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سياسة
قضية اليوم

مطلب سعودي لقانون االنتخاب :إراحة الحريري
تتحدث معلومات عن مرحلة ما بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسعودية ،ربطًا بالنقاشات
الجارية حول قانون االنتخاب .هل تنتظر السعودية موقفًا من عون حول قانون االنتخاب بما يتوافق مع
مصلحة الرئيس سعد الحريري؟
هيام القصيفي
مـفــاعـيــل زي ـ ــارة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون للسعودية لن
تـنـتـهــي ق ــري ـب ــا .ل ـل ــزي ــارة الــرئــاس ـيــة
دالالت وم ـ ــوجـ ـ ـب ـ ــات أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،ألن
نتائجها لن تكون محصورة بطرف
واح ــد .فكما أدت الـسـعــوديــة دورهــا
ف ــي االن ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ـع ـهــد ال ـجــديــد،
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــا ت ــأثـ ـي ــر ف ـ ــي امل ــرح ـل ــة
املـقـبـلــة لـتـقـلـيــص فـ ــارق الـسـلـبـيــات.
في املقابل ،على رئيس الجمهورية
وض ـ ــع ث ـق ـلــه ك ــي ال ت ـت ـك ــرر املــرح ـلــة
السابقة الـتــي أدت الــى مــا أدت إليه
من تعثر في العالقات .فكل ما يمكن
أن ي ـح ـص ــل ب ـع ــد ال ـ ــزي ـ ــارة س ـت ـكــون
ارتـ ــداداتـ ــه مـحـســوبــة ع ـلــى الـســاحــة
الداخلية وعـلــى الـعــاقــات الثنائية.
واالس ـت ـح ـقــاق األس ــاس ــي وف ـقــا لذلك
سيكون قانون االنتخاب.
ال ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن اخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــارة
ب ــاإليـ ـج ــابـ ـي ــات الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت خ ــال
الساعات التي أمضاها عون والوفد

هل يعود قانون الستين
إلى الشارع المسيحي من
البوابة السعودية؟
ال ــرئ ــاس ــي ف ــي ال ـ ــري ـ ــاض .وال يـمـكــن
اختصار الحذر الــذي ال يــزال يشوب
الـعــاقــات بغياب ولــي العهد محمد
ب ــن نــايــف وولـ ــي ول ــي الـعـهــد محمد
بــن سلمان عــن الــريــاض أثـنــاء زيــارة
ع ـ ـ ــون .ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــذر ي ـم ـك ــن مــراق ـب ـتــه
ت ــدري ـج ــا م ــن اآلن وص ـ ــاعـ ـ ـدًا ،س ــواء
عـبــر املـظــاهــر الـبــروتــوكــولـيــة بـعــودة
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي أو ب ـ ــزي ـ ــارات
مسؤولني ووزراء سعوديني للبنان.
ل ـك ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـسـ ـع ــودي لـفـتــح
صفحة جديدة مع رئيس الجمهورية
ال ــذي ص ــاغ شـبــه تـســويــة مــع رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ،لــن يكون
مــن دون سـقــف مــرســوم وان ـت ـظــارات
ت ـت ـط ـل ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــون
املباشرون عن امللف اللبناني إليها
بحذر أيضًا.

االستعداد السعودي لفتح صفحة جديدة مع رئيس الجمهورية لن يكون من دون سقف مرسوم (هيثم الموسوي)

السعودية أبدت استعدادها للتعامل
مع عون بوصفه رئيسًا للجمهورية.
وعـ ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ـ ـ ــاس ،أمـ ــامـ ــه ت ـحـ ّـد
ك ـب ـيــر ي ـت ـع ـلــق ب ــان ـت ـق ــال ــه م ــن خـصــم
ســابــق لـلـحــريــري وم ــن ط ــرف ســاهــم
ف ــي إبـ ـع ــاده ع ــن ال ـح ـكــومــة ول ـب ـنــان،
الــى رئـيــس للجمهورية يتعامل مع
الحريري بوصفه شريكًا فــي الحكم
وفـ ـ ــي مـ ـلـ ـف ــات كـ ـثـ ـي ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وم ــع

السعودية بما تمثله من موقع عربي
وإق ـل ـي ـم ــي ،وبــوص ـف ـهــا وافـ ـق ــت على
صفقة عون ـ ـ الحريري.
لكن هذا الترتيب ال ينتهي هنا .فمهما
تأرجحت عالقة الرياض بالحريري،
وأخــذ عليه مسؤولون فيها اتخاذه
خـطــوات مغلوطة ،إال أن السعودية،
بحسب سياسي مطلع ،ال يمكن أن
ترضى بــأن يستهدف الحريري مرة

ثانية ،وخــال وجــود عــون فــي قصر
ب ـع ـب ــدا .ف ـع ــون أب ـ ــدى ك ــل اس ـت ـع ــداده
ملرحلة جديدة ومغايرة ،وفريقه بالغ
في مدح الزيارة وتبيان إيجابياتها
ونتائجها ،والرياض تبني مواقفها
ب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى وع ـ ـ ـ ــود مـ ـن ــه ب ـت ـح ـســن
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ـعـ ـه ــا ،وهـ ـ ــي سـتـنـتـظــر
تــرجـمـتـهــا ف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت ،ومنها
األوراق اإلي ـج ــاب ـي ــة الـ ـت ــي يـضـعـهــا

أمامها وأمام الحريري .بهذا املعنى،
ال يمكن أن يصبح قانون االنتخاب
مكسر عصا ،أو مناسبة للقضاء على
«م ـيــراث» الـحــريــري النيابي .واألهــم
أن ــه ال يمكن أن يصبح م ــادة ابـتــزاز
مــن خ ـصــوم الـسـعــوديــة وال ـحــريــري،
أي ح ــزب ال ـلــه بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،كما
حصل قبل تكليف الحريري برئاسة
ال ـح ـكــومــة .وب ـح ـســب املـطـلـعــن على

المشهد السياسي

ّ
ّ
بري «يبق البحصة» :االنتخابات في موعدها وفق «الستين»
ّ
بق الرئيس نبيه بري البحصة ،وقال
أمــس بصريح العبارة أمــام زواره إن
االنتخابات حاصلة في موعدها وفق
قانون الستني ،وال مجال إلقرار القوى
السياسية أي قانون آخر اآلن.
وكــان قد سبق كالم بري تمهيد قوي
م ــن وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق
نعى فيه إمكانية الوصول إلى قانون
جـ ــديـ ــد ،ف ـي ـم ــا بـ ـ ــدأ عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـق ــوى
السياسية التصرف منذ أيام باعتبار
ّ
يتبي بعد
«الستني» أمـرًا واقعًا .ولــم
إن ك ــان ــت ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ستجد
مـخــرجــا مــائـمــا لــرئـيــس الجمهورية
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ال ــذي تعهد في
خطاب القسم بإقرار «قانون انتخابي
يـ ّ
ـؤم ــن ع ــدال ــة ال ـت ـم ـث ـيــل ،ق ـب ــل مــوعــد
ّ
االنتخابات املقبلة» .ويعول العونيون
على مجموعة تعديالت صغيرة على

الـ ـق ــان ــون الـ ـح ــال ـ ّـي ت ـت ـيــح ل ـه ــم ال ـق ــول
إن ـ ـهـ ــم حـ ـقـ ـق ــوا جـ ـ ـ ــزءًا مـ ــن وعـ ــودهـ ــم،
وس ـي ـح ـق ـق ــون امل ــزي ــد ب ـم ـج ــرد ال ـف ــوز
بـمــزيــد مــن املـقــاعــد الـنـيــابـيــة .ويـقــول
العونيون في مجالسهم الخاصة إن
أزمة «املناصفة» لم تعد ضاغطة كما
كانت قبل بضعة أشهر بحكم انتخاب
ً
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون رئ ـي ـس ــا أوال،
وال ـت ـحــالــف االن ـت ـخــابــي املـنـتـظــر بني
العونيني والـقــوات ثانيًا .فالتحالف،
م ـع ـطــوفــا ع ـلــى م ـج ـمــوعــة ت ـفــاه ـمــات،
ّ
النيابي .وال
يكفي لتصحيح التمثيل
ّ
بد من التذكير هنا بأن املس الرئيسي
باملناصفة سببه فــوز تيار املستقبل
بفضل القوانني االنتخابية املتعاقبة
بأكثرية املقاعد النيابية املخصصة
ل ـل ـطــوائــف امل ـس ـي ـح ـيــة .ل ـكــن ت ـن ــازالت
«املستقبل» األخـيــرة وتحالف التيار

والـ ـق ــوات يـمـكــن أن يــدف ـعــا املستقبل
إل ــى مــا يـصـفــه الـعــونـيــون بتصحيح
التمثيل تحت سقف «الـسـتــن» الــذي
يـ ـح ــاف ــظ فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ع ـل ــى م ـصــالــح
املستقبل أكثر من أي قانون آخر .وال
شك في هذا السياق أن قبول املستقبل
ب ـشــروط الـعــونـيــن وال ـق ــوات يتطلب
منهما رفــع السقف في األيــام القليلة
املقبلة والتصعيد والـقــول إن رئيس
الجمهورية لــن يــرضــى بغير النظام
الـنـسـبـ ّـي .واألك ـيــد هـنــا أن الـعـهــد كــان
وال يزال يملك كل العزم الالزم لخوض
معركة مبدئية مــن أجــل إق ــرار قانون
جديد لالنتخابات يؤمن عدالة تمثيل
ح ـق ـي ـق ـي ــة .وبـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن اس ـت ــرض ــاء
الحريري للعونيني بمقعد فــي عكار
ـان ف ــي الـ ـك ــورة وث ــال ــث ف ــي دائـ ــرة
وثـ ـ ـ ٍ
بيروت الثالثة ،يبقى أن الفرصة التي

كانت متاحة اليوم يصعب تكرارها.
وكــان النائب أنـطــوان زهــرا قد واصل
القول أمس في تصريح تلفزيوني إن
القوات اللبنانية لن تقبل العودة إلى
قــانــون الـسـتــن ول ــن تقبل فــي الــوقــت
ن ـف ـســه «ب ـق ــان ــون ن ـس ـبــي ك ــام ــل حتى
فــي حــال تعديله» .فــي املـقــابــل ،توجه
ب ـطــريــرك ال ـ ــروم األرثـ ــوذكـ ــس يــوحـنــا
الـعــاشــر يــازجــي بالتحية إلــى رئيس
الـجـمـهــوريــة والـحـكــومــة خ ــال عظته
أمس ،مشددًا على أهمية السير قدمًا
نحو تبني قانون انتخاب مناسب.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار»
أن مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات األمـ ـنـ ـي ــة،
وخصوصًا قـيــادة الجيش واملديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،بات على
ّ
ط ــاول ــة ال ـب ـحــث .ول ــم يــتـضــح ب ـعــد ما
إذا كــان سيوضع على ج ــدول أعمال

َ
لـقــاء (لــم ُيعلن عـنــه) ُيعقد الـيــوم بني
الوزير جبران باسيل ورئيس وحدة
االرتـ ـب ــاط والـتـنـسـيــق ف ــي ح ــزب الـلــه
وف ـيــق ص ـفــا .وأكـ ــدت م ـصــادر وزاري ــة
ُ
ـدرج عـلــى
أن م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ــن يـ ـ ـ ـ ِ
ج ــدول أع ـمــالــه ه ــذه الـتـعـيـيـنــات قبل
أس ـب ــوع ــن ع ـلــى أقـ ــل ت ـق ــدي ــر .وي ـبــدو
واضحًا من سياق املـشــاورات األولية
أن أحدًا ال يتمسك ببقاء قائد الجيش
ج ــان ق ـهــوجــي أي وق ــت إض ــاف ـ ّـي ،بل
إن جـمـيــع م ـكــونــات مـجـلــس ال ـ ــوزراء
تنتظر كلمة رئـيــس الـجـمـهــوريــة في
ُ
هذا الشأن .وتظهر مصادر املستقبل
ما يشبه تسليم الحريري أيضًا بحق
رئـيــس الـجـمـهــوريــة فــي تسمية قائد
الجيش ،شرط اختيار شخصية شبه
مـقـبــولــة م ــن الـجـمـيــع ،مـقــابــل ضـمــان
حقه بتسمية املدير العام لقوى األمن
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سياسة

ابراهيم األمين

البحرين ...ال خيار سوى السلمية
املـ ــوقـ ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،فـ ـ ــإن ال ــري ــاض
ً
ً
تريد أفعاال ال أقواال .واألفعال تشمل
كثيرًا من امللفات العالقة ،وتعني أن
أي انتخابات نيابية مقبلة ال يمكن
أن تـ ـك ــون ع ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـح ــري ــري.
ألن امل ـق ـص ــود ،ل ـيــس ف ـقــط حـصــولــه
على حصة نيابية وازن ــة ،بــل أيضًا
ع ــودت ــه ال ــى رئــاس ــة الـحـكــومــة ع ــودة
مــريـحــة مــن دون ش ــروط واب ـت ــزاز أو
صفقات جديدة .والعودة الثانية في
عهد عــون الــى السرايا الحكومية ،ال
يمكن أن تكون تحت وطأة الحصص
النيابية املـتـنــازع عليها بــن القوى
السياسية.
تـ ــأخـ ــذ ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي ال ـح ـس ـب ــان
حلفاءها املسلمني واملسيحيني في
أي استحقاق أساسي في لبنان ،وهذا
ما حصل في السنتني األخيرتني من
الشغور الرئاسي .لكنها في مرحلة
االنـفـتــاح الـجــديــدة الـتــي بــدأهــا عهد
عون معها ،ستنتظر ما ستؤول إليه
امل ـنــاق ـشــات الـسـيــاسـيــة ح ــول قــانــون
االن ـت ـخ ــاب .أي ــن مـصـلـحــة ال ـحــريــري
وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وف ـ ــي أي ق ــان ــون
يمكن أن يكون وضعهما مريحًا؟ ألنه
وفق ذلك بإمكان السعودية أن تأخذ
بجدية مطلقة مسيرة العهد الجديد،
وتعامله مــع ال ــدول العربية ولــو مع
بـقــائــه حلقة وسـطـيــة بــن املـحــوريــن
اإلقليميني.
ع ـلــى ه ــذا األسـ ـ ــاس ،تـصـبــح مــراعــاة
وض ــع ال ـحــريــري انـتـخــابـيــا أول ــوي ــة،
ول ـ ــذا ن ـش ـهــد م ــرح ـل ــة ت ـق ــدم «ق ــان ــون
ّ ً
معدال ،بخطى
الدوحة» أي «الستني»
ثابتة .ألنه حتى اآلن ال يزال الوحيد
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـضـ ـم ــن لـ ـلـ ـح ــري ــري ح ـص ـتــه
الـنـيــابـيــة الـتــي تـ ّ
ـؤمــن لــه عــودتــه الــى
رئــاســة الـحـكــومــة مــن دون تسويات
ج ــدي ــدة أو م ـفــاوضــات ش ــاق ــة .ورغ ــم
ات ـف ــاق ال ـحــريــري وال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
عـلــى قــانــون املـخـتـلــط ،يـعــرف جميع
املـ ـف ــاوض ــن أن الـ ـح ــري ــري ال يـحـ ّـبــذ
هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ــذي ارت ـ ـضـ ــاه هــربــا
مــن األرثــوذك ـســي ال ــذي واف ـقــت عليه
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات .وألن ال ـ ـحـ ــريـ ــري ي ــرف ــض
ّ
ويصر عليها حزب
النسبية املطلقة،
الـ ـل ــه ،وألن ق ــان ــون ال ــدوح ــة ال ي ــزال
األفـضــل حريريًا إلجــراء االنتخابات
ال ـح ــال ـي ــة ع ـل ــى أسـ ــاسـ ــه ،ي ـت ــوق ــع أن
ت ــرس ــل ب ـع ـبــدا بــواس ـط ـتــه اإلشـ ـ ــارات
اإليـجــابـيــة ال ــى ال ــري ــاض .فـهــل يعود
قانون الستني الى الشارع املسيحي
مــن ال ـبــوابــة ال ـس ـعــوديــة ،بـعــدمــا كــاد
ي ـخ ــرج م ـن ــه ،ألن امل ـط ـل ــوب أن يــريــح
قانون االنتخاب الحريري؟

