ :أول ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــه
ّ
ســريـعــا لـتـلــقــف الـصـفـقــة واقـتـطــاع

مـ ـ ــا يـ ـ ـص ـ ـ ّـب مـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي امل ـص ـل ـح ــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ويـ ـ ـل ـ ـ ّـب ـ ــي م ـط ــال ــب
الـنــاخــب اليميني ،وذل ــك عبر ّ
ضم
ّ
س ــري ــع لـ ـك ــل امل ـس ـت ــوط ـن ــات وغ ــور
األردن وج ـ ـ ــزء آخـ ـ ــر مـ ــن امل ـن ـط ـقــة
املصنفة «ج» فــي الـضـفــة املحتلة،
وهـ ــو م ــا ووجـ ـ ــه ب ــرف ــض أم ـيــركــي
ألـ ــزم إس ــرائ ـي ــل تــأج ـيــل ال ـض ـ ّـم إلــى
مــا بـعــد االنـتـخــابــات ،عـلــى اعتبار
أن واش ـن ـطــن مـعـنـ ّـيــة اآلن بــإيـجــاد
فـسـحــة لـتـبــريــد األج ـ ـ ــواء ،وتـمـكــن
الحكام العرب من تجاوز الضغوط
الـتــي دفـعـتـهــم إل ــى رف ــض الصفقة
ف ــي الـ ـعـ ـل ــن .ولـ ـئ ــن ك ـ ــان نـتـنـيــاهــو
مـطـمـئـنــا إل ــى أن ّ
رد فـعــل رام الـلــه
يبقى «إنـشــائـيــا» مــا دام ال يقترن
ب ــوق ــف «ال ـت ـن ـس ـيــق األم ـ ـنـ ــي» ،لكن
إعـ ــان الـصـفـقــة نـفـســه ّ
ورد الفعل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ـل ـي ــه ،ب ـم ـع ــزل عــن
مستواه ،من شأنه توليد األجــواء
املــائـمــة لعمليات ض ـ ّـد االح ـتــال،
غ ـيــر مــرت ـب ـطــة ب ـتــوج ـي ـهــات عـلـيــا،
ت ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ن ـت ـن ـي ــاه ــو
وإس ــرائ ـي ــل ال ـتــي س ـت ـكــون مـجـبــرة
آنذاك على قصر ردودها على ّ
الحد

األدن ـ ـ ــى ،ع ـلــى خـلـفـيــة مصلحتها
اآلن ـي ــة ف ــي تـهــدئــة ال ــوض ــع األمـنــي
ّ
ف ــي ال ـض ـف ــة ،وم ـن ــع ت ــول ــد ع ــوام ــل
إضافية تؤدي إلى تصعيد وربما
ً
انتفاضة باتت أكثر احتماال اآلن.
وهـ ــذا ال ـت ـمــوضــع ش ـبــه االنـكـفــائــي
يـغـضــب ال ـنــاخ ـبــن ،وي ـت ـسـ ّـبــب في
اتهام نتنياهو بالتقصير.
في جانب آخر ،تضغط احتماالت
االنـ ـ ــزالق إل ــى تـصـعـيــد فـمــواجـهــة

ّ
يتعذر على نتنياهو
االستفادة الشخصية
الكاملة من الفرص
التي تكاثرت أمامه

ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـبـ ـهـ ــة ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ــزة ع ـل ــى
نتنياهو ،وخاصة بعدما استأنفت
ال ـف ـصــائــل ضـغـطـهــا لـتـخـفـيــف ما
أم ـك ــن م ــن ال ـح ـص ــار اإلس ــرائ ـي ـل ــي
واملـ ـ ـص ـ ــري ،ع ـب ــر اس ـت ـغ ــال ظ ــرف
ـؤات لـ ـه ــا ،وإن
ت ـ ـ ــراه أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ـ ـ ـ ٍ
ب ـ ـ ـ ــأدوات م ـي ــدان ـي ــة ال يـ ـب ــدو أن ـهــا
ّ
التسبب
تهدف أو بإمكانها فعليًا
بمواجهة واسعة .وواحدة من هذه
األدوات هــي ال ـبــالــونــات املفخخة
ال ـت ــي ي ـب ــدو أن ـه ــا ت ـت ــرك تــأثـيــرهــا
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،وت ـت ـس ـ ّـب ــب
ف ــي إحـ ــراج املـسـتــويــن الـسـيــاســي
واألمـنــي في تل أبيب .وعليه ،فإن
الــوضــع امليداني الضاغط جنوبًا
مــن شأنه التأثير سلبًا فــي وضع
نتنياهو االنتخابي قبل أسابيع
م ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،وخ ـ ــاص ـ ــة أن
مــواجـهـتـهــا ،مــن نــاحـيــة املــؤسـســة
األمـ ـنـ ـي ــة ،ب ـم ــزي ــد مـ ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات
وردود الـفـعــل الـعـقــابـيــة للجانب
ّ
ستجر ردودًا مقابلة،
الفلسطيني
ويـ ـمـ ـك ــن أن ت ـس ـت ـج ـلــب م ــواج ـه ــة
كبرى ُيتوقع أن تنتهي كسابقاتها
بال تغييرات فعلية في املعادالت.

أمـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة مــن
ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ،وال ـت ــي بــاتــت
م ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـدة م ـ ـ ــن لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان وسـ ـ ــوريـ ـ ــا
إلـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــراق وإي ـ ـ ـ ـ ــران ،فـ ـه ــي اآلن
أكـ ـث ــر ح ـ ـضـ ــورًا مـ ــن غـ ـي ــره ــا عـلــى
ط ــاول ــة الـ ـق ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي ربـطــا
بـ ـخ ـط ــورتـ ـه ــا ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـتـيــح
لنتنياهو هامش مناورة محدودًا
إزاء ه ـ ـ ــا ،ف ــي ح ــال أراد تـجـيـيــرهــا
ملـ ـصـ ـلـ ـحـ ـت ــه ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة .إذ إن
مستوى الـتـهــديــد ،ومـقــدار اإلي ــذاء
ّ
املتوقع إلسرائيل في حــال نشوب
ً
مــواجـهــة شـمــاال ،هما مــن الصنف
الذي يمنع املخاطرة على خلفيات
شخصية .والقرار هنا ّ
مؤسساتي
ف ــي ج ــوه ــره ،وي ـت ــأث ــر ب ـتـ ّ
ـوج ـهــات
امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة وت ـق ــدي ــرات ـه ــا،
مــع تــأثـيــر هــائــل لـعــوامــل خارجية
ً
ترتبط بالطرف اآلخر أوال ،وكذلك
بــال ـح ـل ـيــف األمـ ـي ــرك ــي الـ ـ ــذي ب ــات
م ـع ـنـ ّـيــا أك ـث ــر ب ـت ــداع ـي ــات ّ
أي فـعــل
عـ ــدائـ ــي إس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ال تـ ـخـ ـتـ ـل ــف ع ـ ـمـ ــا س ـب ــق
تــأث ـيــرات حـمـلــة ال ـعــاقــات الـعــامــة
التي يقودها نتنياهو في الخارج،

ومن بينها الكشف عن لقاء ات مع
زعـ ـم ــاء عـ ــرب وأف ـ ــارق ـ ــة ،وسـلـسـلــة
تقارير تكاثرت في األيــام املاضية
ع ــن تـنـمـيــة ع ــاق ــات إس ــرائ ـي ــل مع
الـخـلـيــج .إذ بـحـســب اسـتـطــاعــات
ُ
الـ ــرأي ،ف ــإن تـلــك الـحـمـلــة لــن تـغـ ّـيــر
كثيرًا في أمزجة الناخبني ،وعليه
ستبقى نتيجة االنتخابات الثالثة
قــريـبــة ج ـدًا مــن نـتــائــج العمليتني
االنتخابيتني السابقتني.
ّ
بطبيعة الحال ،ال يتعلق الحديث
املـ ـتـ ـق ـ ّـدم بـمـصـلـحــة إس ــرائـ ـي ــل فــي
«صفقة القرن» وغيرها ،بل بمدى
اس ـت ـفــادة نـتـنـيــاهــو شـخـصـيــا من
ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة وتـفــاعــاتـهــا،
ّ
وه ــي مـســألــة تـشــكــل مــوضــع أخــذ
ّ
ورد ب ــن امل ـت ــاب ـع ــن .وم ـ ــا ي ـجــدر
الـتـنـبـيــه إل ـي ــه ه ـنــا ه ــو أن وج ــود
مصلحة شخصية لنتنياهو أو
غيره من املسؤولني في قضية ما
ال يعني أن ــه ب ــات بــاإلمـكــان توقع
س ـي ـنــاريــوات رب ـطــا بـتـلــك القضية
واستبعاد أخرى ،وخصوصًا لدى
وجـ ــود ت ـقــديــرات بـمـسـتــوى إي ــذاء
مرتفع إلسرائيل.

إسرائيليًا ،خاصة عندما يدهس مقاوم جنود النخبة
َ
من لواء «غوالني» ذهابًا وإيابًا ،من دون أن تطلق عليه
ّ
ّ
رصاصة واحدة .مع هذا ،كل ما حدث ال يمثل لدى
الفلسطينيني ،الذين يقاومون بصورة متواصلة منذ
ّ
ونهب
سلب
ٍ
عقدين ،إال بداية الغيث في الرد على خطة ٍ
تخرق حتى أدنى معايير التسوية.
(األخبار)

ّ
الوفد «الفتحاوي» لغزة
زيارة
تأجيل
َ
ّ

ال شيء تغير في «عقلية» السلطة

غزة ـــ األخبار
بعيدًا مما قيل عن أسباب تأجيل زيارة
وف ــد «منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية»
ل ـ ـغـ ــزة ،ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ب ـم ـجــريــات
قرر ً
االجتماع األخير الذي َت ّ
بناء عليه
ّ
تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى .إذ
تداعت القوى والفصائل لعقد اجتماع
ف ــي م ـق ـ ّـر «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر» ف ــي رام
الله ظهر الثالثاء املــاضــي ،حيث أعلم
رئ ـيــس ال ــوف ــد ،ال ـق ـيــادي «ال ـف ـت ـحــاوي»
عــزام األحـمــد ،الحاضرين ،رفضه عقد
ّ
أي لقاء فــي القطاع تحضره «فصائل
غزة» ،في إشارة إلى تنظيمات تدعمها
«حماس» .وقال األحمد ،خالل االجتماع
ال ــذي شــاركــت فـيــه لـلـمــرة الـثــانـيــة بعد
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـ ــذي تـ ــا إع ـ ـ ــان «ص ـف ـقــة
ّ
الـ ـق ــرن» كـ ــل م ــن «حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد
اإلسـ ــامـ ــي» ،إلـ ــى ج ــان ــب «ال ـصــاع ـقــة»
و«الجبهة الشعبية ـ ـ القيادة العامة»،
الوفد عبر
إن ترحيب «حماس» بزيارة
ّ
اإلع ــام «إه ــان ــة ،ألن فـتــح لــم تـتـلــق ردًا
على مستوى أعضاء اللجنة املركزية،
وال سيما مـســؤول فتح فــي غــزة أحمد
حلس».
لكن السبب األساسي في تأجيل الزيارة
هو اشتراط «فتح» اقتصار اللقاء على
فصائل املنظمة و«حماس» و«الجهاد»
دون غـيــرهــا .وق ــد ح ــاول نــائــب األمــن
العام لـ«الجبهة الديموقراطية لتحرير
فلسطني» وممثلها في االجتماع ،قيس
ّ
أبــو ليلى ،حــل هــذه املشكلة ،باقتراح
اس ـت ـق ـب ــال الـ ــوفـ ــد ب ـح ـش ــد ج ـمــاه ـيــري
وفـ ـص ــائـ ـل ــي بـ ـحـ ـض ــور ال ـش ـخ ـص ـي ــات
امل ـس ـت ـق ـلــة وب ـق ـيــة ال ـف ـص ــائ ــل ،ومـ ــن ثـ ّـم
ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ل ــ«ال ـف ـص ــائ ــل الـخـمـســة
األساسية» .لكن األحمد رفــض مقترح
أب ــو ل ـي ـلــى ،ال ـ ــذي أب ـ ــدى ام ـت ـعــاضــا من
أداء ال ـق ـيــادة الفلسطينية بـعــد إعــان
«صفقة ال ـقــرن» ،ومــن مستوى خطاب

رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة ،م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،في
اجتماع الوزراء العرب في القاهرة .من
جهتها ،طالبت «الجهاد» ،التي حضر
ً
م ـم ـثــا عـنـهــا سـعـيــد ن ـخ ـلــة ،ب ـض ــرورة
«وقف االستدعاءات واالعتقاالت وفتح
الحريات وتهيئة األجــواء أمــام ظروف
امل ـص ــال ـح ــة» ،لـ ـي ـ ّ
ـرد األحـ ـم ــد ب ــأن ــه رفــع
ت ــوص ـي ــات ب ــذل ــك إلـ ــى ع ـب ــاس ورئ ـيــس
امل ـخ ــاب ــرات م ــاج ــد فـ ــرج« ،ل ـك ــن األخ ـيــر
تــ ّ
ـذرع ب ــوج ــود اسـ ـت ــدع ــاءات لـعـنــاصــر
جهازه في غزة» .وبالنتيجة ،لم تخرج
ال ـف ـص ــائ ــل مـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع إال ب ــال ـح ـ ّـد

األحمد للفصائل :ال
تقلقوا ،لن يكون هناك
جديد في كلمة عباس
في األمم المتحدة

األدنى املتمثل في ّ
تعهد األحمد بوقف
ّ
أي توتير إعالمي.
وفـيـمــا ح ــرص ال ـق ـيــادي «الـفـتـحــاوي»
عـ ـل ــى ت ــأجـ ـي ــل الـ ـ ــزيـ ـ ــارة إلـ ـ ــى م ـ ــا بـعــد
خـطــاب عـبــاس أم ــام األم ــم املـتـحــدة في
الحادي عشر من الشهر الجاري على
األق ـ ّـل ،طلبت الـفـصــائــل ،وفــي ّ
مقدمها
«الديموقراطية» ،إتمام الــزيــارة خالل
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري ،أي ق ـب ــل خ ـطــاب
رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي رب ـطــه
األحمد بترتيبات حلس في غزة .كذلك،

طـلــب أب ــو لـيـلــى املـســاهـمــة الـجـمــاعـيــة
فــي إع ــداد مـحـتــوى كلمة الــرئـيــس في
األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة أو فـ ــي ال ـ ـحـ ـ ّـد األدن ـ ــى
االط ــاع عليها ،مـبـ ّـررًا طلبه بــ«(أنـنــا)
ال نــريــد أن نفاجأ بـتـنــازالت (جــديــدة)
ف ــي الـ ـخـ ـط ــاب» .ك ـمــا اقـ ـت ــرح أن يـكــون
ّ
الخطاب كله مكتوبًا ،من دون إفساح
املـ ـج ــال أم ـ ــام «أب ـ ــو مـ ـ ــازن» ل ــارت ـج ــال.
وهنا قال األحمد« :ال تقلقوا ،لن يكون
هناك جديد في كلمة رئيس السلطة»،
مـضـيـفــا إن األخ ـي ــر «س ـيــؤكــد املــواقــف
السابقة من رفــض للصفقة ،واملبادرة
العربية ،وضرورة وجود أطراف دولية
راع ـي ــة لـلـســام شــريـكــة لــواشـنـطــن في
رعاية ّ
أي مفاوضات الحقًا» .يشار إلى
أن وف ـدًا عربيًا سـيــزور رام الله قريبًا،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب مـ ـس ــؤول ــن مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي وع ـ ــدوا ب ــال ـق ــدوم األس ـب ــوع
املقبل ،وهــو ما رأى فيه األحمد سببًا
إضــاف ـيــا لـتــأجـيــل زيـ ــارة الــوفــد «حتى
تجري هــذه التحركات السياسية بما
ال ُي ّ
قيد حركة السلطة».
وبالتوازي مع اجتماع الفصائل الثاني
في رام الله ،عقد عباس ،قبل أيامً ،
لقاء
م ــع م ـس ــؤول ــن ف ــي امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ،شـمــل
م ــدي ــري ال ــدوائ ــر وم ـس ــؤول ــي مـفــاصــل
الجهاز ،وأخبرهم فيه نيته العمل على
نقل املسار من السلطة إلى «بناء الدولة
واسـتـكـمــال االنـضـمــام إل ــى املــؤسـســات
الــدولـيــة» ،مؤكدًا لهم أنــه ال يــزال «غير
واثـ ــق ب ـح ـم ــاس» .وتـعـقـيـبــا ع ـلــى ذل ــك،
يــرى الـنــائــب الـثــانــي لرئيس «املجلس
الـتـشــريـعــي» ،حـســن خــريـشــة ،أن «فتح
ل ــم ت ـكــن ج ـ ـ ّ
ـادة أس ــاس ــا ف ــي زي ـ ــارة غــزة
أو إجــراء حــوار مع الفصائل» ،معتبرًا
ّ
تتخبط في
أن «قـيــادة السلطة ال تــزال
ال ـت ـعــامــل م ــع م ــواج ـه ــة ص ـف ـقــة ال ـق ــرن،
وه ـنــاك قـســم ح ــول عـبــاس يشير عليه
ّ
معنيًا
ب ـعــدم ال ــذه ــاب إل ــى غ ــزة ،كــونــه
باستمرار االنقسام».

