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السنيورة يستنفر  14آذار إلفشال مبادرة بري

ال لحوار «السلة المتكاملة»
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قضية اليوم

«استفتاء
بريطانيا»

أوروبا
رغم كل
شيء

 18ـ 19

أشرف ريفي

كابوس
الحريرية
[ 6ـ ]7

بات أشرف ريفي التهديد األكبر للحريرية السياسية (هيثم الموسوي)

حسم البريطانيون
خيارهم األوروبي،
وفق تقديرات غير
نهائية .هل هو
انتصار لفريق في
«انقسام أمة»،
ظل ّ
كما علق بريطانيون؟
جواب ينتظر بدء بروز
المفاعيل محليًا
وأوروبيًاّ .
ال ّبد من أن زعماء
عواصم مثل برلين
وباريس رفعوا
األنخاب فرحًا باالنتصار
وبقدراتهم على
الحسم في «لعبة الرأي
العام» .لكن «أوروبا ــ
الزعماء» كان يقابلها
أوروبا أخرى ،كانت
فرحة بدورها :وجوه
أثينا التي تمردت قبل
أشهر على أولئك
الزعماء أنفسهم،
دعمت «البقاء» .أثينا
ــ الرمز التي استلذوا
بسحقها (بدعم
بريطاني) ،دعمتهم
منعًا إلفساح المجال
أمام فتح أبواب عصر
تطرف وعنصرية ،بل
دعمت ،ومن معها،
خيار أوروبا واحدة...
رغم كل شيء
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قضية اليوم

مفاوضات صفقة الرملة البيضاء ـ :2

إشكاالت تجارية ال تعيد الملك العام

ّ
ّ
الصفقة الجارية بين رجل األعمال محمد سميح ّ
سيقدمها الحريري
غدار وفهد رفيق الحريري باتت معلقة على األجوبة التي
لغدار ّفي شأن العقار  ،4285وفي شأن األثر الناتج من تخطيط الطريق العام الملغى .غدار يطلب خفض ثمن العقارات األربعة
التي وقع اتفاقًا لشرائها بقيمة  155مليون دوالر ألن العقار  4285امتداد للملك العام ،وألن الطريق العام الذي «ضرب» هذه
العقارات أحدث ملكية جديدة للدولة اللبنانية ال يمكن محو أثرها من دون وجود مستند رسمي يؤكد صراحة هذا األمر
محمد وهبة
قالت مصادر مطلعة إن صفقة الرملة
البيضاء بجزئها الثاني ،بدأت تشهد
تحوالت ناتجة مما كشفته «األخبار»
قبل يومني (http://al-akhbar.com/
 .)260189/nodeف ـف ــي هـ ــذه ال ـف ـتــرة
القصيرةّ ،
تبي للشاري ،رجل األعمال
ّ
محمد سميح غدار ،أن هناك معطيات
ّ
إضافية تعزز موقعه التفاوضي مع
ّ
ال ـب ــائ ــع ف ـه ــد الـ ـح ــري ــري وقـ ــد تـشــكــل
ف ــرص ــة ل ـخ ـفــض ال ـث ـمــن امل ـت ـفــق عليه
والبالغ  155مليون دوالر.
م ــا اكـتـشـفــه غ ـ ـ ّـدار ه ــو أن واحـ ـ ـدًا من
الـعـقــارات األرب ـعــة (املصيطبة ،4285
 )2231 ،4011 ،2233التي يشتريها من
«الشركة الوطنية لألراضي واألبنية»

بات ّ
غدار يعتقد أن بإمكانه
الضغط على الحريري
لخفض ثمن العقارات
اململوكة من فهد وهند الحريري ،وهو
ّ
العقار  ،4285يشكل امتدادًا للشاطئ
الشعبي للرملة البيضاء ،وأن الجزء
االكبر منه يقع في القسم الخامس من
ّ
املنطقة العقارية العاشرة التي يحظر
فيها البناء أو تحوير شكل االرض.
وه ــذا الـعـقــار ،عــدا عــن كــونــه مالصقًا
ملكًا
للمسبح الـشـعـبــي ،أي إن ــه ك ــان ّ
عــامــا قـبــل االس ـت ـيــاء عـلـيــه ،يصنف
ضـ ـم ــن الـ ـقـ ـس ــم ال ـ ـخـ ــامـ ــس املـ ـمـ ـن ــوع
البناء عليه .لكن الخريطة الرسمية
الـتــي حصل عليها غ ـ ّـدار مــن الشركة
تشير إلــى أنــه تــابــع للقسم الـســادس
مــن املنطقة الـعــاشــرة ،وبالتالي يقع
ضمن القسم املسموح فيه البناء وفق
املــرســومــن  14817و .4811ومساحة
ه ــذا الـعـقــار تبلغ  3آالف مـتــر مــربــع،

التزوير في المستندات لم يكن صادرًا عن مديرية التنظيم المدني (هيثم الموسوي)

علمًا بــأن مساحة الـعـقــارات األربـعــة
ال ـتــي ي ـنــوي غ ــدار ش ــراء ه ــا تـبـلــغ 40
أل ــف مـتــر مــربــع مـتــداخـلــة م ــع البحر
على طولها بعمق ال يقل عن  10أمتار
مــرب ـعــة ،فـيـمــا قــوانــن ال ـب ـنــاء تفرض
التراجع بعمق  25مترًا.

وبـحـســب املـطـلـعــن عـلــى امل ـل ــف ،فــإن
غ ـ ـ ـ ّـدار ل ــم ي ـك ـتــف بــال ـت ـخ ـط ـيــط ال ــذي
حـصــل عليه مــن مــالــك ال ـع ـقــارات ،بل
اسـتـحـصــل ع ـلــى خــري ـطــة ثــان ـيــة من
ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت أظ ـ ـهـ ــرت أن ال ـع ـق ــار
 4285تـ ــابـ ــع ل ـل ـق ـس ــم الـ ـ ـس ـ ــادس مــن

املنطقة العقارية العاشرة ،ما جعله
أمـ ــام مـعـطـيــات مـتـضــاربــة ق ــد تـكــون
ف ــرص ــة ل ـل ـم ـســاومــة ع ـلــى ال ـس ـعــر في
ظ ــل ال ـضــائ ـقــة امل ــال ـي ــة ال ـت ــي تـضــرب
ورثــة رفيق الـحــريــري .كذلك اكتشف
أن مــالـكــي ال ـع ـقــار ح ـ ّـول ــوا ال ـع ـقــارات

زعيتر حريص على الدرج!
رلى إبراهيم
ل ــم يـنـتـظــر وزي ـ ــر األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة
ً
وال ـن ـقــل غـ ــازي زع ـي ـتــر ط ــوي ــا هــذه
املرة كي يحسم الجدل القائم بشأن
العقارات األربعة الواقعة على الجزء
البيضاء
الجنوبي من شاطئ الرملة
ّ
والتي كان فهد رفيق الحريري يرتب
صفقة بيعها لرجل األعـمــال محمد
سـمـيــح غ ـ ــدار .ع ـقــدّ زع ـي ـتــر مــؤتـمـرًا
ص ـحــاف ـيــا أمـ ــس ف ــن ــد ف ـيــه الــوقــائــع
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ،م ــؤك ـدًا
حرصه على حماية األمــاك العامة.
إال أن هذا الحرص لم يترجم بضربه
يــده على الـطــاولــة السـتـعــادة أمــاك
اللبنانيني وشاطئهم بل ساهم في
تعقيد املـشـهــد .وال ـخــاصــة :زعيتر

بـعــد مـحــافــظ ب ـيــروت زي ــاد شبيب،
يرفع املسؤولية عن نفسه في قضية
هي من صلب مهمات وزارة األشغال
والنقل.
ب ــدأ ال ــوزي ــر مــؤتـمــره بــالـحــديــث عن
وض ـع ـيــة ال ـع ـقــار  ،2231أي الـعـقــار
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي واألكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر حـ ـجـ ـم ــا بــن
الـ ـعـ ـق ــارات األرب ـ ـعـ ــة (ن ـح ــو  29أل ــف
م ـتــر) ،ف ـقــال« :ك ــان ه ــذا ال ـع ـقــار عــام
 1966ض ـم ــن امل ـن ـط ـق ــة االرت ـف ــاق ـي ــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة رق ـ ـ ــم  6مل ــديـ ـن ــة بـ ـي ــروت
ب ــامل ــرس ــوم رق ـ ــم  4811والـ ـخ ــرائ ــط
موجودة .وعام  1995صدق تخطيط
فــي نـفــس امل ــرس ــوم التنظيم املـشــار
اليه يقضي بتمديد كورنيش الرملة
البيضاء من منطقة املسبح الشعبي
ً
شماال لغاية حــدود منطقة الشياح

جنوبًا» .وهنا ،من املفيد لفت نظر
زعـ ـيـ ـت ــر إلـ ـ ــى أن املـ ـسـ ـب ــح ال ـش ـع ـبــي
املرتبط مباشرة بالشاطئ الرملي
يمتد من الصخرة الى الصخرة ،أي
بدءًا بالعقارات الثالثة ،4026 ،2369
 4027ال ـتــي ح ــاول ــت بـلــديــة بـيــروت
شــراء هــا بالتراضي بقيمة خيالية
تصل الــى  120مليون دوالر ،مــرورًا
بــال ـع ـقــارات األرب ـع ــة (،2233 ،4285
 )2231 ،4011الـ ـت ــي ي ـس ـع ــى فـهــد
ً
الحريري لبيعها ،وصوال الى العقار
رق ــم  3689أو «االي ــدي ــن روك» الــذي
اشتراه رجل األعمال وسام عاشور.
يتابع زعيتر أنه «بموجب املرسوم
 14817الـ ـص ــادر ع ــام  2005أصـبــح
الـعـقــار  ،2231املـصـيـطـبــة ،خاضعًا
للمنطقة االرتفاقية العاشرة على 6

التي كانت مصدقة باملرسوم .4811
ونـظــام املنطقة يسمح باالستثمار
ال ـس ـط ـح ــي والـ ـسـ ـك ــن  30فـ ــي امل ـئ ــة،
وعــامــل االسـتـثـمــار واح ــد فــي املـئــة،
يعني ضــم هــذه املنطقة الــى العقار
الذي هو ملك خــاص» .إال أن الوزير
لم يتنبه الــى واقعة أنــه يمنع منعًا
ب ــات ــا ال ـب ـنــاء ف ــي ال ـق ـســم امل ـم ـتــد بني
ال ـكــورن ـيــش وال ـب ـحــر بـحـســب البند
األول م ــن ال ـق ـســم الـ ـس ــادس /امل ــادة
.1966/4811
الثانية من املرسوم رقم َ
وهـ ـ ـ ــذا ال ـت ـط ـب ـي ــق ل ـ ــم ُي ـ ـل ـ ــغ ،ب ـ ــل تــم
تصديقه بــواسـطــة املــرســوم 14817
بحسب أسبابه املوجبة والتنظيم
امل ــدن ــي وب ـل ــدي ــة بـ ـي ــروت .وقـ ــد ورد
حرفيًا فــي مــادتــه الثانية« :تخضع
ل ـل ـن ـظ ــام امل ـ ــذك ـ ــور ()1966/4811

األرب ـ ـعـ ــة إل ـ ــى «وح ـ ـ ــدة ع ـق ــاري ــة غـيــر
قــابـلــة لـلـتـجــزئــة» ب ـهــدف االس ـت ـفــادة
الـ ـقـ ـص ــوى مـ ــن عـ ــوامـ ــل االس ـت ـث ـم ــار
املتاحة وتنفيذها على أي جــزء من
ال ــوح ــدة ال ـع ـقــاريــة ح ـتــى ل ــو ل ــم يكن
يسمح البناء عليها .وبالتالي ،باتت

ّ
حمل وزير األشغال
المسؤولية للدوائر ّ
العقارية كما لو أنه يحل
خالفًا على ملك خاص

ال ـع ـق ــارات ال ــواق ـع ــة ب ــن الـتـخـطـيــط
املـلـغــى بــاملــرســوم رق ــم 1995/7505
والـ ـبـ ـح ــر» .وي ـف ـي ــد ال ـت ــذك ـي ــر أي ـضــا
بمضمون املــرســوم  14699الـصــادر
ع ــام  ،1957ال ــذي تـكـلــم عــن الـتـنــازل
عــن امللكية الـخــاصــة ملصلحة امللك
العام في ما ّ
خص القسم الغربي من
العقار رقم .2231
في إطار آخرّ ،
تنصل وزير األشغال
خالل مؤتمره من مسؤولية وزارته
فــي مــا يتعلق ب ــاألم ــاك العمومية
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السنيورة يريد إفشال مبادرة بري:
ال لجلسات «السلة الكاملة»
ال ـع ـقــارات األرب ـع ــة بـمــا فـيـهــا الـعـقــار
 4285وحدة قابلة لالستثمار املذكور
ّ
فـ ــي امل ـ ــرس ـ ــوم  4811وال ـ ـ ـ ــذي ي ـنــظــم
املنطقة العاشرة فــي مدينة بيروت.
الفقرة الثالثة مــن امل ــادة الثانية من
هــذا املــرســوم تسمح بــإنـشــاء «أبنية
للسكن الـخــاص ومـشــاريــع سياحية
وفندقية ال يتعدى ارتفاعها خمسة
أم ـ ـتـ ــار وربـ ـ ـ ــع عـ ــن أدنـ ـ ـ ــى ن ـق ـط ــة مــن
م ـس ـتــوى ال ـط ــري ــق أم ـ ــام ال ـع ـق ــار بما
فيه اإلن ـشــاءات االضــافـيــة مــن ساللم
وخزانات ماء وخالفه ،وأن تكون هذه
اإلنشاءات غير ظاهرة عن الطريق.»...
ّ
فتحدد االستثمار
أما الفقرة الثانية
املـسـمــوح فــي الـقـســم ال ـس ــادس الــذي
ي ـق ــع «ب ـ ــن ط ــري ــق ال ـج ـن ــاح ال ـحــالــي
والبحر من الحدود الجنوبية للقسم
الخامس حتى حــدود بلدية بيروت:
يـمـنــع ال ـب ـنــاء مـنـعــا ب ــات ــا ف ــي الـقـســم
امل ـم ـتــد ب ــن ال ـك ــورن ـي ــش املـ ـن ـ ّـوه عنه
في املــادة األولــى (تخطيط كورنيش
الرملة البيضاء يمتد من العقار رقم
 4285من منطقة املصيطبة العقارية
ً
ف ــي بـ ـي ــروت شـ ـم ــاال ل ـغ ــاي ــة ات ـصــالــه
بطريق الجناح الحالي عند العقار
رق ــم  3255منطقة الـشـيــاح العقارية
بـعــرض ثــاثــن مـتـرًا) أعــاه والبحر.
ويـ ـف ــرض ب ــال ـب ـن ــاء الـ ـت ــراج ــع ع ـشــرة
أم ـت ــار ع ــن تـخـطـيــط ط ــري ــق الـجـنــاح
الـحــالــي عـلــى ال ـع ـقــارات امل ـحــاذيــة له
من الغرب ويفرض تراجع ستة أمتار
ع ـنــد الـ ـح ــدود ال ـجــان ـب ـيــة والـخـلـفـيــة
لهذه العقارات».
م ـش ـك ـل ــة غـ ـ ـ ـ ـ ّـدار ال ت ـك ـم ــن ف ـ ــي م ــدى
قانونية شمول العقار  4285بالوحدة
العقارية غير القابلة للتجزئة ،بل في
واق ــع أن ه ــذا ال ـع ـقــار تــابــع للمسبح
الـشـعـبــي وجـ ـ ــذوره ت ـقــع ض ـمــن املـلــك
ال ـع ــام ،مثله مـثــل كــل ال ـع ـقــارات على
شـ ــاطـ ــئ الـ ــرم ـ ـلـ ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء .ف ـه ــذه
ال ـع ـق ــارات بــاتــت مـطـلـبــا شـعـبـيــا ولــم
ً
يعد سـهــا االسـتـيــاء عليها مجددًا
ف ــي ض ــوء الـفـضــائــح املـتـتــالـيــة الـتــي
اكتشفت هناك.
ُ
وفــي إطــار الفضائح ،ألـغــي تخطيط
الطريق العام الذي «ضرب» العقارات
التي يبيعها الحريري لغدار .التزوير
ف ــي امل ـس ـت ـن ــدات ل ــم ي ـكــن صـ ـ ــادرًا عن
م ــدي ــري ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ــدن ــي (الـ ـت ــي ال
يمكن الـقــول عنها الـيــوم إنـهــا بألف
خـيــر مـثـلـهــا مـثــل ك ــل إدارات الــدولــة

ال ــرس ـم ـي ــة) ،ب ــل جـ ــرى ع ـبــر امل ــرس ــوم
 14817ال ـ ـ ــذي ألـ ـغ ــى إن ـ ـشـ ــاء طــريــق
ّ
تمر فــي منتصف الـعـقــارات األربـعــة.
املرسوم يستند إلــى قــرارات املجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـنـظـيــم امل ــدن ــي الـ ـص ــادرة
بـتــاريــخ  ،2003/6/4و،2003/8/25
و 2003/3/16يـ ـ ـ ــوم كـ ـ ـ ــان يـ ــرأسـ ــه
جــوزف عبد األحــد ،وإلــى قــرار صادر
عــن مـجـلــس بـلــديــة ب ـيــروت ي ــوم كــان
يرأسها عبد املنعم العريس ،إال أنه
صدر بعد موافقة مجلس الوزراء في
.2005/6/8
ليست هــذه الـتـطــورات وحــدهــا التي
دفعت ّ
ّ
التمسك باملفاوضات
غدار إلى
ّ
ع ـل ــى ال ـس ـع ــر .ف ـق ـ ّـد تـ ـب ــن أن مــالـكــي
ً
العقار السابقني وقعوا تنازال للدولة
الـلـبـنــانـيــة ع ــن أج ـ ــزاء م ــن ال ـع ـقــارات
األربـعــة يــوم كــان التخطيط للطريق
العام ال يزال قائمًا ،وأن ينفذوا بعض
االشغال على نفقتهم الخاصة .وفي
الــواقــع ،فــإن هــذه االشـغــال بــدأت كما
يتضح من الخرائط ،وبعضها ال يزال
ظــاهـرًا إلــى الـيــوم مثل الـســور الواقع
شمال فندق «إيــدن ّروك» ...ولــذا ،فإن
بدء االشغال هو مؤشر على حصول
اسـ ـتـ ـم ــاك مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ّــة،
ول ــذل ــك ف ــإن إب ـ ــراز امل ـس ـت ـنــدات يـمــثــل
عنصرًا أســاسـيــا فــي الـتـفــاوض على
السعر .األجوبة التي ينتظرها ّ
غدار
تتعلق باألثر الناتج من هذا التنازل
الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه أرب ـع ــة مــال ـكــن ســابـقــن
للعقارات ،فهل هناك استمالك أم ال؟
االستمالك يعني أن مساحة االرض
القابلة للشراء ستكون أصغر بكثير،
وستكون عوامل االستثمار أقل مما
هي عليه اآلن بكثير أيضًا.
ه ــذه ال ـت ـط ــورات ل ــم تــدفــع غ ـ ـ ّـدار إلــى
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدول ع ـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،ب ـ ــل ع ـ ـ ــززت
موقفه التفاوضي .غـ ّـدار ،بات يعتقد
أن بــإمـكــانــه الـضـغــط عـلــى الـحــريــري
ل ـخ ـف ــض ثـ ـم ــن الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ،ف ــإم ــا أن
ي ـح ـصــل ع ـل ــى ال ـع ـق ــار  4285بـسـعــر
زهـ ـ ـي ـ ــد ،وإمـ ـ ـ ــا يـ ـشـ ـت ــري األرض مــن
دونه ،ما يتطلب فصله عن «الوحدة
العقارية غير القابلة للتجزئة» ،وهذا
األمـ ــر ي ـح ـتــاج إل ــى وق ــت ط ــوي ــل .أمــا
مــوضــوع االس ـت ـمــاك ،فـهــو أم ــر أكثر
تعقيدًا .هــذه اإلشـكــالـيــة تفيد ّ
تجار
الـ ـعـ ـق ــارات وامل ـن ـت ـف ـعــن م ـن ـهــا ف ـقــط،
لكنها ال تعيد شاطئ الرملة البيضاء
إلى امللك العام حيث جذوره األصلية.

ال ـب ـحــريــة ،وح ـ ّـمــل كــامــل املـســؤولـيــة
ّ
لـلــدوائــر العقارية ،كما لــو أنــه يحل
خ ــاف ــا ب ــن أفـ ـ ــراد ي ـت ـن ــازع ــون على
مـلــك خ ــاص .إال أن م ـحــور الـحــديــث
ليس سوى األمــاك العامة البحرية
التي ال مرور للزمن عليها واملحددة
بــالـقــرار /144س (حــدودهــا شاطئ
ال ـب ـح ــر ح ـت ــى أبـ ـع ــد م ـس ــاف ــة يـصــل
إل ـي ـهــا امل ـ ــوج ف ــي ال ـش ـت ــاء وش ـطــوط
الـ ــرمـ ــل وال ـ ـح ـ ـصـ ــى) ،وه ـ ــو ب ـم ـثــابــة
ق ـ ــان ـ ــون .ل ـ ــذل ـ ــك ،ي ـس ـت ـح ـي ــل وض ــع
تـلــك األمـ ــاك تـحــت وصــايــة موظف
ف ــي دائـ ـ ــرة ع ـق ــاري ــة يـمـكـنــه ال ــوق ــوع
ف ــي ال ـخ ـطــأ أو ال ـتــاعــب بــالـخــرائــط
واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات .ي ـص ـعــب ت ــال ـي ــا فـهــم
كيف أن الــوزيــر يــردد من جهة أكثر
م ــن مـ ــرة ف ــي م ــؤت ـم ــره أنـ ــه مــؤتـمــن

على األم ــاك الـعــامــة ويــدافــع عنها،
لكنه يضعها مــن جهة ثانية تحت
ّ
املخولة
رحمة الدوائر العقارية غير
ح ـس ــم ال ـ ـجـ ــدل فـ ــي ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع،
فـيـمــا األمـ ــر االي ـج ــاب ــي الــوح ـيــد في
كل ما قاله زعيتر أمــس كــان إعالنه
تــوجـيــه ك ـتــاب ال ــى وزارة الــداخـلـيــة
والبلديات يــرى فيه أن إزال ــة الــدرج
املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ك ـم ـم ــر ل ـل ـع ـم ــوم يـصــل
ال ـ ـكـ ــورن ـ ـيـ ــش بـ ــال ـ ـشـ ــاطـ ــئ ال ــرمـ ـل ــي
والكيوسك واملنشآت التابعة له أمر
مـخــالــف لـلـقــوانــن .فطالبها بوقف
تلك األشغال وإعادة الوضع الى ما
كان عليه «لجهة كافة املنشآت التي
كــانــت قــائـمــة واملـخـصـصــة لتواصل
العموم مع الشاطئ (الدرج وخالفه)
واملنشآت الخدماتية التابعة لها».

بعد فشل التوافق
لم
على قانون
انتخابيً ،
ّ
ِيجد الرئيس نبيه بري حال إال
بالضغط على المتحاورين
عبر الدعوة إلى عقد ثالث
جلسات متواصلة للبحث في
السلة المتكاملة .غير أن َطرح
رئيس مجلس النواب لم يلق
ترحيبًا من قبل تيار المستقبل،
ما دفع بالرئيس فؤاد
السنيورة إلى تكثيف اتصاالته
مع قوى الرابع عشر من آذار
بهدف إلغاء الجلسات

لكن السنيورة الذي شعر بأن «الجلسات
فــرضــت بــاألمــر الــواقــع» ســرعــان مــا بــدأ
ع ـن ــد خـ ــروجـ ــه مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة بـ ــاإلعـ ــداد
ل ــ«ل ــوب ــي» آذاري يــرمــي م ــن خــالــه إلــى
إفـ ـش ــال مـ ـب ــادرة بـ ـ ـ ّـري .وق ــال ــت م ـصــادر
آذارية بارزة إن «أول باب طرقه الرئيس
السنيورة هو باب األمانة العامة لفريق
الــرابــع عشر مــن آذار ،حيث تــواصــل مع
امل ـن ـســق ال ـع ــام ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ف ــارس
ّ
سعيد طالبًا منه شن حملة على مبادرة
الرئيس ّبري» .وبالفعل لم يتأخر سعيد
في البدء بما هو مطلوب منه ،وســارع
ّ
إلى شن حملة على املبادرة ،معتبرًا أن
«ال يجوز تـكــرار مــا حصل فــي الــدوحــة،
ألن ذل ــك سـيـنـتــج رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة
مـ ــن دون ص ــاحـ ـي ــات ،وس ـي ـت ــم ف ــرض
قانون انتخابات ال يناسب أحدًا ،وقائد
للجيش غير مـتــوافــق عـلـيــه» .ومــا لبث

ميسم رزق
عبثًا ُيحاول رئيس مجلس النواب نبيه
بـ ـ ّـري ال ـتــوصــل إل ــى ن ـقــاط مـشـتــركــة مع
أط ــراف طــاولــة الـحــوار فــي ظــل اصطدام
املـ ـتـ ـح ــاوري ــن م ـ ـجـ ـ ّـددًا ب ـح ــائ ــط ق ــان ــون
االنتخابات .وبعد فشل التوافق ،ذهب
ّ
خيار آخــر قائم على
الرئيس بــري إلــى ّ
ُ
«مــؤت ـمــر دوحـ ــة م ـصــغــر» و«ص ـ ِـن ــع في
لبنان»ُ ،يصار من خالله إلى االتفاق على
ّ
سلة متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية
وقانون االنتخاب والحكومة ،سيترجم
بجلسات مفتوحة فــي الثاني والثالث
والــرابــع من شهر آب املقبل .ومــع تكرار
ب ـ ـ ّـري ال ـت ـح ــذي ــر م ــن ن ـ ــزول الـ ـن ــاس إل ــى
الشوارع إذا ما بقي قانون الستنيّ ،
ثمة
مــن ُي ـح ــاول نـصــب فــخ لــرئـيــس مجلس
الـ ـن ــواب ي ـه ــدف م ــن خ ــال ــه إل ــى تطيير
الجلسات ال ـثــاث ،خــوفــا مــن اضـطــراره
إلى القبول باتفاق شامل تحت الضغط.
ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
رئ ـي ــس كـتـلــة املـسـتـقـبــل الـنـيــابـيــة ف ــؤاد
الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة بـ ـ ــدأ مـ ـن ــذ أمـ ـ ــس ب ـت ـحــريــك
اتصاالته مع عدد من شخصيات فريق
الــرابــع عشر مــن آذار لدفعها فــي اتجاه
إفـ ـش ــال ال ـج ـل ـس ــات .ف ـق ــد كـ ــان الــرئ ـيــس
السنيورة أول من أبــدى اعتراضه على
ع ـق ــد ج ـل ـس ــات م ـت ــواص ـل ــة ،وقـ ـ ــال عـلـنــا
أمـ ــام الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري إن ــه «ال ي ــري ــد هــذه
الخلوة ،وإن من األفضل أن تسير األمور
بسياقها الطبيعي ،وأن تستمر طاولة
الـ ـح ــوار ك ـمــا ه ــي ع ـل ـيــه اآلن ،حــاصــرة
النقاش بموضوع رئاسة الجمهورية».

ُتيار المستقبل قد
مقاطعة جلسات
يعلن
ّ
الحوار إذا تمكن من جمع
قوة آذارية ضاغطة

ّ
ّ
ين كي
تكفل السنيورة باستمالة المستقل
ّ
ينضموا إلى الحلف الجديد في وجه بري
(هيثم الموسوي)

رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أن
أطلق موقفًا مؤيدًا للرئيس السنيورة،
مــؤك ـدًا فــي حــديــث إل ــى جــريــدة «ال ــرأي»
الـكــويـتـيــة أن ــه «ض ــد أي ات ـج ــاه لــدوحــة
ل ـب ـنــان ـيــة ألنـ ــه ي ـن ـطــوي ع ـلــى ق ـفــز فــوق
الــدس ـتــور واملــؤس ـســات ،وأن أي تفكير
مــن هــذا الـنــوع سيكون مــدم ـرًا» .وطلب
السنيورة من سعيد ،بحسب املصادر،
«زيـ ــارة م ـعــراب للتنسيق مــع جعجع».
وبالفعل اجتمع سعيد أمــس بجعجع
في معراب بحضور رئيس جهاز اإلعالم
والتواصل ملحم الرياشي .ومن هناك،
أطلق سعيد مجددًا السهام على مبادرة
ب ـ ّـري ،معتبرًا أن «أي ان ــزالق أو خــروج
عــن ات ـفــاق الـطــائــف سـنــواجـهــه بطريقة
س ـل ـم ـيــة دي ـم ــوق ــراط ـي ــة وع ـب ــر الـتـمـســك
ب ــال ــدسـ ـت ــور ال ـل ـب ـن ــان ــي أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر».
وكشفت املصادر أن سعيد «تشاور مع
ج ـع ـجــع ف ــي م ــوض ــوع رفـ ــض املـ ـب ــادرة،
ونـقــل إلـيــه مساعي الــرئـيــس السنيورة
إلعادة جمع مكونات فريق الرابع عشر
من آذار تحت هذا العنوان» .كذلك أشارت
إلــى أن «سعيد أبـلــغ رئـيــس الـقــوات أنه
ع ــازم عـلــى زي ــارة بكفيا خ ــال اليومني
امل ـق ـب ـلــن ل ـل ـقــاء رئ ـي ــس حـ ــزب الـكـتــائــب
النائب سامي الجميل وطرح املوضوع
عليه للتوصل إلــى اتـفــاق معه فــي هذا
الشأن» .وقالت املصادر إن «الهدف من
هــذه الــزيــارات هو تشكيل كتلة ّ
موحدة
ّ
ضد خلوة الرئيس بـ ّـري ،ألننا نتخوف
من أن تأخذنا هذه الخلوات إلى اتفاقات
ال نريدها وال تتوافق مع طروحاتنا»،
ّ
وخـصــوصــا أن «ط ــرح الـســلــة املتكاملة
ي ـت ـقـ ّـدم ع ـلــى ك ــل ال ـط ــروح ــات؛ فـبـعــد أن
ك ــان ه ــذا ال ـط ــرح مــرفــوضــا نـهــائـيــا في
وقــت ســابــقّ ،
تبي خــال جلسة الحوار
األخيرة أنه بات هناك إمكانية للنقاش
ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـدي ف ـ ـيـ ــه ،وبـ ـ ـ ــات حـ ـس ــم ال ــرئ ـي ــس
السنيورة مــوضــوع إج ــراء االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ق ـبــل االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
فــي خـبــر ك ــان» .وف ــي وق ــت ال يـبــدو فيه
ّ
ّ
متحمسًا لـطــرح السلة
تـيــار املستقبل
ّ
يصر السنيورة على طرحه،
املتكاملة،
وه ــو لــن يـتــراجــع عــن «خـطـتــه» إلفـشــال
مـ ـب ــادرة ب ـ ـ ّـري .ولـتـحـقـيــق ّه ــذا ال ـه ــدف،
لفتت املصادر إلى أنه «تكفل باستمالة
ّ
املستقلني داخ ــل فــريــق الــرابــع عشر من
آذار ،كــي ينضموا إلــى الحلف الجديد
فــي وجــه رئـيــس املـجـلــس» ،مشيرة إلى
أن ــه فــي ح ــال لــم ي ـتــراجــع ب ــري عــن عقد
الجلسات الثالث فإن «تيار املستقبل قد
ُيعلن مقاطعتها إذا نجح في إنشاء قوة
آذارية ضاغطة».

تقرير

ّ
رئاسة اتحاد الشقيف معلقة على «فيتو» حزب الله
آمال خليل
كان منتظرًا أن يتم أمس ،في محافظة النبطية ،انتخاب رئيس ونائب
الشقيف .إال أن عدم االتفاق على اسم الرئيس
رئيس التحاد بلديات
ّ
بني حزب الله وحركة أمل علق املوعد إلى أجل غير مسمى .عند
اإلعداد لالنتخابات في ظالل اتفاق «التنمية والوفاء» ،ساد الظن
أن نائب رئيس بلدية النبطية محمد جابر املحسوب على «أمل»،
سيعاد انتخابه رئيسًا لالتحاد لوالية ثانية ،كما حصل في دورة
 .2010غير أن إعالن رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل ترشحه قطع
الطريق على جابر ،وأحدث صدمة لدى الحركيني.
ّ
املعنيون بامللف لدى الطرفني يفضلون عدم اإلدالء بمواقف «إفساحًا
في املجال أمام االتصاالت املتبادلة للتوصل إلى تسوية» .لكن
مصادر في بلدية النبطية أشارت إلى أن ترشح كحيل جاء «نتيجة
ست سنوات من الخالف املستمر مع جابر على األداء وأسلوب
اإلدارة وغياب التنسيق ،رغم وجود مكتبيهما في مبنى واحد».
الخالف طفا على السطح مرات عدة .بلدية النبطية أعطت االتحاد
مشروع معمل معالجة النفايات الذي جاء هبة من االتحاد األوروبي
باسم البلدية .وعند فوز شركة «معمار» التي يملكها مقربون من

ً
الحزب بمناقصة تشغيله ،ألغى جابر املناقصة .بقي املعمل مقفال
الفاجيت» املحسوبة
لسنة ونصف سنة إلى أن ّلزم لشركة «دنش
ّ
على أمل والتي تعثر عملها بعد أقل من شهر على تسلمها املعمل.
في املقابل ،يهدد جابر ،كلما احتدم الخالف ،بطرد البلدية من مبنى
االتحاد الذي تشغل الطبقة األرضية منه.
املآخذ على أداء جابر ال تقتصر على زمالئه ُّ
«الصفر» .بعض
زمالئه من حصة «أمل» طالب قيادته بعدم إيصاله إلى والية ثانية.
هؤالء ،ومن خلفهم القياديون الحركيون الذين يحسبون عليهم ،لهم
نيات متباينة .منهم من يرغب في شغل مكانه ،ومنهم من يسجل
عليه قلة اهتمامه كاتحاد باملدينة .يلمح هؤالء إلى إنفاق االتحاد
أكثر من  250مليون ليرة على محمية أرنون الشقيف ،واملساهمة
بأكثر من  200مليون على ترميم قلعة الشقيف ،وهما املشروعان
الواقعان خارج املدينة .وتشير املصادر إلى أن موقف الحزب حاسم
بعدم التجديد لجابر .وفي مقابل موافقته على اختيار رئيس بلدية
محسوب على أمل (االتحاد يتوزع بني  18بلدية ألمل و 11للحزب)،
وضع شروطًا قاسية للقبول به رئيسًا لالتحاد .لكن املصادر تلفت
إلى أن القرار عند أمل .ومن املنتظر أن يحسم الرئيس نبيه بري
الجدل الداخلي حول التجديد لجابر.
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سياسة

«قطار الحرية»:
وزمن مضى
صين أخرى
ٍ
عن ٍ
عامر محسن
ّ
حني وقعت الصني الشعبية ،في سبتمبر من عام  ،1967اتفاقًا مع تنزانيا وزامبيا
ّ
ٍّ
لتمويل وبناء أطول خط قطار في ّ
القارة األفريقية ،في تحد مباشر ألميركا واالتحاد
ً
ّ
لطور جديد في العالقات الدولية .كانت الصني
السوفياتي في آن ،مثل الحدث فاتحة ٌ ٍ
ّ
ما تزال في مرحلة «الثورة الثقافية» ،وجزء كبير من الريف الصيني ال يقل فقرًا عن
ّ
الريف األفريقي نفسه ،وكان ّ
حديد يفوق طولها  1600كيلومتر
التعهد ببناء سكة
ٍ
ّ
مشروع على اإلطــاق تنفذه الصني في الخارج ،وبداية ظهورها على الساحة
أكبر
ٍ
الدولية.
قبل أن تعرض الصني تنفيذ املشروع ،كانت تنزانيا وزامبيا (الحديثتا االستقالل) قد
ّ
جربتا الحصول على التمويل من الواليات املتحدة وأوروبا ،والبنك الدولي ،واالتحاد
ّ
السوفياتي ،ووجهتا بالرفض من الجميع حتى تدخلت بيجينغ .القطار كان سياسيًا
بـقــدر مــا هــو اقـتـصــادي ،فزامبيا وتنزانيا كانتا البلدين الوحيدين اللذين حظيا
باالستقالل في الجزء الجنوبي من افريقيا؛ وكانت مناجم النحاس في زامبيا ـ ـ ـ وهي
ّ
ٌ
ّ
روديسيا
مضطرة الى نقل انتاجها لتصديره عبر
بلد داخلي ال يطل على البحر ـ ـ
ّ
(زيمبابوي اليوم) أو افريقيا الجنوبية أو انغوال ـ ـ املستعمرة البرتغالية .فكان الخط
موجهًا ،أساسًاّ ،
ّ
ضد أنظمة الفصل العنصري في روديسيا وجوهانسبرغ ،ويهدف
ّ
الــى التحرر من البنى التحتية «االستعمارية» السابقة ،التي كانت متمركزة حول
صالت محلية بديلة ،وإعطاء زامبيا منفذًا بحريًا عبر
مناطق النفوذ األوروبي ،وبناء
ٍ
دار السالم في تنزانيا.
مـ ّـدت خطوط القطارات في افريقيا منذ أواســط القرن التاسع عشر ،ولكنها كانت،
بال استثناء ،تتبع الخارطة االستعمارية ومصالحها :وصل املدن الساحلية بمزارع
البيض في الداخل ،نقل املنتجات املنجمية الى مرافىء التصدير ،الحلم
املستوطنني
ٍّ
ّ
افريقيا (لــم ينفذ)،
ـط
ـ
س
و
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
ـ
ن
ـا
ـ
مل
اال
املستعمرات
ـل
ـ
ك
يجمع
ـط
ـ
خ
ببناء
االملــانــي
ّ
واملشاريع البريطانية املختلفة لتأكيد «ملكية» التاج الفريقيا عبر «خط امبراطوري»
ّ
يمتد من النيل الى كايب تاون…
حني أنجدت الصني الرئيسني االفريقيني ،نيريري في تنزانيا وكاوندا في زامبيا،
وتـعـ ّـهــدت تنفيذ الـقـطــار ،لــم تكن املـفــاجــأة فــي طبيعة الـحــدث فحسب ،بــل فــي اللغة
كتاب لألكاديمية األميركية
لتوصيف املشروع وأهدافه .في ٍ
التي استخدمتها الصني ّ
ّ
الحرية» ـ ـ وهو اإلسم الذي أعطي للمشروع في حينه ـ ـ
جايمي مونسون عن «خط
نجد صني تشو ان الي وكالمها الواضح عن «محاربة الهيمنة»ّ ،
ومد الصالت مع
ٌ
«اخواننا في افريقيا» ،مع التأكيد على أن الصينيني واألفارقة يجمعهم تاريخ واحد

تحالف في وجه العقلية الـ»نيوكولونيالية» والفوقية التي يعامل بها
من القهر ،وبناء
ٍ
الغرب ـ ـ واالتحاد السوفياتي ـ ـ بالد الجنوب.
املثير هنا هو ّأن هــذا النموذج الفريد للتعامل بني الــدول والتضامن بني الشعوب
ً
ّ
ّ
ّ
ـام وايديولوجيا .نفذت الصني مشروع
(وال ــذي لم يعمر طــويــا) لم يكن مجرد كـ ٍ
القطار على هــدى «املـبــادىء الثمانية» التي كتبها ان الي من اجــل توجيه التعاون
ّ
الصيني مع الدول الصديقة .بحسب مونسون ،لم تؤثرّ الدعاية االيديولوجية عميقًا
ّ
على األفارقة الذي عملوا مع الصينيني على بناء الخط ،وال يتذكر كثيرون تعاليم
الكتاب األحمر الذي ّتم توزيعه بكثافة (مع أن النكتة التي سرت أثناء العمل تقول ّان
العامل االفريقي الذي كان يتعب ،كان يقوم ببساطة بفتح الكتاب األحمر واالستلقاء
ّ
ّ
متصفحًا ّاياه ،ولن ّ
يتقدم أي من املشرفني الصينيني لحثه على حمل
في فيء شجرة
املعول) .األثر الدائم الذي تركه الصينيون على التنزانيني ،تقول مونسون ،نتج عن
مراقبتهم والعمل معهم ومالحظة كم هم ّ
جادون ومتواضعون ومجتهدون.
ّ
املـبــدأ الثامن مــن مـبــادىء شــو ان الي كــان ينص أن «على الخبراء الــذيــن ترسلهم
الحكومة الصينية… أن يحظوا بمستوى املعيشة نفسه الخاص بالخبراء املحليني.
وال يحق لهم أن يتقدموا بمطالب خاصة أو أن يحصلوا على تقديمات مميزة»؛ وقد
ّتم تطبيق هذه الفكرة بالفعل .حضر الى تنزانيا للعمل على الخط ما بني  20و 50ألف
خبير وتقني من الصني ،وقد كانوا ـ ـ جميعًا ـ ـ يقيمون في مخيمات العمل نفسها
ويدربون ّ
مع زمالئهم األفارقة ،ويعملون في الظروف نفسهاّ ،
العمال ويديرونهم في
ً
آن (املبدأ السابع كان يلزم الحكومة الصينية بنقل الخبرات كاملة الى البلد الصديق،
ّ
وليس تسليمه مشروعًا فحسب) .حتى نفهم معنى هــذه السياسة فــي افريقيا،
يكفي أن نراجع ما كتبته مونسون عن رحلة فريق االستطالع الصيني ،الذي جاء
في أواخر الستينيات ،قبل بدء العمل ،لتحديد طريق القطار واستكشافه .سار هذا
وهضاب ووديان ،ومناطق مهجورة بالغة الخطورة ،وكان
أدغال كثيفة،
الفريق في
ٍ
علم أحمر لتحديد املسارّ .
ينصب خلفه عيدانًا من البامبو ٍيعلوها ٌ
ضم الفريق اثني
عشر خبيرًا صينيًا يرافقهم ثمانية تنزانيني لحمايتهم ومرافقتهم؛ تقارن الباحثة
بــن هــذه النسبة مــن املساعدين املحليني والبعثات األوروب ـيــة السابقة ،حيث كان
األوروبيون ُيحملون ،في كثير من الحاالت ،على أكتاف الخدم األفارقة ويسافرون
مع قوافل لخدمتهم ،تفوقهم عددًا بأضعاف مضاعفة (حملة الكساندر غيب ،على
ّ ً
الطريق نفسه ،عام ّ 1951
ضمت أربعة أوروبيني و 56خادما وعتاال أفريقيًا ،على
سبيل املثال).
مــا يغيب عــن الكثير مــن أدبـيــات التنمية الـيــوم هــي فكرة ّ
ّ
وطني
ـروع
ـ
ش
ـ
م
أهمية
أن
ٍ
مشروع مكتمل ،بل إن عملية
ضخم ،كقطار زامبيا ـ ـ تنزانيا ،ال تقتصر على تسليم
ٍ
التنفيذ نفسها ،وتنظيم العمل واشراك املجتمع فيه ،والدعاية والتحشيد التي تحيط
ّ
بــه ،ال تقل أهمية وتأثيرًا .هــذا النمط« ،املشاريع الوطنية»ّ ،اختفى ايضًا مع نهاية
الحرب الباردة ،حني أصبح البناء مسألة «تقنية» بالكامل ،توقع العقد مع الشركات
األجنبية ،وتنتظر التسليم .الصينيون كانوا يعتبرون ّأن تدريب فرق العمل األفريقية
(والكثير منهم كــان يحصل على وظيفة للمرة األول ــى ،وليس معتادًا على العمل
بــراتــب) ،وتشجيعها على العمل ال ــدؤوب وإنـهــاء مهامهم فــي ًوقـ ٍـت قياسي سوف
يعطي املواطنني الـســود الــذي عــاشــوا تحت نير االستعمار ثقة بالنفس ،وشعورًا
باالنجاز ،وبأن في وسعهم تحقيق ما يشاؤون باالعتماد على ذاتهم.
أنهى العمال الصينيون واألفارقة «خط الحرية» قبل سنتني من موعده ّ
املقرر ،وقد
تابع شعب الصني البناء عن كثب (فأحد أهداف املشروع ،تقول مونسون ،كان داخليًا
صينيًا ،إذ أرادت القيادة تقديم مثال العامل الصيني املجتهد والناجح للعمال في
الداخل) ،فكان التلفزيون الصيني ّ
باستمرار عنه ،حتى أن برامج الكوميديا
يتحدث
ّ
واملسابقات صارت تحوي أسئلة عن تنزانيا ،أو تعلم املشاهدين كلمات بالسواحيلي،
وتشرح تحديات العمل ،وصعوبة حفر األنفاق ،ومخاطر الطبيعة ـ ـ على ما يبدو ،كان
الجاموس البري (ال األسود أو الحيوانات املفترسة) أكثر من ّ
هدد العمال على الخط،
اذ كانت الجواميس عدائية وكثيرًا ما تهاجم وتجرح ّ
العمال.
ّ
ٌ
ّ
الخطّ ،
قصة تلخص عقلية تلك املرحلة ،ولغتها
يروي عامل افريقي ،ساهم في بناء ُ
وآمالها ،والفارق بني األمس واليوم .حني أصيب أثناء العمل وأخبر املشرف الصيني
ّ
انه لم يعد قادرًا على االستمرار ،صرخ به «الرفيق» الصيني مشجعًا وآمرًا :إعمل!
سوف يستخدم شعبك هذا القطار! ّأمك وأبوك سيركبان هذا القطار!»

تقرير

قانون العقوبات على حزب الله
هل يدخل بازار االنتخابات األميركية؟
رغم تراجع الكالم
اإلعالمي حول قانون
العقوبات األميركية على
حزب الله ،تتقاطع محاوالت
الحفاظ على التهدئة
الداخلية ،مع الخشية من
دخول القانون بازار االنتخابات
األميركية ومحاوالت
واشنطن استرضاء السعودية
هيام القصيفي
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء الـ ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـبـ ــع أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا م ـلــف
العقوبات األميركية على حــزب الله،
ال يلغي أن تأثيرات القانون ،مصرفيًا
وسياسيًا ،ال تزال تتقدم على غيرها
فــي الـنـقــاشــات الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة،
وســط تـضــارب فــي شــأن التعامل مع
ارتـ ـ ــدادات ال ـقــانــون وأس ـل ــوب تنفيذه
لبنانيًا.
ويـ ـج ــزم امل ـط ـل ـع ــون ع ـل ــى ال ـحـي ـثـيــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـلـ ـق ــان ــون ب ـ ـ ــأن ال ـس ـق ــف
املــرســوم لــن ُيـتــراجــع عـنــه ،وال سيما
في املرحلة الراهنة التي تشهد سباقًا
رئــاس ـيــا ت ـعـ ّـد مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب أحــد
ع ـنــاوي ـنــه األس ــاس ـي ــة .وي ـب ــدي ه ــؤالء
خشيتهم من أن تصبح محاربة حزب
ال ـلــه ،عـبــر ه ــذا ال ـقــانــون ،م ــادة جــذابــة
ً
إرضاء للوبي
و»قابلة للبيع والشراء»
الـ ـيـ ـه ــودي الـ ـف ــاع ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
األميركية ،األمر الذي سيسلط الضوء
عـلـيــه أك ـثــر فــي األش ـهــر الـفــاصـلــة عن
موعد االنتخابات .كذلك ثمة تخوف
من أن التركيز األميركي على القانون،
ّ
يعزز محاوالت واشنطن السترضاء
الرياض ،وبرز آخر تجلياتها في خالل
زي ــارة ولـ ّـي ولـ ّـي العهد األمـيــر محمد
ب ــن س ـل ـمــان لــواش ـن ـطــن ،وال ـتــأك ـيــدات
األم ـيــرك ـيــة لـفـصــل ال ـعــاقــة م ــع إي ــران
وامللف النووي عن السياسة املتشددة
تجاه حــزب الله .وهــذا يعني ،عمليًا،
أن ال تــراجــع «سـيــاسـيــا» عــن القانون
الــذي سلك مسلكه العملي ،وال يمكن
مقاربته أميركيًا إال من خالل التشدد
في مراقبة تطبيقه وتنفيذ العقوبات
تـ ـب ــاع ــا عـ ـل ــى حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وت ـج ـف ـيــف
موارده بحسب ما تقتضيه املتطلبات

سيناريوات لتنفيذ القانون وفق صيغ متقدمة عن التعميم الذي أصدره
مصرف لبنان (هيثم الموسوي)

األم ـي ــرك ـي ــة .أمـ ــا ك ــل م ــا عـ ــدا ذلـ ــك من
تفسيرات لبنانية محض ،فــا يعدو
كونه اجتهادات محلية ،ال تأثير لها
بمسار آلية تطبيق القانون وتعامل
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة مـعــه بـحــرفـيـتــه.
وفي انتظار جالء نتائج االنتخابات
األميركية ،ومجيء السفيرة األميركية
الـجــديــدة اليزابيت ريـتـشــارد ،املكلفة
مراقبة تطبيق لبنان للقانون ،ال يبدو
أن هناك متغيرات تذكر.
ج ــاء الـتـفـجـيــر الـ ــذي اس ـت ـهــدف «بـنــك
لـبـنــان وامل ـه ـجــر» لـيـضـفــي عـلــى ملف
العقوبات مزيدًا من الضغط ـ ـ وإن كان
قد أسهم في سحبه أكثر من التداول

األميركيون أبلغوا
مصرف لبنان بمالءمة
تنفيذ القانون منعا
لتدهور الوضع

اإلعـ ــامـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ بـ ــن مـ ــن ي ـت ـه ــم ال ـح ــزب
ب ــال ــوق ــوف وراء ال ـت ـف ـج ـيــر ك ــرس ــال ــة
تحذير إلى القطاع املصرفي وإلى من
يقف وراء التشدد في تنفيذ القانون
األميركي ،وبني من يرى أن هناك طرفًا
مــا اسـتـفــاد مــن ه ــذه الـلـحـظــة لـيـ ّ
ـورط
ّ
حــزب الله والـقـطــاع املصرفي ويمس
ب ــاالس ـت ـق ــرار ال ـن ـق ــدي ألول مـ ــرة منذ
سنوات طويلة.
بـ ــن الـ ـنـ ـظ ــريـ ـت ــن ،تـ ـح ــرك ــت خ ـط ــوط
االت ـص ــال بــن امل ـص ــارف وال ـح ــزب في
صورة غير مباشرة ،أمنيًا وسياسيًا
ومصرفيًا ،لطمأنة القطاع املصرفي
والحزب على السواء ،ويجري التداول
فــي سـيـنــاريــوات للتهدئة تعمل على
تـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون األم ـي ــرك ــي ف ــي شكل
مضبوط تحت سقف مصرف لبنان،
ولكن وفق صيغ متقدمة عن التعميم
ال ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره امل ـ ـصـ ــرف م ـن ــذ ب ــداي ــة
األزمة.
وه ـن ــاك طــري ـق ـتــان لـتـطـبـيــع الـتـهــدئــة
الحالية ،بحسب معلومات سياسيني
مطلعني على موقف حزب الله يعملون
على تعزيز الثقة بينه وبني املصرف
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ،األول ـ ـ ـ ــى ت ـت ـع ـل ــق ب ـطــري ـقــة
التنفيذ املـصــرفـيــة إداريـ ــا وعمالنيًا،
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي ب ــدأ يـتـحـقــق بفعل
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بين تفجير فردان وشبكة
رضوان مرتضى
ف ــي م ـعــرض ال ــدف ــاع ع ــن ق ــوى األم ــن
الــداخ ـلــي ،وق ــف املــديــر ال ـعــام ال ـلــواء
اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم بـ ـصـ ـب ــوص أم ـ ـ ـ ــام ل ـج ـنــة
االتـصــاالت ،األسبوع املاضي ،ليقرأ
التالي« :يتحدث املرسوم الرقم ،377
ٔ
ال ـص ــادر ف ــي  15اي ـل ــول سـنــة ،1989
ع ــن أصـ ــول ال ـتــرخ ـيــص بــاسـتـعـمــال
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار املـ ـحـ ـط ــات الــاس ـل ـك ـيــة
الـخـصــوصـيــة ،وتــأج ـيــر االت ـصــاالت
السلكية الدولية وتحديد رسومها
وع ـ ــائ ـ ــداتـ ـ ـه ـ ــا وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـه ــا».
وأضاف« :املادة  25من املرسوم تذكر
ّ
أن اإلدارة بــالـتـنـسـيــق م ــع األج ـهــزة
األمنية املختصة في وزارتي الدفاع

الــوط ـنــي والــداخ ـل ـيــة (األم ـ ــن ال ـعــام)
ّ
تتولى مراقبة املخابرات الالسلكية
ٔ
على اختالف انواعها والتحري عن
املحطات غير القانونية…» .و«األمن
ّ
العام» هنا هي الكلمة املفتاح ،إذ إن
بصبوص ّ
يعد هذا املرسوم بمثابة
ّ
ص ـ ّـك ب ـ ــراءة وب ــاب ــا لـ ــرد ال ـت ـهــم الـتــي
كيلت ضد قوى األمن التي لم تضبط
ت ــركـ ـي ــب مـ ـحـ ـط ــات االن ـ ـتـ ــرنـ ــت غ ـيــر
الشرعي ،وال سيما أن القانون حصر
مهمة مراقبتها بوزارة الدفاع واألمن
فغسلت قوى األمن يديها .لكن
العامّ ،
ملاذا لم ُيكلف مفوض الحكومة لدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ال ـقــاضــي صقر
صقر األمن العام التحقيق في قضية
محطات االنـتــرنــت يــومـهــا؟ الـجــواب

بسيط ،بحسب املـصــادر القضائية.
فالضابطة العدلية العسكرية ،وفقًا
لـ ـق ــان ــون الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،هــي
الشرطة العسكرية ورتباء التحقيق
ّ
فــي مــديــريــة امل ـخــابــرات .وعـلـ ّيــهّ ،فــإن
يخطئ ،وال سيما أنــه كلف
صقر لم
ِ
استخبارات الجيش التحقيق.
لـ ـك ــن مل ـ ـ ــاذا َح ـ ـ َـص ـ ـ َـر الـ ـق ــاض ــي صـقــر
التحقيقات في تفجير فــردان غروب
األح ــد  12ح ــزي ــران ال ـج ــاري بـ ـ «فــرع
املعلومات» دون غيره؟ اإلجــابــة عن
هـ ــذا الـ ـس ــؤال أك ـث ــر ص ـع ــوب ــة ،حـتــى
بــالـنـسـبــة ُإل ــى ّ امل ـص ــادر الـقـضــائـيــة.
فـ ـعـ ـن ــدم ــا ُت ـ ـغـ ــلـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــة ع ـلــى
الـقــانــون ،تقلب الحقائق .فضال عن
ّ
ّ
أن الـكــل يعلم أن لـهــذا الـفــرع صبغة
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ّ
المقاصة بالدوالر:

ليس صحيحًا أن األميركيين يعرفون كل شيء

تـحــرك حــاكــم املـصــرف ري ــاض سالمة
ب ــن «ال ـن ـق ــاط ال ـس ــاخ ـن ــة» ،وت ـج ــاوب
امل ـصــارف ،خصوصًا تلك الـتــي أبــدت
ت ـ ـشـ ــددًا فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ،ب ـع ــدم ــا ملـســت
خ ـط ــورة ذهـ ــاب «ال ـب ـي ـئــة الـحــاضـنــة»
ل ـل ـحــزب ال ـت ــي ت ـ ــودع ح ـســابــات ـهــا في
املصارف إلى التشدد بدورها في الرد
على أي خطوة تجاه الحزب .علمًا أن
ه ــذه املـ ـص ــارف اس ـت ـف ــادت م ــن حــركــة
األموال واملساعدات النقدية ـ ـ من هذه
البيئة تـحــديـدًا ـ ـ ـ الـتــي عرفها لبنان
بعد حرب تموز  ،2006وهو أمر يدركه
من كانوا آنذاك في مواقع مسؤولية.
أمـ ــا ال ـطــري ـقــة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـهــي تـعــديــل
ن ــص الـتـعـمـيــم الـ ـص ــادر ع ــن مـصــرف
لـبـنــان ،بـنـ ً
ـاء على تمنيات حــزب الله
بــال ـح ـصــول ع ـلــى ط ـمــأنــات إضــاف ـيــة.
وحتى اآلن ،ثمة نصائح بعدم تعديله
ك ــي ال يـعـطــي الح ـقــا ع ـكــس مـفـعــولــه،
وإن ـ ـمـ ــا االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ب ـط ــري ـق ــة ال ـت ـن ـف ـيــذ
الـعـمــانـيــة ال ـتــي يـعـتـمــدهــا امل ـصــرف
املركزي عبر هيئة الرقابة .وال سيما
أن هذه الطريقة أثبتت ُفاعليتها بعد
الهامش الــواســع الــذي أعـطــي للهيئة
في ّ
رد طلبات بعض املصارف إلقفال
الـحـســابــات ،لتقتصر عملية اإلقـفــال
الفعلية على أقــل مــن األعـ ــداد (وهــي
باملئات) التي كانت رفعتها املصارف.
عـلـمــا أن الـبـحــث الـعـمـلــي ك ــان يتركز
عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة م ــاحـ ـق ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
املـصــرفـيــة الـتــي يمكن أن تـقــع عليها
شـبـهــات ول ـيــس مــاحـقــة األش ـخــاص
أو املؤسسات ،أيًا كانت هوياتهم ،وال
سيما غير املشمولني بالئحة الخزانة
األميركية.
ورغـ ــم ك ــل امل ــؤش ــرات ال ـت ــي ت ــدل على
الـ ـتـ ـغ ــاض ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي ع ـ ــن ال ــوض ــع
الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي ،ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم أن امل ـ ــوف ـ ــدي ـ ــن
األمـيــركـيــن سـبــق أن أك ــدوا تشددهم
فــي تنفيذ الـقــانــون وإق ـفــال حسابات
من وردت أسماؤهم في الئحة الخزانة
األمـيــركـيــة ،يــؤكــد ه ــؤالء السياسيون
أن األميركيني لن يغامروا في زعزعة
الـ ــوضـ ــع الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ال بـ ــل إنـ ـه ــم «ل ــم
يطلبوا أخـيـرًا التوسع بالقانون وال
أعطوا إيحاءات بافتراضات معاكسة
لنصه ،وأبلغوا مصرف لبنان بالعمل
ع ـلــى م ــاء م ــة تـنـفـيــذ ال ـقــانــون ب ـمــا ال
ي ــؤدي إل ــى تــدهــور الــوضــع الــداخـلــي،
وال سـيـمــا بـعــد مـتـفـجــرة بـنــك لبنان
واملهجر».