اإلمارات واملمالك القائمة على أرض الجزيرة العربية دخلت
مرحلة جديدة من التوتر .ما حصل في البحرين أمس ،لم
يكن سوى صفارة جديدة في سباق البدل الذي تخوضه
الحكومات املجرمة ضد شعوبها التي أدركت ،كما كل مراقب،
انتهاء صالحية النظم الحاكمة للجزيرة ،وأنه آن وقت التخلص
منها.
الغرب املستعمر ،وإسرائيل ،والنظم الحاكمة ،ومنظومة
التكفير القتالية ،كل هؤالء لن يقبلوا بتغيير قائم على
تعديالت سلمية آلليات الحكم ،وهم سيقاومون مهما كلف
األمر .لكن رهان النخب الليبرالية في السعودية ودول
الخليج ،على تدخل أوروبي ـ أميركي ،سببه مظاهر القلق
عند حكومات غربية من أن يأتي االنهيار على كل منظومة
املصالح في هذه املنطقة.
منذ أكثر من عامني ،تفاقمت أزمة التدفق املالي في هذه
الدول .تراجع أسعار النفط من جهة ،وتراجع فعالية املشاريع

ّ
العربية يريدون حربًا ّ
ّ
مذهبية
أهلية
طغاة الجزيرة
ولو أتت على ما فوق األرض وتحتها
االستثمارية الهوائية من جهة ثانية ،والتورط في تمويل حروب
تدمير مصر وليبيا وسوريا والعراق ،ثم االنخراط الكامل في
حرب اليمن ،والصراع على النفوذ في أفريقيا ...كل ذلكّ ،
مهد
إلعالن عن واقع لم يكن أبناء الجزيرة يتوقعونه يومًا :إنه زمن
تقلص املوازنات وبرامج اإلنفاق العامة.
قرارات ستكون موضع تنفيذ هذه السنة وخالل أربع سنوات
أخرى على األقل ،تتمحور حول رفع غالبية الدعم الحكومي
في دول الخليج .وهو دعم كان يشمل كل نواحي الحياة .وكان
يميز املواطن في الجزيرة العربية ،ليس فقط عن بقية سكان
الدول املجاورة ،بل عن الوافدين العاملني في هذه الدول .حتى
وصل األمر الى تحذيرات أطلقتها شخصيات وجهات بارزة في
السعودية واإلمارات والكويت ،من سنوات عجاف ،تفرض على
املواطنني التعود على تراجع حاد في قدرة دولة الرعاية.
هذا التعديل الجوهري ال يمس عطاءات يمكن التخلي عنها
فحسب ،بل هو تعديل يمس العقد القائم بني العائالت املسيطرة
وبني الرعايا ،حيث يمنح الحاكم حصصًا للناس ،مقابل البيعة
والوالء .وهو ما حال دون أي تطور في الحياة السياسية أو
الثقافية أو أي تطور في الدساتير وآليات الحكم.
لكن الذي يحصل اليوم يشي بمعادلة من نوع آخر .قرر الحاكم
إلغاء هذا العقد مع الرعايا ،من دون أن يدخل تغييرات على
سلوكه االستهالكي هو ،أو على النظام السياسي الحاكم في
البالد .ها هي موازنات الدولة في السعودية تتقلص ،ومليارات
الصناديق السيادية تنفق على حروب اليمن وسوريا والعراق،
بينما يشتري امللك الفعلي ،محمد بن سلمان ،يختًا بنصف

مليار دوالر أميركي .ثم يعود شريكه محمد بن نايف الى الدولة
ً
معلنًا الحرب على اإلرهاب ،لكنه يقصد فعال تطبيق الحكم
األمني ـ البوليسي ،بينما يتولى علماء السالطني إنتاج الفتاوى
الدينية املناسبة.
هذه معادلة ال يمكنها أن تستقيم .وما سينجم عنها ،صدام
منطقي بني الناس والحكام ،وهو أمر من شأنه إدخال بالد
الجزيرة العربية في فوضى دموية تقضي على كل شيء ،فوق
األرض وتحتها .لكن الحكام الجهلة واملتخلفني ،واملتآمرين
على شعوبهم ،ليسوا في وارد التراجع أو التنازل ،وما يقومون
به ،إنما يدفع نحو املزيد من الجنون والدماء .وهو عنوان
استراتيجية دول الجزيرة الرافضة واملعطلة ألي تسويات
سياسية في العراق أو سوريا أو اليمن.
أما الجديد عند هؤالء الحكام ،فهو القديم الذي ّ
تعرفنا إليه،
نحن ،خالل السنوات العشر املاضية ،حيث الهروب نحو إضفاء
ً
طابع آخر على أي انتفاضة شعبية ،وجعل االنقسام حاصال
على مستوى الناس ،ال بني الناس والسلطة .وهذا يتطلب املزيد
من الجنون واملزيد من التآمر واملزيد من الدماء.
في هذا السياق ،يمكن فهم ما يجري في البحرين .الحاكم
هناك ،مجرد دمية بيد الطغاة مثل محمد بن سلمان ومحمد بن
زايد .وهو أكثر انخراطًا في املشروع األوسع الذي سينقل عالقة
حكام الجزيرة مع املجموعات التكفيرية من مرحلة العالقة في
الخفاء ،الى مرحلة التعاون العلني .ألن هؤالء الطغاة يعتقدون أن
الحل الوحيد في مواجهة أي انتفاضات شعبية حقيقية ضدهم،
يكون في إشعال الحروب األهلية في بالدهم ،على خلفيات
طائفية ومذهبية .وهكذا ،بدل أن تكون «الجزيرة» ومن خلفها
حكومة قطر ،الطرف اإلعالمي الذي يقول إن االحتجاجات
الشعبية في البحرين ،هي حجة تخفي انقالبًا شيعيًا ضد
ّ
السنة ،يصير عنوان القمع في البحرين والسعودية والكويت
واإلمارات وقطر ،مواجهة اإلرهاب الذي تقف خلفه إيران.
لسنا هنا لنراهن على يقظة في عقل هؤالء املجرمني الذين
يحكمون الجزيرة ،وهم يعتقدون ،واهمني ،أن بمقدورهم تجنيب
عروشهم النار .لكن املهم هنا ،وفي هذه اللحظة بالذات ،الرهان
على يقظة وحلم ووعي الشارع املنتفض .وفي هذا مسؤولية
مشتركة:
أولى تقع على عاتق القوى املنخرطة في مواجهة الحكومات،
لعدم مغادرة الخيار السلمي في املواجهات مهما بلغت
التضحيات .وخيار السلمية أثبت أن له فعالية تتجاوز كل
الخيارات البديلة .فكيف إذا كان الطغاة يستجلبون الدماء
بالدماء من أجل الفتنة الكبرى.
وثانية ،هي أكبر ،وتقع على كل النخب والجمهور في هذه الدول،
والتي ال يمكنها الوقوف على التل ،أو املشاركة في حفلة الدجل.
فهي لن تكون يومًا شريكًا في الحكم ،بل يراد لها ،اليوم ،أن
تكون شريكة في جريمة ستجعل أهل الجزيرة ينسون مشاهد
العنف والدمار في سوريا والعراق واليمن.

تكريم كاسترو في األونيسكو
الداخلي ،شرط اختيار شخصية شبه
مقبولة من الجميع أيضًا .وهو املبدأ
ال ـ ــذي كـ ــان املـسـتـقـبــل يــرف ـضــه بـشــدة
حني كــان عــون رئيسًا لتكتل التغيير
واإلصالح ال رئيسًا للجمهورية.
ف ــي م ــوض ــوع امل ــوازن ــة ،ق ــال الــرئـيــس
نبيه بري لزواره أمس أيضًا إن وزير
املــالـيــة ق ــام بــواجـبــاتــه ،وال ب ـ ّـد مــن أن
يتحرك مجلس ال ــوزراء بسرعة أكبر
إلق ــرار املــوازنــة ،وال سيما أن سلسلة
الرتب والــرواتــب املنتظرة جــزء منها.
وكـ ــان ال ـنــائــب غـ ــازي يــوســف ق ــد أكــد
لـقـنــاة «ال بــي ســي آي» وج ــوب إقــرار
امل ــوازن ــة والـ ـ ـ  11م ـل ـيــارًا ال ـتــي أنفقت
فــي عهد السنيورة ،وخصوصًا أنها
«مدققة ومعروف من أنفقها ،واملشكلة
كانت هرطقة إعالمية».
(األخبار)

استضاف قصر األونيسكو في بيروت ،أول من
ً
أمس ،حفال لتكريم قائد الثورة الكوبية الراحل
فيديل كاسترو ،بدعوة من اللجنة الوطنية لتكريمه،
في حضور شخصيات سياسية واجتماعية.
ّ
وألقيت كلمات في املناسبة أكدت أهمية التجربة
الثورية الكوبية ،من قبل ممثلني عن األحزاب
اللبنانية (حركة أمل وحزب الله والحزب الشيوعي
ولقاء االحزاب الوطنية والحزب التقدمي االشتراكي
والتيار الوطني الحر وجمعية الصداقة الفلسطينية
الكوبية واالتحاد النسائي الديمقراطي العاملي
واتحاد الكتاب اللبنانيني) ،إضافة إلى قناة امليادين
وكلمة كوبا .في الصورة ،النائب محمد رعد ملقيًا
كلمة األمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
(هيثم املوسوي)
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يعقوب
الصراف؟!
حسن عليق
«إن الــزيــارة األخيرة التي قــام بها الرئيس
(ميشال) عون للمملكة العربية السعودية
والـنـتــائــج اإليـجــابـيــة الـكـبــرى الـتــي تحققت
فتحت آفــاقــا جــديــدة فــي مـســار الـعــاقــات
مــع مملكة الـخـيــر ،ال ـتــي لـطــاملــا وق ـفــت الــى
جانب لبنان دولــة وشعبًا ( .)...وسيكون
هـنــاك ع ــدد مــن الـ ــوزراء فــي اسـتـقـبــال أول
طائرة تحمل اإلخــوة السعوديني القادمني
الى لبنان».
«السعودية هي قبلة العروبة».
ّ
«بـعــد ثــاثــن سنة عــم نـتـخـ ّـزق إن ـ َـت سني
ّ
وأنا شيعي ،وإنت ماروني وأنا روم ،تعلمنا
م ــن ال ـس ـعــوديــة ،إن ــو ي ــا شـبـيـبــة ف ــي إشـيــا
ّ
مجبورين نحلها بالحكي ،مجبورين نقعد
مع بعض ونعترف ببعض».
ّ
يمكن توقع صدور هذا الكالم عن أي نائب
أو وزي ــر أو م ـســؤول فــي تـيــار املستقبل.
وكانت تنقصه عبارة «طويل الباع» ُلينسب
بسهولة إلى رجل األعمال (في السعودية)
الـنــائــب (ف ــي لـبـنــان) نعمة طـعـمــة .ويمكن
ب ـكــل «راحـ ـ ــة ض ـم ـيــر» ن ـســب هـ ــذا ال ـكــام
للوزير م ــروان حـمــادة الــذي لــم يخجل من
القول في برقيات السفارة األميركية« :إننا
ّ
كالعاهرات نتذكر من يعطينا املــال» .وهو
لـطــاملــا اشـتـهــر بتدبيج ه ــذا املــديــح للنظام
الــذي لم يترك مشروعًا قوميًا عروبيًا إال
حاربه (منذ ما قبل جمال عبد الناصر)،
وم ـ ـ ّـول ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة ،واحـتــل
البحرين قبل  5سنوات ،وساهم في تدمير
اليمن في ستينيات القرن املاضي ،وأفقر
ّ
يشن عليه عدوانًا
الشعب اليمني قبل أن
هـمـجـيــا مـسـتـمـرًا مـنــذ م ــا يــزيــد عـلــى 21
ش ـه ـرًا ،وواج ــه كــل م ـشــروع م ـقــاوم للعدو
اإلسرائيلي وكل رافض للهيمنة األميركية،
وشارك في حصار العراق ثم غزوه ،بعدما
دع ــم ص ــدام حـســن فــي واحـ ــدة مــن أطــول
الحروب في منطقتنا ،وكان له نصيب في
خلق تنظيم «القاعدة» ،وسعى إلى استثمار
وجود «داعش» ملضاعفة املأساة العراقية،
َ
وعمل على تفتيت سوريا ،وأنتج ـ وال يزال
ـ فكرًا إقصائيًا تدميريًا يعاني من خطره
العالم أجمع.
ل ـك ــن ال ـص ــدم ــة أن الـ ـك ــام املـ ــذكـ ــور أع ــاه
صــدر عــن وزي ــر الــدفــاع يعقوب الـصــراف،
في خطاب ألقاه في حفل تكريمه من ِقبل
مطران عكار للروم األرثوذكس ،باسيليوس
مـنـصــور ،ال ــذي ُيـفــاجــئ كثيرين بصالبة
موقفه السياسي الداعم للمقاومة وللحق
الـفـلـسـطـيـنــي .ول ــأم ــان ــة ،يـصـعــب وصــف
الوزير الصراف بغير كلمة «اآلدمي» ،وهو
الذي لم ُي ِقم أي اعتبار للثمن الذي كان يراد
لــه أن يــدفـعــه ي ــوم واج ــه الـحـيـتــان محافظًا
لـبـيــروت ،وال أخــذتــه «لــومــة الئ ــم» ولــم يأبه
بمستقبله السياسي عندما استقال من
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام .2006
ويـمـكــن تـفـ ّـهــم متطلبات املــوقــع الــرسـمــي،
وت ــوج ــه رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة املـنـفـتــح على
السعودية .كما أن في مقدور ٍّأي كان تبرير
ع ــدم مـهــاجـمــة ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ،ووق ــف
ّ
الدبلوماسي
انـتـقــاده ،وقــول بعض الـكــام
فــي حـقــه .لكن أن يصل األم ــر إلــى مــا هو
ً
وارد أع ـ ــاه ،ف ـهــذا مـمــا ُي ـح ـ ِـدث خ ـلــا في
معايير تقويم السياسيني.
معالي الوزير ،من شروط وصف «اآلدمي»،
أال تـقـتـصــر ال ـن ــزاه ــة ع ـلــى ن ـظــافــة ال ـكــف.
اللسان أيضًا يتطلب بعض الصون.