السبب األساسي في تأجيل الزيارة هو اشتراط «فتح» اقتصار اللقاء على فصائل المنظمة و«حماس» و«الجهاد» (األناضول)
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تقرير

ّ
ّ
السودانيون ال يصدقون
مماحكات السلطة

صفقة التطبيع خاسرة
تشهد خطوط التماس بين الجيش السوري و«قسد» من
التركي والفصائل المسلحة التابعة له ّ من
جهة ،والجيش َ
جهة ّأخرى ،في ريفي الحسكة والرقة ،حالة من الترقب،
في ظل استقدام تركيا المزيد من التعزيزات العسكرية
إلى المنطقة ،بما يوحي بنيات هجومية .يأتي ذلك وسط
ّ
توقعات بأن ّ
التقدم المتسارع للجيش
ترد أنقرة على
السوري في ريف إدلب الجنوبي ،وعلى المماطلة الروسية
في االستجابة لنداءاتها بوقف العمليات ،عبر تحريك
الجبهات ،وربما ّ
التوسع في شرقي الفرات ،المحكوم
بتفاهم تركي  -روسي

َ
تعزيزات تركية في ريفي الرقة والحسكة

ّاستئناف «نبع السالم»
ردًا على إدلب؟
الحسكة  -أيهم مرعي
ّ
ت ـحـ ّـولــت قــريــة ال ـســكــريــة ال ـحــدوديــة
فـ ــي ريـ ـ ــف رأس ال ـ ـعـ ــن ،خـ ـ ــال ه ــذا
األس ـب ــوع ،إل ــى معبر إلدخـ ــال َاملــزيــد
من التعزيزات التركية إلى ريفي تل
تمر وأبــو رأســن فــي ريــف الحسكة،
بالتزامن مع تعزيزات مماثلة دخلت
إلى املحور املقابل ملدينة عني عيسى
فـ ــي ريـ ـ ــف ال ـ ــرق ـ ــة ،فـ ــي سـ ـع ــي ت ــرك ــي
واض ــح لتعزيز الـحـضــور العسكري
فــي املـنـطـقــة .وتـصــاعــد ه ــذا النشاط
ب ـع ــد اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
لرتل تركي في ريــف إدلــب الجنوبي

قبل أيــام .وتـحــاول أنقرة االستثمار
فــي الـحــدث الستئناف عملية «نبع
الـ ـس ــام» ،ب ـعــد ت ــوق ــف مـسـتـمـ ّـر منذ
أشهر أعقب توقيع «اتفاق سوتشي»
ب ــن ال ـجــان ـبــن ال ـت ــرك ــي وال ــروس ــي.
وع َـلــى رغ ــم أن التحشيد الـتــركــي لم
يرق بعد إلى مستوى عملية كبيرة،
إال أن ــه يــوحــي بـنـيــات تـ ّ
ـوسـعـيــة في
َ
ريفي الحسكة والرقة.
ّ
وم ــع أن الـشـهــريــن املــاضـيــن سجال
م ــوج ــة م ــن الـ ـخ ــروق ــات ف ــي املـنـطـقــة
الـتــي يـتـخــذ فـيـهــا االن ـت ـشــار الـتــركــي
طابعًا هجوميًا ،ومن بينها هجمات
ع ــدي ــدة بــات ـجــاه مــديـنــة ع ــن عيسى

ّ
يكثف الجيش التركي حضوره العسكري في منطقة عملية «نبع السالم» بما يوحي بنوايا هجومية (األناضول)

وأريــافـهــا ،إال أن أنـقــرة سـعــت ،خالل
الـ ـي ــوم ــن الـ ـف ــائـ ـت ــن ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،إل ــى
تظهير اسـتـعــدادهــا لـخــوض عملية
ع ـس ـك ــري ــة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،م ـ ــن خ ــال
تكثيف استهدافها ملناطق انتشار
الجيش السوري و«قسد» في قرى تل
الــورد وربيعات وخربة الشعير في
ري ــف الـحـسـكــة ،وقــزعـلــي والـخــالــديــة
وه ــوش ــان وال ــدب ــس ف ــي ري ــف الــرقــة.
وع ـلــى ض ــوء تـلــك ال ـت ـط ــورات ،يمكن
ال ـق ــول إن ّ
أي تـصـعـيــد تــركــي جــديــد
قــد يـكــون بــاتـجــاه املـنــاطــق املـحــاذيــة
ً
ش ـ ـم ـ ــاال ،حـ ـت ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،ل ـل ـطــريــق
الرابط بني عني عيسى وعني العرب

ً
(ك ــوب ــان ــي) ،وصـ ــوال إل ــى مـنـبــج ،في
م ـ ـحـ ــاولـ ــة إلفـ ـ ـ ـ ــراغ ش ـ ـمـ ــال الـ ـط ــري ــق
الــدولــي :مــن تــل تمر حتى حلب ،من
ّ
أي وجود لـ«قسد».
كـ ــذلـ ــك ال ت ـ ـبـ ــدو ب ـ ـلـ ــدة أب ـ ـ ــو رأس ـ ــن
ومــدي ـنــة الــدربــاس ـيــة ف ــي ري ــف رأس
الـ ـع ــن الـ ـش ــرق ــي خ ـ ـ ــارج ال ـت ـط ـل ـعــات
ّ
التوسع نحوهما
التركية .وقد يكون
ُ
ً
هدفًا مقبال لألتراك ،في حال ترجمت
عمليات التحشيد إلى هجوم واسع
في ريف الحسكة ،علمًا بأن هجومًا
من هذا النوع ّ
ربما تراه أنقرة متاحًا،
ّ
ّ
ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب أي وجـ ــود أم ـيــركــي،
واق ـت ـص ــار ال ـح ـضــور ال ــروس ــي على

ال تبدو بلدة أبو
رأسين ومدينة
الدرباسية في ريف رأس
العين الشرقي خارج
التطلعات التركية

ن ـقــاط مــراق ـبــة م ـح ــدودة فــي تــل تمر
وأبــو رأســن والدرباسية .إال أن ذلك
دونه مخاطر االصطدام مع الروس،
إض ــاف ــة ال ـ ــى وجـ ـ ــود نـ ـق ــاط ان ـت ـشــار
عديدة للجيش السوري ،الذي يبدي
جــاهــزيــة ل ـصـ ّـد ّ
أي م ـحــاولــة هـجــوم
تــرك ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة .وأمـ ــام
ُ
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـح ــرك ــات ،ت ـظ ـه ــر مــوس ـكــو
موقفًا صلبًا برفض ّ
أي توسع تركي
جديد في الشمال الشرقي ،وهــو ما
ُي ـت ـ َ
ـرج ــم ب ــإرس ــال ت ـع ــزي ــزات روس ـيــة
م ــن الـقــامـشـلــي بــات ـجــاه ع ــن عيسى
ملنع ّ
أي هجوم مرتقب ،بالتوازي مع
تـعــزيــز نـقــاط املــراق ـبــة امل ــوج ــودة في

أري ــاف الـحـسـكــة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
مطلعة« ،األخبار» ،بأن
تفيد مصادر
ّ
«ال ـجــانــب الـتــركــي كــثـ َـف مــن جــوالتــه
االستطالعية فــي ريــفــي رأس العني
وتل تمر بهدف اختيار أهداف لعمل
عسكري ق ــادم» ،متوقعة أن «يشهد
األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل إع ــان ــا تــرك ـيــا عن
عبر
اسـّتـئـنــاف عملية نـبــع ال ـس ــامَ ،
شن هجمات متزامنة باتجاه ريفي
تـ ــل أب ـ ـيـ ــض الـ ـغ ــرب ــي ورأس ال ـع ــن
ال ـش ــرق ــي ،ح ـيــث ش ـه ــدت املـنـطـقـتــان
اسـتـطــاعــا مكثفًا مــن األتـ ــراك خــال
األسبوع الفائت» .وتوضح املصادر
أن تركيا «تسعى للضغط لتحقيق

ت ــراب ــط ج ـغ ــراف ــي ب ــن م ـن ــاط ــق نـبــع
السالم ومناطق درع الفرات ،وهو ما
يعني تركيز الهجمات على املنطقة
الرابطة بني تل أبيض ومنبج».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ــؤك ــد مـ ـص ــدر م ـيــدانــي
سـ ــوري ،فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار»،
أن «نـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـتـ ـم ــاس ب ـ ــن ال ـج ـيــش
السوري ومناطق انتشار املسلحني
وال ـج ـيــش ال ـتــركــي تـشـهــد تـحــركــات
مـ ـت ــزاي ــدة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة»،
مـعـتـبـرًا أن الـتـحــركــات «رب ـمــا تظهر
نـ ـي ــات ه ـج ــوم ـي ــة ب ــاتـ ـج ــاه م ـنــاطــق
سيطرة الجيش في املنطقة» .ويلفت
املصدر إلى أن «التنسيق مع الجانب
ال ـ ــروس ـ ــي بـ ـش ــأن انـ ـتـ ـش ــار ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري فــي املـنـطـقــة ال ي ــزال يسير
ف ــي اإلط ـ ــار ال ـط ـب ـي ـعــي» ،ج ــازم ــا بــأن
«الجيش انتشر في أريــاف الحسكة
ل ـح ـم ــاي ــة س ـك ــان ـه ــا م ـ ــن ال ـه ـج ـم ــات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،وس ـي ـب ـق ــى م ـ ــوج ـ ــودًا فــي
املنطقة حتى استعادة سيادته على
كامل جغرافيا البالد».
وتـعــرب مـصــادر مـقـ ّـربــة مــن «قـســد»،
بدورها ،عن اعتقادها بأن «الجانب
الـ ـت ــرك ــي ال ي ــؤم ــن لـ ـ ــه ،وقـ ـ ــد ي ـخ ـ َـرق
ّ
االت ـفــاق وي ـشــن هـجـمــات عـلــى ريــفــي
ّ
الـ ـحـ ـسـ ـك ــة والـ ـ ــرقـ ـ ــة ف ـ ــي أي وق ـ ـ ــت»،
معتبرة أن «انتشار الجيش السوري
ووج ـ ــود ن ـق ــاط م ــراق ـب ــة روسـ ـي ــة قــد
ال يـكــونــان عــامـلــن كــافـيــن لحماية
املنطقة من هجمات تركية إضافية».
وإذ ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن «ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
الـ ـج ــانـ ـب ــن الـ ـ ــروسـ ـ ــي والـ ـحـ ـك ــوم ــي
عسكريًا مستمر ،والهدف منه الدفاع
عــن املنطقة ضــد األطـمــاع التركية»،
فهي تـ ّ
ـرجــح أن تسعى «تركيا لرفع
مـعـنــويــات املــرتــزقــة ال ــذي ــن يعملون
م ـع ـهــا ،م ــن خ ــال تـصـعـيــد عـسـكــري
ش ـم ــال س ــوري ــا وش ــرقـ ـه ــا» ،م ـشــددة
ع ـلــى أن «امل ـس ــؤول ـي ــة األولـ ـ ــى لكبح
جـ ـم ــاح األتـ ـ ـ ـ ــراك ،فـ ــي ح ـ ــال حـصـلــت
الـهـجـمــات ،تـقــع عـلــى عــاتــق الجانب
الروسي الذي ّ
تعهد بحماية املنطقة
من ّ
أي هجمات تركية جديدة».

تقرير

سراقب ومحيطها بيد الجيش

ّ
تركيا تساند مسلحيها بالنار

لم تفلح النقاط التركية
التي زرعتها أنقرة أينما
استطاعت في وقف
ّ
تقدم الجيش السوري،
الذي دخل إلى سراقب،
ّ
وتمدد شمالهاّ ،
وأمن
الجهات األربع.
جوانبها من ّ
في المقابل ،شنت الفصائل
هجومًا على المحاور
الشرقية لسراقب ،بدعم
تركي مدفعي مباشر ،من
دون تحقيق ّ
أي نتيجة.
ّ
كما عزز األتراك حضورهم
في ريف ّإدلب الغربي،
ّ
تحسبًا لتوغل الجيش
السوري أكثر في عمق
إدلب
ّ
غطت المدفعية التركية
هجومًا للفصائل المسلحة
على المحاور الشرقية
لمدينة سراقب (أ ف ب)

رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،أمـ ـ ــس،
دخــول الجيش الـســوري إلــى مدينة
س ــراق ــب ف ــي ري ــف إدلـ ــب الـجـنــوبــي،
وال ـ ـبـ ــدء ب ـت ـم ـش ـيــط أح ـي ــائ ـه ــا ون ــزع
األل ـ ـغ ـ ــام م ـن ـه ــا ت ـم ـه ـي ـدًا إلع ــان ـه ــا
مــديـنــة آم ـنــة .قـبــل ذل ــك ،كــانــت قــوات
الـجـيــش قــد سـيـطــرت عـلــى ع ــدد من
الـ ـق ــرى والـ ـبـ ـل ــدات ش ـمــالــي املــدي ـنــة،
لتكمل بذلك حصارها عليها ،وعلى
النقاط العسكرية التركية املحيطة
ب ـه ــا .ودخ ـل ــت وح ـ ــدات م ــن الـجـيــش
إل ـ ــى بـ ـل ــدة إف ـ ــس ش ـم ــال ــي س ــراق ــب،
وت ــابـ ـع ــت ط ــري ـق ـه ــا ل ـت ـس ـي ـطــر عـلــى
بلدة بجارز شمالي شرقي املدينة،
وم ـن ـه ــا ام ـ ـتـ ـ ّـدت إلـ ــى ال ـن ـي ــرب ال ـتــي
كــانــت قــد سيطرت عليها قبل أيــام.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،سـيـطــر الـجـيــش
َ
على قريتي جديدة طالفح وطالفح
فـ ــي أقـ ـص ــى ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـج ـنــوبــي
الغربي غربي سراقب ،وقرية جالس
غــربــي أب ــو الـضـهــور فــي ري ــف إدلــب
ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـش ــرق ــي .وع ـل ــى م ـحــور
ريف حلب الجنوبيّ ،
ثبت سيطرته
َ
على بلدة خلصة ،واستعاد قريتي
ال ـح ـم ـيــرة وقـلـعـجـيــة ج ـنــوبــي خــان
ّ
طومان ،بعدما تمكن املسلحون من
السيطرة عليهما أول من أمس.
أنقرة الفصائل
في املقابل ،لم تترك ّ
املسلحة وحدها ،إذ نفذت املدفعية

ّ
نفذت المدفعية
التركية رمايات
مدفعية على مواقع
الجيش السوري شمال
سراقب وغربها

ال ـتــرك ـيــة م ــن ال ـن ـقــاط امل ـن ـت ـشــرة فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة رمـ ـ ــايـ ـ ــات م ــدفـ ـعـ ـي ــة ع ـلــى
مـ ــواقـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري ش ـم ــال
س ـ ــراق ـ ــب وغـ ــرب ـ ـهـ ــا .وت ـ ـحـ ــت غ ـط ــاء
ه ـ ــذه الـ ــرمـ ــايـ ــات ،ش ـن ــت ال ـف ـصــائــل
ه ـجــومــا ض ـ ّـد م ــواق ــع ال ـج ـيــش على
املـ ـح ــور ال ـش ــرق ــي لـ ـس ــراق ــب ،لـكـنـهــا
فـشـلــت فــي اخ ـتــراق دفــاعــاتــه .وقــال
«املرصد السوري لحقوق اإلنسان»
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض إن هـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـفـ ـص ــائ ــل
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـج ـيــش ع ـلــى م ـحــاور
آفـ ــس والـ ـنـ ـي ــرب ودادي ـ ـ ــخ ف ــي ري ــف
إدل ــب الـجـنــوبــي الـشــرقــي ج ــاء بعد