محمد وهبة
مقاصة الشيكات بالعمالت االجنبية
امل ـت ــداول ــة ب ــن امل ـص ــارف الـعــامـلــة في
ل ـب ـنــان ،ت ـت ـ ّـم ف ــي م ـص ــرف ل ـب ـنــان منذ
عـ ــام  .1994ق ـبــل ذل ـ ــك ،ك ــان ــت "شــركــة
لـبـنــان املــال ـيــة" ،وه ــي شــركــة مملوكة
مــن مجموعة مـصــارف محلية ،تقوم
بهذه املهمة ،حتى إن البنك اللبناني
ال ـفــرن ـســي كــانــت لــديــه غــرفــة مـقــاصــة
مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع .ج ـ ــاء إن ـ ـشـ ــاء غــرفــة
املـقــاصــة املـحـلـيــة لـلـعـمــات االجنبية
بـمــوافـقــة االدارة االم ـيــرك ـيــة م ــن أجــل
مـ ــواك ـ ـبـ ــة "الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــرة" شـ ـب ــه ال ـك ــام ـل ــة
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي .ه ـ ــذا ال ــواق ــع
يدحض الكثير مــن املــزاعــم عــن أن كل
التعامالت بالدوالر ّ
تمر عبر مصارف
امل ــراس ـل ــة ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،بل
إن مـصــرفـيــن ي ـجــزمــون ب ــأن أكـثــريــة
ال ـت ـع ــام ــات بـ ــالـ ــدوالر الـ ـج ــاري ــة بــن
امل ـصــارف الـعــامـلــة فــي لـبـنــان ال يعلم
بتفاصيلها االميركيون إال من خالل
"مخبرين" ،ألن مقاصتها تتم محليًا
ال فــي نـيــويــورك ،مــا عــدا تلك املتعلقة
بـ ــاالع ـ ـت ـ ـمـ ــادات املـ ـفـ ـت ــوح ــة ل ـت ـمــويــل
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـت ـح ــوي ــات
الجارية من لبنان وإليه.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،تـ ـت ــردد مـقــولــة
عـلــى ألـسـنــة املـصــرفـيــن وامل ـســؤولــن
ف ــي ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي ،م ـفــادهــا أن ال
خ ـيــار س ــوى اع ـت ـمــاد ال ـ ـ ـ ـ ــ""De-risking
فــي تطبيق ال ـقــانــون األم ـيــركــي (منع
تمويل حــزب الله دولـيــا) ،أي اعتماد
م ـبــدأ "ال ـب ــاب يـلــي بـيـجــي مـنــو الــريــح
ّ
بحجة أن كل
سـ ّـدو واسـتــريــح" ،وذلــك
ال ـت ـعــامــات ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي تتم
ع ـب ــر مـ ـص ــارف امل ــراسـ ـل ــة األم ـي ــرك ـي ــة
وتـ ـج ــري م ـقــاص ـت ـهــا ف ــي نـ ـي ــوي ــورك،
وبــالـتــالــي يمكن لألميركيني الــولــوج
إلى تفاصيل كل عملية بالدوالر مهما
كانت.
وج ـ ـ ـ ــود غـ ــرفـ ــة امل ـ ـقـ ــاصـ ــة ل ـل ـش ـي ـكــات
بالدوالر لدى مصرف لبنان تدحض
هــذه املـقــولــة ،إذ بحسب اإلح ـصــاءات
ال ـت ــي ي ـن ـشــرهــا م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،فــإن
املـ ـص ــارف ت ـت ـب ــادل ش ـهــريــا أك ـث ــر من
 ٧٠٠ألـ ـ ــف شـ ـي ــك م ـ ـصـ ـ ّـدر ب ـ ــال ـ ــدوالر.
اإلحصاءات تشير أيضًا إلى أن قيمة
ال ـش ـي ـكــات ال ـتــي ي ـجــري ت ـبــادل ـهــا بني
املـ ـص ــارف ب ـل ـغــت  ٥٠.٩م ـل ـيــار دوالر
فــي ع ــام  ،٢٠١٤و ١٢مـلـيــار دوالر في

األشـ ـه ــر ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة
الجارية.
في الثمانينيات حصل مصرف لبنان
على إذن من األميركيني بإجراء عملية
املقاصة لديه .فكل مصرف عامل في
لبنان ّ
يقيد الشيكات املتداولة من قبل
الزبائن في جدول لدى مصرف لبنان
ّ
كي يتم التأكد من صحتها وتحويل
قيمتها إلى املصرف املعني ليضعها
أو يـسـحـبـهــا م ــن ح ـســابــات الــزبــائــن.
هــذه العملية تتطلب أكـثــر مــن ثالثة
أيام ،وبعض املصارف يجعلها سبعة
أي ــام ليستفيد مــن اسـتـعـمــال املـبــالــغ
املتقاصة ملدة أربعة أيام إضافية.
ّ
املـ ـ ـه ـ ــم ،ان ه ـ ـ ــذه امل ـ ـقـ ــاصـ ــة ال ي ــط ـل ــع
األمـيــركـيــن عـلـيـهــا ،وبــالـتــالــي إن كل
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي ت ـج ــري بــواسـطـتـهــا
وي ـتــم م ــن خــالـهــا اسـتـعـمــال ال ــدوالر
ال تخضع لسلطة مـصــارف املــراسـلــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـ ــل تـ ـخـ ـض ــع ل ـل ـس ــري ــة
املصرفية وال يمكن (قانونًا) الكشف
ع ـن ـه ــا ألي ك ـ ـ ــان .وب ـح ـس ــب م ـص ــادر

التعامالت المحلية
ّ
تتم عبر مصرف
لبنان واألميركيون
يعلمون هذا األمر

م ـص ــرف ـي ــة ،إن مـ ـص ــارف امل ــراسـ ـل ــة ال
يمكنها أن تسأل عن هــذه العمليات،
ب ـ ــل ه ـ ــي ت ـ ـسـ ــأل امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف امل ـح ـل ـي ــة
ع ــن ال ـح ـســابــات وع ــن الــزبــائــن الــذيــن
يـ ـنـ ـف ــذون تـ ـح ــاوي ــل إل ـ ــى ال ـ ـخـ ــارج أو
ي ـس ـت ـق ـب ـلــون تـ ـح ــاوي ــل مـ ــن ال ـ ـخـ ــارج،
أو ي ـف ـت ـح ــون اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات مـسـتـنــديــة
لتسديد ثمن مشتريات مستوردة أو
لقبض فــواتـيــر عــن سلع مـصــدرة من

غالبية المصارف في لبنان لديها حسابات بعيدة عن أعين األميركيين (مروان طحطح)

لـبـنــان إل ــى الـ ـخ ــارج ...ه ــذا ال ـنــوع من
ً
العمليات مكشوف أصال لألميركيني
من خالل مصارف املراسلة التي تملك
معلومات كافية ووافـيــة عــن الزبائن
وعـ ــن ح ـج ــم ع ـم ـل ـيــات ـهــم م ــع ال ـخ ــارج
وه ــوي ــة امل ـت ـع ــام ـل ــن م ـع ـه ــم .غ ـي ــر أن
أح ــد أع ـضــاء مجلس إدارة املـصــارف
يــرى أن «التعامالت املحلية تتم عبر
مصرف لبنان ،سواء كانت بالليرة أو
ب ــال ــدوالر ،واألمـيــركـيــن يعلمون هذا
االمر وإن كان ال يعجبهم ،لكن املشكلة
أن املـصــارف لــن تخاطر فــي إبـقــاء أي
حـســابــات قــد ينطبق عليها القانون
األمـ ـي ــرك ــي ض ـم ــن نـ ـظ ــام ال ـت ـعــامــات
املـحـلـيــة .يـنـطــوي األم ــر عـلــى مخاطر
مرتفعة لن يقدم عليها أي مصرف».
ع ـ ـلـ ــى أي ح ـ ـ ـ ـ ــال ،ي ـ ـن ـ ـطـ ــوي ت ـط ـب ـيــق
القانون األميركي ،بجميع مندرجاته
وأشكاله ،على خــرق فاضح للسيادة
الـلـبـنــانـيــة ،وهـ ــذا ال يـعـفــي امل ـصــارف
ومصرف لبنان من املسؤولية .هكذا
ب ــدأت ت ـخــرج مـجـمــوعــة م ــن األسـئـلــة:
لـ َـم يجب أن تقفل املـصــارف حسابات
ال عـلــم مل ـص ــارف املــراس ـلــة األمـيــركـيــة
بــوجــودهــا وال عـلــم لـهــا بعملياتها؟
كيف علمت وزارة الخزينة األميركية
وغـ ـي ــره ــا م ـ ــن اإلدارات األم ـي ــرك ـي ــة
بحسابات في بعض املصارف؟ وملاذا
ّ
تخلى مصرف لبنان عن سلطته على
املصارف وتركها تفتح على حسابها
مع االميركيني ،من قانون "فتكا" الى
قانون "حزب الله"؟
يـ ـق ــول أح ـ ــد امل ـص ــرف ـي ــن ،إن غــالـبـيــة
امل ـصــارف فــي لـبـنــان لــديـهــا حسابات
ب ـع ـيــدة ع ــن أعـ ــن مـ ـص ــارف املــراس ـلــة
أو وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة« ،لـكــن
املـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــري ـ ــن ي ـ ـب ـ ـل ـ ـغـ ــون م ـش ـغ ـل ـي ـه ــم
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ع ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـس ــاب ــات
على ال ــدوام ،إال أنــه لــم تبرز مصلحة
أميركية في إغــاق بعض الحسابات
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ع ـم ـل ـي ــة مــراق ـب ـت ـهــا
بـطــريـقــة غـيــر م ـشــروعــة .إخـ ــراج هــذه
الـ ـحـ ـس ــاب ــات مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام امل ـص ــرف ــي
يبعدها عن أعني املخبرين ويدخلها
في السوق النقدية التي اتسعت خالل
الفترة املاضية بفعل وجود النازحني
ال ـســوريــن ،وال أح ــد يـنـكــر أن ــه يمكن
استعمال هذه الشبكة النقدية من أي
جهة كانت ،سواء حزب الله أو غيره».
يضيف املصرفي "لسنا مضطرين أبدًا
للرضوخ لألميركيني بشكل كامل".

الزعرور :أسئلة برسم صقر
سياسية .فــأيــن الحكمة فــي تكليف
جـهــاز لــه تابعية سياسية واضحة
م ــواض ـي ــع ي ــوج ــد ان ـق ـس ــام سـيــاســي
ُ
بشأنها في البالد؟ وملاذا استبعدت
ّ
بــاقــي األج ـه ــزة ،وال سيما أن األمــن
العام واستخبارات الجيش يؤديان
دورًا أســاسـيــا فــي مكافحة اإلره ــاب
وت ـق ــدي ــم ال ـع ــون ال ـت ـ ّق ـنــي ف ــي معظم
التفجيرات الـتــي ه ــزت لبنان خالل
السنوات الثالث األخيرة.
ّ
بـحـســب امل ـص ــادر نـفـسـهــا ،ف ــإن قــرار
صـ ـق ــر ي ـ ـعـ ـ ّـد س ــابـ ـق ــة ُيـ ـ ـق ـ ــدم عـلـيـهــا
ا ّلـنــائــب ال ـعــام الـعـسـكــري .وال سيما
أن ـ ــه جـ ــرت ِّالـ ـع ــادة والـ ـع ــرف ســابـقــا
على أن ُيكلف استخبارات الجيش
والـشــرطــة القضائية وبــاقــي األجهة

االمنية ،ومن بينها فرع املعلومات.
ف ـهــل اس ـت ـنــد ص ـقــر الـ ــى ن ــص يـقــول
بحظر تكليف استخبارات الجيش،
وم ـن ـع ـه ــا مـ ــع ب ــاق ــي األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ،مــن
الـتـحـقـيــق فــي تـفـجـيــر إره ــاب ــي ُيـعـ ّـد
اعـتـ ً
ـداء على أمــن الــدولــة الـ ّعــام؟ وهل
ي ـح ــرص ص ـقــر ع ـلــى ت ـجــنــب إن ـهــاك
فــرع الهندسة فــي الجيش املختص
ب ــاملـ ـتـ ـفـ ـج ُــرات؟ لـ ـق ــد ج ـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة
ّ
سابقًا أن تسطر استنابات قضائية
إل ــى كــافــة األج ـه ــزة األم ـن ـيــة إلج ــراء
اس ـت ـق ـصــاء ع ــن الـ ـج ــرم والـتـحـقـيــق.
تبني أن
ويحصل ذلك ،وال سيما ،إذا ُ ّ
هناك حاجة إلــى معلومات ،فتكلف
كــافــة األج ـه ــزة ،ال ف ــرع مــن بــن هــذه
ّ
األجـ ـه ــزة .وه ـن ــا ق ــد ي ـق ــول ق ــائ ــل إن

األكيد بحسب بعض
عارفي صقر أنه ال يثق
بتحقيقات االمن العام
واستخبارات الجيش

لـلـقــاضــي االسـتـنـســابـيــة فــي تكليف
من يشاء .غير إن هذا الكالم مردود.
فاالستنسابية تـكــون عندما يكون
ه ـن ــاك ع ــدم وضـ ــوح ف ــي الـنـصــوص

ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ف ـي ـمــا ق ــان ــون ال ـق ـضــاء
العسكري ال لبس فـيــهُ .يـضــاف إلى
ّ
ذلــك أن فــرع املعلومات جهاز فرعي
ال أص ـي ــل .ه ــذا إذا سـلـمـنــا ج ــدال أن
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـجـ ـي ــش والـ ـش ــرط ــة
ال ـع ـس ـكــريــة لـيـســا ذوي اخـتـصــاص
لتكليفهما.
فـ ــي الـ ـج ــرائ ــم ال ـج ـن ــائ ـي ــة الـ ـع ــادي ــة،
غير املصنفة إرهــابـيــة أو سياسية،
يكلف املــدعــي ال ـعــام وح ــدة الشرطة
القضائية املتخصصة التحقيق في
الجرائم ومالحقة املجرمني .أمــا إذا
كــانــت للجرم عــاقــة بــاألمــن القومي
فنكون أمام خيارين :إذا كان الخرق
داخلياُ ،يحال التحقيق إلى جهازي
مــديــريــة امل ـخ ــاب ــرات أو أم ــن ال ــدول ــة.

وإذا ك ــان ال ـخ ــرق ي ـقــع ع ـلــى س ـيــادة
الدولة الخارجية يكلف األمــن العام
واملخابرات .غير أن صقر ارتــأى في
ّ
تفجير ف ــردان ،رغــم أن استخبارات
الجيش كانت ّأول الواصلني ،تكليف
فرع املعلومات .وفي غياب أي رقابة
ع ـل ــى ع ـم ــل ال ـق ــاض ــي ص ـق ــر ،بـسـبــب
الحماية السياسية التي يتمتع بها،
فإن األسئلة أعاله ستبقى بال إجابة.
ل ـكــن األك ـي ــد بـحـســب ب ـعــض عــارفــي
القاضي أن االخير ال يثق بتحقيقات
االم ــن الـعــام واسـتـخـبــارات الجيش.
وه ـ ــو ،ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ع ـنــدمــا
يتسلم مــوقــوفــا مــن األم ــن ال ـعــام في
قضايا إرهــابـيــة ،يعيد إحالته على
فرع املعلوات إلعادة التحقيق معه!
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سياسة
على الغالف

آخر معارك سعد الحريري :أشــ

حين كان مديرًا عامًا لقوى األمن
الداخلي ،تفوق أشرف ريفي على كل
المديرين العامين في االفادة القصوى
من وظيفته الرسمية لتدعيم زعامته
الشعبية بمختلف أنواع التنفيعات :من
تحويل أصحاب عربات الخضر ومخالفات
البناء والمطلوبين للعدالة إلى مناصرين،
إلى تحويل صندوق المهمات الخاصة
ّ
مصرفي
في مديريته إلى حساب
مخصص لرواتب األزالم .فكيف الحال اآلن
وقد تحولت الدجاجة التي تبيض ذهبًا
إلى مزرعة دجاج؟
غسان سعود
لـم يعـد األمـر يتعلـق باستنسـاخ
تجربـة الديمقراطيـة السـعودية فـي
الـدول العربيـة األخـرى ،أو تحقيـق

«اللواء» ُي ّ
هددّ :االتحاد
لطرابلس ،وإل...
يتألف اتحاد بلديات الفيحاء من أربع بلديات:
طرابلس ،البداوي ،امليناء والقلمون .والغلبة
وسط هؤالء هي لتحالف تيار املستقبل
والرئيس نجيب ميقاتي .فرئيس بلدية امليناء
عبد القادر علم الدين هو األكبر سنًا بني
مرشحي البلديات األربعة ،ويكفيه تأمني
صوت واحد إلى جانب صوته للفوز بفارق
السن برئاسة االتحاد .إال أن مصادر الوزير
املستقيل أشرف ريفي تتحدث عن إيصاله
رسالة واضحة للرئيس ميقاتي بوجوب قيامه
بما يلزم لفوز رئيس بلدية طرابلس أحمد
قمر الدين ،املحسوب على ريفي ،برئاسة
االتحاد .ونقلت املصادر عن ريفي تهديدًا
واضحًا مليقاتي بعدم وجوب تحميل نفسه
أمام الطرابلسيني مسؤولية خسارتهم االتحاد
ً
ملصلحة امليناء أو القلمون أو البداوي نزوال عند
رغبة سياسييهم ،نكاية بوزير العدل .وأشارت
املعلومات إلى نية رئيس بلدية طرابلس
االنسحاب فورًا من جلسة القائمقامية في
حال أقدم أي رئيس بلدية على الترشح ضده،
ليبدأ فورًا إجراءات سحب طرابلس من اتحاد
بلديات الفيحاء بحيث تستمر البلديات الثالث،
من دون عاصمة الشمال ويفقد االتحاد
بالتالي قيمته.

الحريري إلى
طرابلس
الستعادة التيار
واحتواء ريفي

مـا عجـزت آلـة الحـرب اإلسـرائيلية
ـ ـ ـ الداعشـية عـن فعلـه بحـزب اللـه.
ّ
وتغيـر عنوانـه
تضـاءل حجـم الخصـم
واسـمه وشـكله .بـات اللـواء املتقاعـد
أشـرف ريفـي هـو الـداء الـذي يشـكو
رئيـس تيـار املسـتقبل سـعد الحريـري
منـه .مـن يقـارن الصفعـة السياسـية
التـي وجههـا رئيـس الحكومـة
السـابق نجيـب ميقاتـي للحريـري
سـابقًا بالصفعـة الشـعبية التـي
يوجههـا ريفـي للحريـري اليـوم يك ّـون
انطباعـا أوليـا عـن مالمـح الوجـه الذي
يحـاول الحريـري إخفـاءه بأقنعتـه
الرمضانيـة املختلفـة .مـا حصـل كان
أشـبه بتشـكيل النائـب هانـي قبيسـي
الئحـة ضـد الالئحـة املدعومـة مـن
الرئيـس نبيـه بـري فـي النبطيـة ،أو
خـروج أحـد اإلشـتراكيني عـن طاعـة
الرفيـق البيـك .وهـذا مـا ال يحصـل،
ببسـاطة ،فـي الحيـاة السياسـية
اللبنانيـة :حين حـاول صهـر الرئيـس
أمين الجميـل السـابق ميشـال مكتـف
أن «يفتـح علـى حسـابه» ،صـار ه ّـم آل
الجميـل أن يكـون مكتـف األخيـر فـي
اسـتطالعات الـرأي ال النائـب سـامي
الجميـل األول .أمـا القـوات اللبنانيـة
فلـم يسـتفزها شـيء فـي السـنوات
العشـر املاضيـة أكثـر مـن ظاهـرة
حنـا العتيـق ،عندمـا كان صديـق
األخيـر ،اليـاس باسـيل ،يمسـك بـكل
خيوطهـا .وفـي التيـار الوطنـي الحـر
فعـل العمـاد ميشـال عـون كل مـا يلـزم
دائمـا ليطمئـن أنـه مـا مـن عونيين
مـن دون عـون .والالفـت أن القـوى
السياسـية تتفهـم بعضهـا بعضـا
وتحتـرم شـروط اللعبـة .فالخارجـون
مـن التيـار «اسـتكتبوا» فـي بضعـة
مواقـع إلكترونيـة ،لكـن لـم ُيصـر إلـى
إعـادة توزيرهـم أو جمعهـم فـي إطـار
سياسـي موحـد مدعـوم مـن خصـوم
التيـار ،كذلـك فوجـئ «الحنـون»
باألبـواب العونيـة موصـدة في وجهه.
ورغـم بحـث العونيين والقـوات
املضنـي عمـا ُ
«ينكـي» الكتائـب فإنهما
لـم ولـن يسـتخدما ورقـة مكتـف .ومـا
سـبق كان واضحـا طبعـا فـي تضامـن
خصـوم الحريـري معـه إلعـادة اإلبـن
الضـال إلـى رشـده.
املشـكلة فـي انتفاضـة ريفـي أنهـا
ال تـزال مجهولـة املنشـأ بالنسـبة
للحريـري الـذي ال يعلـم أيـن طبخـت
وال أيـن تنتهـي .ففـي وقـت يصطـف
فيـه خصـوم الحريـري ،مـن ميقاتـي
إلـى الوزيـر السـابق عبـد الرحيـم
مـراد ،فـي صـف السـفارة السـعودية،
يخـرج ريفـي ليقـول إن «الخارجيـة»
السـعودية شـيء وقـرار اململكـة شـيء
آخـر .ومـن كان يقـول إن غالبيـة
األبـواب السـعودية مقفلـة فـي وجـه
املديـر العـام السـابق لقـوى األمـن

عبد الكافي الصمد
لن تشبه االفطارات الرمضانية
الثالثة التي يرعاها الرئيس سعد
الحريري في طرابلس والشمال،
ً
إبتداء من الجمعة ،تلك التي اعتاد
أن يقيمها في عاصمة الشمال منذ
 11عامًا .إذ يدرك رئيس الحكومة
السابق أن األزمات البنيوية التي
يعانيها تيار املستقبل تستدعي
معالجات جذرية ال إفطارات
رمضانية .وهو يعود الى الشمال،
في رمضان الجاري ،بعد الصفعات
التي تلقاها في اإلنتخابات البلدية
في أكثر من منطقة شمالية ،وأشدها
كانت في طرابلس على يد الوزير
أشرف ريفي.

الداخلـي ،يالحـظ مـن حصـص الغـذاء
الرمضانيـة التـي توزعهـا مكاتبـه
للمحتاجين أن أبوابـا إماراتيـة تفتـح
لـه ،وهنـاك فـي الكويـت وقطـر مـن
هـم مسـتعدون دائمـا لتمويـل مـن
يدغـدغ «املشـاعر السـلفية» .ويؤكـد
املطلعـون علـى العالقـات السـعودية ـ ـ ـ
ّ
ـعودي
اللبنانيـة أن عاطفـة الجيـل الس
السـابق الجياشـة ملصيفهـم الجبلـي
حكمـت عالقتهـم بلبنـان ،أمـا اليـوم
فحقـد األمـراء السـلفيني علـى حـزب
اللـه يتحكـم فـي نظرتهـم إلـى لبنـان،

ّ
حيـث ال يجـدون مـن «يفـش خلقهـم»
أكثـر مـن ريفـي .الجيـل الجديـد لـم
يسـمع ببحمـدون وال سـحرته عاليـه
أو بولونيـا وبرمانـا؛ كل مـا يعرفـه
أن لبنـان بلـد يسـيطر حـزب اللـه عليـه
ويجب تضييق الخناق عليه .والالفت
أن ريفـي يتحـدث فـي مقابالتـه مـن
جهـة أخـرى عـن نيـة الواليـات املتحـدة
وأوروبـا إجـراء انتخابـات نيابيـة فـي
لبنـان كأنـه يجلـس فـي دوائـر صناعـة
القـرار األميركيـة .والجديـر ذكـره فـي
هـذا السـياق أن أرشـيف ريفـي يبين

أداء الرجـل أدوارًا أمنيـة مهمـة سـابقة
الرتباطـه بالرئيـس رفيـق الحريـري
بكثيـر ،فهـو علـى سـبيل املثـال كان
ّ
ـتراكي
حاضـرًا فـي صفقـة اإلفـراج االش
عـن أسـرى ديـر القمـر غـداة االنسـحاب
االسـرائيلي مـن الجبـل بعدمـا كلفـت
قـوى األمـن الداخلـي تنظيم خروجهم.
وال أحـد يعلـم كيـف اختيـر الضابـط
الـذي يشـاع أن عائلتـه كان تديـن
بوالئهـا للرئيـس رشـيد كرامـي إلنقاذ
القـوات مـن ورطتهـا ،لكـن الخالصـة
تفيد بأن وضعه في سـلة جهاز أمني

أشرف ريفي بات التهديد األكبر للحريرية السياسية (مروان طحطح)

لم يهضم الحريري خروج ريفي من
ً
تحت جناحه وتمرده عليه ،وصوال
إلى حد محاولته وراثة التيار األزرق
في املدينة ،ما دفعه لشد الرحال
إلى طرابلس الستعادة ما يمكن
إستعادته قبل فوات األوان .األيام
الثالثة ستشهد لقاءات واجتماعات
يعقدها الحريري مع منسقي التيار
وكوادره في طرابلس والشمال.
منسق التيار في طرابلس ناصر
«األخبار» إن «التيار
عدرة قال لـ
ً
ال يزال حاضرًا وفاعال في املدينة،
والحريري يزور طرابلس على نحو
طبيعي ألنها تعني له الكثير» .ونفى
أن تكون نتائج اإلنتخابات البلدية
مؤشرًا على تراجع حضور التيار
سياسيًا وشعبيًا ،ألن «البلديات

محطة ال تحدد األحجام السياسية،
ومزاج الناخبني فيها مختلف عن
اإلنتخابات النيابية» .غير أنه ّ
أقر،
في املقابل ،بـ»وقوع أخطاء ،ونقوم
بمراجعة لتالفي وقوع أي خلل
في املراحل املقبلة» .ولفت الى أن
املؤتمر العام للتيار الذي سيعقد
في الخريف املقبل« ،سيشهد إعادة
هيكلة ،وإنتخابات داخلية ،وإدخال
دم جديد إلى املنسقيات».
لكن كل ذلك لن يكون كافيًا لخروج
الحريري وتياره من أزمتهما في
طرابلس ،التي ّ
عبر عنها بوضوح
عدم دعوة ريفي لحضور إفطار الغد
(غادر إلى السويد في «زيارة عمل»)،
وخصوصًا أن عددًا ال يستهان به من
أبناء التيار األزرق بدأوا بااللتحاق

عدد كبير من
كوادر التيار لن
يلبوا دعوات الحريري
الى االفطار

بريفي .فقد أعلن عدد كبير من
كوادر التيار في املناطق الشعبية
وفي األقضية الشمالية ،ممن وجهت
إليهم الدعوات ،أنهم لن ّ
يلبوها .فيما
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سياسة

تقرير

ـرف ريفي
معين فـي غيـر محلـه .وهـو مـا يدفـع
ً
الحريـري إلـى «الجنـون» ،أوال وأخيرًا.
مـن يعـرف ريفـي فـي قـوى األمـن
الداخلـي ثـم فـي وزارة العـدل يعلـم
أن وضـع يـده علـى بلديـة طرابلـس
سـتتبعه إعـادة هيكلـة لـكل ميزانيـة
البلديـة بحيـث يشـرف بنفسـه علـى
قوائـم توزيـع نحـو ألـف مسـاعدة
اجتماعيـة شـهريًا ،وألـف مسـاعدة
مرضيـة ،وأكثـر مـن ألـف مسـاعدة
تربويـة .فـي وقـت أقفلـت فيـه جميـع
مكاتـب تيـار املسـتقبل الخدماتيـة

فـي املدينـة .ومـن اسـتفادوا مـن غطـاء
ريفـي فـي قـوى األمـن الداخلـي لبنـاء
غرفـة مخالفـة فـوق سـطح منزلهـم
سـيبنون اآلن شـقة .وفـي ظـل حاجـة
الحريريني املاسة لسمسرات املشاريع
الكبيـرة لـن يسـتطيعوا كبـح أنفسـهم
أو مقاوليهـم ليبقـوا فـي موقـع املتهـم
باالسـتفادة املاديـة مـن هـذه املشـاريع،
فيمـا ريفـي يحتفـل شـعبيًا بإنجازهـا.
وال شـك أن برنامـج وزيـر العـدل
ً
املسـتقيل سـيكون حافلا بمحطـات
يوميـة ترسـخ زعامتـه الطرابلسـية

وتوسـعها .ففـوز الحريـري بمجلـس
بل ّ
ـدي هنـا أو هنـاك ال يقـدم أو يؤخـر
بشـيء لعـدم معرفتـه بماهيـة البلديـة
فعليـا .أمـا ريفـي فقـادر علـى تحويـل
بلديـة مثـل طرابلـس إلـى منجـم ذهـب
ال ينضـب.
الحريـري ال يملـك األسـلحة ملواجهـة
ريفـي الـ»باقـي ويتمـدد» ،وال املقاتلين.
فرئيـس تيـار املسـتقبل ال يجـد مـن

خصوم الحريري
السابقون لم يسعوا
إلى تحطيم صورته
كما يفعل ريفي اليوم
هـو قـادر علـى مزاحمـة ريفـي سـواء
وسـط نوابـه السـابقني أو الحاليين
أو املسـتقبليني :واحـد يصلـح فقـط
إلحيـاء ليالـي عـود رمضانيـة ،واحـد
يتمسـكن ليتمكـن أبنـاؤه مـن التوسـع
فـي أعمالهـم أكثـر فأكثـر ،واحد ينزوي
فـي لجـان املجلـس النيابيـة مبتعـدًا
عـن كل أوجـاع الـرأس الشـمالية ،وكل
اآلخريـن لـزوم مـا ال يلـزم .جديـا أحمـد
فتفـت عاجـز عـن الفـوز بختـم مختـار
فـي الضنيـة بقوتـه الذاتيـة ،النائـب
قاسـم عبـد العزيـز يتمتـع بحضـور
شـعبي لكنـه طبيـب ال تعنيـه املشـاكل
السياسـية مـن قريـب أو بعيـد .كاظـم
الخيـر إسـم علـى مسـمى .وال يبقـى
فـي السـاحة بالتالـي غيـر بـدر ونـوس
الـذي يسـتحيل علـى الحريـري نفسـه
أن يتعـرف عليـه لـو رآه عرضـا فـي
الشـارع .كان هنـاك خالـد ضاهـر
يمكـن الحريـري أن يسـتقوي بـه علـى
ريفـي ،فخسـره رئيـس املسـتقبل قبـل
أن يخسـر ريفـي .ومـن يدقـق بخارطـة
الشـمال يالحـظ وقـوف ريفـي علـى
قدميـه فـي طرابلـس وتحالفـه مـع
نائبين قويين فـي عـكار وعـدة شـباب
متحمسين فـي املنيـة والضنيـة ،فيمـا
يحمـي رئيـس حـزب القـوات سـمير
جعجـع ظهـره فـي املقلـب الشـمالي
اآلخـر .أمـا الحريـري فيتـكل علـى تيـار
مشـتت هزيـل تنخـر املجاعـة عظـام
مسـؤوليه ،وال يجـد فـي صفوفـه نائبـا
قويًا يتكل عليه أو حتى رئيس بلدية.
مصيبـة الحريـري ال تقـف عنـد
هـذه الحـدود :خصومـه السـابقون
لـم يسـلبوه أو يحاولـوا سـلبه
ماكينتـه كمـا يفعـل ريفـي اليـوم فيمـا
الحريـري عاجـز عـن تقديـم اللازم
لهـؤالء إلبقائهـم فـي صفـه .خصومـه

السـابقون مـا كانـوا يعلمـون بنقـاط
قوتـه تنظيميـا السـتقطابها كمـا
يفعـل ريفـي اليـوم ،ولـم يسـعوا أبـدًا
إلـى تحطيـم صورتـه وهالـة القداسـة
املحيطـة بـه .ويكفـي فـي هـذا السـياق
قـراءة مـا تحفـل بـه صفحات التواصل
االجتماعـي الشـمالية بحـق «جبن
الحريـري وخوفـه» و»نومـه فـي سـرير
األسـد» و»بيعـه املبـادئ» لتكويـن
انطبـاع عمـا تواجهـه «الحريريـة»
فعليـا .ومـا يشـاع هنـا فـي أوسـاط
ريفـي عـن رفضـه لقـاء الحريـري ملجـرد
التقـاط صـورة واشـتراطه عالنيـة
ً
عـودة الحريـري إلـى «الثوابـت» أوال
ً
ليـس تفصيلا أبـدًا .واسـتراتيجية
ريفـي تقـوم علـى التصعيـد السياسـي
بمـوازاة االنفتـاح الشـخصي ،فهـو
يهجـم علـى ميقاتـي ظهـرًا ويسـتفيد
مـن إفطـار الصفـدي عصـرًا ليختلـي
برئيـس الحكومـة السـابق .ومـن
يعـرف ريفـي يعلـم اتقانـه إبقـاء جميـع
الخطـوط مفتوحـة خالفـا ملـا يوحـي
بـه .وفـي مقابلتـه مـع موقـع «املـدن»
القط ّ
ـري يختصـر ريفـي املبـادرة
الحريريـة بأنهـا صفقـة تجاريـة بين
الحريـري وفرنجيـة وبـري وجنبلاط،
مؤكـدًا الشـائعات عـن قراء تـه للغيـب
ورؤيتـه األمـوات عبـر تأكيـده أن
«عظـام رفيـق الحريـري كانـت تهتـز
فـي القبـر حين دخـل الشـاغوري
بيـت الوسـط» .والشـاغوري هـذا هـو
رجـل االعمـال الزغرتـاوي جيلبيـر
الشـاغوري ،الـذي أدى دور الوسـيط
بين الحريـري والنائـب سـليمان
فر نجيـة .
أمـا األهـم مـن هـذا كلـه فهو إيجاد قائد
الجيـش العمـاد جـان قهوجـي أخيـرًا
شـخصية سياسـية «وازنـة» تتبنـى
ترشـيحه إلـى رئاسـة الجمهوريـة
وتطحـش بـه ،وال أحـد يعلـم مـن
يقـف خلـف إحـراق ترشـيح قائـد
الجيـش عبـر جعلـه بنظـر الحريـري
أقلـه مرشـح ريفـي .والخالصـة تفيـد
بعـدم معرفـة الحريـري كيـف يمكنـه
االسـتيقاظ مـن الكابـوس الـذي انفجـر
فـي وجـه أحالمـه الورديـة .وال شـك أن
اسـتمرار ريفـي وتجاهلـه الضغـوط
املختلفـة التـي يمكـن أن تمـارس عليـه
يهـددان الحريريـة علـى نحـو مخيـف
ً
فعلا .فالزعامـة الحريريـة تضخمـت
بعـد اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري
بحكـم الفـوز بمقاعـد الشـمال النيابية،
بعدما كان حجم الحريري األب معظم
ّ
صيداويا .ومن
مقاعد بيروت ومقعدا
هنـا بالتحديـد يظهـر التهديـد األكبـر
ملشـروع «املسـتقبل» ،منـذ انتخابـات
 2005النيابيـة ،وخصوصـا أن ريفـي
يجاهـر باختلاف أولوياتـه فـي مـا
خص رئاستي الحكومة والجمهورية
عـن أولويـات الحريـري.

(هيثم الموسوي)

طالب موظفون في مؤسسات تابعة
للتيار الحريري ،عبر مواقع التواصل
اإلجتماعي ،بـ «دفع رواتبنا التي لم
نقبضها منذ أكثر من  8أشهر إلطعام
ّ
وسد ديوننا ،أليس ذلك
عائالتنا
أفضل من هذه اإلفطارات؟».
ّ
الى ذلك ،أكد عدرة ،أن دعوات قد
ُو ّجهت إلى «خصوم» الحريري
السابقني ،وأبرزهم الرئيس نجيب
ميقاتي والنائب محمد الصفدي
والوزير السابق فيصل كرامي
وغيرهم .وقد أكدت مصادر مقربة
من ميقاتي أنه «سيحضر اإلفطار
شخصيًا ،هو وكوادر رئيسية في
تيار العزم ،ما يدل على تثبيت
التحالف بني الطرفني في االنتخابات
البلدية».
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اعتبر ضاهر زيارة الحريري بمثابة ّ
تحد له وبدأ بالتحريض
عليها ّ
مهددًا بافتعال مشاكل (مروان بوحيدر)

الحريري «ممنوع»
من زيارة ببنين...
خالد ضاهر بالمرصاد!
ميسم رزق
يبدأ الرئيس سعد الحريري اليوم جولة
طرابلسية تمتد ثالثة أيام ،وتتضمن ثالثة
إفطارات ،تبدأ مع طرابلس والكورة في معرض
رشيد كرامي الدولي ،يليه إفطار املنية ـ ـ الضنية
وزغرتا ،وتختتم مع إفطار في ببنني عكار.
ّ
الزيارة التي ستشكل فرصة للحريري إلعادة
تعويم نفسه وتياره في الشمال ،لن تخلو على
ما يبدو من توترات ،في ظل إرسال املنشقني
عن تياره إشارات سلبية ّ
تتوعد بخلق مشاكل
في حال زيارته مناطق محسوبة عليهم
معتبرين أنه «ال ُيمكنه تجاوزهم بسبب
شعبيًا،
ّ
ّ
حضورهم املحلي» .وفي مقدمة هؤالء النائب
خالد ضاهر الذي «رفض زيارة الحريري بلدة
ببنني في حال لم تمر الزيارة عبره» بحسب
معلومات «األخبار».
ويبدو أن اللقاء الذي جمع ضاهر والحريري
بعد عودة األخير من الخارج لم ُينه حالة
الفتور بني الرجلني ،كذلك لم ّ
يحد من طموحات
ضاهر بسحب الشارع الشمالي ملصلحته،
وهي طموحات بلغت ّ
حد وضع الشروط على
الحريري! فقد علمت «األخبار» أن «ضاهر
أبدى اعتراضًا على زيارة الحريري املقررة نهار
األحد لبلدة ببنني في عكار» .وتقول مصادر في
التيار إن «االعتراض جاء ألن الزيارة إلى البلدة
هي تلبية لدعوة من النائب السابق مصطفى
هاشم على إفطار سيقام في منزله» .وأشارت
املصادر إلى أن «امتعاض ضاهر ال يرتبط
فقط بعدم دعوته ،بل ألن العالقة بينه وبني
هاشم ليست بخير ،وهما تبادال االتهامات
بعد االنتخابات البلدية األخيرة» .وبحسب
املعلومات ،فقد اعتبر ضاهر الزيارة «بمثابة
تحد له ،وبدأ بالتحريض عليهاّ ،
ّ
مهددًا بافتعال
مشاكل أثناء حضور الحريري إلى البلدة».
مصادر بارزة في التيار ّ
أكدت أن «ضاهر ال
يستطيع تهديد الرئيس الحريري في عكار،
وليس له أن يفعل ما يريد» .وكشفت عن
«دخول شخصيات شمالية على خط الوساطة
لتفادي املشاكل ،خصوصًا أن الحريري اتخذ
قرارًا بتهدئة األمور مع الجميع ،لكن الوساطات
إصرار
لم تصل حتى اآلن إلى أي مكان ،في ظل
ً
ضاهر على أن يمر به الرئيس الحريري أوال
قبل تلبية الدعوة ،وينزل االثنان معًا إلى منزل
هاشم» .وفي ظل عدم جالء الصورة كاملة قبل
يومني من موعد الزيارةّ ،
تهرب النائب ضاهر
من اإلجابة عن مصير الوساطات ،ورفض الردّ
على أسئلة «األخبار» التي حاولت االتصال به
أكثر من ّمرة ،لكن مصادر الرئيس الحريري
أكدت أن زيارة الحريري لببنني قائمة «رغم أنف
ضاهر».
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مجتمع وإقتصاد
ّ
متقدمة» في مسحين جمعتهما مجموعة « »insider monkeyحول العالقات
تحقيق أخيرًاّ ،حقق لبنان «مرتبة
عربيًا في ممارسة العنصرية ،والثانية عالميًا بعد الهند .ليس «لقبًا» مفاجئًا
العرقية .حل في المرتبة األولى ّ
البلد ،خصوصًا في ظل الممارسات ّالتي باتت تثبت أنها لم ّ تعد ال حادثًا فرديًا وال استثناء وإنما
يحصده هذا ّ
ّ
ممارسات متجذرة ،حتى على هيئة تعاميم ومذكرات «رسمية» ،ليس أقلها مذكرة وزارة العمل حول تصنيف
العمال األجانب

العنصرية اللبنانية ال حاجة لالستطالعات
راجانا حمية
ينقسم الـطــابــور الـطــويــل أم ــام مدخل
ّ
دائـ ـ ــرة أمـ ــن عـ ــام بـ ـي ــروت إلـ ــى خــطــن.
واحد لإلناث وآخر للذكور .عند عتبة
ّ
ال ـخ ــط األول ،ت ـقــف ص ـبـ ّـيــة جــزائــريــة،
ً
وعلى مقربة منها ،يقف شــاب حامال
أوراقـ ـ ـ ـ ــه ...وت ـع ـب ــه .ي ـت ـقــدمــان بــات ـجــاه
الباب ،تدخل الصبية وبينما يحاول
اآلخ ـ ـ ــر الـ ـ ــدخـ ـ ــول ،ي ــدف ـع ــه ال ـع ـس ـكــري
ً
ال ـ ــواق ـ ــف هـ ـن ــاك لـ ـلـ ـت ــراج ــع ،قـ ــائـ ــا لــه
ـوت ج ـهــوري «إن ــت ط ــاع ب ــرا ،ما
ب ـصـ ٍ
ّ
بالشحاطة» .يرتبك الشاب
فيك تفوت
ّ
مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــرات الـ ـت ــي ص ـ ـ ــارت م ـعــل ـقــة
ً
بتلك «الـشـ ّـحــاطــة» ،مـحــاوال التماسك
ق ـ ــدر اإلمـ ـ ـك ـ ــان ،ك ــي ي ـف ـهــم الـ ــرابـ ــط مــا
بــن ال ــدخ ــول إلت ـمــام أوراق ـ ــه وطبيعة
«ال ـن ـعــل» ال ــذي ي ــؤوي قــدم ـيــه .يسأله
«مل ـ ـ ــاذا؟» ،فيجيبه بــإي ـمــاءة م ــن يــديــه
«هيك حـ ّـر» .يتابع الحديث معه «طب
مـ ــا هـ ـي ــدي البـ ـس ــة صـ ـن ــدل وفـ ــاتـ ــت».
عـ ـن ــده ــا ،ت ـس ـت ـن ـفــر كـ ــل ح ـ ـ ــواس رج ــل
ً
األمـ ــن ،ق ــائ ــا بلهجته الـغــاضـبــة «اي

 %36,3من المستطلعين حول
العالقات العرقية ال يرغبون
بمجاورة أشخاص من أعراق أخرى
البسة صندل ،بس ما شايف ادي فرق
بني اجريها واجريك؟».
حدث ذلك قبل ّأيام ،عندما ّقرر محمد
(اس ـ ــم م ـس ـت ـع ــار) ،ال ـ ـسـ ــوري ال ــاج ــئ
مــن جحيم الـحــرب فــي ب ــاده ،تجديد
عنصرية رجــل األمــن،
أوراق ــه ،فمنعته ّ
ال ـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض أن ـ ـ ــه ي ـل ـت ــزم ب ــأح ـك ــام
ال ـق ــان ــون وت ـط ـب ـي ـقــه ...ال ع ـلــى اس ــاس
«ال ـش ـ ّـح ــاط ــة» وال ـ ـفـ ــوارق ب ــن االرجـ ــل
واالق ـ ـ ــدام .ل ـكــن ،م ــا ح ــدث ه ـن ــاك ،أم ــام
املــرفــق الـعــام ال ــذي تــرابــط عند عتبته
يــومـيــا طــوابـيــر طــويـلــة مــن الــاجـئــن،
ليس «حادثًا ّ
فرديًا» وال هو عارض وال
استثناء ،بقدر ما ّهو مسألة بنيوية
ومؤسساتية متجذرة .قد يقول قائل
ّ
إن مثل هذه النماذج العنصرية لم تكن
واضحة أو ظاهرة في القوانني ،التي
كــانــت فــي معظمها «مـشـلـبـنــة» ،على
عــات ـهــا ،ول ـكــن م ــاذا ع ــن امل ـمــارســات؟
ّ
املطولة ألركــان الدولة
عن الخطابات
والـسـيــاسـيــن وغـيــرهــم مــن املــواطـنــن

ال ـت ــي ت ـن ـح ــدر ف ــي ع ـن ـصــري ـت ـهــا نـحــو
القاع؟ ماذا عن كل هذا؟
رب ـ ـم ـ ــا ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــواب يـ ـكـ ـم ــن فــي
الخبر الــواصــل مــن «بـ ـ ّـرا» ،عــن نتائج
م ـس ـ َـح ـ ْـن مـنـفـصـلــن حـ ــول ال ـعــاقــات
العرقية ،جمعتهما مجموعة تجارية
واق ـت ـص ــادي ــة يـطـلــق عـلـيـهــا «insider
ّ
 ،»monkeyاحتل لبنان ،في محصلتها،
املرتبة األول ــى عربيًا والثانية عامليًا
ّ
بعد الهند ،على سلم "العنصرية"!
ّ
أن «36.3
تـشـيــر ه ــذه املـجـمــوعــة إل ــى ّ
 %مـ ــن امل ـس ـت ـط ـل ـعــن قـ ــالـ ــوا إن ـ ـهـ ــم ال
يرغبون بمجاورة أشخاص من أعراق
أخرى ،فيما قال  % 64.3إنهم شهدوا
ح ــوادث عنصرية» .وإن كــان ال يمكن
اإلي ـم ــان كـلـيــا بـتـلــك الـنـتـيـجــة ،إذا ما
أخــذنــا بعني االعـتـبــار «ضــآلــة» العدد
شمل
املـسـتـهــدف فــي املـسـحــن ،حـيــث ّ
 85أل ــف شـخــص مــن  61ب ـل ـدًا ،إال أنــه
ال يـمـكــن إس ـقــاط «تـهـمــة» العنصرية
باملطلق .ففي لبنان ،ثمة مسار طويل
ّ
متجذر في بنيان هذا الكيان الصغير.
عنصرية أو في أحسن األحــوال عداء،
ّ
يتسرب مــع اللجوء الفلسطيني،
بــدأ
حني نبتت عبارة «الغريب» ،لتستتب
بعد ذلك «أنواع» كثيرة من العنصرية
ومسميات ،منها ما لحق بالعامالت
املنزليات والعمال السوريون (ما بعد
الخروج العسكري السوري وحتى ما
ً
قبله) ،وص ــوال إلــى عنصريتنا تجاه
ّ
الـنــازحــن الـســوريــن الــذيــن «يــدكــون»
هياكل االقتصاد اللبناني!
لكن ،وسط هذا الطوفان من العنصرية
ّ
ّ
«غريب» ،ننسى أن
تتجدد مع كل
التي
ّ
هـنــاك عـنـصــريــات م ـت ـجــذرة مـنــذ زمــن
ّ
على هيئة تعاميم وزاري ــة ومــذكــرات.
وفـ ــي م ـثــل هـ ــذه ال ـح ــال ــة «ن ـن ـط ـلــق من
الـنـصــوص الـقــانــونـيــة ،وش ــوي شــوي
ب ـن ـحـ ّـرف مـفـهــومـهــا ،أوقـ ــات بتعاميم
إداري ـ ـ ـ ــة أو مـ ـ ــذكـ ـ ــرات» ،يـ ـق ــول شــربــل
ن ـ ّـح ــاس ،وزيـ ــر ال ـع ـمــل ال ـس ــاب ــق .ومــن
ً
النماذج التي يمكن طرحها هنا مثال
ّ
م ــذك ــرة وزارة ال ـ ّع ـمــل ،الـ ـص ــادرة عــام
ّ
 ،1992الـتــي تصنف الـعــمــال األجــانــب
إلى فئات.
ّ
أت ــت ه ــذه امل ــذك ــرة لـتـصـنـيــف الـعـمــال
وتنظيمهمّ ،
فقسمتهم إل ــى  4فـئــات:
الفئة األولى وتضم «ممثلي الشركات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ومـ ـن ــدوبـ ـيـ ـه ــا ورؤس ـ ـ ـ ــاء
مجالس اإلدارة (…) وأصحاب املهن
الـ ـح ــرة غ ـيــر ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـت ـجــاريــة

مذكرة وزارة العمل ،تقرن الفئتان 3و 4دائمًا بنظام الكفالة فيما تعفى منه الفئتان 1و( 2هيثم الموسوي)
بحسب تصنيف ّ

ك ــاألط ـب ــاء وامل ـه ـن ــدس ــن وال ـص ـيــادلــة
وس ــواه ــم» ،أم ــا الـفـئــة الـثــانـيــة فتضم
«بــاقــي أصـحــاب العمل األجــانــب غير
امل ــذك ـ ّـوري ــن ف ــي ال ـف ـئــة األول ـ ـ ــى» ،فيما
ي ـص ــن ــف «األج ـ ـ ـ ـ ــراء األج ـ ــان ـ ــب ال ــذي ــن
ي ـع ـم ـلــون ف ــي م ــؤس ـس ــات وط ـن ـي ــة أو
أجـنـبـيــة» ف ــي الـفـئــة الـثــالـثــة املـقـ ّـسـمــة
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا إل ـ ـ ــى فـ ـ ـئ ـ ــات ،ت ـب ـع ــا ل ـق ـي ـمــة
الراتب وبعض «املميزات» ،فيما تقع
ال ـع ــام ــات «فـ ــي مـ ـن ــازل األفـ ـ ـ ــراد» في
الـفـئــة الــراب ـعــة .وه ـنــا ،يـقــول كاسترو
ع ـب ــدال ـل ــه ،رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الــوط ـنــي
ل ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال وامل ـس ـت ـخــدمــن في

ّ
لـبـنــان ،إن «ف ـكــرة التصنيف فــي حـ ّـد
ذاتها أمــر عــادل وطبيعي ،على األقل
لـنــاحـيــة ال ــرس ــوم املـسـتــوفــاة إذ ليس
من الطبيعي أن تدفع العاملة املنزلية
القيمة نفسها الـتــي يدفعها املــديــر».
أما في املمارسة« ،فحديث يطول عن
التمييز الطبقي والعنصرية» ،يتابع.
هــذا في املـبــدأ ،أمــا على أرض الواقع،
فـ«النمرة  1و 2تختلفان عن النمرة 3
و ،»4بحسب نحاس .وهنا ،االختالف
ً
ي ــأت ــي مـ ـث ــا «عـ ـل ــى ش ــاك ـل ــة الـ ـش ــروط
املفروضة ،حيث أن الفئتني األخيرتني
م ـق ــرون ـت ــن دائـ ـم ــا ب ـن ـظ ــام ال ـك ـف ــال ــة».

هــذا الـنـظــام ال ــذي ال مسمى لــه سوى
االستعباد ووضع العمال تحت رحمة
أصحاب عمل ومكاتب استقدام أشبه
ما تكون «بمكاتب اإلتجار بالبشر»،
يكمل عبدالله الحديث.
هذه سقطة أولى .أما السقطة الثانية
فهي «التمييز الطبقي» ،مــا بــن فئة
املــديــريــن وأصـحــاب الـشــركــات والفئة
الثانية ،التي يحلو لنحاس تسميتهم
بـ ــال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــى ،والـ ـفـ ـئـ ـت ــن
األخيرتني املحرومتني بحسب املذكرة
الــوزاريــة مــن اصطحاب عائالتهم أو
مـجـ ّـرد التفكير بتأسيس عائلة هنا

متابعة

حسم «مصير» مناقصة الكوستابرافا اليوم
هديل فرفور
ق ـ ّـرر مجلس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار ،أمــس،
"فرملة" مناقصة إنـشــاء املــركــز املؤقت
ل ـل ـط ـم ــر الـ ـصـ ـح ــي عـ ـن ــد م ـ ـصـ ـ ّـب ن ـهــر
الـغــديــر (مـطـمــر الـكــوسـتــابــرافــا) ،التي
ف ـ ـ ــازت ب ـه ــا ش ــرك ــة "ج ـ ـهـ ـ ُـاد ل ـل ـت ـجــارة
واملقاوالت" اململوكة من املقاول جهاد
الـ ـع ــرب .وب ـح ـســب م ـف ــوض الـحـكــومــة
ّ
لدى املجلس وليد صافي فإن "مجلس
اإلدارة ناقش أمس في جلسته موضوع
ّ
املناقصتني املتعلقتني بمطمري برج
ّ
ّ
حمود والكوستابرافا ،وقرر أن يوقف
الكوستابرافا
العمل بمناقصة مطمر
ُ
بــأسـعــارهــا ال ـحــال ـيــة" .وم ــن املـ ـق ـ ّـرر ،أن
يـعـقــد امل ـج ـلــس ال ـي ــوم اج ـت ـمــاعــا يبت
ّ
فيه القرار املتعلق بـ "مصير" مناقصة

ال ـكــوس ـتــابــرافــا .ووفـ ــق ص ــاف ــي ،هـنــاك
خ ـيــاران ّإم ــا ُمـفــاوضــة الـعــرب لخفض
أس ـع ــار املـنــاقـصــة ُالـبــالـغــة  62مليون
دوالرّ ،
وإما إعادة املناقصة.
ُيــذكــر أن ق ــرار الـ ـ "الـفــرمـلــة" ،ج ــاء عقب
إف ـت ـتــاح ال ـع ــروض املــال ـيــة للمناقصة
املـتـعـلـقــة بـ ــأشـغــال الـحـمــايــة الـبـحــريــة
وم ـع ــال ـج ــة ج ـب ــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات وإنـ ـش ــاء
املطمر في منطقة برج ّ
حمود ،وتقديم
شــركــة "خ ــوري لـلـمـقــاوالت" سـعــرا بلغ
 109م ــاي ــن دوالر ،ي ـت ـض ـم ــن كـلـفــة
اشـغــال اكـبــر بكثير مــن اشـغــال مطمر
ال ـك ــوس ـت ــاب ــراف ــا ،وااله ـ ــم ان االس ـع ــار
ال ـفــرديــة لــاشـغــال نفسها ج ــاءت اقــل
بـكـثـيــر م ــن االسـ ـع ــار ال ـت ــي ف ـ ــازت بها
شــركــة ال ـع ــرب ،ق ـ ّـدر مـفــوض الحكومة
ل ــدى مـجـلــس االن ـم ــاء واالعـ ـم ــار قيمة

الـ ـف ــارق بـيـنـهــا بــاك ـثــر م ــن  20مـلـيــون
دوالر .هــذا األمــر دفــع الــى طلب "إعــادة
النظر" في األسعار التي ّقدمها العرب
او اعادة املناقصة.
ي ـقــول صــافــي إن الـعـمــل ف ــي ُمـنــاقـصــة
ب ـ ــرج ح ـ ّـم ــود "م ـ ــاش ـ ــي" ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن
اإلس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا االس ـ ـ ـعـ ـ ــار
"مـ ـعـ ـق ــول ــة" .مـ ـ ــاذا ع ــن ت ـص ــري ــح وزي ــر
ُالداخلية والبلدايت نهاد املشنوق عن
مناقصة بــرج حـ ّـمــود لـناحية
"شبهة"
ّ
الـسـعــر امل ـتــدنــي جـ ـ ّـدا ،وبــال ـتــا ُلــي عــدم
اإلل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـش ــروط ال ـف ـنُ ـيــة امل ـ ـقـ ـ ّـررة؟
ي ـت ـســاءل صــافــي ح ــول "امل ـع ـطــى ال ــذي
اس ـت ـنــد ال ـي ــه امل ـش ـن ــوق ف ــي تـصــريـ ّحــه
ه ــذا" ،الفـتــا ال ــى أن "املـ ّجـلــس سيتخذ
إجراءات إحتياطية تتمثل برفع كفالة
ُح ـس ــن ال ـت ـن ـف ـيــذ ،ك ـم ــا ت ـج ــري ال ـع ــادة

ُسيرفع المجلس كفالة
في
حسن التنفيذ
ّ
مناقصة برج حمود

ع ـنــد ت ـقــديــم أي م ـن ــاق ـصــات بــأس ـعــار
م ـتــدنـ ّـيــة" .ه ــذا ال ـك ــام يـقـطــع الـطــريــق
اإلحتمال "التحليلي" الــذي أدلــى
أمــام
ُ
بــه بعض املتابعني والـقــاضــي بإعادة
مناقصة برج حمود "ما دامت ستعاد
مناقصة الكوستابرافا".

ّ
وفي ظل الحديث عن أن كالم املشنوق
يـ ـن ـ ّـم عـ ــن "عـ ـ ــدم رضـ ـ ــى" لـ ـف ــوز ش ــرك ــة
خ ــوري الـتــي "أط ــاح ــت" اتـفــاقــا ُمسبقا
بني عــدد من األط ــراف ُالنافذة ،يقضي
بفوز إحــدى الشركات امل ّ
قدمة (قيل إن
الشركة "املــرغــوب" فيها هي املجموعة
املـنــدمـجــة م ـيــاد أب ــو رجـيـلــي وشــركــة
 ،)Hiconتـتــوجــه األن ـظـ ُـار نـحــو موقف
ح ــزب ال ـطــاش ـنــاق م ــن امل ـنــاق ـصــة ومــن
ع ــرض شــركــة خ ــوري .وت ـقــول مـصــادر
الحزب لـ "األخبار" ،إنه ما من إعتراض
على شركة خوري "كما أنه ليس لدينا
املعايير
عرض يلتزم
ً
اعتراض على أي ُ ّ
والشروط الفنية املتفق عليها" ،الفتة
الـ ــى "عـ ـ ــدم إمـ ـت ــاك الـ ـح ــزب ش ــرك ــة أو
ّ
متعهدين ُمقاولني محسوبني عليه كي
يهاجموا شركة دون أخرى".
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ُ
القضاء يقفل
مطاحن لبنان الحديثة
أصدر قاضي األمور
المستعجلة في بيروت،
القاضي جاد معلوف،
قرارًا يقضي بضبط القمح
والطحين وسائر المكونات
وحجزها وإقفال مطاحن
«لبنان الحديثة» بالشمع
األحمر إلى حين استيفائها
الشروط .وهذا القرار هو
الثاني بعد األول الصادر
منتصف شهر نيسان...
وهو أيضًا الرسالة الثانية
للدولة المتقاعسة،
الممثلة بوزارات يفترض أن
تكون مهماتها سالمة
ّ
صحة المواطن

في لبنان ،حيث يسترزقون .ومن هنا،
«تبدأ العنصرية ،عندما يصبح حامل
الشهادة أو الصفة حرًا طليقًا ويبقى
الفقير ال ــذي يتقاضى رات ـبــا مــا دون
دون ال ـح ــد األدن ـ ــى ل ــأج ــور مــرهــونــا
ومحرومًا من أبسط الحقوق» ،يقول
عبدالله.
ً
ه ـكــذا م ـثــا ،اس ـت ـنــادًا لتعميم عقيم،
يصعب على عاملة منزلية أن تؤسس
لـعــائـلــة هـنــا أو أن تـنـجــب ،ألن ـهــا إذا
مــا فعلت ذلــك ،ستكون أمــام خيارين
أحالهما مر :إما أن ترحل مع عائلتها
أو أن ترمي بطفلها!