تقرير

جنبالط والنسبية

الخطر على الزعامة
ال على الدروز

يقاتل النائب وليد جنبالط
بشراسة ّ
ضد «النسبية»،
مستخدمًا سالحًا ّ
مر
«الخطر
عليه الزمن ،هو ّ
على الطائفة» .لكن هذا
القلق ،ليس إال دفاعًا عن
ّ
تمدد زعامة المختارة في
العقود الماضية ،وخوفًا
من انكسار قبضة احتكار
الجنبالطية للمقاعد الدرزية
فراس الشوفي
ّ
لم يحكم التوتر والقلق النائب وليد
جـنـبــاط ،عـلــى رغ ــم ق ـســوة الـسـنــوات
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـح ـك ـم ــان ــه اآلن ،فــي
ّ
ظ ــل «الـ ـص ــراع» ال ـحــالــي ع ـلــى قــانــون
االن ـ ـت ـً ـخـ ــاب ،مـ ــع أن ال ـق ـل ــق يـنـعـكــس
م ـت ـعــة ع ـلــى صـفـحـتــه ع ـلــى «تــوي ـتــر».
يرفع جنبالط لــواء يا «غيرة الدين»،
ّ
ّ
وجوديًا على
مصورًا النسبية خطرًا
ّ
طــائ ـفــة امل ــوح ــدي ــن ال ـ ـ ــدروز .وه ــي في
ّ
مجرد
الحقيقة ليست كــذلــك ،بــل هــي
«خ ـطــر» عـلــى احـتـكــار رئ ـيــس الـحــزب
التقدمي االشتراكي التمثيل الــدرزي
وج ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـتـمـثـيــل الـنـيــابــي
َ
املسيحي في دائرتي الشوف وعاليه.
فـ ــال ـ ـقـ ــول إن الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي ق ــان ــون
االنتخاب تعني خطرًا وجـ ّ
ـوديــا على
طــائ ـفــة امل ـ ّ
ـوح ــدي ــن ال ـ ـ ــدروز ب ـخ ـســارة
ّ
نوابها أو ما شابه ،هو محض تلفيق.
إذ إن «ال ـط ــائ ـف ــة» ك ـج ـمــاعــة ومــذهــب
ومصالح ال فرق عندها إن ربح ّ
نواب
ج ـن ـبــاط أو نـ ـ ـ ّـواب غ ـي ــره م ـقــاعــدهــا،
طاملا أنهم دروز ،وطــاملــا أن ّ
حصتها
م ــن ن ـ ـ ّـواب ال ـب ــرمل ــان وف ــي الـتـعـيـيـنــات
ّ
مضمونة بالـ« 6وّ 6
مكرر» .ولعل أقوى
أوراق جنبالط ،هــي تلك التي ورثها
ع ــن عــائ ـل ـتــه ك ـمــا ورثـ ـه ــا آخـ ـ ــرون في
مذاهب وطوائف أخرى عن عائالتهم
وعـ ــن م ـن ـطــق االحـ ـت ــال ــن الـعـثـمــانــي
وال ـغــربــي ،وه ـ ّـو أن مـصــالــح الطائفة
ه ــي ت ـلــك املـتـمــثـلــة بـمـصــالــح الــزعـيــم
ال ـقــوي ال ــذي يـمـلــك وح ــده ُبـعــد األفــق

َ َ
اهــر الـ ِّـدرايــة ،في مصير الطائفة
وجــو ِ
ومستقبلها ،وطبعًا مصالحها.
أن يــرتـكــب ال ـفــرع ال ـس ــوري لـ«تنظيم
القاعدة» أو «جبهة النصرة» مجزرة
ّ
ب ـحــق دروز جـبــل الـ ّـس ـمــاق فــي إدل ــب،
ف ـت ـلــك ل ـي ـســت م ـص ـي ـب ــة ،وال ت ـهــدي ـدًا
وجـ ـ ـ ّ
ـوديـ ـ ــا ع ـل ــى ال ـط ــائ ـف ــة ي ـس ـتــدعــي
«غـ ـي ــرة ال ـ ــدي ـ ــن» .م ـس ـم ــوح ل ــ«ج ـب ـهــة
ال ـن ـصــرة» أن تقتل ال ـ ــدروز ،ومـمـنـ ٌ
ـوع
ّ
عـلــى «الـنـسـبـيــة» أن تــوصــل مــرشـحــا
إل ــى ال ـبــرملــان ال ُ
«يـ َـمـ ِّـســح جــوخــا» في
ً
املختارة ،وال يدفع ماال لتغطية حركة
البيك .حتى أولئك املساكني في قرى
جبل ّ
السماق ،من املئات القالئل الذين
ّ
تمسكوا بقراهم بعد التهجير ،وبقوا
فـيـهــا مــرغـمــن عـلــى تـغـيـيــر مذهبهم
واع ـ ـت ـ ـنـ ــاق م ــذه ــب مـ ــن مـ ــذاهـ ــب أه ــل
ّ
السنة ،كما يرتضي مشايخ التكفير
والوهابية واإلخــوان ،ال خطر عليهم.
النسبية هي «الغول».
فيما
َ
ّأما بلدة َحض ْر في القنيطرة السورية،
ّ
يتهددها إرهابيون في «جبهة
التي
النصرة» ذاتها ،وعمالء إسرائيل من
«اإلك ـل ـي ــروس ال ـ ـ ــدرزي» ف ــي فلسطني
ّ
ّ
املحتلة ،فال يشكل ُجرحها خطرًا على
«الطائفة» ،تمامًا كما ال تثير القلق،
األش ــواط الـتــي قطعتها إســرائـيــل في
«تــدجــن» شريحة مــن دروز فلسطني
ّ
املـحـتــلــة .وفــي املـقــابــل ،تـبــدو فـكــرة أن
يــأخــذ ال ـنــائــب ّط ــال أرس ـ ــان مـقـعــده
النيابي وهو حقه في عاليه من دون
ّ
التهديد
مــنــة مــن جنبالط ،أق ــرب إلــى
ّ
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،أو أن ي ـصــل مــرشــح
للحزب الـســوري القومي االجتماعي
في عاليه أو بعبدا أو الشوف ،ليعكس

مسموح لـ«النصرة»
أن تقتلٌ الدروز
وممنوع على
توصل
«النسبية» أن ِ
ّ
وهاب إلى البرلمان

حضور القوميني املعتبر ّعند الدروز
اللبنانيني ،فــذلــك أعـظــم الــش ــرورّ .أمــا
ّ
ّ
أن يتمكن الوزير السابق وئام وهاب
م ــن ال ـف ــوز بــأحــد امل ـق ـعــديــن ال ــدرزي ــن
في الشوف ،فذلك يستدعي استنفارًا
وح ـش ـدًا ،واإلعـ ــان الـفـعـلــي عــن خطر
ّ
وجودي ،في ظل إصرار جنبالط على
توريث زعامته لولده تيمور .يسارع
ج ـن ـب ــاط إلـ ــى أرس ـ ـ ــان ل ـي ـك ــون حـبــل
نجا ٍة له بعد أحداث  5أيار  2008وما
لجنبالط النصيب
تــاهــا (الـتــي كــان
ّ
األوفــر في افتعالها) ،لكنه ال يريد له
ّ ُ
ساير»
أن يعكس تمثيله الحقيقي« .ي ِ
القوميني ليأخذ منهم استقرارًا أمنيًا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا وس ـي ــاس ـ ّي ــا ف ــي ال ـج ـبــل
ّ
ّ
التمدد ،لكنه ُيجن إذا ما
يمنعهم من ً
شعر بأن فرصة تسمح لهم بالتمثيل
ع ـلــى وشـ ــك ال ـح ـص ــول .ت ـحــت ع ـبــاءة
«الخوف على الطائفة» ،يريد إقصاء
الجميع.
حتى إنــه يــرفــع الـ ّـسـقــف اآلن ،كما لم
يــرف ـعــه يـ ــوم اقـ ـت ــرع ب ـغــال ـب ـيــة ن ـ ّـواب ــه
لـلــرئـيــس م ـي ـشــال عـ ــون ،م ــن دون أن
ـدف
ي ــأخ ــذ ض ـم ــان ــات ان ـت ـخــاب ـيــة ،ل ـهـ ٍ
واحد فقط ،وهو الضغط في تشكيل
ٍ
الـ ــدوائـ ــر ول ـي ــس ف ــي ال ـن ـس ـب ـيــة بـحـ ّـد
ذاتها .ورفــع ّ
السقف أيضًاّ ،
يجر إلى
تحالف انتخابي مــع عــون والـقــوات
اللبنانية والرئيس سعد الحريري،
على األق ــل .ومــن دون هــذا التحالف،
ق ـ ــد ي ـص ـع ــب عـ ـل ــى جـ ـنـ ـب ــاط ن ـف ـســه
ال ـ ـفـ ــوز ب ـم ـق ـع ــده فـ ــي ال ـ ـشـ ــوف عـلــى
أساس قانون ّ
«الستني» ،أو فوز ابنه
تيمور ،الــذي بــات شبه محسوم أنه
ّ
املرشح على أحــد املقعدين الدرزيني
في الـشــوف ،مكان وال ــده ،على الرغم
مــن التطمينات التي يحصل عليها
ّ
جـنـبــاط مــن ك ــل مــن ال ـق ــوات وحــزب
الله .وبطبيعة الـحــال ،فــإن التحالف
بمعزل
مع عون والقوات والحريري،
ٍ
عــن الـقــانــون ،يعني حكمًا أن النائب
عــن املـقـعــد امل ــارون ــي فــي عــالـيــه فــؤاد
الـسـعــد ،وال ــذي يعتبره جنبالط من
حصة البطريركية وليس من ّ
ّ
حصته،
س ـي ـك ــون م ــن ن ـص ـيــب وزيـ ـ ــر ال ـطــاقــة
س ـيــزار أب ــي خـلـيــل ،الـفــائــز بــأصــوات
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـح ـ ـ ّـر ،وص ــاح ــب
ال ـح ـض ــور ال ـ ــذي ال ي ـس ـت ـهــان ب ــه في
الـ ـقـ ـض ــاء .وي ـع ـن ــي أيـ ـض ــا ،أن مـقـعــد
ال ـنــائــب فـ ــادي ال ـه ـبــر ،األرث ــوذك ـس ــي،

سـ ـ ـي ـ ــؤول إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،ف ـ ــا ي ـك ــون
جنبالط قد خسر شيئًا ،طاملا أن عون،
«يسخى» بإخراج هنري حلو من
لن
ّ
نادي النوابّ .أما في الشوف ،فمقعد
الـنــائــب دوري شـمـعــون سـيـكــون من
ح ـ ّـص ــة رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،فـيـمــا
ت ـح ـت ـف ــظ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـوات ب ـم ـق ـع ــد ال ـن ــائ ــب
جــورج عــدوان ،وبالتالي جنبالط لم
ّ
يخسر شيئًا ،إل إذا أصـ ّـر عــون على
م ـق ـعــد ال ـن ــائ ــب إي ـل ــي عـ ــون ملصلحة
مــاريــو عــون ،أو النائب نعمة طعمة
ملـصـلـحــة غ ـ ّـس ــان ع ـط ــاال ـل ــه ،أو أصــر
عــون أو الحريري على مقعد النائب
ع ـ ــاء الـ ــديـ ــن تـ ـ ـ ـ ّـرو ،وه ـ ـ ــذه ال عــاقــة
لـلـنـسـبـيــة ب ـه ــا .ال ـخ ـس ــارة املـحـتـمـلــة
إذًا ،ه ــي ف ــي الـ ـن ــواب الـجـنـبــاطـيـ ّـن
ال ـ ـ ــدروز وح ــده ــم .م ــن ه ـن ــا ،ال يــوفــر
ج ـن ـبــاط ج ـه ـدًا لـلـضـغــط ف ــي سبيل

تقرير

ّ
ُ
حليحل رئيسًا لهيئة علماء المسلمين :هل يعوض
عبد الكافي الصمد
ل ــم ي ـن ــل خ ـب ــر ان ـت ـخ ــاب ال ـش ـي ــخ رائ ــد
حليحل ،أمس ،رئيسًا جديدًا لـ»هيئة
العلماء املسلمني في لبنان» اهتمامًا
على غــرار مــا كــان يحصل منذ والدة
الهيئة قبل نحو ّ
ست سنوات ،عندما
كانت ،رئيسًا ومشايخ ،تحتل صدارة
األحداث.
ف ـع ـن ــدم ــا ُول ـ ـ ــدت ال ـه ـي ـئ ــة ،ب ـع ــد ف ـتــرة
وج ـ ـيـ ــزة عـ ـل ــى ان ـ ـ ـ ــدالع األحـ ـ ـ ـ ــداث فــي
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،حـ ـ ــاولـ ـ ــت ت ـ ـقـ ــديـ ــم ن ـف ـس ـهــا
كــ«نــاطــق» بــاســم املسلمني السنة في
لـبـنــان ،وأثـبـتــت مــن خــال نشاطاتها
وامـتــدادهــا في مختلف املناطق أنها
أصبحت رقمًا صعبًا ال يمكن تجاوزه
على الساحة السنية.

«اعتكف» الرافعي
بعدما ورد اسمه في
إفادات موقوفين
بملفات اإلرهاب
ومـ ـن ــذ والدت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أث ـ ـ ـ ــارت «ال ـه ـي ـئ ــة»
ح ـف ـي ـظــة أكـ ـث ــر مـ ــن ط ـ ـ ــرف ،إس ــام ـي ــا
وس ـي ــاس ـي ــا ،بـ ـ ــدءًا مـ ــن دار ال ـف ـت ــوى،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،م ــرورًا
بــأحــزاب وشـخـصـيــات إســامـيــة عــدة

رفـضــت االنـضـمــام إلـيـهــا ،لحسابات
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،مـ ـ ـث ـ ــل ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـتـ ـح ــري ــر
وال ـش ـي ـخــن داع ـ ــي اإلسـ ـ ــام ال ـش ـهــال
وأحمد األسـيــر .وخــال أقــل من ثالث
سنوات ،مألت الدنيا وشغلت الناس،
بمواقفها ونشاطاتها ووساطاتها
في جــوالت االشتباكات في طرابلس
وأحــداث عرسال وعبرا ،واملخطوفني
لدى بعض الجماعات اإلسالمية في
ســوريــا ،إضافة إلــى قضية املعتقلني
اإلسالميني في السجون اللبنانية.
غـيــر أن ــه مـنــذ تـنـفـيــذ الـخـطــة األمـنـيــة
ف ــي ط ــراب ـل ــس م ـط ـلــع ن ـي ـس ــان ،2014
بالتزامن مع عودة تيار املستقبل إلى
الـسـلـطــة م ــن خ ــال ح ـكــومــة الــرئـيــس
تمام سالم ،بدأ انكفاء الهيئة عن أداء
كثير مــن األدوار ،و»اعـتـكــف» الشيخ

سالم الرافعي ،أحــد أبــرز مؤسسيها،
بـعــدمــا تـ ــردد اس ـمــه ف ــي إف ـ ــادات عــدد
مــن املــوقــوفــن بملفات اإلرهـ ــاب أمــام
ِّ ً
ِّ
ومموال
محرضًا
املحكمة العسكرية،
ً
ومـ ـس ـ ّـه ــا ل ـت ـس ـل ـي ـح ـهــم وت ـع ـب ـئ ـت ـهــم،
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى ن ـق ـل ـه ــم إل ـ ـ ــى الـ ــداخـ ــل
السوري.
تـ ــراجـ ــع حـ ـض ــور ال ـه ـي ـئ ــة ون ـف ــوذه ــا
يـ ّ
ـرده ـم ــا ك ـث ـيــرون إل ــى أس ـب ــاب ع ـ ّـدة،
أب ــرزه ــا أن ـهــا ل ــم تـنـجــح ف ــي أن تـكــون
«فــزاعــة» فــي وجــه حــزب ال ـلــه ،وال في
ش ـ ّـد الـعـصــب الـسـنــي فــي لـبـنــان ،كما
أنها قوبلت بتحفظ شديد في الشارع
الـ ـسـ ـن ــي ،ش ـع ـب ـي ــا ب ـس ـب ــب تـ ـش ـ ّـدده ــا
الــديـنــي ،مــا جعل جمهورها يقتصر
ع ـلــى ف ـئــة ق ـل ـي ـلــة ،وس ـيــاس ـيــا بـسـبــب
«ن ـ ـقـ ــزة» ت ـ ـيـ ــارات ومـ ــواقـ ــع سـيــاسـيــة
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سياسة

ّ
ّ
العالمية القادمة
البحرية والمواجهة
الحرب
عامر محسن

الضغط
الجنبالطي
يهدف
إلى َ توحيد
دائرتي عاليه
والشوف
ال إلى منع
النسبية
وحسب
(هيثم
الموسوي)

ّ
ّ
وضم عاليه والشوف
تعديل الدوائر،
بدائرة واحدة ليضمن الكتلة الدرزية
األوسع ،وعندها ،ستعود قوته إليه،
ّ
وبإمكانه وقتها أن «يتدلع» ليختار
ّ
تحالفاته االنتخابيةّ .
وربما «يتدلع»
أكثر ،إذا ما حصل على ِذكــر «إنشاء
مجلس شيوخ» ،في صيغة أي قانون
انتخابي جديد.
أزمــة جنبالط العميقة ،هي خوفه من
أن ت ـمـ ّـر املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة الـحــالـيــة
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـنــانــي وتـ ـ ّ
ـوسـ ــع دور
ّ
املسيحيني على حسابه ،وهو في عز
حــاج ـتــه ل ـتــوريــث اب ـن ــه .وهـ ــذه األزم ــة
حـقـيـقـيــة ،ول ـهــا جـ ــذور ،وأســاس ـهــا أن
جنبالط لم يعد يملك حليفًا ،ال داخليًا
ّ
ّ
وال خ ــارج ـي ــا ،ب ـعــدمــا ت ـقــلــب وت ـقــلــب
ّ
وتقلب .وهو ،ال يزال يغلق الباب أمام
بشكل
تيمور جـنـبــاط ،ال ــذي يحتاج
ٍ

ُمـ ـ ِـلـ ـ ّـح إلـ ــى أن ي ــرف ــع س ـ ّـم ــاع ــة هــات ـفــه،
وي ـط ـلــب مــوعــديــن ع ـلــى ع ـج ــل ،واح ـ ٌـد
ّ
في حارة حريك ،وآخر في دمشق ،عل
طمأنينة ّ
الدروز ،التي ال يزال ّ
يؤمنها
الجيش السوري وحزب الله وحدهما،
ّ
تتحول إلى طمأنينة جنبالطية.
ٌ
أمر آخر جدير بالذكر :في هذا الوقت
العصيب بــالــذات ،فــإن رايــة يــا «غيرة
الـ ـ ّـديـ ــن» ال ـت ــي يــرف ـع ـهــا ج ـن ـب ــاط فــي
وج ــه النسبية ال ـتــي ُوجـ ــدت لحماية
ُ
األقليات في العالم ،ستتيح آلخرين،
ّ
التشدد الجديد عند الدروز،
من ذوي
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـت ـعــزيــز «ال ـ ـخـ ــوف مــن
اآلخ ــر»ّ ،أي ــا يـكــن ،وفــي سبيل البحث
وراع خ ــارج ــي لـ ـل ــدروز في
ـام
ع ــن حـ ـ ٍ
ٍ
ً
ّ
تسوق
املنطقة ،كإسرائيل مثال ،التي
ن ـف ـس ـهــا دائ ـ ـمـ ــا ح ــام ـي ــا ل ــأقـ ـلـ ـي ــات...
ولـ«غيرة الدين».