اجـتـمــاعـهــا مــع ال ـقــوات الـتــركـيــة في
م ـطــار تـفـتـنــاز ال ـع ـس ـكــري ف ــي ّ ريــف
إدلب الشمالي الشرقيُ .
ويتوقع أن
تـصـ ّـعــد الـجـمــاعــات املـسـلـحــة ،بدعم
تــركــي واض ــح وص ــري ــح ،هجماتها
ضـ ّـد مــواقــع الجيش فــي ريــف إدلــب
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي ،إذ ال خ ـ ـيـ ــار أم ــامـ ـه ــا
سوى القتال في كيلومترات قليلة
بـ ــاتـ ــت تـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـس ــوري ــة
ع ــن م ــدي ـن ــة إدلـ ـ ــب .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،لــم
تـتـغـيــر أول ــوي ــات ال ـق ـيــادة الـســوريــة
فــي الـعـمـلـيــات األخ ـي ــرة ،وه ــي فتح
الـ ـط ــري ــق ال ـ ــدول ـ ــي حـ ـل ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ـم ــاة
( )M5وتأمينه ،باإلضافة إلى فتح
ال ـطــريــق ال ــدول ــي ح ـلــب ـ ـ ـ ـ الــاذق ـيــة
( )M4وت ــأمـ ـيـ ـن ــه أي ـ ـضـ ــا ،وهـ ـ ــو مــا
ي ـعـ ّـد امل ـه ـمــة األســاس ـيــة ع ـلــى امل ــدى
امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ،وال ـت ــي ت ـج ــاوز الـجـيــش
نصف طريقها.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـت ـطــورات املـيــدانـيــة
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي إدل ـ ـ ــب ،ق ـ ــال امل ـت ـحــدث
بــاســم الــرئــاســة الــروس ـيــة ،ديـمـتــري
ّ
املتشددين
بيسكوف ،إن «هجمات
املستمرة ّ
ضد املنشآت الروسية في
ســوريــا تنطلق مــن مناطق سيطرة
تركيا ،وتستهدف الجيش السوري
واملـ ـنـ ـش ــآت ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة».
وأض ــاف بـيـسـكــوف فــي تصريحات

صـ ـح ــافـ ـي ــة إن «آخـ ـ ـ ــر اتـ ـ ـص ـ ــال بــن
الرئيسني الــروســي والتركي أكــد أن
ّ
ل ـكــل جــانــب مـجـمــوعــة مــن امل ـخــاوف
الخاصة به» ،الفتًا إلى أن «ما يقلق
م ــوس ـك ــو ه ــو األن ـش ـط ــة ال ـع ــدوان ـي ــة
لهذه الجماعات اإلرهابية في إدلب».
وأشــار بيسكوف إلــى أنــه «ال توجد
حاليًا خطط الجتماع بــن الرئيس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،ونظيره
ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ـ ــان ،لكن
من املمكن ترتيب مثل هذا االجتماع
ســريـعــا إذا ل ــزم األمـ ــر» .وك ــان وزيــر
الخارجية التركي ،مولود تشاووش
أوغ ـل ــو ،ق ــد أع ـل ــن ،ف ــي وق ــت ســابــق،
عــن «زيـ ــارة محتملة» لــوفــد روســي
إل ــى ب ــاده لـلـتـشــاور ح ــول ســوريــا،
مرجحًا «اجتماع الزعيمني الروسي
والـتــركــي» .مــن جهته ،جـ ّـدد الناطق
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة ال ـق ــول إن
«نقاط املراقبة التركية ستبقى في
ّ
مكانها ،وسـنـقــوم بـكــل مــا يـلــزم من
أي ت ـ ـ ّ
دون ّ
ـردد لـحـمــايــة ج ـن ــودن ــا...
وعـلــى النظام الـســوري أن ينسحب
م ــن م ـنــاطــق خ ـفــض الـتـصـعـيــد قبل
نهاية هذا الشهر» ،متابعًا أن بالده
أب ـل ـغــت الـ ــروس أن ّ
«أي خ ـطــأ يـقــوم
ب ــه ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري س ـيــدفــع ثمنه
باهظًا».
(األخبار)

عدوان إسرائيلي
واسع في دمشق
والجنوب
ّ
شنت الطائرات اإلسرائيلية ،ليل األربعاء
 الخميس ،عددًا كبيرًا من الغارات ّضد
أهـ ـ ــداف ع ـس ـكــريــة س ــوري ــة ف ــي دمـشــق
وأريافها ،باإلضافة إلى املنطقة الجنوبية.
وبعد ساعة تقريبًا من منتصف الليل،
أطلقت الطائرات اإلسرائيلية صواريخها
م ــن ف ــوق األراضـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وأخ ــرى
مـ ــن ف ـ ــوق ال ـ ـجـ ــوالن ال ـ ـسـ ــوري امل ـح ـت ــل.
واسـ ـتـ ـه ــدف ــت ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ع ـ ــدة أه ـ ــداف
ف ــي مـحـيــط دم ـش ــق ،أهـ ّـم ـهــا م ـطــار امل ــزة
العسكري ،ومركز البحوث في جمرايا،
وم ــواق ــع ع ـس ـكــريــة ف ــي ج ـبــل قــاس ـيــون
وال ـ ـك ـ ـسـ ــوة .كـ ــذلـ ــك ،اس ـت ـه ــدف ــت مــوق ـعــا
عسكريًا فــي منطقة إزرع فــي محافظة
درع ــا الجنوبية ،ومـحــور تــل الـحــارة في
ّ
ريــف درع ــا الـغــربــي .وتمكنت الــدفــاعــات
ال ـجــويــة ال ـســوريــة م ــن ال ـت ـصـ ّـدي لبعض
ال ـص ــواري ــخ ف ــي س ـم ــاء دم ـش ــق ودرعـ ــا،
بينما وصلت األخرى الى أهدافها.
(األخبار)

الخرطوم ــــ فاطمة المبارك
ل ــم تـفـلــح االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي عـقــدتـهــا
السلطات الحاكمة في السودان لبحث
نتائج لقاء رئيس «مجلس السيادة»
الـفــريــق عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،رئيس
حـكــومــة ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ف ــي عـنـتـيـبــي األوغ ـن ــدي ــة،
ف ــي ح ـســم امل ــوق ــف ب ــوض ــوح م ــن هــذه
ال ـخ ـط ــوة ال ـت ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ف ـي ـمــا اس ـت ـمـ ّـر
الـ ـج ــدل ب ــن األط ـ ـ ــراف امل ـخ ـت ـل ـفــة عـلــى

يبدو واضحًا أن
ّ
الخالفات بين المكونين
العسكري والمدني
جرى احتواؤها

م ـس ــائ ــل ال تـ ـم ـ ّـس ج ــوه ــر امل ــوض ــوع.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،نـفــى وزي ــر الـثـقــافــة
واإلعــام ،فيصل محمد صالح ،أمس،
صـ ـح ــة حـ ــديـ ــث ال ـ ـبـ ــرهـ ــان حـ ـ ــول ع ـلــم
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـب ــد ال ـل ــه ح ـم ــدوك،
ً
باللقاء قبل يومني من مــوعــده ،قائال
إن «رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة أكـ ــد،
خــال االجـتـمــاعــات الـتــي عـقــدت معه،
أنـ ــه ل ــم يـسـتـشــر أح ـ ـ ـدًا ،وأن ـ ــه يـتـحـمــل
امل ـســؤول ـيــة وحـ ـ ــده» .وأض ـ ــاف صــالــح
إن ال ـب ــره ــان قـ ــال ل ـه ــم إنـ ــه «لـ ــم ي ـقــدم
وع ـ ــودًا بــالـتـطـبـيــع أو إق ــام ــة عــاقــات
دب ـلــومــاس ـيــة» ،م ـبــديــا اس ـت ـغــرابــه من
كالم الرجل أول من أمس األربعاء في
مقر القيادة العامة للجيش ،حيث ّ
ّ
قدم
إف ــادات مختلفة عما ذك ــره فــي اللقاء
املـشـتــرك مــع الـحـكــومــة .وجـ ــاء ت هــذه
التصريحات في وقت أفيد فيه عن أن
نائب البرهان ،الفريق محمد حمدان
دق ـل ــو (ح ـم ـيــدتــي) ي ـق ــود م ــع ع ـضـ َـوي
«مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادة» صـ ــديـ ــق ت ـ ــاور
وع ــائ ـش ــة م ــوس ــى م ـح ـمــد ،م ــا ُوص ــف
بأنه «وساطة» بني البرهان وحمدوك
ال ــذي استقبل الشخصيات املــذكــورة
في مكتبه أمس.
ويرى مراقبون أن البيانات والبيانات
املـضـ ّ
ـادة ومــا يرافقها من خطوات من
ّ
ُ
قـبـيــل مــا ســمـيــت «وس ــاط ــة» إن ـمــا هي
إغراق للشارع في التفاصيل ،وخاصة

أن أح ـ ـدًا م ــن ال ـق ــوى ال ــوازن ــة ل ــم يعلن
رفضه مبدأ اللقاء ،أو يـ ُ
ـدع الجماهير
ّ
إلــى التظاهر .وفــي هــذا السياق ،يقلل
الكاتب عبد اللطيف البوني من ظاهر
الخالف بني ّ
املكونني املدني والعسكري
حول لقاء البرهان ـ ـ نتنياهو ،معتبرًا
في حديث إلى «األخبار» أنه من األداء
ّ
األخ ـي ــر ال يـخـفــى أن «امل ـس ــأل ــة مــرتـبــة
ـال ،لكن
ومتفق عليها على
مستوى عـ ٍ
ْ
ف ــي دائـ ـ ــرة ض ـي ـق ــة ...ك ــش ــف نـتـنـيــاهــو
ل ـل ــزي ــارة ه ــو م ــا أربـ ــك امل ـش ـهــد وأظ ـهــر
االن ـق ـســام» .وفـيـمــا يـســود اعـتـقــاد بــأن
ال ـب ــره ــان أقـ ــدم ع ـلــى خ ـطــوتــه ت ـلــك في
إطــار السعي إلــى اسـتــرضــاء الــواليــات
املتحدة ودفعها إلى رفع السودان من
قائمتها ل ــ«ال ــدول الــراعـيــة لــإرهــاب»،
يستبعد محللون من منظور املصلحة
ّ
ُ
قدم الخرطوم على
تحقق ذلــك ما لم ت ِ
ت ـط ـب ـيــع ك ــام ــل مـ ــع تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،بـ ــل إن
رئيس حزب «األمــة القومي» ،الصادق
امل ـ ـه ـ ــدي ،وصـ ـ ـ ــف ،ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ع ـق ــده
أم ــس ،فـكــرة أن «إســرائـيــل ستساعدنا
فــي رف ــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة» بأنها
«وهــم كبير» .وفي االتجاه نفسه ،رأى
الـسـفـيــر األس ـب ــق وال ـق ـي ــادي ف ــي حــزب
«املؤتمر الشعبي» اإلســامــي ،إدريــس
سـلـيـمــان ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
م ــا يـ ــدور ال ـحــديــث ع ـنــه بــأنــه «صـفـقــة
خ ــاس ــرة ت ــأت ــي ع ـل ــى ح ـس ــاب امل ـب ــادئ
والـ ـق ــرار امل ـس ـت ـقــل» ،الف ـتــا إل ــى أن «مــا
بدأه حمدوك من تنازالت لألميركيني،
عندما وافــق على تعويضات ضحايا
السفينة كولّ ،
يكمله البرهان بإعطائه
إسرائيل شيكًا على بياض.»...
وإذ دعـ ــا املـ ـه ــدي إلـ ــى «إغـ ـ ــاق ال ـبــاب
ن ـه ــائ ـي ــا أمـ ـ ـ ــام ّ
أي شـ ـك ــل مـ ــن أشـ ـك ــال
التطبيع» ،مطالبًا البرهان باالعتذار
ع ــن ل ـقــائــه ن ـت ـن ـيــاهــو ،أع ـ ــرب ال ـق ـيــادي
فــي «األم ــة الـقــومــي» ،صــاح مـنــاع ،في
تـصــريــح إل ــى «األخـ ـب ــار» ،عــن اعـتـقــاده
بأن «الخالفات بني ّ
املكونني العسكري
واملــدنــي ج ــرى اح ـت ــواؤه ــا» ،عـلــى رغــم
سريان حديث في أوساط سياسية عن
شروع قانونيني في مقاضاة البرهان
لخرقه «الوثيقة الدستورية» ،وإصدار
«تجمع املهنيني» ،أمــس ،بيانًا جديدًا
وصـ ـ ــف فـ ـي ــه ت ــأيـ ـي ــد الـ ـجـ ـي ــش خ ـط ــوة
رئيس «مجلس السيادة» بأنه «تجاوز
خـطـيــر وان ـح ــراف عــن م ـســار ال ـث ــورة»،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن م ـط ــال ـب ــة عـ ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
امل ــرك ــزي ــة فـ ــي «الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي»،
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي «ال ـ ـحـ ــريـ ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر»
صديق يوسف ،بـ«إبعاد الجيش كليًا
عــن الـسـيــاســة» ،واعـتـبــاره أن «تأييده
لقاء عنتيبي يعني إعادة السودان إلى
عهد االنقالبات العسكرية».

ُ
تدع ّ
أي جهة إلى محاسبة البرهان على خطوته في أوغندا (األناضول)
لم
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العالم

العالم
◄ وفيات ►

قضية

الشيوخ:
مجلس
أمام
ترامب
تبرئة
ّ
ّ
الديموقراطيون حفروا ...والديموقراطيون وقعوا
ّ
عندما مزقت نانسي بيلوسي ،قبل
يومين ،خطاب الرئيس دونالد ترامب
عن حال االتحاد أمام الكونغرس ،كانت
تفصح بذلك عن حنق مكتوم من
المرحلة السابقة :عزل ترامبّ في مجلس
النواب من دون شهود أو أدلة ،ضعف
قدرة الديموقراطيين على اإلقناع
خالل محاكمة العزل أمام مجلس
فشل استراتيجيتهم ،وأخيرًا تبرئة
الشيوخّ ،
ها ًصور حضرت في ذهنها
الرئيسُ ...كل ّ
لحظتهاً ،مذك ّرة إياها بأن المحاكمة
كانت خطأ سيكلف الحزب الديموقراطي
الكثير ،وخصوصًا على المدى القريب ،أي
خالل االنتخابات الرئاسية المقبلة
نادين شلق
ع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن ،فـ ــي آذار /مـ ــارس
امل ــاض ــي ،ع ـلــى ع ــزل ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
تــرامــبّ ،
ردت عليهم زعيمة األغلبية،
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ن ــان ـ ّس ــي
بيلوسي ،بالقول إن عليهم أن يتجنبوا
الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة مـ ــا لـ ــم يـكــن
ٌ
ٌ
مقنع ،أو في حــال لم يكن
سبب
هناك
ّ
هناك تأييد مــن الـحــزبــن .مــرت أشهر
ع ـقــب ذل ـ ــك ،ت ـغ ـ ّـي ــرت خــال ـهــا مـعــايـيــر
بيلوسي ،وخصوصًا مع ظهور قصة
ممارسة ترامب ضغوطًا على الرئيس
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ف ــول ــودي ـم ـي ــر زل ـن ـس ـكــي،
إلجراء تحقيق في شأن هانتر بايدن،
ابن جو بايدن ،نائب الرئيس السابق
وامل ـ ــرش ـ ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة.
ب ــدت «الـحـكــايــة األوك ــران ـي ــة» ســاحــرة،
ّ
ورب ـم ــا م ـق ـن ـعــة ،ع ـلــى األقـ ـ ــل بــالـنـسـبــة
إلـ ــى ب ـي ـلــوســي وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن في
الـكــونـغــرس الــذيــن ت ــوال ــوا عـلــى إب ــداء
ق ـب ــول ـه ــم ب ـ ــدء إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـعـ ــزل .وإن
كــان ذلــك نابعًا مــن واق ــع أن مــا قــام به
ّ
ترامب ال يمكن تجاهله ،فقد اتضح أن
عملية الـعــزل لــم تحمل املـعـيــار األهــم،
ّ
املتمثل في تأييد الحزبني .مع هذا ،لم
تمتنع بيلوسي عــن أن تغري نفسها
ب ـخــرق الـسـيـنــاتــور ال ـج ـم ـهــوري ،ميت