بقرار من قاضي األمور املستعجلة
ٍ
في بيروت ،القاضي جاد معلوف،
ُختمت مطاحن «لبنان الحديثة»
في مدينة بيروت بالشمع األحمر.
هذا الختم ،الذي ستتبعه «أختام»
أخـ ــرى ع ـلــى األرجـ ـ ــح ،ي ـضــع ح ـ ّـدًا،
ول ـ ــو ب ـس ـي ـط ــا ،مل ـط ــاح ــن تـطـعـمـنــا
صراصير و«بـعــر» فـئــران وفئرانًا
ميتة عـلــى أنـهــا خـبــز .باختصار،
ت ـط ـع ـم ـنــا «خ ـ ـ ـ ــرا» ،وه ـ ــي ال ـع ـب ــارة
ال ـت ــي ل ــم ت ـصــدم ـنــا ك ـث ـي ـرًا عـنــدمــا
ـامــة ،وائــل
قالها وزي ــر الصحة الـعـ ّ
أب ــو ف ــاع ــور ،ع ـنــد ان ـط ــاق ــة حملة
«الليسات» املطابقة وغير املطابقة
للمواصفات (حملة سالمة الغذاء).
صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،ك ـ ــان املـ ــوعـ ــد عـلــى
مقربة من جسر الفيات ،وتحديدًا
عـنــد مــدخــل مـطـحـنــة «ال ـحــدي ـثــة».
ح ـض ــرت م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـحــامــن
والناشطني إلى املطحنة ليشهدوا
ع ـلــى تـنـفـيــذ ق ـ ــرار م ـع ـل ــوف ،ال ــذي
ي ـق ـضــي «ب ـت ـك ـل ـيــف ال ـك ــات ــب زي ــاد
شـ ـعـ ـب ــان الـ ـكـ ـش ــف عـ ـل ــى امل ـط ـح ـنــة
والـتـحـقــق مــن الـكـمـيــات املــوجــودة
ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــح وال ـ ـط ـ ـحـ ــن
وجـ ــردهـ ــا إذا أمـ ـك ــن وض ـب ـط ـهــا»،
وم ــن ث ـ ّـم ختمها بــالـشـمــع األحـمــر
إل ــى «ح ــن ص ــدور تـقــريــر مــن قبل
الخبيرة املعينة مــن قبل املحكمة
ّ
يبي أن املستدعى بوجهها قامت

بكل التعديالت الالزمة التي تؤمن
الحد األدنى من الجودة والسالمة
املنتجات التي تبيعها» .غير
فــي َ
أن التنفيذ لــم يـكــن عـلــى مــا ي ــرام،
فقد ّ
تهجم العاملون فــي املطحنة

ع ـل ــى الـ ـح ــاض ــري ــن ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــار
«نظفوا األرضـيــات» ،بحسب
ّأنهم ّ
أحد املحامني .ولكن« ،الشطف» ال
مجبوال
يعني أن الرغيف لم يعد
ً
بالقوارض والصراصير.
ّ
والبقية آتية...
هذه املطحنة األولى
مــن طريق الـقـضــاء .وهــذه «رسالة
للدولة ،بــوزاراتـهــا ،املتقاعسة عن
مراقبة املطاحن وكــل مــا لــه عالقة
بـلـقـمــة ال ـن ــاس وص ـح ـت ـهــم» ،يـقــول
املحامي وليد أبو ّ
دية .وهي رسالة
أيـ ـض ــا «لـ ــوزيـ ــريـ ــن فـ ــي ال ـح ـكــومــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا يـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارع ـ ــان ألس ـ ـبـ ــاب
ش ـخ ـص ـ ّـي ــة ،ف ـي ـم ــا ال ـق ـم ــح ول ـق ـمــة
ع ـيــش الـ ـن ــاس م ـف ـلــوتــة ل ـحــال ـهــا»،
يقول محام آخــر .أمــا خبز الفقراء
ٍ
املجبول باألوساخ ،فـ«االتكال على
الله» .ال أكثر من ذلك وال أقل.
ج ــاء ال ـق ــرار مــن الـقـضــاء إذًا ،وهــو
الـقــرار الـثــانــي ،بعد ّ
األول الصادر
ع ــن م ـع ـلــوف أي ـض ــا ،وال ـ ــذي جــرى
ب ـمــوج ـب ــه خ ـت ــم «ص ــومـ ـع ــة» قـمــح
(أهراء) داخلية في إحدى املطاحن،
م ـن ـت ـصــف ن ـي ـس ــان املـ ــاضـ ــي .ق ــرار
ـاض ـ مواطن
صــادر عن شجاعة قـ ٍ
ق ـبــل ك ــل شـ ــيء ،ع ـنــدمــا ش ـعــر ب ــأن
ّ
ّ
«يمس كل مواطن مثله
هذا الخطر

يكشف تقرير
الخبير وجود قوارض
وصراصير

وي ـمــس صـ ّـحـتــه وص ـحــة أوالده»،
يـقــول ملحم خـلــف .وه ــذا إن عنى
شيئًا ،فهو يعني ّأنــه «ليس قــرارًا
ّ
موجهًا ضـ ّـد املـطــاحــن ،ولسنا في
وارد أن نقوم بهمروجة إعالمية،
ف ـمــا ي ـهـ ّـم ـنــا أب ـع ــد م ــن ذل ـ ــك ،وهــو
س ــام ــة الـ ـن ــاس ،ف ــي ظـ ــل تـقــاعــس
ّ
ال ـ ـ ــوزارات امل ـع ـنـ ّـيــة» ،يـتــابــع خـلــف.

وي ـض ـيــف« :إذا م ــا عـ ّـنــا أشـخــاص
مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن بـ ـ ــالـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ي ـ ــاخ ـ ــدوا
امل ـســؤول ـيــات ب ـج ـ ّـدي ــة ،فـنـحـنــا رح

نـ ـتـ ـح ـ ّـرك ألن م ـ ــا بـ ـق ــا بـ ــدنـ ــا ح ــدا
ي ـط ـع ـم ـي ـن ــا ق ـ ـمـ ــح ب ـ ـصـ ــراص ـ ـيـ ــر».
ومـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا« ،س ـن ـع ـم ــل ل ـل ــوص ــول
إلـ ـ ـ ــى إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
للسالمة الـغــذائـيــة» .بــالـعــودة إلى
ق ــرار ال ـقــاضــي ،فـهــو ل ــم ي ــأت «اب ــن
ساعته» ،فقد استغرق العمل على
تقدم أكثر
هذا األمر 3
أشهر ،حيث ّ
ٍ
من  35شخصًا ،بمن فيهم محامون
وممثلون عن جمعيات عـ ّـدة منها
ّ
جمعية حماية املستهلك ،بدعوى
أم ـ ــام ال ـق ـض ــاء «ب ـع ــدم ــا اس ـت ـفــزنــا
الـ ـتـ ـض ــارب بـ ــن وزيـ ـ ـ ــري ال ـصـ ّـحــة
واالقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي م ــوض ــوع ف ـســاد
تقدم
الـقـمــح» .على ّأن الــدعــوى لــم ّ
إال ب ـعــد إجـ ـ ــراء «م ـعــاي ـنــة فـ ّـن ـيــة»،
ع ـلــى واق ـ ــع الـ ـح ــال ،س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة
 336ـ أص ـ ــول م ـحــاك ـمــات مــدن ـيــة،
ح ـيــث «دخ ـل ـنــا إل ــى م ـطــاحــن ع ـ ّـدة
وأجرينا الكشوفات» .وبعد التقدم
بــالــدعــوى ،كـ ّـلــف الـقــاضــي معلوف
خبيرة للكشف على مطحنة لبنان
الحديثة ،فأصدرت فيها تقريرين.
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ح ـس ـم ــت
الـ ـس ــؤال :م ــاذا ن ــأك ــل؟ فـقــد أش ــارت
إل ــى وج ــود «تـكـتــات فــي صــوامــع
القمح (الصومعة رقــم  …)12كما
أن حــالــة الـعـنــابــر غـيــر مستوفية
ال ـ ـشـ ــروط ال ـص ـح ـي ــة(…) ووجـ ــود
قـ ــوارض وصــراص ـيــر ،إضــافــة إلــى
حالة املبنى مــن الــداخــل والـخــارج
وال ـن ــش ف ــي ظ ــل ع ــدم وجـ ــود آالت
ّ
لــرصــد الــرطــوبــة والـ ـح ــرارة (.»)...
ك ــل ذلـ ــك يـحـيـلـنــا ع ـلــى ال ـخــاصــة
التي استنتجتها الخبيرة بالقول
إن الـطـحــن «ح ـتــى حـيـنـمــا يخبز
ال تنتهي مـنــه ال ـشــوائــب ،وهــو ما
يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان»!
كــل ذلــك دفــع الـقــاضــي إلــى إصــدار
هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ب ـص ـف ــة امل ـس ـت ـع ـجــل،
مـ ـسـ ـتـ ـنـ ـدًا إلـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،أولـ ـهـ ـم ــا
أنـ ــه «م ــواط ــن ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى»،
وثــانـيـهـمــا أن «الـجـهــة املستدعية
ّ
مباشرة
ليست وحدها املتضررة
ً
م ــن أعـ ـم ــال امل ـس ـت ــدع ــى بــوج ـه ـهــا،
وإنـ ـم ــا ال ـخ ـط ــورة تـ ـط ــاول ال ـعــامــة
وتهدد السالمة».
أيضًا
ّ
ـاض،
ـ
ق
ضمير
»
ـز
ـ
ت
ـ
ه
«ا
،
ـا
ـ
ث
ـ
م
لـهــذا
ٍ
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ًــت الـ ـ ـ ـ ّ
ـذي ل ـ ــم ي ـس ـت ـش ـعــر
نعد
املـســؤولــون الـخـطــر ،وإن كـنــا ّ
اليوم  89الئحة غير مطابقة.
* نص قــرار قاضي األمــور املستعجلة
منشور على املوقع اإللكتروني
راجانا...

نقابات

مؤسسة كهرباء لبنان توجه إنذارًا للنقابة
ي ـس ـت ـمــر الـ ـسـ ـج ــال بـ ــن ن ـق ــاب ــة ع ـمــال
ومستخدمي مؤسسة كـهــربــاء لبنان
وم ـج ـل ــس إدارة امل ــؤس ـس ــة ف ــي ش ــأن
مـ ـصـ ـي ــر م ـ ـ ـشـ ـ ــروع شـ ـ ــركـ ـ ــات م ـق ــدم ــي
ّ
خدمات التوزيع ،الذي ينتظر بته قبل
 28حزيران الجشاري ،أي قبل شهرين
من موعد انتهاء فترة تمديد العقد مع
الشركات في  28آب.
تـلـ ّـوح النقابة بــاإلضــراب املـفـتــوح في
حــال التجديد للشركات ،إال أن إدارة
املؤسسة قررت مواجهة النقابة وإنكار
واج ـب ــات ـه ــا ف ــي ال ـت ـص ــدي لـلـصـفـقــات
الجارية مع مقدمي الخدمات .وذهب
مجلس إدارة املؤسسة باتجاه اتخاذ
إج ـ ــراءات لــوقــف مــا سـمــاه "مـخــالـفــات
قــانــونـيــة ال تـمــت إل ــى ح ـقــوق الـعـمــال
بــأي صلة" .واعتبرت مصادر مجلس

اإلدارة أن تدخل النقابة فــي مشاريع
تنفذ مع جهات أخرى "سابقة خطيرة"،
ولـ ـي ــس ل ـ ّـه ع ــاق ــة بــال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي،
باعتبار أنه لم يتخذ أي إجراء تعسفي
ب ـح ــق أي عـ ــامـ ــل .وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،ق ــرر
املجلس إرسال كتاب إلى وزارة العمل
ّ
يتضمن تفنيدًا للمخالفات القانونية
الـتــي ترتكبها النقابة والطلب إليها
اتـخــاذ اإلج ــراءات الــازمــة فــورًا لوقف
ّهــذه املـخــالـفــات .وق ــال مجلس اإلدارة
إنــه سيتخذ كــل اإلج ــراءات القانونية
للحفاظ على استمرارية املرفق العام
فــي ح ــال إصـ ــرار الـنـقــابــة عـلــى اتـخــاذ
أي قرار ال يتوافق مع أحكام القوانني.
كذلك كلف املجلس مصلحة القضايا
والشؤون القانونية إرســال كتاب إلى
ّ
يتضمن شرحًا
النقابة بمثابة إنــذار،

قانونيًا مسهبًا لهذه املخالفات وما
ي ـتــرتــب عـلـيـهــا م ــن ت ـب ـعــات قــانــونـيــة
وجــزائـيــة ،إضــافــة إلــى تخطي النقابة
لصالحياتها التي أنشئت من أجلها

وزج العمال واملستخدمني في قضايا
ال عالقة لها بحقوقهم.
رئـ ـي ــس ال ـن ـق ــاب ــة ش ــرب ــل ص ــال ــح ،أك ــد
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن االع ـت ـص ــام مـسـتـمــر،
اليوم ،وهــو ليس موجهًا ضد اإلدارة
حـ ـصـ ـرًا ،ب ــل ض ــد املـ ـس ــؤول ــن ع ــن كــل
امل ـطــالــب ال ـتــي رف ـع ـنــاهــا م ــن الـتــرفـيــع
إلى النظام الداخلي .واستغرب صالح
«البيانات الـصــادرة عن مجلس إدارة
امل ــؤسـ ـس ــة ،الـ ـت ــي وصـ ـف ــت إض ــراب ـن ــا
ب ــال ــاق ــان ــون ــي ،فـ ــي حـ ــن أن مـصـيــر
الشركات في صلب عملنا ،لكونها لم
تؤد الخدمة املطلوبة منها ،ما انعكس
على حقوقنا ومكاسبنا وتعويضاتنا
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـت ــآك ــل إذا اسـ ـتـ ـم ــرت ه ــذه
الشركات في عملها».
(األخبار)
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تقرير

ّ
التلوث يحاصر وادي الحجير
داني األمين
على ُ
مقر ٍبة من محمية وادي الحجير ،تندلع
يوميًا حرائق بـ "الجملة" .هناك ،على كتف
وادي الـسـلــوقــي ال ــذي يـقــع ضـمــن الـنـطــاق
الـعـقــاري للمحمية ،تنتشر ثــاثــة ّ
مكبات
عشوائية (اثـنــان منهما كانا معملي فرز
ُ
ل ـل ـن ـفــايــات) ،ح ـيــث ت ـح ــرق ال ـن ـفــايــات فيها
يوميًا.
يفصل بني هذه ّ
املكبات واملناطق السكنية،
أمتار قليلة كفيلة بتسريب الروائح املنبعثة
وسـ ـم ــوم ُ الـ ــدخـ ــان امل ـت ـص ــاع ــد إل ـ ــى ب ـيــوت
السكان املجاورة .إال أن الخطر البيئي على
السكان ال يقتصر على الـهــواء "املسموم"
فـحـســب ،بــل يشمل ت ـلـ ّـوث امل ـيــاه الجوفية،
ذلك أن العديد من اآلبــار اإلرتــوازيــة ُح َ
فرت
في وادي املحمية ،بسبب املخالفات البيئية
وعشوائية الحفر.
ُ ّ
ت ـشــكــل ه ــذه اآلب ـ ــار ،ال ـقــري ـبــة م ــن مـكـبــات
ال ـن ـف ــاي ــات ،م ـ ــورد املـ ـي ــاه الــرئ ـي ـســي آلالف
ُ َ
امل ــواط ـن ــن امل ـق ـي ـمــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وت ــض ـ ّـخ
مياهها إلــى الـقــرى والـبـلــدات امل ـجــاورة ،وال
سـيـمــا ف ــي ش ـقــرا وم ـيــس ال ـج ـبــل ،والحـقــا
إل ــى ال ـعــديــد م ــن ق ــرى وب ـل ــدات بـنــت جبيل
ومرجعيون.
ً
ً
مثال ،تقع هذه املكبات مباشرة فوق  5آبار
إرتوازية ُح َ
فرت في خالل السنوات املاضية
بهدف توفير حاجة أبناء املنطقة من املياه،
وهو ما يدل على "عبثية الحفر".
هــذه العبثية ّأدت إلــى جفاف نبع الحجير،
ال ــذي كــانــت مـيــاهــه تـمـتــاز بـغــزارتـهــا طــوال
فـصــل الـصـيــف ،وكــان
الـ ـف ــاح ــون ي ـع ـت ـمــدون
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ـ ــي إدارة
م ـ ـ ـطـ ـ ــاحـ ـ ــن الـ ـحـ ـجـ ـي ــر
املائية.
الــافــت أنــه بالقرب من
هــذه املـكـبــات املــذكــورة،
ث ـم ــة م ـك ــب آخـ ـ ــر ،ثـبــت
أن بعض املستشفيات
تعمد إلــى رمــي نفاياتها فيه .وعلى الرغم
مــن أن املــدعــي الـعــام البيئي كــان ّقــد اتخذ
ق ــرارًا بــإقـفــالــه بالشمع األح ـمــر ،إل أن أي
اج ــراء عملي حتى الـيــوم لــم يحصل إلزالــة
هذه النفايات الخطرة والسامة.
ُيذكر أن عددًا من رؤساء البلديات وفاعليات
من اعتصام على
املنطقة وأهلها نفذوا أكثر ُ
مقربة من نبع مرج الخوخ ،ملطالبة الجهات
املعنية بالعمل على إزالة النفايات ،رافضني
ّ
"تحمل البلديات نفقات إزالتها".
يرى رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي،
أن الدولة "يجب أن تتحمل جزءًا كبيرًا من
املـســؤولـيــة ،ألنـهــا كــانــت قــد أص ــدرت قــرارًا
في عام  2003يقضي بمنح البلديات التي
تنشئ مـعــامــل ف ــرز للنفايات دعـمــا ماليًا
إضــافـيــا ي ـعــادل  5أض ـعــاف املـيــزانـيــة التي
تـسـتـحـقـهــا ،لـكـنـهــا تــراج ـعــت ع ــن ذل ــك ،ما
حـ ّـمــل البلدية كلفة مالية ضخمة ملعالجة
نفاياتها" .يقول املهندس محمد بيضون إن
"ما وعدت به الدولة حينها هو الذي ّ
شجع
البلديات على إنشاء هذه العامل ،وتقاعس
الدولة عن تنفيذ ما وعدت به هو الذي أدى
إل ــى تــوقــف تشغيل بـعــض املـعــامــل وه ـ ّـدد
إقفال البعض اآلخر".
مــن جهته ،يقول رئيس بلدية خربة سلم
علي شــري ،إن "معمل نفايات البلدة حقق
نجاحًا الفتًا ،بسبب قدرته على استيعاب
ويعمل
نفايات البلدة (نحو  7أطنان يوميًا)ّ ،
على فرز النفايات وتخميرها ،لكنه يكلف
ال ـب ـلــديــة أك ـث ــر م ــن  25دوالرًا ع ـلــى الـطــن
الواحد".
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مال وأسواق

سفر
ّ
تكرست تركيا في السنوات األخــيــرة كوجهة سياحية ساعتين فقط ،تقع مدينة أنطاليا التاريخية ،التي تزدهر
أساسية لكثير من اللبنانيين الذين يطمحون إلى قضاء بالمنتجعات السياحية المنتشرة على شاطئ البحر األبيض
إجازة «قريبة» وغير مكلفة ماديًا...إلى حد كبير .على بعد المتوسط وتحت جبال طوروس

Palmiye
club med

اإلجازة العائلية
المثالية
هذا العام ّ
تقدم نخال أسعارًا مخفضة بنسبة  %15لجميع الحجوزات خالل الصيف

يرتكز تقديم المأكوالت بشكل أساسي على «البوفيه»

أنطاليا  -إيفا الشوفي
تترقب تركيا انـتـهــاء شهر رمضان
ب ـف ــارغ ال ـص ـبــر ك ــي تـنـطـلــق الـعـجـلــة
السياحية التي ترجوها مع بداية كل
مــوســم ،إذ تـعـ ّـول على شـهــري تموز
وآب ل ـت ـع ــوي ــض الـ ـغـ ـي ــاب امل ـل ـمــوس
للسياح ال ــروس الــذيــن غــابــوا عنها
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
املستجدة بني البلدين .فـ"املوسم لم
يـبــدأ بعد لـهــذا ال ـعــام" ،واملنتجعات
ال ـس ـيــاح ـيــة امل ـت ــرام ـي ــة ع ـل ــى أطـ ــراف
البحر األبيض املتوسط لم تصل إلى
طاقتها االستيعابية القصوى التي
اعـتــادتـهــا خ ــال ال ـسـنــوات املــاضـيــة.
ف ــي أن ـطــال ـيــا ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي "كـيـمــر"،
ع ــادة م ــا ي ـبــدأ مــوســم الـسـيــاحــة في
منتصف تموز ليستمر حتى نهاية
آب.
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة بـ ـ ــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ي ـس ـت ـس ـه ـل ــون ال ـس ـفــر
إل ــى أنـطــالـيــا ألس ـبــاب عـ ـ ّـدة ،أبــرزهــا
القرب الجغرافي ،إذ تحتاج الرحلة
م ــن ل ـب ـنــان إلـ ــى م ـط ــار أن ـطــال ـيــا أقــل
ّ
مــن ســاعـتــن .كــذلــك إن عــدم الحاجة
إل ــى "ف ـيــزا" لـلــدخــول إل ــى تــركـيــا يعد
ً
ً
عــامــا مـسـ ّـهــا النـتـقــاء مـســار السفر
في اإلج ــازات .وعليه ،باتت الوجهة
ال ـس ـيــاح ـيــة لـلـكـثـيــر م ــن الـلـبـنــانـيــن

تـتــركــز عـلــى ال ـســاحــل ال ـتــركــي حيث
امل ـن ــاظ ــر ال ـخ ــاب ــة ،اإلق ــام ــة املــري ـحــة
واألجواء الجاذبة.

منتجع عائلي بامتياز
يـقــع مـنـتـجــع  PALMIYEعـلــى خط
م ــرص ــوص بــاملـنـتـجـعــات .يـبـعــد عن
مدينة كيمر  5دقائق ،و 50دقيقة عن
مــديـنــة أنـطــالـيــا حـيــث ي ـغـ ّـص وســط
البلد بالسياح الــذيــن يــأتــون لرؤية
"كاليتشي" ،وهــي الـجــزء الـقــديــم من
مــدي ـنــة أن ـطــال ـيــا ال ـت ــي ك ــان ــت داخ ــل
أس ـ ـ ــواره ـ ـ ــا .تـ ـح ــت جـ ـب ــال طـ ـ ــوروس
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة وأمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـح ــر األبـ ـي ــض
امل ـت ــوس ــط ي ـح ـضــن امل ـن ـت ـجــع ال ـتــابــع
لـسـلـسـلــة  CLUB MEDالـفــرنـسـيــة
ّ
تنوعات الطبيعة .لــونــان يسيطران
ع ـل ــى امل ـش ـه ــد الـ ـكـ ـل ــي :زرق ـ ـ ــة ال ـب ـحــر
الـنـظـيــف ،وخ ـضــرة أوراق األش ـجــار
ّ
التي تلطف حــرارة الصيف املرتفعة
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة أنـ ـط ــالـ ـي ــا 20 .ه ـك ـت ــارًا
تنقسم بني الفندق الرئيس ،والقرية
ّ
الصغيرة أو  Villagioحيث تـتــوزع
األكواخ الصغيرة ()BUNGALOWS
بـ ــن أش ـ ـجـ ــار الـ ـصـ ـن ــوب ــر وال ـن ـخ ـي ــل
والـلـيـمــون ،بما مجموعه  724غرفة
وكوخ.
شــركــة "ن ـخ ــال" الـلـبـنــانـيــة هــي وكيل
 CLUB MEDفـ ــي ل ـب ـن ــان واألردن

والـكــويــت ،بـنـ ً
ـاء على اتفاقية ُوقعت
ع ــام  ،2005وت ـج ــري ع ـبــرهــا جميع
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــوزات م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدول إل ــى
مـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات  CLUB MEDحـ ــول
الـ ـع ــال ــم .ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـشــركــة
أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارًا مـ ـخـ ـفـ ـض ــة بـ ـنـ ـسـ ـب ــة %15
لـجـمـيــع ال ـح ـج ــوزات خ ــال الـصـيــف
إلـ ــى  ،PALMIYEإذ تـبـلــغ الـتـكـلـفــة
ال ـت ـق ــري ـب ـي ــة ل ــإق ــام ــة فـ ــي امل ـن ـت ـجــع
ملــدة أسـبــوع كــامــل لعائلة مــن ثالثة
اش ـ ـخـ ــاص مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  2200دوالر
تشمل باقة كاملة من املشروب واألكل
املـ ـفـ ـت ــوح والـ ـنـ ـش ــاط ــات ال ــري ــاض ـي ــة
واالسـ ـتـ ـجـ ـم ــام مـ ــن دون اح ـت ـس ــاب
أسعار تذاكر الطائرة.
امل ـيــزة األســاسـيــة ل ـ  PALMIYEهي
أن ـهــا مـنـتـجــع مـخـصــص لـلـعــائــات،
تجد فيه كل فئة عمرية مكانًا للفرح
والترفيه .فلألوالد ّ
حصة كبيرة من
ا ُمل ــرح امل ـقـ ّـدم عـلــى ط ــول الـشــاطــئ ،إذ
خ ّصصت لهم مساحات آمنة ّ
معدة
لتتناسب مع احتياجاتهم ،بمرافقة
ّ
فريق م ـ ّ
ومتخصص بالتعامل
ـدرب
ّ
ُ
مـ ـ ــع األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ي ـ ـ ـعـ ـ ــد ل ـ ـهـ ــم م ـخ ـت ـلــف
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــات الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة وال ـف ـن ـي ــة
واأللعاب.
تنقسم األمــاكــن املخصصة لألطفال
إلـ ـ ــى ثـ ـ ــاث م ـ ـسـ ــاحـ ــاتpetit club :
 medامل ـخ ـص ــص لـ ـ ـ ــأوالد مـ ــن عـمــر
س ـ ـن ـ ـتـ ــن إلـ ـ ـ ـ ــى  4سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات ،ح ـي ــث
ـان
تـتـنــوع الـنـشــاطــات بــن رس ــم وأغ ـ ٍ
وري ــاض ــات مــائـيــة… كــذلــك ه ـنــاك ال ـ
 mini club medاملـخـصــص ل ــأوالد
مــن عمر  5سـنــوات إلــى  10سـنــوات،
ويشتمل على سـيــرك ،نـشــاطــات في
الطبيعة ،وألعاب جماعية… وأخيرًا
هناك  club med passworldاملخصص
لـ ــأوالد م ــن عـمــر  11سـنــة حـتــى 17
سـنــة ،ويتضمن حـفــات موسيقية،
عروضًا فنية ،تخييمًا ،سينما...
ّأمـ ـ ـ ـ ــا األهـ ـ ـ ـ ـ ــل ،فـ ـل ــديـ ـه ــم كـ ـ ــل الـ ــوقـ ــت
ل ــاسـ ـت ــرخ ــاء وق ـ ـضـ ــاء وقـ ـ ــت مـمـتــع
فـ ــي املـ ـس ــاب ــح وامل ـ ـطـ ــاعـ ــم وامل ــاه ــي
وال ـ ـح ـ ـمـ ــامـ ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة امل ـ ــوج ـ ــودة
ج ـم ـي ـع ـهــا داخ ـ ـ ــل املـ ـنـ ـتـ ـج ــع .يــرت ـكــز
ت ـق ــدي ــم امل ـ ــأك ـ ــوالت ب ـش ـك ــل أس ــاس ــي

عـلــى "الـبــوفـيــه" ال ــذي يـضـ ّـم أصنافًا
متنوعة وكثيرة من املطابخ العاملية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــواف ــر مـخـتـلــف أنـ ــواع
امل ـش ــروب ــات ،تــدخــل جميعها ضمن
الباقة .باملقابل ،هناك أيضًا مطاعم
عديدة منها "البوسفور"" ،توبكابي"،
"أولـيـمـبــوس" وغـيــرهــا .كــذلــك يوجد
داخـ ـ ــل امل ـن ـت ـج ــع م ـل ـهــى ل ـي ـلــي ي ـقــدم

شركة «نخال» هي
وكيل  CLUB MEDفي
لبنان واألردن والكويت

م ـخ ـت ـلــف أن ـ ـ ــواع املـ ـش ــروب ــات وس ــط
ً
أجواء صاخبة ليال.

عطلة مفعمة بالنشاطات
ال يمكن زائ ـ َـر  PALMIYEأن يغادر
امل ـن ـت ـجــع م ــن دون ت ـج ــرب ــة الـ ـ ـ SPA
امل ــوج ــود ف ــي األوتـ ـي ــل وال ـ ــذي يضم
خيارات متعددة مثل الساونا وغرف
الـتــدلـيــك واالع ـت ـنــاء بــالـبـشــرة ،علمًا
أن ال ـت ــدل ـي ــك وعـ ــاجـ ــات الـ ـبـ ـش ــرة ال
تــدخــل ضمن الـبــاقــة .كــذلــك ال بــد من
امل ــرور على الحمام التركي املتوافر
في الـ  SPAالثاني الواقع في القرية،
وال ــذي يدخل ضمن الباقة ،لتجربة
فريدة ومريحة .كذلك يضم املنتجع
عـ ــدة م ـس ــاب ــح ،م ـن ـهــا م ـس ـبــح ه ــادئ
م ـخ ـصــص ل ـل ـك ـبــار ،م ـس ـبــح داخ ـل ــي،
م ـس ـب ــح ل ــأطـ ـف ــال ،م ـس ـب ــح ل ـل ـح ـمــام
التركي ومسبح للقرية.

الميزة األساسية لـ  PALMIYEأنها منتجع مخصص للعائالت
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مال وأسواق
قصة نجاح

أخبار وشركات

«باتشي»...

«ألفا» ّ
تكرم اإلعالميين

الشوكوال اللبنانية
إلى العالمية
مــن محل متواضع ف ًــي شــارع الحمرا افتتح عام
 ،1974الــى  160محال وخمسة مصانع منتشرة
حول العالم 42 .عامًا تختصر الرحلة التي خاضها
نــزار شقير ،رئيس مجلس إدارة مجموعة «باتشي»
التي ّ
تضم محال «باتشي» للشوكوال ومستلزمات
الـمــائــدة .ويلفت وول ــف أولـيـنـز ،مــن «مجموعة
الماركات،
أومنيكوم» المتخصصة في استراتيجية
ً
إلى «أن باتشي هي إحدى المؤسسات القادرة فعال
على التحول الى ماركة عالمية مهمة»

ال حــاجــة إلع ــداد ّبــرنــامــج لــإجــازة،
ف ــامل ـن ـت ـج ــع ي ـت ـك ــف ــل ب ـت ــوف ـي ــر ك ــاف ــة
وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــه م ـ ـ ــن الـ ـصـ ـب ــاح
ح ـتــى املـ ـس ــاء ،ض ـمــن بــرنــامــج غني
بـ ــال ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــات يـ ـمـ ـت ــد طـ ـ ـ ـ ــوال أيـ ـ ــام
األس ـ ـبـ ــوع .ي ــوم ـي ــا ،ه ـن ــاك مــوضــوع
رئ ـيــس ( )THEMEألجـ ــواء الـسـهــرة
ينسحب على املالبس والعروضات
ً
الفنية .نـهــار الجمعة مـثــا يسيطر
ال ـلــون األب ـيــض عـلــى املـنـتـجــع حيث
ي ـ ــرت ـ ــدي الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ثـ ـي ــاب ــا ب ـي ـض ــاء،
ليتابعوا بـعــد الـعـشــاء عــرضــا فنيًا
خاص في مسرح املنتجع ملوسيقى
امل ـغ ـن ــي ال ــراح ــل م ــاي ـك ــل ج ــاك ـس ــون.
ّ
مخصصة
ّأم ــا نـهــار األح ــد ،فليلته
لـ ـلـ ـب ــرازي ــل ،ح ـي ــث ي ــرت ــدي الـجـمـيــع
ثيابًا صفراء لحضور عرض راقص
برازيلي ،وهكذا دواليك.
خ ــال ال ـن ـهــار ،ي ـقـ ّـدم املـنـتـجــع فرصًا
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ت ـ ــرض ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع األهـ ـ ـ ـ ـ ــواء،
فــال ـن ـشــاطــات املــائ ـيــة مـتـنــوعــة تـبــدأ
بــركــوب األم ــواج ،الـكــايــاك ،التجذيف
ً
وصوال إلى الغوص .ويضم املنتجع
م ــاع ــب كـ ـ ــرة سـ ـل ــة ،كـ ـ ــرة ق ـ ـ ــدم ،ك ــرة
ش ــاط ــئ و 13م ـل ـع ـبــا ل ـك ــرة امل ـض ــرب
مـ ــع تـ ــوافـ ــر دروس خـ ــاصـ ــة .ك ــذل ــك
هناك مكان مخصص لرياضة رمي
ناد رياضي،
األسهم ،صفوف
زومباٍ ،
ّ
وري ـ ـ ــاض ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـسـ ــلـ ــق ،غــال ـب ـي ـت ـهــا
تدخل ضمن باقة الخدمات ّ
املقدمة،
وبالتالي ال حاجة الستعمال النقود
داخل املنتجع.
م ـف ـه ــوم اإلجـ ـ ـ ــازة عـ ـن ــد Club Med
تـ ــأسـ ــس عـ ـ ــام  1950عـ ـن ــدم ــا كـ ـ ّـرس
جـيـلـبـيــر تــري ـغــانــو وجـ ـي ــرار بـلـيـتــز،
مــا ُي ـعــرف بــاملـنـتـجـعــات الـشــامـلــة أو
 ،all inclusive resortsعبر تأسيس
سلسلة  Club Medالتي باتت تضم
ال ـ ـيـ ــوم  71م ـن ـت ـج ـعــا ح ـ ــول ال ـع ــال ــم.
ي ـق ــوم هـ ــذا امل ـف ـه ــوم ع ـلــى أن تشمل
اإلقامة في املنتجع ،جميع الخدمات
م ــن مــأكــل وشـ ــرب وت ــرف ـي ــه ،ومـعـظــم
النشاطات الرياضية واالستجمام.
ه ـ ـكـ ــذا ،بـ ـمـ ـج ــرد دخـ ــولـ ــك امل ـن ـت ـج ــع،
بــات بإمكانك االسـتـفــادة مــن أكثرية
الخدمات املتوافرة.

يـ ـكـ ـم ــن الـ ـ ـج ـ ــزء األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن س ـ ّـر
"بــات ـشــي" ف ــي شـخــص "قـبـطــانـهــا"
نـ ــزار ش ـق ـيــر .عــاق ـتــه بــال ـشــوكــوال
ل ــم تـ ــأت ع ــن ط ــري ــق ال ـص ــدف ــة ،بــل
ه ــي "قـ ـص ــة عـ ـش ــق" م ـن ــذ ال ـص ـغــر،
عـنــدمــا كــان يـعــاون أخــوالــه الــذيــن
ك ــان ــوا يـمـلـكــون م ـحــال لـلـشــوكــوال
فــي أسـ ــواق ب ـيــروت قــدي ـمــا .ورغــم
ح ـ ّـب ــه ل ـل ـش ــوك ــوال ،ل ــم ي ـك ــن شـقـيــر
يـ ــدرك أن ــه سـيـكــون يــومــا صــاحــب
أهـ ــم مـصـنــع ش ــوك ــوال ف ــي الـعــالــم
العربي ،وستصبح الشوكوال التي
ّ
يصنعها اسمًا تتداوله أهم املحال
العاملية.
عــام  1974افتتح شقير أول محل
"بــاتـشــي" لبيع الـشــوكــوال وهــدايــا
ع ـلــب االفـ ـ ــراح وال ـه ــداي ــا الـخــاصــة
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازل" ،ف ـب ـي ــع
الـشــوكــوال وعـلـبــة ال ـفــرح والـهــديــة
ي ـع ـنــي ب ــداي ــة مـ ـش ــوار ط ــوي ــل مــع
ال ــزب ــون .الـشــوكــوال هــي "بــاتـشــي"،
ويـ ـج ــب ت ـق ــدي ــم ال ـق ـي ـم ــة امل ـضــافــة
لـ ـل ــزب ــون ،ألن الـ ـش ــوك ــوال امل ـم ـ ّـي ــزة
وح ـ ــده ـ ــا ال تـ ـكـ ـف ــي ،وف ـخ ــام ـت ـه ــا
وقيمتها ال تكتمالن إال من خالل
الــزيـنــة والـتـصـمـيــم والـعـلـبــة التي
تحتويها .من هنا كانت "باتشي"
ّأول مـ ـ ــن أطـ ـ ـل ـ ــق م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ه ــدي ــة
الشوكوال" ،يقول شقير.
بـعــد انـ ــدالع ال ـحــرب األهـلـيــة سنة
ّ
 ،1975ول ـ ـت ـ ـخـ ــطـ ــي االن ـ ـك ـ ـمـ ــاش
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،اف ـت ـتــح
شقير فرعني لـ"باتشي" في ّ
عمان
وفرعًا في الكويت ،وترافق ذلك مع
افتتاح مصنع في ضاحية بيروت
لـتـصــديــر ش ــوك ــوال "ب ــات ـش ــي" الــى
الكويت واالردن والسعودية.
الـ ـي ــوم ،ي ـش ـمــل ان ـت ـش ــار "بــات ـشــي"
 26دول ـ ـ ــة هـ ـ ــي :لـ ـبـ ـن ــان ،س ــوري ــا،
االردن ،مصر ،السعودية ،الكويت،
البحرين ،قطر ،االم ــارات العربية
امل ـت ـح ــدة ،ال ـي ـمــن ،ت ــون ــس ،تــركـيــا،
قـبــرص ،الـيــونــان ،بولندا ،فرنسا،
بــريـطــانـيــا ،أوك ــران ـي ــا ،ك ـنــدا ،ســان
مارينو ،استراليا ،ماليزيا ،الهند،
بروناي ،نيجيريا وساحل العاج.
وتباع في محال "باتشي" حوالى
 360مــاركــة مــن أرق ــى األس ـمــاء في
عــالــم مـسـتـلــزمــات امل ــائ ــدة وأوان ــي
الكريستال والبورسولني والفضة.
ولــ"بــاتـشــي" اســم فــي عــالــم الفضة
خ ــاص بـهــا ،ف ــ"روي ــال سيلفر" من
ابـتـكــار وتـصـنـيــع مـعــامــل الشركة
اللبنانية .وتستورد "باتشي" من
دور إيطالية وفرنسية وانكليزية
وم ــن اوروبـ ـ ــا ال ـشـًـرق ـيــة ،ال سـ ّـيـمــا
ت ـش ـي ـك ـيــا ،اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى اس ـت ـي ــراد
ب ـع ــض ال ـق ـط ــع م ــن الـ ـص ــن .وع ــن
عالمة "رويال سيلفر" يقول شقير
"إنها ذات مستوى رفيع وأسعارها

مناسبة ملختلف امليزانيات .كذلك
ن ـط ـل ــب مـ ــن املـ ـص ــان ــع االوروبـ ـ ـي ـ ــة
تـصـمـيــم مـجـمــوعــات خــاصــة بـنــا،
ّ
وي ـ ـتـ ــولـ ــى م ـص ـ ّـم ـم ــون ت ــزوي ــده ــم
بالرسوم التي نحتاجها".
االن ـط ــاق ــة ن ـحــو ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي،
ب ـ ـح ـ ـس ـ ــب شـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت م ــن
ال ـس ـع ــودي ــة ،ح ـي ــث كـ ــان ش ــوك ــوال

«باتشي» اليوم
موجودة في 26
دولة حول العالم

"ب ــات ـش ــي" يـلـقــى رواج ـ ــا الف ـت ــا ،ما
دفــع الـشــركــة الــى افـتـتــاح  23فرعًا
ف ــي امل ـم ـل ـكــة .وي ـل ـفــت ال ــى أن لــدى
"بــات ـشــي" خـطــة الفـتـتــاح  12فرعًا
جديدًا في اململكة في الفترة املقبلة.
"بعد افتتاح فــروع السعودية ،لم
ي ـعــد م ـص ـنــع بـ ـي ــروت ق ـ ــادرًا عـلــى
نزار شقير ّ
مكرمًا
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تـلـبـيــة ك ـم ـيــات اإلنـ ـت ــاج ،فــأنـشــأنــا
مصنعًا في املدينة الصناعية في
ج ـ ّـدة ،هــو واح ــد مــن أكـبــر مصانع
الشوكوال في الشرق األوسط .بعد
ال ـس ـع ــودي ــة اف ـت ـت ـح ـنــا ف ــروع ــا فــي
اإلم ــارات العربية املتحدة وعمان
وقطر والبحرين واليمن ،لتصبح
مجموعة محال باتشي مؤلفة من
 65فرعًا في العالم العربي ما عدا
الـفــروع املنتشرة فــي لبنان .كذلك
أنشأنا مصنعًا في دبي وآخر في
ال ـق ــاه ــرة .وسـنـفـتـتــح قــري ـبــا فــرعــا
ف ــي ط ـه ــران وآخ ــر ف ــي مـيــامــي في
الواليات املتحدة االميركية".
وألن الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر أهـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـب ـ ــادئ
ً
"ب ــات ـش ــي" ،وع ـم ــا بـمـبــدأ ال ــري ــادة
وت ــوس ـي ــع م ــروح ــة امل ـن ـت ـجــات ،تم
ع ــام  2015اف ـت ـتــاح مـصـنــع جــديــد
لـلـشــوكــوال فــي منطقة سبلني في
إق ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــروب ،ه ــو االكـ ـب ــر فــي
منطقة الشرق االوسط.
"شـ ـكـ ـرًا ع ـل ــى الـ ـش ــوك ــوال" (merci
 )pour le chocolatع ـب ــارة غــالّـبــا
مـ ــا ي ـ ــردده ـ ــا ش ـق ـي ــر ال ـ ـ ــذي ســخــر
خـبــرتــه الـطــويـلــة ليجمع بــن كــرم
الشرق وفعالية الغرب ،بني حرفية
ال ـت ـقــال ـيــد وأح ـ ــدث الـتـكـنــولــوجـيــا
الصناعية ،بني املحتوى الساحر
ملـ ـ ـ ــذاق ال ـ ـشـ ــوكـ ــوال ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـ ّـده ــا
بـشـغــف وعـلـب ـهــا ال ـف ـن ـيــة امل ـم ـيــزة.
ورغـ ــم ك ــل ال ـص ـعــوبــات وامل ـط ـبــات
التي عصفت بمسيرتها الحافلة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى سـ ـ ـن ـ ــن ،اس ـت ـط ــاع ــت
"ب ــاتـ ـش ــي" أن ت ـب ـقــى ق ـص ــة ن ـجــاح
لبنانية عاملية.
ّ
*ي ـشــار إل ــى أن شـقـيــر وق ــع كتابه
"ن ــزار شـقـيــر ...مـسـيــرة ن ـجــاح" في
أي ـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي ،وع ـ ـ ــاد مـ ــن خــالــه
ال ـ ــى زم ـ ــن ط ـف ــول ـت ــه ح ـي ـن ـمــا بـنــى
ّ
تحول واقعًا أساسه شغف
حلمًا
الشوكوال" .الشوكوال هي باتشي"،
عبارة أكدها شقير مرارًا في كتابه.
(األخبار)

أقــامــت شركة ألـفــا ،ب ــإدارة أوراسـكــوم
لــاتـصــاالت ،إفـطــارهــا الـ ّـسـنــوي على
شــرف الصحافة واإلع ــام في مطعم
السلطان ابــراهـيــم فــي وســط بـيــروت،
ّ
تـخــلـلــه تـجــربــة حـيــة عـلــى خــدمــات ال ـ
 4G+ LTE-Aتـ ـم ــت عـ ـب ــر مـحـطــة
الـ+4Gمن ألفا التي تغطي املنطقة التي
وضعتها الشركة في الخدمة مؤخرًا
لتكون من اولــى محطات ال ـ  +4Gفي
لبنان.
واظهرت التجربة التي توالها الفريق
الـهـنــدســي فــي ألـفــا الـســرعــات العالية
الـ ـت ــي ت ـت ـي ـح ـهــا هـ ـ ــذه ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
لـل ـم ـش ـتــركــن .ول ـف ــت رئ ـي ــس مجلس
إدارة ش ــرك ــة ألـ ـف ــا وم ــدي ــره ــا ال ـع ــام
م ــروان الـحــايــك أن ــه قــد "وص ـلــت 300
مـ ـحـ ـط ــة  +4Gج ـ ــاه ـ ــزة ل ـل ـت ــرك ـي ــب.
وضعنا  41محطة منها فــي الخدمة
مـ ــن أص ـ ــل  1300م ـح ـط ــة سـتـغـطــي
 %99من األراضــي اللبنانية" .وأشار
إلــى ان "تكنولوجيا الـ ــ4G+ LTE-A
ستسمح للمشترك باختبار سرعات
تتراوح بني  150و 200ميغابيت في
الثانية ،وقد تصل السرعات إلى 250
ميغابيت فــي الـثــانـيــة ضـمــن شــروط
محددة".

«بنك مصر لبنان»...
إفطار لالجئين
السوريين

أقــام بنك "مصر لبنان" بالتعاون مع
لجنة اإلنـقــاذ الــدولـيــة ( )IRCإفـطــارًا
ً
رمـضــانـيــا لـنـحــو خـمـســن ط ـفــا من
أطفال الالجئني السوريني وعائالتهم
الــذيــن يعملون فــي ش ــوارع العاصمة
ب ـيــروت ،فــي مسعى ال ــى تـطــويــر أداء
املساهمني لجهة تعزيز ثقافة العطاء
واملسؤولية االجتماعية لكل فــرد بما
يتماشى مع استراتيجيته للمسؤولية
االجتماعية .يذكر أن برنامج حماية
األط ـفــال الـعــامـلــن فــي ال ـش ــوارع ،الــذي
أطلقته لجنة اإلن ـقــاذ الــدولـيــة ()IRC
ً
يساهم في مساعدة نحو  150طفال
شـ ـه ــري ــا مـ ــن خـ ـ ــال إشـ ــراك ـ ـهـ ــم فــي
نـشــاطــات ترفيهية فــي ب ـيــروت ،وذلــك
ب ـهــدف مـنـحـهــم لـحـظــات م ــن الـطـفــولــة
الطبيعية ومساعدتهم على التعافي
م ــن الـ ـص ــدم ــات والـ ـضـ ـغ ــوط ــات ال ـتــي
يواجهونها يوميًا ،الــى جانب تطوير
مـهــاراتـهــم الـعــاطـفـيــة واإلب ــداع ـي ــة .هــذا
وتقوم اللجنة بمساعدة أكثر من 120
ً
طفال ممن يعانون من عمالة األطفال
للعودة الى املدرسة.
للمناسبة اعتبر مدير عام بنك مصر
ل ـب ـنــان فـ ــادي ال ــداع ــوق "أن لــرمـضــان
خصوصية مميزة ،لذلك نحاول رسم
ب ـس ـمــة ع ـلــى وج ـ ــوه ه ـ ــؤالء األطـ ـف ــال.
فنحن نقدر االيجابية التي يتمتعون
ب ـهــا وهـ ــي ب ـن ـظــرنــا م ــن األمـ ـ ــور الـتــي
تستحق أن نتأمل فيها مع بداية كل
يوم".
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رأي

يوم لجأ األوروبيون إلى سوريا وفلسطين ومصر
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مديرا التحرير:
إيلي شلهوب،
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
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زياد منى
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـت ــزاي ــد ف ـيــه م ـيــل بعض
ش ـعــوب أوروب ـ ــا لـلـيـمــن حـيــث ف ــاز الـعــديــد
م ــن األح ـ ــزاب الـيـمـيـنـيــة امل ـت ـطــرفــة ،إل ــى حد
ما ،ليس فقط بمقاعد إضافية في مجالس
النواب ،بل أيضًا تمكنت من انتزاع أغلبية
األصــوات لتشكيل حكومات ،كما نــرى ذلك
فــي بــولــونـيــا وامل ـجــر وسـلــوفــاكـيــا وفنلندا
والـســويــد ،وغـيــرهــا .كما أن ازدي ــاد شعبية
اليمني املتطرف فــي غربي أوروب ــا نفسها،
كما رأينا حــدوث ذلــك في النمسا وأملانيا،
قد أصبح «يقلق» األنظمة هناك.
م ــوض ــوعـ ـن ــا هـ ـن ــا لـ ـي ــس م ـش ـك ـل ــة ص ـع ــود
اليمني املـتـطــرف بحد ذات ــه وإنـمــا ارتباطه
بحمالت مـعــاديــة لــأجــانــب مــن ذو البشرة
غـيــر الـبـيـضــاء عـلــى نـحــو ع ــام ،والــاجـئــن
واملهاجرين على وجه الخصوص.
ال شــك فــي أن ازدي ــاد فقر فـئــات واسـعــة من
ش ـعــوب أوروب ـ ــا يـســاهــم إل ــى حــد كـبـيــر في
تسعير الحمالت على اآلخر ،غير األوروبي.
لكن ذلك التدهور في األوضاع االقتصادية،
وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ــي م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاح ــي ال ـح ـي ــاة
ال ـخ ــاص ــة والـ ـع ــام ــة ،س ـب ـبــه ل ـي ــس م ــوج ــات
الالجئني واملهاجرين غير الشرعيني ،وإنما
ضـغــوط الـعــوملــة والـسـيــاســات االقتصادية
النيوليبرالية .وقــد أكــد أخـيـرًا رئـيــس أحد
أهم مراكز البحوث االجتماعية في أملانيا أن
السياسة االقتصادية هناك لم تعد «اقتصاد
السوق االجتماعي» ،وهــو تعبير سياسي
ً
ت ـض ـل ـي ـلــي أصـ ـ ــا ه ــدف ــه ت ـج ـنــب اس ـت ـخ ــدام
املـفــردة «الرأسمالية» ،كما يطلق عليه في
أملانيا وغيرها ،بل دخلت تلك الدول مرحلة
«اقتصاد السوق  -الالجتماعي» ،وسنعود
إلى هذا في عرض آخر.
األجـ ــانـ ــب ف ــي أمل ــان ـي ــا وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ــدول
األوروب ـي ــة ،ال يشكلون ضغطًا عـلــى ســوق
ال ـع ـمــل ،بــل إن كـثـيـرًا مـنـهــم ،واألتـ ـ ــراك على
نـحــو خ ــاص ،وعــددهــم فــي أملــانـيــا أكـثــر من
مليوني ف ــرد ،يــدعـمــون االقـتـصــاد األملــانــي
وي ـس ــاه ـم ــون ف ــي س ــد ع ـج ــز امل ـج ـت ـم ــع عــن
حاجاته إلى العمالة في بعض فروع سوق
العمل.
لقد تــابـعـ ُـت التغطيات الصحافية املــؤيــدة
لسياسة املستشارة األملانية أنجيال ميركل،
بفتح أبــواب البالد لالجئني السوريني ،مع
تحفظي الشخصي على تعميم تلك الصفة،
فلم أجد أي إشارة فيها إلى حقيقة تاريخية
مـثـبـتــة ،ل ــم ي ـمــر عـلـيـهــا وق ــت طــويــل م ــا قد
يسوغ تيهها في أنفاق النسيان .الحقيقة

ً
ت ـقــول :إن دوال فــي «ال ـش ــرق األوس ـ ــط» هي
فلسطني ومصر وســوريــة وإي ــران تحديدًا،
اسـتـقـبـلــت إبـ ــان ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة الـثــانـيــة،
أيضًا مع تحفظنا على تلك الصفة ،أعــدادًا
هائلة من الالجئني األوروبيني الفارين من
جـحـيــم ال ـح ــروب واالض ـط ـه ــاد ف ــي بــادهــم
ِّ
وسنفصل في األمر تاليًا.
قبل ذلــك ،قــد يـقــول قــائــل :إن تلك ال ــدول لم
تكن مستقلة ،ولذلك فــإن انتقال الالجئني
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن إلـ ـيـ ـه ــا ل ـ ــم يـ ـك ــن بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـلــى
دع ــوة مــن حـكــومــاتـهــا وإن ـمــا ب ـم ـبــادرة من
ال ــدول املـسـتـعـ ِـمــرة ،أي فــرنـســا وبريطانيا
وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة .هـ ــذا
صـحـيــح ،لـكــن كـتــب الـتــاريــخ ال تــذكــر بــروز
أي اع ـ ـتـ ــراض ش ـخ ـص ـيــا ك ـ ــان أو ش ـع ـب ـيــا،
م ــن أه ــل ال ـب ــاد املـسـتـقـ ِـبـلــة لــاج ـئــن على
ت ــواج ــده ــم .ل ــم ن ــر ح ـم ــات م ــن أي صـنــف
ض ــد ال ــاج ـئ ــن األوروب ـ ـيـ ــن ال ـق ــادم ــن من
الـيــونــان ويوغسالفيا وبــولــونـيــا وغيرها
من شعوب أوروبا ،ناهيك عن أي تصرفات
مشينة بــل وهمجية كالتي تـحــدث حاليًا
فــي بعض دول أوروب ــا الشرقية والغربية
املستقبلة لالجئني واملهاجرين ،مثل إحراق
ِ
املآوي وسط هتاف السكان املشجعة لتلك
ال ـج ــرائ ــم امل ــوص ــوف ــة ،وال ق ـتــل أج ــان ــب وال
وال ...ول ــم ن ـقــرأ فــي أي صحيفة أي مقالة
تطالب بوقف توطني الالجئني األوروبيني
ال ـف ــاري ــن م ــن ب ــاده ــم ألس ـب ــاب اقـتـصــاديــة
أكثر منها سياسية أو فكرية.
لـنـنـظــر أي ـض ــا ف ــي س ـيــاســة ال ـس ــوي ــد تـجــاه
ُ
الالجئني ،والتي تعد مثالية ،في ظن البعض.
فعندما بدأ تدفق الالجئني السوريني إليها،
عملت الــدولــة على استئجار كــافــة األمكنة
ال ـف ــارغ ــة امل ـت ــواف ــرة ف ــي الـ ـب ــاد ،م ــن قــاعــات
ـاف سابقة ومــا إلــى ذلــك .كما
وفـنــادق ومـشـ ٍ
عـمـلــت عـلــى اسـتـئـجــار أك ـ ــواخ خـشـبـيــة في
مناطق شديدة البرودة ومنها الواقعة في
املـنـتـجــع ال ـس ـيــاحــي ال ـب ـحــري ف ــي ب ـل ــدة رو
( )Rååبكلفة  42دوالرًا للفرد والليلة .لكن
م ــع ت ـح ـســن ال ـط ـق ــس ،رفـ ــض أصـ ـح ــاب تلك
امل ــراف ــق ت ـمــديــد ع ـقــودهــم م ــع وك ــال ــة إغــاثــة
الالجئني الحكومية ألن السائح السويدي
يــدفــع نـحــو مـئــة دوالر لـلـفـتــرة نـفـسـهــا ،ما
اضطر الالجئني للمغادرة بعدما تعودوا
عـلــى الـحـيــاة فــي الـبـلــدة والـتـحــق أبـنــاؤهــم
بــاملــدراس وأقــامــوا عــاقــات شخصية .على
الــاجـئــن اآلن االنـتـقــال إل ــى مـنــاطــق أخــرى
ال يزورها االعتدال املناخي ،وليست محط
أنـظــار الـسـكــان .لنقارن الحـقــا هــذا بمصير
الالجئني األوروبيني في «الشرق األوسط»،

مخيم الالجئين اليونانيين في النصيرات في فلسطين
مخيم الشط في مصر

ّ
«مكارثية» من نوع جديد ،لم يسبق لها مثيل في بلد فولتير ،تطاول كل
يستبد بفرنسا مناخ مقلق ،أشبه بصيد الساحرات.
«العداء
األصوات التي ترتفع إلدانة إسرائيل وفضح جرائمها ،والتضامن مع الشعب
الفلسطيني .التهمة الجاهزة طبعًا هي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وسياسية عدة في فرنسا ،في حملة االضطهاد المنظم تلك،
ثقافية
للسامية» ،أو «تمجيد االرهاب»! وتشارك نخب ومؤسسات
بحق صحافيين وناشطين سياسيين واجتماعيين ،إما بشكل مباشر ،أو خضوعًا لالبتزاز الذي يمارسه اللوبي الصهيوني .والحزب
االشتراكي الفرنسي لألسف ،بكوادره وسياسييه شريك أساسي في حملة «التطهير الفكري» تلك .آخر ضحايا هذا االضطهاد،
ّ
ّ
المفوض الوزاري لمكافحة العنصرية والالسامية في الحكومة الفرنسية
الناشطة آية رمضان التي ّادعى عليها جيل كالفرول،

عن قمع الشعب الفلسطيني
على نحو عام ...وعن تغريدة
على وجه الخصوص
آية رمضان *
م ـس ــاء يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء ف ــي  8حـ ــزيـ ــران ،فتح
فلسطينيان النار في ّ
حي في مدينة تل أبيب
على مقربة من ّ
مقر وزارة الدفاع .وسرعان ما
بدأ تداول األنباء حول العملية عبر شبكات
التواصل االجتماعي العربية والفلسطينية
وأط ـل ــق عـلـيـهــا اس ــم «عـمـلـيــة رمـ ـض ــان» مع
هاشتاغ «االنتفاضة مستمرة».