تراجع الدور؟
ودينية من ّ
تقدم الهيئة على حسابها.
وم ـنــذ ال ـيــوم األول لـتــأسـيـسـهــا ،كــان
ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـود مـ ـفـ ـق ــودًا بـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة وتـ ـي ــار
املـسـتـقـبــل الـ ــذي ك ــان يــرفــض وج ــود
أي ج ـه ــة ت ـن ــاف ــس اس ـت ـئ ـث ــاره ب ـقــرار
الطائفة .ولم تكن عالقتها طيبة مع
دار ال ـف ـتــوى ال ـت ــي ك ــان ــت تـنـظــر إلــى
ال ـه ـي ـئــة ك ـم ـنــافــس ع ـل ــى «ال ــزع ــام ــة»
ال ــدي ـن ـي ــة ل ـل ـط ــائ ـف ــة ،فـ ـش ــاب الـ ـب ــرود
عالقتها بمفتي الجمهورية السابق
ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد رش ـي ــد ق ـب ــان ــي ،قـبــل
أن تـنـســج عــاقــة «ج ـي ــدة» مــع مفتي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـح ــال ــي ال ـش ـي ــخ عـبــد
اللطيف دريــان ،فيما بقيت مقطوعة
مــع مفتي طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعار.
بعد كل هذه التطورات ،يأتي انتخاب

حليحل رئيسًا للهيئة ملدة ستة أشهر
وف ـ ــق مـ ــا ي ـن ــص ن ـظ ــام ـه ــا ال ــداخـ ـل ــي.
وحليحل ،ابــن بلدة القلمون جنوبي
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،مـ ـ ـع ـ ــروف عـ ـن ــه انـ ـتـ ـم ــاؤه
إســامـيــا إل ــى الـتــوجــه الـسـلـفــي ،وهــو
ّ
حصل علومه الشرعية في السعودية،
وليس منتميًا إلى أي تنظيم أو تيار
أو حــزب إسالمي ،ويمارس الخطابة
ً
واإلم ــام ــة مـتـنـقــا ب ــن مـســاجــد ع ـ ّـدة،
كما أنه يدير معهد األمــن للدراسات
اإلسالمية في طرابلس .وهو سيحاول
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـ ـ ــدور الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـه ـي ـئــة،
رغ ــم أن ال ـظ ــروف وال ـت ـط ـ ّـورات ليست
مؤاتية ،بعدما سبقه في منصبه كل
مــن امل ـشــايــخ :حـســن قــاطــرجــي ،سالم
الرافعي ،أحمد العمري ،عدنان إمامة،
مالك جديدة وأبو بكر الذهبي.

ـريــة ،تــاري ـخـ ّـيــا ،ه ــي م ـي ـ ٌ
ال ـح ــرب ال ـب ـحـ ّ
ـدان ح ـصــري لـلـقــوى
العظمىٌ ،
بعيد عن خيال ومتناول دول الجنوب الفقيرة .في
وسعك ،ولو كنت بلدًا صغيرًا ،أن تقتني قطعًا ّ
بحرية وخفر
سواحل وأن تضع عليها علمكّ .
ّ
ولكن املنافسة على تزعم
اليابسة،
املحيطات في عمقها ،بعيدًا آالف الكيلومترات عن
ً
والسيطرة على ثلثي مساحة كوكب األرض ،تستلزم كلفة
ّ
تتوفر تقليديًا ّال لحفنة من ّالدول أو ّ
لقوة عظمى
وموارد ال
وحيدة ،كما هي الحال اليوم (من هنا كنت دائمًا أعرف ،في
ّ
حقيقي وذي شأن ،لكنت
بلد
قرارة نفسي ،أنني لو ولدت في ٍ
ٍ
اآلن على منت ّ
غواصة).
ّ
ّ
ٌ
البحرية ـ ـ ألسـبــاب ال تحتاج لتوضيح ـ ـ هــي عــالــم خــاص
ّ
ٌ
مغلق على نفسه ،بتقاليده وتاريخه وتقنياته ،وحتى في
نـظــرتــه املختلفة ال ــى الـجـغــرافـيــا وال ـ ّـزم ــن .ضـمــن الـ ّـجـيــوش
ً
ـاال ـ ـ هـنــاك نـفـ ٌ
معروف
ـور
نفسها ـ ـ الجيش األمـيــركــي مـثـ
ً
ّ
البحرية من جهة ،وباقي فروع الجيش مجتمعة
ومتبادل بني
ّ
البر والجوّ
ّ
األميركيون في أسلحة ّ
من جهة أخرى .والضباط
واملارينز ال يفهمون ّ
مبررًا للميزانيات الهائلة التي تستحوذ
ّ
ّ
البحرية ،ويستهجنون ثقافة ضباطها واعتدادهم
عليها
ّ
بــأنـفـسـهــم و»الـ ـن ــادي ال ـخ ــاص» الـ ــذي ك ــون ــوه ،اض ــاف ــة الــى
ّ
ورسميتهم ،فيما هم ال يرون
تقاليدهم «الغريبة» ولباسهم
ّ ّ
لسبب
التكلفة
باهظة
،
نقل
شاحنات
البحرية ال
في سفن
ٍ
ٍ
ّ
مكان الى آخر .قادة
ما،
عملها نقل جنودهم ومعداتهم من ّ ٍ
ّ
البحرية ،على الضفة الثانية ،يقولون بثقة إنهم هم األساس،
وقد احترفوا (ضمن مناوشات التنافس على ميزانية ّالدفاع
ّ
االمبراطورية
في واشنطن) شرح وتفصيل ملاذا هم عماد
ّ
األميركية وذراعها في العالمّ ،
ّ
وأن استثمار كل هذه املليارات
ّ
في سالح البحر ليس أمرًا مبررًا فحسب ،بل هو قليل.

كلفة الهيمنة
فــي الحقيقة ،فـ ّ
ـإن ّأول كمبيوتر «عـمـلـ ّـي» فــي العالم قــد تمّ
ٍ
ّ
ّ
البريطانية في
بـنــاؤه لكي يــركــب على ب ــوارج «دري ــدن ــوت»
أوائ ــل الـقــرن العشرين (فـئــة «دري ــدن ــوت» األثـقــل كــانــت ،في
ذلــك السياق وبالنسبة الــى االمبراطورية البريطانية ،رمزًا
ّ
البحرية،
يوازي حاملة الطائرات األميركية اليوم) .في الحرب
ّ
ّ
بخاصة مع ظهور املدافع
التصويب هو مسألة معقدة للغاية،
ّ
ذات األعيرة الهائلة التي تركب على البوارج ،ويقارب مداها
ّ
العشرين كيلومترًا (مــن ّ
مميزات ّ
السفن هو انــك تقدر أن
ّ
ووزن ال
حجم
تحملها مدافع ـ ـ وصواريخ ورادارات  -ذات
ٍ
ٍ
ّ
يمكن تشغيله وتحريكه على ّ
تتحرك
البر) .في البحر انت
ٌ
ّ
يتحرك ايـضــا ،وهـنــاك أم ــواج ترفعك
على الـ ـ ّـدوام ،والـهــدف
ّ
وتـخـفـضــك ،وتـقــديــر املـســافــة بــدقــة عـبــر امل ــاء لــم يـكــن أم ـرًا
ّ
هينا ،وعليك أن تحتسب ايضًا سرعة الرياح ومـ ّـدة طيران
ّ
القذيفة ،الخ ...من املمكن أن تحصل على هذه املعلومات كلها
وأن تضعها في معادلة ،ولكن من شبه املستحيل على ّأي
ّ
ّ
ّ
بشري (ونحن هنا نتكلم على عساكر) أن يحل هذه املعادلة
على ورق ٍة في ثوان قبل أن يكون مكان الهدف قد ّ
تغير.
السبب جاء ٍالكمبيوتر ّ
لهذا ّ
األول ،الـ»دومارسك» عام ،1902
وهو كان ـ ـ ككل الحواسيب في بداية عصرها ـ ـ ميكانيكيًا
يزن أطنانًا ،بمعنى ّأنه ّ
يحول معلومات حسابية الى حركات
ّ
ّ
ـروس ،وهي
ميكانيكية باستخدام نظام كــرات
حديدية أو تـ ٍ
ّ
ٍّ ُ
ّ
ّ
مرتبة ومصممة لحل معادلة محددة .فتدخل الى «حاسوب»
البارجة معلومات عن السرعة واتجاه الهدف واملدى وغيرها
ليعطيك ،بـشـكــل شـبــه لـحـظــي ،رقـمــا هــو «ح ـ ٌّـل ن ـ ـ ّ
ـاري» ،أي
ٍ
املوقع الذي سيكون فيه هدفك بعد عشر ثوان (هو فعليًا،
ّ
في نموذجه ّ
األول ،كان يعطي رقمني يمثالن وتيرة حركة
ال ـه ــدف بــالـنـسـبــة ال ـيــك ف ــي االت ـج ــاه ــن :ك ــم يـبـتـعــد عـنــك أو
يقترب في الدقيقة وكم يذهب شرقًا أو غربًا بالنسبة اليك
في الدقيقة ،وهذا يسمح بتنسيق مدافع السفينة لتضرب
جميعها على املــوقــع الصحيح فــي لحظ ٍة م ـحـ ّـددة سلفًا).
التنافس البحري قد جعل من األساطيل مرتعًا لإلختراعات
ّ
التكنولوجية واالستثمار املكلف واإلنشاءات الهائلة ،حتى ّأن
أحد اسباب انطفاء االمبراطورية البريطانية ،بحسب العديد
مــن املــؤرخــن ،هــو ّأن كلفة الـحـفــاظ على الهيمنة البحرية
كانت تتزايد بوتيرة أســرع من ّ
نمو اقتصاد االمبراطورية
وعائداتها.
ّ
التفوق األميركي
الـهــدف هنا هــو ليس التعظيم مــن ال ـقـ ّـوة األمـيــركـ ّـيــة ،ولكن
ٌ
الحقيقة املــوضــوعـ ّـيــة هــي ّأن األسـطــول األمـيــركــي مـتـفـ ّـوق،
ّ
ـول آخ ــر ف ــي الـعــالــم
حـجـمــا ون ــوع ــا وعـ ـ ــددًا ،ع ـلــى أي اس ـط ـ ٍ
بشكل يصعب شرحه .الجيش األميركي وســاح الطيران
ٍ
ّ
قــد يـتـفـ ّـوقــان عـلــى بــاقــي الـجـيــوش ول ـكــن ،فــي الـبـحــر ،ف ــإ ّن
املسألة محسومة لصالح اميركا وبمساف ٍة شاسعة .حاملة
ٌ
الـطــائــرات أصبحت رم ـزًا ّ
سفن ال مقابل
للقوة األمـيــركـ ّـيــة:

[]1

ٌ
عشر
لها في العالم وتفوق إزاحتها املئة ألــف طــن ،وهناك
ً
منها ،وليس واحــدة أو اثنتني (في الواقعّ ،تم تمرير قانون
ّ
أميركي منذ عقود ُيجبر القوى املسلحة ،بغض النظر عن
التكلفة والظروف األمنية والسياسية ،على أن تحتفظ بعشر
ّ
ّ
حامالت عاملة ٌ على األقل في ّأي وقت) .ولكن ،حتى نعطي
ً ٍ
مثاال ،هناك فئة كاملة من ّ
السفن لدى أميركا ،بالعدد نفسه،
ّ
ّ
مختص فهو سيحكم فورًا بأنها
انسان غير
لو شاهدها ّأي
ٍ
ّ
ّ
حــامــات طــائــرات ،وسيكون محقًا .هــي ال تسمى رسميًا
«حامالت طائرات» ،بل «سفن هجوم برمائي» أو «حامالت
حــوامــات» ولكنها فعليًا حــامــات طــائــرات ،وزنـهــا يقارب
الـحــامــات األوروب ـي ــة والــروسـيــة ( 44ألــف ط ــن) ،والنسخة
األخـيــرة منها ـ ـ فئة «أمـيــركــا» ـ ـ ق ــادرة على حمل سربني
ّ
حروب كاملة ،كإخوتها األكبر
وشن
من طائرات «اف»35-
ٍ
ّ
منها .املسألة ال تتوقف على القطع البحرية والتكنولوجيا،
فــا يمكن فهم أس ــاس الـقــوة البحرية األمـيــركـيــة مــن دون
ّ
وتفحص البنية التحتية الهائلة،
نظر ٍة الى الخارطة العاملية،
ّ
ّ
أرجاء
كل
في
منتشرة
تذخير
ات
ومحط
من قواعد ومطارات
ّ ً
الدنيا ،والتي تخدم هذه اآللة الحربية الهائلة وتعطيها منصة
هجومية في ّأي موقع.
ً
قــد يـكــون صحيحًا أن دوال كاليابان والـصــن وكــوريــا قد
تـ ّ
ـوصـلــت الــى بـنــاء م ـ ّ
ـدم ــرات ،سـفــن الـقـتــال األســاسـيــة التي
تقوم بمهام الحماية والدفاع الجوي والضربات الصاروخية،
تــوازي فــي قدراتها وتقنياتها تلك التي تصنعها أميركا؛
ولكن هذه ّالدول ـ ـ مجتمعة ـ ـ ال تملك ،كاألسطول األميركي،
أكثر من مئة ّ
مدمرة! البحرية األميركية تمتلك ،فعليًا ،سالح
ّ
جـ ّـو خـ ّ
ـاصــا بها ،وجيشًا صغيرًا خــاصــا بها ،وتعمل في
كتمرين نظري ،طائرات
شبه اكتفاء واستقاللية .لو جمعنا،
ٍ
البحرية التي ّ
تجهز حامالت الطائرات األميركية فحسب،
ّ
طــائــرات القتال واالستطالع والـحــرب االلكترونية ،لشكلت
جو في العالم بعد سالح ّ
أقوى سالح ّ
الجو األميركي .اضافة
ال ــى ذل ــك ،ف ـ ّ
ـإن كــامــل أس ـطــول ال ـغـ ّـواصــات األمـيــركـيــة الـيــوم
ّ
يستخدم الـ ّـدفــع الـنــووي ،ويكلف أصغر نماذجها مليارات
الدوالرات.