رومني ،صفوف حزبه ،عبر التصويت
بــاإليـجــاب على اتـهــام تــرامــب بــإســاءة
ـروج ب ـنـ ً
اسـتـغــال الـسـلـطــة ،ل ـتـ ّ
ـاء عليه
سمته «تأييدًا من الحزبني» .تأييدٌ
ملا ّ
ّ
ُ
ـاف للمنطق،
أق ــل مــا يـقــال عنه إنــه مـنـ ٍ
وال سيما أن بيلوسي كــان ّ بإمكانها
أن ت ـل ـم ــس اسـ ـتـ ـح ــال ــة تـ ـح ــقـ ـق ــه ،مـنــذ
ب ــدء إج ـ ــراءات املـحــاكـمــة ،مـ ــرورًا بعدم
تـعــاون الجمهوريني والبيت األبيض
م ــع الــدي ـمــوقــراط ـيــن خـ ــال إجـ ـ ــراءات
ً
الـ ـع ــزل ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ّــواب ،وصـ ــوال
إل ــى الـهـجـمــات الـتــي شــنـهــا ه ــؤالء مع
ـامــي تــرامــب عـلــى الــديـمــوقــراطـيــن
مـحـ ِ
في مجلس الشيوخ.
ّ
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،كـ ــل ـ ـمـ ــا ك ـ ــان ـ ــت ت ـق ـت ــرب
ّ
املحاكمة من نهايتها ،كــان يتضح أن
الــديـمــوقــراطـيــن ل ــم ي ـصـ ّـدقــوا للحظة
أن ب ــإم ـك ــان ـه ــم عـ ـ ــزل ال ــرئـ ـي ــس رب ـط ــا
ّ
بمسألة أوكــرانـيــا ،بينما شكل الــدافـ َـع
ُ
األس ـ ــاس ـ ــي ل ـخ ـط ــوت ـه ــم مـ ـن ــع ت ــرام ــب
م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى واليـ ــة ثــان ـيــة ،في
ت ـتــويــج مل ـس ــار ان ـت ـه ـجــوه م ـنــذ بــدايــة
ع ـهــده ،عـبــر نـشــر الـفـضــائــح والتركيز
ع ـل ــى م ـس ــأل ــة الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ــروس ـ ــي فــي
ّ
ّ
انـتـخــابــات ع ــام  .2016تـجــلــى ك ــل ذلــك
عبر التحقيق ال ــرديء ال ــذي قــامــوا به
في مجلس النواب ،وفشلهم في تركيز

اآلن ،تنتقل المعركة
صناديق االقتراع
إلى
ّ
التي ستتأثر حتمًا
بنتائج المحاكمة

جهودهم على الحصول على الوثائق
ّ
واألدل ــة ومقابلة الـشـهــود األساسيني
(امل ـس ـت ـش ــار ال ـس ــاب ــق ل ــأم ــن ال ـقــومــي
جــون بــولـتــون ،وكبير موظفي البيت
األبيض السابق ّميك مــولـفــانــي ،)...ما
ّأدى إل ــى ع ــدم تــوفــر املـ ــواد الـقــانــونـيــة
ال ــواج ـب ــة ل ـع ــزل ال ــرئ ـي ــس .ل ـقــد أعـطــى
ه ــؤالء األول ــوي ــة لــأجـنــدة االنتخابية
ّ
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـس ـ ــاب مـ ـتـ ـط ــلـ ـب ــات ت ـح ـق ـيــق
ّ
متخصص وشامل ،حتى وصــل األمر
بهم إلــى أن بــدت مرافعاتهم في الشق
املحاكمة ،أي أمــام مجلس
الثاني مــن
ّ
الشيوخ ،كأنها ُسخرت ،في جزء منها،
لتبرير قصور أدائـهــم فــي الشق األول
م ــن امل ـحــاك ـمــة بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى تهمة

عرقلة عمل «الكونغرس» ،حيث عكفوا
على إلقاء اللوم على مجلس الشيوخ
بسبب اإلخـفــاق في استدعاء الشهود
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات ،م ـت ـج ــاه ـل ــن أن عـمــل
ّ
هــذا املجلس ال يتطلب منه مــا تـقـ ّـدم،
بينما كــان يجب على مجلس النواب
التحقيق وإثبات القضية.
اآلن ،ت ـن ـت ـقــل امل ـع ــرك ـ ّـة إل ـ ــى ص ـنــاديــق
االق ـتــراع ،التي ستتأثر حتمًا بنتائج
املحاكمة ،وفــق مــا تنبئ بــه املــؤشــرات
اآلتية:
ً
أوال :أظهرت استطالعات الرأي ّ
تحسن
مــوقــع تــرامــب خ ــال أســابـيــع محاكمة
الـعــزل .كما أن الحكم بتبرئة الرئيس
سيطلق عـنــان األخـيــر ال ــذي سيسعى
إلـ ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــه كـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراوة لـ ـض ــرب
خـصــومــه خ ــال الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة.
يضاف إلى ذلك أن إجراءات العزل ّأدت
إلى توحيد الجمهوريني خلف ترامب،
وهذا ما أظهره استطالع أجراه معهد
«غــالــوب» ،حيث أعــرب  49في املئة من
الجمهوريني عن دعمهم لرئاسته.
ث ــانـ ـي ــا :يـ ـب ــدو أن تـ ــرامـ ــب نـ ـج ــح ،فــي
النهاية ،في القيام بما أراده منذ زمن،
أي تشويه سمعة منافس ديموقراطي
بـ ــارز ،هــو جــو ب ــاي ــدن .وبـحـســب بيتر
ّ
ّ
بينارت ،في مجلة «ذي أتالنتك» ،تمكن

أظهرت استطالعات الرأي ّ
تحسن موقع ترامب خالل أسابيع محاكمة العزل (أ ف ب)

الديموقراطيون من تنشيط مناصري
ال ــرئـ ـي ــس ،ف ـي ـم ــا لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــوا هــم
تنشيط مناصريهم على نحو مماثل.
وبالنظر إلى مدى رغبتهم اليائسة في
خـســارة تــرامــب ،فقد جــاء ال ـ ّ
ـرد عليهم
ع ـن ـي ـفــا وم ـخ ـي ـف ــا ،مـ ــوديـ ــا بـضـحـيـتــه
األول ـ ـ ــى ،أي ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق.
فـبــايــدن ،ال ــذي ب ــدا ال ـعــام املــاضــي أهـ ّـم
م ـنــافــس دي ـم ــوق ــراط ــي ل ـت ــرام ــب ،ب ــات،
اآلن ،مـ ـه ـ ّـددًا ،جـ ــراء س ـي ـطــرة ن ــوع من
الـشــك عـلــى ال ــرأي ال ـعــام األمـيــركــي في
عائلته فــي أوكــرانـيــا.
ش ــأن ارت ـكــابــات ّ
ولسخرية الـقــدر ،حققت جهود العزل
هــدف ترامب ،من خــال تحويل أعمال
اب ــن ب ــاي ــدن ،هــانـتــر ،فــي أوكــران ـيــا إلــى
م ـح ــور االه ـت ـم ــام ،لـتـصـبــح قـضـيــة آل
بايدن شبيهة بقضية مرشحة الحزب
الــديـمــوقــراطــي النـتـخــابــات ع ــام 2016
ُ
ه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون ،ع ـن ــدم ــا ط ــرح ــت
عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ك ـث ـي ــرة فـ ــي ش ــأن
رسائل إلكترونية ُمحيت من بريدها.
ً
بناء عليه ،وعلى الرغم من أن ترامب
وح ـل ـفــاءه ل ــم يـتـمـ ّـكـنــوا م ــن إث ـب ــات أيّ
ع ـم ــل س ـ ّـي ــئ مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل بـ ــايـ ــدن ،إال أن
«الـقـصــة األوكــران ـيــة» جعلت  %23من
ّ
ً
األم ـيــرك ـيــن أقـ ــل تـفـضـيــا للتصويت
لـبــايــدن ،وفـقــا الستطالع أج ــراه موقع
« ،»Investor Business Dailyبينما
أش ـ ــار  %8إلـ ــى أن ـه ــم م ــن امل ـح ـت ـمــل أن
يـ ـص ـ ّـوت ــوا لـ ــه .ك ــذل ــك ،أف ـ ــاد اس ـت ـطــاع
أجــراه « »Hill-HarrisX pollفي الشهر
ّ
نفسه بأن  %54من املستقلني ـ ـ وحتى
 %40م ــن الــدي ـمــوقــراط ـيــن ـ ـ ـ ـ رأوا أن
«تعامالت هانتر بايدن التجارية في
ّ
التطرق إليها
أوكرانيا مسألة من املهم
في إطار الحملة ّاالنتخابية».
ثالثًاّ ،ربما تتمخض عملية العزل عن
ً
نتيجة أوسع وأكثر شموال ،تتمثل في
تـحـ ّـســن مــوقــع الـجـمـهــوريــن ،عـمــومــا،
انتخابيًا .فما قاله زعيم األغلبية في
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،م ـي ـتــش مــاكـ ّـون ـيــل،
عن أن الجمهوريني الــذي يتحضرون
إلع ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب ـه ــم ب ــات ــوا «ف ـ ــي ح ــال
أفضل اليوم ّ
مما كانوا عليه قبل بدء
ّ
محاكمة ال ـعــزل» ربـمــا يـعــبــر عــن جــزء
من الحقيقة ،وال سيما أن العديد من
الــديـمــوقــراطـيــن الــذيــن صـ ّـوتــوا لعزل
ترامب سيعانون من تبعات خيارهم،
إذ سـيـكــون عـلـيـهــم إق ـن ــاع جـمـهــورهــم
بخلفيات هذا الخيار ،وخصوصًا في
الواليات املتأرجحة.

مصر

المخابرات تصالح اإلعالميين وتزيد الرواتب
القاهرة ـــ األخبار
تطورات كثيرة يشهدها ملف اإلعالم
ّ
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،ت ــرتـ ـب ــط ك ــلـ ـه ــا ب ـت ـق ـل ـيــص
صـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــات ،وربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا إبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد غ ـي ــر
َّ
للمقدم فــي جـهــاز «املـخــابــرات
معلن،
الـ ـع ــام ــة» ،أح ـم ــد ش ـع ـب ــان ،ع ــن إدارة
ّ
امل ـل ــف .صـحـيــح أن الـتـحــكــم بــاإلعــام
ال ي ــزال بـيــد الـجـهــاز رأسـ ــا ،لـكــن هــذه
ّ
التطورات حلت عــددًا من اإلشـكــاالت،
ُ
وإن أ ّج ــل بعضها اآلخ ــر .ومـنــذ مــدة،
بـ ــدأ إجـ ـ ــراء م ـصــال ـحــات م ــع ال ــوج ــوه
املستبعدة عن الشاشات ،وقد ّ
امتدت
لـتـشـمــل امل ـغ ـضــوب عـلـيـهــم م ــن خلف
الكاميرا بخالف املذيعني ،ومن ُ هؤالء
مسؤولون عن إعداد املحتوى أعيدوا
إلــى الـعـمــل بـعــد شـهــور مــن إجـبــارهــم
ّ
وتنوعت
على الجلوس في منازلهم.
الـتــرضـيــات بــن الــدفــع إل ــى املـشــاركــة
ف ــي امل ـح ـتــوى املـ ـق ـ ّـدم ع ـلــى ال ـشــاشــات
الخاصة والحكومية ،أو املشاركة في

العمل مــع ال ــذراع اإلنتاجية للدراما،
شركة «سينرجي».
املصالحات مع الغاضبني وصلت إلى
ح ـ ّـد مصالحة الـعــامـلــن فــي الـقـنــوات
ُ َ
ال ـخ ــاص ــة ،وال ــذي ــن ل ــم ت ـ ــز ْد روات ـب ـهــم
َ
مـنــذ س ـن ــوات ،إذ ت ـق ـ ّـرر ص ــرف زي ــادة
لـلـجـمـيــع بـنـسـبــة  ،%20ف ــي مـحــاولــة
الح ـتــواء الغضب مــن ثـبــات الــرواتــب.
وهـ ــذه املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي تــزيــد فيها
امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات روات ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
مـنــافــذهــا اإلعــام ـيــة املـخـتـلـفــة ،علمًا
بأن القرارات التي ّ
تنص على وقف ّ
أي
تعيينات جــديــدة جــاريــة ،لكن تحدث
ُ
بـعــض املــواف ـقــات االسـتـثـنــائـيــة .ومــع
اسـتـمــرار االرت ـبــاك فــي املشهد بسبب
تــوزيــع مسؤوليات متعددة فــي أكثر
مــن منصة إعــامـيــة عـلــى األشـخــاص
أن ـف ـس ـه ــم ،فـ ــإن غـ ـي ــاب قـ ـي ــادة م ــؤث ــرة
وقادرة على اتخاذ القرار يدفع األمور
إلـ ــى االتـ ـج ــاه ال ـس ــاب ــق ،وخ ــاص ــة في
ّ
ظ ــل تــوسـيــع هــامــش الـحــريــة بـصــورة

ملحوظة على بعض الشاشات.
أم ـ ــا ن ـق ــل امل ــذيـ ـع ــن م ــن ش ــاش ــة إل ــى
أخـ ـ ـ ــرى ،أو مـ ــن ب ــرن ــام ــج إل ـ ــى آخـ ــر،
وحـتــى نقل الـبــرنــامــج باسمه نفسه
إلـ ــى ش ــاش ــة أخ ـ ـ ــرى ،ف ـل ــم ي ـس ـفــر عــن
م ـح ـت ــوى ج ــدي ــد جـ ـ ــاذب ل ـل ـم ـشــاهــد،
وخ ــاص ــة أنـ ــه ال ُي ـس ـم ــح ب ـم ــزي ــد مــن
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ألصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ب ـ ــرؤى
ً
مختلفة .فمثال ،رئيس قناة «إكسترا
ن ـي ــوز» اإلخ ـب ــاري ــة ،أل ـب ـيــرت شـفـيــق،

قبلت بعض الشركات
العودة إلى السوق مع
تحديد هامش ربحها

هــو نفسه ال ــذي صــار مشرفًا عليها
بـعــد تـعـيــن مـســاعــده رئـيـســا نظريًا
للمحطة اإلخبارية ،كما أنــه يترأس
م ـج ـمــوعــة قـ ـن ــوات «أون» ،وي ـش ــرف
ك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـطـ ــو ّيـ ــر الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
الــرسـمــي! ويــأتــي تنقل املــذيـعــن بني
املـحـطــات مــن دون م ـب ـ ّـررات منطقية
أو حـتــى دراسـ ــة لـلـفــائــدة م ـنــه .ومــن
ُب ـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن عـ ـش ــري ــن ب ــرن ــام ـج ــا
أطلقت فــي األشـهــر الثالثة املاضية،
ال ت ـج ــد م ـق ـط ـع ــا مـ ــؤث ـ ـرًا ّ
ألي مـنـهــا
ً
ل ــدى الـجـمـهــور ،فـضــا عــن اسـتـمــرار
التراجع في نسب املشاهدة.
وال يقتصر اإلخفاق على القنوات ،بل
يشمل منصة املـشــاهــدة اإللكترونية
«وات ــش إت» .فاملنصة الـتــي يتجاوز
اش ـتــراك ـهــا ال ـش ـهــري سـبـعــة دوالرات
إلت ــاح ــة مـحـتــوى فـنــي م ـن ـ ّـوع ال ت ــزال
غير مــؤثــرة ،فــي الــوقــت ال ــذي نجحت
ف ـي ــه م ـنــاف ـس ـت ـهــا «شـ ــاهـ ــد» ال ـتــاب ـعــة
ملجموعة «أم بي سي» السعودية في

جذب آالف املشتركني املصريني ،ليس
بسبب تخفيض رســوم االشتراك إلى
ّ
أقـ ــل م ــن دوالر ش ـهــريــا م ــدى الـحـيــاة
ضـمــن ع ــرض تــرويـجــي قـبــل أي ــام ،بل
لكثرة املحتوى الدرامي الجديد الذي
أتاحته ،فيما اكتفت منصة املخابرات
بمسلسل ومسرحية.
م ـه ـمــا ي ـك ــن ،ت ـس ـيــر األمـ ـ ــور ف ــي ملف
اإلعـ ــام حـتــى اآلن ب ـه ــدوء ،وذل ــك في
انتظار عملية تقييم واسعة الصيف
املقبل بعد انتهاء املوسم الرمضاني
الـ ــذي ب ــدأ الـتـحـضـيــر ل ــه ول ـبــرام ـجــه،
إلــى جانب أعماله الــدرامـيــة التي بدأ
تصويرها بالفعل .يأتي هذا في وقت
أع ـي ــدت ف ـيــه ش ــرك ــات ك ـث ـيــرة ك ــان قد
أوقــف إنتاجها جبرًا إلى السوق مرة
أخرى ،بموجب شراكة بني املخابرات
(شـ ــركـ ــة «س ـ ـي ـ ـنـ ــرجـ ــي») والـ ـش ــرك ــات
ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي واف ـق ــت ع ـلــى تـحــديــد
ّ
رب ـح ـه ــا والـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ظ ـ ــل م ـن ـظــومــة
املخابرات لإلعالم واإلنتاج الفني.