وبما أنني ناشطة عربية أحمل الجنسية
ال ـفــرن ـس ـيــة وم ـنــاه ـضــة لــاس ـت ـع ـمــار ،فــأنــا
ناشطة فــي شبكات التضامن مــع القضية
الفلسطينية في فرنسا منذ أكثر من عشر
سـنــوات .وأنــا مــن الــذي يشككون بالعقيدة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ويـ ـنـ ـظ ــرون إل ـي ـه ــا ك ـم ـشــروع
الستعمار فلسطني.
مـ ــن خ ـ ــال ت ـغ ــري ــدت ــي ،أعـ ــربـ ــت عـ ــن دع ـمــي
ملقاومة الشعب الفلسطيني .فالطرف الذي

يمارس القمع هو من يحدد أشكال العنف
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـخــدمــه ال ـ ـطـ ــرف املـ ـقـ ـم ــوع .وف ــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أن ــا أؤي ــد كــل أش ـكــال مقاومة
َ
للمستعمر .إن عملية تل أبيب هي
املستعمر
ِ
وسيلة للتعبير عــن «الـتــواجــد السياسي»
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ،ح ـتــى ي ـظ ـه ــروا ل ـل ـعــالــم أن
االنـتـفــاضــة لــم تنته وأن املـقــاومــة مستمرة
ط ــامل ــا ي ـس ـت ـمــر االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،واالسـ ـتـ ـيـ ـط ــان،
وال ـف ـص ــل ال ـع ـن ـص ــري ،وحـ ـم ــات االع ـت ـقــال
الواسعة واالعتباطية ،وحصار غزة ،وسلب
األراض ــي ،وتدمير الـبـيــوت ،واذالل الــرجــال
والنساء واألطفال ،وجرائم الحرب.
ً
ولكان موقفي مماثال لو تعلق األمر بثورة
العبيد إبان تجارة العبيد عبر األطلسي أو
حــروب التحرير الوطنية كما فــي الجزائر
وفييتنام وال ـكــام ـيــرون .إال أن ه ــذا املــوقــف
ال ـس ـيــاســي ال يـعـنــي ال ـف ــرح مل ــوت املــدن ـيــن.
فـمــوت أي إن ـســان هــو دائ ـمــا سـبــب للحزن،
وفـ ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ،ال ــدول ــة االس ـت ـع ـمــاريــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وح ـك ــوم ـت ـه ــا ال ـح ــال ـي ــة هــي

املسؤولة عن سقوط القتلى ،كما ّ
أقر عمدة
تل أبيب.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى الـ ـج ــدل ال ـ ــذي ت ـس ـب ـبــت بــه
تغريدتي ،ال ّ
بد من اإلشــارة إلى أنها تأتي
في السياق الفرنسي البحت املتعلق بحالة
الـطــوارئ القائمة دائمًا .فمنذ ثالثة أشهر،
يـتـعــرض حــزبــي الـسـيــاســي «ح ــزب السكان
األصـ ـلـ ـي ــن ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة»  PIRل ـه ـج ـمــات
م ـن ـظ ـمــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،مـ ــن بــن
قياداتها جيلز كــافــرول ،املـنــدوب ال ــوزاري
ملحاربة العنصرية ومـعــاداة السامية ومن
خلفه في اتحاد الطالب اليهود في فرنسا
 l’UEJFومـنـظـمــة  SOS Racismeوراب ـطــة
م ـنــاه ـضــة ال ـع ـن ـصــريــة وم ـ ـعـ ــاداة الـســامـيــة
.LICRA
تزعم هذه املنظمات العمل باسم مناهضة
العنصرية ومحاربة اإلره ــاب ،إال أنها في
الواقع تهدف لتظهير النضال الفلسطيني
م ــن أجـ ــل ال ـح ــري ــة ع ـل ــى أنـ ــه إره ـ ـ ــاب ي ـمـ ّـس
أوروبا ،وتسعى لكسر مناهضة العنصرية
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من الالدولة إلى النسبية
والدولة المدنية ...كيف؟
ال ــذي ــن وف ـ ــدوا إل ـي ـهــا ق ـبــل ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الثانية وفي أثنائها.
املراجع ذات العالقة تقول :إن أعداد الالجئني
األوروب ـي ــن إلــى فلسطني وســوريــة ومصر
ك ــان ــت ت ـع ــد ب ـع ـش ــرات اآلالف ،آخ ــذي ــن فــي
االعتبار أن عــدد سكان تلك البالد كــان أقل
من  %10من أعــدادهــم حاليًا ،وأن الضائقة
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي اجـتــاحـتـهــا وص ـلــت في
فلسطني وسورية إلى حد املجاعة.
الالجئون األوروبـيــون الـفــارون من بالدهم
في شرقي أوروبا ودول البلقان ،إلى «أرض
امليعاد» العربية و«الشرقأوسطية» جاءوا

أعداد الالجئين
األوروبيين كانت تعد
بعشرات اآلالف

إلى بالدنا عبر مختلف الطرق ،عبروا أهوال
الـبـحــر املـتــوســط وسـلـكــوا ال ـطــرق الجبلية
الوعرة ،وتحملوا ذات املشاق التي يالقيها
الالجئني إلى أوروبا في أيامنا هذه ،وربما
أكثر.
الــاج ـئــون األوروبـ ـي ــون إل ــى فلسطني أقيم
ل ـهــم مـعـسـكــر ف ــي ال ـن ـص ـي ــرات ال ــواق ـع ــة في
غــربــي فـلـسـطــن حـيــث تـمـتـعــوا بــاحـتـضــان
الفلسطينيني املـقـيـمــن فــي املـنـطـقــة الــذيــن
قــدمــوا لــأط ـفــال أل ـعــابــا وع ــرائ ــس وم ــا إلــى
ذل ــك ،مــا دفــع بــأحــد القائمني على املعسكر
للقول :إن األوض ــاع هنا أفضل من رديفها
في الواليات املتحدة.
أمــا فــي ســوريــة فقد أقيمت لهم معسكرات
إي ــواء فــي ري ــف حـلــب حـيــث تــوافــرت لديهم
ف ـ ــرص ـ ــة االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاك بـ ــال ـ ـس ـ ـكـ ــان والـ ـتـ ـنـ ـق ــل
واالختالط بحرية كاملة.
الـفــارون إلــى مصر أقيمت معسكرات إيــواء
ل ـه ــم ف ــي ك ــل م ــن ي ـن ــاب ـي ــع م ــوس ــى وال ـش ــط
وطـ ـلـ ـمـ ـب ــات ،ورغ ـ ـ ــم أن ب ـع ـض ـهــا ك ـ ــان يـقــع
ف ــي مـنــاطــق نــائـيــة إال أن ــه سـنــح لبعضهم
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن امل ــوق ــع ل ــاص ـط ـي ــاف عـلــى
ضفاف البحر األحـمــر القريب منهم (انظر
املـصــورات العائدة إلــى إدارة األمــم املتحدة
للغوث والتأهيلUnited Nations Relief /

Rehabilitation

and

 Adminstration.)UNRRA
تمهيدًا الستقبال الالجئني أقامت الحكومة
البريطانية وكالة خاصة بهم أطلقت عليها
اس ــم «إدارة ال ـغــوث والــاج ـئــن فــي الـشــرق
األوســط» Middle East Relief and Refugee
 Adminstration - MERRAوالـتــي وضعت
عام  1944تحت سلطة حلفاء الحرب الذين
عرفوا باسم األمم املتحدة؛  -أال يذكرنا هذا
بتأسيس وكالة األمم املتحدة لغوث وتأهل
الالجئني ( )UNRWAللفلسطينيني الذين
طردوا من بالدهم وفق اتفاقيات سايكس-
بيكو ومؤتمر الصلح في باريس!
أم ــا إيـ ــران فـقــد اسـتـقـبـلــت بــن عــامــي 1939
و 1941نـحــو أربـعـمـئــة أل ــف الج ــئ بولوني
قدموا إليها بطريق بحر قزوين ،وأحوالهم
ب ــائـ ـس ــة .الـ ــذيـ ــن م ـ ـ ــروا ب ـت ـج ــرب ــة االنـ ـتـ ـق ــال
إل ــى إي ـ ــران إبـ ــان ف ـتــرة ف ــراره ــم م ــن بــادهــم
تـ ـح ــدث ــوا عـ ــن اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال اإليـ ــران ـ ـيـ ــن لـهــم
بــال ـقــول :الـشـعــب اإلي ــران ــي ال ـصــديــق أحــاط
بــالـحــافــات وه ــم يـصــرخــون بكلمات ال بد
أنها كانت للترحيب بنا .لقد قدموا لنا عبر
نوافذ الحافالت املكسرات والتمر والبازالء
امل ـح ـم ـص ــة م ـ ــع ال ــزبـ ـي ــب وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ــرم ـ ــان.
البولوني الــذي أخبر الصحافة األميركية
بذلك كان معلمًا وانتقل للعيش في مدينة
إصفهان ،ولــم يجبر هو وأبـنــاء جلدته من
الالجئني على اإلقامة في معسكرات .نقول
هذا أيضًا للحكومة البولونية التي ترفض
على نحو قاطع استقبال أي الجــئ سوري
أو غير س ــوري (انـظــر الفيلم عــن استقبال
الالجئني البولونيني في إيــران على نسخة
املوقع االكتروني).
في املقابل ،استطالعات الرأي في الواليات
املتحدة في ذلك الحني أظهرت رفض الشارع
ال ـق ــاط ــع الس ـت ـق ـبــال أي الجـ ــئ م ــن أوروبـ ـ ــا،
ق ـبــل بـ ــدء مـ ـط ــاردة ال ـي ـه ــود ف ــي أمل ــان ـي ــا في
 ،1938/11/9وبعدها.
ك ـل ـمــة أخـ ـي ــرة ،امل ـس ـل ـمــون والـ ـع ــرب ه ــم من
ّ
مــكـنــوا الـيـهــود مــن الـحـفــاظ عـلــى هوياتهم
ال ــدي ـن ـي ــة وم ـن ـح ــوه ــم ال ـح ـم ــاي ــة ال ـج ـســديــة
والفكرية عبر نحو ألف وخمسمئة عام ،أما
أوروبا فقد خلقت مناخًا عنصريًا ولد الفكر
الصهيوني العنصري املتعصب واملتخلف.
لنتذكر ،جميعًا ،هــذه الصفحات املضيئة
من التعايش السلمي في تاريخنا وبالدنا،
مـقــارنــة بــاألحـقــاد والـكــراهـيــة الـتــي يزرعها
الـتـكـفـيــريــون ورعــات ـهــم مــن أعـ ــراب الخليج
الفارسي ،ولنرفعها في وجه الفكر العصبي
املتطرف في أوروبا.

الحالية ،بتهمة «تمجيد االرهاب» بسبب تغريدة لها ّ
ّ
تحيي
ّ
ّ
الفدائية ،وقد تصل عقوبة الحكم إلى
عملية تل أبيب
السجن سبع سنوات وودفع غرامة قدرها  ٦٠٠ألف يورو .كما
ذهب االشتراكي كالفرول ،في حديث إلى «الفيغارو» ،إلى ّ
حد
ّ
المطالبة بحل حزب «السكان االصليين للجمهورية» ألنه لم يدن
موقف آية رمضان ،وهي احدى ناشطاته البارزات
السياسية ،والوقوف في وجه حركة املقاطعة
وس ـحــب االس ـت ـث ـم ــارات وفـ ــرض الـعـقــوبــات
 ،BDSوهي الحركة التي تستهدفها الدولة
الـفــرنـسـيــة بشكل خ ــاص ،حـيــث تسعى مع
إســرائـيــل لتشبيهها بـمـعــاداة السامية من
أجل تجريمها.
ف ــي ال ــواق ــع ،فــرن ـســا ه ــي ال ــدول ــة الــوح ـيــدة

المفارقة أن األشخاص
الذين يهاجمونني كانوا
يتباكون على محمد علي

الـتــي تــزعــم تبني القيم الديمقراطية فيما
تحاكم ناشطني يدعون للمقاطعة .إذ تعرف
املقاطعة تاريخيًا بارتباطها بالصراع من
أجل الحرية ،بدءًا من حركة الحقوق املدنية
فــي الــواليــات املـتـحــدة إلــى جـنــوب أفريقيا،
مرورًا بالهند.
ّأم ـ ـ ــا ذروة املـ ـف ــارق ــة ف ـه ــي أن األشـ ـخ ــاص
أنفسهم الذين يهاجمونني كناشطة ،كانوا
يتباكون ّ
لتوهم على الــراحــل محمد علي،
فيما يستمرون في اضطهاد األحياء الذين
يشاركونه أفكاره ويحيونها.
أنا أرفض إذًا ّكل االتهامات املوجهة ّ
إلي .إن
موقفي هو مناهضة االستعمار ،وهذا يقوم
إذًا على تأييد مقاومة الشعوب الخاضعة
لالستعمار.
ّ
فرنسية ،مناضلة في حزب Les
* ناشطة
 Indigènes de la Républiqueالفرنسي،
ّ
األصليون» في
والترجمة املمكنة هي «السكان
احالة إلى التسمية التي ّ كان يطلقها املستعمر
على أهل البالد التي يحتلها

عصام نعمان *
ب ـعــض ج ــوان ــب امل ــاض ــي غــال ـبــا م ــا ي ـم ـتـ ّـد ف ــي ال ـحــاضــر.
كذلك الحاضر يمتد فــي املستقبل .الــواقــع إن كثيرًا من
ماضي لبنان ،على صعيد املــوروث السياسي الطائفي،
بقي ممتدًا في حــاضــره ،فهل يمتد كثيره أو قليله إلى
مستقبله؟ إنه السؤال – الهاجس .سؤال اليوم والغد.
ف ــي م ـح ــاول ــة اإلج ــاب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ،ي ـجــد امل ــواط ــن
املسؤول نفسه محكومًا بأن يضع الحاضر في حسابه.
والـحــاضــر ينطق بحقيقة جــارحــة هــي ان لبنان مــا زال
في حال الالدولة ،أو في حال «الدولة الفاشلة» ،على حد
تعبير مجلة «فورن بوليسي»  Foreign Policyاألميركية،
إذ يحتل املرتبة  18من أصل « 60دولة» في حال مماثلة.
إنها  ،في رأيي ،حال «الفوضى املنظمة» التي ُيحسن أهل
الشبكة السياسية القابضة نشرها وضبطها وفق وتيرة
تحددها في الغالب مصالحهم الفاجرة.
النظام ،إذًا ،راتع في حال «الالدولة» .استمراره في هذه
الـحــال ،وســط األزم ــات والـتـحــديــات اإلقليمية والــدولـيــة
ً
ّ
املتفاقمةُ ،يشكل خطرًا ماثال على الكيان وقــد يتسبب،
ً
ً
عاجال أو آجال ،في انهياره.
ّ
تفادي االنهيار يتطلب معالجة مركزة وموضوعية .هذه
بــدورهــا تتطلب وقـتــا .إنـهــا مـســار وليست مـجــرد قــرار.
غير ان مباشرتها باتت حاجة استراتيجية ال تحتمل
التأخير.
ٌ
ٌ
ونهج نابعان من
خيار
الديمقراطية هي
املدنية
الدولة
إن
َ َ
املرضية من حيث ان اللبنانيني
تشخيص لحال لبنان
يـتـصــرفــون ،ح ـيــال ال ـحــاجــات وال ـخ ـي ــارات والـتـحــديــات،
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،كــأع ـضــاء في
كيانات طائفية أو مذهبية حينًا أو كأبناء شعب واحد
حينًا آخر.
ح ـيــال ال ـحــاجــات وال ـخ ـي ــارات وال ـت ـحــديــات االقـتـصــاديــة
واالجتماعية يتصرف اللبنانيون ،غالبًا ،كأبناء شعب
واحـ ـ ــد ،إذ ل ـيــس ث ـمــة اق ـت ـص ــاد م ـس ـلــم وآخ ـ ــر مـسـيـحــي،
مـهــن وض ـمــانــات صـحـيــة واجـتـمــاعـيــة مـسـلـمــة وأخ ــرى
مسيحية ،ضــرائــب ورس ــوم مسلمة وأخ ــرى مسيحية.
أمــا حيال الحاجات والـخـيــارات والتحديات السياسية
واالستراتيجية فيتصرف اللبنانيون ،غالبًا ،كأعضاء
في كيانات طائفية أو مذهبية .يتجلى ذلك أكثر ما يكون
حيال مواضيع الحريات العامة؛ تعديل الدستور؛ الحرب
والسلم؛ املعاهدات واالتفاقات الدولية؛ املــوازنــة العامة
ل ـلــدولــة؛ الـخـطــط اإلن ـمــائ ـيــة الـشــامـلــة وال ـطــوي ـلــة امل ــدى؛
التنظيم أو التقسيم اإلداري للدولة؛ قانون االنتخابات
وحل املجلس النيابي؛ قانون الجنسية؛ وقوانني األحوال
الشخصية.
نرى ،والحال هذه ،أن يجري تخصيص مجلس الشيوخ
املـنـصــوص عليه فــي امل ــادة  22مــن الــدسـتــور بصالحية
النظر في القضايا واملواضيع األساسية واالستراتيجية،
على ان تبقى ملجلس النواب ،املفترض ان يجري انتخاب
أعضائه على أســاس وطني الطائفي ،صالحية شاملة
بكل القضايا واملشاريع ،بما فيها تلك التي ينظر فيها
مجلس الشيوخ لكونه صاحب والية شاملة للنظر والبت
بكل القضايا واملواضيع بحكم وظيفته التشريعية.
إن عدم اعتماد خيار الدولة املدنية الديمقراطية ،والتلكؤ
في اعتماد النهج املؤدي إلى بنائها وضمان حسن أدائها
واحد من احتمالني ،وربما إلى كليهما:
سيفضيان إلى
ٍ
االحتمال األول ،ان يحدث املزيد من الشيء نفسه ،أي ان
يبقى لبنان في حــال الــادولــة ،وبالتالي ساحة متاحة
لالستعمال من جانب أطــراف محلية وإقليمية ودولية،
لـتـحـقـيــق أغـ ـ ــراض أو تـصـفـيــة ح ـس ــاب ــات شـخـصـيــة أو
سياسية أو استراتيجية.
االحتمال الثاني ،ان يحاول احــد الكيانات الطائفية أو
كيان
املذهبية او السياسية ،منفردًا أو بــاالشـتــراك مــع
ٍ
أو أك ـثــر ،ب ـقــواه الــذاتـيــة أو بالتحالف مــع ق ــوة إقليمية
او دول ـي ــة ،الـسـي ًـطــرة عـلــى الـنـظــام وسـلـطــاتــه ومـقــدراتــه
وتوجيهه وجهة معينة تخدم أهدافه ومصالحه.
تـسـتــرعــي االن ـت ـبــاه وااله ـت ـم ــام ،ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،نـشــوء
ظاهرة بالغة األهمية في لبنان وبلدان املشرق العربي،
كما في سائر بلدان غرب آسيا .انها ظاهرة نشوء كيانات
ً
سياسية غير حكومية ،كتنظيمات املقاومة مثال ،تمتلك
ق ــدرات اقـتـصــاديــة وفنية وعسكرية وازن ــة ،كما تتمتع
ّ
يتكون
بــدعــم أهـلــي مــؤثــر وعــابــر ملختلف الـفـئــات الـتــي
منها الشعب أو االجـتـمــاع السياسي فــي بلد املنشأ أو
مسرح العمليات ،أو نابع مــن احــد مـكـ ّـونــات الشعب أو
االجتماع السياسي كالطائفة أو املذهب أو األثنية ذات
الكثافة العددية.
تزداد فعالية هذه الكيانات غير الحكومية إذا ما حظيت
بدعم قوة إقليمية أو دولية مقتدرة إذ يصبح بإمكانها
خوض معارك بل حروب على نطاق واسع وملدة طويلة.
هــذه املــواصـفــات تنطبق على تنظيمات ناشطة حاليًا
كاملقاومة اللبنانية (حــزب الله) واملقاومة الفلسطينية
(«حـ ـم ــاس» وال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي) وامل ـق ــاوم ــة الـعــراقـيــة
(التنظيمات املنضوية في اطار «الحشد الشعبي»).
إلى حزب الله ،فإن كيانات أخــرى في لبنان ذات تكوين
طائفي غالب ،كــ«الـقــوات اللبنانية» و«تـيــار املستقبل»،
لديها ال ـقــدرات واإلم ـكــانــات وال ـك ــادرات الــازمــة لتوليد
فعالية ميدانية مؤثرة تتيح لها ممارسة ضغوط على
النظام قد ترتقي إلى حد تطويعه والسيطرة عليه .لكن

فــي غ ـمــرة ال ـص ــراع قــد تـنـتــدب ق ــوى امل ـقــاومــة اللبنانية
وسائر القوى الوطنية الحية نفسها لالضطالع بدور
إصــاحــي إجــرائــي مباشر يتوسل العصيان املــدنــي في
حال واصل أركان الشبكة السياسية القابضة والكيانات
الفئوية التي تواليها اعتماد تقليد االصطراع واالقتتال
لتمييع املسألة اإلصالحية والتهرب من واجب الدفاع عن
لبنان ضد خطر الـعــدوان الصهيوني وتهديد اإلرهــاب
التكفيري.
مع كيانات غير حكومية ،قوية وفاعلة كتلك ّ
املنوه بها،
ً
ّ
يتحول لبنان ســاحــة لـحــروب أهلية ،محلية وذات بعد
إقليمي ،مديدة وكارثية.
ّ
ه ــذا االحـتـمــال يـجــب أال يـتـحــول أب ـدًا إل ــى خ ـيــار .واجــب
القوى الوطنية الحية بل قدرها ان ترتفع إلــى مستوى
األخطار املحدقة بالكيان ،بما هو مشروع دولة ووطن،
ملـبــاشــرة نـضــال مــوصــول فــي سبيل بـنــاء الـخـيــار األول
واألمثل :الدولة املدنية الديمقراطية.

المخرج من األزمة
لبنان اليوم في حال فراغ «رسمي» ،بمعنى سلطوي:
في  24ايار  2014شغرت سدة رئاسة الجمهورية بانتهاء
ّ
واليـ ــة الــرئ ـيــس م ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان ،ول ــم يـتـمــكــن مجلس
النواب من انتخاب رئيس بديل رغم دعوته  40مرة لعقد
جلسة مخصصة لهذه الغاية.
منذ  3تشرين الثاني  2014ولغاية اواخر تشرين الثاني
 2015لم ينعقد مجلس النواب ،ال في جلسة عامة وال في
جلسة استثنائية ،ملمارسة مهامه التشريعية.
مــن  9تـمــوز ولـغــايــة  25آب  ،2015ثــم مــن  28آب ولغاية
منتصف تشرين الثاني  2015لم ينعقد مجلس الوزراء،
بـسـبــب ق ــرار بـعــض الـكـتــل الـبــرملــانـيــة مـقــاطـعــة وزرائ ـهــا
الجتماعاته.
شـلــل السلطتني الـتـنـفـيــذيــة والـتـشــريـعـيــة انـعـكــس على
االدارات واملؤسسات واملرافق العامة الخدمية فتالشت
فعاليتها أو كادت.
اقـ ـت ــرن ش ـلــل ال ــدول ــة ب ـت ـفــاقــم ازمـ ـ ــات م ــزم ـن ــة :ال ـك ـهــربــاء
واملــاء والنفايات واالنترنت ،ناهيك عن تدهور الوضع
االقتصادي – االجتماعي وتصاعد الدين العام الــى ما
يربو على  80مليار دوالر أميركي.
ك ــل هـ ــذه االزم ـ ـ ــات وال ـت ـح ــدي ــات ل ــم ت ـح ـمــل اهـ ــل ال ـن ـظــام
الـسـيــاســي عـلــى إع ــادة الـنـظــر بسياساتهم أو بمعايير
أدائـ ـه ــم االم ـ ــر ال ـ ــذي ادى الـ ــى انـ ـ ــدالع ح ــراك ــات شعبية
ّ
معارضة كان ابرزها ذلك املتعلق بالنفايات.
ّ
ي ـق ــودن ــا االع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــذا ال ــواق ــع ال ـف ــاس ــد وامل ـع ــق ــد الــى
استنتاج عاجل وماثل هو ضرورة استنفار مجموعات
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ك ـمــا الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة اإلصــاح ـيــة
املـعــارضــة ألهــل السلطة بغية اط ــاق حملة جماهيرية
واسعة تطرح مطلب إنهاء عهد سلطة العجز التي يمدد
اهـلـهــا ألنفسهم فـيـهــا ،والـضـغــط عليهم بـكــل الــوســائــل
املتاحة واالستثنائية لحمل ممثليهم في مجلس النواب
ع ـلــى إق ـ ــرار ق ــان ــون لــان ـت ـخــابــات ع ـلــى اسـ ــاس التمثيل
النسبي فــي دائ ــرة وطـنـيــة واح ــدة عـلــى مـسـتــوى الـبــاد
كلها ،واجراء االنتخابات العامة ،تاليًا ،بالسرعة املمكنة
ـس للجمهورية،
كــي يصار بنتيجتها الــى انتخاب رئـيـ ٍ
وتأليف حكومة وطنية جامعة تتولى ،كأولولية اولى،
وضــع التشريعات الـضــروريــة لتنفيذ احـكــام الدستور،
وال سيما امل ــواد  22و 27و 95منه ،ليصار بعد نفاذها
الــى انتخاب مجلس نــواب على اســاس وطني الطائفي
ومـجـلــس لـلـشـيــوخ لتمثيل ال ـطــوائــف وم ـبــاشــرة إلـغــاء
الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية.
لذلك ،ال غلو في دعوة قادة القوى الشعبية والسياسية
الناهضة بالحملة الجماهيرية املتعاظمة الى التخطيط
مسبقًا ملواجهة احتمال امتناع اهــل السلطة ومجلس
ال ـن ــواب ع ــن اس ـت ـجــابــة امل ـطــالــب اإلصــاح ـي ــة املستحقة
َ
واملستعجلة .املــواجـهــة تـكــون ،اذًا ،باللجوء الــى تدابير
استثنائية تمليها ظروف إستثنائية تستدعي املباشرة،
بالسرعة املمكنة ،فــي بـنــاء «املــؤتـمــر الوطني لإلصالح
الــدي ـم ـقــراطــي» لـيـتــولــى وض ــع ن ـظــام لــانـتـخــابــات على
األسس ّ
املنوه بها آنفًا وبإجراء االنتخابات وفق احكامه
ً
باستقالل عن اجهزة السلطة الرسمية املعطلة أصال او
املشلولة .واالم ــر االكـيــد أن أهــل سلطة العجز عــاجــزون
قطعًا عن تعطيل اجرائها ،ال سيما ان القوى الخارجية
عاجزة عن التدخل النشغالها بأزمات إقليمية افتعلتها
او تورطت فيها ،والجيش لن يتدخل النشغاله بمهامه
الــدفــاع ـيــة ،ول ـت ـفــادي ان ـش ـقــاقــه ،ول ـحــرصــه عـلــى وحــدتــه
وفعاليته .مــع العلم ان االنتخابات املــرتـجــاة هــي اقــرب
ما تكون الى استفتاء او استطالع عام يجريه «املؤتمر
الوطني لإلصالح الديمقراطي» بالتعاون مع منظمات
املجتمع املدني ،وليس له اي طابع استفزازي وال معاداة
ألي جـهــة سـيــاسـيــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـمـكــن تشريع
ً
ً
التغيير الحاصل ،عاجال او آجال ،بأن ُيعتبر املرشحون
الفائزون في «انتخابات املجتمع املدني» برملانًا انتقاليًا
ملباشرة العملية اإلصالحية الجذرية باتجاه بناء الدولة
املدنية الديمقراطية.
نعم ،يجب املبادرة الى ممارسة هذا التمرين الساطع في
الديمقراطية املـبــاشــرة ليكون إنـجــازًا نموذجيًا لشعب
شعب يتوق الــى تقرير مصيره وأولــويــات
لبنان ولكل
ٍ
حياته بنفسه.
* كاتب سياسي ،نائب ووزير سابق
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ثقافة وناس

تحية

المعلمة تطفئ شمعتها المئة سلوى روضــ
من الواقعية إلى التجريد الخالص مسيرة حافلة بالتحوالت
ديانا خليل
لـ ــم تـ ـق ــدم ال ـف ـن ــان ــة سـ ـل ــوى روضـ ــة
شقير ( )1916أعمالها األول ــى في
م ـح ـطــات ـهــا ال ـف ـن ـيــة ال ـي ــان ـع ــة .مـنــذ
بــدايــة موهبتها ،تتلمذت على يد
عمر األنسي ،ومصطفى فروخ .هذا
ما قادها في البدايات الى املدرسة
الواقعية ،لكنها أبــت أن تترك هذه
امل ــدرس ــة تـصـبــغ مـسـيــرتـهــا كــامـلــة،
فراحت تبحث في اللون عن تقديم
أعـ ـم ــق ،ت ـج ـلــى الح ـق ــا ف ــي تــراك ـيــب
ه ـنــدس ـيــة ت ـج ــري ــدي ــة .وربـ ـم ــا ه ــذا
البحث واالشتغال البصري املتميز
ب ــامل ـم ــارس ــات امل ـت ـع ــددة ،ه ــو ال ــذي
يفسر امتناعها عن تقديم أعمالها
حتى الثالثينات من عمرها ،كأنها
كانت مدركة تمامًا لهويتها الفنية
املتفردة.
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة ال ـ ـ ــى تـ ـج ــرب ــة ال ـف ـن ــان ــة
ال ـتــي ت ـقــدم مـجـمــوعــة مــن أعمالها
ً
ف ـ ــي «مـ ـتـ ـح ــف س ـ ــرس ـ ــق» احـ ـتـ ـف ــاال
بعيدها املـئــة (راج ــع مـقــال الزميل
أحـ ـم ــد مـ ـحـ ـس ــن) ،ي ـم ـك ــن االط ــال ــة
ع ـل ــى ح ـيــات ـهــا وانـ ـج ــازاتـ ـه ــا ،عـبــر
أنـ ـ ـم ـ ــاط مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،أتـ ـ ــى ت ـط ــوره ــا
بشكل مـتـتــال تبعًا لـلـمــراحــل التي
ع ــاش ـت ـه ــا ،والـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـت ــي أح ــاط ـت ـه ــا ،وك ــذل ــك ال ـب ـل ــدان
التي زارتها .أسهمت أسفارها الى
القاهرة وبــاريــس ومــن ثم عودتها
ال ـ ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــروت ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل ه ــوي ــة
خاصة بكل مرحلة.
شـ ـكـ ـل ــت املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة أول
عالقتها مع الـلــون ،لكنها أسقطت
الواقعية التشبيهية من مفرداتها
ال ـل ــون ـي ــة ،ل ـت ـن ـش ـغــل ف ــي مـ ـع ــادالت
حـ ـسـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وه ـ ـ ـ ــذا م ـ ــا ص ـبــغ
أعمالها بــالـحــداثــة ،فكانت سابقة

لعصرها فــي تلك املــرحـلــة .انتقلت
من الرسم الواقعي الذي لم تمارسه
على نـطــاق واس ــع ،الــى البورتريه،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي فـ ـت ــرة دراس ـت ـه ــا
فــي بــاريــس ( .)1951 -1948هناك
بـ ـ ــدأت ت ـش ـكــل امل ــام ــح واألجـ ـس ــاد
ال ـتــي كــانــت تـعــريـهــا مــن كــل شــيء،
ح ـتــى م ــن م ـك ـنــونــات ـهــا الــداخ ـل ـي ــة.
األج ـ ـس ـ ــاد والـ ـ ــوجـ ـ ــوه كـ ــانـ ــت أداة
افـ ـص ــاح ال أكـ ـث ــر ،وس ـي ـلــة الـفـنــانــة
الـتـعـبـيــريــة .لـكــن حـتــى امل ــام ــح ،لم
تعد تشبع ابداعها ،فأدركت حينها
أن التكوينات اللونية التجريدية
أك ـ ـث ـ ــر مـ ـ ـ ــواء مـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــروح الـ ـفـ ـن ــان ــة
بداخلها .تعيدنا لوحاتها في تلك
املــرح ـلــة ال ــى خـ ــوان م ـي ــرو ،الـفـنــان
ال ـ ــذي ش ـغ ـلــت أع ـم ــال ــه الـتـكــويـنــات
والتداخالت ،ضمن صياغة لونية
ت ـع ـتـمــد ع ـلــى االش ـ ـ ـ ــارات وااليـ ـق ــاع
التجريدي الـقــوي .الجمع بني قوة
ال ـ ـلـ ــون وبـ ـس ــاط ــة ال ـت ـع ـب ـيــر ضـمــن
صياغة لونية مكثفة .هكذا تنصهر
م ــع ع ـم ـل ـهــا ،ح ـت ــى ت ـك ــاد تـتــاشــى
كلها داخل اللون.
أرادت أن تنغمس بحواسها كاملة
مع املادة الفنية ،فغمست أصابعها
ف ــي ال ـط ــن لـتـنـحـتــه وت ـص ـنــع منه
الـتــراكـيــب الهندسية والتجريدية
التي قدمتها في وقت الحق .النحت
كــانــت لــه حـكــايــة خــاصــة مــع فنانة
ال ـج ــوائ ــز ال ـك ـث ـيــرة .ب ـعــدمــا اكـتـفــت
م ــن الـثـنــائـيــة ف ــي ال ـع ـمــل ،توجهت
الـ ــى األبـ ـع ــاد ال ـثــاث ـيــة والــربــاع ـيــة
أيـ ـ ـض ـ ــا .تـ ـن ــوع ــت وس ــائـ ـطـ ـه ــا بــن
املعادن والخشب واألحجار .قدمت
النوافير في الساحات العامة ،وفي
الـحــدائــق ،فــارتـبــط عملها باملكان،
وأوجدت ثقافة بصرية موجهة الى
الجمهور لتكون جزءًا من يومياته.

واظـبــت على تقديم هــذه النوافير
حتى نهاية التسعينيات ،توجهت
بـعــدهــا ال ــى املـنـحــوتــات الصغيرة،
ال ـت ــي ت ـت ـش ـكــل م ــن ت ــراك ـي ــب تـشـبــه
ال ـخ ــاي ــا ال ـج ـس ــدي ــة ،كــأن ـهــا تعيد
صياغة األجـســاد التي لونتها في
مرحلة سابقة ،لكن وفق تكوينات
مـ ــاديـ ــة تـ ـج ــري ــدي ــة .ال ـن ـح ــت الـ ــذي
تـ ـق ــدم ــه شـ ـقـ ـي ــر ،ه ـ ــو ت ـ ــأرج ـ ــح بــن
التفكيك والـتــركـيــب ،فتبدو القطع
ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا تــراك ـيــب واي ـق ــون ــات،
ُ
أسقطت منها الرموز ،لتتجلى في
مـفـهــوم يـجـمــع الـتـجــريــد بــالـعـلــوم.
م ــن ع ـل ــم ال ـف ـي ــزي ــاء الـ ـ ــذي جــذب ـهــا،
وعلم اإلحـيــاء ،ابتكرت املنحوتات
ال ـتــي تـقــف ب ــدون جــاذب ـيــة ،فكانت
الخيوط املشدودة هي سبيلها في

أوجدت ثقافة بصرية
موجهة الى الجمهور لتكون
جزءًا من يومياته
خ ـلــق ف ـض ــاءات ل ـل ـفــن .ب ــدت كــأنـهــا
تطبق نـظــريــات فـيــزيــائـيــة ،فتأخذ
وسائطها الى أقصى حــدود سواء
في الشكل أو االستخدام .تجسد في
منحوتاتها جدلية الفراغ والكتلة،
والجمود والحركة .انها منحوتات
على مسافة زمنية واحدة من اآلنية
والالنهاية.
ال ـ ـش ـ ـعـ ــر كـ ـ ـ ــان مـ ـ ـص ـ ــدر إلـ ـه ــامـ ـه ــا،
ف ــال ـن ـح ــت أت ـ ــى م ـع ـهــا ك ـم ــا ل ــو أن ــه
قـ ـصـ ـي ــدة ،ت ـت ـن ــاغ ــم فـ ـي ــه األش ـ ـكـ ــال
تمامًا كما تتناغم اللغة في أبيات
الشعر .تأخذ انـحـنــاءات الـحــروف،
وتطوعها عبر مواد صلبة .وهذا ما
تجلى في معرض لها حمل عنوان
«جـ ــدل ـ ـيـ ــات» حـ ـي ــث تـ ــدفـ ــق ال ـن ــص

بورتريه ذاتي للفنانة ( 1943ــ تفصيل ــ بإذن من مؤسسة سلوى روضة شقير)

النثري سحرًا عبر موادها ،فأخذت
ً
اللغة أشكاال متجددة وغير مألوفة.
حتى الحرب التي تركت أثرها في
نفس شقير ،تجسدت عبر ثنائيات
نحتية قدمتها ابان الحرب االهلية،
فـكــانــت مـنـحــوتــاتـهــا ت ـحــاول جمع
أوص ــال الــوطــن امل ـمــزقــة .وضعتها
بأشكال متجانسة ومتطابقة بني

شقني ،بينما يحيل الفراغ بينهما،
ُ
على أمل أن تلغى املسافة الفاصلة
ويـجـتـمـعــا س ــوي ــا .ت ــأث ــرت الـفـنــانــة
بالحرب ومــا يلم بالوطن ،ولكنها
ّ
لتحمل عملها الهم
تركت السياسة
املدني فقط.
كــل هــذه األع ـمــال واملــراحــل لــم تكن
بمنأى عن الثقافة االسالمية التي

ّ
منحوتاتها في باحة «سرسق» ...السر في التكعيب
أحمد محسن

{قصيدة» (حجر
أسود - 1965 -
 - 2015بإذن من
مؤسسة سلوى
روضة شقير)

Saloua Raouda Choucair  
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Poem, 1965/2015

تـقــريـبــا ال يــوجــد مــرحـلــة أســاسـيــة
فـ ــي حـ ـي ــاة سـ ـل ــوى روض ـ ـ ــة ش ـق ـيــر.
ج ـم ـي ــع امل ـ ــراح ـ ــل أس ــاسـ ـي ــة والـ ـف ــن
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي بــال ـن ـس ـبــة ل ـه ــا يـســايــر
الحداثة حينًا ويداعبها حينًا آخر.
غـيــر أن تـحــديــد ال ـفــواصــل الزمنية
الـتــي تـحــدد أع ـمــار أعـمــالـهــا يحوم
حــولـهــا طـيــف االل ـت ـب ــاس .وإن كــان
االلتباس إيجابيًا في أغلب األحيان
لكنه يبقى التباسًاّ ،
يحرك األسئلة
الراكدة في القلب ،وال يزيح عنصرًا
واحـ ـدًا فــي األع ـمــال مــن مـكــانــه .هذا
االلـتـبــاس بــن شقير وبــن نقادها
وقع أول مرة في بداية الستينيات،
عندما اعتبروا أن الزخرفة هي ميزة
األع ـمــال فــي «مـعــرض األونيسكو»
ً
( 1962ـ  67عمال) ،ولم يقيموا وزنًا
كــافـيــا للتجريد .لــم تـكـتــرث سلوى
شقير وقررت أن تذهب إلى النحت
وت ـس ـكــن ف ـيــه .كــانــت ت ـلــك القطيعة
مــع الــرســم هــي الـبــدايــة فـقــط ،بداية
الـتـبــاس طــويــل ،ستتضح فصوله
تدريجًا.
الـنــاظــر إل ــى أعـمــالـهــا الـتــي يعرض
بعضها في باحة «متحف سرسق»
(إعــارة من «مؤسسة سلوى روضة
شقير») يخرج مدفوعًا برغبة القول
إن التصاميم املعمارية هي األقرب

إلى قلبها منذ اتخذت خيار النحت.
أن ـج ــزت م ــا أن ـجــزتــه بـســرعــة فائقة
لكن ببطء شديد .اكتشف الجمهور
ع ـلــى م ــراح ــل قــدرت ـهــا ع ـلــى حـيــاكــة
ال ـخ ـي ــط ال ــرفـ ـي ــع بـ ــن االن ـط ـبــاع ـيــة
كثير مــن األحـيــان
والتكعيب وفــي
ٍ
ال ـت ـجــريــد .لـطــاملــا ك ــان ه ــذا الخيط
ّ
مـ ــوجـ ــودًا ،وع ــل ـق ــت ع ـل ـيــه أعـمـ ًـالـهــا
التي كانت هي نفسها مسكونة بها
جراء فتنتها باألدوات التي تتشكل
منها .نتحدث عــن حــالــة فنية غير
م ــأل ــوف ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي .مثل
كثيرين ،سنجد آثار الفن اإلسالمي
حاضرة في مجسماتها ،ولكنه في
حالتها فــن ناضج ال يستوي دون
ّ
متخيل .في البداية،
تقاطع مع غرب
ت ــأث ــرت بــال ـجــوامــع ال ـقــاهــريــة الـتــي
تبعث على األلـفــة فــي روح الناظر
إل ـي ـهــا ،وب ـع ـمــارة املــدي ـنــة املـتـحــررة
من أي إضافة كولونيالية مباشرة.
لعلها احتفظت بهذه االنطباعات
وح ـم ـل ـت ـهــا م ـع ـهــا ف ــي ح ـق ـي ـبــة إل ــى
مدينة العالم.
ف ــي ب ــاري ــس ب ــداي ــة الـخـمـسـيـنـيــات،
ً
م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ب ـ ـعـ ــد انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـحـ ــرب
الـ ـ ـع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــة ،وجـ ـ ـ ـ ـ ــدت نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ف ــي
م ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــات ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ،ت ـ ـش ـ ـتـ ــرك فــي
ش ـغ ـف ـهــا م ــع ش ـل ــة م ــن امل ــوه ــوب ــن،
الذين سيصيرون عامليني ،كسونيا
دولوني وفازاريللي .وعند عودتها

إلـ ــى ل ـب ـن ــان ،ح ـم ـلــت م ـع ـهــا مـنــاخــا
ّ
باريسيًا حلق كنسيم في أعمالها،
الـ ـت ــي س ـت ـت ـســم م ــن اآلن وص ــاعـ ـدًا
بطابع زخرفي قد يكون مستقى من
ٍ
أص ــول عــربـيــة وإســامـيــة ممزوجًا
بالتفلت الـبــاريـســي مــن أي شــروط
مسبقة .وه ــذه التركيبة املعنوية،
على األرجحّ ،
تفسر تركيبة أعمالها
«الفيزيولوجية» .تلك األعمال التي
تتشكل مــن أكـثــر مــن قطعة غالبًا،

التصاميم المعمارية
هي األقرب إلى قلبها
ً
متصلة ببعضها اتصاال خفيًا ،كما
لــو أن القطع ق ــادرة على االنفصال
فــي لحظة واح ــدة .كــل قطعة لديها
ٍّ
وظ ـي ـف ــة ،وك ـ ــل تـ ـش ــظ ه ــو اح ـت ـمــال
يـسـتـنـجــد ب ــال ـخ ـي ــال ل ـك ــي يـكـتـمــل.
إنها أعمال مخادعة ،تقود الناظر
إليها إلــى الخيال أكثر مما تقوده
إل ــى الـحـقـيـقــة .حـقـيـقــة أن الــرهــافــة
الـظــاهــرة فــي عملها «س ـ ّـر املكعب»
( )1962-1960ه ـ ــي ره ـ ــاف ـ ــة غ ـيــر
مستلبة ،إنما هي تجسيد مفترض
لعمار ٍة تغازل الحداثة.
بـ ـ ـه ـ ــذا املـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــى ،لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن سـ ـل ــوى
شـقـيــر عـلــى عـجـلــةٍ مــن أم ــر ّه ــا ،كي
تسمح للمكان بـمـغــادرة فــنـهــا ،أو
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ثقافة وناس

ّ
ـة شقير سيدة القصر

ّ
ماذا يعلمنا فنها اليوم؟

واض ـ ـ ـ ــح ،فـ ـك ــان ــت ت ـح ـم ــل ال ـص ـف ــاء
ال ــروح ــان ــي .تـنـســاب ال ـخ ـطــوط في
الـ ـل ــوح ــة والـ ـنـ ـح ــت ،ل ـت ـب ــرز ف ــي مــا
بعد كأنها أشكال أو ربما أجساد،
تـتـحــاور فــي عملية تـكــراريــة تزيد
من حالة التأمل والصفاء .االهتمام
بالثقافة االسالمية ،أتى في مرحلة
مهمة مــن حياتها ،حــن مكثت في
القاهرة سبعة أشهر أثناء الحرب
الـعــاملـيــة ال ـثــان ـيــة ،ف ــراح ــت تتعرف
إلى الفنون االسالمية واآلثــار .هذا
ال ـت ـع ـمــق ج ـع ــل ل ــوح ــات ـه ــا تـسـتـمــد
جذورها منه ،فراحت تحول اللون
ال ــى خـطــوط وأقـ ــواس تـتـحــاور في
أب ـج ــدي ــة ف ـن ـيــة خ ــاص ــة .مـعــرضـهــا
ال ـت ـجــريــدي األول ف ــي ب ـي ــروت عــام
 ،1947ق ــدم ألــوان ـهــا ضـمــن فلسفة
ج ـم ــال ـي ــة ت ـح ـم ــل مـ ــن روح ــانـ ـي ــات
الفنون االسالمية التي تأثرت بها.
ي ــوم ـه ــا ،ل ــم ي ـل ــق املـ ـع ــرض الـكـثـيــر
م ــن االس ـت ـح ـس ــان أو ال ـق ـب ــول لــدى
ال ـج ـم ـه ــور ،إذ ش ـكــل هـ ــذا ال ـتــوجــه
بــالـنـسـبــة ال ـيــه نــوعــا مــن الـصــدمــة،
بسبب حداثته وعــدم انتشاره في
الوطن العربي.
ب ــن م ـعــرض ـهــا األول ،ومـعــرضـهــا
الـ ـح ــال ــي فـ ــي «س ـ ــرس ـ ــق» ،يـحـتـفــي
لـبـنــان بـفـنــانــة تـكـمــل عــامـهــا املـئــة.
يـ ـحـ ـتـ ـف ــي بـ ـمـ ـسـ ـي ــرة جـ ـمـ ـع ــت بــن
الـ ـح ــرف وال ـ ـلـ ــون ،ف ـصــاغــت الـنــص
بــرؤيــة لــونـيــة ،وشكلت النحت في
ت ــراك ـي ــب ه ـن ــدس ـي ــة ،ف ـي ـمــا حـ ّـمـلــت
الثقافة االسالمية ما هو أبعد من
الزخرفة.

جذبت شقير .هــذه الثقافة الغنية
ب ـ ــال ـ ــزخ ـ ــارف والـ ـ ــرمـ ـ ــوز ق ـ ــد ت ـك ــون
الـسـبــب الــرئ ـيــس الـ ــذي ق ــاده ــا الــى
القالب الهندسي الشكلي ،اذ غرقت
أع ـمــال ـهــا ف ــي تــراك ـيــب أت ــى الكثير
م ـن ـه ــا م ـس ـت ــوح ــى مـ ــن الـ ـحـ ـض ــارة
االس ــام ـي ــة .ف ــي ح ــن أن الـتـصــوف
أدرك لوحاتها ومنحوتاتها بشكل

م ـع ــرض س ـل ــوى روضـ ـ ــة ش ـق ـي ــر :ب ــدءًا
مــن الـيــوم (الـســادســة مـســاء) ـ «متحف
س ــرس ــق» (األشـ ــرف ـ ـيـ ــة) ـ لــاس ـت ـعــام:
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ت ـت ــرك م ـكــان ـهــا نـفـسـهــا ف ــي الــزمــن
ل ـل ـت ـق ـل ـي ــدي ــن .ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ن ـض ــوج
قصيدة النثر العربية واللبنانية،
ظهر مشروعها «القصائد» (1960
ـ  ،)1968بدا كأنه يسبغ التحوالت
ال ـ ـش ـ ـعـ ــريـ ــة فـ ـ ــي امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ب ـن ـك ـه ــةٍ
تشكيلية .لقد تــأثــرت أعمالها في
بالشعر ،وهو
تلك الفترة بــا شــك
ِ
تأثير ال تخفيه فــي اســم املـشــروع،
وتـ ـظـ ـه ــره أع ـم ــال ـه ــا الـ ـت ــي ت ـت ــوزع
ع ـل ــى مـ ـ ــواد خ ـش ـب ـيــة وفـ ـخ ــاري ــات.
وبينما يــذهــب كـثـيــرون إلــى قــراءة
أعمالها على قياس كرونولوجي،
فيعتقدون أن «الثنائيات» (-1975
 ،)1985ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عـ ـ ــن سـ ـ ــد ب ـعــض
الـ ـثـ ـغ ــرات ف ــي «الـ ـقـ ـص ــائ ــد» ،غــالــب
الظن أنها كانت ّ
تفكر في شيء آخر.
فــي ه ــذه الـفـتــرة يظهر األس ــود في
أعمالها ،وتظهر الحرب في بيروت
أيـ ـ ـض ـ ــا .ح ـ ـضـ ــور ط ـف ـي ــف ي ـع ـت ــرف
بالحرب ،ولكنه اعتراف مسكون بال
مباالة حازمة .ال يمكن القول إنها
تخصصت بالحرب أو أنها تأثرت
بها تأثيرًا وجوديًا .يمكن نفي ذلك
نفيًا تــامــا .لــم تكترث لـلـحــرب ،ولم
ت ـتــوقــف ت ـجــرب ـت ـهــا ع ــن ال ـن ـضــوج،
ّ
بالحيز الكوني
بل تابعت شغفها
ّ
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب األف ـ ـ ــق الـ ـض ــي ــق فــي
«م ـس ــار الـ ـق ــوس» .وب ــن ه ــذا وذاك
يجب املــرور على «مشاريع النحت

باملاء والحدائق» .يستوقف االسم
الـقــارئ ،إذ يبدو جسدًا يبحث عن
هوية تستوي في الواقع .كان هذا
في بداية التسعينيات ،كما لو أنه
دعوة هادئة إلعادة اإلعمار .أليس
غريبًا أن تبحث أعمال الفنانة عن
أمـكـنــة ح ـ ّـرة فــي ف ـض ــاءات املــديـنــة،
تزامنًا مع موعد انتهاء االحتراب؟
فــي مرحلتها األخـيــرة تجيب على
الـســؤال ،لكن على طريقتها أيضًا.
ي ـن ـت ـقــل اه ـت ـم ــام ـه ــا مـ ــن ال ـح ــدائ ــق
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وم ـ ـ ــا ي ـص ـل ــح ل ـل ـس ــاح ــات
وحــواش ـي ـهــا إل ــى ال ــداخ ــل .سنجد
كـ ـتـ ـب ــا وأغ ـ ـل ـ ـفـ ــة ومـ ـ ـ ــا يـ ـصـ ـل ــح ألن
ي ـ ـكـ ــون دي ـ ـك ـ ــورًا نـ ــاج ـ ـزًا لـ ـل ــوح ــدة.
ِوح ــدة عائمة فــي فضاء كوني هو
عاملها .إنه العالم الذي دفع الفنان
جــوزيــف ط ــراب بــأن يصفها بأنها
ّ
ّ
ويفسر هذا
«تحلق فــوق الـســرب».
فـ ــي وج ـ ـهـ ــن ،األول أنـ ـه ــا سـبـقــت
مـجــايـلـيـهــا ،وال ـثــان ــي أن ـهــا تبحث
دائ ـ ـمـ ــا عـ ــن فـ ـض ــاء أكـ ـث ــر ات ـس ــاع ــا.
ّ
يسميها جــوزيــف ط ــراب «الـفـنــانــة
ّ
املـجــددة» ،وهــذا شعور ال مفر منه
ف ــي ك ــل مـ ــرة ُي ـن ـظــر إلـ ــى أع ـمــال ـهــا.
كــأنـهــا أع ـمــال بــا ش ـهــادات مـيــاد،
وال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ح ـف ــر ال ـ ـعـ ــام فــي
أسفلها .أعمال يمكن أن تنتمي إلى
أكـثــر مــن عـصــر ،بـمـجــرد انتمائها
إلى أكثر من فضاء.

كيرست ْن شايد *
ِ
«كـ ــل شـ ــيء ل ــه ح ـي ــاة ،ي ـك ـبــر» ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات قـ ّـدمــت
س ـلــوى روض ــة شـقـيــر منحوتتها ع ــام  ،1983وســط
ازي ــز مــروح ـيــات الـجـيــش ورذاذ م ــن ب ـتــات الـ ــورود.
ّ
تلك املنحوتة التي تألفت مــن سـ ّـت وح ــدات ،ضمنت
بإمكانية أن تكبر من خالل زيادة عناصر مركبة وفق
ً
معادلة دقيقة ضمن الوحدات املوجودة أصال .يومها،
ّ
قالت شقير إنها ال تنظر إلى املنحوتة بوصفها كتلة
ّ
ّ
جامدة ،بل مادة حية ،موضحة أنها وافقت على إنجاز
ّ
هذا التجهيز ألنه يلتقي مع رغبة املوكلني في اإلعمار
وال ـت ـف ــاؤل بــال ـح ـيــاة .ح ـصــل ذل ــك ف ــي ب ـي ــروت ،1983
وتـحــديـدًا فــي إحــدى املستديرات فــي الرملة البيضا
التي كانت جبهة شهدت مواجهات عنيفة في الغالب
بــن حــركــة «أمـ ــل» و«ال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي».
اخـتـفــت املـنـحــوتــة الحـقــا فــي ظ ــروف غــامـضــة .وحــده
ّ
التحدي الــذي رفعته شقير بــأن الفن يعيش ويكبر،
ّ
ظ ــل ح ــاض ـرًا ف ــي مــاكـيـتــاتـهــا ال ـف ـن ـيــة ،وآل ـي ــة عملها،
وممارساتها في املجال املكاني ،وكتاباتها عن تاريخ
ّ
الفن والنظر اليه.
م ــن أول ــى املـ ـب ــادرات الـفـنـيــة ال ـعــامــة ال ـتــي قــامــت بها
شقير تنظيم مـحــاضــرات عــن الـفــن لصالح «الـنــادي
ّ
الـثـقــافــي ال ـعــربــي» .كــانــت تـقـ ّـيــم ال ـفــن وف ــق عــاقـتــه بـ
«شخصية» ثقافة معينة ،أكانت املصرية القديمة ،أو
اليونانية ،أو القروسطية ،أو الفرنسية ،أو األميركية،
ّ
أو الـعــربـيــة ،م ـشــددة عـلــى أن ــه يـجــب أخ ــذ كــل واح ــدة
ض ـمــن سـيــاقـهــا الـ ـخ ــاص .م ــع ان ـخــراط ـهــا ف ــي كـتــابــة
تاريخ الفن ،انكبت على استنباط متأن ملعجم ّ
يميز
بني «زمــن» و«تسلسل» لفهم التاريخ :املفردة األولى
تـعـنــي «الـ ـ ـت ـ ــوارد» ،بـيـنـمــا ال ـثــان ـيــة ت ـش ــرح ال ـش ــروط
املـسـبـقــة وال ـن ـتــائــج .ان ـطــاقــا م ــن تـمـسـكـهــا بـمـفـهــوم
النسبية الـثـقــافـيــة ،ش ــددت فــي مـحــاضــرات «ال ـنــادي
ّ
الثقافي العربي» وفــي كتاباتها الالحقة على أنــه ال
يمكن ش ــرح الـلـغــة الـبـصــريــة لـثـقــافــة مــا أو منجزها
وفــق التسلسل التاريخي املنطقي .وإذا كانت شقير
ّ
والتقدم ،فهذا
قد قطعت الصلة بني مفهوم التاريخ
لكي تعيد الطابع السياسي عليه :مــا كانت مهتمة
بتحديد األف ـعــال بوصفها مـنـجــزة أو مـسـتـمــرة ،بل
بتحديد وسائل توالدها ،وانطالقًا من ذلــك تحميل
الناس الذين يعيشون في الحاضر ،املسؤولية عما
ينجزونه في حياتهم.
وك ـمــا ف ــي ك ـتــابــات ـهــا ،كــذلــك ف ــي أع ـمــال ـهــا ال ـف ـن ـيــة .لم
تتعاط شقير مع األفكار كسلسلة ،تستجيب مباشرة
لــأحــداث والـتـطــورات الــراهـنــة ،أو تبنى تدريجًا من
ّ
مـشــروع إلــى آخ ــر .بــل إنـهــا واصـلــت إع ــادة إستعمال
املــواد املــواد ،ومراجعة أفكارها ،معيدة استكشافها
مــن زاوي ــة جــديــدة ،وبــوســائــط ،وف ــي ظ ــروف وأبـعــاد
جــديــدة .وهــذا مــا ّ
يفسر سبب عــدم تــورخــة أعمالها،
ّ
إال ح ــن ت ـحــضــر مل ـع ــرض ك ــل ع ـشــر سـ ـن ــوات .كــذلــك،
امتنعت عن االلتزام بالتصنيفات الصارمة الخاصة
باملجال املكاني كـ «املنزلي» ،و«الـخــاص» ،و«العام»،
و«امل ـح ـلــي» ،و«الـكــوســوبــولـيـتــي» .وكـمــا أوردت لــورا
ّ
متزلر فــي دراسـتـهـ ًـا الـبــاهــرة عــن مـشــوار شقير ،فــإن
عملها شـ ّـيــد «بـيـئــة مــن ال ـفــن» .ومثلما أوض ــح جــاك
ّ
األســود ببراعة« :فــإن لوحتها أو منحوتتها ،بتأثير
مــن فــن الـعـمــارة على األرج ــح ،هــي نظام مــن وجهات
ال ـن ـظ ــر» .أك ـ ــان نـصـبــا مـنـتـصـبــا وسـ ــط ال ــزح ــام عند
م ـس ـتــديــرة م ــا ،أو س ـج ــادة تـسـتـقـبــل امل ــدع ــوي ــن على
ّ ّ
العشاء ،أو ّ خاتمًا في يد ممتدة للسالم ،فإن فن شقير
يدفع املتلقني إلــى تنشيط الوعي الــذاتــي لتجربتهم
مع العمل الفنيّ .
وصفت شقير والـنــقــاد الفنيون الــوحــدات التوالدية
ّ
في فنها بأوصاف عدة مثل «تنميط» ،و«معادالت»،
ّ
و«هندسيات» ،و«بيوت شعر» ،و«جينات» .املهم أن
هذه الوحدات ليست تصويرية بمعنى تشخيصية،
وال ت ـتــاشــى ع ــن االنـ ـظ ــار بـسـبــب تــذك ـيــرهــا الـنــاظــر
بشيء قــد رآه فــي مكان آخــر .ليس هناك تمثيل ،وال
تـشـخـيــص ،وال س ــردي ــة .أن ـج ــزت شـقـيــر تـكــويـنــاتـهــا
ب ـمــروحــة م ــن امل ـ ــواد .ف ــي ال ـغــالــب ،ت ـبــدأ بــاسـكـتـشــات
ّ
وتوسعها لتصبح
ثنائية األب ـعــاد ،قبل أن تــزيــدهــا
ً
ّ
مـجـسـمــات ص ـغ ـيــرة ت ـشــكــل أعـ ـم ــاال «م ـف ـهــوم ـيــة» قد
تـنـفــذهــا الح ـقــا بــالـخـشــب ،أو ال ـحـجــر ،أو امل ـع ــدن ،أو
األل ـيــاف الــزجــاجـيــة (فــايـبــر غ ــاس) .يمكننا تسمية
أعـمــالـهــا بـ ـ «االك ـس ـيــر الـتـشـكـيـلــي» ن ـظ ـرًا إل ــى كيفية
اكتنافها عملية النمو عبر وضع األشكال في تفاعل،