الحرب القادمة؟
ّ
ّ
االتحاد السوفياتي ،على طول الحرب الباردة ،جرب فحسب
ً
ّ
البحرية
أن يبني اس ـطــوال دفــاعـيــا ،ال يعتمد عـلــى الـقـطــع
ّ
الكثيرة والكبيرة بل على ّ
تتصيد ّ
السفن،
الغواصات التي
ّ
ّ
وتسمح بحماية محيط االتحاد وحدوده البحرية ،وتصعب
(املهمة الثانية ّ
ّ
للغواصات السوفياتية،
حصار عليه
إقامة ّ ٍ
ّ
كما مع كل القوى النووية ،هو حمل الصواريخ الذرية لتكون
ّ
يمكنك من ضــرب عـ ّ
ـدوك
احتياطًا «خفيًا» خــارج الـحــدود،
ّ ً
ّ
وإبادته حتى لو قام بضرب بالدك أوال وتدميرها بالكامل).
ّ
ّ
ّ
بالت ّ
أسطول
حول الى
وقد اتخذ االتحاد السوفياتي القرار
ٍ
يقاتل في عمق املحيطات ،ويبنى حول مجموعات حامالت
طائرات وسفن ضخم ٍة ّ
مدججة ،في اسوأ لحظ ٍة ممكنة ،قبل
ٍ
ٍ ّ
ّ
عقد من انهيار االتحاد ،الذي سقط بينما أكثر هذه السفن
ٍ
ما تزال في طور البناء ،وال امكانية لدى روسيا الستكمال
ّ
مشروع بهذا الطموح .هذا من األسباب التي تجعل روسيا،
ٍ
ّ
الى اليوم ،تعاني من التخلف في املجال البحري ،وتجاهد
جيل جــديـ ٍـد مــن سفن السطح يناسب حاجاتها وله
لبناءٌ ٍ
مكان على املستوى العاملي.
ّ
ولكن املنافس الجديد اليوم هو ّ
الصني .يجمع الخبراء على
ّأن ال ـت ـحـ ّـول األس ــاس ــي فــي الـجـيــش األح ـمــر خ ــال الـعـقــود
املاضية (والذي ّتمت ترجمته في سلسلة اصالحات تطال
العقيدة العسكرية والتنظيم وبنية الجيش الصيني) كان في
نقل اإلهتمام واألولوية من سالح ّ
البر ،الذي كان يستوعب
في املاضي أكثر املوارد وامليزانيات ولديه الصوت السياسي
األع ـل ــى ،ال ــى ســاحــي الـبـحــريــة وال ـج ـ ّـو .حــن كــانــت الصني
ّ
دولــة فقيرة ،كانت االستراتيجية العسكرية ملــاو تتلخص
هائل من املشاة ،يقدر على خوض حرب
في تهيئة
جيش ّ ٍ
ٍ
ضد \خصم ّ
متفوق في التكنولوجيا ،ما
مكلفة
عصابات
ٍ
ً
فكرة ٍ ّ
محرمة على ّأي كــان (ســواء
يجعل من غــزو الصني
ّ
أمـيــركــا أو االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي) .فــي الـعـقــديــن املــاضـيــن،
ّ
ّ
تغيرت الظروف ،وبدأت الصني بالنظر صوب البحرّ ،
وتحول
ّ
ّ
غزو الى منعه من التحقق ،وأصبح
همها األمني من مقاومة ٍ
امل ـي ــدان األس ــاس ــي لـلـمـعــركــة «املـحـتـمـلــة» ه ــو بـحــر الـصــن
ّ
تزنر أميركا ّ
الصني بسلسلة من القواعد،
الجنوبي ،حيث
وخلفه نـظـ ٍـام للهيمنة البحرية بنته واشنطن بعد الحرب
الـكــوريــةّ ،
يمتد مــن دييغو غارسيا الــى جــزيــرة غ ــوام ،ومن
اوكيناوا اليابانية ـ ـ ـ على طول املحيط الهادىء ـ ـ الى سياتل
الساحل األميركيّ .
على ّ
الصني ،من جه ٍة أخــرى ،قـ ّـررت أن
ًّ
تبني قوة قادرة ـ ـ عند الضرورة ـ ـ على كسر الحصار ومنع
ّ
الواليات املتحدة ،في ساعة الخالف ،من اعتراض تجارتها
وخنقهاّ .
والصني وحدها ،دون باقي دول العالم ،تملك املوارد
ّ
لطموح من هذا النوع (يتبع).
الالزمة
ٍ

5

6

اإلثنين  16كانون الثاني  2017العدد 3080

مجتمع وإقتصاد
تكتف السلطة بتماديها في الجريمة البيئية المتصلة بإدارة النفايات وفسادها الموصوف ،فانتقلت ،عبر شركة طيران
تقرير لم
ِ
فاستأجرت مرتزقة ــ صيادين لقتل طيور
الشرق األوسط المملوكة من الدولة (مصرف لبنان) ،الى «ابتداع» المزيد من الجرائمُ ،
ّ
«النورس» ،ضاربة عرض الحائط باالتفاقيات الدولية والقوانين التي تحظر الصيد الجائر .تصور السلطة جريمتها الجديدة على
إجراء إجباري لضمان سالمة الطيران المدني .لكن شهادات البيئيين تدحض هذه ّ
أنها ٌ
الحجة وتضعها في سياق االستشراس
في الدفاع عن ردم البحر والمصالح العقارية الكامنة فيه ،والتي أوجدت مطمر الكوستابرافا ،القريب من المطار ،رغم العلم
المسبق بخطورته على سالمة الطيران

الدولة تستأجر «مرتزقة» لقتل النورس
هديل فرفور
في عالم الطيورُ ،ي ّ
عد النورس جهاز
ُ
ُ
ـدق بالبيئة
إنـ ــذار يـنـبــئ بـخـطــر م ـح ـ ّ
ال ـب ـحــريــة .ه ــو بـمـثــابــة م ــؤش ــر بيئي
ي ـع ـك ــس حـ ـج ــم ت ـ ـلـ ـ ّـوث امل ـ ـكـ ــان الـ ــذي
يــوجــد ف ـيــه" ،وبــال ـتــالــي ،كـلـمــا ارتـفــع
ّ
املوجود كثرت
التلوث والخطر
حجم
ّ
أعداده" ،وفق ما يشرح ممثل املجلس
األع ـل ــى لـحـمــايــة ال ـط ـيــور ف ــي منطقة
الشرق األوسط أسعد سرحال .ينطلق
األخير من هذه النقطة ُليشير الى أن
مبدأ حماية طيور النورس ضروري
ُ
من أجل حماية الوسائل التي تنبئنا
بالخطر الذي ُينبهنا اليه.
ال يندرج طير الـنــورس ضمن طرائد
الصيد ،وهو ُيعرف باملعنى "الــدارج"
بـ ــ"ج ــردون ال ـب ـحــر" ،ال ــذي ي ـقــوم بأكل
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات وال ـ ـف ـ ـضـ ــات امل ـ ــوج ـ ــودة
ع ـلــى ال ـش ــواط ــئ ال ـب ـحــريــة وغ ـيــرهــا.
ي ـخ ـت ـص ــر سـ ــرحـ ــال واق ـ ـعـ ــة "الـ ـفـ ـت ــك"
ب ـط ـيــور الـ ـن ــورس ب ــال ـق ــول" :ال ـن ــورس
يقوم بعمله في تنظيف البحر وأكل
ا ُلـنـفــايــات ،بـخــاف الكثير مــن البشر
املـت ـقــاع ـســن ع ــن ال ـق ـيــام بــأعـمــالـهــم"،

النائب العام البيئي:
ّ
من الواضح أن قرار الصيد متخذ
من قبل الحكومة
ّ
وهــو بــذلــك يعلق على شــركــة طيران
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ،مـنــذ
أول م ــن أم ـ ــس ،ب ــاس ـت ـق ــدام عـ ــدد مــن
ال ـص ـيــاديــن لـقـتــل ال ـط ـيــور املـتـجـ ّـمـعــة
على شاطئ الكوستابرافا!

مجزرة بيئية وانتهاك فاضح
للقوانين
ل ــم ي ـكــن الـ ـق ــرار الـ ــذي ات ـخ ــذه رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـشـ ــرق
األوسـ ـ ــط ،مـحـمــد الـ ـح ــوت ،بـ ــ"إب ــادة"
طيور النورس قرارًا "فرديًا" .هو قرار
ّ
ُمغطى من قبل الحكومة اللبنانية،
التي لم يصدر عن رئاستها وال عن
أي وزيـ ــر فـيـهــا أي م ــوق ــف م ــن هــذه
الجريمة املمنهجة ،بل إن العناصر
األمـنـيــن راف ـق ــوا ال ـبــاصــات التابعة
لشركة الـ MEAالتي نقلت الصيادين،
وقام هؤالء العناصر بحماية واحدة
من أكبر املخالفات العلنية للقوانني

ّ
هناك أنواع أخرى من الطيور تم اصطيادها ،كالطير المعروف بـ{خطاف البحر» ،الذي يجول في الكرة األرضية مرتين في السنة (هيثم الموسوي)

واألنظمة التي ّ
تجرم الصيد الجائر.
ُ ّ
ال ـت ـب ــري ــر "امل ـ ـعـ ــلـ ــب" والـ ـج ــاه ــز أت ــى
ّ
عـلــى لـســان ال ـحــوت ،إذ خــيــر الـنــاس
بــن "ط ـيــور ال ـنــورس وط ـيــور املـيــدل
إيست" .هذا التبرير ّ
كرره وزير البيئة
طــارق الخطيب ،وإن بصيغ أخــرى.
ّ
يتولى مسؤولية هذا
الخطيب الذي
امللف "الورطة"ّ ،
صرح لـ"أخبار اليوم"
بــأنــه ف ــي ح ــال أجــري ـنــا م ـقــارنــة بني
ســامــة الـطـيــران والــرحــات الجوية
فــي م ـطــار رف ـيــق ال ـحــريــري الــدولــي،
وحـ ـم ــاي ــة الـ ـطـ ـي ــور ،ح ـت ـمــا س ـنـ ّ
ـؤيــد
الـ ـخـ ـي ــار األول" .وأض ـ ـ ـ ــاف" :ن ـط ـلــب
مــن املنتقدين تـقــديــم الـحــل األنـســب
ّ
وال ـ ـبـ ــديـ ــل ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـت ـخ ــل ــص مــن

ُ
املشكلة ،ونحن جاهزون للتنفيذ"!
ّ
ي ـ ـ ـ ــرد بـ ـعـ ــض الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــن عـ ـلـ ــى هـ ــذا
التصريح بــاإلشــارة الــى اإلرش ــادات
املنتهجة من قبل دول العالم
العاملية
ُ
ملــواجـهــة هــذه املـشـكــات ،الفـتــن الى
"استشراس" الحكومة في الدفاع عن
مكمن الخلل ،وهو وجود املطمر على
مـســافــة قــريـبــة مــن امل ـطــار ،علمًا بــأن
اإلرشادات العاملية "توصي بأن يبعد
أي مكب للنفايات  15كيلومترًا على
األقل" ،بحسب سرحال الذي يقول إن
املجلس األعلى لحماية الطيور لديه
الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـلــول الـعـلـمـيــة ،وهــو
ّ
تصرف
على استعداد لوضعها في
الحكومة واملعنيني.

اتفاقية حماية الطيور المهاجرة

ّ
وق ــع لبنان فــي عــام  2002على اتـفــاقـ ّـيــة الـطـيــور ّ
املائية
املـهــاجــرة األورو آسـيـ ّ
ـويــة األفــريـقـ ّـيــة  ،AEWAبموجب
القانون ُرقم  ،2002/212والتي تهدف إلى املحافظة على
األنواع املهاجرة من الحيوانات والطيور ّ
املائية ،باعتبارها
ّ
تشكل جزءًا مهمًا من ّ
التنوع البيولوجي الواجب الحفاظ
ُ
عليه ملصلحة األج ـيــال املقبلة ،كونها مـعـ ّـرضــة للخطر
نتيجة تناقصها ،إذ تهاجر عبر مسافات طويلة ،وتعتمد
عـلــى نـظــم متكاملة مــن األراضـ ــي الــرطـبــة تـتـنــاقــص في
ّ
البشرية.
مساحاتها وتتدهور حالتها بسبب النشاطات
ّ
االتفاقية منطقة أنظمة الهجرة لطيور
يشمل نطاق هذه
ّ
ّ
واألورو آسيوية ،فهي دخلت حيز التنفيذ
األفريقية
املاء
ّ
ف ــي ع ــام  1998ووقـ ــع عـلـيـهــا  76دول ــة ( 41دول ــة أورو
ّ
آسيوية ،و 35دولة أفريقية) ،وهي ملزمة بموجبها باتخاذ

ّ
الوقائية للحفاظ على هذه األنواع ،وخصوصًا
اإلجراءات
ّ
املهددة منها ،من خالل الحفاظ على املواقع التي توجد
ّ
ـادة إن ـشــاء امل ــواط ــن امل ـهــدمــة ،وات ـخ ــاذ تــدابـيــر
فـيـهــاّ ،وإع ـ ـ ّ
ّ
عــاجــيــة متعلقة بــاألنـشـطــة الـبـشــريــة الـتــي تـســاهــم في
تناقصها ،مع ما يتبع ذلك من حفظ النباتات والحيوانات
البرية والبيئة ّ
ّ
املائية الرطبة املناسبة لها ،وإجراء البحوث
وتبادل املعلومات ،وتعزيز املراقبة في هذا اإلطار .وتشمل
االتفاقية حماية  254نوعًا من الطيور ّ
ّ
املائية من ضمنها:
البجع ،الغاق ّ ،املالك الحزين ،اللقالق ،القضبان ،البط ،األوز،
النورس ،خطاف البحر ،البطريق الجنوب أفريقي ،طيور
ّ
االستوائية ،النحام ،طائر أبــو ملعقة،
الفرقاطة ،الطيور
األوك (مــن فصيلة البطريق) ،الطائر أبو
طائر الكركيّ ،
منجل ،الطائر الغطاس...

هذا الرأي يدحض محاوالت ُتصوير
فضيحة الطيور بأنها إجراء أجبرت
الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى ات ـ ـخـ ــاذه "ب ــال ــرغ ــم مــن
مـحـ ّـبـتـهــا ل ـل ـط ـيــور" ،وف ــق م ــا ص ـ ّـرح
الـ ـح ــوت ل ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ،وي ـضــع
ُم ـم ــارس ــات الـسـلـطــة ض ـمــن دفــاعـهــا
والحفاظ
املستميت عــن ردم البحر
ّ
على املطمر ،أو على األق ــل ،تجنبها
ّ
مصب نهر الغدير" ،العامل
معالجة
الرئيسي الجتذاب الطيور" ،وفق ما
زعمت اللجنة الوزارية التي انعقدت
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــراي الـ ـحـ ـك ــوم ــي األسـ ـب ــوع
املـ ــاضـ ــي .ح ـي ـن ـهــا ،خ ـل ـصــت الـلـجـنــة
ال ــى مـجـمــوعــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
ُ
ستباشرها ملواجهة األزمة ،لكن هذه
اإلجراءات لم تلحظ بند قتل الطيور
ّ
الذي يشكل انتهاكًا فاضحًا لقانون
والتفاقية حماية
الصيد اللبنانيّ ،
الطيور البحرية املوقعة مــن الدولة
اللبنانية.