ابنا الفقيد :شكري وعائلته
جورج وعائلته
اب ـن ـتــاه :أدي ــل زوج ــة طــونــي ف ــارس
وعائلتهما
نوال
شقيقاه :ميشال جبور وعائلته
أوالد املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــوم ج ـ ـ ـ ـ ــوزف جـ ـب ــور
وعائالتهم
شقيقته :فريدة أرملة املرحوم رفيق
أبو نقول وأوالدها
أحفاده :ربيع وعائلته
جفري
سوالنج وعائلتها
وع ـ ـمـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات :ج ـ ـبـ ــور ،ع ـب ـيــد،
ال ــري ــس ،فـ ــارس ،أب ــو ن ـق ــول ،ح ــداد،
نعمه ،مهنا وأنسباؤهم في الوطن
وامل ـه ـجــر يـنـعــون الـيـكــم بـمــزيــد من
الـ ـح ــزن واألس ـ ـ ــى ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املأسوف عليه املرحوم
منصور شكري جبور
(أبو عاطف)
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم أمس
الخميس الواقع فيه  6شباط 2020
مـتـ ّـمـمــا واج ـبــاتــه الــديـنـيــةُ .يحتفل
ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة ن ـف ـس ــه ال ـس ــاع ــة
الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة
 7ال ـجــاري فــي كنيسة م ــار يوسف
الحكمة ،األشرفية.
لكم من بعده طول البقاء
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم غ ــد الـسـبــت
واألح ــد  8و 9ال ـجــاري فــي صــالــون
كـ ـنـ ـيـ ـس ــة م ـ ـ ـ ــار يـ ـ ــوسـ ـ ــف الـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ً
ابتداء من الساعة الحادية
األشرفية
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة

بسم الله الرحمن الرحيم ّ
يــا أيـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
ّ
ضـ ّـيــة فادخلي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــر ّ
في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
ال ـل ــه وقـ ـ ــدره ،نـنـعــى إل ـي ـكــم فـقـيــدنــا
الغالي
املرحوم الحاج خليل أمني حسون
زوج ـت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة منيفة
فارس.
أب ـ ـنـ ــاؤه :م ـح ـمــد وإب ــراهـ ـي ــم وع ـلــي
والدكتور يوسف.
بناته :وفــاء زوجــة النائب السابق
ص ــاح ال ـحــركــة ،امل ــرح ــوم ــة فــاطـمــة
زوجة الحاج عاطف داغر ،املرحومة
جميلة زوجة الحاج موسى الترك.
أشـقــاؤه :املــرحــومــون الـحــاج محمد
والحاج أحمد والحاج علي والحاج
مصطفى والحاج يوسف.
شقيقته :املرحومة الحاجة فايزة.
ووري جـثـمــانــه الـطــاهــر ال ـثــرى في
النجف األشرف بالعراق.
ُ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم الـجـمـعــة في
ّ
 7ش ـب ــاط ف ــي جـمـعـيــة الـتـخــصــص
والتوجيه العلمي قرب أمن الدولة،
م ــن ال ـســاعــة  3ب ـعــد ال ـظ ـهــر وحـتــى
الساعة  6مساء.
وت ـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ي ــوم األحــد
ف ــي  9شـ ـب ــاط ،ف ــي م ـج ـمــع هــونــن
الـخـيــري ،شــاتـيــا ،عند الـســاعــة 10
صباحًا.
اآلسفون :آل حسون ،فــارس ،وزني،
شيت ،الحركة ،داغــر ،تــرك ،طبوش،
وعموم أهالي هونني.
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◄ إعالنات رسمية ►
دعوة الفروع لترشيح ممثليها ملجلس النقابة:
ً
ع ـمــا بــاملــادتــن  29و 47مــن قــانــون تنظيم
مهنة الهندسة وامل ــواد  5- 2للنقابة تدعى
الهيئة العامة لكل من فرعي:
* مهندسي الكهرباء االستشاريني
* مهندسي امليكانيك االستشاريني
ل ـع ـقــد ج ـل ـســة ف ــي دار ال ـن ـق ــاب ــة ي ـ ــوم األح ــد
 2020/03/08لترشيح خمسة أعضاء عن كل
فرع إلى الهيئة العامة االنتخابية النتخاب
أحدهم لعضوية مجلس النقابة على دورة
واحدة وباالكثرية النسبية.
تفتح صناديق االقتراع بني الساعة العاشرة
صباحًا ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.
آخ ــر مهلة لتقديم طـلـبــات الـتــرشـيــح نهاية
ال ــدوام الرسمي من يــوم الجمعة الــواقــع فيه
.2020/02/28
يـشـتــرط ف ــي عـضــويــة امل ــرش ــح ع ــن ال ـف ــرع أن
ي ـك ــون ق ــد م ـضــى ع ـلــى ان ـت ـمــائــه إلـ ــى ال ـفــرع
املذكور ثالث سنوات.
النقيب بسام زيادة
إعالن صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة بالقضايا العقارية
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم اساس 2020/756
للمطلوب ادخــالـهــا :روزا امـيــل انطونيوس
ضوميط الكاحلة اللبنانية املقيمة بنيويورك
الواليات املتحدة األميركية ومجهولة االقامة
حاليًا.
وسندًا للمادتني  413و 409أ.م.م.
تـ ــدعـ ــوك امل ـح ـك ـم ــة الس ـ ـتـ ــام االس ـت ـح ـض ــار
ومرفقاته بالدعوى املقدمة من الجهة املدعية
إبراهيم فيليب فضل الله ورفاقه ضد املدعى
ع ـل ـيــه س ــرك ـي ــس ي ــوس ــف ذكـ ـ ــرى ب ـمــوضــوع
وتثبيت حق الشفعة على  600سهم بالعقار
 /306/أردة بمهلة  15يومًا من تاريخ النشر
والـتـعـلـيــق وم ـه ـلــة امل ـســافــة ل ـي ـصــار بـعــدهــا
ملتابعة اجراءات الدعوى وفقًا لألصول.
الكاتب طنوس بو عيسى
تبليغ مجهول املقام
ت ــدع ــو مـحـكـمــة اي ـ ـجـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
القاضي محمد شهاب املطلوب ادخاله محمد
نــاصــر مــاجــد لـحـضــور جـلـســة 2020/4/27
واستالم أوارق الدعوى  2018/46املقامة من
د .مــازن سمير عيتاني بوجه غسان ماجد
والرامية الى ادخــال املطلوب ادخاله لسماع
الحكم فيما خص املأجور الكائن في الطابق
األول غربي من العقار  /3026رأس بيروت.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن بيع للمرة الثانية
ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــوي ــا  -بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/123
املنفذ :بنك اإلعتماد اللبناني وكيله املحامي
خالد لطفي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـح ـمــد ح ـس ــن خ ـل ـيــل وكـيـلــه
املحامي نجيب فرحات
السند التنفيذي :القرار رقم /2022ل.ق2016/
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـن ــاظ ــرة
فــي ال ـخــافــات الـنــاشـئــة عــن تطبيق قــوانــن
اإلسكان تاريخ 2017/7/4
تاريخ التنفيذ2018/1/8 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/1/12 :
تاريخ الحجز2018/3/12 :
تاريخ تسجيله2018/4/19 :
تاريخ محضر وصف العقار2018/6/8 :
تاريخ تسجيله2018/11/28 :
املطروح للبيع :القسم  12بلوك  Aمن العقار
رقم /282دردغيا وهو عبارة عن شقة سكنية
ط  2لـلـجـهــة ال ـشــرق ـيــة مـطـلــة ع ـلــى ال ـش ــارع
العام  -النفاخية  -مؤلفة من ثالث غرف نوم
ومـطـبــخ وص ــال ــون كـبـيــر وحـمــامــن وم ــوزع
وشرفتني واحــدة تطل على الغرب والثانية
على الشمال ومــوقــف سـيــارة لجهة الشمال
ومساحتها  170م2
قيمة التخمني 102000 :د.أ .ماية والفان د.أ.
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح امل ـخ ـف ــض 61200 :د.أ .واح ــد
وستون الف ومايتا د.أ.
مــوعــد البيع ومـكــان إجــرائــه :نـهــار االربـعــاء
الواقع فيه  2020/3/4الساعة الثانية عشرة
ظهرًا أمــام رئيس دائ ــرة تنفيذ جويا وعلى
الراغب بالشراء املباشرة باملزايدة وأن يقدم
بــدل الـطــرح نـقـدًا أو بكفالة مصرفية وافية
أو شــك مصرفي مــن أحــد املـصــارف املقبولة
لـحـضــرة رئـيــس دائـ ــرة تنفيذ جــويــا وعليه
إتخاذ محل إقامة ضمن نطاق املحكمة واال
اعتبر كل تبليغ له في قلمها قانونيًا وعليه
اي ــداع الثمن خــال ثالثة أيــام ورســم الداللة
 %5خ ــال عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
قرار اإلحالة.
رئيس القلم

أحمد جباعي
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
تــدعــو هــذه الــدائــرة ايليا شفيق عـســاف من
بلدة روم واملجهول محل اإلقــامــة للحضور
الـ ــى ق ـل ـم ـهــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وكـيـلــه
الـقــانــونــي لتبلغ اإلنـ ــذار الـتـنـفـيــذي وأوراق
املعاملة التنفيذية رقــم  2020/186واملقدمة
م ــن ال ــدك ـت ــور ان ـط ــوان شـفـيــق ع ـســاف وذل ــك
بـمـهـلــة ع ـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعالن.
رئيس قلم دائرة تنفيذ جزين
بتريسيا بو راشد
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم  2017/396املتكونة
فيما بني:
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
املنفذ عليهم :سامر وياسر وبــال القاسم/
يارين
السند التنفيذي :استنابة مــن دائ ــرة تنفيذ
ً
بيروت رقم  2016/2666تحصيال لعقد قرض
موثق بعقد تأمني بقيمة  38.411.339ل.ل.
تــاريــخ ق ــرار الحجز التنفيذي2017/10/5 :
بالنسبة ألسهم ياسر القاسم و2017/10/23
بالنسبة ألسهم سامر القاسم
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
 2017/10/23بالنسبة ألسهم سامر القاسم
و 2017/10/5بالنسبة ألسهم ياسر القاسم
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وض ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وص ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2018/2/12
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2018/3/5
العقار املطروح للبيع
كامل العقار رقم  - 474منطقة يارين العقارية
( 2400سهم) مساحته  3803متر مربع وهو
عبارة عن قطعة أرض تقع في محلة الجسور
مــؤل ـفــة م ــن عـ ــدة ج ـل ــول م ـغ ــروس ــة بــأشـجــار
الــزيـتــون املـثـمــرة وال إن ـش ــاءات الـبـتــة عليها
مصنفة زراع ـي ــة يـحــده مــن ال ـغــرب الـعـقــاران
 476و /478يارين ومــن الشرق طريق فرعي
ومن الشمال العقاران  473و/1581يارين ومن
الجنوب العقار /477يارين وطريق فرعي.
التخمني 171135 :د.أ( .مئة وواحد وسبعون
ألف ومئة وخمسة وثالثون دوالر أمريكي).
بدل الطرح 102681 :د.أ( .مئة والفان وستماية
وواحد وثمانون دوالر أمريكي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس الواقع
فيه  2020/3/5الـســاعــة الــواحــدة ظـهـرًا امــام
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ص ــور .للراغب بالشراء
ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو
ب ـمــوجــب ش ـيــك او ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن بــاســم
رئيس دائرة تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي قرار
االحالة عليه ايــداع الثمن تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه وبـخــال
عشرين يومًا دفع رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم  2016/102املتكونة
فيما بني:
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل .الذي
حل محل شركة دبانة اخوان ش.م.ل.
املنفذ عليهم :بالل عفيف القاسم/يارين
السند التنفيذي :سند دين بقيمة  16500د.أ.
اضافة الى دين البنك بقيمة /38411339/ل.ل.
 17749215 +ل.ل .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2016/4/19 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2016/4/20
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وض ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وص ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2017/2/10
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2017/2/11
العقار املطروح للبيع
العقار /365يارين العقارية ( 800سهم) عبارة
عن قطعة ارض تحتوي عدة جلول مغروسة
باشجار الزيتون ،مساحته  4178متر مربع،
يـحــده مــن الـغــرب العقار  369وشــرقــا العقار
ً
 822وطريق غير نافذ وشماال العقارين 370
و 371وجنوبًا العقارين  664و.362
العقار /1269ي ــاري ــن العقارية ( 2400سهم)
قائم عليه مـشــروع زراع ــي مؤلف مــن  7خيم
زراع ـ ـيـ ــة وغ ــرف ــة ص ـغ ـي ــرة ،م ـســاح ـتــه 4017
متر مــربــع ،يحده غربًا العقار  1276وشرقًا
الـعـقــاريــن  1268و 1266وجـنــوبــا الـعـقــاريــن

ً
 1272و 1265وشماال الشارع.
التخمني :للعقار  /365يــاريــن ( 800سهم):
 41780د.أ( .واحــد واربـعــون الفا وسبعماية
وثمانون دوالر أمريكي).
بدل الطرح 25068 :د.أ( .خمس وعشرون الفًا
وثمانية وستون دوالر أميركي).
التخمني :للعقار /1269يــاريــن ( 2400سهم):
 140595د.أ( .ماية واربعون الفًا وخمسماية
وخمس وتسعون دوالر أميركي).
بدل الطرح 84357 :د.أ( .أربعة وثمانون الفًا
وثالثماية وسبعة وخمسون دوالر أميركي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس الواقع
فيه  2020/3/5الـســاعــة الــواحــدة ظـهـرًا امــام
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ص ــور .للراغب بالشراء
ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو
ب ـمــوجــب ش ـيــك او ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن بــاســم
رئيس دائرة تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي قرار
االحالة عليه ايــداع الثمن تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه وبـخــال
عشرين يومًا دفع رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب فــادي مصطفى دمج بوكالته عن امل
عجاج دمج أحد ورثة عجاج مصطفى دمج
سند ملكية بــدل ضائع ملورثها فــي العقار
 407الفريديس.
للمعترض مراجعه األمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقــم  2019/8املتكونة
فيما بني:
املنفذ :بنك مياب ش.م.ل .وكياله املحاميان
اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
السند التنفيذي :استنابة صادرة عن دائرة
تنفيذ بيروت برقم  2018/2145قيمة الدين:
 2219404.34د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/11/6 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2018/11/28
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وضـ ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2019/2/21
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2019/2/21
العقار املطروح للبيع
 2400سـهــم مــن الـعـقــار رقــم  - 1489منطقة
ديــر قانون راس العني العقارية وهــو عقار
أميري يقع في محلة ابو صيامة والزعرورة
ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة أرض شـكـلـهــا مستطيل
ومـسـطـحــة م ـغــروســة ب ـش ـتــول املـ ــوز وخـيــم
مخصصة لهذا الغرض ويوجد بناء مؤلف
مــن طــابـقــن ارض ــي مــؤلــف مــن غــرفـتــي نــوم
ومـطـبــخ وح ـمــام واالول ك ــاالرض ــي اضــافــة
الــى تــراس والــى جانب املـنــزل املــذكــور بناء
س ـط ـحــه م ــن ال ــزي ـن ـك ــو م ــؤل ــف م ــن غــرفـتــن
ومطبخ وحـمــام مساحته  37574م 2يحده
ً
غربًا العقار رقــم  1490وشـمــاال مجرى ماء
يفصل بني منطقتي دير قانون رأس العني
وباتوليه العقارية شــرقــا اتــوسـتــراد صور
ال ـن ــاق ــورة غـيــر مـنـفــذ حــالـيــا ويـحـمــل الــرقــم
 1488دير قانون رأس العني وجنوبًا طريق
عام السماعية.
الـتـخـمــن وف ـقــا لـسـعــر امل ـتــر امل ــرب ــع الــواحــد
املـ ـح ــدد م ــن ق ـب ــل ب ـل ــدي ــة ديـ ــر ق ــان ــون رأس
العني 8454150000 :ل.ل( .ثمانية مليارات
واربعماية واربــع وخمسون مليونا وماية
وخمسون الف ليرة لبنانية)
ب ــدل ال ـط ــرح املـخـفــض ل.ل4108716900 : .
أرب ـ ـعـ ــة مـ ـلـ ـي ــارات ومـ ـئ ــة وث ـم ــان ـي ــة م ـل ـيــون
وسبعماية وستة عشر الفًا وتسعماية ليرة
لبنانية)