ً
ودعوة املتلقي إلى التفاعل معها .مثال ،عملها DNA
 1980( Sectionـ ـ  ،)1983كـنــايــة ع ــن قـطـعــة خشبية
ً
تصعد بشكل لولبي من قاعدة مربعة لتأخذ شكال
ً
مستطيال يبدو ناعمًا من جانب ،ومتموجًا من جانب
ّ
آخ ــر .ه ــذا الـتـضــاد ال ـحــاد يــولــد انـعـكــاســات مختلفة
للضوء ،ما يخلق إحساسًا بانعدام التوازن ،فنعومة
ّ
هذا الجانب توحي بأن الجانب املتموج ما زال ينتظر
اكتماله بعنصر آخــر ال ن ــراه ،لكننا نختبره بشكل
عميق.
ّ
ّ
الجمهور عنصر أســاســي فــي عملية الـتــولــد فــي فن
ّ
شقير .إال أن هذا الجمهور املدعو إلى حيز الوجود ،ال
يستطيع االتكال على مخزونه املعرفي إليجاد معنى
ً
لهذا الفن وتفسيره .عليه أوال أن يعي لذاته بوصفه
ً
ً
مولدة للمعنىّ .
أسمي ذلك «الرؤية الواعية» .إذا
وحدة
تشكيليًا» ،فتجربة االحتكاك
كانت األعمال «اكسيرًا ّ
بها ،يجب أن تحيي املتلقني الذين انزلقوا ربما إلى
خطابات نمطية عن حياتهم ،وهي تسلسالت فكرية
منطقية ال تمت إلى العصر الراهن .لقد ّ
شيدت شقير
ّ
عــاملــا ُيـشـعــر املتلقني بــأنـهــم مـســؤولــون عـمــا يــرونــه،
ّ
ً
ّ
وي ــدرك ــون أن ه ــذا ال ـعــالــم م ــوج ــود ف ـعــا طــاملــا أنـهــم
يـحـ ّـســون هــم ب ــوج ــوده .إذا لــم يـكــن هـنــاك مــن معنى
ّ
قبل هذا التفاعل مع الجمهور ،فإن ال نهاية للمعاني
املتأتية من «النهاية املعلقة» على حد تعبير شقير.
هذا الفن متبحر بعمق في فكر الفالسفة العرب ،مثل
ابن الهيثم واملبادئ الصوفية .لكن بتوقه إلى جوهر
الحقيقة الـكــونـيــة ،فهو ال يقتصر على هــذه املنابع
وحدها.
إذًا ،مـ ــاذا نـفـعــل ب ــأع ـم ــال شـقـيــر ال ـف ـن ـيــة وكـتــابــاتـهــا
ال ـي ــوم؟ الح ـظــت وج ــود ن ــوع م ــن ال ـن ـفــاق ب ــن الــرعــاة
الذين يـقـ ّـدرون عمل شقير ،ويدرجونه ضمن تاريخ
ّ
أتحمل جزءًا من
الحداثة في العالم العربي .أنا أيضًا
اللوم ألنني توليت مع زميلة تنسيق معرض بعنوان
«ح ــداث ــة تــاريـخـيــة» لـصــالــح مـنـصــة  ArteEastوضـ ّـم
ً
أيضًا أعـمــاال لشقير .لكن بــاإلصــرار على إدراج عمل
ّ
ّ
شقير في التاريخ ،كنت أرفــض فكرة أن فنها يشيد
عاملًا خاليًا من أي زمن تسلسلي ،عاملًا «بال نهاية».
أعــرف جيدًا كيف أربــط عمل شقير بحقبة االنتداب،
التي شهدت مرحلة ّ
تدربها الفني ،حني كان الفنانون
الوطنيون يوظفون ممارساتهم في سبيل االستقالل،
أو رب ـط ــه ب ـم ــدرس ــة األه ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ــول ــت تـعـلـيـمـهــا
بــذلــك املــزيــج الـخــاق مــن الـعـلــوم الطبيعية ،واألدب،
والـفـلـسـفــة ،وامل ـه ــارات ال ـيــدويــة ،واالق ـت ـصــاد املنزلي
وتعدد اللغات .لكن هل أستطيع إيجاد الصالت التي
تربط فنها بالحاضر؟ أو هل أستطيع انــا (وكــل من
ّ
يـعـمــل فــي حـقــل الـفـنــون امل ـعــاصــرة ال ـي ــوم) تـعــلــم عن
حياتنا الراهنة عبر عدسة فنها؟
ً
بدال من إشاحة النظر عن فن شقير الى مصدر ْأو نية
ّ
مــا ،علينا أن نتعلم النظر عبره إلــى عاملنا .في هذا
الزمن الذي يشهد انتشار املؤسسات الثقافية ،ليكن
عمل شقير دليلنا إلعادة التفكير في دور املؤسسات
«م َ
مهمتها َ
الثقافية نفسها .ال يمكن أن تكون ّ
تحفة»
إرثـنــا الثقافي ،فهذا تكريس فاقع للفكر االرتقائي
الذي أدى إلى االستعمار والتراتبية الحضارية .إذا
ّ
كان العمل الفني يعلمنا مفاهيم مختلفة عن الوقت
الــزمـنــي وامل ـجــال املـكــانــي ،لنعد تنظيم مؤسساتنا
ّ
على هذا األساس .وإذا كان الفن يعلمنا أن ال معنى
إال من خالل التفاعل ،فالتفاعل مغامرة يجب خوض
َ
ّ
غمارها .ال يمكن بتاتًا متحفة الفن الذي يقوم على
عملية التفاعل واختبار الظروف التشكيلية بهدف
توالد األفكار .بالعكس ،أمام هذا الفن ،علينا أن نغير
املــؤسـســات الـتــي يقتصر دوره ــا على املتحفة .فــإذا
ً
ّ
جمدنا فــن شقير بوضعه الحالي ،ســواء كــان عمال
مــن الـطــن أو ال ـغــواش ،فـهــذا يعني نفي وج ــوده من
ّ
األساس .أجزم ان التحدي اليوم يكمن في تنشيطنا
أطلقتها شقير.
وحثنا على يد «النهاية املعلقة» التي
ً
ً
إذا كان العمل الذي وجدت فيه شقير حيوية وحياة،
لم يكبر ويــواصــل نـمـ ّـوه ،فهذا خطأ تقع مسؤوليته
على نظرتنا املميتة وحدها!
* اخـتـصــاصـيــة ف ــي ال ـفــن ال ـعــربــي ال ـحــديــث وأكــادي ـم ـيــة في
«الجامعة األميركية في بيروت»
* ت ـتــولــى ش ــايــد م ـســاء ال ـي ــوم (ب ـ ــدءًا م ــن ال ـس ــادس ــة) إدارة
ط ــاول ــة م ـس ـتــديــرة ف ــي «م ـتـحــف س ــرس ــق» ح ــول ف ــن شقير
تجمع االختصاصي في العمارة جــورج عربيد ،واملؤرختني
ّ
واملنسقتني الفنيتني كلير دافيس وريم فضة.
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ميديا

أحوال المهنة

ّ
رمزي النجار وسيطًا
بين القاضي والمارد
شر ال ّبد منه» .ال يتبنى رمزي ّ
«اإلعالم ّ
النجار هذه العبارة ،بما أنه
ّ
يوردهاعلى لسان «القضاة عمومًا» .لكنه ال يفعل في كتابه الجديد
«الحركة والسكون :اإلعالم والقضاء» ،إال إقناع القضاة بضرورة
ّ
تقبلها بإيجابية ،داعيًا إياهم إلى االنفتاح على اإلعالم .وكأنه يقول
للقضاة بشكل غير مباشر :حقكم في الصمت بات يؤذيكم
مهى زراقط
م ــن الـ ـ ـ ــدروس األول ـ ـ ــى ال ـت ــي يـتـلـقــاهــا
ط ــاب اإلعـ ــام ف ــي جــامـعــاتـهــم ،شــرح
م ـط ـ ّـول ملـعـنــى ع ـب ــارة «ال يـمـكـنـنــا أن
ال ن ـت ــواص ــل» .ل ــذا ،ح ــن يـكـتــب رم ــزي
ال ـن ـ ّـجــار ،ف ــي ال ـع ــام  ،2016ع ــن أهمية
الـتــواصــل فــي قـطــاع حـيــوي وأســاســي
م ـثــل ال ـق ـض ــاء ،ف ـهــو ال يـ ـق ـ ّـدم ج ــدي ـدًا.
لكنه حــن ي ـكـ ّـرر صـيــاغــة ه ــذه الفكرة
ً
بعبارات مختلفة ،وص ــوال إلــى القول
في إشارة إلى
«خرج املارد من القمقم» ّ
اإلعالم ،فهو يبدو كمن يحذر العاملني
في القضاء من خطورة االستمرار في
الصمت الذي لطاملا اعتبروه سياسة
ناجحة لهم.
قــد يكون خيار الصمت (أو السكون،
ك ـمــا يـسـمـيــه ال ـن ـ ّـج ــار) أث ـب ــت نـجــاحــه
عـلــى م ــدى ال ـق ــرون املــاض ـيــة .لـكــن مع
السرعة (أو الحركة) التي ّ
تطور فيها
اإلعالم ،صار من الواجب إعادة النظر
في السياسة االتصالية التي يتبعها
القضاة إلدارة قطاعهم .هذه السياسة
مـ ـ ّـرت ف ــي م ــراح ــل م ـت ـع ـ ّـددة يـعــرضـهــا
ال ـنـ ّـجــار بــإس ـهــاب ف ــي كـتــابــه الـجــديــد
«الحركة والسكون :اإلعالم والقضاء»
ال ـصــادر عــن «دار نــوفــل» .فـيـعــود بنا
ّ
املــؤلــف إلــى الـحـضــارة الصينية التي
ّ
يسجل لها إنـجــازات قانونية منذ ما
ّ
ي ـقــارب ال ـ ــ 2500ق.م .وق ــد ط ــورت هــذه
الحضارة قوانينها ،لتصل مع «قاون
ت ـش ــن» إلـ ــى وقـ ــت ي ـف ــرض ف ـي ــه ح ـكــام
ّ
الصني نشر تعاليمه وإيصالها إلى كل
أفراد الشعب .وهذا ما فعله حمورابي
الحـقــا ،إذ حــرص على تعميم قانونه
بـكــل تفاصيله عـلــى الـشـعــب مــن دون
استثناء .بدوره ،أمر الحاكم الفارسي
داري ـ ـ ـ ـ ــوس بـ ـت ــدوي ــن دلـ ـي ــل الـ ـق ــوان ــن
وتــوزيـعــه على شـعــوب االمـبــراطــوريــة
الفارسية كافة .وكما استخدم الحكام
«اإلعــام» لنشر القوانني ،استخدموه
ّ
النجار
أيضًا لنشر العقوبات .يسرد
كيف كان املدانون بالجرائم يوضعون
على ظـهــور الحمير ويـجــري الـطــواف
بـهــم فــي ال ـســاحــات الـعــامــة لـكــي يعلم
املواطنون أن العقاب قد وقع.
وم ــع ت ـطـ ّـور الـتـشــريــع ،واالل ـت ـفــات إلــى
أهمية التواصل فــي عصرنا الحالي،
أوص ــى «ال ـل ــورد م ــاك ــاي» فــي انكلترا
بـمـنــح ال ـق ـضــاة حــق إع ـطــاء املـقــابــات
أو امل ـق ــاالت ف ــي ال ـص ـحــف أو ال ــرادي ــو
أو التلفزيون أو حجبها ،كما اقترح
إن ـشــاء مكتب قـضــائــي إعــامــي يعمل
 24سـ ــاعـ ــة عـ ـل ــى  ،24وسـ ـبـ ـع ــة أي ـ ــام
ف ــي االسـ ـب ــوع ،وت ـك ــون مـهـمـتــه تــأمــن
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،اإلجـ ـ ــابـ ـ ــات عـ ــن أس ـئ ـلــة
ّ
الـصـحــافــة واإلعـ ــام فــي ك ــل مـكــان من
اململكة املتحدة بال استثناء.
م ــرتـ ـكـ ـب ــو ال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـتـ ـفـ ـت ــوا أي ـض ــا
إلـ ــى أه ـم ـيــة وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،فـيــذكــر
الـنـ ّـجــار أن اّلـقــاتــل املتسلسل الشهير
«ج ـ ــاك الـ ـس ــف ــاح» ب ـعــث ب ــرس ــائ ــل إلــى
وســائــل اإلع ــام .وقــد حــاول املحققون
االس ـت ـفــادة منها للتوصل إلــى هوية
امل ـج ــرم م ــن خ ــال خـطــه لـكــن م ــن دون
جدوى.

ّ
في كــل هــذه الـحــاالت ،كــان اإلعــام في
خدمة القضاء .يستخدمه ،ليعلن عن
ق ــان ــون أو ع ــن ع ـقــوبــة .ل ـكــن األمـ ــر لم
ً
ّ
يستمر طويال على هذا املنوال .رواج
ال ـص ـحــافــة ف ــي ال ـعــالــم أج ـبــرهــا على
ّ
متابعة كــل القضايا املثيرة الهتمام
الجماهير العريضة ،وأبرزها الجرائم.
ّ
تتحول
هكذا صــار يمكن لجريمة أن
إلى «قضية رأي عام» بمجرد إيالئها
تـغـطـيــة إع ــام ـي ــة واسـ ـع ــة .وفـ ــي هــذا
اإلطار ،يسرد ّ
النجار عددًا من الجرائم
التي ّأسست لوعي اجتماعي مختلف
عن السائد .في قضية «جاك السفاح»
ً
مثال ،أثير النقاش عن حق املومسات
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـعـ ـه ــن ب ــإنـ ـس ــانـ ـي ــة،

ّ
يحذر رمزي
النجار العاملين
في القضاء
من خطورة
االستمرار في
الصمت

وأض ـ ـ ــاءت ق ـض ـيــة «ل ــوري ـن ــا بــوب ـيــت»
ع ـل ــى ال ـت ـع ـن ـي ــف الـ ـ ــزوجـ ـ ــي ،وتـ ـح ـ ّـول
«املوت الرحيم» إلى مادة سجال على
خلفية قـضـيــة «ج ــاك ك ـي ـفــورك ـيــان»...
كما ّأسست قضايا أخرى ملصطلحات
جديدة ال نــزال نعاني من آثارها إلى
ال ـيــوم« :م ـعــاداة الـســامـيــة» مــع قضية
درايفوس« ،العدالة الدولية» الناجمة
ع ــن م ـحــاك ـمــات ن ــورم ـب ــرغ ال ـت ــي تلت
الحرب العاملية الثانية( .والتي أبرزت
منذ والدتها سياسة الكيل بمكيالني،
إذ حوكم املهزوم فقط ،وكأن املنتصر
لم يرتكب أي جريمة حرب).
ل ـك ــن ه ـ ــذه األمـ ـثـ ـل ــة ال ت ـع ـن ــي وجـ ــود
عــاقــة ســويــة ب ــن ال ـق ـضــاء واإلعـ ــام.

ّ
إذ يـ ـع ــرف ك ـ ــل ع ــام ــل فـ ــي واح ـ ـ ــد مــن
هذين القطاعني حجم املشكالت التي
يثيرها تــدخــل الصحافي فــي قضية
م ــا ،أو تـحـفــظ ال ـقــاضــي عــن الـتـحـ ّـدث
فــي شــأنـهــا .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــارّ ،
يحمل
الـنـ ّـجــار املسؤولية إلــى القضاء الــذي
ّ
يتمسك بالصمت بوصفه السياسة
األنجح ملعالجة القضايا التي ينظر
ّ
فيخصص الفصل الخامس من
فيها.
كـتــابــه لـيـشــرح سـبــب حــاجــة السلطة
القضائية إلــى الـتــواصــل ،إذ «لــم يعد
خ ـي ــارًا ضـ ــرورة االس ـت ـعــانــة بــاإلعــام
والتواصل في القضاء بل باتت قرارًا
ّ
ويعدد مجموعة من األهداف
حتميًا».
التي يفترض بالقضاء تحقيقها ،مثل
«ب ـن ــاء الـسـمـعــة وت ـعــزيــزهــا ،تــرسـيــخ
مكانة القضاء ،إطــاع املواطنني على
تـفــاصـيــل ال ـقـضــايــا ال ـتــي ت ـخــرج إلــى
الـ ـ ـض ـ ــوء .»...وم ــن أبـ ــرز املـ ـب ــادئ الـتــي
ي ـق ـتــرح ـهــا إلق ــام ــة ع ــاق ــة م ـث ـلــى بــن
ال ـق ـضــاء واإلعـ ـ ــام «ت ـحــديــد ضــوابــط
أخ ــاقـ ـي ــة وس ـل ــوك ـي ــات م ـه ـنــة تــؤمــن

لم تعد االستعانة
باإلعالم في القضاء خيارًا بل
باتت قرارًا حتميًا
ل ـل ـق ـض ــاء ح ـم ــاي ــة م ـ ـسـ ــاره ،بـ ـق ــدر مــا
ت ـبــادل اإلعـ ــام بـشـفــافـيــة دن ـيــا كافية
السـتـنـبــاط ال ـتــريــاق ال ـشــافــي لضبط
الـ ـت ــواص ــل ش ـ ــرط أال ي ـس ـب ــب ق ـم ـعــه،
ولـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ب ـ ــا ت ـع ــري ــض
ح ـص ــاف ـت ــه وسـ ـعـ ـي ــه إلحـ ـ ـق ـ ــاق ال ـح ــق
والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة» .ثـ ــم ي ـق ـت ــرح فـ ــي ال ـف ـصــل
الـ ـ ـس ـ ــادس اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تــواص ـل ـيــة
لـلـقـضــاء ،يصفها بـ ـ «اخ ـت ــراق نوعي
ومـ ـح ــاول ــة إلنـ ـج ــاز ب ـك ــر ف ــي اقـ ـت ــراح

احتراف القضاء لإلعالم والتواصل».
ويـ ـع ــرض ف ــي نـ ـم ــوذج م ـفـ ّـصــل خـطــة
ت ــواص ـل ـي ــة م ـت ـكــام ـلــة ي ـم ـكــن الـسـلـطــة
القضائية االفادة منها.
أمـ ـ ــا الـ ـفـ ـص ــل الـ ـس ــاب ــع واألخ ـ ـي ـ ــر مــن
الكتاب ،فيبدو خــارج السياق بعض
ال ـشــيء .إذ يدخلنا فــي عــالــم الخيال
ّ
ب ـعــدمــا يـسـتـعـيــد امل ــؤل ــف  17جــريـمــة
رس ـخ ــت ف ــي الـ ــذاكـ ــرة ع ـب ــر ال ـت ــاري ــخ،
ويختار منها سبعًا ليحاكمها مجددًا
ب ـنــاء ع ـلــى ال ـت ـط ـ ّـورات الـعـلـمـيــة الـتــي
شهدناها ،مؤكدًا أنها كانت ستختم
بنهايات سعيدة (قضائيًا) .فينطلق
في إعادة قراءة هذه الجرائم من ثالثة
م ـعــاي ـيــر :دور اإلع ـ ــام وتـكـنــولــوجـيــا
االت ـصــال ال ـيــوم ،دور الـطــب املعاصر
وع ـلــم األدل ـ ــة ال ـج ـنــائ ـيــة ،دور الــوعــي
الجماعي وتبدالت املفاهيم والتقاليد.
هكذا ،يسأل عما كان يمكن للتحقيق
ف ــي ت ـلــك ال ـجــرائــم أن يـ ــؤدي ف ــي حــال
وج ــود صحافة استقصائية ،خبراء
الـ ـخـ ـط ــوط ،ال ـح ـم ــض الـ ـ ـن ـ ــووي ،دات ــا
االتـصــاالت ،كاميرات املراقبة ،الوعي
االجتماعي ،إلخ.
محاولة استشرافية مسلية نخوضها
م ــع الـ ـن ـ ّـج ــار ل ـك ـن ـهــا ال ت ـب ــدو مـقـنـعــة
ك ـث ـي ـرًا ،خـصــوصــا ف ــي ال ـشــق املتعلق
ب ـ ـ ــدور اإلعـ ـ ـ ـ ــام .ذلـ ـ ــك أن الـ ـتـ ـط ـ ّـورات
الـعـلـمـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـتــي يحكي
عنها هي أيضًا في متناول املجرمني
الذين يحسنون استخدامها ،وهذا ما
تثبته الجرائم املستمرة في الحصول
إل ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم .ك ـم ــا أن ال ـت ـع ــوي ــل عـلــى
دور وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
بوصفها أدوات ضغط على الشرطة،
سالح ذو حدين.
قد يكون هذا األمر أحد عناوين نقاش
مـفـتــوح دع ــا إلـيــه الـنـجــار فــي خاتمة
كتابه ،الذي أغفل العبًا أساسيًا يحكم
بطليه ،وهو السلطة السياسية.

الجمعة  24حزيران  2016العدد 2919

تلفزيون

ثقافة وناس
byblosfestival.org

carole samaha

ّ
يقدم باسل خياط أداء باهرًا كمن يرسم
على الرمل

& toquinho
maria creuza

sAturDAY

16 jul

20:30

Toquinho and Maria Creuza are two living
legends of Brazilian music and the favorite
interpreters of Vinicius de Moraes, the
founding father of Bossa Nova, with
Brazil’s most famous hits : “Garota de
Ipanema”, “Tristeza”, “Vocé Abusou”, ...
Supported by 5 musicians, their show at
Byblos will be a beautiful and sensual time
travel to the heart and soul of Bossa Nova.

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP

kenny g

thursDAY

21 jul

American Grammy Award saxophonist
Kenny G is the biggest selling instrumental
musician of all time with global sales
exceeding 75 million records. The king
of smooth jazz and his outstanding
musicians will find in Byblos the perfect
setting for their romantic and timeless
hits: “Songbird”, “The Moment”, “Going
…Home”, “The Joy of Life” and many more

20:30

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP

grace jones

sunDAY

24 jul

Iconic Jamaican singer, actress,
songwriter and top model Grace Jones is
one of the most exciting artists in modern
music.Ever since she rose to fame in the
80’s, her stylish contribution to music
is unparalleled. Her shows are a true
reflection of her character: charismatic,
creative, and extravagant. “La Vie en
Rose”, “Libertango”, “Pull Up To the
Bumper” or “Slave to the Rhythm”: there is
!only one Grace Jones

20:30

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP
© Andrea Klarin

maxime le forestier
chante brassens

thursDAY

28 jul

20:30

One of France’s most celebrated singersongwriters, Maxime Le Forestier pays
tribute to Georges Brassens, a monument
of French Chanson. Le Forestier, famous for
“San Francisco” or “Mon Frère”, has such an
admiration for Brassens that he recorded his
complete works in 2005, a total of 171 songs.
An intimate and exquisite treat for francophiles
and a rare occasion to enjoy and sing along
“Les Copains d’abord”, “Le Gorille”...

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP

opera
hishik bishik

sunDAY

31 jul

20:30

50 talented musicians, singers, dancers
and actors recreate the magic of 1920’s
Cairo cabarets in this audacious and original
production directed by Hisham Jaber. Opera
meets cabaret, magnified by the Harmony
Symphony Orchestra conducted by Lubnan
Baalbaki, in a highly entertaining show:
!A must-see

60 000 LBP
80 000 LBP
100 000 LBP
120 000 LBP

mashrou’ leila

friDAY

5 aug

Since the release of their fourth studio
album, the groundbreaking Ibn El Leil,
Mashrou’ Leila are getting the worldwide
recognition they deserve thanks to their
high energy and dazzling aura. They will
finally be gracing our shores for this
summer’s most anticipated concert, six
years after their first performance at
Byblos Festival.

20:30

sia

Mind the gap - 2016

Media partners

Beirut-Byblos roundtrip transportation services
)Allo Bus: 12 000 LBP (per pers.
)Allo Private Taxi: 85 000 LBP (4 pers. max.

standing
65 000 LBP
Golden Circle
120 000 LBP
seated
65 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
tuesDAY

9 aug

One of the most influential pop artists of
our time, Australian singer-songwriter
Sia is behind massive hits like Rihanna’s
“Diamonds” or David Guetta’s “Titanium”.
After the phenomenal success of
“Chandelier”, “Elastic Heart” and “Cheap
Thrills”, Sia began her 2016 tour with
an impressive and acclaimed show at
Coachella she will be bringing to Byblos.
!Get ready for the biggest event of 2016

1213

* ّ
«العراب -تحت الحزام» 21:00 :على «أبو
ظبي» ـ ـ  18:10على lbci

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP

© Ieva Saudargaite

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ،تـ ـن ــافـ ـس ــت
«كالكيت» (إياد ّ
نجار) و«سما الفن»
(«سـ ــوريـ ــا ال ــدولـ ـي ــة» س ــاب ـق ــا) عـلــى
ت ـحــويــل ثــاث ـيــة «ال ـ ـعـ ـ ّـراب» للمعلم
ً
ف ــرانـ ـسـ ـي ــس فـ ـ ـ ــورد ك ـ ــوب ـ ــوال (نـ ـق ــا
عــن رواي ــة مــاريــو ب ــوزو) ،إل ــى م ـ ّ
ـادة
س ــوري ــة .خــرجــت «سما
تـلـفــزيــونـيــة ً
ً
ال ـف ــن» خ ــائ ـب ــة ب ـعــد ّمــا ق ـ ّـدم ــت عـمــا
متهاويًا ،فأقفلت ملف هذا املسلسل
الـ ـ ــذي كـ ــان ُي ـف ـت ــرض أن تـ ـق ـ ّـدم مـنــه
جزء ين الحقني .في املقابل ،تمكنت
«كالكيت» من صياغة مسلسل جيد
(إخـ ــراج حــاتــم عـلــي) حـقــق حـضــورًا
م ـم ـ ّـي ـزًا ف ــي ج ــزئ ــه ّ
األول .كـ ــان أداء
جـمــال سليمان الفـتــا فــي دور «أبــو
عـلـيــا» بـعــدمــا خـلــط فــي شخصيته
م ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـي ــرة م ـم ــن يـ ـع ــرف فــي
ّ
ســوريــا ب ـ «ال ـحــرس ال ـقــديــم» .إال أن
الـ ـن ــص غ ـ ــرق ي ــوم ـه ــا فـ ــي مـ ـط ـ ّـوالت
وث ـ ــرث ـ ــرات ون ـخ ـب ــوي ــة ت ـن ـظ ـيــريــة ال
تتفق مع حالة الدراما التلفزيونية.
ك ــذل ــك ،أس ـه ـم ــت مـ ـح ــدودي ــة م ــواق ــع
التصوير فــي هــروب الكاميرا نحو
األمــاكــن املغلقة واللقطات القريبة،
وال ـ ـل ـ ـعـ ــب ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـل ـ ــول إخـ ــراج ـ ـيـ ــة
تــوحــي للمشاهد بــأن الـقـصــة تــدور
بـ ــن دمـ ـش ــق وال ـ ـسـ ــاحـ ــل ال ـ ـسـ ــوري،
وب ــالـ ـت ــال ــي تـ ــراجـ ــع ال ـ ـحـ ــدث وغـ ــاب
التشويق الكافي.
هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،كـ ـ ــان املـ ـ ـي ـ ــدان خــال ـيــا
م ـ ــن املـ ـن ــافـ ـس ــة ل ـ ـ ـ «ك ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــت» .ل ـكــن
مشكلتها كــانــت ف ــي م ــن يـكـتــب لها
نـصــا يـتـخـطــى ع ـيــوب ال ـج ــزء األول.
تشير املديرة التنفيذية لـ «كالكيت»
ســارة ّ
دبــوس ّفي حديثها معنا إلى
ّ
أن ـ ــه «ل ـ ــدى ت ــأخ ــر وص ـ ــول الـحـلـقــات
م ـ ــن كـ ــاتـ ــب الـ ـ ـج ـ ــزء األول ،أرس ـل ـن ــا
خطابًا نطلب فيه اإلل ـتــزام بالزمن،
لكننا فــوجـئـنــا بــاسـتــام ع ــدد قليل
م ــن ح ـل ـقــات ال ت ـتــافــى ع ـي ــوب نص
الجزء األول ولم تلق موافقة املخرج،
فــارتــأن ـيــا اس ـت ـبــدال ال ـكــاتــب للبحث
عن املصلحة األفضل للعمل» .طبعًا
ّ
كل ذلك كان في سبيل الوصول إلى
ّ
مادة ناضجة تمكن حاتم علي ،أحد
أبـ ــرز م ـخــرجــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،من
صناعة عمل ســوري خالص سبقته
سمعة ال بــأس بها ويتمتع بفرصة
تسويقية مهمة لكونه يعرض على
كبرى املحطات العربية («أبو ظبي»
و  .)lbciهـ ـك ــذا ج ــال ــت «ك ــاكـ ـي ــت»
بمشروعها على أكثر من كاتب حتى
اتـفـقــت مــع ال ــروائ ــي والـسـيـنــاريـســت
املـ ـع ــروف خ ــال ــد خ ـل ـي ـفــة ،فــاسـتـعــان
بــرفـيـقــه أح ـمــد ق ـصــار وه ــو صــاحــب
موهبة واعدة في الكتابة للتلفزيون.
وص ـل ــت ال ـح ـل ـق ــات ب ــال ـت ـت ــال ــي ،وف ــق
املنطق الــذي اختاره مخرج «ثالثية
ّ
األنــدلــس» .وبشق النفس ،تمكن من
إنهاء التصوير أول من أمس بعدما
تابع الجمهور نصف حلقات العمل.
م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة ،أع ـ ــاد الـ ـج ــزء ال ـثــانــي
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وسام كنعان

15 jul

Lebanon’s most talented stage performer
opens Byblos Festival 2016 with a brilliant
“Song and Dance Show” directed by Gérard
Avedissian and choreographed by Sami
Khoury with 40 musicians, dancers and
choir. Carole Samaha will revisit a highly
successful career started in 2003 and
present her new album Zekrayati.

حاتم علي يضرب «تحت الحزام»
حيتان المال ابتلعت سوريا
(«الـ ـ ـع ـ ـ ّـراب -ت ـحــت ال ـ ـحـ ــزام») األم ــور
إلــى نصابها ،فــأطــاح بضربة تحت
ال ـ ـحـ ــزام «يـ ــامـ ــن» (أدى دوره راف ــي
وهـبــي فــي الـجــزء ّ
األول) .مــات يامن
بـعــدمــا ت ـعـ ّـرض مــع رج ــال «ال ـعــراب»
لكمني مـحـكــم ،ثــم انـطـلـقــت الحكاية
باالتكاء على الفرضية األصلية في
الجزء الثاني من الفيلم الشهير ،أي
م ــع تــولــي «مــاي ـكــل كــورل ـيــونــي» (آل
بــاتـشـيـنــو) إدارة الـعــائـلــة الـحــاكـمــة
بأمر الصفقات املشبوهة والعالقات
غير املـشــروعــة ،كــونــه الـيــد الوحيدة
النظيفة ضمن مستنقع الفساد الذي
يحيط به .املعادل السوري هنا كان
شخصية ج ــاد الـتــي يــؤديـهــا باسل
خياطّ .
ّ
يقدم األخير أداء باهرًا كمن
يــرســم عـلــى ال ــرم ــل ،وبـثـبــات وات ــزان
وثـقــل واض ــح مستفيدًا مــن موهبته
ّ
والكاريزما الخاصة التي يتمتع بها.
رغم صراع جاد مع مبادئه وتفاجئه
بما يحدث حوله ،يقرر أن يدير اللعبة
ويجلس خلف مكتب «الـعــراب» بعد
أن ي ـتــوئــم سـلـطـتــه م ــع م ــال الـطـبـقــة
الدمشقية املحافظة بــزواج «بزنس»
توافقي .يجول شقيقه األكبر قيصر
(باسم يــاخــور) على هــواه ،فيضرب
ويـ ـقـ ـت ــل ويـ ـنـ ـه ــب وي ـ ـس ـ ــرق وي ــدي ــر
بـ ــأذرعـ ــه املـ ـتـ ـع ــددة مـ ـي ــدان ال ـف ـس ــاد،
وبأسلوب تمثيلي متقن ليس غريبًا
ع ـلــى ن ـجــم «ض ـي ـعــة ض ــاي ـع ــة» .على
ض ـف ــة م ـ ــوازي ـ ــة ،ي ـن ـت ــزع ح ــات ــم عـلــي
لنفسه مساحة ّ تمثيلية كبيرة بدور
«نـ ـ ـ ــورس» امل ـث ــق ــف وا ّل ـ ــروائ ـ ــي ال ــذي
دفــع ثمنًا باهظًا ،تمثل فــي اعتقاله
نـتـيـجــة فـعـلـتــه اإلن ـســان ـيــة وإي ــوائ ــه
ابنة أبو عليا املصابة بتخلف عقلي
والتائهة في عشوائيات دمشق .في
هـ ــذا الـ ـج ــزء ،ت ـش ـهــد ح ـ ّكــايــة ن ــورس
ً ّ
تـ ـح ــديـ ـدًا اخـ ـ ـت ـ ــزاال م ــك ــث ـف ــا وارشـ ـف ــة
ذك ـ ـيـ ــة ،ل ـع ــاق ــة واقـ ـعـ ـي ــة ربـ ـط ــت فــي
امل ــاض ــي ال ـق ــري ــب ك ـم ــا م ــن املـثـقـفــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن م ـ ــع أبـ ـ ـن ـ ــاء املـ ـس ــؤول ــن
النائمني على إمـبــراطــوريــات مالية
ي ـج ـ ّـرب ــون بــذري ـع ـت ـهــا اق ـت ـح ــام عــالــم
الصحافة والثقافة والفن .لذا ،كانوا
يـسـتـعـيـضــون ع ــن جـهـلـهــم وفهمهم
املــريــض لـلـحـيــاة ،بـخـبــرات ومـعــرفــة
ه ـ ــؤالء امل ـث ـق ـفــن ال ـ ــذي ط ــامل ــا وق ـعــوا
ّ
امللحة للمال ،وقفل
بني باب الحاجة
امل ـبــادئ الـتــي ال تسمح لهم بالعمل
لــدى لصوص ابتلعوا الـبــاد .للمرة
األولى ،تترك جيني إسبر اقناعًا شبه
كامل بأدائها التلفزيوني وهي تؤدي
دور اب ـنــة املـ ـس ــؤول الـكـبـيــر ومــالـكــة
ّ
مجلة غنية .طبعًا يذكر السوريون
جـيـدًا دور الـنـشــر وشــركــات اإلنـتــاج
وال ـص ـح ــف واملـ ـج ــات وامل ــؤس ـس ــات
ُ
اإلعــامـيــة الـتــي افتتحت منذ مطلع
ال ـت ـس ـع ـي ـن ــات ح ـت ــى نـ ـش ــوب األزم ـ ــة
على أيــدي أوالد كبار املسؤولني في
الـشــام وتوظيفهم عــددًا مــن املثقفني
كــواج ـهــة ت ـ ــواري ال ـف ـســاد وتبييض
األم ـ ـ ــوال! إذًا يـبـنــي «ال ـ ـعـ ــراب -تحت
ال ـح ــزام» صــورتــه بــواقـعـيــة شــديــدة،
وإن ب ـطــري ـقــة ال ـل ـعــب ف ــي ال ـخ ـطــوط
الخلفية واإلسقاطات التي ال تحتاج
إلى ذكاء خارق الكتشاف مدلوالتها
وفضح حيتان املال الحقيقيني الذين
خــربــوا البلد وجلسوا على ركامها
أو ن ـق ـل ــوا ال ـب ـن ــدق ـي ــة م ــن ك ـت ــف إل ــى
أخرى وأصبحوا «نجوم املعارضة»!
العمل ّ
يعد من أهم ما أنتجت الدراما
ال ـس ــوري ــة ه ــذا الـ ـع ــام .ورغـ ــم املــآخــذ
الكثيرة عليه ،يمكن التغاضي عنها
ملـصـلـحــة الـنـيــة ال ـج ــادة ف ــي صناعة
مسلسل عليه القيمة ونحن نعيش
موسم الهبوط الكبير.

friDAY

20:30

standing
112 500 LBP
Golden Circle
187 500 LBP
seated
105 000 LBP
135 000 LBP
225 000 LBP
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www.ticketingboxoffice.com
Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh,Beirut Souks,
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Hussam Bookshop
Baakline, Al Ittihad Bookshop Saida and Byblos Venue

With the support of

All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation
services are available at
Virgin Ticketing Box Office.
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قضية اليوم

استفتاء بريطانيا« :لعبة الرأي العام»
حتى أيام قريبة ،كان البريطانيون
يميلون إلى التصويت لمصلحة خيار
الخروج من االتحاد األوروبي .لكن
عوامل ستبرز خالل ساعات الحقة،
ستكون كفيلة بنقل المزاج العام من
مؤيد لـ»الخروج» إلى رافض له .هي
لعبة الرأي العام التي يحسم من يتقن
تحريكها ...في أهم االستحقاقات
رنا حربي
ّ
لـ ـع ــل أبـ ـ ــرز م ــا ي ـج ــب الـ ـت ــوق ــف ع ـنــده
خالل األيــام السابقة ليوم االستفتاء،
ّ
يتمثل في التغير املهم الــذي أظهرته
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي لـنــاحـيــة تقليص
فــريــق «ال ـب ـق ــاء» ل ـف ــارق ال ـن ـســب ال ــذي
وصـ ــل ف ــي ل ـح ـظــة م ـع ـي ـنــة إلـ ــى سـبــع
ن ـق ــاط ملـصـلـحــة م ــؤي ــدي «الـ ـخ ــروج»،
وذلـ ــك ق ـبــل أن نـشـهــد ت ـقــاربــا شــدي ـدًا
بني املعسكرين ،ساعات قبل انطالق
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء «املـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــري» .وكـ ــانـ ــت
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي الـ ـت ــي أج ــرت ـه ــا
«بــوبـيــولــس»« ،يــوغــوف»« ،ايبسوس
م ـ ــوري» ،و»كـ ــوم ريـ ــس» ،ق ــد أظ ـهــرت،
تباعًا ،تقدم معسكر البقاء بنسبة 55
فــي املـئــة و 51فــي املـئــة و 52فــي املئة
و 54في املئة.
عمليًا ،هـنــاك عــدد مــن الـعــوامــل التي
س ــاه ـم ــت فـ ــي ت ـب ــدي ــل املـ ـ ـ ــزاج الـ ـع ــام،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـق ــب دخـ ـ ـ ــول ع ـ ــدد مـهــم
م ــن مـبــدعــي بــريـطــانـيــا ومـشــاهـيــرهــا
فــي الـحـمــات لـتــأيـيــد خـيــار «الـبـقــاء»
ولـحــث البريطانيني على التصويت
ل ــ»وحــدة أوروبـ ــا» .وقــد يمكن اعتبار
حادثة اغتيال النائبة العمالية ،جو
كوكس« ،على يد متطرف يميني» في
 16الشهر الجاري ،إضافة إلى حمالت
الـتــرويــج السياسية (والـبــروبــاغـنــدا)
مــن قـبــل مـ ّعـسـكــر «ال ـب ـق ــاء» ،كعاملني
مفصلني أثــرا بشكل كبير على ّ
تبدل
النسب.
«املــوت للخونة ،الحرية لبريطانيا»،

هــي الـعـبــارة الـتــي استخدمها املتهم
بـمـقـتــل ك ــوك ــس لـلـتـعــريــف ع ــن نفسه
أمــام القضاء البريطاني .و»الحرية»
هي من املصطلحات األساسية التي
ك ــان يعتمد عليها فــريــق «ال ـخ ــروج»
إلقناع البريطانيني بضرورة التخلي
عن «هيمنة االتـحــاد األوروب ــي» على
قرارات بريطانيا وأموالها وأسواقها.
وق ــد اسـتـغــل فــريــق «ال ـب ـق ــاء» حــادثــة
االغ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــال إلق ـ ـ ـنـ ـ ــاع الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن
ب ـخ ـطــورة ال ـش ـع ــارات ال ـت ــي يحملها
الـفــريــق امل ـقــابــل ،ودع ــوا ال ــرأي الـعــام
ال ـبــري ـطــانــي إل ــى رف ــض «االن ـعــزال ـيــة
واالنـ ـقـ ـس ــام» .وك ــذل ــك ات ـه ـم ــوا زعـيــم
ح ــزب «االسـ ـتـ ـق ــال» ،نــاي ـجــل فـ ــاراج،
وال ــداع ــن إل ــى «ال ـخ ــروج» ،بمحاولة
تقسيم البالد وتعزيز الحس املعادي
للمهاجرين من خالل تكريس أفكار،
ّ
م ـثــل «ن ـح ــن وه ـ ــم» .ح ـتــى إن رئـيــس
ّ
الوزراء ،ديفيد كاميرون ،حث النواب
عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــم ذكـ ـ ـ ــرى كـ ــوكـ ــس «ع ـب ــر
ت ــرس ـي ــخ ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة وال ـح ــري ــة

ّ
يبدو أن حادثة
اغتيال النائبة جو
كوكس قد أثرت
في النتائج

الـلـتــن نــاضـلــت مــن أجـلـهـمــا» .كــذلــك،
عـ ـ ّـبـ ــر قـ ـ ـ ــادة أح ـ ـ ـ ــزاب عـ ــن م ـخ ــاوف ـه ــم
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ب ـع ــد اغـ ـتـ ـي ــال ك ــوك ــس،
معتبرين أن بــريـطــانـيــا «تـعـيــش في
أوقـ ـ ــات م ـث ـيــرة ل ـل ـق ـلــق» وأن ـ ــه «يـجــب
على الناس الوقوف جنبًا إلى جنب
وعــدم التسامح مــع مــن يريد تقسيم
املجتمع».
الــوزيــرة األولــى في اسكتلندا ،نيكوال
ستورجيون ،كانت قد توقعت بدورها
أن يكون لحادثة االغتيال تأثير على
ً
االسـتـفـتــاء ،مـشـيــرة إل ــى أن الناخبني

«ي ـش ـع ــرون ب ــاالش ـم ـئ ــزاز» ع ـلــى نحو
متزايد من «الطبيعة السامة» لحملة
«ال ـخ ــروج» .ورأت أن ــه بــالــرغــم مــن أنــه
«ال أحـ ــد ي ـع ــرف ح ـقــا إذا كـ ــان (ألح ــد
داعـمــي) حملة الـخــروج عــاقــة بمقتل
كــوكــس» ،إال أن بعض «النقاشات قد
ّ
تـصـبــح ســامــة إذ ت ــرك ــز عـلــى الـخــوف
مـ ــن األج ـ ــان ـ ــب… وأظ ـ ــن أن مـ ــا ح ــدث
يكشف تلك املشاعر» .وجدير بالذكر
ّ
أن من بني امللصقات الدعائية لحملة
«الـخــروج» ،برز ملصق لحزب نايجل
ّ
يصور مجموعة من الالجئني
فــاراج،
يـ ـت ــدفـ ـق ــون عـ ـل ــى املـ ـمـ ـلـ ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة،
م ــرف ـق ــا ب ـع ـب ــارة «ن ـق ـط ــة ف ـ ــارق ـ ــة» ،فــي
محاولة للقول إن التصويت ملصلحة
«الخروج» هو السبيل الوحيد لوقف
تدفق الالجئني.
ّ
ولـ ـع ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـم ـلــة «ال ـ ـخـ ــروج»
ألزمــة الالجئني كسبب رئيسي يدعو
إلى االبتعاد عن املنظومة األوروبية،
كـ ـ ـ ــان لـ ـ ــه وقـ ـ ـ ــع عـ ـكـ ـس ــي ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
مـ ــؤيـ ــدي م ــوق ـف ـه ــم الـ ــذيـ ــن ي ــرف ـض ــون
«ب ـي ــروق ــراط ـي ــي ب ــروكـ ـس ــل» إال أن ـهــم
أيضًا ضد العنصرية والتحريض.
وإل ــى جــانــب تـخــويــف حملة «الـبـقــاء»
من تفكك املجتمع البريطاني وازدياد
الكراهية والعنصرية ،كان لتأييد كبار
رجــال األعمال والشركات تأثير كبير
على الــرأي الـعــام الــذي حتى ولــو كان
فـيــه مــن يــريــد «االسـتـقــال والـحــريــة»،
فإنه غير مستعد أو ليس لديه القدرة
ع ـلــى أن يـتـحـمــل ال ـع ــبء االق ـت ـصــادي
ال ـ ــذي س ـي ـت ــراف ــق مـ ــع «ال ـ ـت ـ ـحـ ــرر» مــن
االتحاد .وكــان الخبراء االقتصاديون
قــد ح ــذروا مــن أن «ال ـخــروج» سيؤدي
إل ـ ــى اض ـ ـطـ ــراب اقـ ـتـ ـص ــادي ق ــد يــدفــع
بــال ـشــركــات ال ـك ـبــرى إل ــى الـتـخـلــي عن
ّ
ل ـن ــدن ،وأن نـســب الـبـطــالــة ق ــد تــرتـفــع
وكذلك التعرفة الجمركية على السلع.
ع ـلــى خـلـفـيــة ت ـلــك ال ـح ـم ـلــة ال ـطــوي ـلــة،
ت ــواف ــد ،أمـ ــس ،ال ـنــاخ ـبــون املـسـجـلــون
الـبــالــغ عــددهــم االجـمــالــي  46مليونًا،
منذ الصباح الباكر لإلدالء بأصواتهم،
ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـع ــوي ــل م ـ ــؤي ـ ــدي «الـ ـبـ ـق ــاء»
على مشاركة واسـعــة كــان مــن شأنها
تكريس انتصارهم بعد حملة معقدة
وطويلة سبقت االستحقاق املصيري
أو «يوم الحساب» ،كما عنونت ،أمس،
«ذي تايمز».

«بريكست» ...فرصة لليسار األوروبي؟
ناصر األمين

بوريس
جونسون
الداعي
لـ«الخروج»
عقب مشاركته
باالستفتاء
(أ ف ب)

ي ــرس ــم ي ـ ـسـ ـ ٌـار أوروبـ ـ ـ ـ ــي داعـ ـ ــم ل ـب ـقــاء
ب ــري ـط ــان ـي ــا ف ـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
صــورة ألوروب ــا مــا بعد الـ«بريكست»
وك ــأن ـه ــا قـ ـ ــارة م ـش ـت ـتــة ت ـف ـك ـك ـهــا دول
قومية ،ويحكمها يمينيون متطرفون.
أغ ـلــب تـلــك ال ـق ــارة «املـتـخـيـلــة» ه ــم من
الـ ـفـ ـق ــراء ،ف ـي ـمــا س ـت ـنــدلــع ح ـ ــروب بــن
دول مـخـتـلـفــة ف ـي ـهــا ،وس ـت ـس ــود على
صعيد التجارة اتفاقات (مثل الشراكة
األطلسية للتجارة واالستثمار) تهزأ
من جميع معايير أوروبا االستهالكية
والصناعية واملعيشية.
ع ـم ـل ـيــا ،يـ ـح ـ ّـث هـ ــذا الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه الـشـعــب
البريطاني على التغاضي عن مشاكل
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال ـب ـن ـي ــوي ــة ال ـتــي
تمنعهم من املشاركة في صنع القرار
وتـفــرض عليهم سـيــاســات اقتصادية
تـقـشـفـيــة ،وذل ــك لـلـتـحــالــف مــع النخب
ً
الحاكمة التي قــادت أوروبــا أصــا إلى
ّ
وأصرت على سياسات أثبتت
األزمات
ف ـش ـل ـهــا ،وأض ـع ـف ــت ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة،
ّ
ودمرت اقتصاد دول .أما الحجة ،فهي
أنه في حال لم يقبل األوروبيون بحكم
هــؤالء ،سيذهب الحكم إلى اليمينيني

املتطرفني .على إثــر أزمــة  2008املالية
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وال ـت ــي كــانــت
تداعياتها أوروبـيــة ودولـيــة نظرًا إلى
االرتـبــاط باالقتصاد األمـيــركــي ،بــدأت
تظهر املـشــاكــل البنيوية الـتــي يعاني
مـنـهــا االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،خــاصــة أنــه
منظومة تتمحور حول توحيد العملة،
ّ
ال الـسـيــاســة .سيتجلى ذل ــك بــوضــوح
فــي الـيــونــان الـتــي اعتبرها وزيــر املــال
ا ُلـســابــق ،يانيس فــاروفــاكــس« ،قربانًا
ضـ ّـحــي بــه» لتحذير بقية أوروب ــا من
تــداعـيــات مخالفة أوام ــر «الـتــرويـكــا»،
حتى وإن كانت النتائج كارثية.
كـ ــان ص ـع ــود ذاك ال ـت ـي ــار أو ال ـتـ ّ
ـوجــه
اليساري نتيجة لهذه األحداث ،وهدف
أح ــزاب ــه تنظيم الــرأسـمــالـيــة واح ـتــواء
آثــارهــا السلبية على الطبقة العاملة،
م ـ ــع تـ ــأمـ ــل الـ ـبـ ـع ــض م ـن ـه ــم «بـ ـتـ ـط ـ ّـور
الـعــوامــل ال ـثــوريــة» حـتــى يــوجــد بديل
للرأسمالية ذو قابلية للتطبيق .منذ
البداية يأمل هذا اليسار في أن يحقق
أهــدافــه املتواضعة عبر إقـنــاع النخب
ال ـح ــاك ـم ــة ب ـ ــأن س ـي ــاس ــات ـه ــم ف ــاس ــدة.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـصـ ــدمـ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـي ـه ــم
عندما اكتشف سياسيو «سيريزا» أن
األوروبيني يعلمون جيدًا ماذا يفعلون،

الجمعة  24حزيران  2016العدد 2919
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 ...تحسم!

«الموت للخونة ،الحرية
لبريطانيا» ،هي ّعبارة
استخدمها المتهم
بمقتل كوكس (أ ف ب)

وهـ ـ ــم ع ـل ــى أتـ ـ ــم االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـحـ ّـمــل
التبعات ،ولذلك لم تعن انتفاضة شعب
الـيــونــان شيئًا ألن األولــويــة تكمن في
تطبيق الـسـيــاســات املــالـيــة األوروب ـيــة
(ال ـتــي تـحــدد تــوجـهــاتـهــا بشكل كبير
أملــانـيــا) .ولــم يؤثر انتخاب «سيريزا»

قد ُي ّ
تهديد
عد
ً
البريكست عامال
مساعدًا لتغيير
السياسات االقتصادية
مــرتــن ،وت ـصــويــت الـيــونــانـيــن ب ــ«ال»
فــي االستفتاء الشعبي حــول قبول أو
رفــض «رزم ــة اإلن ـقــاذ» التقشفية التي
قــدمـتـهــا «ال ـت ــروي ـك ــا» لــدول ـت ـهــم ،على
قرارات النخب األوروبية.
لـ ـي ــس لـ ـ ــدى هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـيـ ـس ــاري
ط ــروح ــات ج ــذري ــة بــدي ـلــة ،ك ـمــا أن ــه ال

يشكل خـطـرًا عـلــى الــرأسـمــالـيــة بتاتًا،
ّ
ف ــي وق ــت أن ت ـص ـ ّـور ان ـه ـيــار االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم أسـ ـه ــل ب ـك ـث ـيــر مــن
االق ـت ـن ــاع ج ـ ّ
ـدي ــا ب ــأن ــه سـيـتـغـ ّـيــر نحو
األف ـ ـضـ ــل .ال ـك ــات ــب ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ذي
غارديان» ،أوين جونز ،يقول« :قد ّ
يعد
ً
ت ـهــديــد الـبــريـكـســت ع ــام ــا م ـس ــاع ـدًا...
ألن ــه ل ـيــس ه ـن ــاك ح ــاف ــز ي ــدف ــع أملــانـيــا
ّ
إل ــى تـغـيـيــر س ـيــاســات ـهــا ،إل ف ــي حــال
ب ــدا األم ــر وكــأنـهــا تتسبب فــي تفكيك
االتحاد .عندها ستتنازل ملصلحة من
يعارض الواقع القائم».
املـفـكــر السلوفيني ،ســافــوي جيجك،
يرى أنه ال يمكن الهرب من الرأسمالية
الـعــاملـيــة ،ولــذلــك يـجــدر ملجابهتها أال
ّ
تقسم القارة إلى دول قومية ضعيفة.
لـكــن ،مــا يتجاهله هــذا ال ـطــرح ،هــو أن
االتـحــاد األوروبـ ــي ،مــن حيث التاريخ
والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف وال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــة ،نـ ـش ــأ تـ ـح ــديـ ـدًا
لخدمة الرأسمالية العاملية ،ومــن هذا
املـنـطـلــق ،لـيــس ه ـنــاك م ـبــرر العـتـبــاره
ً
قــابــا للتغيير ال ـج ــذري .لــذلــك ،يبقى
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج مـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ف ــرص ــة
ل ـل ـب ــري ـط ــان ـي ــن ،ول ـل ـي ـس ــاري ــن مـنـهــم
خاصة ،للمشاركة الفعالة في تشكيل
مستقبل بالدهم.
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مقال تحليلي

ال سادة في االتحاد األوروبي
وقد سقط القناع عن وجه االتحاد البشع بوصفه محض
لندن ــ سعيد محمد
أداة لخدمة السلوك اإلمبراطوري وغير قادرة على أي أداء
بينما يترقب الجميع ،يسارًا ويمينًا ،في الجزيرة البريطانية مـسـتـقــل ،وذل ــك خ ــال األزم ــة الليبية األخ ـيــرة عـنــدمــا نفذ
وعبر ضفتي األطلسي نتائج االستفتاء ،يثير اإلنتباه نجاح األوروب ـيــون تعاونًا منقطع النظير فــي مــا بينهم إلسقاط
املنظومة (املهيمنة على مفاصل السلطة) الساحق في فرض حكم العقيد معمر القذافي وفق تعليمات أميركية ،ما أنهى
ثنائية االختيار بني البقاء أو املغادرة على الجميع ،ليس أقلهم حالة مستديمة من االستقرار األمني استمرت لعقود على
الـيـســار البريطاني الهامشي ال ــذي انــدفــع لالصطفاف بني بــوابـتـهــم الـجـنــوبـيــة وأط ـلــق وح ــش ح ــروب عبثية لــن تقوم
أحد طرفي الثنائية من دون إعمال حقيقي ألدوات التحليل بعدها لليبيا قيامة في املدى املنظور ،وستؤدي دون شك
النقدي (الطبقي) للموقف أخذًا بعني االعتبار الصورة الكلية إلى نشر عدم اإلستقرار عبر الحدود إلى تونس والجزائر
لـلـصــراع بـشــأن اإلت ـح ــاد األوروب ـ ــي كمنظومة حـكــم عــابــرة ومـصــر وتـشــاد وعـبــر وســط ال ـقــارة .كــانــت هــذه السياسة
للحدود القومية .فجاءت مواقفه تكاد ال تختلف عن مواقف قصيرة النظر (إلى جانب الدور املشبوه اآلخر في الحرب
األح ــزاب األخ ــرى الـتــي ،مــن دون استثناء تقريبًا ،تخضع على ســوريــا) ،وهــي وراء جــزء مهم من موجات الالجئني
في عملها األيديولوجي آلليات التفكير (البرجوازي) حيث املتالحقة التي ضربت ،وال تزال ،سواحل أوروبا الجنوبية،
املنهج تفتيت األحداث وأخذها إلى صعيد الجزئيات املحلية وظـهــر االت ـح ــاد فــي مــواجـهـتـهــا عــاج ـزًا عـمــاتـيــا وســاقـطــا
والحسابات الضيقة واملظاهر السطحية وإبداعات األفــراد ـ أخالقيًا وك ــادت تطيح كــل ترتيبات الـحــدود املفتوحة بني
النجوم.
دوله املختلفة ،كما ودفعت بالجنون اليميني املتطرف في
لقد فشل اليسار في التصدي ملهمته األولــى في مثل هذه كــل الساحات األوروب ـيــة إلــى قمم كــان يعتقد لوقت قريب
األحــداث الصاخبة ،وهي املهمة التي تفترض منه أن يرتقي أنها أصبحت شيئًا من املاضي.
بالتحليل مــن خــال األدوات النقدية العلمية الـتــي يوفرها وي ـجــب أن يــذكــر هـنــا أن اإلت ـح ــاد ع ــازم ف ــي م ــا ي ـبــدو على
منهج ال ـصــراع الطبقي ودياليكتيك املــاديــة ليحقق ربطها تــأس ـيــس ق ــوة تــدخــل أوروبـ ـي ــة ت ـكــون بـمـثــابــة نـ ــواة لجيش
بالسياقات األوســع في إطــار مفاعيل هيمنة اإلمبراطورية أوروبــي ،وهو ما جرى الحديث به إبان اإلنقالب األوكراني.
الرأسمالية املعوملة التي ـ شئنا أم أبينا ـ تجثم على صدر وال خالف على أن جيشًا على ذلك النسق ستكون عقيدته
ه ــذا ال ـكــوكــب وت ـف ــرض إي ـقــاعــات م ـن ـظــورة وغ ـيــر مـنـظــورة القتالية معادية لروسيا بالطبع وسيحارب بإشارة القيادة
على وجـهــة تشكل األح ــداث التاريخية فـيــه ،وال سيما في األم ـيــرك ـيــة إذا اض ـط ــرت األم ـ ــور ،وه ـك ــذا ي ـم ـ ّـول املــواط ـنــون
وا
حـ ِّـدة من عقده الرئيسة (أوروب ــا الغربية) .وهكذا غابت ـ األوروبـ ـي ــون مــن جيوبهم ق ــوات مــرتــزقــة عـلــى نـســق "بــاك
ُ
االتحاد
بنشوء
تتعلق
أساسيات
املناقشات
عن
ـ
بت
ي
غ
أو
ووتــر" بنجوم صفر على خلفية زرقــاء .وحتى قبل إنشاء
النخبة
سيطرة
تكريس
في
ودوره
األصلية
وغاياته
األوروبي
الجيش املذكور ،فإن الترتيبات املعمول بها حاليًا بني اإلتحاد
الــرأسـمــالـيــة عـلــى ال ـق ــارة وتموضعه
وحلف شمال األطلسي (ال ــذي يضم
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا فـ ــي إط ـ ـ ــار امل ـج ـه ــود
ف ــي عـضــويـتــه  ٢١دولـ ــة م ــن أص ــل ال ـ
(الحربي) لإلمبراطورية املعوملة.
 ٢٨ال ـت ــي يـضـمـهــا اإلت ـ ـحـ ــاد) تسمح
ـر
ـ
ي
ـ
ك
ـذ
م ــن حـيــث امل ـب ــدأ ،ال ب ــد م ــن الـتـ
بنشر قوات عند حاجة االتحاد ،وهي
فكرة
ب ــأن املـفـهــوم الـنـظــري لتشكل
كان األجدر باليسار
ترتيبات استعني بها عدة مرات خالل
ال ـ ـتـ ــوحـ ــد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـع ــد الـ ـح ــرب
الحرب اليوغسالفية وفي ليبيا أيضًا.
أال يسقط في خدعة
ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة (كـ ـس ــوق أوروبـ ـي ــة
وكانت وثائق "ويكيلكس" قد كشفت
الديموقراطية
ً
مـشـتــركــة قـبــل ال ــوص ــول إل ــى صيغة
أخيرًا على أن االتحاد قد وســع فعال
المباشرة
السطحية
االت ـح ــاد ال ـحــالــي) لـيــس لــه أي عالقة
م ــن ق ــدرات ــه الـعـسـكــريــة ال ـب ـحــريــة في
ت ــذك ــر ب ـن ـض ــج مـ ـف ـت ــرض ل ـل ـســاســة
املتوسط تحت غطاء مواجهة جحافل
األوروب ـي ــن وخـصــوصــا فــي باريس
الـهـجــرة غـيــر الـشــرعـيــة ،وه ــي ق ــدرات
وبرلني بعد ما ّ
جرته مآسي الحرب
م ـه ـمــة لـتـمـكــن ت ــدخ ــات مستقبلية
عـلــى ال ـطــرفــن ،وذل ــك رغ ــم أن معظم
ممكنة عبر البحار.
األدب ـيــات تجعل منه مـشــروعــا فرنسيًا ـ ـ أملــانـيــا يستهدف و إذا تركنا النزعات اإلمبريالية املتأصلة في كل ما يتعلق
منع الحروب املستقبلية في أوروبا .فاألمر قد ال يعدو كونه بغايات االتحاد األوروبي وسياساته ،ونقلنا وحدة التحليل
مشروعًا أميركيًا شديد البساطة واملباشرة (وفق التصور نـحــو الـعــامــل االق ـت ـصــادي ،ف ــان االت ـحــاد مـلـتــزم عـلــى نطاق
اإلمبراطوري النزعة ،املغرق في تجربته الذاتية املتسمة غالبًا واسع بسياسات الخصصة النيوليبرالية وتمكني الرأسمال
بالسطحية وثنائيات األضداد عن شكل العالم) ،يسعى إلى في تنفيذ سياسات التقشف القاسية على الطبقة العاملة
بناء أوروبــا غربية "متأمركة" ،كساحة نفوذ وقلعة متقدمة األوروبـيــة التي دفعت ،وتدفع ،ثمن املغامرات املالية للبنوك
في مواجهة الحرب الحتمية مع اإلتحاد السوفياتي (النموذج واملضاربني وأيام أثينا األخيرة ليست عنا ببعيد .كما أدى
النظري النقيض للرأسمالية ذلك الحني) ،رغم كل التحفظات .االتـحــاد دورًا سلبيًا جــدا فــي إضـعــاف االت ـحــادات العمالية
لقد اضطر الحاكم العسكري األميركي بعد الحرب العاملية والنقابات ،وضغطت تشريعاته الحدود الدنيا لألجور ولم
الـثــانـيــة إل ــى الـتـهــديــد بــوقــف تــدفــق امل ـســاعــدات مــن بــرنــامــج تقدم للفقراء أي منافع اقتصادية بينما بــدا االتـحــاد على
ناد لترتيب الصفقات وتنسيق املنافسة
مارشال إلجبار الفرنسيني ،العنيدين ،واألملان ،املصدومني ،أرض الواقع بمثابة ٍ
على قبول صيغة توحد أوروب ــي ،تضمن سالمًا مستقرًا بــن حـيـتــان الــرأس ـمــال وال ـت ـهــرب الـضــريـبــي وتـسـهـيــل نقل
للمنطقة وتحقق لها اإلزدهار على املدى الطويل في مواجهة املنتجات عبر الـحــدود خدمة للشركات املعوملة التي تغرق
طموحات سوفياتية أو شيوعية محتملة.
أس ــواق أوروب ــا دون أن تضطر إلــى دفــع ضــرائــب تذكر إلى
ـاد
ـ
ح
ـ
ت
اال
أن
ـرض
ـ
ت
ـ
ف
ولـنـبـقــى أوف ـي ــاء مل ـبــدأ الــديــالـيـكـتـيــك ،فـنـ
االقتصادات املحلية وهو ما أدى إلى إفالس آالف الشركات
ـه
ـ
ن
وأ
ـه
ـ
ت
ـز
ـ
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ـ
ن
أ
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ـ
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ـ
ل
ا
ـراع
األوروبـ ـ ــي قــد ت ـجــاوز م ـكــونــات ال ـص ـ
الصغرى التي أصابها اإلنهاك بسبب املنافسة غير العادلة.
ً
ّ
اتـخــذ مـســارًا مستقال فــي تـطــور األح ــداث وأصـبــح ضمانة ومــن املعروف أيضًا أن االتحاد تحول بشكل أو بآخر إلى
لتحقيق السالم بني أمم القارة املتصارعة منذ نهاية الحرب ،ورقة بيد االمبراطورية في مواجهتها االقتصادية مع الدول
فإن وقائع األحداث ـ بعكس اإلنطباع السائد ـ تشير إلى أن ال ـصــاعــدة كــروسـيــا وال ـصــن والـهـنــد وي ـخــدم كسقف غير
اإلتحاد األوروبي كان أداة جذرية في الحرب األميركية (غير مرئي ملنع أي مــن االقـتـصــادات املحلية مــن تطوير عالقات
املعلنة) ضد املحور الروسي ،وهو الذي أشعل نيران الحرب تبادل مباشرة أعمق مع أي من هذه الدول.
األهلية التي أطاحت يوغسالفيا السابقة ودعم بسرعة الفتة إذن ،أوروبيًا ،فإن الطبقة العاملة ينبغي لها أن ترى في هذا
إسـتـقــال الـجـمـهــوريــات املفتتة الـتــي أنتجتها ه ــذه الـحــرب االتحاد حقيقته :مخلوق سياسي وجد لخدمة اإلمبريالية
الدموية ،مثيرًا بذلك أسوأ صراع عسكري ودبلوماسي في العاملية وأداة استغالل طبقي على مستوى أعلى وأعقد بكثير
القارة منذ  .١٩٤٥وها هي األزمــة األوكرانية الحالية تكرار مــن أنظمة الهيمنة املحلية ،وبالتالي كــان األج ــدر باليسار
مـمــل مل ـشــروع إس ـقــاط يــوغـســافـيــا ،فــاإلتـحــاد ك ــان بمثابة البريطاني أن يترفع عن السقوط في خدعة الديموقراطية
محامي الدفاع الناطق باسم األميركي وهو تولى دفع اليمني السطحية املباشرة وأن ال يقبل االنخراط في لعبة االستفتاء،
األوك ــران ــي إلــى الـقـيــام بإنقالبه ال ــذي كــان حتمًا سيستفز في وقــت يفرض فيه اليمني هيمنة شبه مطلقة على أدوات
روسـ ـي ــا وي ــدخ ــل أوروب ـ ـ ــا ف ــي م ـن ــاخ اس ـت ـق ـطــاب عـسـكــري اإلعالم والتوجيه األيديولوجي وهي لعبة تخدم (بغض النظر
وحصارات اقتصادية انعكست سلبًا على الطرفني فحسب عــن أي نتيجة تفضي إليها) إلــى خدمة أجـنــدات املهيمنني
من دون أن تمس اقتصاد اليانكي بشعرة.
فحسب.
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استفتاء بريطانيا