قتل أنواع مختلفة من الطيور
ي ـق ــول س ــرح ــال إن ــه بـحـســب ال ـصــور
التي تــم نشرها ،هناك أن ــواع أخــرى
مــن الطيور تــم اصـطـيــادهــا ،كالطير
ّ
امل ـ ـعـ ــروف بـ ــ"خ ــط ــاف الـ ـبـ ـح ــر" ،ال ــذي
يـ ـج ــول الـ ـك ــرة األرض ـ ـيـ ــة م ــرت ــن فــي
السنة ،والــذي ُيمثل شعار Bird life
ً
 ،internationalف ـضــا عــن اصـطـيــاد
الـطـيــر ال ــذي ُيـسـ ّـمــى "غـ ــراب الـبـحــر"،
الـ ــذي يـعـيــش ع ـلــى ب ـعــض األس ـم ــاك
الـ ـحـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـل ــق فـ ــي ع ــرض
البحر" ،وال عالقة له بالنفايات أبدًا".
اإلشـ ــارة ال ــى ه ــذه الـنـقـطــة ضــروريــة
ل ـل ـق ــول إن هـ ـن ــاك ص ـي ــادي ــن دخ ـل ــوا
ع ـ ـ ــرض الـ ـبـ ـح ــر والح ـ ـ ـقـ ـ ــوا الـ ـطـ ـي ــور
وفـتـكــوا بـهــا ،بشكل عـشــوائــي ،ومــن

دون أي تـمـيـيــز .ال ـجــديــر ذكـ ــره هنا
هــو إس ــاءة استعمال هــذه "اإلج ــازة"
املمنوحة للصيادين .يقول سرحال
إن البعض الحــق الطيور في عرض
البحر عبر املــراكــب الـتــي استهدفت
نحو أربـعــة الــى  5أن ــواع مــن الطيور
ال ـتــي ت ــم اص ـط ـيــادهــا ،الف ـتــا ال ــى أن
هـنــاك خــرقــا بالجملة ملـجـمــوعــة من
ّ
القوانني التي تتعلق بحظر الصيد
ً
أوال ،وم ـ ــن ث ــم خ ـ ــرق ح ـظ ــر الـصـيــد
ب ــاآللـ ـي ــات امل ـت ـح ــرك ــة ،وم ـش ـي ـرًا ال ــى
ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ــراسـ ــات ال ـت ــي ب ــدأت
تـ ِـرد الــى املكتب حــول كيفية تشريع
الحكومة لهذا النوع من املمارسات
"العلنية" على ال ـشــوارع والـطــرقــات.
ُ
وي ـض ـيــف س ــرح ــال أن ه ـنــاك الكثير
م ـ ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـت ـخ ــذه ــا
مطارات دول العالم في هذا الصدد،
"فـلـيـتـعـلـمــوا م ـن ـهــا أو لـيـسـتـعـمـلــوا
اإلرش ــادات العاملية في هــذا الصدد،
تجنبًا ألي أذى يطال البيئة واألنواع
املهددة".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ال ـح ــرك ــة
البيئية اللبنانية بول أبي راشد إن
الجمعية فــي ص ــدد إع ــداد مــذكــرات
ومـ ــراسـ ــات اح ـت ـجــاج ـيــة ملـنـظـمــات
دول ـي ــة تـعـنــى بـحـمــايــة ال ـط ـيــور من
أجـ ـ ــل إح ـ ـ ـ ــراج الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،الف ـ ـتـ ــا ال ــى
خـيــار إع ــداد شـكــاوى قضائية ضد
ال ـص ـي ــادي ــن ال ــذي ــن ت ــم اس ـت ـقــدام ـهــم
الـ ـ ــى املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى ان ـت ـه ــاك
ً
االتفاقيات الدولية ،فضال عن خرق
اتـفــاقـيــة بــرشـلــونــة وق ــان ــون الصيد
اللبناني .وفي هذا الصدد ،فإن من
امل ـقــرر أن يـتـقــدم ع ــدد مــن املـحــامــن
ال ـن ــاش ـط ــن ب ــإخـ ـب ــار ل ـ ــدى ال ـن ـيــابــة
العامة التمييزية للشكوى ضد كل
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مجتمع وإقتصاد

ّ
«زب ّال» الشاطئ
مهدد باالنقراض
ُّ
يعد النورس من الطيور ّ
املائية التابعة
لـفـصـيـلــة ال ــزق ــزاقـ ـي ــات ال ـت ــي تـتـمـتــع
بأهمية كبيرة في النظام اإليكولوجي.
وهناك أنواع ّ
عدة منها ،مثل النورس
الرمادي الفاتح ،والنورس اإلسفيني
ال ــذي ــل ،وال ـن ــورس الـخـطــافــي املـنـقــار،
والـ ـ ـن ـ ــورس املـ ـح ـ ّـب ل ـل ـث ـل ــج ،ون ـ ــورس
ذيـ ـ ــل الـ ـسـ ـمـ ـك ــة ،ون ـ ـ ـ ــورس ال ــريـ ـس ــا.
ي ـع ـي ــش ال ـ ـنـ ــورس فـ ــي م ـس ـت ـع ـمــرات
ق ــرب الـشــواطــئ وال ـســواحــل والـجــزر
والـ ـبـ ـحـ ـي ــرات ،ويـ ـخـ ـت ــار املـ ـنـ ـح ــدرات
الصعب الوصول إليها لبناء أعشاشه
ّ
وحـمــايـتـهــا .يـتـغــذى عـلــى األس ـمــاك،
والـ ـس ــرط ــان ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،وب ـيــض
ّ
البحرية
الطيور األخرى ،والحيوانات
الصغيرة ،والحيوانات النافقة ،كذلك
ّ
يقوم بكنس الشواطئ ليتغذى على
ّ
البقايا والفضالت .يصنف النورس
م ــن ض ـمــن ال ـط ـيــور ال ــذك ـ ّـي ــة ،نتيجة
تصرفاته التي ّ
ّ
تنم عن ذلك ،إذ يعمد
إل ــى ال ـتــرب ـيــت بـقــدمـيــه ع ـلــى األرض
كــي يــوحــي لـلــديــدان بتساقط املـطــر،
فـتـخــرج م ــن تـحــت ال ـتــربــة ويــأكـلـهــا،
كذلك فإنه يصدر أصواتًا ّ
عالية في
أوقات التزاوج .يوجد بنحو كبير في
مــدغـشـقــر ،وشــواطــئ ق ــارة أفريقيا،
وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،وأمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـ ّـي ــة،
اتفاقية الطيور ّ
ّ
املائية األورو
وتشمله
ّ
ّ
ّ
آسيوية األفريقية التي تحرم صيده
لحمايته من االنقراض.
وت ـش ـيــر اإلح ـ ـصـ ــاءات إلـ ــى أن نحو
 300ألف طائر بحري يقتل سنويًا،
وتمثل طيور النورس ثلث هذا العدد.
وبـحـســب منظمة "ب ـي ــردالي ــف" ،فــإن
أكثر من  21نوعًا من طيور النورس
مهددة باالنقراض.

م ــن ي ـظ ـه ــره ال ـت ـح ـق ـيــق ض ــال ـع ــا فــي
هذه الجريمة .بدوره ،يشير الخبير
ال ـب ـي ـئــي ن ــاج ــي ق ــدي ــح الـ ــى "الـ ـ ــروح
اإلجــرامـيــة" التي تنتهجها السلطة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع هـ ــذا املـ ـل ــف ،الفـتــا
ّ
ال ــى االس ـت ـخ ـفــاف املــت ـبــع فــي كيفية
إدارة مـلــف الـنـفــايــات؛ "وعــوضــا عن
معالجة أسبابه وتداعياته البيئية
الـكــارثـيــة عـبــر إقـفــال املـطـمــر ،لـجــأوا
الى االستقواء على طيور النورس".

القضاء شاهد على جريمة
يقول مصدر قانوني لـ"األخبار" إنه
ّ
إذا كان الجرم يرتب عقوبات جزائية،
تستطيع النيابة العامة التمييزية
أن تـتـحـ ّـرك مــن تـلـقــاء نـفـسـهــا ،كذلك
األم ــر بالنسبة إل ــى الـنـيــابــة الـعــامــة
االسـتـئـنــافـيــة فــي ُجـبــل لـبـنــان ،نظرًا
إلــى نــوع الـجــرم املــرتـكــب فــي منطقة
ال ـك ــوس ـت ــاب ــراف ــا وان ـت ـه ــاك ال ـقــوانــن
الحاصلُ ،مستنكرًا تصوير القضية
على أنها خيار بني سالمة الطيران
املدني أو قتل الطيور.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول الـ ـن ــائ ــب الـ ـع ــام
ال ـب ـي ـئــي ف ــي ج ـبــل ل ـب ـن ــان ،ال ـقــاضــي
كـ ـل ــود غـ ــانـ ــم ،لـ ـ ــ"األخـ ـ ـب ـ ــار" ،إن ه ــذا
ّ
اإلجــراء "مــن الــواضــح أنــه متخذ من
ق ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة" ،الفـ ـت ــا الـ ــى أن مــن
يقوم بصيد الطيور إنما يقوم بذلك
"حفاظًا على سالمة الطيران املدني
( )...وإن كانت الوسيلة غير فعالة
وغير منطقية".
ّ
يقر غانم بأن الوسيلة غير مجدية؛
إذًا ،فـلـمــاذا ال تـقــوم ب ــأي خـطــوة في
هذا الصدد ملنع تكرار الصيد الجائر
ل ـهــذه ال ـط ـي ــور؟ ُي ـج ـيــب غ ــان ــم" :ب ـكــرا
منشوف".
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تقرير

عودة النفايات الى الشوارع

ّ
 1500طن تتكدس يوميًا
منذ يوم السبت الماضي ،يجري تكديس نحو  1500طن
من النفايات يوميًا في شوارع ضاحية بيروت الجنوبية
والشويفات وعرمون وبشامون والحدث وقسم من
بيروت اإلدارية ،بسبب ُإقفال مطمر الكوستابرافا .عودة
النفايات ُالــى ال ـشــارع تنبئ بـعــودة األزم ــة الــى النقطة
الصفر ،وتثبت مرة أخرى فشل خطة النفايات الحكومية
التي فرضت مطامر غير صحية ،باعتراف وزارة البيئة،
التي خلصت أخيرًا الى أن الوضع البيئي الحالي لمطمر
الكوستابرافا «غير سليم»
ُم ـجـ ّـددًا ،عــاد مشهد النفايات ُامل ّ
كدسة
الـ ــى الـ ـ ـش ـ ــوارع ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا تــوقـفــت
ش ــرك ــة "س ــوكـ ـل ــن" ،أول م ــن أم ـ ــس ،عن
جـ ـم ــع وكـ ـن ــس الـ ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي ب ـع ـب ــدا،
املنطقة املشمولة فــي عقد تلزيم طمر
ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي م ـط ـمــر ال ـكــوس ـتــابــرافــا.
وبحسب املكتب اإلعالمي للشركة ،فإن
الشركة توقفت عن أعمالها بسبب بلوغ
طاقته االستيعابية
معمل العمروسية
ّ
ال ـق ـص ــوى ،ب ـعــدمــا تـ ـع ــذر ع ـلــى املـعـمــل
تصريف النفايات اليومية الــى املطمر
بسبب إقفاله.
ُ
وك ـ ــان ق ــاض ــي األمـ ـ ــور املـسـتـعـجـلــة ّفي
بعبدا ،القاضي حسن حمدان ،قد اتخذ
ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء امل ــاض ــي ق ـ ـ ــرارًا يـقـضــي
بوقف نقل النفايات "مؤقتًا" إلى مطمر
الـكــوسـتــابــرافــا ،وذل ــك بــانـتـظــار أجــوبــة
وزارتـ ـ ــي ال ـص ـحــة والـ ــزراعـ ــة واملــديــريــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـي ــران املـ ــدنـ ــي ،ف ــي س ـيــاق
الــدعــوى املـقــامــة أمــامــه مــن جــانــب عــدد
مــن املـحــامــن والـنــاشـطــن ضــد الــدولــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وش ــرك ــة ال ـج ـه ــاد لـلـتـجــارة
وامل ـقــاوالت وات ـحــاد بـلــديــات الضاحية
الـجـنــوبـيــة ،عـلــى خلفية املـخــاطــر التي
ّ
فيها هذا املطمر.
يتسبب
ُ
لـ ــم تـ ـع ــرف املـ ـ ـ ــدة الـ ـت ــي س ـي ـب ـقــى فـيـهــا
ً
املطمر مـقـفــا .كــذلــك لــم ُي ـحـ ّـدد بعد إذا
م ــا ك ــان سـ ُـيـقـفــل ن ـهــائ ـيــا .ه ــذا الــوضــع
ُيعيد أزمة النفايات الى النقطة الصفر،
ح ـي ــث ال ـع ـج ــز ال ـف ــاض ــح ع ــن ال ـتــوصــل
ّ
الـ ــى حـ ــل ب ـي ـئــي ُم ـس ـت ــدام ي ـقــي ال ـنــاس
املتراكمة فــي األودي ــة
سـمــوم
النفايات ّ
ُ
وال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ُ
ويـ ـج ــن ــب امل ـق ـي ـم ــن خـطــر
الحرق العشوائي لها.
نـحــو سـنــة مـ ـ ّـرت عـلــى ال ـق ــرار ال ـ ــوزاري
ّ
امل ـت ـع ــل ــق بــال ـخ ـطــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلدارة
النفايات املنزلية الصلبة ،مــن دون أن
تتمكن الحكومة من إقناع الــرأي العام
بصوابية خطتها التي أصـ ّـرت خاللها
عـ ـل ــى فـ ــرض امل ـط ــام ــر غ ـي ــر ال ـص ـح ـيــة،
ب ـش ـه ــادات ال ـخ ـب ــراء وامل ـع ـن ـيــن ،تلبية
لشهية السلطة املفتوحة دائمًا على ردم
البحر والسطو على عقاراته.
وب ــالـ ـع ــودة الـ ــى م ـس ــأل ــة امل ـط ــام ــر غـيــر

اعتصام
في المطار
تـحــت ش ـعــار "ل ـســامــة ال ـط ـي ــرانِ ،كــش
ّ
املطمر" ،نفذت حملة "طلعت ريحتكم"،
أم ـ ــس ،اع ـت ـصــامــا رم ــزي ــا داخ ـ ــل قــاعــة
ال ــوص ــول ف ــي م ـط ــار رف ـي ــق ال ـحــريــري
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـط ـم ــر
ال ـكــوس ـتــابــرافــا .ودع ــت الـحـمـلــة خالله
رواد امل ـطــار ال ــى الـتـظــاهــر ضــد املطمر
حـفــاظــا عـلــى ســامــة ال ـط ـيــران املــدنــي.
بـ ــدوره ،مـنــع جـهــاز أم ــن امل ـطــار دخــول
ّ
التحرك.
اإلعالميني الى القاعة لتغطية

الصحية ،يـبــرز فــي هــذا الـصــدد جــواب
وزارة البيئة على طلب القاضي حمدان
ّ
ورأيـ ـه ــا ال ـف ـنــي ف ــي م ــا يـتـعــلــق بمطمر
الكوستابرافا.
بـ ــدايـ ــة ،ي ـل ـفــت ال ـت ـق ــري ــر ال ـف ـن ــي الـ ــى أن
ت ـقــريــر تـقـيـيــم األث ـ ــر ال ـب ـي ـئــي الـنـهــائــي
مل ـشــروع املـطـمــر لــم ُيستكمل بـعــد ،ولــم
تتم إحالته الــى وزارة البيئة ،وفــق ما
تقتضيه القوانني املرعية اإلجراء .لذلك،
فإن تقرير تقييم األثر البيئي "لم ُيجب
ع ـلــى م ـت ـطـل ـبــات وزارة ال ـب ـي ـئــة ف ــي ما
ّ
يتعلق بأثر إنشاء وتشغيل املطمر على
اجتذاب الطيور الى أجواء املطار (.")..