إعالن بيع عقاري
للمرة الخامسة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/10
طــال ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة ســوجـيـلـيــز لـبـنــان
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثــة املرحوم اميل نصرالله
وهــم :اوجانه جرجس عطالله – وليد اميل
نصرالله – عبود اميل نصرالله.
املستند الـتـنـفـيــذي :إسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
ً
ب ـي ــروت رق ــم  2014/1692تـحـصـيــا لــديــن
طــالـبــة التنفيذ الـبــالــغ  200175د.أ .ومبلغ
 750000ل.ل .عـ ـ ــدا ال ـ ـلـ ــواحـ ــق والـ ــرسـ ــوم
واملصاريف.
العقار املطروح للبيع :العقار رقم  447عني
الدلبة
مشتمالته :أرض بعل معدة لــزرع الحبوب
وغير مبنية ومهملة وبحالة الخراب
ً
ح ــدود ال ـع ـقــار :ش ـم ــاال طــريــق ع ــام ،جنوبًا
طريق عــام ،شرقًا العقار  448وغربًا العقار
.446
مساحته 970 :متر مربع
قيمة التخمني 194.000 :د.أ.
قيمة بــدل الطرح بعد التخفيض104.045 :
د.أ.
تاريخ محضر الوصف  2017/8/19وسجل
بتاريخ 2017/10/4
مكان وزمان البيع :يوم الخميس الواقع فيه
 2020/3/19الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة ظهرًا
في قاعة املحكمة في قرطبا.
ت ـط ــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ال ـع ـقــار رق ــم  447عني
ال ــدلـ ـب ــة امل ـ ــوص ـ ــوف أع ـ ـ ــاه ل ـل ـب ـي ــع ب ــامل ــزاد
العلني على الراغب بالشراء الحضور الى
قلم الــدائــرة قبل مــوعــد البيع املـحــدد ودفــع
قيمة الطرح نقدًا في محتسبية مال جبيل
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة واف ـي ــة م ــن احــد
املـ ـص ــارف واتـ ـخ ــاذ م ـك ــان إق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا
لــه يبلغ فـيــه جميع اإلج ـ ــراءات وعـلـيــه دفــع
رسـ ــم ال ــدالل ــة  %5ورسـ ـ ــوم الـتـسـجـيــل كما
عليه االطالع على قيود الصحيفة العقارية
للعقار موضوع البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي

م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم الـخـمـيــس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/3/12ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشر ظهرًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ صور.
ل ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء اي ـ ـ ــداع ب ـ ــدل الـ ـط ــرح فــي
صندوق الخزينة أو بموجب شيك او كفالة
مصرفيني باسم رئيس دائــرة تنفيذ صور،
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
ال ــدائ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا م ـخ ـتــارًا لــه،
وبـخــال ثالثة ايــام تلي قــرار االحــالــة عليه
اي ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بالعشر على مسؤوليته وبـخــال عشرين
يومًا دفع رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
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◄ إعالنات رسمية ►
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ل ـش ــراء زي ــوت وش ـح ــوم ل ــزوم
م ـج ـمــوعــات م ـعــامــل االنـ ـت ــاج ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د13366/
تــاريــخ  ،2019/12/26قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2020/3/13عـنــد نهاية
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 157

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض إلن ـشــاء قــاعــدة اسمنتية لــزوم
تــركـيــب محطة نـقــالــة مــن ن ــوع هـيــونــداي
 15-20/66ك.ف 20 - .م.ف.أ .بــاإلضــافــة
الى مستوعب جاهز يحتوي على خاليا
الـ ـت ــوت ــر املـ ـت ــوس ــط فـ ــي م ـح ـط ــة ب ـكــاســن
الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 10586/تاريخ  ،2019/10/2قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2020/3/13
عند نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 156

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض لشراء قطع غيار لــزوم خاليا
ت ـش ـغ ـيــل ال ـ ـحـ ــراقـ ــات ع ـل ــى م ـج ـمــوعــات
ال ـ ـ ـ  BBCف ــي م ـع ـمــل ال ـج ـي ــة ال ـ ـحـ ــراري،

إعالن

مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11365/تــاريــخ  ،2019/10/16قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2020/3/13
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 158
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض لوصل الخط البحري بخزانات
مـعـمــل امل ــول ــدات الـعـكـسـيــة  EGB01و
 EGB02فــي ال ــذوق ،مــوضــوع اسـتــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 11981/ت ــاري ــخ
 ،2019/11/18ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2020/3/13عند نهاية الــدوام

الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 160
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلـبــت ن ــور مـحـمــد طــالــب بــوكــالـتـهــا عن
هنيه خليل شومان ملورثها خليل الشيخ
سليم شومان سندات تمليك بــدل ضائع
للعقارين  1002و 1039جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
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أفقيا

 -1مصيف سوري على بردى ومركز قضاء في محافظة دمشق –  -2عائلة رئيس
إيراني راحل –  -3قصة للصحافي الراحل جورج ابراهيم الخوري – رحى اليد كان
ّ
محرفة تعني
يطحن بها القمح املسلوق قديمًا – ّ -4يجيبون على السؤال – كلمة
ّ
ّ
اليمنية –  -5دق وكسر – من أيام األسبوع –  -6في العود
النب أو نوع من القهوة
– نصرف النظر إليه –  -7خاصته وملكه – أحرف متشابهة –  -8الخصم الشديد
الخصومة –  -9مدينة ومرفأ مصري – قادم –  -10ممثل سوري راحل إشتهر في
أدواره مع املمثل الكبير دريد لحام وفي شخصية اإلنسان البسيط والساذج

عموديًا

 -1نهر في آسيا الوسطى ينبع في جبال تيان شــان بالصني ويــروي كازاخستان
ّ
ّ
يتوسل
ويصب في بحيرة بلخش – من أهم كتب الفيلسوف جبران خليل جبران – -2
إليه – للندبة – ّ -3
نبي الفرس األقدمني ومصلح ديانتهم األولى – أحفر البئر – -4
والية نيويورك قرب شالالت نياغرا – من محيطات العالم – -5
مدينة أميركية في
ّ
وتفتت الخشب – ّ
سب وشتم –  -6أرمــي املــاء من فمي – ضليع
وضع خلسة – بلي
في اللغة ومثقف ثقافة عالية –  -7عاصمة تشاد – قرع الجرس –  -8أمير كييف عام
ّ 1019
مد سيطرته حتى البلطيق ّ
وثبت املسيحية في روسيا –  -9عاصمة غرونلند
– ماركة صابون – خبز يابس –  -10ممثل لبناني قدير ونقيب املمثلني السابق

شروط اللعبة
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مشاهير 3374

حلول الشبكة السابقة

 -1ألبير أديب –  -2آر – الكرش –  -3بودلير – ّأما –  -4أدور – قر –  -5إد – نعناع –  -6مي
رست – أم – ّ
– الذات –  -7تمساح – فالق – ّ -8
بجل –  -9أقوالهم – را –  -10بطرس كرامة

حل الشبكة 3373

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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 -1آب – التراب –  -2ارواد – مسقط –  -3د د – مستور –  -4بولونيا – اس –  -5يرع – حالك –
 -6رار – نا – مهر –  -7ال – سالف – ما –  -8دكا – عذاب –  -9يرمق – ّ
الجرة –  -10بشارة تقال

عموديًا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـهــدي ح ـســن كــريــت بــوكــال ـتــه عن
نـهــاد احـمــد دروي ــش ف ــواز ملــورثـهــا احمد
محمد دروي ــش ف ــواز سـنــدات بــدل ضائع

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1791وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 39 - 35 - 12 - 11 - 7 - 3 :الرقم
اإلضافي5 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل..¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 52,002,180ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,476,294 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 52,002,180ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,096 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47,747 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 136,856,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,107 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,769,372,047 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 48,576,905 :ل.ل.
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أفقيا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب عـلــي مــالــك م ــازح بــوكــالـتــه عــن علي
جميل فنيش ملوكله جميل عبدالله فنيش
سند بدل ضائع للعقار  217معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

5 39 35 12 11 7 3

3374 sudoku

كلمات متقاطعة 3 3 7 4
1

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب أح ـمــد مـصـطـفــى ج ـبــاعــي بــوكــالـتــه
عن احمد جميل مسلماني ملورثه محمد
خـلـيــل جـبــاعــي سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 904عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

طـلــب مـحـمــد ع ـبــاس امل ــزي ــد بــوكــالـتــه عن
ع ـبــاس مـحـمــد عـلــي املــزيــد ملــورث ـتــه عليا
م ـح ـمــد ط ــال ــب خ ـش ــاب س ـنــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  1224شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
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مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي ( )2019-1961قام بإخراج العديد من
األعمال املشهورة السورية والعربية والعاملية .توفي إثر ذبحة قلبية
إعداد
نعوم
مسعود

 = 3+2+10+1+6+5خالف الغروب ■  = 7+8+9كأس ■  = 11+6+4يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :ادوارد ويستن

نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1791
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح63384 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 37,774,272 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية 37,774,272 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3384 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .384
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.84 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مـســاء أمــس سـحــب «يــومـيــة» رقــم 999
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة646 :
• يومية أربعة0047 :
• يومية خمسة14765 :

للعقارين  951و 952جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب فـهــد مـحـمــود مـحـســن بــوكــالـتــه عن
ح ـس ــن م ـح ـمــد اب ـ ــو خ ـل ـيــل مل ــوك ـل ـي ــه عـلــي
ومـحـمــد حـســن ابــو خليل س ـنــدات تمليك
بدل ضائع للعقار  A 4/929قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـلــي أح ـم ــد زرقـ ــط ملــوك ـل ـتــه فــاطـمــه
عادل مروه سند تمليك بدل ضائع للعقار
 424بتوليه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ابــراه ـيــم خـلـيــل طــالــب بــوكــالـتــه عن
طالب ديب عودي ملوكلته سكنه مصطفى
أحمد سند بدل ضائع للعقار  8الكنيسة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب بدر عبد الحسني حسان ملوكله فؤاد
وهبي خليل سند بدل ضائع للعقار 2284
معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
م ــوج ــه الـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :س ــام ــر فـضــل
السباعي املجهول محل االقامة
ت ـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االن ــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2019/2371املـتـكــونــة بينك وب ــن سامي
م ــدح ــات ي ـقــاعــي ب ـخ ــال  /30/ي ــوم ــا من
تاريخ النشر وإتـخــاذ محل إقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة وإال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بــواسـطـتــه كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ عباس حمادي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/14
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليها :ماجدة موسى حديب
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـق ـض ــائ ــي
ال ـص ــادر ب ـتــاريــخ  2018/2/6عــن اللجنة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عن تطبيق قوانني اإلسـكــان رقــم األســاس
/2282ل.ق.2017/
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/1/10 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/7/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2019/11/20 :

◄ ّ
مبوب ►
ل ـل ـب ـيــع عـ ـق ــار فـ ــي م ـن ـط ـقــة دوحـ ــة
الـحــص مساحة  33000م ، 2مطل
ع ـل ــى س ـه ــل ال ـن ــاع ـم ــة  ،االتـ ـص ــال
03/201340

◄ خرج ولم يعد ►
هربت العاملة االثيوبية
JEMILA ABANEGA ABADIGA
الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم 07/733978

وتاريخ تسجيله2019/12/10 :
العقار املوصوف:
 2400سهم من القسم  10من العقار  934من
منطقة تول العقارية عبارة عن شقة مؤلفة
من مدخل وصالون ومطبخ وثــاث غرف
نوم وممر وثالثة حمامات وثالث شرفات
ومنجزة بالكامل وليست مسكونة.
مساحته 154 :م2
التخمني 70840 :د.أ.
بدل الطرح 42504 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/3/26ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقارات
امل ـطــروحــة ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب نبيل سليم الحلبي احد ورثة سليم
الـحـلـبــي ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 8617حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ب ـت ــاري ــخ  2020/2/4وب ـم ــوج ــب محضر
ج ـم ـع ـيــة الـ ـش ــرك ــاء غ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة ت ــاري ــخ
 2019/2/9لشركة شامي للتجارة العامة
واملـقــاوالت تقرر حل الشركة وتصفيتها
وشطبها مــن قيود السجل الـتـجــاري في
صيدا وهــي من نــوع محدودة املسؤولية
ومسجلة في السجل التجاري في صيدا
بــرقــم /7718ع ـ ــام ومــركــزهــا فــي جــرجــوع
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  1995م ـل ــك ع ـل ــي ال ـش ــام ــي
ورقمها املالي .256877
ولكل ذي مصلحة االعتراض ضمن مهلة
عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو

Invitation for Bids
)1. The Republic of Lebanon represented by the Ministry of Agriculture (MoA
(hereinafter referred to as the “Purchaser”) received a Grant from the International Fund
for Agricultural Development (IFAD) toward the cost of the Climate Smart Agriculture:
Enhancing Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project
and it intends to apply part of the proceeds of this Grant to eligible payments under the
contract: Procurement of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the
Lebanese Agricultural Research Institute (LARI).
2. The fiduciary operations coordination for the Climate Smart Agriculture: Enhancing
Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project (procurement
processing and financial management) will be undertaken by a Project Coordination Unit
(PCU) in the Ministry of Agriculture. The PCU will be responsible for managing the
procurement process of all bids and tenders under the Grant to include but not limited to:
preparation of bidding documents, advertising; contract preparation; participation in the
evaluation process, contract management and payments under the Contract.
3. The Ministry of Agriculture invites sealed bids from eligible bidders for the Purchase
of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the Lebanese Agricultural
Research Center (LARI) in Tel Amara.
)The maximum duration for the supply, delivery and commissioning of Goods is Five (5
months after the signature of the Contracts.
The bidding document covers the following goods and related Training:

Quantity
Refer to bidding document
Refer to bidding document
Refer to bidding document

Items
Miscellaneous Irrigation parts and accessories
Miscellaneous Pesticides
Miscellaneous Fertilizers

4. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as
)specified in IFAD Project Procurement Guideline’s (September 2010
5. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding
documents from PCU at the following address given below before Monday 9th of March
2020 at 11:00 a.m. Beirut local time.
Attention: Mr. Raymond Khoury
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
6. A prospective Bidder requiring any clarification of the bidding documents may notify the
PCU in writing to the attention of Mr. Elias El Namroud, AgriCAL Procurement Officer to
the following address / email address:
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
Electronic mail address: proc.agrical@gmail.com
7. A complete set of bidding document may be delivered to any interested eligible.
8. No pre-bid meeting will be organized for this bidding exercise.
9. Bids must be received by the Purchaser at the address specified below, no later than
Monday 9th of March 2020 at 11:00 am Beirut local time. Late bids will be rejected.
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
10. Bids shall be valid for a period of 90 days after the bid submission deadline, and must
be accompanied by a bid security of 1,500 US$ (One Thousand and Five Hundred United
States Dollars) or equivalent in any other foreign currency and valid for 120 days after the
bid submission deadline.
11. Bids will be opened in the presence of bidder›s representatives who choose to attend
on Monday 9th of March 2020 at 11:15 a.m. Beirut local time at the address mentioned
in point 9.
التكليف 169

دعوة الفروع النتخاب ممثليها في هيئة املندوبني
ً
عمال باملواد  22و 23و 26من قانون تنظيم مهنة الهندسة واملواد  1 - 4و 2 - 4و 3 - 4من
النظام الداخلي للنقابة تدعى الفروع املبينة أدناه لعقد جلسة في دار النقابة النتخاب
ممثلي كل منها في هيئة املندوبني لدورة  2020 - 2019بحسب ما هو مبني أدناه:
الفرع
 املدنيني االستشاريني ()1 املعماريني االستشاريني ()2 الكهرباء االستشاريني ()3 امليكانيك االستشاريني ()4 املوظفني في القطاعني العام والخاص ()5 -الزراعيني واملتعهدين )6( ....