ّ
أردوغان يستفز األوروبيين :نحن أيضًا سنستفتي شعبنا
يسعى الــرئ ـيــس ال ـتــركــي إل ــى كسب
الظروف لمصلحته ،في الوقت الذي
يواجه فيه االتحاد األوروبي موقفًا
بريطاني
صعبًا يتمثل فــي سـعــي
ٍ
لالنفصال عـنــه .ل ــذا ،أعـلــن أردوغ ــان
ّ
أنــه سينظم استفتاءه الخاص بشأن
االنضمام إلى االتحاد
فـ ــي ظـ ــل ع ـ ــدم إحـ ـ ـ ــراز تـ ـق ــدم ب ــات ـج ــاه
انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي،
وفي الوقت الذي تشهد فيه العالقات
الـتــركـيــة ـ ـ األوروب ـي ــة تــراجـعــا ،بسبب
االختالف على قضية الالجئني ،سعى
الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
إل ـ ـ ــى قـ ـل ــب امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات مل ـص ـل ـح ـتــه،
ً
مستغال الظرف الذي يمر به االتحاد
األوروبـ ــي ،وال ــذي يعكسه االستفتاء
البريطاني على الخروج منه ،وأيضًا
تنامي التحركات االنفصالية داخله.
وفي هذا املجال ،أظهر أردوغان ،خالل
ً
ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن ،م ـي ــا لـلـحـصــول
عـ ـل ــى ج ـ ــائ ـ ــزة ت ــرضـ ـي ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ،قــد
يــوفــرهــا لــه استفتاء أش ــار إلـيــه ،على
غـ ــرار االس ـت ـف ـتــاء ال ـبــري ـطــانــي ،وذل ــك
بعدما أطـلــق فـكــرة اسـتـشــارة األت ــراك
ب ـشــأن ج ــدوى االس ـت ـمــرار فــي عملية
االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
تــرك ـيــا ال ـتــي ت ـقــدمــت بـتــرشـحـهــا عــام
 ،1987تـ ـف ــاوض ب ـص ـعــوبــة م ـنــذ عــام
 2005ف ــي ع ـم ـل ـيــة انـ ـضـ ـم ــام ال تـجــد
ح ـم ــاس ــة ك ـب ـي ــرة ل ـ ــدى ال ـ ـ ــدول املـهـمــة
ف ــي الـتـكـتــل األوروب ـ ـ ــي .م ــع ذلـ ــك ،كــان
أردوغان دائمًا يردد أن االنضمام إلى
االتحاد األوروب ــي هــدف استراتيجي
لـ ـب ــاده .إال أن خ ـطــابــه ش ـهــد ت ـغـ ّـي ـرًا
مـهـمــا ،أول مــن أم ــس ،ذل ــك أن ــه هاجم
أوروب ــا للمرة األول ــى ،وق ــال إن أنقرة
ّ
ـظ ــم اس ـت ـف ـت ـ ً
ـاء مـشــابـهــا
ي ـم ـكــن أن ت ـن ـ
الستفتاء البريطانيني بـشــأن البقاء
في االتحاد أو مغادرته .كذلك أوضح،
في كلمة في ساعة متأخرة من مساء
األربـ ـع ــاء ،أن ــه «يـمـكـنـنــا أن نستفتي
ال ـش ـعــب ك ـمــا ي ـف ـعــل ال ـبــري ـطــان ـيــون».
وأضــاف «سنطرح الـســؤال :هل يجب
أن نستمر في املفاوضات مع االتحاد
األوروب ــي أو وضــع حـ ّـد لـهــا؟» ،مؤكدًا
أن ــه «إذا ق ــال الـشـعــب نـسـتـمــر ،فإننا
سنواصل».
الــرئـيــس الـتــركــي ذه ــب إل ــى أب ـعــد من
ذل ــك ،واتـهــم االت ـحــاد األوروبـ ــي بعدم

تساءل الرئيس التركي عن أسباب «المماطلة» األوروبية (األناضول)

ال ــرغ ـب ــة ف ــي ان ـض ـم ــام ت ــرك ـي ــا «ال ـب ـلــد
ذي الغالبية املسلمة» إلـيــه .وتساءل
مخاطبًا قادة االتحاد األوروبــي «ملاذ
امل ـمــاط ـلــة؟» تـعـبـيـرًا ع ــن الـقـلــق حـيــال
تباطؤ املفاوضات.
ثــم انـتـقــل إل ــى سـيــاق آخ ــر ،غــام ـزًا من
قـنــاة قضية املـهــاجــريــن ،الـتــي يشهد
االتفاق بشأنها بني أنقرة وبروكسل
تعثرًا ،فــي ظــل عــدم إعـفــاء األت ــراك من
ال ـت ــأش ـي ــرة ف ــي رح ــاتـ ـه ــم ال ـق ـص ـيــرة
إل ــى «ف ـضــاء شـنـغــن» .وق ــال أردوغ ــان
بلهجة اتهامية حــادة« :أنتم ال تفون
بــوعــودكــم» ،مضيفًا أن «هــذا وجهكم

قال لألوروبيين:
حين يكشف أردوغان
وجهكم القبيح
تصابون بالجنون

الـ ـقـ ـبـ ـي ــح .وح ـ ـ ــن يـ ـكـ ـش ــف أردوغـ ـ ـ ـ ــان
وجهكم القبيح تصابون بالجنون».
ولكن الخطاب التركي املستجد لم يكن
صادرًا عن أردوغان وحده ،فقد تحدث
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مـ ــولـ ــود ج ــاوي ــش
أوغـ ـل ــو ،أمـ ــس ،ع ــن االس ـت ـف ـتــاء ،وق ــال
ّ
نتعرض أيضًا لضغط كبير من
«نحن
شعبنا ،ال ــذي يسألنا م ــاذا نفعل في
مكان يحوي كل هذا ّ
الكم من ّاملشاعر
املناهضة لألتراك .يريدون منا املزيد
من العمل ،وعند الضرورة ،إذا وصلنا
طــري ـقــا مـ ـس ــدودًا ،إعـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر» في
ع ــاق ــات ـن ــا .ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو أك ـ ــد أن

مــا ذك ــره «لـيــس تـهــديـدًا وال اب ـتــزازًا»،
مضيفًا أن «تركيا ستستشير شعبها
حني تتخذ قرارًا بهذه األهمية» ،وذلك
في سعي منه إلى تظهير هذه الخطوة
كأنها صــادرة عن قــرار تركي بتقرير
املصير ،بمعزل عن الرفض األوروبــي
النضمام تركيا إلــى االت ـحــاد ،والــذي
غالبًا مــا كــان يـصــدر عــن أكـثــر الــدول
األوروبية تأثيرًا.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،كـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس
الـ ــوزراء الـبــريـطــانــي ديـفـيــد كــامـيــرون
واملـسـتـشــارة األملــانـيــة انجيال ميركل
قـ ــد أش ـ ـ ـ ــارا إلـ ـ ــى أن انـ ـضـ ـم ــام تــرك ـيــا
«لـ ـي ــس ع ـل ــى جـ ـ ــدول األع ـ ـم ـ ــال» ،وأن
ه ــذه امل ـف ــاوض ــات ت ـجــري «م ــع نـهــايــة
مفتوحة» على كل االحتماالت .كذلك،
استبعد رئيس املفوضية األوروبـيــة
جون كلود يونكر أي توسيع لالتحاد،
قبل  ،2020فيما صـ ّـرح كاميرون بأن
انضمام تركيا يمكن أال يحدث «قبل
ع ــام  ،»3000م ـث ـي ـرًا ب ــذل ــك حـســاسـيــة
األتراك.
في غضون ذلك ،أظهرت استطالعات
الــرأي أنه بعدما كان األتــراك يؤيدون
بـ ـكـ ـث ــاف ــة االنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام إلـ ـ ـ ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،قـبــل عـقــد م ــن ال ــزم ــن ،فــإن
أقل من نصفهم يؤيدون هذا التوجه،
ّ
حــالـيــا .وفــي الـسـيــاق ،قــال املـحــلــل في
مــؤسـســة «كــارنـيـغــي» م ــارك بيريني،
إن االس ـت ـف ـت ــاء ف ــي ت ــرك ـي ــا ل ــن ي ـكــون
إال «أداة تكميلية ،بــالـنـظــر إل ــى عــدم
ال ـت ـط ــاب ــق الـ ـت ــام مل ـعــاي ـيــر االن ـض ـم ــام
إلـ ــى االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي وضـ ـ ــرورات
النظام الرئاسي» ،التي تتضمن قمع
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـح ــري ــات .وأض ـ ـ ــاف أن
تنظيم استفتاء في تركيا «في الظرف
الحالي سيؤدي إلى فوز ال ،وبالتالي
تعزيز التوجهات الشعبوية».
وت ـ ــأت ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فــي
الوقت الذي ستفتح فيه تركيا ،في 30
ً
حزيران ،فصال جديدًا في مفاوضات
االنـضـمــام يتعلق بمسائل امليزانية
واملالية .وقال وزير الخارجية التركي،
أمس« ،سنذهب إلى بروكسل للتباحث
مع نائب رئيس املفوضية األوروبية
فــرانــز ت ـمــرمــان ،وب ـحــث املـ ــأزق بشأن
اإلعـفــاء مــن التأشيرة ،وذلــك ملناسبة
ف ـتــح ف ـصــل ج ــدي ــد ف ــي امل ـف ــاوض ــات».
وأضــاف أن «على االتـحــاد األوروب ــي،
أي ـضــا ،أن يـفــي ب ــوع ــوده» .كــذلــك لفت
إلـ ــى أنـ ــه «فـ ــي الـ ـظ ــروف ال ـح ــال ـي ــة» ال
يمكن لتركيا التي تواجه تصاعدًا في
ّ
التمرد الكردي أن تراجع تشريعاتها
في مجال مكافحة اإلرهاب ،كما يطلب
األوروبيون.
(األخبار ،أ ف ب)

ّ
هجوم مسلح ...ينتهي بال ضحايا
ألمانيا

فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت ت ـخــوض فيه
ب ــري ـط ــان ـي ــا غـ ـم ــار ت ـق ــري ــر م ـصـيــرهــا
األوروب ــي ،كــادت أملانيا تشكل مركزًا
أوروبـيــا ملشهد «رع ــب» جــديــد ،وذلــك
ّ
بعدما أطلق مسلح الـنــار ،بعد ظهر
أمس ،في قاعة للسينما قرب مانهايم
في غرب البالد ،من دون أن يؤدي ذلك
إلى أي إصابات ،في حني القى مطلق
النار حتفه على يد الشرطة.
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـت ـغ ـط ـيــة
اإلعالمية ،أشارت وسائل إعالم أملانية
كثيرة ،بينها صحيفتا «فرانكفورتر
الغيماينه تسايتونغ» و»بيلد» ،إلى
سـقــوط عــدد كبير مــن الـجــرحــى ،لكن
ات ـضــح بـعــد ذل ــك أن إص ــاب ــات ه ــؤالء
اقـ ـتـ ـص ــرت ع ـل ــى االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق ،بـسـبــب
ال ـغــاز املـسـيــل ل ـلــدمــوع ال ــذي أطلقته
ال ـش ــرط ــة .وأض ــاف ــت وس ــائ ــل اإلع ــام

ّ
أن الــرجــل امل ـقــنــع ك ــان يـضــع «حــزامــا
مـ ــن الـ ـخ ــراطـ ـي ــش» عـ ـل ــى ك ـت ـف ــه عـنــد
دخوله السينما .ونقلت «فرانكفورتر

الغيماينه تـســايـتــونــغ» عــن مـصــادر
أمنية أنه كان في حوزته «الكثير من
األسلحة».

أكدت مصادر أمنية أن الهجوم «ال عالقة له باإلرهاب» (أ ف ب)

ّ
وقـ ـ ــد ظ ــل ــل ت ـ ـضـ ــارب األنـ ـ ـب ـ ــاء ه ــذه
الـ ـح ــادث ــة ح ـت ــى م ـس ــاء أم ـ ــس ،حــن
أعـلـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة اإلقـلـيـمـيــة
ّ
«مـ ـقـ ـت ــل املـ ـ ـس ـ ــل ـ ــح» ،م ـ ــؤك ـ ــدة «ع ـ ــدم
إصــابــة أي شخص بـجــروح» .وقــال
وزيـ ـ ـ ــر داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـق ــاطـ ـع ــة ه ـي ـس ــه،
بيتر بــروث ،إن «املسلح قتل خالل
اش ـت ـبــاك م ــع ال ـش ــرط ــة» ،ث ــم أوض ــح
ّ
ل ـل ـبــرملــان امل ـح ـلــي أن «امل ـس ــل ــح كــان
ي ـج ــول ف ــي مـجـمــع ال ـس ـي ـن ـمــا ،وب ــدا
أنــه مضطرب» ،مضيفًا أن «معركة
دارت م ـع ــه ،ق ـتــل خ ــال ـه ــا» .وأش ــار
إلـ ــى أنـ ــه «أخ ـ ــذ رهـ ــائـ ــن» ،م ــن دون
تحديد عددهم.
وح ـت ــى وق ــت م ـتــأخــر م ــن ال ـل ـيــل ،لم
تتضح خلفية الـحــادثــة ،فقد ذكــرت
شرطة فيرنهايم ،في بيان مقتضب
نـشــر بـعــد مـقـتــل امل ـهــاجــم ،أن «داف ــع

الهجوم مجهول».
من جهتها ،نقلت وكالة «دي بي ايه»
األملانية عن مصادر أمنية تأكيدها
أن الهجوم «ال عالقة له باإلرهاب»،
وذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي تـخـشــى فيه
أوروبا هجمات على غرار تلك ّالتي
ضربت باريس وبروكسل وتبناها
تنظيم «داعش».
ع ــاوة على ذل ــك ،فــإن أملانيا ال تــزال
متأثرة بقضية تيم كريتشمر ،البالغ
 17عــامــا ،وال ــذي نـفــذ فــي آذار 2009
مـ ـج ــزرة ف ــي م ــدرس ـت ــه ال ـســاب ـقــة في
فـيـنــانــدن ق ــرب شـتــوتـغــارت (جـنــوب
غـ ـ ــرب) ،ح ـيــث ق ـتــل ب ـم ـســدس والـ ــده
 15ش ـخ ـص ــا ،ه ــم  9ت ــام ـي ــذ وث ــاث
مــدرســات وثــاثــة مــن املـ ــارة ،قـبــل أن
ينتحر.
(األخبار ،أ ف ب)
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التسوية:
على
مستعجلة»
«غير
الرياض
ً
الحفاظ على التهدئة الحدودية أوال
ّ
مؤشرات عدة
ت
دل
ُ
أخيرًا على بعد التسوية
السياسية لألزمة اليمنيةً ،
أهمها أن الرياض ال تريد حال
ً
عاجال وتركز على استمرار
التهدئةّ على حدودها،
وأن الحل السياسي لن
ينفصل عن الملفات
االقليمية األخرى من
البحرين إلى سوريا
لقمان عبدالله
فــي إحاطته األخـيــرة أم ــام مجلس
األم ــن ،قــدم مـبـعــوث األم ــم املتحدة
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ولـ ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ خ ــارط ــة
ـام ف ــي ال ـي ـمــن ،مــؤك ـدًا
طــريــق ل ـل ـسـ ُ
أن األطـ ـ ــراف ت ـج ـمــع ع ـلــى ض ــرورة
ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى ح ــل س ـل ـم ــي ،فـيـمــا
اعترف في الوقت نفسه بالحاجة
إلـ ــى بـ ــذل ج ـه ــود جـ ـب ــارة إلن ـج ــاح
املفاوضات املستمرة في الكويت.
ويمكن لولد الشيخ وضــع جــداول
زمنية متقاربة وتقديم ضمانات
دولـيــة لتطبيق طــرحــه ،فيما بــات
م ـع ـل ــوم أن الـ ـنـ ـق ــاش فـ ــي لـ ـق ــاءات
الـ ـكـ ــويـ ــت ق ـ ــد وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى م ــرح ـل ــة
ال ـب ـح ــث ف ــي ج ــوه ــر ال ـق ـض ـيــة بــن
ال ـطــرفــن .غـيــر أن امل ـســألــة ل ــم تعد
مــرت ـب ـطــة بــال ـطــرفــن ب ـق ــدر م ــا هي
تتعلق بمستقبل املنطقة برمتها
ومـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
الـ ـط ــرف امل ـح ـس ــوب ع ـلــى ال ــري ــاض
ي ــدرك تـمــامــا أن ال ـق ـبــول بــالـحـلــول
الوسط يعني انتصارًا لصنعاء.

وفيما ترافق التصعيد العسكري
فــي الـيـمــن مــع تصعيد شــامــل في
املـنـطـقــة ،ب ــدءًا مــن الـبـحــريــن حيث
أقدم النظام البحريني على سحب
الجنسية من الشيخ عيسى قاسم،
ً
وصـ ــوال إل ــى تـسـخــن جـبـهــة حلب
السورية من قبل حلفاء السعودية،
علمت «األخ ـبــار» بــأن السعوديني
يـ ـ ــركـ ـ ــزون ف ـ ــي مـ ـف ــاوض ــاتـ ـه ــم مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـيـ ـمـ ـن ــي عـ ـل ــى ت ـث ـب ـيــت
الـهــدنــة على ال ـحــدود بــن البلدين
وجـعـلـهــا م ـس ـتــدامــة وفـصـلـهــا عن
الـجـبـهــات الــداخ ـل ـيــة .فــالـسـعــوديــة
تحاول التخلص من عبء مواجهة
الجيش و«اللجان الشعبية» على
الـ ـح ــدود وإبـ ـق ــاء ال ــوض ــع الـيـمـنــي
الداخلي في دائــرة الفوضى وعدم
االستقرار.
مــن جهتهم ،يتنبه اليمنيون إلى
املـخـطـطــات ال ـس ـعــوديــة ،مــن خــال
ال ـص ـمــود ال ـس ـيــاســي لــوفــدهــم في
الكويت أمــام الضغوط السياسية
وإح ـ ـ ـ ـ ــداث ـ ـ ـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة ف ــي
امل ـن ـظ ــوم ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـج ـه ــة تـفـهــم
مـ ـط ــالـ ـب ــه ،ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع ت ـق ــوي ــة
ال ـج ـب ـه ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد عـلــى
ال ـه ـجــومــات الـعـسـكــريــة م ــن خــال
تــوج ـيــه ال ـج ـيــش و«أنـ ـص ــار ال ـلــه»
ضــربــة قــاسـيــة ل ـل ـقــوات املـتـحــالـفــة
م ــع الـ ــريـ ــاض ،وال س ـي ـمــا ال ـت ـقــدم
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة لـ ـح ــج ال ـج ـن ــوب ـي ــة
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى جـ ـب ــل ج ــال ــس
االسـتــراتـيـجــي الـقــريــب مــن قــاعــدة
الـ ـعـ ـن ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
تحقيق ت ـقــدم كـبـيــر عـلــى جبهتي
مأرب وفرضة نهم شرقي صنعاء.
وج ـ ــاء ال ـت ـق ــدم ع ـل ــى ج ـب ــل جــالــس
واملـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق األخ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
الـ ــذي أف ـ ــادت ف ـيــه امل ـع ـلــومــات بــأن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء هـ ــا ك ــان ــوا

ي ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ــزون لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة «ت ـ ـحـ ــريـ ــر
صنعاء».
وفـ ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،بـ ــرز تـشــدد
سعودي على املستويني السياسي
واألمني ،وذلك بعد زيارة ولي ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان
املستمرة إلى واشنطن ،حيث ظهر
العديد مــن املــؤشــرات التي توحي
بـ ــأن الـ ــريـ ــاض ل ـي ـســت مـسـتـعـجـلــة
على الذهاب إلى تسوية سياسية
شــامـلــة مــع الـجــانــب الـيـمـنــي .ومــن
هذه املؤشرات:
ً
أوال :االحـ ـتـ ـض ــان الـ ـش ــدي ــد لــوفــد
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن ق ـبــل
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي

واللقاءات املتكررة مع أمينه العام
ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف الـ ــزيـ ــانـ ــي ،وك ــذل ــك
ال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي عـ ـق ــده األمـ ـ ــن ال ـع ــام
للجامعة العربية نبيل العربي مع

ترافق التصعيد
العسكري مع تصعيد
شامل في المنطقة
وفد الرياض من دون اللقاء بوفد
صنعاء.
ثانيًا :تراجع السعودية وحلفائها
عــن الـنـقــاش فــي مــوضــوع الــرئــاســة

جاء التقدم
باتجاه
قاعدة العند
فيما كانت
السعودية
وحلفاؤها
يتجهزون
لعملية «تحرير
صنعاء»
(أ ف ب)

في املرحلة االنتقالية واإلصرار على
شرعية الرئيس املستقيل عبد ربه
منصور هــادي بعدما كان الحديث
عــن امل ــدة الـتــي سـيـتــوالهــا مــن دون
صالحيات ،إلى حني تأليف حكومة
وفاقية ،بالترافق مع حملة إعالمية
كبيرة لتلميع صورة هادي.
ث ــالـ ـث ــا :ال ـت ـل ــوي ــح الـ ــدائـ ــم م ــن قـبــل
ول ــد الـشـيــخ بــالــورقــة االقـتـصــاديــة
وإظ ـ ـ ـهـ ـ ــار خ ـش ـي ـت ــه م ـ ــن االنـ ـهـ ـي ــار
االق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادي واالجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
والـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـت ــي سـ ــوف تـلـحــق
بـ«أنصار الله» و«املؤتمر الشعبي
العام» ،جراء هذا االنهيار.
رابعًا :إلــزام حكومة أحمد بن دغر
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ع ـ ــدن رغ ـ ــم ان ـف ــات
الوضع األمني وعدم قدرتها حتى
على حماية نفسها أو رفــع العلم
ال ـي ـم ـن ــي فـ ـ ــوق ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي
فــي املـعــاشـيــق .وتـمـنــع الـسـعــوديــة
ب ـع ــض وزراء هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة مــن
السفر إلى الرياض إلجبارهم على
مزاولة عملهم من عدن.
خــام ـســا :اح ـت ــواء ال ــري ــاض مــوقــف
أب ــو ظـبــي بـعــدمــا أعـلـنــت األخ ـيــرة
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء دوره ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فــي
اليمن بتأكيدها تحقيق أهدافها
وامل ـش ــارك ــة اإلع ــام ـي ــة والــدعــائ ـيــة
م ــع اإلعـ ــام ال ـس ـعــودي وال ـتــرويــج
ل ـل ـت ـح ـض ـي ــرات ل ـع ـم ـل ـيــة «ت ـح ــري ــر
صنعاء».
ســادســا :اسـتـفــادت الـسـعــوديــة من
امل ـف ــاوض ــات ال ـجــاريــة ف ــي الـكــويــت
ُ
ب ــن األطـ ـ ــراف الـيـمـنـيــة لــتـظـهــر أن
املشكلة القائمة حاليًا هي بني هذه
األطراف ،ولتقدم نفسها على أنها
راعـيــة لهذه املـفــاوضــات ،ساعدها
عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض فـ ــي ح ــدة
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة وخـصــوصــا
على الحدود.

أكثر من نصف اليمنيين دخلوا «مرحلة الطوارئ» الغذائية
أعلنت منظمة «الفاو»
التابعة لألمم المتحدة
أن أكثر من نصف عدد
السكان في اليمن يمرون
في «مرحلة الطوارئ»،
بعد تدهور حالة األمن
العذائي في البالد على
خلفية استمرار الحصار
وانعدام الوقود
صنعاء ـ رشيد الحداد
فـ ــي ظـ ــل ت ـم ـس ـك ـهــا ب ـب ـق ــاء ال ـح ـص ــار
االقتصادي املفروض منذ آذار ،2015
وقـ ـف ــت ح ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس املـسـتـقـيــل
عبد ربــه منصور هــادي ،أخـيـرًا ،ضد
مطالب دولية برفع القيود عن حركة
تدفق األم ــوال من البنوك واملصارف
ال ـي ـم ـن ـيــة وإلـ ـيـ ـه ــا ،وت ـس ـه ـي ــل حــركــة
الواردات إلى املوانئ اليمنية لتفادي
كارثة إنسانية وشيكة.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـصــاعــد
التحذيرات الدولية من مخاطر تردي
األوضــاع اإلنسانية في اليمن ،حيث
ج ــددت األم ــم املـتـحــدة تـحــذيــرهــا من

خ ـطــر انـ ـع ــدام األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ال ـحــاد
ال ــذي أصبحت تواجهه ً 19محافظة
م ــن  22ف ــي ال ـي ـمــن ،م ـتــوق ـعــة تــدهــور
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق املـ ـتـ ـض ــررة
ف ــي ح ــال اس ـت ـم ــرار ال ـق ـصــف ال ـجــوي
والحصار على البالد.
وذك ـ ـ ــرت م ـن ـظ ـمــة األغـ ــذيـ ــة والـ ــزراعـ ــة
(الفاو) وبرنامج األغذية العاملي في
تقييم مشترك نشرته املنظمة الدولية
أواخـ ــر األس ـب ــوع ال ـج ــاري أن تحليل
الـتـصـنـيــف املــرح ـلــي املـتـكــامــل لــأمــن
الغذائي أظهر أن أكثر من نصف عدد
السكان في اليمن يمرون في «مرحلة
الـطــوارئ» ،وبـ ّـن التقييم أن ما يصل
إلـ ـ ــى  %70مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان فـ ــي بـعــض
املحافظات اليمنية يجدون صعوبة
بــال ـغــة ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـط ـعــام،
فيما يعيش نـحــو ربــع عــدد السكان
في مرحلة أدنى من مرحلة الطوارئ،
أي امل ــرح ـل ــة ال ــراب ـع ــة م ــن الـتـصـنـيــف
املرحلي املتكامل لألمن الغذائي الذي
يـشـتـمــل عـلــى خـمــس م ــراح ــل .وفيما
أشار إلى أن ذلك يعكس زيادة بنسبة
 %15م ـن ــذ حـ ــزيـ ــران  ،2015أوضـ ــح
التقييم أن  7,1ماليني شخص آخرين
يـ ـع ــان ــون م ــرح ـل ــة األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي تـعــد
املرحلة الثالثة من التصنيف املرحلي
املتكامل لألمن الغذائي.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،قـ ـ ــال مـنـســق
الشؤون اإلنسانية في اليمن ،جيمي
م ــاكـ ـغ ــول ــدري ــك ،إن نـ ـت ــائ ــج تـحـلـيــل

نحو ثالثة
ماليين طفل
يحتاجون إلى
خدمات للعالج
من سوء
التغذية الحاد
(أ ف ب)

الـتـصـنـيــف املــرح ـلــي املـتـكــامــل لــأمــن
الغذائي تظهر بوضوح فداحة األزمة
اإلنسانية فــي اليمن ،الفـتــا إلــى أنها

 %70من السكان يجدون
صعوبة بالغة في الحصول
على الطعام
ت ـعــد واحـ ـ ــدة م ــن أس ـ ــوأ األزم ـ ـ ــات في
الـ ـع ــال ــم .وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أنـ ـه ــا مــرش ـحــة
لالستمرار في التدهور ،في ظل تأثير
ال ـنــزاع بشكل كبير ج ـدًا عـلــى الـبــاد

وس ـكــان ـهــا وزاد م ــن ح ــال ــة الـضـعــف
املـنـتـشــرة ودم ــر اآلل ـي ــات ال ـتــي تمكن
الـعــائــات مــن الـتـعــايــش مــع الــوضــع،
ون ـت ـي ـج ــة ل ــذل ــك فـ ـ ــإن انـ ـ ـع ـ ــدام األمـ ــن
الغذائي يبقى عند مستويات مرتفعة
غير مقبولة.
وأش ـ ـ ــار م ــاك ـغ ــول ــدري ــك إل ـ ــى أن مــن
بـ ــن الـ ـع ــوام ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة امل ـس ـب ـبــة
النعدام األمن الغذائي نقص الوقود
والـقـيــود املـفــروضــة على االستيراد
التي قللت من توافر السلع الغذائية
األساسية في البالد التي تستورد
ن ـح ــو  % 90م ــن اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا مــن

األغذية األساسية.
فـيـمــا ق ــال مـمـثــل منظمة (ال ـف ــاو) في
ال ـي ـمــن ص ــاح ح ــاج ح ـســن إن ــه نـظـرًا
ملحدودية الحصول على العديد من
األغـ ــذيـ ــة األس ــاسـ ـي ــة ب ـس ـبــب ال ـق ـيــود
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــواردات وال ـن ـق ــل،
ف ـقــد أص ـب ــح ض ــروري ــا اآلن مـســاعــدة
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى إط ـ ـ ـعـ ـ ــام أن ـف ـس ـه ــم
م ــن خ ــال ال ــزراع ــة امل ـنــزل ـيــة وتــربـيــة
الـ ــدواجـ ــن ف ــي املـ ـن ــزل وغ ـي ــر ذلـ ــك من
التدخالت.
ولفت التقييم املشترك إلى أن بيانات
م ـن ـظ ـم ــة األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـل ـط ـفــولــة
(ال ـيــون ـي ـســف) تـظـهــر أن ن ـحــو ثــاثــة
م ــاي ــن ط ـف ــل ت ـح ــت س ــن ال ـخــام ـســة،
إضافة إلى نساء حوامل ومرضعات
يحتجن إلى خدمات للعالج من سوء
التغذية الحاد أو الوقاية منه .وحذر
التقييم مــن أن نسبة س ــوء التغذية
الحاد بلغت مرحلة خطيرة في معظم
املـحــافـظــات اليمنية ،بـعــدمــا وصلت
إلــى نسبة  % 25,1فــي محافظة تعز
و %21,7في محافظة الحديدة.
وارتفع عدد السكان الذين كانو قبل
الحرب بحاجة للمساعدة اإلنسانية
مـ ــن 15.9مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ن ـس ـم ــة إلـ ـ ــى 21.2
م ـل ـي ــون ب ـن ـس ـبــة  % 33ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
 9.9ماليني طفل ،كما ارتفع اجمالي
الـنــازحــن مــن منازلهم إلــى مليونني
و 800ألف نسمة بنسبة  %350بينهم
 800ألف طفل.
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أراض لمالكين كبار :سوريا على «إصالحها»
االستيالء على ٍ
في غفلة من ملفات الحرب وهمومها،
أصــدرت الحكومة السورية مؤخرًا عدة
قرارات استولت بموجبها ،وبشكل نهائي،
على مساحات اعتبرتها وفـقــا لقانون
اإلصالح الزراعي زائدة على سقف الملكية
المسموح للمالك اقتناؤها
دمشق ــ زياد غصن
ف ـي ـمــا خـ ـط ــوات «لـ ـب ــرل ــة» االق ـت ـص ــاد
السوري تشهد منذ سنوات تسارعًا
م ـت ـع ــاظ ـم ــا ،ع ــززتـ ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـتـشــريـعــات والـ ـق ــرارات الـحـكــومـيــة،
ك ــان م ــن أب ــرزه ــا ق ــان ــون الـتـشــاركـيــة

واشنطن :التدخل العسكري
منزلق خطير ضد
«دولة ذات سيادة»
عاد البيت األبيض لتأكيد رفضه خيار التدخل
العسكري فــي ســوريــا ،كونه يقود إلــى «حــرب
مفتوحة» مــع «دول ــة ذات سـيــادة» .تأكيد إدارة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ب ـ ــاراك أوب ــام ــا أتـ ــى عـقــب
الـجــدل الــذي أثــارتــه الــدعــوة إلــى تنفيذ ضربات
جوية ضد الـقــوات الحكومية السورية ،إذ رأى
املتحدث باسم البيت األبـيــض ،جــوش إرنست،
ّ
أن التدخل العسكري يشكل «منزلقًا خطيرًا»،
مضيفًا أن «م ــن الـصـعــب تـخـ ّـيــل نـتــائــج حــرب
ضــد دولــة ذات سـيــادة ،وخــاصــة فــي ظــل الدعم
مــن قبل روسـيــا وإيـ ــران» .وق ــال خــال مؤتمر
ً
صـحــافــي إن «ت ــدخ ــا ك ـهــذا سيثير ع ــددًا من
األسئلة ...هل سننفذ ضربة واحدة ،ثم نقضي
شـهـرًا فــي م ـحــاوالت ال ـعــودة إل ــى املـفــاوضــات؟
وف ــي ح ــال فـشــل املـ ـح ــاوالت ،ه ــل يـجــب زي ــادة
تدخلنا العسكري؟ ومتى يجب إيقاف ذلــك؟».
وأشار إرنست إلى أن البيت األبيض «يركز على
محاربة تنظيم داعش .إذا ّ
وجهنا مواردنا التي
تستخدم حاليًا ضد داعــش نحو نظام األســد،
فإن ذلك لن يساعد في تحقيق هدفنا األوسع».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

وت ـ ـحـ ــريـ ــر أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـسـ ـل ــع وامل ـ ـ ـ ــواد
املــدعــومــة تــاريـخـيــا وغـيــرهــا ،أع ــادت
الحكومة مؤخرًا التذكير باستمرار
س ــري ــان ال ـع ـمــل ب ــأح ــد أهـ ــم خ ـطــوات
«الـتـحــول االش ـتــراكــي» ،والـتــي كانت
ق ــد ب ـ ــدأت م ــع ح ـكــومــة ال ــوح ــدة عــام
 ،1958واس ـت ـم ــرت الح ـق ــا م ــع بعض
ال ـت ـع ــدي ــات ،امل ـنــاس ـبــة لـطـبـيـعــة كل
مرحلة سياسية تعيشها البالد.
فقبل فترة قصيرة ،أصدرت الحكومة،
في أيامها األخيرة ،مجموعة قرارات
تـضـمـنــت االس ـت ـي ــاء ب ـش ـكــل نـهــائــي
ع ـل ــى األراض ـ ـ ـ ــي ال ـ ــزائ ـ ــدة عـ ــن سـقــف
امللكية لعدد من كبار املالكني ،وذلك
تنفيذًا ألحكام التشريعات والقوانني
الـ ـ ـص ـ ــادرة خ ـ ــال ال ـع ـق ــود امل ــاض ـي ــة،
واملـ ـح ــددة لـسـقــف املـلـكـيــة الــزراع ـيــة،
كـقــانــون اإلص ــاح ال ــزراع ــي رق ــم 161
الصادر عام  ،1958واملعدل باملرسوم
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي رق ـ ـ ــم  88ل ـ ـعـ ــام ،1963
وامل ــرس ــوم الـتـشــريـعــي رق ــم  45لـعــام
 ،1966وقانون تحديد امللكية الزراعية
رقم  31لعام  .1980وكــان الفتًا ورود
اسم عدد من رجال األعمال املغتربني
أبرزهم موفق قداح ،الذي تم بموجب
ق ـ ــرار صـ ــدر مـ ــؤخ ـ ـرًا ،ون ـش ــر رسـمـيــا
إيــذانــا ببدء تنفيذه ،االستيالء على
نحو  18عقارًا له في محافظة درعا،
و 3ع ـ ـقـ ــارات ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة ح ـمــص،
ب ـي ـن ـم ــا ش ـم ـل ــت الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات األخ ـ ــرى
ال ـخــاصــة بـبــاقــي املــال ـكــن االسـتـيــاء
على عشرات ومئات العقارات املوزعة
بــن مـحــافـظــات درعـ ــا ،ري ــف دمـشــق،
السويداء ،وحمص.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ــا ن ـ ـصـ ــت عـ ـلـ ـي ــه ق ـ ـ ـ ـ ــرارات
االسـتـيــاء فــي مــادتـهــا الـثــانـيــة ،فإنه
يحق «لكل ذي شأن مراجعة املحاكم
العادية بطلب التعويض ّ
عما لحقه
مــن ضــرر جــراء هــذا االستيالء خالل
مدة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
القرار بالجريدة الرسمية».
ت ـ ــروي مـ ـص ــادر لـ ــ«األخـ ـب ــار» بعضًا
م ــن خـلـفـيــات ه ــذه الـ ـق ــرارات ،فتؤكد
أنـهــا قانونية ،وال تحمل ّ
أي غايات
أو مــواقــف سـيــاسـيــة أو اقـتـصــاديــة،
إذ إن ب ـعــض ه ـ ــؤالء امل ــال ـك ــن كــانــوا
قــد منحوا فــي عــام  ،2008وبموجب
مــرســوم تشريعي ،فــرصــة الستثمار
املـســاحــات ال ــزائ ــدة عــن نـســب امللكية
فــي مـشــاريــع اسـتـثـمــاريــة وتـنـمــويــة،
وت ـ ــم ت ـح ــدي ــد م ـه ـلــة ع ــام ــن لـتـنـفـيــذ
ذلــك ،إال أنــه رغــم مــرور ما يفوق تلك
املهلة زمنيًا ،لــم يلتزم املــالـكــون بما

استكمال إجراءات اإلصالح يطرح تساؤالت عن المغزى من تلك القرارات (أ ف ب)
ت ـع ـه ــدوا ب ـ ــه ،وعـ ـل ــى ذل ـ ــك ك ـ ــان أم ــام
وزارة ال ــزراع ــة واإلصـ ـ ــاح ال ــزراع ــي
خـيــاران :إمــا تمديد العمل باملرسوم
املذكور ،أو العودة إلى تطبيق قانون
اإلصــاح الزراعي واالستيالء بشكل
نهائي على املساحات الزائدة ،وهذا
م ــا ح ــدث بــالـنـظــر إل ــى أن امل ــؤش ــرات
لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن مـ ـشـ ـجـ ـع ــة لـ ـجـ ـه ــة الـ ـ ـت ـ ــزام
املــالـكــن املـخــالـفــن بتنفيذ مشاريع
استثمارية ،فيما لو تم تمديد العمل
بــاملــرســوم ال ـص ــادر فــي ال ـعــام ،2008
ال س ـي ـمــا ف ــي ظـ ـ ــروف الـ ـح ــرب ال ـتــي
تشهدها البالد .وهــي الظروف التي
حالت دون مباشرة بعض املستولى
عـ ـل ــى أراض ـ ـي ـ ـهـ ــم ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـش ــاري ــع

االستيالء على
مئات العقارات لرجال
أعمال مغتربين

االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،الـ ـت ــي تـ ـعـ ـه ــدوا بـهــا
بموجب املرسوم الصادر عام ،2008
كما يؤكد هؤالء.
الـحــديــث عــن اإلص ــاح الــزراعــي عاد

إلــى االهتمام الرسمي فــي منتصف
الـ ـعـ ـق ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،عـ ـن ــدم ــا أص ـ ـ ــدرت
وزارة ال ــزراع ــة واإلصـ ـ ــاح ال ــزراع ــي
ع ـ ــدة ق ـ ـ ـ ــرارات ت ـض ـم ـنــت االس ـت ـي ــاء
بـشـكــل ّأول ـ ــي عـلــى أراض زائ ـ ــدة عن
ح ــدود امللكية الشخصية الــزراعـيــة
ف ــي ب ـع ــض امل ـح ــاف ـظ ــات ،وأتـبـعـتـهــا
بمجموعة إجــراءات وتعاميم إدارية
هدفت إلى تذكير املالكني بأن مفعول
قانون اإلصــاح الزراعي وتعديالته
لــم ينته بإنجاز عمليات االستيالء
التي تمت فــي حينه ،وهــو االعتقاد
ال ـ ـ ـ ــذي أسـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــي «ب ـ ـ ـ ـ ــروز ظـ ــاهـ ــرة
ت ـم ـل ــك ب ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص مـلـك ـيــات
كبيرة تــزيــد عــن سقف امللكية ،دون

العراق

ّ
فضيحة على أعتاب الموصل الحكومة العراقية تقر بإفشاء
ّ
في الوقت الذي تروج فيه
الحكومة العراقية النتصار في
الفلوجة وبدء معركة جديدة
في الموصلُ ،س ّربت وثيقة
تتضمن ّ
توجه حيدر العبادي
نحو فتح تحقيق في بعض
التصريحات المتعلقة بعملية
القيارة ،التي أفشت بعض الخطط
العسكرية

بغداد ــ محمد شفيق
فضيحة عسكرية ربما هي األولى
مــن نــوعـهــا ال ـتــي يـشـهــدهــا ال ـعــراق
ب ـعــد أح ـ ــداث ال ـعــاشــر م ــن ح ــزي ــران
ال ـعــام امل ــاض ــي ،واح ـت ــال «داع ــش»
للمدن واملناطق الشمالية وتمدده
غــربــا ،تمثلت بـتـســريــب معلومات
وخ ـط ــط ع ـس ـكــريــة ب ـش ــأن عـمـلـيــات
الـ ـتـ ـح ــري ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
القيارة جنوبي املوصل التي تشهد
عمليات عسكرية أفضت إلى إفشال
تقدم القوات العراقية املشتركة.
فـقــد ج ــرى تـســريــب وثـيـقــة نـشــرت،
أمس ،على نطاق واسع على مواقع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ووس ــائ ــل
اإلعـ ــام ،حـمـلــت تــوقـيــع السكرتير
الـشـخـصــي لـل ـقــائــد ال ـع ــام لـلـقــوات
املسلحة محمد حميد كاظم أفادت

بــأن الـعـبــادي ّ
«وج ــه بفتح تحقيق
حول التصريحات املتعلقة بعملية
الـ ـقـ ـي ــارة ،ال ـت ــي أف ـش ــت ب ـع ـضــا مــن
الـخـطــط الـعـسـكــريــة الـتــي يستفيد
منها الـعــدو ،التي أطلقت من قادة
عـسـكــريــن وم ـس ــؤول ــن» ،م ــن دون
ذكر املزيد من التفاصيل.
وهـ ــذه ه ــي املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي تـقـ ّـر
فـيـهــا الـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة بــإفـشــاء
خـ ـط ــط عـ ـسـ ـك ــري ــة ،بـ ـعـ ـم ــد أو مــن
دون عـمــد وتــأمــر بالتحقيق ،رغــم
عـشــرات التصريحات واملعلومات
التي يدلي بها نــواب ومسؤولون
وزعـمــاء كتل سياسية ،بــن الحني
واآلخر ،بهذا الشأن ،وذلك في وقت
يـسـتـغــل فـيــه ال ـع ـبــادي وال ـق ـيــادات
العسكرية كل مناسبة لتأكيد قرب
انـ ـط ــاق ع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر امل ــوص ــل،
ك ــان آخــرهــا تـصــريــح الـعـبــادي عن

املوضوع ،خالل لقائه مجموعة من
رجال الدين.
وب ـح ـس ــب ت ـس ــري ـب ــات وم ـع ـلــومــات
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ف ــإن

الـعـبــادي أرس ــل لجنة تحقيق إلى
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــارة ،لـ ـل ــوق ــوف عـلــى
ح ـق ـي ـق ــة امل ـ ــوق ـ ــف هـ ـ ـن ـ ــاك ،وال ـ ـبـ ــدء
بـ ــإجـ ــراء ال ـت ـح ـق ـي ـقــات األول ـ ـيـ ــة فــي
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مشهد ميداني

ّ
الجيش يتقدم في داريا وريف السلمية
 ...و«التحالف األميركي» يقتحم منبج

الزراعي!
األخ ــذ بعني االعـتـبــار أن ذلــك سوف
يـعــرضـهــم لتطبيق أح ـك ــام الـقــانــون
امل ـ ــذك ـ ــور ك ــون ــه نـ ــاف ـ ـذًا وم ـس ـت ـم ـرًا».
لـ ـك ــن م ـ ـضـ ـ ّـي الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ــدمـ ــا فــي
استكمال إجراءات اإلصالح الزراعي
ب ـح ــق ب ـع ــض امل ــال ـك ــن رغ ـ ــم ظ ــروف
األزم ـ ـ ـ ــة ،والـ ـتـ ـج ــاذب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية واالجتماعية الداخلية
املـتـعـلـقــة بــالـتــوجـهــات االقـتـصــاديــة
املستقبلية للبالد ،يطرح تساؤالت
عــن املـغــزى مــن إص ــدار تلك الـقــرارات
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت تـ ـتـ ـه ــم فـ ـي ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــات
املـتـعــاقـبــة مـنــذ نـحــو عـقــد مــن الــزمــن
بتنفيذ سياسات ليبرالية بحتة ،ال
سيما خالل السنوات الثالث األخيرة.
كــذلــك ف ــإن ذل ــك يـطــرح ت ـســاؤالت عن
مستقبل اإلصالح الزراعي بعد أكثر
مــن خمسة عقود مــن التطبيق ،وما
أظهرته الحرب من تصدع في البنية
االجتماعية واالقتصادية للمناطق
التي شهدت أكثر من غيرها توزيعًا
ل ــأراض ــي عـلــى ال ـفــاحــن .وهـ ــذا ما
يرمي إليه الدكتور حسني القاضي
وزيـ ــر ال ـص ـنــاعــة ال ـســابــق واألس ـت ــاذ
فــي كلية االقـتـصــاد بجامعة دمشق
بقوله :إن «قانون اإلصــاح الزراعي
ي ـح ـتــاج وب ـكــام ـلــه إلـ ــى إعـ ـ ــادة نـظــر،
ال س ـي ـمــا أن ن ـتــائ ـجــه االق ـت ـص ــادي ــة
ك ــان ــت م ــدم ــرة ،ك ـمــا أن مـنـعـكـســاتــه
السياسية كــانــت أكـثــر س ــوءًا ،حيث
تـ ـح ــول الـ ــريـ ــف ال ـ ـسـ ــوري مـ ــن أرض
خصبة لحزب البعث ،إلى أرض ّ
خيم
عليها الفقر والـيــأس ،فكانت صيدًا
ً
سهال ألئمة متخلفني سيطر عليهم
الفكر الوهابي ،وهكذا تحول الريف
لـيـكــون «م ـع ــارض ــا» م ــع ع ــدم إهـمــال
العوامل األخرى» .ويضيف القاضي
ف ــي تـصــريـحــه إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار»« :ل ــذا
فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـحـ ــاجـ ــة م ـ ــاس ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة
ال ـن ـظــر ف ــي ال ـق ــان ــون ،ك ـمــا أن ــه ال بد
مــن دراس ــة املنعكسات االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة والسياسية لتطبيق
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص امل ـ ـع ـ ـمـ ــول بـ ـ ـه ـ ــا» .ك ــام
ً
ي ـج ــد قـ ـب ــوال ل ـ ــدى ش ــري ـح ــة واس ـع ــة
م ـ ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــن ،لـ ـك ــون ــه يـتـجــه
نحو إصــاح آلـيــات تطبيق سياسة
ً
إلغاء
اإلصالح الزراعي ،وال يتضمن
لسقف امللكية بشكل نهائي ،والــذي
إن حدث ،فإنه يعني تهديد ما يقرب
مــن  600أل ــف فــرصــة عـمــل ،وتعميق
حالة الخلل التي بات األمن الغذائي
الـ ـس ــوري ي ـعــانــي م ـن ـهــا م ـنــذ بــدايــة
سنوات الحرب.