خلية الطمر غير ّ
مجهزة

ي ـك ـشــف ال ـت ـق ــري ــر اآللـ ـي ــة امل ـع ـت ـم ــدة فــي
التعامل مع النفايات في املطمر ،ضمن
ن ـتــائــج ال ـك ـشــف امل ـي ــدان ــي ال ـ ــذي أج ــراه
الفريقُ .
ويشير الى أن أشغال اإلنشاءات
قد انتهت وتم البدء بطمر النفايات في
الخلية األولى من املطمرُ ،مثيرًا مسألة
ال ـقــدرة االستيعابية للمطمر املـحــددة
ب ـط ـمــر ن ـح ــو م ـل ـي ــون ط ــن ع ـل ــى م ـ ــدة 4
س ـن ــوات" ،عـلـمــا ب ــأن حــوالــى  1500طن
ُ
تـطـمــر فـيــه يــومـيــا (ن ـفــايــات الـضــاحـيــة
والشويفات وبشامون والحدث وقسم
من بيروت)"!
ي ـقــول ال ـت ـقــريــر إن اس ـت ـق ـبــال الـنـفــايــات
ّ
يتكدس بعضها
يتم على شكل بــاالت
فوق بعض (" )..من دون وضع طبقات

(هيثم الموسوي)

خلية الطمر غير
مجهزة بنظام لتصريف
عصارة النفايات

م ــن األتـ ــربـ ــة ل ـف ـصــل ال ـ ـبـ ــاالت بـعـضـهــا
عــن ب ـعــض" .الــافــت هــو مــا ُيـشـيــر اليه
ال ـت ـق ــري ــر ،وهـ ــو أن خ ـل ـيــة ال ـط ـمــر "غـيــر
م ـج ـه ــزة ب ـن ـظ ــام ل ـت ـصــريــف ال ـع ـص ــارة
وتجميعها في خزان بغية معالجتها".
كــذلــك يـقــول الـتـقــريــر إن ــه يـجــري العمل
ح ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى رف ـ ـ ــع خ ـل ـي ــط الـ ـنـ ـف ــاي ــات
والردميات املوجودة في موقع املطمر،
وال ـت ــي تــراك ـمــت خ ــال أزمـ ــة الـنـفــايــات
ّ
واملقدرة بحوالى  650ألف طن
الصلبة
( 170أل ــف ط ــن ف ـقــط ن ـفــايــات والـكـمـيــة
امل ـت ـب ـق ـي ــة أتـ ـ ــربـ ـ ــة) .ك ــذل ــك يـ ـج ــري رف ــع
األن ـقــاض املتبقية الناتجة مــن عــدوان
تموز  ،2006ومــن املتوقع االنـتـهــاء من
عمليات الرفع مع نهاية الشهر الحالي.
يجري نقل خليط النفايات والردميات
واألن ـقــاض املــوجــودة فــي موقع املطمر
الــى عـقــارات ُمستملكة من قبل مجلس
االنماء واالعمار لغاية توسعة املطار،

يثير التقرير مسألة القدرة االستيعابية للمطمر (هيثم الموسوي)

وه ــي ت ـقــع ب ــن أوت ــوسـ ـت ــراد االوزاع ـ ــي
ـ ـ خ ـلــدة واملـ ـ ــدرج ال ـشــرقــي مل ـطــار رفـيــق
الحريري الدولي ،حيث تجري عمليات
طـمــر ه ــذا الخليط وتغطيته بــاألتــربــة
إلـ ــى م ـس ـتــوى يـ ـ ــوازي م ـس ـتــوى حــائــط
مدرج املطار.

نفايات غير مفروزة
يخلص التقرير الى أن الكشف امليداني
بـ ـ ّـن أن خ ـل ـيــط ال ـن ـف ــاي ــات وال ــردم ـي ــات
واألنقاض التي يجري طمرها حاليًا في
العقارات املالصقة ملدرج املطار يحتوي
ع ـلــى م ـك ـ ّـون ــات مـخـتـلـفــة ،وتـنـتـشــر في
محيطها روائح ّ
تخمر نفايات عضوية،
ّ
"ما يدل على أنها نفايات غير مفروزة"،
الف ـت ــا الـ ــى أن الـ ــروائـ ــح ال ـكــري ـهــة الـتــي
تنبعث في محيط املطمر تنتج بشكل
ً
أســاســي مــن هــذه الـنـفــايــات ،فـضــا عن
ّ
تسرب عصارة النفايات قيد الطمر في
الخلية وروائــح مياه الصرف الصحي
في مجرى الغدير الواقع شمال املطمر

تقاعس مجلس اإلنماء واالعمار

ّ
ف ــي م ــا يـتـعــلــق بـتـجـ ّـمــع ع ــدد كـبـيــر من
الطيور البحرية في عرض البحر عند
مخرج املصب البحري ملحطة الغدير،
ي ـل ـفــت ال ـت ـق ــري ــر الـ ــى أن وزارة الـبـيـئــة
أرس ـلــت ال ــى مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـمــار
كتابني تطلب فيهما ض ــرورة تضمني
تـقــريــر تقييم األث ــر البيئي املعلومات
املتعلقة ب ــرأي وزارة األش ـغ ــال الـعــامــة
واملـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران امل ــدن ــي
حــول أثــر املـشــروع على حركة الطيران
ض ـم ــن م ـط ــار بـ ـي ــروت الـ ــدولـ ــي" ،ح ـيــث
تـ ـ ـب ـ ـ ّـن ب ـ ـمـ ــوجـ ــب املـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــات امل ــرفـ ـق ــة
ب ـم ـس ــودة ت ـقــريــر تـقـيـيــم األث ـ ــر الـبـيـئــي
العائد للمشروع خـطــورة إنـشــاء مكب
للنفايات بجانب مطار رفيق الحريري
ال ــدول ــي ع ـلــى س ــام ــة امل ــاح ــة الـجــويــة
وازدي ــاد حــوادث التصادم بني الطيور
والطائرات في اآلونة األخيرة".
ويختم التقرير بأنه "لتاريخه ،لم يتم
اس ـت ـك ـمــال ت ـقــريــر تـقـيـيــم األثـ ــر البيئي
الـ ـع ــائ ــد ل ـل ـم ـش ــروع وتـ ــزويـ ــد الـ ـ ـ ــوزارة
ب ــامل ـع ـل ــوم ــات امل ـط ـل ــوب ــة والـ ـض ــروري ــة
ل ـت ـب ـي ــان اآلثـ ـ ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـم ـط ـم ــر".
ُ
ويـضـيــف" :وبــالـتــالــي ،ال يمكن تحديد
كافة اآلثار البيئية الناجمة عن املطمر
ً
حاليًا ومستقبال في الوقت الحاضر".
ويلفت الــرأي الفني للوزارة الى بعض
ّ
امل ـم ــارس ــات امل ـم ـكــن ات ـبــاع ـهــا لتحسني
ال ـت ـع ــام ــل ،ف ــي ظ ــل ال ـص ـي ـغ ــة ال ــراه ـن ــة
لـ ـل ــواقـ ـع ــن الـ ـتـ ـع ــاق ــدي وال ـل ــوج ـس ـت ــي
للشركة املـ ّـدعــى عليها .يـقــول التقرير
ص ــراح ــة إن ه ـ ــذه ال ـت ــداب ـي ــر "ال يـمـكــن
اعتبارها بأي شكل من األشكال كافية
ونهائية العتبار النشاطات والتدابير
امل ـت ـب ـع ــة فـ ــي ت ـش ـغ ـيــل امل ـط ـم ــر سـلـيـمــة
بيئيًا" .ويخلص التقرير الــى النتيجة
اآلت ـ ـيـ ــة" :إن ال ــوض ــع ال ـب ـي ـئــي ال ـحــالــي
للمطمر الصحي غير سليم ( )..ويجب
تــزويــد وزارة البيئة بـكــافــة املتطلبات
ضـمــن الـتـقــريــر الـنـهــائــي لتقييم األث ــر
البيئي ،ليبنى على الشيء مقتضاه".
هديل...
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مجتمع وإقتصاد
متابعة

نال التيار النقابي
المستقل  %34من
أصوات المندوبين
(هيثم الموسوي)

انتخابات األساتذة الثانويين

الرابطة باقية
في قبضة األحزاب
مجددًا ،انتصرت
المحاصصة بين
أحزاب السلطة في
انتخابات رابطة
أساتذة التعليم
الثانوي الرسمي،
فيما اقترع  %34من
المندوبين لمصلحة
الخيار اآلخر داخل
الرابطة ...الرئاسة ال
تزال ّ
سرًا من أسرار
االتفاق ،إال أن
األساتذة ّ
يرجحون
أنها ستذهب الى
حركة أمل هذه
ّ
المرة

فاتن الحاج
ل ـل ـمــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ي ـطـبــق ائـ ـت ــاف من
أحـ ـ ـ ــزاب  8آذار و 14آذار وال ـت ـي ــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر وال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـقــدمــي
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي عـ ـل ــى راب ـ ـطـ ــة أسـ ــاتـ ــذة
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـث ــان ــوي ال ــرس ـم ــي .ف ــازت
الــائـحــة املـسـمــاة «الـعـمــل الـنـقــابــي»
بمقاعد الهيئة اإلداري ــة ال ــ ،18وبقي
ال ـق ــرار الـنـقــابــي مـمـســوكــا بــالـكــامــل،
وق ـضــي ع ـلــى أي أم ــل ف ــي اس ـت ـعــادة
هــذه الــرابـطــة لــدورهــا التاريخي في
محاولة قيادة الصراع االجتماعي.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـ ــالـ ــت الئ ـ ـحـ ــة ال ـت ـي ــار
النقابي املستقل التي تضم الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي والـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلس ــام ـي ــة
وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــن امل ـس ـت ـق ـلــن
 %34مــن أص ــوات الناخبني ،مــا دفع
ال ـق ـيــادي ف ــي ال ـت ـيــار ج ــورج سـعــادة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــول« :م ـ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ـ ّـدة ،يـثـبــت
االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي أن ــه ال تــزال
ه ـنــاك ق ــاع ــدة واس ـع ــة م ــن األس ــات ــذة
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــن ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عــن
االستقاللية النقابية للرابطة ،وهذه
ال ـن ـس ـبــة ت ــؤس ــس ل ـحــركــة م ـعــارضــة
جدية ،ضمن الوحدة النقابية ،ضد
ت ـج ـمــع أحـ ـ ــزاب ال ـس ـل ـطــة ،وس ـت ــؤدي
دور صمام أمان لعدم تفريط الرابطة
املقبلة بالحقوق ،ومحاسبتها ما لم

تضع خطة تحرك واضحة دفاعًا عن
سـلـسـلــة رت ــب وروات ـ ــب تـضـمــن هــذه
الحقوق واملوقع الوظيفي معًا».
خاضت االنتخابات  3لوائح (الئحة
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،الئـ ـح ــة الـ ـتـ ـي ــار ال ـن ـقــابــي
املستقل والئحة لجنة الحفاظ على
م ــوق ــع أسـ ـت ــاذ ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـث ــان ــوي)،
وتـ ـمـ ـح ــورت املـ ـع ــرك ــة ح ـ ــول ع ـن ــوان
أســاســي« :أي سلسلة رتــب وروات ــب
ي ــري ــد األسـ ــاتـ ــذة الـ ـث ــان ــوي ــون؟ وهــل
س ـي ـق ـب ـل ــون ب ــال ـن ـس ـخ ــة امل ـ ــوج ـ ــودة
حــالـيــا ف ــي أدراج املـجـلــس الـنـيــابــي،
أي الـسـلـسـلــة ال ـتــي أعــدت ـهــا اللجنة
الـنـيــابـيــة الـفــرعـيــة الـثــانـيــة بــرئــاســة
جورج عدوان؟».
أقطاب الالئحة األولى جزموا بأنهم
أب ـل ـغــوا أح ــزاب ـه ــم ،بـحـســب م ــا يـقــول

الـنـقــابــي نــزيــه ج ـبــاوي ل ــ«األخ ـبــار»،
أن رابـطــة أســاتــذة التعليم الثانوي
لن تقبل بسلسلة ال تعطي الحقوق
وال تـحــافــظ عـلــى امل ــوق ــع الــوظـيـفــي،
ولن تتراجع قيد أنملة عن الفارق مع

أبلغ النقابيون
أحزابهم أنهم لن يرضوا
بـ{سلسلة عدوان»

القطاعات الوظيفية (  6درجــات مع
أستاذ الجامعة اللبنانية %60 ،مع
موظف اإلدارة العامة ،و 10درجــات
مع معلم املرحلة األساسية) .ويشير
يــوســف كـنـعــان الـ ــذي فـ ــاوض بــاســم
الـتـعـبـئــة ال ـتــربــويــة ل ـحــزب ال ـلــه إلــى
أن االتـجــاه هــو لعدم قبول «سلسلة
عـ ـ ـ ـ ــدوان» ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ـس ـق ــف ال ــذي
ترضى بــه النقابات هــو نفسه الــذي
ترضى به األحزاب.
ّ ّ
إال أن األمني العام للحزب الشيوعي
حنا غريب الــذي حضر صباحًا إلى
ّ
مــركــز االق ـتــراع ،أوض ــح أن األســاتــذة
ال ـثــانــويــن ل ــم يـخـتـلـفــوا ي ــوم ــا على
حـقــوقـهــم ومــوقـعـهــم الــوظـيـفــي ،ومــا
ينقص رابطتهم هو الـقــرار النقابي
امل ـس ـت ـق ــل الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح بــال ـض ـغــط

مؤشر

بورصة بيروت ترتفع  %3.69في عام 2016

تصميم رامي ّ
عليان

ُخ ـتــم ع ــام  2016بتسجيل زيـ ــادة سـنـ ّ
ـويــة بنسبة
 %3.69في أنشطة البورصة ،على ما يشير تقرير
نـشــره مــركــز الـبـحــوث فــي "بـلــوم بـنــك" ،مــا ّأدى إلى
ّ
السوقية بنسبة  ،%4.33فوصلت إلى
رفــع القيمة
 10.20مليارات دوالر أميركي ،فيما ارتفع إجمالي
حجم وقيمة األسهم املتداولة من  55.22مليون سهم
بقيمة  496.85مليون دوالر عام  ،2015إلى 108.25
ماليني سهم بقيمة  884.73مليون دوالر أميركي
عام  ،2016وهي القيمة األعلى منذ خمس سنوات.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،اسـتـمـ ّـر الـتـبــاطــؤ فــي أداء الـســوق
خالل النصف ّ
األول من عام  ،2016املنسحب منذ
ال ـعــام ال ـســابــق ،بـحـيــث أغـلـقــت ال ـبــورصــة فــي شهر
كانون الثاني  2016على تراجع بنسبة  %1.41على
مستوى سنوي ،وهو ما استمر حتى شباط املاضي.
فــي املقابلّ ،
سجل شهر آذار نـمـ ّـوًا بنسبة %2.74
ّ
العمومية
(بـعــد كـشــف امل ـصــارف عــن مـيــزانـيــاتـهــا
وتوزيع األرباح على املساهمني) ،لتتراجع البورصة
فــي شهر نيسان بنسبة ( %2.54يـ ّ
ـردهــا التقرير
االشتباكات الحاصلة في مخيم عني الحلوة في
إلى
ّ
ّ
صيدا التي أثرت على بيئة األعمال) .إلى ذلك ،عوض
النصف الثاني من العام املاضي خسائر النصف

ّ
األول ،وذل ــك بعد إنـجــاز االنـتـخــابــات الــرئــاسـ ّـيــة ،إذ
ّ
ّ
ّ
حقق مؤشر األسهم نموًا بنسبة  ،%5.37ووصلت
نقاطه إلــى  ّ 1139.05نقطة (املـسـتــوى األعـلــى منذ
خمس سـنــوات) .وحقق شهر تشرين ّ
األول زيــادة
بـنـسـبــة  %6.02ف ــي سـ ــوق األسـ ـه ــم ،فـيـمــا فـقــدت
البورصة زخمها في الشهرين األخيرين من العام،
نتيجة التباطؤ التجاري ،وترجم ذلك تراجعًا شهريًا
فوصل املؤشر إلى  1212.73نقطة.
بنسبة ،%0.42
ّ
في العام املاضي ،حقق كل من "بلوم بنك" و"عودة"
األداء األفضل بني البنوك في تــداوالت البورصة ،إذ
ارتفع سعر سهم ّ
األول بنسبة  %12.77الى $10.6
للسهم ،والثاني بنسبة  %12.40الى  $6.80للسهم.
ّأما التداول األسوأ فكان من نصيب سهم "بيمو" الذي
خسر  %10.53من قيمته ووصل إلى  ،$1.7وأسهم
مصرف  BLCمن فئة  Bو Cالتي تراجعت بنسبة
 %2.44و %0.99على التواليّ .أما أسهم "سوليدير"
من الفئة  Aو Bفتراجعت بنسبة  %6.15و%5.15
عـلــى ال ـت ــوال ــي ،لـتـبـلــغ أس ـعــارهــا  $10.38و.$10.5
ّ
وسجلت أسهم االسمنت أكبر انخفاض خالل العام،
فتراجعت أسهم هولسيم بنسبة  %19.08لتصل
إلى .$11.75
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مجتمع وإقتصاد