عدد األعضاء
 122مندوب
 70مندوب
 89مندوب
 57مندوب
 92مندوب
 30مندوب

العدد املطلوب
118
67
85
53
87
30

وذلك يوم الجمعة الواقع في  2020/3/6على دورة واحدة وباألكثرية النسبية على ان
تفتح صناديق اإلقتراع بني الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد
الظهر.
* آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح نهاية الــدوام الرسمي من يوم الجمعة الواقع في
2020/2/28
* يشترط في املرشح عن الفرع لعضوية هيئة املندوبني
 أن يـكــون قــد مضى على تسجيله بالنقابة فــي نهاية السنة املــالـيــة السابقة خمسسنوات على األقل.
 أن يكون قد مضى على انتمائه إلى الفرع املذكور مدة ثالث سنوات. أن يكون قد سدد كافة الرسوم السنوية عن السنة املالية املنصرمة.النقيب بسام زيادة
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية /مديرية املالية العامة /مديرية الواردات /دائرة التحصيل النبطية
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
النبطية – مبنى حرب – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االع ــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم
على موقع وزارة املالية االلكتروني.
رقم املكلف

اسم املكلف

شركة الجنوب للصيانة والخدمات
 2829647والتجارة -ش.م.م
 124685مرتضى خليل اسماعيل
 158581علي محمود ابو زيد
 2672399ترانز داز للتجارة العامة ش.م.م
كونستاركشن ديفيلوبمانت كومباني
 2873336ش.م.م
2758512
3112891
1220332
3171763
2497099
1688217
2905003
125510
2704841
3204940
158354
2183490
400241
207685
2531527
2192570
228761
2260927
2805849
2425106
2760758
251808
539227
3366819
2602563
1738777
2752073
1270470
181242
1494221

يونيفرسال لوجيستكس ش.م.م
رواد عقيل حرز
حسني علي درويش
علي فقيه للتجارة العامة
ثانوية األب منصور
حسني محمود الدر
مؤسسة طالب للمقاوالت
محل السيد للتجارة العامة
شركة صباح فوود ترايدينغ ش .م .م
M.E.P.co ENGINEERING AND
 -CONTRACTINGش.م.م
علي محمد حوماني
عباس محمد جوني
حكمات عبد الحسني حوماني
عبد الكريم قاسم سلطان
احمد عبد اللطيف ياسني
شركة  2 Groupش.م.م
علي احمد بزي
حسن علي دبوق
علي هاني ابراهيم
محمود محمد بركات
حسن محمد بزي
فايز عبد الكريم بيضون
محمد حسن سعد
ذكاء عبد املنعم شراره
ناصر احمد حجيج
مؤسسة االنوار لالدوات الصحية
القلعة للتعهدات والتجارة العامة
احمد عبدالله سلطان
علي محمد طيراني
حسني نعيم طرابلسي
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االنذار
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ّ
«نتفليكس» تستحوذ على «مصنع أحالم» المعلم الياباني

ً
هاياو ميازاكي ...أهدانا أجنحة ألرواحنا المتعبة!
ّ
«نتفليكس» أخيرًاحقوق بث أفالم «غيبلي» ،أكثر استيودات األنيمايشن
ً
نالت ً
ّ
اليابانية شعبية ،الذي أسسه المخرج الياباني عام  .1985بدءًا من الشهر
الحالي ،نستطيع أن نشاهد أعمال ميازاكي على ّ
منصة البث األميركية ،في
انتظار فيلمه الروائي الجديد الذي سيبصر النور في عام عام 2021
شفيق طبارة
بــن الـخـيــال وال ــواق ــع ،تظهر فــي عامله
الـ ـش ــاع ــري م ــواض ـي ــع م ـخ ـت ـل ـفــة .ي ـقــدم
أفكارًا عميقة ويتعامل معها من دون
ال ــوق ــوع فــي امل ــأل ــوف .ي ـعــزز شخصية
امل ــرأة ويـسـلــط ال ـضــوء عـلــى التناقض
بــن الخير وال ـشــر .يظهر عــاملــا غريبًا
ن ـس ـتــرجــع ف ـي ــه أح ــاس ـي ــس ال ـط ـفــولــة.
يروي قصصًا بسيطة جزئيًا أبطالها
كائنات حساسة .يلجأون إلى الصداقة
والـحــب ،ليقاتلوا مخاوفهم الداخلية
وبعض املخلوقات املرعبة .يخوضون
الحياة بواقعيتها وكوارثها الطبيعية
ويقابلون قططًا ناطقة بسورياليتها.
مخلوقات بــدون رأس أو بــدون جسد
ت ـت ـجــول ف ــي الـ ـص ــورة .يـصـبــح الـطـفــل
عـ ـج ــوزًا فـ ـج ــأة ،وال ـب ــال ـغ ــون خ ـنــازيــر.
ال ـس ـحــرة ي ـســرقــون األسـ ـم ــاء ،وأم ـي ــرة
تــرت ـشــف دم ال ــذئ ــب م ــن ج ــرح ــه .شــاب
ي ـح ـلــم ب ــال ـح ــب وال ـ ـط ـ ـيـ ــران ،ومـكـنـســة

قصصه غنية بتأثيرات الثقافة
والفن واألديان في اليابان ،لكن
من دون اللجوء إلى الخطابات
العرقية أو القومية

ً
ّ
طورت أفالم ميازاكي نفسها ألن المخرج يضع نفسه مكان المشاهد أكان بالغًا أم طفال
«جاري توتورو» ()1988

طـ ــائـ ــرة ع ـل ــى م ـت ـن ـهــا ط ـف ـل ــة ،وأخ ـ ــرى
ت ـصــادق تنينًا أزرق .يــرســم الطبيعة
بـجـمــالـهــا وغ ـض ـب ـهــا ،وي ـضــع أرواحـ ــا
ف ـي ـهــا ل ـح ـمــاي ـت ـهــا .ال ـي ــاب ــان ــي ه ــاي ــاو
ميازاكي ( )1941يفسر كل شيء بقلمه
وورق ـ ـتـ ــه ،ل ـي ـحــولــه إلـ ــى أفـ ـ ــام تـحـمــل
ج ــوه ــر اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة« :صـ ـن ــع ال ــرس ــوم
امل ـت ـح ــرك ــة ي ـع ـنــي خ ـل ــق ع ــال ــم وه ـم ــي.
يجب أن يكون هذا العالم مريحًا لروح
الــذيــن يـشـعــرون بــاإلح ـبــاط واإلره ــاق
من مواجهة شفرة الواقع الحادة».
يكرس هــايــاو ميازاكي حياته للرسم
بــالـقـلــم .إل ــى جــانــب كــونــه مـخــرج أكثر
ً
أفـ ـ ـ ــام «االن ـ ـي ـ ـمـ ــي» ج ـ ـمـ ــاال ون ـج ــاح ــا
ف ــي ال ـي ــاب ــان والـ ـع ــال ــم ،ه ــو أحـ ــد أكـثــر
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات اح ـ ـت ـ ــرام ـ ــا فـ ـ ــي أرض
الـ ـشـ ـم ــس امل ـ ـشـ ــرقـ ــة .ه ـ ــذا ال ـ ــرج ـ ــل ذو
الشعر واللحية البيضاء والـنـظــارات

ومضات
 فــي معظم أفــامــه ،يـبــدأ مـيــازاكــي العمل مــن دونسيناريو ،ولكن بفكرة عامة يــود إنـجــازهــاُ .يخلق
الفيلم مع استمراره في العمل ،متجهًا حيث تأخذه
القصة.
 بعد طرح «األميرة مونونوكي» ،حاولت «ميراماكس»تغيير الفيلم واقتطاع بعض مشاهده تمهيدًا لطرحه
في الصاالت األميركية .كان رد «استوديو غيبلي»
سيف سـمــوراي ياباني أرفقت به عبارة «ال قطع».
هذه السياسة تمتد لتطال جميع أفالم الشركة.
ً
 عندما كنا أطفاال ،شاهدنا «عدنان ولينا» وأحببناه،وبقي فــي ذاكرتنا إلــى الـيــوم .ولكن هــل تعلمون أنّ
«عدنان ولينا» (اسمه  Future Boy Conanـ ـ )1978
م ــن إخ ـ ــراج م ـي ــازاك ــي؟ مـسـلـســل ال ـت ـحــريــك امل ـكــون
مــن  ٢٦حلقة ،وأنتجته «نيبون أنيميشن» هــو أول
عمل يخرجه مـيــازاكــي .وشــارك أيضًا فــي تصميم
الشخصيات.

السميكة وال ـصــوت ال ـجــاد ،هــو العقل
ال ــذي أن ـشــأ بـعــض أه ــم رم ــوز الثقافة
الشعبية الـيــابــانـيــة .إنـهــا شخصيات
أفـ ــامـ ــه املـ ـتـ ـح ــرك ــة مـ ـث ــل ت ـ ــوت ـ ــورو أو
الخنزير الطيار بوركو روسو .الرسوم
امل ـت ـحــركــة (االن ـي ـم ــي) ه ــي واح ـ ــدة من
أقوى األسلحة الثقافية لإلمبراطورية
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ،ب ـص ـن ــاع ــة ض ـخ ـمــة تـبـلــغ
مـلـيــارات الـ ــدوالرات سـنــويــا ،وأكثرها
نجاحًا هي من توقيع ميازاكي وإنتاج
«اس ـتــوديــو غـيـبـلــي» ،مصنع األح ــام.
ه ــذا االس ـتــوديــو أن ـشــأه م ـيــازاكــي عــام
 1985م ـ ــع ص ــديـ ـق ــه املـ ـ ـخ ـ ــرج ايـ ـس ــاو
تاكاهاتا واملنتج توشيو سوزوكي.
ف ــي ع ــال ــم م ـي ــازاك ــي أو «امل ـع ـل ــم» كـمــا
ي ـس ـم ــون ــه فـ ــي ال ـ ـيـ ــابـ ــان ،كـ ــل امل ـشــاعــر
واألفـ ـك ــار تـنـقــل ب ـس ـهــولــة إل ـي ـنــا .هــذه
ّ
الـ ـسـ ـه ــول ــة ت ـب ـع ــد ف ـ ـكـ ــرة أن الـ ــرسـ ــوم
املتحركة هــي مـجــرد رســومــات إللهاء
األط ـ ـفـ ــال وذات ق ـي ـمــة ف ـن ـيــة ضـئـيـلــة.
ميازاكي يدخل إلى الالوعي بأساطير
وأحـ ـ ـ ــام وك ــوابـ ـي ــس ومـ ـعـ ـج ــزات .فــي
أف ـ ــام ـ ــه ،ن ـك ـت ـش ــف ال ـ ـقـ ــوة امل ـت ــراب ـط ــة
لعناصر هــذا الكون الــذي نــراه كمكان
سحري يمكن للخيال البشري أن يفرد
فيه أجنحته.
أعمق القضايا الوجودية في الحياة
ن ـجــدهــا ف ــي أفـ ــام م ـي ــازاك ــي .قضية
ال ـعــزلــة وامل ـ ــوت لـيـســت ب ـع ـيــدة عـنــه.
ح ـت ــى ف ــي ف ـي ـلــم «ج ـ ـ ــاري ت ــوت ــورو»
( )1988امل ـف ـ ّـصــل إل ــى درجـ ــة ليست
هـ ـن ــاك ح ــاج ــة ل ـق ـصــة ت ـق ــري ـب ــا :فـقــط
أب مـشـغــول وأم مــريـضــة وطـفـلـتــان
مدفوعتان بفضولية تكفي الكتشاف
محيطهما الجديد ومقابلة توتورو،
املوجود في املكان والزمان املناسبني
عندما تكون الفتاتان بحاجة للراحة
والدفء .فيلم بال شخصيات تقريبًا
وال صراعات وال أشرار .هناك قضية
خطر فقدان األم التي تقلل من فرحة
الـطـفـلـتــن .دائ ـم ــا م ــا تــأخــذ قصصه
منعطفًا غير مـتــوقــع ،حتى النهاية
ال ـس ـع ـي ــدة ل ـي ـســت مـ ــوجـ ــودة دائ ـم ــا.
ق ـص ـصــه غ ـن ـيــة ب ـت ــأث ـي ــرات ال ـث ـقــافــة
والفن واألدي ــان في اليابان ،لكن من
دون اللجوء إلى الخطابات العرقية
أو الـ ـق ــومـ ـي ــة .امل ـع ـل ــم ي ـح ــب ط ـبــاعــة
تـجــارب الحياة فــي أعماله ،بالتالي

أفالمه المتوافرة على نتفليكس
■ شباط (فبراير)
)Castle in the Sky (1986
)My Neighbor Totoro (1988
Kiki’s Delivery Service
)(1989
)Only Yesterday (1991
)Porco Rosso (1992
)Ocean Waves (1993
)Tales from Earthsea (2006

■ آذار (مارس)
Nausicaä of the Valley of
)the Wind (1984
)Princess Mononoke (1997
My Neighbors the
)Yamadas (1999

)Spirited Away (2001
)The Cat Returns (2002
)Arrietty (2010
The Tale of The Princess
)Kaguya (2013
■ نيسان (أبريل)
)Pom Poko (1994
Whisper of the Heart
)(1995
Howl's Moving Castle
)(2004
)Ponyo (2008
From Up on Poppy Hill
)(2011
)The Wind Rises (2013
When Marnie Was There
)(2014
«كيكي لخدمة التوصيل» ()1989

شخصياته تكون ذات ايديولوجية
وطـ ـ ـ ــرق خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي فـ ـه ــم الـ ـحـ ـي ــاة.
تتعامل أفالمه مع القيم واملعضالت
األس ــاسـ ـي ــة ومـ ــا ي ـج ـعــل الـ ـن ــاس فــي
الواقع إنسانيني .ومع ذلك ،ال يمكن
الـعـثــور على إجــابــات محتملة على
أسئلة كبيرة .هو فقط يطرحها كما
هــي ،ويتم التلميح إليها بناء على
تـضــارب الـحـيــاة .ليس هـنــاك جــواب
مباشر مثل «نعم» أو «ال» ألي سؤال،
وال مخطط للشر ،وال شخص أحادي
البعد.
«أنـ ـ ـ ــا ط ــاغـ ـي ــة ودي ـ ـك ـ ـتـ ــاتـ ــور ع ـنــدمــا
أق ــود» يـعـتــرف م ـيــازاكــي .هــو يطلب
الكمال في كل شيء ،يطلب السيطرة
ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ـيــة اإلب ــداعـ ـي ــة بـ ـ ــدءًا مــن
ال ـن ــص إلـ ــى ل ــوح ــة ال ـق ـصــة وال ــرس ــم
والتصميم واختيار األلــوان .يتحكم
بكل مفاصل خلق الفيلم ،فهو يكتب
ويـ ـصـ ـح ــح ويـ ـصـ ـم ــم ويـ ـعـ ـي ــد رس ــم
ال ـك ـث ـيــر م ــن رس ــوم ــات فــري ـقــه حتى
يـجــد مــا يبحث عـنــه .لــذلــك ،فأفالمه
تــدخــل بـسـهــولــة ض ـمــن ف ـئــة سينما
ً
املـ ـ ــؤلـ ـ ــف .م ـ ـث ـ ــا ،بـ ـخـ ـص ــوص ف ـي ـلــم
«األم ـي ــرة مــونــونــوكــي» ( )1997قــال
إن ــه رس ــم بنفسه  80000ص ــورة من
أصــل حــوالــى  .140000مثل أي فيلم
مليازاكي ،يبدأ الشريط بفكرة عامة
ث ــم يـكـمــل ال ـس ـي ـنــاريــو وال ـق ـصــة إلــى
حـيــث تــأخــذه رســومــاتــه ،ليصل في
األخـيــر إلــى تحفة فنية ،ال تنقصها
األل ـ ـ ــوان وال ـت ـف ــاص ـي ــل .ي ــذك ــرن ــا مــرة
أخرى بأن الرسوم املتحركة وحدها
قادرة على إدخال الحياة إلى الفيلم.
فــي أعـمــالــه ،قــدم مـيــازاكــي لنا واقعًا
م ــن دون أن ي ـب ـخــل عـلـيـنــا بـسـحــرة
وأل ــوان ــه وم ـش ــاع ــره ال ـت ــي نستطيع
أن تشعر بها مع كل مشهد ورسمة
رسمها بيده.
طــوال مسيرته املهنية ،قام ميازاكي
ب ـت ــأل ـي ــف وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج أفـ ـ ـ ــام ب ـث ــواب ــت
وق ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ت ـ ـ ـ ــدل ع ـل ــى
شـخـصـيـتــه .فـحـبــه امل ـف ــرط لـلـطـيــران
مـ ـن ــذ الـ ـطـ ـف ــول ــة واضـ ـ ـ ــح فـ ــي جـمـيــع
أف ـ ــام ـ ــه ،بـ ـخ ــاص ــة «ال ـ ــري ـ ــح ت ـع ـلــو»
( )2013الذي يتناول قصة حدثت قبل
زل ــزال كانتو الكبير عــام  ،١٩٢٣قبل
الحرب العظيمة التي مزقت اليابان،
حـيــث ع ــاش جـيــرو هــوريـكــوشــي في