بعد حصار دام فترة غير
متوقعة بعد سيطرة
على معظم ريف
واسعة ً
منبج وصوال إلى حصار
المدينة ،أعلن «التحالف
األميركي» بدء اقتحام منبج
من الجهة الغربية للمدينة،
في وقت ّ
وسع فيه الجيش
من سيطرته في ريف حماة
ومدينة داريا
دخلت «قوات سوريا الديموقراطية»
مدينة منبج ،في ريف حلب الشمالي
الشرقي ،للمرة األولى بعد حصار دام
أكـثــر مــن عـشــرة أي ــام .ورغ ــم نجاحها
فـ ــي اخـ ـ ـت ـ ــراق ت ـح ـص ـي ـن ــات مـسـلـحــي
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ،غ ــرب ــي امل ــديـ ـن ــة ،إال أن ـهــا
فشلت فــي الــدخــول مــن شـمــالـهــا ،في
حــن ع ــاد «مـسـلـســل ال ـحــر – داع ــش»
إلى واجهة املشهد الحلبي الشمالي،
بعد سيطرة األول على بلدة الراعي.
ّ
أم ــا الـجـيــش ال ـســوري فـقــد تـ ّـمــكــن من
توسيع سيطرته على مرتفعات خط
ال ـب ـت ــرول ،وتـ ـب ــارة ال ــدي ـب ــة ،ف ــي ريــف
حـمــاة الـشــرقــي ،وغــربــي مدينة داريــا
غربي العاصمة دمشق.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــت «ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا
الديموقراطية» دخولها مدينة منبج،
ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي ال ـش ــرق ــي،
مــن جهتها الـغــربـيــة ،بعد مواجهات
عنيفة ضد مسلحي «داعش» ،بغطاء
ج ـ ّـوي لـطــائــرات «الـتـحــالــف» الــدولــي.
ّ
ون ـق ـل ــت م ــواق ــع ك ــردي ــة أن مـسـلـحــي
«ق ـس ــد» دخ ـل ــوا املــدي ـنــة وب ــات ــوا على
م ـقــربــة م ــن ّ
«دوار الـ ـكـ ـت ــاب» .وب ـهــذا
ال ـت ـق ـ ّـدم أص ـب ـحــت «ق ـس ــد» ع ـلــى بعد
واحد عن مركز املدينة .وقال
كيلومتر
ٍ
ٍ
«املرصد» املعارض إن «قسد اشتبكت
مع مقاتلي داعش ،داخل مدينة منبج
(أمس) ألول ّ
مرة ،منذ فرضها حصارًا
على املدينة» ،مضيفًا أن «اشتباكات
عنيفة تــدور فــي األج ــزاء الغربية من
ّ
املدينة بعد أن تمكنت قسد من التقدم
والسيطرة على املنطقة الواقعة بني

دواري الكتاب والشريعة».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ذكـ ــرت «تـنـسـيـقـيــات»
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن أن «قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» حـ ـ ــاولـ ـ ــت،
بــالـتــزامــن مــع هجومها عـلــى املـحــور
الغربي ،الهجوم على نقاط «داعش»
شمالي املــديـنــة ،غير أنها فشلت في
ّ
تقدمها ،وانسحبت بعد ساعات من
املــواجـهــات ،حيث حضرت مفخخات
ّ
وانغماسيوه بـقـ ّـوة بحسب
التنظيم
وكالة «أعماق» ،التابعة له.
أمـ ــا ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ،فـيــواصــل
م ـس ـل ـحــو ال ـف ـص ــائ ــل امل ـن ـض ــوي ــة فــي
«غــرفــة عمليات حــور كلس» تقدمهم
على حساب «داعش» ،حيث استعادوا
الراعي الحدودية
السيطرة على بلدة ً
االستراتيحية ،إضافة إلى بلدات تل
ّ
ب ــط ــال ،وم ــزرع ــة شــاهــن ،وقـصــاجــك،
وال ـش ـع ـب ــان ـي ــة ،وتـ ـ ــل أح ـ ـمـ ــر ،وطـ ــاط
حـمــص ،املـحــاذيــة لـهــا .وبــذلــك ،يصل
عــدد «حلقات» سيطرة الطرفني على
الـبـلــدة أكـثــر مــن  21م ـ ّـرة ،بالتساوي
لكل منهما ،منذ بداية العام الجاري.
وف ــي الــريــف الـجـنــوبــي ،نـعــت «جبهة
ال ـن ـصــرة» م ـس ــؤول االنـغـمــاسـيــن في

مصطفى طــه «طــه مهاجرين»،
إدل ــبُ ،
بـعــد أن قـتــل بـنـيــران وح ــدات الجيش
الـســوري فــي محيط قرية خلصة .أما
«االتـ ـح ــاد اإلس ــام ــي ألج ـن ــاد ال ـشــام»
ف ـقــد ن ـع ــى ،أيـ ـض ــا ،أمـ ـي ــره ال ـع ـس ـكــري،
سـمـيــر شــرتــح «أب ــو مـحـمــد كـفــرومــا»،
بعد أن قتل في بلدة زيتانّ .
ودمر رماة
الصواريخ املوجهة ،في الجيش ،أمس،
سـ ـي ــارة «ب ـي ــك آب» مل ـس ـل ـحــي «ج ـيــش
الفتح» ،في محيطخلصة ،ما ّأدى إلى
وقوع من بداخلها بني قتيل وجريح.
في غضون ذلكّ ،
وسع الجيش نطاق

موجة اندماجات
عند المسلحين
لمصلحة «النصرة»
و«أحرار الشام»

سيطر «الحر» على بلدة الراعي وعدد من البلدات في ريف حلب (األناضول)

سيطرته على مرتفعات خط البترول،
وتـ ـب ــارة ال ــدي ـب ــة ،ف ــي ريـ ــف الـسـلـمـيــة
الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي ،فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف ح ـ ـ ـمـ ـ ــاة ،ع ـقــب
اش ـت ـب ــاك ــات م ــع م ـس ـل ـحــي «داع ـ ــش»،
ّأدت إلـ ــى م ـق ـتــل وج ـ ــرح عـ ــدد مـنـهــم،
ف ــي وق ــت ّ
دمـ ــرت ال ـط ــائ ــرات الـحــربـيــة
ع ـ ــددًا م ــن آلـ ـي ــات ال ـت ـن ـظ ـيــم ،جـنــوبــي
مدينة الطبقة ،في ريف الرقة الغربي،
بحسب وكالة «سانا».
كـ ــذلـ ــك ،ش ـه ــد غ ــرب ــي م ــدي ـن ــة داري ـ ـ ــا،
ف ــي غــوطــة دم ـشــق ال ـغــرب ـيــة ،تـ ّ
ـوسـعــا
لـ ـق ــوات ال ـج ـي ــش ،ح ـيــث س ـي ـطــر على
 25م ـ ــزرع ـ ــة جـ ـن ــوب ــي م ـ ـطـ ــار امل ـ ـ ــزة،
وش ـمــالــي صـحـنــايــا ،بـمـســافــةٍ بلغت
 500م ـتــر ع ــرض ــا ،و 230م ـت ـرًا عـمـقــا،
إثـ ـ ـ ــر اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات مـ ـ ــع املـ ـجـ ـم ــوع ــات
املـسـلـحــة .أم ــا فــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة،
ف ـق ــد دارت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـفــة بــن
الجيش ومسلحي «جـيــش اإلس ــام»
عـ ـل ــى جـ ـبـ ـه ــات ع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ف ـ ــي الـ ـغ ــوط ــة
ال ـش ــرق ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ع ـل ــى ج ـب ـهــات
الـ ـبـ ـح ــاري ــة ،وأوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد دمـ ـش ــق ـ ـ ـ
حمص الدولي ،وسط قصف مدفعي
وصاروخي عنيف للجيش على نقاط
املـسـلـحــن .وف ــي الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة،
دارت مــواجـهــات عنيفة بــن فصائل
«ال ـج ـيــش ال ـحــر» و«ج ـب ـهــة الـنـصــرة»
و«أحـ ــرار ال ـشــام» مــن جـهــة ،و«جـيــش
خالد بن الوليد» (املبايع لـ«داعش»)
من جهة أخرى ،في محيط سد سحم
ال ـ ـجـ ــوالن ،وال ـ ـعـ ــان ،ف ــي ريـ ــف درع ــا
الغربي.
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،رك ـ ـ ــب ع ـ ـ ــدد مــن
الـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،فـ ــي ال ـي ــوم ــن
املــاضـيــن ،مــوجــة «االن ــدم ــاج ــات» ،إذ
أعلنت «حركة أحرار الشام» انضمام
«ج ـي ــش ا َلـ ـش ــام» إل ــى ص ـفــوف ـهــا «فــي
خ ـط ــوة ل ــل ـ ّـم ال ـش ـمــل وح ـف ــظ مـسـيــرة
ال ـ ـث ـ ــورة» ،ب ـ ًح ـســب ب ـي ــان ـه ــا .وي ــول ــي
ّ
أهمية لقتال «داعش ،وتحرير
األخير
األراض ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة م ــن س ـي ـطــرتــه»،
حيث خاض العديد من املعارك ّ
ضده،
خـ ّ
ـاصــة فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي ،إذ
يـبـلــغ ت ـع ــداد مـقــاتـلـيــه  1500مـسـلــح،
حسب مــواقــع مـعــارضــة .كــذلــك ،أعلن
«جيش محمد» بيعته لقائد «جبهة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،أب ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي،
واندماجه في صفوفها.
(األخبار)

خطط عسكرية
ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع ،وم ـ ــن ث ــم سـيـتـبــع
اللجنة وفــد نيابي مـكـ ّـون مــن عدد
من أعضاء لجنة األمن والدفاع في
البرملان إلجــراء تحقيق آخر ّ
مكمل
للتحقيق الحكومي.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــدر ن ـي ــاب ــي ت ـحــدث
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ف ــإن الـتـحـقـيـقــات قد
تطيح عــددا من القادة العسكريني
«وربما ستلفح النار وزيــر الدفاع
خــالــد ال ـع ـب ـيــدي ش ـخ ـص ـيــا» ،الفـتــا
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ُرص ـ ـ ـ ــدت م ـ ــراس ـ ــات بــن
عسكريني بــرتــب مختلفة وجهات
مجهولة «يرجح أن تكون منظمات
إرهابية» ،على ّ
حد قول املصدر.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر إلـ ـ ـ ـ ــى أن ت ـل ــك
التسريبات تعطي مؤشرات سلبية
ع ــدي ــدة ،وخ ـص ــوص ــا أن ـه ــا ج ــاءت
متزامنة مــع قــرب انـطــاق عمليات
التحرير الكبرى ،ووجــود عمليات

ع ـس ـكــريــة ف ــي ض ــواح ــي مـحــافـظــة
نينوى ،موضحًا أنه ال يستبعد أن
يتسبب املوضوع بعرقلة أو تأخير
العمليات والتأثير سلبًا عليها.
وشهدت العمليات العسكرية ،التي
انـطـلـقــت ف ــي وق ــت ســابــق لتحرير
ش ـم ــال صـ ــاح ال ــدي ــن (ال ـش ــرق ــاط)
وج ـنــوب املــوصــل (ال ـق ـي ــارة) خــال
الساعات املاضية ،تقدمًا للقطعات
العسكرية التي تمكنت من اقتحام
قرية الحاج علي جنوب الشرقاط،
وت ـحــريــرهــا ورفـ ــع ال ـع ـلــم ال ـعــراقــي
فوق أبنيتها.
وإلى الفلوجة حيث تستمر املعارك
لتحرير األجــزاء الباقية منها ،فقد
أب ــدى مـصــدر م ـقـ ّـرب مــن الحكومة
امـتـعــاضــه م ــن الـتـصــريـحــات الـتــي
أدلى بها املتحدث باسم «التحالف
الدولي» كريستوفر غارفير عن أن

امتعاض من
صريحات
«التحالفلم ُيحررّ
الدولي» عن أنه
إال ثلث الفلوجة

ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ل ــم ت ـح ـ ّـرر ســوى
ثلث الفلوجة ،وذلك عكس املواقف
والـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــي
تؤكد السيطرة على نحو  %90من
املدينة.
وق ـ ـ ـ ــال امل ـ ـص ـ ــدر لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن
«تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح غ ـ ــارفـ ـ ـي ـ ــر يـ ـحـ ـم ــل فــي

طـيــاتــه ح ـســابــات سـيــاسـيــة ،حيث
أن األميركيني ال يتعاملون إال مع
األراضـ ــي الـتــي تـقــع تـحــت سيطرة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـج ـي ــش
والشرطة وجهاز مكافحة اإلرهاب،
وال ينظرون لألراضي التي حررها
الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ــى
أن «ال ـت ـص ــري ــح م ـت ـنــاقــض م ــع مــا
موجود على أرض العراق من ّ
تقدم
ومنجزات ميدانية».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،دع ـ ــا األم ــن
ال ـع ــام ل ــ«ه ـي ـئــة ع ـل ـمــاء املـسـلـمــن»
مثنى حارث الضاري دول الخليج
إلــى الـتــدخــل ملنع سـقــوط الفلوجة
بـيــد ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ،مـعـتـبـرًا ّأن
«سـ ـق ــوطـ ـه ــا سـ ـي ــؤث ــر عـ ـل ــى س ــن ــة
الخليج ،ال الـعــراق فحسب» .وقــال
الضاري ،في مقابلة مع «الجزيرة»،
إن «الهدف النهائي ملعركة الفلوجة

هو خلق حاجز طائفي بني العرب
السنة في العراق والسعودية».
ورأى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـت ـف ـك ـي ــر
السياسي العراقي إحسان الشمري
ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ـ ـض ـ ــاري غ ـيــر
املسبوقة ،تأييدًا واضـحــا لتنظيم
«داعـ ــش» ودع ــوة إلن ـقــاذ التنظيم،
مشيرًا إلى أن تلك التصريحات قد
تفتح الباب ملالحقة الضاري دوليًا
ال محليًا فقط.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـم ــري ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
«م ـث ــل ت ـلــك ال ـت ـصــري ـحــات ل ــن تجد
لها أي صــدى في الوقت الحاضر،
وخـ ـص ــوص ــا أن امل ـع ـط ـي ــات أكـ ــدت
عدم حدوث انتهاكات أو تجاوزات
عـ ـل ــى امل ــدنـ ـي ــن خـ ـ ــال ال ـع ـم ـل ـيــات
العسكرية» ،مشيرًا إلى أن «معركة
ال ـف ـل ــوج ــة ت ـح ـظ ــى ب ــدع ــم وت ــأي ـي ــد
دولي وعربي كبيرين».
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العالم

مصر

رئاسة الجمهورية تطعن في بطالن اتفاقية ترسيم الحدود مع

حلول عاجلة وخطط بديلة تسعى بها القاهرة وبكل جهدها إلى إلغاء
حكم القضاء اإلداري بـ«مصرية جزيرتي تيران وصنافير» ،أولها الضمان
قدر المستطاع قبول طعن المحكمة العليا بالحكم األول ،ثم ضمان أن
يدعم نواب «ائتالف دعم مصر» تمرير االتفاقية اذا وصلت البرلمان

ّ
القاهرة مصرة على التنازل
عن جزيرتي تيران وصنافير!
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
حــددت «املحكمة اإلداري ــة العليا» في
مـصــر جلسة عــاجـلــة خــاصــة بـعــد غد
(األحد) للنظر في الطعن الذي أقامته
«هـيـئــة قـضــايــا ال ــدول ــة» بــالــوكــالــة عن
رئــاســة الجمهورية ومجلس ال ــوزراء
إلل ـغــاء حـكــم محكمة الـقـضــاء اإلداري
بـ ـبـ ـط ــان اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ــرسـ ـي ــم الـ ـح ــدود
الـ ـبـ ـح ــري ــة بـ ــن مـ ـص ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
وب ـم ــوج ـب ـه ــا ال ـ ـت ـ ـنـ ــازل مـ ــن ال ـج ــان ــب
امل ـص ــري ع ــن ال ـس ـيــادة عـلــى جــزيــرتــي
تـيــران وصنافير للسعودية .وطلبت
ال ـح ـكــومــة ف ــي طـعـنـهــا بــإل ـغــاء الـحـكــم
والـقـضــاء بـعــدم اخـتـصــاص «الـقـضــاء
اإلداري» في النظر في الــدعــوى ،ومن
ب ــاب االح ـت ـيــاط رف ــض ال ــدع ــوى كلها،
م ــؤك ــدة أن «ال ـح ـكــم يـتـسـبــب ف ــي آث ــار
يتعذر تداركها».
وت ـم ـل ــك «ال ـع ـل ـي ــا» ،وهـ ــي أع ـل ــى جـهــة
قضائية ،رفض الطعن وتأييد الحكم،
أو وق ــف ال ـح ـكــومــة وإح ــال ــة الـقـضـيــة
م ــن «دائـ ـ ــرة ف ـحــص ال ـط ـعــون األولـ ــى»
إلــى «دائ ــرة املــوضــوع» للفصل بحكم
نهائي ال يقبل الطعن م ـجــددًا .وهــذه
اإلج ـ ـ ــراءات وغ ـيــرهــا ستنتهي غالبا
برفض الحكم كما يرى كثيرون.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن ات ـ ـصـ ــاالت
التنسيق بني الحكومة ورئيس مجلس
النواب ،علي عبد العال ،اتفق خاللها
ع ـل ــى عـ ــدم إرس ـ ـ ــال ص ـي ـغــة االت ـفــاق ـيــة
النهائية إلــى املجلس إال بعد الفصل
فــي الــدعــوى أمــام «العليا» ،التي تثق
الـحـكــومــة فــي أنـهــا ستلغي حـكــم أول
ً
درجــة وتعتبر توقيع االتفاقية عمال
مــن أعـمــال الـسـيــادة ،علما بــأن تأخير
إرس ــال الصيغة النهائية كــان سلوك
الحكومة من البداية .ولالحتياط أكثر،
أج ـ ــرت ج ـه ــات ف ــي ال ــدول ــة ات ـص ــاالت
م ـك ـث ـفــة م ــع ن ـ ــواب ف ــي «ائ ـ ـتـ ــاف دع ــم
مصر» الذي يشكل األغلبية البرملانية،
وأكدت عليهم ضرورة تمرير االتفاقية
باألغلبية املطلوبة فــي حــال عرضها
للتصويت في الجلسة العامة.
ورغــم وجــود اعتراضات كثيرة داخل
البرملان على االتفاقية ،فــإن الحكومة
تعول في املرحلة املقبلة على التنسيق
مع «االئتالف» وقــدرة عبد العال على
تمرير االتفاقية واحتواء أي اعتراض،
وسـ ـ ــط ت ــوقـ ـع ــات بـ ـ ــأن يـ ـس ــاه ــم وق ــف
الـبــث التلفزيوني للجلسات بجانب
ال ـع ـمــل بــال ـت ـصــويــت اإلل ـك ـت ــرون ــي في
تـجــاوز عقبات التمرير املتوقعة .أما
سبب االطـمـئـنــان إلــى حكم «العليا»،
فـهــو نــابــع مــن تــأك ـيــدات املستشارين
ال ـقــانــون ـيــن لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ،ومــن
بينهم الوزير مجدي العجاتي.
فــي الـتـفــاصـيــل ،قــالــت «هـيـئــة قضايا
الــدولــة» في طعنها ،إن «الحكم أخطأ
ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون ب ـن ـف ــي ص ـفــة
الـخـصــومــة ف ــي الــدعــويــن ع ــن رئـيــس
مجلس النواب ،وذلــك تحقيقًا لفكرته
املضطربة وما تقتضيه من االستئثار
بــاالخ ـت ـصــاص وس ـل ـبــه م ــن ال ـبــرملــان،
ال ـ ـ ــذي ي ـع ــد ص ــاح ــب الـ ـح ــق األص ـي ــل

وال ـق ــاض ــي ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـ ــذي أن ـ ــاط به
ال ــدسـ ـت ــور ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى امل ـع ــاه ــدات
ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـبــرم ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة»،
مشيرة إلــى أن اتفاقية إع ــادة ترسيم
الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة «ع ـم ــل م ــن أع ـمــال
السيادة التي ال يجوز للمحكمة النظر
أو الفصل فيها».
وأض ــاف ــت ال ـه ـي ـئــة أن ق ــان ــون مجلس
ال ــدول ــة «نـ ــص ع ـلــى عـ ــدم اخ ـت ـصــاص
محاكم مجلس الــدولــة فــي النظر في
الـطـلـبــات املـتـعـلـقــة بــأع ـمــال ال ـس ـيــادة،
بــاإلضــافــة إل ــى حـظــر قــانــون السلطة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ع ـل ــى املـ ـح ــاك ــم أن تـنـظــر
ب ـطــري ـقــة م ـب ــاش ــرة أو غ ـي ــر م ـبــاشــرة
فـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادة» .وتـ ــاب ـ ـعـ ــت:
«عـ ـ ــرض ال ـح ـك ــوم ــة بــوص ـف ـهــا سـلـطــة
االخ ـت ـصــاص االت ـفــاقـيــة عـلــى مجلس
الـنــواب ولجانه املختصة واعتبارها
م ــن األعـ ـم ــال ال ـبــرملــان ـيــة يـنـتـفـيــان مع
صـفــة ال ـنــزاع اإلداري ،ويـتـحــول األمــر

قطع البث التلفزيوني واستعمال التصويت اإللكتروني خطوتان مطلوبتان لضمان تمرير االتفاقية (آي بي ايه)

معه إلــى مساءلة برملانية تـخــرج عن
اختصاص القضاء».
املـفــارقــة أن «هيئة مفوضي الــدولــة»،
وهي هيئة أخرى تابعة ملجلس الدولة،
ّ
غرمت الحكومة  200جنيه ( 100دوالر
=  890جنيه) لتعمد األخـيــرة تعطيل

الفصل في  11قضية أخرى (بمجموع
 9790ج ـن ـي ـهــا) ت ـن ـظــر ف ـي ـهــا الـهـيـئــة
ويطالب مقيموها ببطالن التنازل عن
السيادة على جزيرتي تيران وصنافر
م ــع إلـ ـ ــزام ال ــرئ ـي ــس عـ ــرض االت ـفــاق ـيــة
عـلــى االسـتـفـتــاء الـشـعـبــي .كـمــا أرجــئ

الحكم على آخر  10متهمني بالتظاهر
اع ـتــراضــا عـلــى االت ـفــاق ـيــة إل ــى جلسة
 14تموز املقبل ،وســط طلب املحامني
الـبــراءة استنادًا إلــى بــراءة زمــاء لهم
في حاالت مماثلة.
بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــا ،ت ـس ـت ـع ــد «لـ ـجـ ـن ــة الـ ـق ــوى

مساعي الحكومة لتحسين السياحة ...أحالم العـ
وضعت
الحكومة المصرية
خطة طموحة لزيادة
أعداد السياح للضعف
على أمل أن تصل إلى
 20مليون سائح بحلول
 .2020لكن هذه
الخطة «الطموحة» ال
تزال مقيدة بالتراجع
المستمر في السياحة
الوافدة بسبب استمرار
حظر السفر من عدة
بالد مهمة ،ما يجعلها
في نظر كثيرين غير
واقعية

(آي بي ايه)

القاهرة ــ األخبار
بينما يـتــواصــل التراجع
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــري إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
السياحة املصرية متأثرًا
ب ــاس ـت ـم ــرار ح ـظ ــر ال ـس ـف ــر ال ــروس ــي
والبريطاني إلى شرم الشيخ وعدد
مـ ــن املـ ـق ــاص ــد املـ ـهـ ـم ــة ،أعـ ـل ــن وزيـ ــر
السياحة ،يحيى راشد ،عمل الوزارة
على زي ــادة أع ــداد السياح الوافدين
إل ــى  20مـلـيــونــا بـحـلــول ع ــام ،2020
برغم أن التوقعات تشير إلى أن عدد
الـسـيــاح سيقل فــي نهاية  2016عن
 10ماليني.
ووفـ ــق اإلحـ ـص ــاءات الــرس ـم ـيــة ،فقد
بلغت أعــداد السياح في مصر العام
امل ـ ــاض ـ ــي  9.3م ـ ــاي ـ ــن ،كـ ـم ــا سـجــل
انـ ـخـ ـف ــاض فـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـس ـيــاحــة
بـنـسـبــة  ،%15وه ــو تــراجــع مستمر
م ـن ــذ ال ـح ـظ ــر الـ ــروسـ ــي ل ـل ـس ـفــر إل ــى
املـ ـ ـط ـ ــارات املـ ـص ــري ــة م ـن ــذ مـنـتـصــف
شـبــاط املــاضــي عـلــى خلفية سقوط
الطائرة الروسية فــوق جبال وسط
سيناء.
لـكــن األرق ـ ــام ال ـج ـيــدة ال ـتــي حققتها
ال ـس ـي ــاح ــة امل ـص ــري ــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي
ي ـتــوقــع أن ت ـصــل إل ــى نـصـفـهــا فقط
خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
الـ ـت ــراج ــع خـ ــال ال ـن ـص ــف األول مــن
 2016ي ـقــدر بـنـحــو الـنـصــف مـقــارنــة
بــالـشـهــور نـفـسـهــا فــي  .2015زي ــادة
على ذلك ،توقفت مشاريع بناء عدة
ف ــي مـ ـج ــال ال ـس ـي ــاح ــة وخ ــاص ــة فــي
شــرم الـشـيــخ وسـهــل حـشـيــش ،وهــي
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ان ـخ ـف ـضــت األس ـع ــار
فيها بصورة كبيرة.
لكن ملــاذا تحاول الــدولــة أن تتفاءل؟

ي ـ ـبـ ــدو أن ف ـ ـ ـ ّـك الـ ـحـ ـظ ــر م ـ ــن أي مــن
الــدول ،كروسيا أو بريطانيا ،يعني
انتعاشة ســريـعــة .كما تـعــول وزارة
الـسـيــاحــة عـلــى الـتـعــاون مــع أس ــواق
جديدة وزيادة الوافدين من الخليج
ل ـق ـضــاء ع ـطــات ـهــم ف ــي م ـص ــر ،وهــو
مــا زاد نـسـبــة الـسـيــاح ال ـعــرب خــال
الشهور املاضية بالفعل مع تشغيل
خ ـط ــوط طـ ـي ــران م ـب ــاش ــرة ب ــن شــرم
الشيخ وعدد من املدن الخليجية.
لكن أصـحــاب الـفـنــادق يشتكون من
ت ـخ ـف ـيــض أسـ ـع ــار الـ ـب ــرام ــج لـلـعــرب
بصورة جعلت السياح األعلى إنفاقًا
يـتــوجـهــون إل ــى أم ــاك ــن أخـ ــرى فيما
يأتي سياح ذوو دخل محدود ،وهو

حلول الوزارة التي
تعتمد على مضاعفة
العدد وخفض األسعار
غير مجدية

م ــا ال يـحـقــق انـتـعــاشــة حـقـيـقـيــة في
السياحة .ويـقــول أصـحــاب الفنادق
إن ـه ــم ي ـض ـط ــرون إل ــى تــوف ـيــر إقــامــة
ّ
كــامـلــة مـقــابــل مـسـتــوى إن ـفــاق مـتــدن
مـ ــن الـ ـس ــائ ــح الـ ـع ــرب ــي ،األمـ ـ ــر الـ ــذي
يصيب األســواق ومنظمي الرحالت
ب ــال ـك ـس ــاد ،وهـ ــم ف ـئــة ال ت ـقــل أهـمـيــة
ع ــن مــال ـكــي ال ـف ـن ــادق ال ــذي ــن اضـطــر

عــدد كبير منهم إلــى االستغناء عن
العمالة لديهم.
خ ـبــراء فــي قـطــاع الـسـيــاحــة تحدثت
إل ـي ـهــم «األخ ـ ـبـ ــار» أكـ ـ ــدوا أن تـقــديــم
ال ـخــدمــات لـلـسـيــاح ال ـع ــرب بــأسـعــار
أق ــل انـعـكــس عـلــى مـسـتــوى الـخــدمــة
فــي الـفـنــادق وخــاصــة فــي الــوجـبــات
املقدمة ،التي باتت أقــل من مستوى
«ف ـ ـ ـنـ ـ ــادق الـ ـخـ ـم ــس ن ـ ـ ـجـ ـ ــوم» .وذك ـ ــر
بعضهم أن السياح العرب يدفعون
أقل من  600دوالر في األسبوع ،بما
يشمل االنـتـقــاالت واإلقــامــة الكاملة
ً
واملـ ـش ــروب ــات ،وف ـي ـمــا يــرت ـفــع قـلـيــا
املبلغ الذي ينفقه السائح األوروبي
أس ـبــوع ـيــا ،ي ــرى هـ ــؤالء ال ـخ ـب ــراء أن
«استمرار السياسة الحالية للوزارة
الرامية إلى زيادة العدد للتعويض،
تـ ــؤدي إل ــى إن ـه ــاك الـبـنـيــة التحتية
للفنادق دون تحقيق عائد قوي».
أم ــا املـهــرجــانــات املختلفة لتنشيط
السياحة التي دعمتها ال ــوزارة ،فلم
تــؤت ثمارها بسبب غياب التوجيه
ال ـس ـل ـي ــم بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى اق ـت ـص ــار
رحالت غالبية السياح األجانب على
اإلقــامــة فــي املـنـتـجـعــات عـلــى البحر
مــن دون التوجه لــزيــارة الـقــاهــرة أو
املعالم األثــريــة ،وذلــك لتخوفهم من
األع ـم ــال اإلره ــاب ـي ــة ،وه ــي ال ـصــورة
الــذهـنـيــة الـتــي أخـفـقــت الــدولــة حتى
اآلن في تصحيحها ،كما أن الحكومة
لم تقدم ،من وجهة نظر السياحيني،
ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـكــاف ـيــة ل ـل ـت ـعــامــل مع
األزم ـ ـ ـ ــة ،ول ـ ــم ت ـف ـلــح أيـ ـض ــا الـ ــزيـ ــارة
األخيرة لوزير السياحة إلــى أملانيا
في االتفاق مع الشركات الكبرى على
زيــادة حصتها في السوق املصرية،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن هـ ـن ــاك م ـش ـك ـلــة مــرتـبـطــة

الجمعة  24حزيران  2016العدد 2919

العالم

25

وجهة نظر

السعودية
ال ـع ــام ـل ــة» ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ال ـت ـعــديــات
امل ــرت ـب ـط ــة بـ ـق ــان ــون الـ ـخ ــدم ــة املــدن ـي ــة
الــذي ينظم طبيعة العمل في الجهاز
اإلداري ل ـلــدولــة .فـبـعــد رف ــض ال ـنــواب
ت ـمــريــر الـ ـق ــان ــون ،ال ـ ــذي جـ ــرى الـعـمــل
ب ــه ع ــدة أش ـهــر قـبــل ان ـت ـخــاب ال ـن ــواب،
أجريت تعديالت عدة عليه من بينها
تعديالت في نظام الجزاءات والفصل
وامل ـعــاش املبكر بــاإلضــافــة إلــى زيــادة
ً
الـ ـع ــاوة ال ـس ـنــويــة إل ــى  %7بـ ــدال من
 .%5لكن التوقعات تشير إلــى تمرير
ال ـق ــان ــون بــال ـت ـعــديــات ال ـج ــدي ــدة مع
تأييد «ائتالف دعم مصر» له وانتقاد
الحكومة وقف العمل بالقانون خالل
الشهور املاضية.
أيضا ،أعلن «االئتالف» أخيرًا موافقته
على مشروع امليزانية الذي سيناقش
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـ ـق ـ ـبـ ــل رغـ ـ ـ ــم انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
املـ ـع ــارض ــة ل ـت ـم ــري ــر م ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام
الجديد بمخالفات دسـتــوريــة تتعلق
بنسب اإلنفاق على الصحة والتعليم
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي وال ـب ـحــث الـعـلـمــي،
وهــي املخصصات املنصوص عليها
ب ــال ــدس ـت ــور وت ـح ـس ــب وفـ ـق ــا لـلـنــاتــج
القومي.
إل ــى ذلـ ــك ،احـتـفـلــت الـ ـق ــوات الـبـحــريــة
بــوصــول حــامـلــة ال ـطــائــرات املــروحـيــة
جـ ـ ـم ـ ــال ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر إلـ ـ ـ ــى م ـي ـن ــاء
اإلس ـك ـن ــدري ــة ،ح ـيــث ن ـظ ـمــت عــروضــا
بحرية على شواطئ املدينة للحاملة
م ــن طـ ــراز «دي م ـي ـس ـتــرال» وعـ ــدد من
القطع البحرية املنضمة حديثا إلى
األسـ ـط ــول املـ ـص ــري ،وذلـ ــك بــال ـتــزامــن
مع اختتام فعاليات التدريب البحري
املصري ـ الفرنسي «كليوباترا »2016
الذي استمر عدة أيام.

ـطاشى
ّ
التوجه
بتفضيل السياح األوربيني
إلى دول أميركا الجنوبية.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ق ــال م ـصــدر ف ــي وزارة
الـ ـسـ ـي ــاح ــة إن ه ـ ـنـ ــاك م ـش ـك ـل ــة فــي
«وج ــود تحالفات فــي ال ـخــارج تقف
ضــد الـسـيــاحــة إل ــى م ـصــر ،وخــاصــة
م ــن أتـ ــراك يـمـتـلـكــون ش ــرك ــات مهمة
ف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا وف ــرنـ ـس ــا وي ـ ــزي ـ ــدون
أسـ ـع ــار ال ـب ــرام ــج امل ـخ ـص ـصــة ملـصــر
إل ــى ح ــد أن ـهــم يـعــرضــونـهــا بــأربـعــة
أضـ ـع ــاف س ـعــرهــا ال ـح ـق ـي ـقــي ،لــذلــك
يحجم السياح عن املجيء إلى هنا،
ّ
ويتوجهون إلى تركيا ألنها ستكون
أقـ ـ ــل س ـ ـعـ ــرا ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ح ـم ــات
العروض األخيرة».
وأضــاف املـصــدر« :الجهود الجارية
تركز على فتح أسواق جديدة لم تكن
تـسـتـهــدفـهــا ال ـس ـيــاحــة امل ـصــريــة من
قبل ...األسواق الجديدة مع استعادة
الـســوق الــروسـيــة والبريطانية قبل
ن ـهــايــة ال ـع ــام سـتـجـعــل لــدي ـنــا ق ــدرة
عـلــى تحقيق امل ـعــدل املـسـتـهــدف من
السياح».
إلــى ذلــك ،قــال رئيس «اتـحــاد الغرف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة» ،الـ ـ ـه ـ ــام ـ ــي الـ ـ ــزيـ ـ ــات،
إن «م ـش ـك ـل ــة الـ ـسـ ـي ــاح ــة ال ــروسـ ـي ــة
ص ـ ـ ـ ــارت أك ـ ـثـ ــر تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا وم ــرت ـب ـط ــة
بالجانب السياسي أكـثــر ،وخاصة
مـ ــع اس ـت ـب ـع ــاد الـ ـش ــرك ــات ال ـتــرك ـيــة
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـن ـظــم رح ـ ــات الـ ــروس
إلـ ــى مـ ـص ــر» .ول ـف ــت ال ــزي ــات إلـ ــى أن
األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة امل ـق ـب ـلــة سـتـكــون
حـ ــاس ـ ـمـ ــة وخـ ـ ــاصـ ـ ــة أن حـ ـ ـج ـ ــوزات
املــوســم الـشـتــوي انـطـلـقــت ،وإذا «لــم
تحصل مصر على حصة جيدة لها،
ف ــإن املــوســم املـقـبــل سيتضرر أيضا
بصورة كبيرة».

عامان على مقعد الرئاسة

[]1

نهج حساب للسيسي

أمين إسكندر
عامان على جلوس الرئيس عبد الفتاح السيسي على
مقعد رئاسة مصر .حتى نكون موضوعيني ومنصفني
في تقويم سياساته وإنجازاته وإخفاقاته ،ال بد أن
نتذكر جميعًا كيف صعدت أحالم ُ الناس بعد ثورتني:
 25يناير  2011و 30يونيو  ،2013وأقصي رئيسان عن
الحكم ،أولهما ظل متربعًا على كرسى الرئاسة ألكثر من
ثالثني عامًا ،وفي سنواته األخيرة هدد النظام الجمهوري
بالتوريث ،حيث شرع في تهيئة نجله لوراثة الحكم .أما
الرئيس الثاني ،فلم يجلس على كرسيه أكثر من عام
واحد ،وكان حاكمًا باسم حركة اإلخوان املسلمني ،لكن
الشعب املصري ،وكذلك الدولة ،استشعرا خطرًا جسيمًا
على هوية البالد ،فقاما بعزله .هذا ما كان خلف صعود
أحالم الناس في أن تستعيد مصر مكانتها الالئقة
بوضعها الجيوسياسي والجيواستراتيجي في اإلقليم
وفي األمة العربية ،وهي مكانة تؤسس لها دورًا قياديًا
إذا قامت بواجباتها ومهماتها تجاه أمتها وكل القضايا
املطروحة على األمة واإلقليم .وقد صعدت أحالم الناس
خفاقة بعدما شعروا باملهانة على املستوى الفردي
والجماعي ،وعلى مستوى املواطن وعلى مستوى
الشعب ،وبعدما تدهورت قيمة مصر ودورها ،وبالذات
بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني النظام املصري آنذاك
والكيان الصهيوني.
هكذا خرجت مصر من معادلة القوة ألمتها ،وجرى
عزلها ،ما ساعد على تغيير سياساتها خارجيًا

وداخليًا ،وصار العدو صديقًا والصديق عدوًا .وهكذا
خرجت مصر من دورها الريادي ،لذا كان من الطبيعي
أن يعود الحلم للجماهير بعد ثورتني ،ويأمل الشعب
عودة الدور املصري ،لذلك من الطبيعي أن يكون أحد
محاور حساب الرئيس السيسي في منتصف مدته
هو عودة دور مصر في اإلقليم واألمة ،ولعل ذلك هو
ما يجعلنا نحتكم إلى سياسات الرئيس السيسي
بشأن قضية تحرير فلسطني ،ليس ألنها واقعة تحت
احتالل استعماري عنصري واستيطاني فحسب ،بل
ألن فلسطني هي بوابة أمن مصر من الشمال الشرقي.
لذلك عندما ّ
نقوم سياسة السيسي تجاه فلسطني ،فنحن
ّ
نقوم أيضًا سياسة الرئيس تجاه األمن القومي املصري.
على صعيد آخر ،هو وحدة التراب املصري ،من املؤكد أن
تيران وصنافير والخروج بليل من قبل سلطة الرئيس
وإعالن ملكيتها للمملكة العربية السعودية ...هكذا للمرة
األولى يقتطع جزء من التراب املصري ويعطى بال أي
سبب أو وثائق لدولة أخرى .وما زالت املعركة ناشبة،
وعلى أساسها سيجري تقويم حكم السيسي.
أما القضايا الرئيسية على الصعيد الداخلي من
محاكمات النظام املخلوع ومقاومة اإلرهاب والحريات
والتنمية ،فمنذ األيام األولى لثورة  2011وفي أثناء تولي
املجلس العسكري سلطة البالد ،تبني للشعب أن هناك
نية لعدم وجود محاكمات جادة للرئيس املخلوع حسني
مبارك ورجال نظامه ،وقد ثبت هذا الظن وأصبح يقينًا
بعدما صدرت مهرجانات البراءة لكل املتهمني .وثبت ذلك
في محاكمة مبارك نفسها التي اتهم فيها باستغالل

النفوذ في فيال وبعض املصروفات .هكذا تحولت قضية
نهب البالد وإفسادها وتهميش دور مصر وإهمال ملف
حوض النيل إلى مجرد استغالل نفوذ في فيال.
على صعيد آخر ،كانت قضية مقاومة العمليات اإلرهابية
التي واجهت البالد ،بالذات بعد  30يونيو  2013وعزل
الرئيس اإلخواني محمد مرسي ،وقد فوض الشعب إلى
الرئيس مقاومة اإلرهاب وعملياته ،لكننا لم نحقق سوى
املنازلة األمنية لتلك العمليات وصانعيها ،وكما فعلنا
في سابق األيام وظهر لنا على أرض الواقع اإلرهاب
وعملياته.
عدنا وكررنا النهج نفسه .لذا ،الشعب يطالب اليوم
ليس فقط باملواجهة األمنية الواجبة واملبدئية ،بل يطالب
باملواجهة الشاملة لإلرهاب التي تنفذ على الصعد كلها،
وأولها الفكري والسياسي والديني من ناحية دور األزهر
وتحديث خطابه ،باإلضافة إلى تقديم مشروع تنمية
شامل للبالد على كل الصعد ،تعليمية وصحية وثقافية
وحريات وسياسات تنموية ،وهو ما لم يحصل حتى
اآلن بعد عامني من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وال نجد أي مؤشرات لتلك املواجهات الشاملة والجذرية،
وهي سبيلنا للتخلص من الفكر الظالمي وبوابة دخولنا
للمستقبل.
تلك هي مدخالت لتقويم عامني من حكم السيسي .بالطبع
علينا أن نقوم بذلك التقويم في ظل البيئة املحلية املعروفة،
وكذلك البيئة العربية واإلقليمية والدولية ومتغيراتها،
وهكذا نستطيع أن نتفهم ما حصل وننقد بموضوعية
ما لم يحصل ،حتى لو كان من األساسيات في البناء.

فلسطين

الفقر يغزو منازل المقدسيين
يخوض أبناء القدس
المحتلة أنواعًا شتى من
الحروب ،أكانت حربًا ُيسمع
فيها صوت الرصاص ،أم حربا
باردة يستخدم فيها االقتصاد
كوسيلة إضافية في سبيل
إفراغ المدينة من أهلها
وإحالل اليهود مكانهم
القدس المحتلة ــ محمد عبد
الفتاح
من أخطر الحروب التي تعيشها القدس
الـحــرب االقـتـصــاديــة املستمرة كــل يوم
ولحظة ،وهي حرب بدأت تظهر أوضح
منذ بناء العدو اإلسرائيلي جدار الضم
والـتــوســع العنصري حــول املدينة عام
 ،2002م ــا مـنــع أه ــال ــي الـضـ ّفــة املحتلة
م ــن ال ــوص ــول إلـيـهــا إال ب ـشــق األن ـفــس،
ف ـصــارت أس ــواق ال ـقــدس خــالـيــة إال من
بـعــض سـكــان املــديـنــة ،الــذيــن بــاتــوا في
غالبيتهم يـخـتــارون ش ــراء حاجياتهم
مــن خــارج ـهــا ،وخ ـصــوصــا مــن مناطق
الضفة القريبة على الـقــدس ،ك ــرام الله
وال ـع ـيــزريــة ،ل ـكــون أس ـعــار مستلزمات
املعيشة فيها أقل.
ونـتــج عــن حــرب إســرائـيــل االقتصادية
ع ـل ــى امل ـق ــدس ـي ــن ب ـع ــد هـ ــذه ال ـس ـن ــوات
اجتياح الفقر معظم البيوت ،وخاصة
في املناطق الشرقية من املدينة املحتلة،
حـيــث ارتـفـعــت نسبة الـفـقــر فــي الشطر
الـ ـ ــذي اح ـت ــل عـ ــام  1967وي ـع ـي ــش فـيــه
الفلسطينييون العرب إلى نسبة كبيرة
هي  %82وفق آخر إحصاء قدمه «مركز
اإلح ـصــاء اإلســرائ ـي ـلــي» .وبــاتــت الـقــرى
املقدسية من أفقر التجمعات السكانية

ال ـت ــي تـعـيــش ت ـحــت س ـي ـطــرة االح ـت ــال
الجبرية.
لـ ـ ــم ت ـ ـفـ ــاجـ ــئ نـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـف ـ ـقـ ــر امل ــرت ـف ـع ــة
امل ـق ــدس ـي ــن ،ألن أسـ ـب ــاب ــه ت ـج ـلــت لـهــم
ويعايشونها كل يوم حتى قبل صدور
ه ــذه ال ــدراس ــة .يــؤكــد بـعـضـهــم أن هــذه
النسبة أقــل بكثير مــن الحقيقة .يقول
املقدسي عماد أبو خديجة ،الذي يملك
دكــانــا فــي منطقة بــاب السليلة وتبدو
رف ــوف مـحـلــه شـبــه ف ــارغ ــة ،إن «الـحــالــة
االق ـت ـصــاديــة ملــدي ـنــة ال ـق ــدس تــدهــورت
مــن بعد فصلها عــن مــدن الضفة يوما
ب ـع ــد يـ ـ ـ ــوم» .وي ـض ـي ــف أب ـ ــو خ ــدي ـج ــة:،
«شــح الحركة الشرائية للسياح الذين
يــزورون القدس زاد األمــر ســوءا .هؤالء
يسمعون توصية املرشدين السياحني
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ل ـه ــم ب ـع ــدم الـ ـش ــراء مــن
ال ـع ــرب بـحـجــة أن ـنــا سـ ـ ّـراقـ ــون» ،مبينًا
أن مـ ــا ي ـك ـس ـب ــه مـ ــن وراء بـ ـي ــع بـعــض
املــرطـبــات أو علب السجائر تمكنه من
تلبية الحاجات األساسية لعائلته ،أما
الـضــرائــب وفــواتـيــر الكهرباء ،فيتركها
مجبرا مــن دون تسديدها ،األم ــر الــذي
يزيد الفائدة عليها مع تقادم الوقت.
وال يـ ـقـ ـتـ ـص ــر الـ ـ ــوضـ ـ ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
الـ ـسـ ـي ــئ ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــدس عـ ـل ــى أصـ ـح ــاب

ال ـب ـقــاالت ف ـقــط ،بــل ي ـطــاول ال ـع ـمــال في
املــؤسـســات اإلســرائـيـلـيــة ،بـعــدمــا ســرح
عــدد مــن املؤسسات والـشــركــات العمال
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون فـيـهــا
بـعــد «انـتـفــاضــة الـسـكــاكــن» ،وذل ــك في
انـتـقــام مـنـهــم ،وبـسـبــب زي ــادة مستوى
العنصرية اإلسرائيلية اتجاه العرب.
م ـح ـم ــد ح ـ ـ ــداد ك ـ ــان ي ـع ـم ــل فـ ــي إحـ ــدى
الشركات اإلسرائيلية وســرح من عمله
بعدما اعتدى املستوطنون عليه أثناء
عمله فــي مستوطنة «الـنـبــي يعقوب»
الواقعة شمال القدس املحتلة ،وقال له
رب عمله آنذاك إنه ال يستطيع التأمني

الهبة الشعبية
والعنصرية اإلسرائيلية
والتضييق المالي
أسباب مجتمعة لألزمة

على حياته فطرده من عمله.
وتتشابه قصص العديد من املقدسسني
الـ ــذيـ ــن بـ ــاتـ ــوا بـ ــا عـ ـم ــل بـ ـع ــد أحـ ـ ــداث
الـهـبــة األخ ـي ــرة ،إم ــا بـسـبــب تضامنهم
مـ ــع الـ ـشـ ـه ــداء ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي أو ألنهم عرب فقط ،ما أدى
إل ــى زيـ ــادة ج ــدي ــدة ف ــي نـسـبــة الـبـطــالــة
فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس وصـ ـل ــت إل ـ ــى  ،%20وف ــق
إح ـص ــائ ـي ــة «مـ ــركـ ــز ال ـ ـقـ ــدس ل ـل ـح ـقــوق
االقتصادية واالجتماعية».
يـضــاف الــى ذلــك أن العديد مــن النساء
املـ ـق ــدسـ ـي ــات آث ـ ـ ـ ــروا تـ ـ ــرك ع ـم ـل ـه ــن فــي
الـ ـش ــرك ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة والـ ـبـ ـق ــاء فــي
ال ـب ـيــت خ ــوف ــا م ــن ال ـت ـع ــرض لــاع ـتــداء
م ــن املـسـتــوطـنــن ،كـمــا ت ــرك ع ــدد كبير
مــن املقدسيني وظائفهم فــي الشركات
اإلسرائيلية وبــدؤوا العمل في شركات
عـ ــرب ـ ـيـ ــة رواتـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا مـ ـت ــدنـ ـي ــة مـ ـق ــارن ــة
بنظيرتها اإلســرائـيـلـيــة ،وه ــذا أمــر أثر
أيضا في واقع العائالت املالي بصورة
سـلـبـيــة .وي ــرى بـعــض املـقــدسـيــن أنهم
سـبــب إض ــاف ــي ف ــي ارت ـف ــاع حــالــة الفقر
بطريقة غير مـبــاشــرة ،ألنـهــم يشترون
معظم حاجياتهم من خارج املدينة التي
تعد من األكثر األماكن غالء في العالم،
حيث تصل أسعار بعض املنتجات في
مدن فلسطينية أخرى ،رام الله مثال إلى
النصف ،مقارنة بهنا.
ي ـ ـقـ ــول املـ ـق ــدس ــي حـ ــاتـ ــم ع ــاب ــدي ــن إن ــه
ي ـش ـتــري حــاج ـيــاتــه م ــن رام ال ـل ــه ألنـهــا
أرخــص بكثير مــن الـقــدس ،حيث يصل
س ـعــر كـيـلــو ال ــدج ــاج ف ــي األخـ ـي ــرة إلــى
نصف ثمنها في القدس ،وحتى أسعار
املحروقات فيها أقل بكثير ،مع أن الغالء
ي ـعــود إل ــى نـتــائــج إجـ ـ ــراءات االح ـت ــال.
وتسببت هــذه الـحــاالت ككل فــي ضيق
اقتصادي لتجار املدينة ،الذين تراكمت
عليهم الضرائب واضطر عدد منهم إلى
اغ ــاق أك ـثــر مــن  200مـحــل ت ـجــاري في
البلدة القديمة وحدها!
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الجزائر

قائد أركان الجيش لخالفة بوتفليقة؟
الجزائر ــ محمد العيد
ظــل الـحــديــث فــي ال ـجــزائــر عــن طموح
ق ــائ ــد أركـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ،ال ـف ــري ــق أحـمــد
قـ ــايـ ــد ص ـ ــال ـ ــح ،ف ـ ــي خـ ــافـ ــة ال ــرئ ـي ــس
الحالي ،عبد العزيز بوتفليقة ،مجرد
تخمينات سياسية وإعالمية فحسب،
غـيــر أن دخ ــول وزي ــر الــدفــاع الـســابــق،
خ ــال ــد ن ـ ـ ــزار ،ع ـل ــى الـ ـخ ــط ،وتـلـمـيـحــه
املـبــاشــر إلــى وج ــود هــذه الــرغـبــة لــدى
ق ــاي ــد ص ــال ــح ،سـيـعـيــد طـ ــرح امل ـســألــة

خالد نزار يهاجم قائد األركان:
هناك عسكريون يسكنهم
شيطان المغامرة
بشكل جاد.
ل ــم يـتـمــالــك خــالــد ن ــزار ال ــرج ــل الـقــوي
ف ـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة سـ ـن ــوات
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،غ ـض ـبــه الـ ـش ــدي ــد مــن
ال ـت ـع ــدي ــات الـ ـج ــدي ــدة ال ـ ـ ـ ــواردة عـلــى
قــانــون املستخدمني العسكريني التي
تفرض على ضباط الجيش املتقاعدين
االم ـت ـن ــاع ع ــن الـ ـخ ــوض ف ــي ال ـش ــؤون
السياسية ،وراح يتهم صراحة الفريق

نتائج اللوتو اللبناني
16 41 32 30 28 15 9
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم 1416وجـ ـ ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة41 - 32 - 30 - 28 - 15 - 9 :
الرقم اإلضافي16 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.161.519.661ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.161.519.661 :ل .ل.

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 165.253.813ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة165.253.813 :ل .ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 47.542.770ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.502.251 :ل .ل.

أحمد قايد صالح ،بالوقوف وراء هذا
ال ـق ــان ــون "خ ــدم ــة أله ـ ــداف سـيــاســويــة
خــاصــة" .وأج ــاب ن ــزار فــي ح ــوار حمل
ن ـ ـبـ ــرة ش ـ ــدي ـ ــدة الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ،م ـ ــع م ــوق ــع
"ألجيري باتريوتيك" (اململوك لنجله)،
عندما سئل عــن سبب استماتة قائد
أركان الجيش في فرض هذا القانون،
قائال" :نعلم أن العسكريني الهائجني
وامل ـص ــاب ــن ب ـج ـنــون ال ـع ـظ ـمــة ،يسكن
دائما عندهم أكثر من غيرهم شيطان
املغامرة" .لكن أي مغامرة يقصد نزار؟
قــال وزي ــر الــدفــاع الـســابــق فــي موضع
آخ ــر مــن حـ ــواره " :إن انـسـحــاب وزيــر
ال ــدف ــاع ب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات (يـقـصــد
ن ـف ـســه) كـ ــان ي ـس ـعــى ل ـت ـقــديــم الـ ــدرس
لـلـمـســؤولــن الـعـسـكــريــن مــن أج ــل أن
يـكـبـحــوا أي جـمــاح فــي ال ــوص ــول إلــى
املناصب السياسية األسمى" .وأضاف
محذرا " :إننا في املؤسسة العسكرية
نشهد شــراهــة غير مسبوقة لإلنفاق
عـ ـل ــى ش ـ ـ ــراء األسـ ـلـ ـح ــة عـ ـل ــى ح ـس ــاب
االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ...أل ـي ـس ــت ه ــذه
عــامــات تـحــذيــر أنـنــا أم ــام طموحات
مغالية؟".
ويـطـلــق عـلــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة في
الجزائر عــادة "املنصب األسـمــى" ،كما
أن ــه ال يـتـصــور أن يـكــون لـقــائــد أرك ــان

يطلق على رئاسة الجمهورية في الجزائر عادة "المنصب األسمى"

الـجـيــش ال ــذي يشغل فــي الــوقــت ذاتــه
نــائــب وزي ــر ال ــدف ــاع ،ط ـمــوح سياسي
وي ـكــون أق ــل مــن تـقـلــد مـنـصــب رئـيــس
الجمهورية ،ذلــك أن قايد صالح يعد
أقــوى مـســؤول فــي الجزائر حاليا في
ظل مرض الرئيس بوتفيلقة.
وح ـ ـ ــاول نـ ـ ــزار ح ـت ــى اس ـت ـم ــال ــة ن ــواب
ال ـبــرملــان الــذيــن يـنــاقـشــون حــالـيــا هــذا
ال ـق ــان ــون إل ــى ص ـفــه ض ــد ق ــائ ــد أرك ــان
الـ ـجـ ـي ــش ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه "س ـي ـكــون
م ــن امل ــؤس ــف أن ي ـق ــوم نـ ــواب الـشـعــب
بـتــزكـيــة ه ــذا ال ـنــص ،ألن ـهــم اذا فعلوا

ذلك سيكونون قد خدموا الطموحات
امل ـي ـك ـيــاف ـي ـل ـيــة واألنـ ــان ـ ـيـ ــة ألص ـح ــاب
ال ـقــانــون وال ـت ــي ت ـت ـعــارض تـمــامــا مع
مصالح األم ــة" .وواص ــل هجومه على
قائد أركان الجيش بالقول إنه "خالف
القانون الذي يريد فرضه قبل اعتماده
حتى ،من خالل انتهاك التقاليد التي
رسخها الجيش الوطني الشعبي بعد
دس ـتــور  1989ال ــذي ج ــاء بالتعددية،
ع ـن ــدم ــا قـ ـ ــررت امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
طــواعـيــة ال ـخــروج مــن جبهة التحرير
الــوط ـنــي (الـ ـح ــزب ال ــواح ــد) ،م ــن أجــل

استراحة
2323 sudoku

كلمات متقاطعة 2 3 2 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

6

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 103.824.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 12.978 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 554.863.044 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1416
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70520 :

¶ الجائزة االولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 27.060.915 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 13.530.458 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0520 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.520 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 110
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة381 :
• يومية أربعة1188 :
• يومية خمسة86717 :

5
8

2
3

4

4

1

4

6

1
3

5

2

3

7

4

3

9

6

7
8

4

7

7

3

5

1

8

5

9

1

3

8

4

2

2

10

أفقيا
زوج
 -1لقب للسيدة أم كلثوم فنانة مصر في الزمن الجميل –  -2فرعون مصري ّ
برازيلية مشهورة –  -4علله
نفرتيتي – حرف جزم –  -3من الحبوب – رقصة
ّ
وأورد األسباب التي دفعته الى فعل ما فعله – غلب وذل –  -5مدينة أميركية
سياحية في والية فلوريدا – مقياس أرضي –  -6لغة نشأت في الهند من اندماج
الفارسية والهندية وبعض املـفــردات العربية والتركية وهــي لغة الباكستان
اليوم – مواضع في املدينة أو القرية –  -7من األمراض – ملك الطيور – صوت
الطفل اذا بكى –  -8من األلوان – إحدى واليات الهند تمتد بني الهند وباكستان
–  -9يمر فوق النهر – نسيان –  -10األسم الجديد ملدينة ستالينغراد الروسية

عموديًا
 -1فيلسوف اجتماعي أملاني وأحــد أعظم اإلقتصاديني في التاريخ له كتاب « رأس
ّ
التجارة –  -3بيت ومنزل – مارشال ايطالي
املال » –  -2شك باإلبرة – يكسب املال من ّ
ورئـيــس ال ــوزارة بعد سـقــوط موسوليني وقــع معاهدة اإلسـتـســام سنة -4 – 1943
عاصمة صقلية – يمرض –  -5لعبة فيديو تلفزيونية قديمة إكتسبت شهرة كبيرة
– هــاج الــدم –  -6عاصمة توغو – ماركة دواء مسكن –  -7شــوارب بالعامية – ّ
أدرب
الشباب على مختلف أنــواع الرياضة –  -8أطالع كتابًا واتتبع كلماته نظرًا – معبر
فوق األنهار والوديان –  -9أعطاه وسامًا – حيوان أوسترالي –  -10كاتب لبناني راحل
وناقد أدبي كبير امتاز بكتابة القصة

حل الشبكة 2322

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2323

حلول الشبكة السابقة

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.20 :

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل 25.000.000 :ل.ل.

1

1

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 47.542.770ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 841 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 56.531 :ل.ل.

ضـ ـم ــان م ـن ــاف ـس ــة س ـي ــاس ـي ــة ن ــزي ـه ــة،
مستغربا كيف أن الفريق أحمد قايد
صـ ــالـ ــح يـ ــريـ ــد ف ـ ــرض الـ ـصـ ـم ــت ع ـلــى
الضباط املقاعدين بينما كان هو أول
من خرق هذا القانون بإقحام املؤسسة
العسكرية في الساحة السياسية في
عدة مناسبات".
ويشير كالم نــزار إلى الرسالة املثيرة
ل ـل ـج ــدل الـ ـت ــي أرسـ ـلـ ـه ــا ق ــائ ــد أركـ ـ ــان
الجيش ،إلى األمني العام لحزب جبهة
ال ـت ـحــريــر ال ــوط ـن ــي ،ع ـم ــار س ـعــدانــي،
يهنئه فيها بانتخابه على رأس حزب
األغلبية ،وهي الرسالة التي انتقدتها
املعارضة الجزائرية بشدة.
ومــع أن تصريحات خالد نــزار تحمل
هجوما خطيرا قد تعرضه للمساءلة
ال ـقــانــون ـيــة بـتـهـمــة ضـ ــرب مـعـنــويــات
الجيش ،مثلما حدث مع اللواء حسني
ب ــن حــديــد قـبــل ثـمــانـيــة أش ـه ــر ،إال أن
املكانة الكبيرة التي يتمتع بها نــزار
داخــل املؤسسة العسكرية ،قــد تجعل
أمـ ـ ــر م ـت ــاب ـع ـت ــه م ـح ـف ــوف ــا ب ـم ـح ــاذي ــر
كبيرة .لكن األهم أن هذه التصريحات
ستفتح من جديد ملف خالفة الرئيس
الــذي ال يكاد يمر يــوم في الجزائر إال
ظهر فيه الجديد.
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أفقيا

 -1طه حسني – زاغ –  -2امستردام –  -3بسمات – ما –  -4تالل – رتل –  -5رب – يباغته – -6
ّ
رون – يم – مص –  -7خوف – شك –  -8رنان – أبومي –  -9يا – ال – يفرح –  -10رينيه معوض

عموديًا

 -1طابور – خرير –  -2همس – بروناي –  -3حسمت – وفا –  -4ستالني – ناي –  -5يرتاب – له –
 -6ند – اليكا –  -7اي – غم – بيع –  -8زم – رت – خوفو –  -9متهم – مرض –  -10غزال – صريح

إعداد
نعوم
مسعود

شاعر أميركي ( .)1963-1908ولد في ميتشغان ألبوين أملانيني مهاجرين.
حــاز على العديد من الجوائز والتقدير وقصيدة «أبــي ورقصة الفالس»
هما من أعماله املعروفة
 = 9+2+3+6+1سمك نـهــري ■  = 4+7+5+10حبل باألجنبية ■ = 8+11
ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :غاوتاما بوذا

الجمعة  24حزيران  2016العدد 2919

إعالنات
◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
انتقل إلى رحمته تعالى
السيد ناظم نجيب صفي الدين
زوجته :فاتنة محمد بشير الصلح
ابناؤه :د .نجيب ،د .هشام والسيد
علي
شقيقاه :السيد غسان ود .حسني.
ش ـق ـي ـقــاتــه :ال ـس ـي ــدة نـظـمـيــة زوج ــة
املــرحــوم السيد راشــد صفي الدين،
السيدة نــوال زوجــة املــرحــوم حسن
فـ ــرج ،ال ـس ـيــدة ه ـي ــام زوجـ ــة الـسـيــد
محمد صفي الدين ،والسيدة فاطمة
زوجة د .سامي الشامي.
اشـقــاء زوجـتــه :م .رفـيــق الصلح ،د.
محمود الصلح ،ود .حسان الصلح.
شـقـيـقــات زوجـ ـت ــه :رشـ ــا ،م ــي وملـيــا
الصلح.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة في
 24حــزيــران فــي صـيــدا :للنساء في
مـنــزل د .حـســان الصلح ،الهاللية ـ ـ
خلف "الفستيفال" ـ ـ بناية الصلح
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة حتى
السابعة مـســاء ،وللرجال فــي قاعة
جامع الزعتري من الساعة الثالثة
حتى السابعة مساء.
وبـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة مـ ـ ـ ــرور أسـ ـ ـب ـ ــوع عـلــى
وف ـ ــات ـ ــه س ـت ـت ـل ــى آيـ ـ ـ ــات م ـ ــن ال ــذك ــر
ال ـح ـك ـيــم ويـ ـق ــام م ـج ـلــس عـ ـ ــزاء عــن
روحــه الـطــاهــرة يــوم السبت فــي 25
حزيران ،الساعة الثالثة بعد الظهر،
في حسينية بلدته شمع.
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل صـ ـف ــي ال ـ ــدي ـ ــن وآل
الـصـلــح وآل ف ــرج وآل الـشــامــي وآل
حيدر وانسباؤهم.
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي شـ ـم ــع والـ ـشـ ـع ــب
وصور
ل ــه ال ــرح ـم ــة ولـ ـك ــم م ــن بـ ـع ــده ط ــول
البقاء
زوجة الفقيد عفاف جرجي متى
ب ـن ــات ــه أمـ ـي ــرة زوج ـ ــة اي ـل ــي ش ـكــري
متى وعائلتهما (رئيس بلدية عني
الجديدة)
نــديــن زوجـ ــة ول ـيــد م ـ ــروان قــاقـيــش
وعائلتهما
أشـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاؤه ف ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد مـ ـ ـت ـ ــى وأوالده
وعائالتهم
كميل متى وعائلته
فريد متى وعائلته (نقيب مهندسي
الديكور)
السينمائي شوقي متى وعائلته
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
نديم توفيق متى
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم
السبت  25حزيران  2016في كنيسة
السيدة ،عني الجديدة.
تقبل التعازي يوم الدفن السبت في
ً
صالون الكنيسة
ابتداء من الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
م ـس ـ ً
ـاء وي ــوم ــي االحـ ــد واالث ـن ــن 26
و 27الجاري في منزل الفقيد الكائن
في عني الجديدة.