عــالــم األحـ ـ ــام ،لـجـعــل ال ـك ــون مـكــانــا
أفضل .كذلك ،يحكي «الرياح تعلو»
ع ـ ــن ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي صـ ـم ــم م ـقــات ـلــة
ميتسوبيشي  ،A6M ZEROالطائرة
األكـثــر شهرة فــي الـتــاريــخ الياباني.
ج ـيــرو ،ك ــان يـحـلــم مـنــذ طـفــولـتــه في
فــوج ـيــوكــا ،بـصـنــع ط ــائ ــرات مـتــأثـرًا
بمثله األعلى ،رائد الطيران اإليطالي
جـ ـي ــوف ــان ــي ب ــاتـ ـيـ ـسـ ـت ــا كـ ــابـ ــرونـ ــي.
وع ـلــى الــرغــم مــن الـ ـك ــوارث ،وال ـحــب،
والرومانسية ،والـحــرب والخسارة،
ّ
إال أن الحلم الزم جيرو.
تــأثـيــر املـ ــرأة فــي حـيــاتــه ينعكس في
أفالمه .في كلهًا تقريبًا ،الشخصيات
الرئيسة هي فتيات قويات مستقالت.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ـيـ ـ ــه ،أسـ ـ ـه ـ ــل ت ـص ـم ـيــم
ش ـخ ـص ـي ــات نـ ـس ــائـ ـي ــة ،ف ــال ـص ـب ـي ــان
يسقطون بسهولة في فخ التجارية،
ومن الصعب الوصول إلى أرواحهم.
ب ــرأي ــه ،ال ـفـتـيــات يـنـظــرن إل ــى الــواقــع
ولـكــن الـصـبـيــان لـيــس لــديـهــم الـقــدرة
عـلــى الـتـعـلــم .شـخـصـيــاتــه النسائية
بعيدة كل البعد عن التقليدية ،فهي
شجاعة ،أمـيــرات خفيفات الــدم يقدن
أمـمــا بأكملها ،وشــابــات يبحثن عن
أنفسهن في املغامرات .عام  1984بدأ
ميازاكي ّ
يقدم لنا النساء الجميالت،
النبيالت ،املستقالت .صورة تختلف
ع ــن امل ـف ـهــوم ال ـســائــد والـتـقـلـيــدي في
الــرســوم املتحركة حيث املــرأة نسخة
لـلـطـهــارة وامل ـثــال ـيــة وال ـك ـم ــال .بــذلــك،
كـ ـس ــر م ـ ـيـ ــازاكـ ــي ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج وس ـع ــى
لـتـقــديــم ص ــورة امـ ــرأة مكتفية ذاتـيــا
وبيدها سالح .لذلك يوضح ميازاكي:
«في العديد من أفالمي ،القيادة القوية
هي لإلناث ،فتيات يتمتعن باالكتفاء
الذاتي وال يفكرن مرتني في القتال من
ّ
أجل ما يؤمن به .سيحتجن بالطبع
إلى صديق أو مؤيد ولكن ليس ملنقذ،
أي امرأة تستطيع أن تكون بطلة مثل
أي رجل».
ّ
ط ـ ــورت أف ـ ــام مـ ـي ــازاك ــي ن ـف ـس ـهــا ألن
املـ ـخ ــرج ي ـضــع ن ـف ـســه م ـك ــان امل ـشــاهــد
ً
أكان بالغًا أم طفال .وعوضًا عن تقديم
ازدواجية حسن النية والخير والشر،
يترك شخصياته الصغيرة والشابة أن
تشعر بألم الحياة وتعقيداتها .أعماله
ال تـ ـف ــرض رس ــائ ــل أو ت ــوج ـي ـه ــات أو
توقعات ،هو الذي قال« :ديزني تكذب

على األطفال» .هو ال يظهر مصيرًا بل
إرادة مثلما قال في أحد الوثائقيات.
يـ ـح ــب املـ ـعـ ـل ــم ال ـط ـب ـي ـع ــة واملـ ـن ــاظ ــر
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة وال ـ ـغـ ــابـ ــات
الـ ـكـ ـثـ ـيـ ـف ــة ،ح ـ ـيـ ــث ال يـ ـ ـح ـ ــدث شـ ــيء
باستثناء الغيوم التي تمر أو قطرة
مـ ــاء ت ـس ـقــط ع ـلــى وردة .ن ـع ـيــش في
أف ــام ــه بـتـفــاصـيـلـهــا ،ح ـتــى األش ـيــاء
التي تمر سريعًا لها دالالت ،فجميع
أفالمه تكتنف تفاصيل وشخصيات

مـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــام أخـ ـ ـ ـ ــرى أو ح ـ ـتـ ــى ك ـل ـمــة
«استوديو غيبلي» تمر أكثر من مرة.
يــأتــي أسـلــوب الــرســم الـخــاص بــه من
الـنـمــط الـكــاسـيـكــي لــانـيـمــي ،حيث
شخصياته تتحرك دائـمــا بالكامل،
ّ
ما يعزز تعابيرها ويجعلها صادقة
عاطفيًا .وهناك دائمًا تناوب ذكي بني
الـلـقـطــة الـطــويـلــة والـلـقـطــة القصيرة
وضربة الفرشاة الدقيقة.
في عام  2013أعلن ميازاكي تقاعده.

وب ـع ــد أربـ ــع س ـن ــوات أع ـل ــن أن ــه قــرر
إنـ ـت ــاج ف ـي ـلــم روائـ ـ ــي ج ــدي ــد ينتهي
ع ـ ــام  .2021ق ـ ــال وق ـت ـه ــا إن ـ ــه وج ــد
مــوضــوعــا جــدي ـرًا لــاهـتـمــام ي ــود أن
ي ـكــرس نـفـســه ل ــه .حـتــى ذل ــك الـحــن،
أف ــام املـعـلــم الـيــابــانــي م ـتــوافــرة في
كل مكان .وبــدءًا من الشهر الحالي،
نستطيع أن نشاهدها تدريجًا كلها،
باإلضافة إلى أفالم أخرى من إنتاج
«استوديو غيبلي» على نتفلكيس.
«األميرة
مونونوكي»
()1997

Spirited Away
(المخطوفة ــ
)2001
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يوميات ناقصة
ّ
ُ
الخير لليل!
صباح
ِ

صورة
وخبر

ّ
غـد األحـد .الحـدث الهولنـدي الـذي تجـري
يواصـل «آرت روتـردام» اسـتضافة ُالـزوار لغايـة بعـد ٍ
ّ
نيـل» ،يعتبـر أحـد أكثـر المعـارض الفنيـة حيوية على صعيـد الفن
فعالياتـه فـي «مصنـع فـان
ُ
ّ
ّ
التطـورات في هذا
اطلاع دائم على أحـدث
المعاصـر فـي أوروبـا .فزيارتـه سـتبقي المـرء على ّ
العالـم ،بمشـاركة فنانيـن محلييـن ودولييـن ،كمـا أنـه مسـاحة الكتشـاف مواهـب جديـدة.
(ريمكـو دي فـال ـــ أ ف ب)

ُ
صباح الخير للحزانى /صباح الخير للوحيدين /صباح
ُ
صباح
الخير ملوجوعي القلوب /صباح الخير ملن ليس لهم
خير /صباح الخير للتائهني /صباح الخير للواقعني في
ً
ً َ ُ َ
وت ّ
ّ
مد إليهم الحبل.
الجب وينتظرون آلهة أكيدة تعبر
صباح الخير ملنتظري السعادة /صباح الخير ملن ال يزالون
َ
يؤمنون بأن السعادة ممكنة /صباح الخير للناجني /صباح
الخير للموعودين بنجاتهم /صباح الخير ملن ّ
يتوهمون ّأن
َ
النجاة ال تزال ممكنة /صباح الخير للمغلوبني والحاملني
ُ
آالم األمل.
كاب
وم ِ
دي ِ
ٌ
ُ
خير" كبيرة لليائسني.
و "صباح ٍ
ُ َ َ
ّ
صباح الخير للغرقى ...الغرقى الذين (كي ال يقال :تورطوا
َ
َ
وأحالمهم العليلة
أنفسهم) ُي َز ّينون كوابيسهم
في خيان ِة ٍ
ّ
بقشةَ ،وي ّ
تشبثون بها.
صباح الخير للنائمني تحت التراب .وصباح الخير ملن
خذلهم ُ
زنازين حيا ِتهم...
املوت وما زالوا محبوسني في
ِ
ينتظرون.
صباح الخير للخائفني ،واملخذولني ،والنادمني على أنهم
َ َ
ُ
ّ
ُ
الوقت وال
أوقعوا أنفسهم في الحيا ِة ولم َيتوفر لهم
ُ
للهروب منها.
الشجاعة
ِ
ُ ّ
ّ
ُ
بعده إل
الطويل الذي ليس
ليل الحيا ِة
ِ
يلِ ...
وصباح الخير لل ِ
ُ
ليل" آخر.
"صباح ٍ
ُ
الخير» ِلعجز ِة الصباح!
«صباح
:
ِ
.. .. .. ..
ٌ
ُ
ُ
خير» خجولة وحزينة ،لذاك الذي
َو :
صباح الخير« ،صباح ٍ
ـ يومًا َ
بعد يوم وصباحًا بعد صباح ـ ال يزال ُم ّ
تشبثًا
ُ
بموقع ِه داخل مرآتي ،وال ُ
يجد َمن يقول ُله :صباح الخير!
ُ
الخير لي.
صباح
ِ
ُ
صباح نفسي لنفسي.

منوعات
هيئات ثقافية لبنانية :رفضًا لـ «صفقة القرن»!

«ملتقى بيروت السينمائي»
موعدنا في 2021

«صفقة القرن»:
المآالت والعودة

في ضوء الحراك الشعبي اللبناني
الذي انطلق في  17تشرين ّ
األول
(أكتوبر)  2019والظروف الصعبة
التي ّ
تخيم على البالدّ ،
قررت
جمعية «بيروت دي سي» إلغاء
الدورة الخامسة من «ملتقى
بيروت السينمائي» ّ
املقررة في
نيسان (أبريل)  .2020ولفتت
الجمعية في بيان مقتضب نشرته
على السوشال ميديا وعبر البريد
ّ
اإللكتروني إلى أن «بيروت دي
ُ
سي» ستبقي الجمهور على اطالع
«على كل األخبار والتطورات
املتعلقة بمشاريعنا القائمة»،
مبدية أملها في أن «نلتقي في
بيروت جديدة» لدورة  .2021تجدر
ّ
اإلشارة إلى أن «ملتقى بيروت
السينمائي» مبادرة تهدف إلى
بحث سبل تطوير صناعة السينما
في لبنان والوطن العربي ،ودعم
األعمال من أولى مراحل إنجازها
ً
وصوال إلى عرضها.

يدعو «معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون
الدولية» في «الجامعة األميركية
في بيروت» ،األربعاء املقبل ،إلى
حلقة نقاش بعنوان «مآالت «صفقة
القرن» وعودة الالجئني» .يتحدث
ّ
في اللقاء كل من :مديرة «جمعية
النجدة االجتماعية» ليلى العلي،
الزميل الباحث في السياسات
العامة في «معهد عصام فارس»
زياد الصائغ والكاتب والباحث
ّ
املتخصص في الشأن الفلسطيني
صقر أبو فخر ،على أن تديره
األستاذة الجامعية والخبيرة
القانونية مي حمود.
«مآالت «صفقة القرن» وعودة الالجئني»:
األربعاء  12شباط (فبراير) الحالي
ـ الساعة الرابعة بعد الظهر ـ قاعة
املحاضرات في معهد الـ ( AUBـ
شارع بليس /الحمرا) .لالستعالم:
ّ 01/350000
(مقسم)4150 :

تحت عنوان «رفضًا لصفقة القرن» ،أصدرت
مجموعة من الهيئات والجمعيات الثقافية
ّ
في لبنان بيانًا اعتبرت فيه أن املواقف
العربية والدولية الرافضة للصفقة التي
ُأعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب،
تظهر مدى تجاوز األمر «للحقوق املشروعة
للفلسطينيني وتجاوزها الشرعية الدولية
متمثلة بقرارات مجلس األمن واألمم
املتحدة ذات الصلة».
وفيما أعلنت الجهات املوقعة على
البيان رفضها الصفقة التي تهدر حقوق
الفلسطينيني في أراضيهم وبالدهم ،أكدت
في الوقت نفسه رفض «جميع اللبنانيني
أي َّ مفاعيل لهذه الصفقة ،وخصوصًا ما
تعلق بتوطني الفلسطينيني انسجامًا مع
مواد الدستور اللبناني وال سيما املادة
التي تنص على أن «أرض لبنان واحدة
لكل لبناني ،فال فرز للشعب وال تجزئة وال
توطني وال تقسيم» .»...كما ّ
شددت الهيئات

على التحذير من أطماع إسرائيل التوسعية
باتجاه «ثرواتنا املائية والنفطية
ّ
والغازية» ،وذكرت باتفاق ترسيم «حدودنا
الجنوبية مع إسرائيل الذي حصل في 12
ّ
كانون األول  ،1949وبالتالي فإن الشعب
ّ
يتمسك بتثبيت هذه الحدود ،كما
اللبناني
يتمسك بسيادة لبنان على مزارع شبعا
والنخيلة والغجر وباقي املناطق التي
تحتلها إسرائيل في جبل حرمون» .وأكدت
الهيئات كذلك ّ
«مقررات قمة بيروت عام
 ،2002التي تبنت مبادرة السالم العربية
التي تنص على انسحاب إسرائيل من
جميع األراضي املحتلة عام  ،1967بما فيها
إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس»،
قبل أن تهيب في النهاية بكل أبناء الشعب
اللبناني «التمسك بأهداب الوحدة الوطنية
ورفض كل أشكال العنف واالنقسام بني
ّ
مكونات الشعب اللبناني».
(قائمة املوقعني على موقعنا)

مي وجو...
دويتو جاز وسول
يوم اإلثنني املقبل ،تضرب املغنية
مي عبيد (الصورة) وعازف
الغيتار جو ّ
عواد موعدًا جديدًا
مع الجمهور في «أونوماتوبيا
ـ امللتقى املوسيقي» (األشرفية ـ
بيروت) .في هذه السهرة ،سيعمد
الثنائي إلى مزج كالسيكيات
ألسماء بارزة في عالم الجاز مع
ألحان سول عصرية لفنانني أمثال:
جوني ميتشيل ،وشيال جوردان،
وإسبرانزا سبالدينغ ،وهياتوس
ّ
كايوتي .علمًا بأن ريع هذه
األمسية يعود كالعادة إلى دعم
برنامج «أونوماتوبيا» لتطوير
املهارات املوسيقية.
حفلة مي عبيد غناء وجو ّ
عواد :اإلثنني
 10شباط (فبراير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا
الثامنة والنصف
ـ امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
األشرفية /بيروت) .لالستعالم:
01/398986