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

27

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد الع ـ ـم ـ ــال ت ـص ـل ـيــح
وتشغيل مجموعة التبريد  Bقــدرة 80
طن في محطة وسط بيروت الرئيسية،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء االسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار رقـ ــم
ث4د 4098/ت ــاري ــخ  ،2016/4/23قــد
مددت لغاية يوم السبت  2016/7/9عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
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 األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/6/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1198
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ـ ــراء اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض لـتـصـنـيــع
صفائح حديدية لزوم مسخنات الهواء
بالغاز ملعمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان ـ ـ ـ ـ أم ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/35ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2016/7/22
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1194
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2014/2413
الرئيس فرنسوا الياس
طــالــب التنفيذ :بـنــك إت ــش إس بــي سي
الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط امل ـ ـ ـحـ ـ ــدود  /وك ـي ـل ــه
املحامي إيلي ملكان
املنفذ عليه :محمد غياث عمر كفتارو
السند التنفيذي :سند دين عدد  2وعقد
ره ــن بقيمة  /863 126/د.أ .مــوثــوقــن
بعقد تأمني عقاري من الدرجة االولى
تاريخ التنفيذ2014/11/12 :
ت ــاري ــخ ت ـب ـل ـيــغ االنـ ـ ـ ــذار نـ ـشـ ـرًا ول ـص ـقــا:
2015/6/4
تاريخ قــرار الحجز 2015/6/4 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2015/7/1 :
تاريخ محضر الوصف 2015/12/19 :ـ ـ
تاريخ تسجيله2015/12/29 :
بيان العقار املطروح للبيع :القسم  6من
العقار  1301ـ ـ رأس بيروت
ي ـتــألــف م ــن اربـ ــع غ ــرف وص ــال ــون ودار

وطعام ومطبخ ومدخل وممرين وثالثة
حـمــامــات وخ ــاء وغــرفـتــي خــدم وقطعة
للغسيل وخمسة بلكونات.
وب ـ ـعـ ــد الـ ـكـ ـش ــف تـ ـب ــن انـ ـ ــه يـ ـت ــأل ــف مــن
مــدخــل و 4غــرف وصــالــون ودار وطعام
و 3م ـمــرات وغــرفـتــي خ ــدم و 5حمامات
وشرفتني امــا الـثــاث الـشــرفــات الباقية
ضمت الى غرف النوم ،وموزع.
مساحته /361/ :م 2تقريبًا.
ح ــدود ال ـع ـقــار :غــربــا ال ـع ـقــارات  3614ـ ـ
 1298ـ ـ  1300ـ ـ  ،1299شرقًا العقار ،1331
ً
شماال امالك عامة،
جنوبًا :العقارين  3614و.1331
قيمة التخمني/1 444 000/ :د.أ .وقيمة
الطرح للمرة الثالثة/866 400/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الخميس الواقع في  2016/7/14الساعة
 9.30ف ــي م ـك ـتــب رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الثالثة القسم  6من العقار  1301ـ ـ
رأس بيروت واملوصوف اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ،ان يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املقبولة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
ال ــدائ ــرة ان ل ــم ي ـكــن ل ــه م ـق ــام ف ـيــه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه
اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة ايـ ــام م ــن تــاريــخ
صــدور قــرار االحــالــة ،ايــداع كامل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
دالل ـ ــة خ ـم ـســة ب ــامل ــاي ــة م ــن دون حــاجــة
النـ ـ ـ ــذار او ط ـل ــب وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ع ـشــريــن
يومًا من تاريخ صدور القرار باالحالة،
ل ـلــراغــب ف ــي ال ـش ــراء االط ـ ــاع ل ــدى هــذه
الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2003/255
املنفذ :تفليسة محمد علي احمد حيدر
بوكالة املحامي منير العبد
املـنـفــذ عـلـيــه :املـفـلــس محمد عـلــي احمد
حيدر بوكالة املحامي منير العبد
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
الـقــاضــي امل ـشــرف عـلــى التفليسة ببيع
اسـ ـه ــم امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه ف ــي ال ـع ـق ــار /473
ً
قعقعية الـجـســر تحصيال لـلــديــن بذمة
املفلس البالغ  1.777.159.753.20ل.ل.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2003/6/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2003/6/26 :
تاريخ قرار الحجز 2003/6/23 :وتاريخ
تسجيله2003/7/7 :
تاريخ وصف العقار 2004/4/3 :وتاريخ
تسجيله2004/4/22 :
العقار املحجوز 1200 :سهمًا من العقار
/473قعقعية الجسر والعقار عبارة عن
قطعة ارض تـقــع داخ ــل الـبـلــدة تحتوي
على عــدد مــن االش ـجــار ،مـصــان ،ضمنه
بناءين منفصلني.

Appendix 16:
Sample Tender Advertisement
Tender Reference: CWL/LOGS/160616/FSWCP02

Concern Worldwide, intends to award a service contract for
construction 800m storm water channel in Fnaidek in Akkar with
financial assistance from UNHCR. Information about the tender
could be found on www.daleel-madani.org or through contacting
>contact our logs at Rabih Tannous <Rabih.Tannous@concern.net
The deadline for expression of interest is 24th June 2016

بـنــاء االول مــؤلــف مــن طــابـقــن :ـ ـ طابق
ارضي مؤلف من ثالثة محالت
ـ ـ ـ ـ ط ــاب ــق اول عـ ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
يشغلها نايف حيدر ومساحة الطابق
 160م2
بـنــاء ثــانــي مــؤلــف مــن طابقني مــع غرفة
طابق سفلي مساحتها حوالي الـ  25م2
اما مساحة الطابق فهي حوالي الـ 150
م2
طــابــق ارض ــي منجز ومـشـغــول مــن قبل
محمد منيف حيدر
ط ــاب ــق اول مـ ــا زال عـ ـل ــى الـ ـعـ ـض ــم مــع
تقطيع ال ـجــدران مــن الــداخــل وال ـخــارج،
ه ــذا الـعـقــار م ـصــون بتصوينة احـجــار
خ ـفــان مــن الـنــاحـيــة الـغــربـيــة وج ــزء من
الناحيتني الشمالية والجنوبية،
مساحة الـ  1200سهم 4657 :م2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن :لـ ـ ـ  1200سـ ـه ــم املـ ـحـ ـج ــوزة
 396990د.أ.
ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض :لـ ـ  1200سهم
املحجوزة  226285د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2016/9/22الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فعلى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
قـ ـل ــم الـ ـ ــدائـ ـ ــرة بـ ـم ــوج ــب شـ ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نطاقها
واال ع ـ ّـد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـيــدا
برئاسة القاضي اي ــاد ب ــردان باملعاملة
التنفيذية رقم .2014/213
البــاغ املنفذ عليه جــواد احمد فرحات
م ـج ـه ــول م ـح ــل االقـ ــامـ ــة ال ـح ـض ــور ال ــى
هــذه الــدائــرة بــالــذات او بواسطة وكيله
الـ ـق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام ن ـس ـخــة عـ ــن طـلــب
االشتراك باملعاملة التنفيذية املقدم من
الشركة الدولية لخدمات الشحن ش.م.م.
وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الدائرة واال اعتبر كل تبليغ لك بواسطة
رئيس القلم يعتبر قانونًا.
رئيس القلم
غانم الحجار
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
ً
تدعو محكمة صور املدنية كال من رنى
وع ـل ــي وغـ ـس ــان وزهـ ـ ــرة وع ـب ــد الـحـســن
يوسف عبدالله حدرج للحضور الى قلم
املـحـكـمــة لتبلغ أوراق ال ــدع ــوى املقدمة
بوجههم مــن املــدعــن مـنــى كــامــل جفال
ورفاقها بواسطة املحامي سميح بركات
ب ـم ــادة ح ــق مـ ــرور وه ــي مـسـجـلــة بــرقــم
اس ــاس  2016/368وذل ــك ضـمــن اوق ــات
الدوام الرسمي وخالل عشرين يومًا من
تاريخ نشر هــذا االعــان واال يعتبر كل
تبليغ لهم في قلم املحكمة قانونيًا حتى
صدور الحكم النهائي.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
ب ـتــاريــخ  2016/4/8ص ــدر ع ــن محكمة
تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات واآللـ ـي ــات في
بيروت برئاسة القاضي جورج اوغست
عطية بــابــاغ املنفذ عليه كـلــود جــورج
ً
نــاص ـيــف ب ــال ـط ــرق االس ـت ـث ـنــائ ـيــة عـمــا
باحكام املادة  409أ.م.م .االنذار االجرائي
وطلب التنفيذ ومرفقاته وقــرار الحجز
ع ـلــى ال ـس ـي ــارة رقـ ــم /497269/ب نــوع
كـيــا ص ــادر بــاملـعــامـلــة رق ــم 2014/1702
املقدمة من بنك بيبلوس ش.م.ل .بوكالة
املحامي غسان كرم.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
شـخـصـيــا أو ب ــواس ـط ــة وك ـي ــل قــانــونــي

لتبلغ االوراق املشار اليها خــال ثالثة
اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت ال ـس ـي ــدة ري ـت ــا ي ــوس ــف ال ـحــدثــي
مالكة  1200سهم في العقار  /199/من
منطقة املشرع العقارية سند تمليك بدل
عن ضائع باسمها ريتا يوسف الحدثي
بالحصة التي تملكها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت ك ــري ـس ـت ـي ــان ع ـي ــد ب ــوط ــان ـي ــوس
بوكالتها عن مارون انطون املالح املالك
فــي العقار  /260/مــزرعــة يــاشــوع سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ســرك ـيــس ق ــره ب ــت ســومــونـجـيــان
م ــال ــك ال ـع ـق ــاري ــن  /1942/و /1939/
البوشرية سندي تمليك بدل عن ضائع
باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب الياس سليم اندراوس مالك العقار
 /1199/نــاب ـيــه س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ن ــدره نـجـيــب ك ـيــروز بــوكــالـتــه عن
نخله يــوســف كـيــروز احــد ورث ــة جميله
نجيب كيروز املالكة في العقار /905/
الـبــوشــريــة سند تمليك بــدل عــن ضائع
بحصة املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـب ــت ك ــول ـي ـن ــا س ــركـ ـي ــس زومـ ـجـ ـي ــان
بوكالتها عن انطوان اوسب مظلوميان
مالك القسم  /30/بلوك  /E /من العقار
 /149/برج حمود سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
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لم تترك بطولة
كأس أوروبا أي
شيء جميل
إال ّ
قدمته
لمتابعيها حتى
اآلن (أ ف ب)

شربل ّ
كريم
مخطئ مــن يـقــول بــأن "ي ــورو "2016
ـق إلــى
ل ــم ت ـ ِ
ـف ب ــوع ــوده ــا أو ل ــم ت ــرت ـ ِ
امل ـس ـت ــوى امل ـط ـل ــوب ،رغـ ــم أن بعض
املنتخبات والـنـجــوم خـ ّـيـبــوا اآلم ــال
بمكان ما .لكن املشاهد الجميلة التي
ستعلق فــي األذه ــان كـثـيــرة ،فكانت
الخلطة األفـضــل بــاخـتــاط املـهــارات
ب ـ ــدم ـ ــوع االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت وبـ ـ ــاألهـ ـ ــداف
الرائعة أو بالتأهل التاريخي.
للبطولة بدأت هذه
ومنذ اليوم األول
ً
ّ
املشاهد تخط مساحة لها في كتب
ذكريات األحداث الكبرى ،فكان هدف
دي ـم ـي ـت ــري ب ــاي ـي ــه الـ ـص ــاروخ ــي فــي
مــرمــى رومــانـيــا أولـهــا ،لتنزل دمــوع
النجم الـجــديــد للمنتخب الفرنسي
ً
وتعكس حياة صعبة عاشها عندما
كــان يعمل بائعًا في محل للمالبس
ق ـبــل ّ أن تـنـطـلــق ن ـجــومـيـتــه ال ـت ــي ال
ـت قــريــب،
ي ـتــوقــع أن تـتــوقــف ف ــي وقـ ـ ٍ
وهو الذي يبدو اآلن أحد أكبر نجوم
العرس القاري.
ويـقــول اإلنكليز إن أفـضــل شــيء في
الـلـعـبــة الـشـعـبـيــة األولـ ــى فــي الـعــالــم
ه ــو عـنــدمــا تـجـمــع سـحــر الـفــوتـبــول
م ــع الـ ــدمـ ــوع ،وهـ ــو م ــا ف ـع ـلــه بــايـيــه
عـلــى س ــاح ــةٍ ت ـخــرج األف ـض ــل م ــن أي
الع ـ ٍـب مهما عــانــاه ســابـقــا ،والــدلـيــل
كـ ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــائـ ــد األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ب ــاسـ ـتـ ـي ــان
ش ـف ــاي ـن ـش ـت ــاي ـغ ــر الـ ـ ـ ــذي حـ ـض ــر فــي
م ـش ـهـ ٍـد سـيـعـلــق ف ــي ال ــذاك ــرة أي ـضــا.
"شفايني" الذي صارع اإلصابة طوال
املوسم مع فريقه مانشستر يونايتد

 7مرات اهتزت
الشباك في الوقت بدل الضائع
للمباريات
ّ
ً
اإلنكليزي ،أطــل حــامــا شغفًا كبيرًا
لـلـعــب ول ـق ـم ـيــص بـ ـ ــاده ،ف ــدخ ــل في
الدقائق األخـيــرة ّمــن املـبــاراة األولــى
هدف رائع.
أمام أوكرانيا ليوقع على
ٍ
وبالتأكيد ليست األه ــداف الجميلة
وحــدهــا الـتــي ال تسقط مــن الــذاكــرة،
إذ هناك بعض املشاهد التي كانت
قاسية على بعض الجماهير ،منها
تلك األهداف القاتلة التي كانت سمة
الدور األول ،والتي كانت كثيرة ،إذ إن
ّ
الشباك اهـتــزت في الوقت املحتسب
بــدل الـضــائــع وقـبــل صــافــرة النهاية
ب ـق ـل ـيــل ،ف ــي  7م ـن ــاس ـب ــات ،ع ـل ـمــا أن
األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي ُس ـج ـل ــت فـ ــي ال ــرب ــع
األخير من املباريات كان عددها 13
هدفًا ،من أصل  69هدفًا ُسجلت في
 36مباراة.
ومما ال شك فيه ،أن إنكلترا لن تنسى
الهدف املتأخر للروس في مرماها،
ما أفقدها صــدارة املجموعة الثانية
ـت الحـ ـ ــق ،ل ـت ــاق ــي أي ـس ـل ـنــدا
ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
ال ـتــي ل ــن تـنـســى أي ـضــا كـيــف أوقـفــت
أحــد أفضل العبني اثنني في العالم،
أي البرتغالي كريستيانو رونالدو،
لتقف في نهاية املطاف أمام منتخبه
في ترتيب املجموعة السادسة.
منتخب جديد أو صغير
عمومًا ،كل
ٍ
ش ــارك فــي هــذه البطولة لــم يتركها
م ــن دون ت ــرك أثـ ـ ٍـر ل ــدى مـتــابـعـيـهــا،
وذكـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي نـ ـفـ ـس ــه ،تـ ـم ــام ــا ع ـلــى
غ ــرار ألبانيا الـتــي حققت ف ــوزًا أول
تــاريـخـيــا عـلــى رومــان ـيــا ،ورب ـمــا ما
زالـ ـ ــت ت ـح ـت ـفــل ب ــه ح ـت ــى اآلن ،رغ ــم

ّ
«يورو  »2016تقدم الخلطة األجمل

سحر الفوتبول
والدموع واألهداف

ّ
ُحط دور المجموعات في كأس أوروبا  2016لكرة القدم الرحال ،تاركًا لنا صورًا ال
تنسى ،بينها الجميل وبينها البشع .لكن من دون شك ،ترك هذا الدور من البطولة
انطباعًا بأن أشياء أكبر ستحدث في األدوار الالحقة .فمن كان األفضل واألجمل،
ومن كان األجمل واألسوأ؟
خروجها من دور املجموعات.
وبـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ف ـهــو
ك ــان م ــن أك ـث ــر األسـ ـم ــاء ال ـت ــي جــرى
تــداولـهــا فــي ال ــدور األول ،إذ بعيدًا
مــن أنــه كــان األكـثــر تـســديـدًا بــن كل
الــاع ـبــن ،ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،فــإنــه
كان األكثر تعرضًا لالنتقادات ،رغم

هــدفـيــه الـلــذيــن حـمــا الـبــرتـغــال إلــى
دور الـ ـ  ،16ولــو مــن الـبــاب الـضـ ّـيــق.
"ال ـ ــدون" ال ــذي خـ ّـيــب اآلم ــال فــي أول
مـ ـب ــارات ــن ،ت ـ ــرك أث ـ ـ ـرًا س ـل ـب ـيــا أك ـثــر
بتصرفاته خــارج أرض امللعب عبر
كالمه املسيء إلــى أيسلندا ،ثم عبر
تـعــرضــه لـصـحــافــي بــرم ـيــه ملــذيــاعــه

في بركة مياه ،رافضًا الحديث معه.
ٌ
لـكــن داخ ــل املـلـعــب ك ــان ه ـنــاك رج ــل
آخـ ـ ــر لـ ـق ــي انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ب ـح ـج ــم ت ـلــك
الـتــي عرفها رونــالــدو ،لكن بطريقة
ســاخــرة ،هــو م ــدرب منتخب أملانيا
يـ ــواك ـ ـيـ ــم ل ـ ـ ـ ــوف ،ال ـ ـ ـ ــذي دف ـ ـ ــع ح ـتــى
"امللك" الفرنسي إيريك كانتونا إلى

الحديث عن وضعه يديه في بنطاله
مـت ـف ـح ـصــا ن ـف ـس ــه ،ف ــي م ـش ـه ـ ٍـد غـيــر
اعتيادي في عالم الكرة.
ل ـك ــن وض ـ ــع ل ـ ــوف فـ ــي ه ـ ــذا امل ــوق ــف
امل ـ ـ ـحـ ـ ــرج قـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون أقـ ـ ـ ــل إح ـ ــراج ـ ــا
مـ ـم ــا عـ ــرفـ ــه مـ ـ ــدربـ ـ ــون آخـ ـ ـ ـ ــرون فــي
البطولة ،منهم مدرب بلجيكا مارك
ف ـي ـل ـمــوتــس ال ـ ــذي ل ــم ي ـع ــرف م ــدرب
ف ــي ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث ه ـج ــوم ــا مــن
ص ـح ــاف ـت ــه امل ـح ـل ـي ــة ع ـل ـيــه بــالـشـكــل
ال ـ ــذي ح ـص ــل م ـع ــه ،وتـ ـح ــديـ ـدًا بـعــد
امل ـبــاراة األول ــى أمــام إيطاليا ،حيث
لم يعرف توظيف مجموعته املليئة
بــال ـن ـجــوم ،قـبــل أن ي ـت ــدارك الــوضــع
الحقًا .وفيلموتس كان متوقعًا منه
الكثير تمامًا كاملدرب اآلخر الذي بدا
مـحــرجــا أم ــام صـحــافــة بـ ــاده ،وهــو
اإلن ـك ـل ـيــزي روي هــودج ـســون ال ــذي
منتخب
انـتـظــر مـنــه ال ـعــالــم تـقــديــم
ٍ
قوي بعدما ظهر بهذه الصورة في
التصفيات وفــي املـبــاريــات الــوديــة،
ل ـك ــن فـ ـج ــأة ت ـغ ـ ّـي ــر األس ـ ـلـ ــوب ،وب ــدا
م ـن ـت ـخــب "األس ـ ـ ـ ــود الـ ـث ــاث ــة" أش ـبــه
بمنتخب عادي.
ٍ
ل ـن ـن ـ َـس ال ـس ـل ـب ـي ــات ول ـن ـت ـح ــدث عــن
ب ـع ــض اإليـ ـج ــابـ ـي ــات فـ ــي مـ ــا خ ـ ّـص
األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء .ل ـ ـفـ ــت تـ ـعـ ـلـ ـي ــق لـ ـل ــدول ــي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـس ــاب ــق ل ــي دي ـك ـســون
ل ـي ـص ــف م ـ ـ ــدى روعـ ـ ـ ــة أداء ال ـن ـج ــم
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي أنـ ـ ــدريـ ـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـت ــا،
إذ قـ ــال" :إذا ُم ـن ـحــت نـعـمــة الـتـمـتــع
ـوم واح ـ ــد ،فـلــن
ب ـ ـقـ ــدرات خ ــارق ــة لـ ـي ـ ٍ
أطـ ـل ــب أن أكـ ـ ــون غ ـي ــر م ــرئ ــي أو أن
أطير ،بل أطلب أن أكون إينييستا".
"الـ ــرسـ ــام" كـ ــان رائـ ـع ــا بــال ـف ـعــل مـنــذ
امل ـب ــاراة األولـ ــى لـبـطــل أوروب ـ ــا أمــام
تـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــا ،ح ـ ـيـ ــث س ـ ـحـ ــر ال ـج ـم ـي ــع
َ
املهندسة.
بمهاراته وتمريراته
اسـ ـ ٌـم آخ ــر يـمـكــن أن ي ـتــرك الـبـطــولــة
ع ـظ ـي ـم ــا ،وق ـ ــد ي ـم ـحــو ك ــل م ــا فـعـلــه
إيـنـيـيـسـتــا ح ـتــى اآلن ،وه ــو م ــدرب
إي ـط ــال ـي ــا أن ـط ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي الـ ــذي
إذا رأي ــت كيفية تـحــرك رجــالــه على
أرض امل ـل ـعــب كـكـتـلــة واحـ ـ ــدة ت ــدرك
ال ـ ـس ـ ـبـ ــب الع ـ ـت ـ ـبـ ــار إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا أحـ ــد
أبـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن ل ـل ـق ــب ،رغ ـ ــم أن ـهــا
ال ت ـضـ ّـم ن ـجــومــا ك ـب ــارًا ك ـمــا درج ــت
ع ـل ـيــه ال ـ ـعـ ــادة .ه ــو ب ـب ـســاطــة ي ـعــود
ل ـ ــزرع ال ـث ـقــافــة اإلي ـط ــال ـي ــة ال ـقــدي ـمــة
فــي الـلـعـبــة حـيــث ال ــدف ــاع الصحيح
هــو املـفـتــاح األول لـكــل ش ــيء ،ولكي
نتأكد من هذا األمر علينا أن نتذكر
ّ
سويًا التمريرة الرائعة لقلب الدفاع
ليوناردو بونوتشي إلى إيمانويلي
جاكيريني الــذي سجل أول أهــداف
الـ ـطـ ـلـ ـي ــان فـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة.اسـ ـ ٌـم آخ ــر
يمكن أن يترك البطولة عظيمًا ،وقد
يمحو كــل مــا فعله إينييستا حتى
اآلن ،وهــو مــدرب إيطاليا أنطونيو
كونتي الــذي إذا رأيــت كيفية تحرك
رجـ ــالـ ــه ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب كـكـتـلــة
واحدة تدرك السبب العتبار إيطاليا
أحد أبرز املرشحني للقب ،رغم أنها
ال ت ـضـ ّـم ن ـجــومــا ك ـب ــارًا ك ـمــا درج ــت
ع ـل ـيــه ال ـ ـعـ ــادة .ه ــو ب ـب ـســاطــة ي ـعــود
ل ـ ــزرع ال ـث ـقــافــة اإلي ـط ــال ـي ــة ال ـقــدي ـمــة
فــي الـلـعـبــة حـيــث ال ــدف ــاع الصحيح
هــو املـفـتــاح األول لـكــل ش ــيء ،ولكي
نتأكد من هذا األمر علينا أن نتذكر
ّ
سويًا التمريرة الرائعة لقلب الدفاع
ليوناردو بونوتشي إلى إيمانويلي
جاكيريني الــذي سجل أول أهــداف
الطليان في البطولة.
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طرائف وغرائب «اليورو» من «الواتساب» إلى الطالق!
حسن زين الدين
ُ
ت ـع ـ ّـد ك ــأس أوروب ـ ـ ــا ،ك ـمــا ال ـب ـط ــوالت الــريــاضـيــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،م ــوطـ ـن ــا لـ ـلـ ـف ــرح ال ـ ـ ــذي ي ـغ ـم ــر جـمـيــع
املتابعني طــوال فترة زمنية ال تخلو من مواقف
طريفة ومضحكة وغريبة ،سـ ٌ
ـواء أكانت تتعلق
املشجعني على حد سواء.
بالالعبني أم
ّ
«يورو  »2016لم تشذ عن القاعدة حتى اآلن بعد
ان ـقـضــاء دورهـ ــا األول .مــواقــف طــريـفــة وغــريـبــة
عـ ــديـ ــدة ح ـص ـل ــت فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ـك ــان م ـسـ ّـب ـبــة
الضحكات.
ً
هــذا مــا أمـكــن مشاهدته مـثــا خــال امل ـبــاراة بني
كــرواتـيــا وتــركـيــا عـنــدمــا اقـتـحــم أح ــد املشجعني
الكروات أرض امللعب على حني غفلة من الجميع
وراح يـحـتـفــل م ــع الع ـب ــي بـ ــاده بــال ـهــدف ال ــذي
سجله لوكا مودريتش.
وإذا ك ــان ه ــذا املـشـجــع ال ـكــرواتــي قــد احـتـفــل مع
الع ـبــي مـنـتـخــب بـ ــاده ،ف ــإن مـشـجـعــا تــركـيــا في
خالل املباراة ذاتها حطم التلفاز في منزله بعدما
اس ـت ـشــاط غـضـبــا م ــن م ــزح ــة زوج ـت ــه إلطـفــائـهــا
التلفاز عبر هاتفها الذكي ،حيث انتشرت اللقطة
على نطاق واســع حول العالم وأثــارت ضحكات
كل من شاهدها.
ّ
من جانبهم ،لم يقبل الالعبون الــروس أن يعكر
مزاجهم الـهــادئ أي شــيء قبل مباراتهم األولــى
أمام إنكلترا .هكذا ،فقد ّ
سببوا إلغاء حفلة كانت
ستقيمها فرقة سيروني فــي منطقة املشجعني
فــي مرسيليا القريبة مــن الفندق الــذي يقيمون
ف ـي ــه ،وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل عـ ــدم إزع ــاج ـه ــم ف ــي أث ـنــاء
نومهم.
ّ
وعلق رئيس بلدية مرسيليا ،جان كلود غودان،

ً
على ما حصل قائال« :الالعبون الروس اتصلوا
حـتــى بـبــوتــن لـكــي ال ي ـكــون ه ـنــاك ض ـجــة ،وقــد
احترمنا ذلك».
أما الالعبون اإليطاليون ،فقصتهم مختلفة ،إذ
إنهم يقضون وقتهم في الفندق وهم يتحادثون
عبر تطبيق «الواتساب».
وق ــال مــاركــو بــارولــو الع ــب «س ـك ــوادرا آتـ ــزورا»:
«ل ــديـ ـن ــا م ـج ـم ــوع ــة ن ـت ـح ــدث خ ــال ـه ــا ج ـم ـي ـعــا،
ون ـح ـظــى ب ــامل ــرح بــال ـك ـتــابــة ف ـي ـهــا .ســال ـفــاتــوري
سيريغو هو األطرف في املجموعة ،والعديد من

لم يتذكر واين روني
أنه لعب في مرسيليا
عام 2011

الالعبني يتحدثون بشكل مكثف فيها» ،مضيفًا:
«ال ــاع ـب ــون م ــن م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة ف ــي إي ـطــال ـيــا،
وبلكنات مختلفة ،لذا في بعض األوقات ال نفهم
ما يكتب على الفور ،لكننا نمرح».
وعلى خالف الالعبني اإليطاليني الذين يمرحون
في أوقات الفراغ ،فإن الالعبني البلجيكيني يحبون
ال ـنــوم ك ـث ـي ـرًا ،وي ـقــول مــدرب ـهــم م ــارك فيلموتس:
َّ
«العبي من الذين ينهضون متأخرين .هم ينتمون
إلى الجيل الذي ينام متأخرًا ويستيقظ متأخرًا».

وبالحديث عن الالعبني ،حصل موقف طريف مع
النجم اإلنكليزي واين روني ،إذ سأله الصحافيون
الفرنسيون قبل املباراة أمام روسيا في مرسيليا
عن ذكرياته حول املباراة الوحيدة التي لعب فيها
عـلــى مـلـعــب املــدي ـنــة «ف ـي ـل ــودروم» ع ــام  2011مع
مانشستر يونايتد ضد مرسيليا في دوري أبطال
أوروبــا ،فكانت املفاجأة بعدم علمه بتلك املباراة،
ً
وقد ّ
رد قائال« :ال أذكر أنني لعبت هنا .أنا آسف»،
ليغرق الصحافيون بالضحك.
م ـ ــاذا ع ــن امل ـش ـج ـعــن ف ــي املـ ــدرجـ ــات؟ ه ـنــا يمكن
العثور على الكثير مــن اللقطات املضحكة ،بــدءًا
من األزياء التي يرتديها هؤالء ،كما ذلك املشجع
الـســويـســري ال ــذي ظـهــر وه ــو يــرتــدي زي الـبـقــرة
أو مشجع آخــر يعتمر رأس الحصان .أمــا األكثر
طرافة ،فهو ذلك املشجع الويلزي الذي حضر إلى
فرنسا ملتابعة مباراة منتخب بالده أمام إنكلترا
ببيجامة النوم التي تحمل علم بالده.
ولم يشعر املشجع الذي يدعى والس بالخجل في
أثناء تحركه في الشوارع ووسط الجماهير ،وكان
سعيدًا جدًا بأن عدسات الكاميرات تطارده في كل
مكان يكون فيه بسبب مالبسه الغريبة.
ً
لكن األكثر إثارة للدهشة والضحك ،ما حصل في
مدرجات املنتخب اإليطالي في خالل املباراة أمام
َ
السويد ،حيث لم يتوان أحد مشجعي «سكوادرا
آتزورا» عن تعليق الفتة موجهة إلى زوجته كتب
فيها« :عزيزتي أطلب الطالق».
ّ
يبقى أن بطولة مثل كأس أوروبا تستحق ما هو
غريب ،وهــذا ما فعله بالضبط األملاني هيلموت
ال ــذي حـضــر م ــن مــديـنــة مــونـسـتــر ف ــي ب ــاده إلــى
باريس على دراجته الهوائية الفريدة من نوعها
من خالل زينتها املميزة ،وكل ذلك
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أخبار «اليورو»
البرتغال تحتفي برونالدو

أبرزت الصحف البرتغالية أداء نجم منتخب
"برازيل أوروبا" كريستيانو رونالدو في
مباراته األخيرة أمام املجر والهدفني اللذين
ً
سجلهما ،فضال عن مساعدته في صناعة
الثالث ليقود بالده للتأهل إلى دور الـ .16
وذكرت صحيفة "بوبلكيو" أن "رونالدو كان
رائعًا ،لكن البرتغال لم تفز".
وأشارت صحيفة "دياريو نوتيسياس"
إلى أن "رونالدو عاد لتسجيل أهداف،
وقاد البرتغال للدور املقبل" .أما صحيفة
" ،"Iفتحدثت عن "شعاع أمل" وسط "أداء
برتغالي فاتر" .بدورها ،عنونت صحيفة
"آبوال"" :عودة العبقري" ،بينما عنونت
صحيفة "أو جوغو" مقالها عن املباراة:
"رونالدو ضد الكون".

بواتنغ قريب من اللحاق بمباراة
سلوفاكيا
طمأن توماس شنايدر وماركوس سورغ،
مساعدا مدرب املنتخب األملاني يواكيم
لوف ،الجماهير بتوقعهما أن يلحق املدافع
جيروم بواتنغ ،الذي تعرض إلصابة في
ربلة الساق ،بمباراة سلوفاكيا األحد املقبل
في دور الـ 16لكأس أوروبا .وشارك بواتنغ
في جميع مباريات دور املجموعات ،وفي

جنون المدرجات حاضر في كل المباريات (جو كالمار ــ أ ف ب)

املباراة األخيرة ضد إيرلندا الشمالية التي
انتهت بفوز "املانشافت" بهدف نظيف،
لكنه عانى من إصابة في ربلة الساق خرج
على إثرها من امللعب في الدقيقة  ،72ليحل
مكانه بينيديكت هوفيديس.

غريزمان وفاردي يمددان في
ّ
اليورو
عز
َّ

رغم انشغالهما ببطولة كأس أوروبا ،مدد
الفرنسي أنطوان غريزمان عقده مع أتلتيكو
مدريد اإلسباني ملوسم إضافي ينتهي عام
 ،2021مغلقًا الباب أمام كبار أوروبا للتعاقد
معه .كذلك مدد اإلنكليزي جايمي فاردي مع
ناديه ليستر سيتي ألربعة أعوام ،بموجب
اتفاق بني النادي وممثلي الالعب.
ويأتي تمديد عقد غريزمان بعدما سجل
املوسم املاضي أكبر عدد من األهداف في
مشواره بواقع  32هدفًا في  54مباراة ،كذلك
تأهل مع الـ «روخيبالنكوس» لنهائي دوري
أبطال أوروبا الذي خسره أمام ريال مدريد
 .4-1أما في ما يخص فاردي ،فأورد ليستر
في بيان" :يأمل الطرفان أن يضع هذا اإلعالن
حدًا للتكهنات بشأن مستقبل فاردي ،ويؤكد
التزامه البقاء مع بطل الـ «برميير ليغ»".

باق مع تشيكيا رغم
فربا ٍ
الخروج

أعلن رئيس االتحاد التشيكي لكرة القدم،
ميروسالف بيلتا ،أن مدرب املنتخب بافل
فربا سيبقى في منصبه رغم الخروج من
الدور األول لليورو ،وذلك بهدف قيادته
في التصفيات املؤهلة إلى مونديال روسيا
 .2018وقال بيلتا في مؤتمر صحافي عقده
في العاصمة براغ" :لدي مصلحة مطلقة بأن
يكون بافل فربا موجودًا أيضًا مع املنتخب
في التصفيات املقبلة".
وأنهت تشيكيا منافسات املجموعة الرابعة
في ذيل الترتيب مع نقطة واحدة حصلت
عليها من تعادلها مع كرواتيا ( )2-2التي
تصدرت الترتيب ،فيما خسرت مباراتيها
أمام إسبانيا حاملة اللقب ( )1-0وتركيا
(.)2-0
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في قلب الكأس

فاكهة كأس أوروبا تأتي من االيرلنديتين
هادي أحمد
تـتـشـعــب ص ــور ك ــأس أوروبـ ـ ــا ،2016
وتتجلى في غير مشهد على أراضي
فرنسا .وألن الصور هي التي تحكمنا
اليوم ،يمكن الحكم على البطولة من
خالل مشاهدة جماهيرها.
عـ ـك ــس امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ،وبـ ـ ـع ـ ــد .تـ ـه ــدي ــدات
داع ــش ،إثــر سلسلة هجمات متفرقة
ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا مـ ـسـ ـلـ ـح ــون اواخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـع ــام
املاضي ،واستهدفت مطاعم وحانات
م ــزدحـ ـم ــة وق ـ ــاع ـ ــات م ــوس ـي ـق ـي ــة فــي
أماكن مختلفة في باريس؛ قتلت 156
شخصًا وأصابت العشرات ،حضرت
ّ
ال ـج ـمــاه ـيــر م ـت ـحــديــة اإلرهـ ـ ـ ــاب .لـكــن
إره ــاب ــا آخ ــر ظـهــر ف ــي ه ــذه الـبـطــولــة
ن ــاج ـم ــا ع ــن رداء ة ب ـع ــض مـشـجـعــي
امل ـن ـت ـخ ـب ــات ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ان ـك ـل ـتــرا
وروسـ ـي ــا .ت ـج ــددت االش ـت ـبــاكــات بني
ج ـمــاه ـيــر ه ــذي ــن ال ـب ـلــديــن غ ـيــر م ــرة،
فــي مــديـنــة مــرسـيـلـيــا الـفــرنـسـيــة قبل
ساعات قليلة من انطالق مباراتهما
مـ ــا اضـ ـط ــر ق ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن ال ـفــرن ـس ـيــة
ل ـل ـت ــدخ ــل ب ــالـ ـغ ــاز املـ ـسـ ـي ــل ل ـل ــدم ــوع
لفضها.
اشتباكات امتدت ثالثة أيــام راوحت
ب ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــف وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب بـ ــال ـ ـع ـ ـصـ ــي
والــزجــاج ،كما قــام بعض الفرنسيني
ب ــال ــدخ ــول ف ــي امل ـع ــرك ــة والـ ــدفـ ــاع عــن
مـحــاتـهــم وال ـحــانــات مــن اشـتـبــاكــات
األجـ ـ ــانـ ـ ــب .كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه فـ ــي شـ ـ ــوارع
"الـ ـي ــورو" .أم ــا ف ــي مــاعـبـهــا فـقــد قــام
بـ ـع ــض الـ ـب ــول ــونـ ـي ــن والـ ـك ــرواتـ ـي ــن
بأعمال شغب أيضًا مثل رمي مقاعد
وزج ــاج ــات ف ــارغ ــة وم ـفــرق ـعــات على
أرض امل ـل ـع ــب ،ل ـي ـتــوقــف ال ـل ـعــب غـيــر
مرة.
متابعو اللعبة وما يدور في مدارها
شـ ــاهـ ــدوا ع ـل ــى االنـ ـت ــرن ــت ووس ــائ ــل
التواصل االجتماعي ما عكس جزءًا
مـ ــن ص ـ ــور ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .ع ـل ــى ال ـج ـهــة

األخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ه ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة جـ ــاء ت
جـ ـم ــاهـ ـي ــر مـ ـ ــن إي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدا وإيـ ــرل ـ ـنـ ــدا
ال ـش ـمــال ـيــة ل ـت ـن ـقــل ص ـ ــورًا أج ـم ــل فــي
ه ــذه ال ـب ـطــولــة ،اذ ب ـع ـي ـدًا م ــن الـعـنــف
االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاري ،أتـ ـ ــى ه ـ ـ ــؤالء ن ــاش ــري ــن
م ـع ـهــم الـ ـف ــرح واألج ـ ـ ــواء امل ــرح ــة لـهــم
وللفرنسيني ولكل من وقــف أمامهم.
امل ـ ــؤس ـ ــف حـ ـت ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،أن ه ــذه
املـشــاهــد الـتــي َّ
روج لها اإليرلنديون
َ
لـ ــم تـ ـل ــق ال ـض ـج ـي ــج اإلعـ ــامـ ــي الـ ــذي
لقيته أح ــداث العنف ومــا تبعها من
تداخل للقيادات السياسة فيها .بعد
م ـب ــاراة ايــرل ـنــدا وال ـس ــوي ــد ،انـتـشــرت

ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل اإلجـتـمــاعــي
ص ـ ـ ــور وم ـ ـقـ ــاطـ ــع فـ ـي ــدي ــو مل ـش ـج ـعــن
إيــرلـنــديــن يـحـتـفـلــون مــع املشجعني
ال ـســويــديــن بـعــد ان ـت ـهــاء مـبــاراتـهـمــا
 .1-1كــان هــذا العمل عــاديــا بالنسبة
لسلسلة أعـمــالـهــم .لــم يـكـتـفــوا بــذلــك،
ب ــل وب ـع ــد خ ــروج ـه ــم الـ ــى الـ ـش ــوارع،
قاموا باملشاركة بتنظيف الساحات
وشـ ـ ــوارع املـ ــدن ال ـت ــي مـ ــروا ب ـه ــا ،من
القمامة ،دون أن يرموا أيًا من فضالت
الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــام وزجـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــات املـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات
الكحولية والغازية على األرض.
ّ
رجـ ــل ف ــرن ـس ــي م ـس ــن وجـ ـ ــدوه يـعـمــل

رفع الفرنسيون
قبعاتهم تقديرًا
للجماهير اإليرلندية

نشرت جماهير إيرلندا وإيرلندا الشمالية الفرح واألجواء المرحة (فرانسوا ناسكيمبيني ــ أ ف ب)

على استبدال إطار سيارته ،أسرعوا
ً
بـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ــالـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـن ـ ــه .مــن
م ـس ــاع ــدة رجـ ــل ف ــرن ـس ــي الـ ــى راه ـب ــة
فرنسية التقوا بها في حافلة عامة،
ل ـي ـق ــدم ــوا ل ـه ــا ت ـح ـيــة ب ـت ــأدي ــة ص ــاة
دينية خاصة بها ،كما قدموا تحية
فــي اح ــدى الـســاحــات ال ــى مـســن يطل
مـ ــن ش ــرف ــة مـ ـن ــزل ــه ،وتـ ـع ــامـ ـل ــوا مـعــه
على أنه شخصية معروفة .لم يقفوا
عند حــد التعامل بلطف مــع الشعب
ال ـف ــرن ـس ــي ،ب ــل وصـ ـل ــت ب ـه ــم األمـ ــور
ال ــى الـشــرطــة أي ـضــا .دخ ـلــوا إل ــى أحــد
األنفاق هربًا من املطر ،وبعد وصول
ال ـشــرطــة ملـنـعـهــم م ــن إق ـف ــال الـطــريــق،
ن ـظ ـرًا الـ ــى أعـ ــدادهـ ــم ال ـك ـب ـي ــرة ،ب ــدأت
ال ـج ـمــاه ـيــر ب ــال ـغ ـن ــاء ب ـص ــوت واح ــد
"قـ ـف ــوا ل ـل ـشــرطــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة" .أص ــرت
الشرطة على مغادرتهم املكان ،وبدل
أن ي ـتــواج ـهــوا مـعـهــا ،عـ ــادوا وب ــدأوا
بإلقاء أغنية فرنسية شهيرة "Allez
" "Les Bleusهيا أيها الــزرق ،لتنجح
الـجـمــاهـيــر بــإقـنــاع عـنــاصــر الـشــرطــة
بالبقاء .تحول الشرطة الى جماهير
وبـ ـ ـ ــدأوا ب ــال ـغ ـن ــاء م ـع ـهــم ع ـب ــر مـكـبــر
الصوت.
هـ ــذه ال ـت ـص ــرف ــات القـ ــت اس ـت ـح ـســانــا
ك ـب ـي ـرًا حـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وع ـل ــى رأس ـه ــم
ال ـفــرن ـس ـيــون ال ــذي ــن رف ـع ــوا قبعاتهم
ت ـق ــدي ـرًا لـ ـه ــؤالء االي ــرل ـن ــدي ــن" .إن ـهــم
األف ـ ـضـ ــل" ،ي ـق ــود أح ــده ــم م ـع ـل ـقــا ،إذ
ً
باتوا مثاال يحتذى به خالفًا للروس
واالنكليز وغيرهم.
ب ــال ـط ـب ــع ،ال إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة وال
ج ـم ـه ــوري ــة إي ــرلـ ـن ــدا م ــرش ـح ــة لـنـيــل
الـلـقــب األوروبـ ـ ــي ،لـكــن ال شــك بأنهم
نالوا قبل الوصول حتى الى املراحل
امل ـت ـق ــدم ــة ،ل ـق ــب ال ـج ـمــاه ـيــر األف ـض ــل
ف ــي ال ـب ـطــولــة ب ـعــدمــا ص ـن ـعــوا ال ـفــرح
في املالعب وفــي الساحات ،عاكسني
صــورة كــرة القدم الحقيقية ،والوجه
املضيء لها.

كوبا أميركا

نهائي جديد بين تشيلي واألرجنتين
املشهد ذاته لنهائي  2015في بطولة
"كوبا أميركا" سيتكرر في النسخة
املئوية اإلستثنائية التي تستضيفها
الواليات املتحدة بوصول تشيلي إلى
مباراتها النهائية لتلحق باألرجنتني،
وذلـ ــك ب ـعــد ف ــوزه ــا ع ـلــى كــولــومـبـيــا
 0-2ف ـ ــي مـ ـب ــاراتـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ــدور
نـصــف الـنـهــائــي ال ـتــي اح ـتــاجــت إلــى
أربــع ســاعــات لكي تستكمل بسبب
الصواعق الرعدية التي ضربت مدينة
شيكاغو حيث كانت تقام املباراة.
وسـيـكــون الـنـهــائــي إعـ ــادة للنسخة
األخ ـيــرة فــي تشيلي ال ـعــام املــاضــي
ع ـن ــدم ــا خـ ـس ــرت األرجـ ـنـ ـت ــن 4-1
بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقتني
األص ـ ـل ـ ــي واإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ب ــالـ ـتـ ـع ــادل
السلبي.
وسـجــل تـشــارلــز أرانـغـيــز وخوسيه
ب ـ ـ ـ ــدرو فـ ــوي ـ ـنـ ــزال ـ ـيـ ــدا ال ـ ـهـ ــدفـ ــن فــي
الدقيقتني  7و 11على التوالي.

قوية مدينة
وضربت صواعق رعدية ُ
شـيـكــاغــو بــن الـشــوطــن فــطـلــب من
املتفرجني في املدرجات اللجوء إلى
داخ ــل املـلـعــب ،فأصبحت املــدرجــات
خاوية تمامًا في الوقت التي انهمرت
فيه أمطار غزيرة في امللعب.
وب ــدا وك ــأن امل ـب ــاراة قــد تـتــأجــل إلــى
الـيــوم التالي إلكـمــال الـشــوط الثاني،
لكن هــدوء العاصفة والعمل الكبير
الذي قام به عمال امللعب إلزالة املياه
ع ــن أرض ـي ـت ــه س ــاه ـم ــا ف ــي إك ـم ــال
املباراة بعد توقف دام ساعتني و25
دقيقة.
وقـ ــال مـ ــدرب تـشـيـلــي األرجـنـتـيـنــي
خوان أنطونيو بيتزي" :شعور رائع
أن نعود لخوض املباراة النهائية".
وعـ ــن ت ــوق ــف امل ـ ـبـ ــاراة ل ــوق ــت طــويــل
ق ــال" :ك ــان األم ــر صعبًا خ ــال هــذه
ال ـس ــاع ــات ،فـمــن الـصـعــب املـحــافـظــة
على التركيز من خالل الجلوس في

رجال األمن يحاولون إيقاف مشجع كولومبي اقتحم الملعب (أ ف ب)

غرفة املالبس واالنتظار".
أم ــا مـ ــدرب كــولــومـبـيــا األرجـنـتـيـنــي
اآلخر خوسيه بيكرمان ،فقال" :لقد
ارتـكـبـنــا أخ ـطــاء ودفـعـنــا ثمنها في

بداية املباراة" ،وأضــاف" :في الشوط
الثاني كان فريقي يثق بقدرته على
تـعــديــل الـنـتـيـجــة ،كــانــت ه ـنــاك ركلة
ج ـ ــزاء واضـ ـح ــة كـ ــان بــإم ـكــان ـهــا أن

تغير مجرى املـبــاراة لكن الحكم لم
يمنحها".
وي ـب ــدو أن األرج ـن ـتــن بـ ــدأت تعيش
أجـ ـ ــواء ال ـن ـه ــائ ــي ول ـ ــن ت ـت ـه ــاون مــع
مـنـتـخـبـهــا ف ــي ح ــال ع ــدم ال ـف ــوز به
وه ــذا مــا يمكن مالحظته مــن كالم
لألسطورة دييغو أرماندو مارادونا
حـيــث ق ــال فــي تـصــريــح لـقـنــاة "ســي
 5إن" املـحـلـيــة بـمـنــاسـبــة م ــرور 30
عــامــا عـلــى هــدفــه الـشـهـيــر "ي ــد الـلــه"
فــي مــرمــى إنـكـلـتــرا فــي رب ــع نهائي
مــونــديــال " :1986بالتأكيد سنفوز
األحـ ـ ــد (ت ــوقـ ـي ــت غ ــر ّي ـن ـت ــش)! واذا
خـســرنــا ،فــإنــه يجب أل ي ـعــودوا الى
الديار!".
وتقام املباراة النهائية اإلثنني فجرًا
الساعة  3,00بتوقيت بيروت ،فيما
تلعب األحد ،الساعة  ،3,00الواليات
امل ـت ـحــدة م ــع كــولــومـبـيــا ف ــي م ـب ــاراة
تحديد املركز الثالث.
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«شهيد الحرية» يعود في ذكراه الـ 18
َمن قتل معطوب الوناس؟
الجزائر ـــ محمد العيد
لـ ــم ت ـش ـف ــع الـ ـسـ ـن ــوات ال ـطــوي ـلــة
ال ـتــي م ــرت عـلــى اغ ـت ـيــال املغني
وامل ـن ــاض ــل ال ـج ــزائ ــري مـعـطــوب
ال ــون ــاس (1956ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  )1998في
طمس ذكــراه عند أهله ومحبيه
الذين ما زالوا يترقبون انكشاف
الحقيقة كاملة حــول مالبسات
اغ ـ ـت ـ ـيـ ــالـ ــه .كـ ـلـ ـه ــم أم ـ ـ ــل ف ـ ــي أن
تـنـصـفـهــم الـ ـع ــدال ــة ال ـج ــزائ ــري ــة،
وتـعـيــد فـتــح ه ــذا املـلــف الـشــائــك،
رغ ــم صـعــوبــة ذل ــك مــن الناحية
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ل ـكــونــه يـنـتـمــي إلــى
مرحلة «العشرية الـســوداء» في
الجزائر.
ف ــي ال ــذك ــرى  18ع ـلــى اغـتـيــالــه،
قررت نادية أرملة املغني الراحل
م ـ ـعـ ــاودة ال ـ ـكـ ـ ّـرة ب ــال ـت ــوج ــه إل ــى
القضاء الـجــزائــري ،لرفع دعوى
ق ـضــائ ـيــة ض ــد ح ـس ــان حـطــاب
أحــد ق ــادة «الـجـمــاعــة اإلسالمية
املسلحة» املتهمة باغتياله يوم
 25حـ ــزيـ ــران (ي ــونـ ـي ــو) 1998
فــي منطقة تـيــزي أوزو شرقي
الجزائر العاصمة.
فــي رســالــة م ــؤث ــرة ،قــالــت أرمـلــة
ّ
ال ـ ــون ـ ــاس ،إن ـ ـ ــه ح ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،ال
ي ــزال ك ـث ـيــرون يـقـيـمــون ال ـحــداد
ويطالبون بالحقيقة .وأضــافــت
أنه رغم أن تجربتها مع القضاء
الـ ـج ــزائ ــري ف ــي ت ـم ــوز (يــول ـيــو)
« 2011عـ ـ ـ ــززت مـ ــن ال ـش ـك ــوك
حول من اغتال زوجها ولم تكن
مـشـجـعــة ألن ت ـج ــاوب الـقـضــاء
فيها لم يكن باملستوى املطلوب،
إال ّأن مــن الــواج ــب ال ـيــوم إع ــادة
ف ـت ــح ال ـق ـض ـي ــة ،احـ ـت ــرام ــا ل ــروح
وسانده
معطوب وكــل من أحبه ً
فــي نـضــالــه» .وتــابـعــت قــائـلــة ّإن
زوج ـهــا اغـتـيــل بـطــريـقــة بشعة،
وشـكــل رحـيـلــه خ ـســارة فــادحــة

لـلـجــزائــر ،هــو ال ــذي ّ
«رس ــخ فينا
قيم االعتزاز بكوننا أمازيغ .لقد
حارب إلى آخر ثانية من حياته،
ك ـم ــا ل ــو كـ ــان ف ــارس ــا م ــن أج ــل
مبادئه».
م ــن خ ــال ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،تــريــد
أرملة الوناس ،مثلما أوردت في
رســال ـت ـهــا ،اس ـت ـغــال ك ــل األدل ــة
ال ـق ـضــائ ـيــة امل ـم ـك ـنــة ،م ــن بينها
إع ـ ـ ــان «الـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلس ــام ـي ــة
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة» م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا عــن
اغ ـت ـيــال زوج ـه ــا ،واعـ ـت ــراف من
ً
ك ــان م ـس ــؤوال فــي ه ــذا التنظيم
اإلره ــاب ــي وق ــت وق ــوع الجريمة،
لكن إشكاليات كبيرة قــد تقف
عائقًا أمــام إع ــادة فتح القضية.
ه ـ ـ ــذا م ـ ــا يـ ـق ــول ــه لـ ـن ــا امل ـح ــام ــي

أم ـ ــن س ـي ــده ــم امل ـت ــاب ــع لـلـمـلــف،
خصوصًا «أن من تتهمه نادية
هــذه امل ــرة ،هــو أحــد املستفيدين
م ــن م ـي ـثــاق ال ـس ـلــم وامل ـصــال ـحــة
الوطنية في الجزائر ،الــذي يمنع
مــاح ـقــة ال ـع ـنــاصــر اإلرهــاب ـيــن
الــذيــن أعلنوا توبتهم عــن العمل
املـ ـسـ ـل ــح» .وي ـ ـشـ ــاع أن ح ـســان
حـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـهـ ـم ــه أرم ـ ـلـ ــة
مـعـطــوب ال ــون ــاس ،ك ــان م ــن بني
اغتياله،
الذين أعدوا بيان إعالن
ّ
ل ـكــن ه ــذا ال ـب ـيــان ل ــم يـظـهــر قــط
إلــى الـعـلــن .علمًا ّأن حـطــاب من
أشهر أمراء الجماعات اإلرهابية
الـتــي زرعــت الــرعــب فــي الجزائر
فــي فترة العشرية ال ـســوداء في
التسعينيات حـيــث سـقــط 200

ألــف جــزائــري ضحية العمليات
اإلرهابية.
لــذلــك ،تفتح هــذه القضية جــراح
األزم ـ ـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي ال ـج ــزائ ــر،
إذ ت ـعـ ّـبــر ج ـم ـع ـيــات عـ ــدة تمثل
ض ـحــايــا اإلرهـ ـ ــاب ف ــي ال ـجــزائــر
ع ــن ع ـ ــدم رض ــاه ــا ع ــن ق ــان ــون
املـصــالـحــة الــوطـنـيــة الـ ــذي يمنع
م ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ــذي ـ ــن
استفادوا من تدابير هذا القانون
أم ــام ال ـق ـضــاء ،مــا أدى بــالـعــدالــة
الجزائرية إلى رفض الكثير من
القضايا املشابهة.
وال يزال اغتيال الوناس ،يشكل
صــدمــة ملـحـبـيــه ،خـصــوصــا في
منطقة القبائل (األمــازيــغ) التي
ي ـن ـح ــدر م ـن ـه ــا .وبـ ـق ــي اغ ـت ـيــالــه
أحـ ــد األل ـ ـغـ ــاز ال ـت ــي ل ــم تـسـتـطــع
ّ
األي ـ ـ ــام ف ــك ـه ــا ،إال أن ش ـه ــادات
مــن عناصر سابقة فــي تنظيم
«الـجـمــاعــة اإلســامـيــة املسلحة»
حول ظروف اختطافه واغتياله،
أع ـ ـ ـ ـ ــادت ق ـض ـي ـت ــه أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا إل ــى
الواجهة.
وحـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـح ـت ـفــل مـحـبــو
م ـع ـط ــوب الـ ــونـ ــاس بـ ــذكـ ــراه كــل
سـ ـن ــة ،وي ـع ـت ـب ــرون ــه أح ـ ــد أك ـبــر
م ـط ــرب ــي األغـ ـنـ ـي ــة األم ــازي ـغ ـي ــة
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ورمـ ـ ـزًا م ــن رم ــوز
الحرية والتمرد .اشتهر بأغانيه
ال ـت ــي ت ــوج ــه ان ـت ـق ــادًا ح ـ ــادًا إلــى
ال ـس ـل ـط ــة فـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،وإلـ ــى
التيار اإلســامــي املتشدد الــذي
كـ ـ ــان م ـس ـي ـط ـرًا بـ ــأف ـ ـكـ ــاره فــي
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات .ورغ ـ ــم الـتـهــديــد
الذي واجهه من اإلرهابيني الذين
اختطفوه فــي الجبل ألكـثــر من
عشرين يومًا ،ثم أطلقوا سراحه
ّ
قـبــل أشـهــر مــن اغـتـيــالــه ،إال أنــه
بقي وفـيــا ألفـكــاره ولــم يتراجع
عـنـهــا ،فــاسـتـحــق عـنــد أن ـصــاره
لقب «شهيد الحرية».

زاد ملتقى أخذ مغارته الى فينيسيا
محمد همدر
ُ
في «متحف سرسق» أمس ،أعلن
رسميًا تمثيل الفنان زاد ملتقى
( )1967للبنان في «بينالي
البندقية الدولي للفن املعاصر
ـ  »2017الذي تنطلق فعاليات
دورته الـ 57في  13أيار (مايو)
وتستمر حتى  26تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل.
خالل املؤتمر الذي أقيم برعاية
وزارة الثقافة ،أعلن الفنان
واملوسيقي اللبناني مشروعه
الفني الجديد «ساكروم» .إنه
تجهيز بصري وصوتي ،وصفه
«بمساحة استجواب للروحانيات
واملقدسات في أيامنا الحاضرة»،
مضيفًا أنه يعكس املفاهيم التي
يؤمن بها ويعتقد أن ال غنى عنها
لتعيد مكانة اإلنسانية إلى قلب
اإلنسان وفي قلب الطبيعة املعذبة.
تركت مغارتا جعيتا في لبنان
التي نحتتها الطبيعة ،و«شوفيه»
( )Chauvetالفرنسية التي نقش
فيها اإلنسان آثاره ورسوماته
على ّ
مر التاريخ ،أثرًا كبيرًا في
عمله الجديد .استوحى ملتقى
«ساكروم» من ذكرياته داخل
املغارتني اللتني أخذتا وقتهما
ّ
للتطور والتبلور في ذهن زاد،
إلى أن وصل إلى الفكرة النهائية

ّ
التي ستحط للمرة األولى في
أبرز األماكن التاريخية في
البندقية ،أي الترسانة القديمة
(أرسينالي) .عرض زاد صورة
خريطة للمكان الذي سيستضيف
تجهيزه الذي يتألف من صخرة
كبيرة ،إلى جانب صورة ملجسم
يظهر ما سيكون عليه العمل
بصيغته النهائية ،واعدًا بأنه
سيخصص في الخريف املقبل
يومًا في لبنان ملنحنا املزيد من
املعلومات عن «ساكروم» .وخالل
عرضه في «بينالي البندقية»
الذي يستمر لستة أشهرّ ،
سيجري ملتقى تعديالت فنية

ّ
على التجهيز مرتني كل شهرين،
ّ
ليغير بعض التفاصيل في الشكل
واملضمون .بدأ املؤتمر أمس،
بكلمة لصاحبة غاليري «جانني
ربيز» نادين مجدالني بكداش
التي تمثل زاد ملتقى ،تبعتها
كلمة للمشرف على الجناح
اللبناني في البينالي الدولي
املؤرخ الفني والناقد املسرحي
إيمانويل دايديه ،وللمسؤولة عن
التمويل والعالقات الخارجية
للمعرض فانيسا أ .هايري .وقد
ّ
ركزت الكلمات على أهمية مشاركة
لبنان في هذه الفعالية بسبب
ّ
تميز موقعه وأعماله على خريطة
الفن املعاصر في املنطقة .وختم
وزير الثقافة اللبناني روني
عريجي املؤتمر بكلمة ّ
شدد فيها
على سروره لدعم هذا املشروع
منذ أن اجتمع بزاد ملتقى الذي
عرض عليه تمثيل لبنان في هذه
الفعالية التي تطلب دعمًا رسميًا.
هكذا علينا أن ننتظر لنرى عمل
املؤلف وعازف البيانو الجديد.
تجهيز يمكن أن يعد مزجًا بني
تجربته املوسيقية الطويلة التي
بدأها منذ  ،1992مازجًا فيها بني
املوسيقى الشرقية والغربية ،وبني
تجربته البصرية التي أفرج عنها
في باكورته التشكيلية «نار املاء»
عام .2013

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
َّ ُ َ
أتذكر موتكم في الغد

ُها أنا ،بدءًا من هذه اللحظة،
َ ُ
ُ
َ
غيبوبة
أبواب نفسي ،وأدخل في
ِ
أ ِ
قفل جميع ِ
الصمت.
..
ْ ُ
ْ
ّ
لكم أن تتخيلوا إذن كم أبغضكم!
كــم أشـمـئـ ُّـز ِم ــن وج ــودك ــم (ب ــل وح ـتــى ِمــن
َ َ ُّ
تذك ِـركم)،
ّ
وكم أتمنى لكم املوت...
امل ـ َ
َّ
وحساسية
عيني وأنـفــي
ـوت بعيدًا عــن
ِ
أمعائي...
ً
َ :
املوت كامال ...وبعيدًا.
*
بني الحني واآلخر،
ْ
ُ ّ
ـوان ظــامــي
ـ
ـ
ـ
ي
إ
ـي
ـ
ف
ـذا
ـ
ك
ـ
ه
ـا
ـ
ئ
ـ
ك
ـ
ـت
ـ
م
ـون
ـ
ـ
ك
أ
إذ
ِ
وصمتي،
ْ
ُ
بني الحني واآلخر ،إذ أكون وحيدًا باملطلق،
ً
ُ
يروق لي ْأن َّ
أتقد َم قليال داخل الزمن
َّ
و«أتذك َر» كيف «ماتوا»...
َ
َ
جميع أولئك الذين
أولئك الذين...
كانوا جديرين بكراهيتي!
ّ
ُ
أجلس ...وأتذكر.
.. .. ..
لكم أن ّ
تتخيلوا
ٌ
سعيد بهذه الخاتمة!
كم أنا
2015/3/26