والتحرك النتزاع الحقوق واملوقع.
فــي املشهد االنتخابي ،لــم يكن أكبر
ت ـك ـتــل ح ــزب ــي واثـ ـق ــا م ــن ال ـن ـت ـي ـجــة.
ف ـ ــ«ن ـ ـبـ ــض» األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة الـ ـث ــان ــوي ــن
ّ
ك ــان ي ـشــي بـ ــأن «ائـ ـت ــاف» األحـ ــزاب
ال ي ـخ ــوض ان ـت ـخ ــاب ــات س ـه ـلــة ،وأن
ّ
ستخبئ مفاجآت.
صناديق االقتراع
ّ
وت ــداول البعض بــأن «لغة املـحــادل»
ّ
ت ــراج ـع ــت ،وأن ه ـن ــاك تــوج ـهــا لــدى
ّ
األساتذة نحو عدم التقيد باللوائح
ّ
املـ ـع ــلـ ـب ــة ،وإن بـ ـ ــدا أن ال ـك ـث ـي ــر مــن
املقترعني الحزبيني سوف يلتزمون
بقرارات أحزابهم العليا ،وقد تجلى
ذل ــك فــي ســاعــات بـعــد الـظـهــر .لــذلــك،
اسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـ ـجـ ــو ال ـت ـن ــاف ـس ــي عـلــى
امل ـن ــدوب ــن ال ــذي ــن ي ـش ـك ـلــون الـهـيـئــة
الناخبة ،فتقاطروا إلى ثانوية عمر

فروخ الرسمية منذ الساعات األولى
لـفـتــح ال ـص ـن ــادي ــق ،وق ــد اق ـت ــرع 456
مندوبًا مــن أصــل  504مـنــدوبــن ،أي
بنسبة  .%90كــذلــك ،ت ــردد أن حركة
التشطيب تفعل فعلها بني محازبي
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وح ــرك ــة أم ــل،
أي داخ ــل التحالف الــواحــد ،مــا دفع
مسؤول املكتب التربوي في التيار،
روك م ـه ـنــا ،الـ ــذي ح ـضــر إل ــى مــركــز
االق ـ ـت ـ ــراع ،إل ـ ــى ن ـف ــي أن يـ ـك ــون ذل ــك
صحيحًا «فنحن على األقــل التزمنا
ب ــال ــائ ـح ــة  ،»%100م ــوض ـح ــا أن ـنــا
«ركــزنــا فــي الصيغة التوافقية على
التوازن الطائفي كي يشعر الجميع
بأنهم معنيون».
أمـ ـ ـ ــس ،رف ـ ـضـ ــت الـ ـ ـق ـ ــوى امل ـت ـح ــال ـف ــة
الـ ـق ــول إن ـه ــا ع ـق ــدت ات ـف ــاق ــا ضمنيًا
عـلــى ال ــرئ ــاس ــة ،ب ــل أرجـ ــأت الـحــديــث
عن املوضوع إلى ما بعد انتخابات
الـهـيـئــة اإلداري ـ ـ ــة ،وبــال ـتــالــي ال ي ــزال
هناك ثالثة مرشحني :نزيه جباوي
(ح ــرك ــة أم ـ ــل) وأحـ ـم ــد ال ـخ ـيــر (ت ـيــار
املستقبل) ومــرشــح للتيار الوطني
ّ
ال ـح ــر ل ــم ي ـف ـصــح ع ــن اسـ ـم ــه .إال أن
قـ ــراءة بـسـيـطــة ل ـتــوزيــع امل ـقــاعــد بني
الـ ـق ــوى ي ـظ ـهــر أن ح ــرك ــة أمـ ــل نــالــت
ال ـعــدد األدن ــى مــن املـقـ ّـاعــد (مقعدين
ف ـق ــط) م ــا ق ــد ي ـشــي بــأن ـهــا م ــوع ــودة
ب ــال ــرئ ــاس ــة .م ــع ذل ـ ــك ،رأى امل ـس ــؤول
ّ
التربوي في التيار الوطني الحر أن
أي اتفاق بني األحزاب يجب أن يكون
ً
شامال ،بمعنى أنه إذا تولى حزب ما
رئاسة إحــدى الــروابــط فال يستطيع
أن يتولى رئاسة رابطة أخرى.
ّ
إلى ذلك ،أظهر فرز األصوات أن أول
الــرابـحــن ،وهــو أحـمــد الخير (تيار
املـسـتـقـبــل) ،نــال  305أص ــوات ،فيما
حــاز أول الخاسرين جــورج سعادة
(ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـنـ ـق ــاب ــي املـ ـسـ ـتـ ـق ــل) 153
صوتًا.
وتضم الئحة الفائزين :أحمد الخير
( 305أص ــوات) ،نزيه جباوي (،)302
غ ــادة الــزعـتــري ( 298صــوتــا) ،حيدر
خليفة ( 298ص ــوت ــا) ،عـصـمــت ضو
( 295صـ ــوتـ ــا) ،م ــاه ــر م ــرع ــي (295
صــوتــا) ،مــرتــا دح ــدح ( 293صــوتــا)،
ع ـبــد امل ـن ـعــم ع ـط ــوي ( 292ص ــوت ــا)،
اليان الشالوحي ( 287صوتًا) ،علي
يــزبــك ( 286صــوتــا) ،طــونــي الـحــداد
( 284صــوتــا) ،سليمان جوهر (277
صــوتــا) ،وليد الحفار ( 277صوتًا)،
نــاصــر الظنط ( 276صــوتــا) ،أحمد
امل ـعــربــونــي ( 275ص ــوت ــا) ،جيلبير
ال ـس ـخــن (  275ص ــوت ــا) ،كـمـيــل ملو
(  272ص ــوت ــا) وط ــون ــي ن ـهــرا ( 272
صوتًا).

إضاءة

نهر الغدير ...عيب!
ظهر إلى جانبهما الوزير علي حسني خليل .كان يومها
محمد نزال
ّ
ُ
وزيرًا للصحة ،فقال" :نحن أمام كارثة" .املهم ،وعدوا بحل
ّ
يوجد "شيء" في لبنان اسمه نهر الغدير .لسبب ما ُي ّ
صر "األزمــة" .ســاروا في األزقــة ،فغطست أقدامهم في الوحل،
ٍ ّ
الجميع على تسميته كــذلــك .ال ب ــأس .فــي الــواقــع ،إن هذا وإل ــى جــانـبـهــم "ب ــاق ــة" أخ ــرى ِم ــن الـسـيــاسـيــن ،ال ــذي ــن ال
الشيء ،السائل غالبًا ،هو عبارة عن "مجرور" فاخرِ ...
ومن يــزال سبب وجــودهــم فــي تلك الجولة لـغـزًاِ ،منهم :النواب
ّ
صنف فريد جدًا .تصنيفه البيئيِ ،من قبل الخبراء ،يقع في قاسم هاشم وعلي املقداد وإميل رحمة" .جاكيت" األخير
ّ
ُ
ّ
املرتبة األولى ألكثر "األشياء" تلوثًا .هل ثمة لبناني يشاهد الـجـلـ ّ
ـديــة ال ـســوداء أضــافــت رون ـقــا خــاصــا للمشهد .كــان
َ
َ
نـ ّشــرات األخـبــار ،أو يـقــرأ الصحف ،لــم يسمع بــه سابقًا؟ يسير خلفهم األمــن العام للهيئة العليا لإلغاثة ،العميد
ّ
حتى لو نجا بنفسه ِمــن املتابعة الطوعية ،وهــذا صنف إبراهيم بشير ،القابع اآلن في السجن بتهمة "االختالس".
نــادر ،فأين ّ
يفر ِمن "دردشــة" سائق التاكسي أو صاحب اآلن ،مع أزمة "النورس" ومطمر "الكوستا برافا" واملطار،
ّ
الدكان أو "البنشرجي"؟ في
نهاية ّ األمــر ،حتمًا ،سيسمع عاد الحديث ُمجددًا عن نهر الغدير .هذا بحث منفصل.
ُ
ّ
ّ
بنهر الغدير .إنه ذاك "املجرور" املعتق ،الذي تفوق شهرته ،النهر ،أو املجرور الذي ينتحل صفة نهر ،هو قضية قائمة
في هذه البالد،
شهرة األمــازون والنيل والفولغا مجتمعة .بــذاتـهــا .عـشــرات آالف الـنــاس َيسكنون فــي املناطق التي
ّ
شبنا
اليوم وقد كنا صغارًا نسمع عن "أزمــة" الغدير في َيخترقها مجراه .أشبه بساقية .أكوام النفايات وسطه وعند
ّ
ّ
ّ
األشغال
ـر
ـ
ي
وز
ح
ـر
ـ
ص
ـام
ـ
أي
قبل
الشويفات.
م
السل
حـ ّـي
أطرافه يسهل رؤيتها ِمن الطائرة .مئات املصانع واملعامل
ً
ّ
ُ
العامة ،يوسف فنيانوس ،قائال" :إن مياه نهر الغدير لم تعد ترمي نفاياتها فيه ،فيصبح تارة لونه أبيض ،وأحمر تارة
ً
مياهًا ّ
ّ
عادية بل هي مياه مجارير" .بدا ّأن الوزير اكتشف أخرى ،وذات ّ
كيميائية
مرة فعال أصبح لونه أزرق .نفايات
ّ
ّ
األمر ّتوًا .لم تعد مياهًا عادية؟ حسنًا ،متى آخر مرة كانت قاتلة .قبل  11عامًا وقع طفل فيه ومات .مات غيره أيضًا.
ُ
ك ـ ــذل ـ ــك؟ أرشـ ـ ـي ـ ــف ال ـص ـح ــف،
يكفي أن تالمسه حتى تصاب
ّ
ع ـلــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ال ي ـع ــود بنا
بـتـســمــم .أت ــرب ــة ورمـ ــول وأب ـقــار
حيوانية ّ
ّ
أب ـع ــد ِم ــن أواخـ ـ ــر تـسـعـيـنـيــات
تتكدس
نافقة وأمـعــاء
اكتشف
الوزير
ّ
ـث
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي .ه ـن ــاك حـيـ
فيه .صرف صحي والكثير ِمن
ًا...
تو
األمر
نـجــد ت ـقــاريــر ش ـكــاوى الـنــاس
لم تعد مياهه ّ
"الكاكا" العائمة .يصل في النهاية
عادية؟
وصرخة "وين الدولة"؟ أرشيف
إلى البحر ،صحيح ،ولكن مسألة
ً
ُ
الـ ـصـ ـح ــف الـ ـ ــورقـ ـ ــي ،مـ ــا قـبــل
طيور النورس تصبح تفصيال
ّ
األبدي.
"املجرور"
ذاك
بحكايات
اإلنترنت ،يزخر أيضًا
عند معرفة أن القاطنني قرب "املجرور العظيم" أصبحوا
ّ
ُ
قبل أربــع سـنــوات ،ضربت املنطقة عاصفة قــويــة ،فطاف يألفون مرضًا يصيب العيون .ال يعرفون ما هــو .كذلك
ّ
ّ
الجلدية .ضيق تنفس .هذه أمور ُيمكن معاينتها
"املجرور" ليدخل ّ بيوت "الكائنات" القاطنة على ضفافه .البثور
خرب األثاث وتعطلت الكهرباء (الشحيحة أساسًا).
طافت مباشرةّ .أما السرطان ،ذلك امللعون ،وغيره ِمن األمراض
ِ
ّ
ّ
ً
ّ
َ
كلها .في ّ
حي السلم ال يوجد بنى
املنطقة
تحتية أصال .العميقة ...فمن يدري بأسبابها هناك؟ غير النهر ،في تلك
ُ َ
ّ
ّ
مجازيًا .ال،
هذا ليس تعبيرًا
حرفيًا ال يوجد .هكذا يقولها املنطقة شــيء ُيسمى محطة تكرير ،وه ــذه تجلب إليها
َ
ّ
رئيس ّ
بلدية الشويفات بصوته األجش .تصدر "مجرور" نفايات ومجارير ِمن مناطق بعيدة ،وذلــك تطبيقًا ملقولة
ّ
الغدير آنــذاك أخبار وسائل اإلعــام .أعلنت الحكومة ّ
حي "زيــادة في الخير"ُ .يقال إن "البنك اإلسالمي" قدم سابقًا
ّ
ّ
السلم "منطقة منكوبة" .مشاهد الــذل التي كانت تنقلها هبة بنحو  85مليون دوالر ِمــن أجــل "مشروع الغدير"...
الكاميرات صدمت كثيرين" .في هيك شي"! ساكنو تلك فأين هي؟ هناك حديث عن هبات أخرى موجودة أيضًا.
ً
املنطقة ،أو جيران "املجرور" بمعنى أدق ،هم في غالبيتهم ل ـكــن ،هــل ه ــذا مــوضــوع َيـحـتـمــل انـتـظــار الـهـبــات أص ــا؟
ِمن منطقتي الجنوب والبقاع .فجأة ،ظهر الفرسان على الحديث ليس عــن تزفيت طــريــق .عمومًا ،املسألة قديمة
ّ
ّ
ّ
ّ
الـســاحــة .نــزلــوا لـنـجــدة "امل ـحــرومــن" .إن ـهــم ن ـ ّـواب ووزراء
جدًا ،وأكثر ِمن مملة .حسنًاُ ،يمكن أن ُيقال لكل "املعنيني"
ّ
ّ
تلك "البيئة" .النائب علي ّ
عمار انتعل "جزمة"
جلدية .كان ال تفعلوا شيئًا .دعــوا كــل شــيء على ما هو عليه .دعوا
ً
صامتًا .بــدا حزينًا فعال .إلــى جانبه كــان الــوزيــر حسني الناس هناك يقضون مواتهم بهدوء بعدما اعتادوا األمر.
ّ
ً
الهزلية .لكن ،وأقله يعنيّ ،
ّ
غيروا اسم
ال ـحــاج ح ـســن .ب ــدا مـنـفـعــا .أل ـقــى "س ـتــريــو تــايــب" ب ــأداء بعيدًا عن العراضات
ممتاز .يحفظه عن ظهر قلب .كــان آنــذاك وزيـرًا للزراعة .النهر .عيب.

قطاع خاص
الصادرات في عام :2017
ّ
توقعات باالنتعاش بنسبة %6.5
التقرير الشهري الصادر عن مركز البحوث في مصرف ،SGBL
ّ
اللبنانية فــي عــام .2017
إلــى وجــود ب ــوادر بانتعاش ال ـصــادرات
ّ
ّ
ّ
بتحسن العالقات اللبنانية – الخليجية،
يربط املركز تحليالته
ّ
التي قد تنسحب تحسنًا في تدفق التجارة .فبحسب األرقام التي
ً
يستعرضها التقرير نقال عن إدارة الجمارك ،ارتفعت الصادرات
ً
بنسبة  %0.6وصوال إلى  2.7مليار دوالر أميركي خالل األشهر
ّ
نسبي
الـ 11األولى من عام  2016املاضي .وهو يأتي بعد استقرار
ّ
متتالية
في قيمة الصادرات خالل العام املاضي ،وبعد ثالث سنوات
من االنخفاض ،الذي بدأ مع تصاعد الصراع في سوريا ،وإغالق
البرية إلى العراق واألردن بني عامي  2013و.2015
طرق التجارة ّ
ّ
يشجع نمو صادرات السلع والخدمات في
إلى ذلك ،من املتوقع أن
عام  2017على إعادة فتح طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق
مع خفوت ّ
حدة القتال في بعض املناطق ّ
املحررة من "داعــش" .إذ
ّ
يستند التقرير إلى توقعات "املعهد التمويل الدولي" حول تسارع
ً
النشاط االقتصادي وصــوال إلى  %3.3خالل عام  ،2017بعد أن
ّ
حقق  %1.4في عام  ،2016مع ما يتبع ذلك من نمو صادرات السلع
ّ
الدولية البريطاني ،وذلك بنسبة
والخدمات ،بحسب مرصد األعمال
ّ
متوقعة تجاوز الــ %6.5لتصل إلى  19.6مليار دوالر أميركي في
عام  ،2017أي أعلى بنحو  1.2مليار دوالر أميركي عن عام ،2016
وإلى  20.8مليار دوالر أميركي في عام .2018
عمليًا ،بــدأ النشاط التجاري اللبناني يظهر عالمات ّ
تحسن منذ
ّ
النصف الثاني من عام  ،2016خصوصًا فيما يتعلق بتجارة اللؤلؤ
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ّ
واألحجار الكريمة ،التي تشكل أكبر فئة من الصادرات ،إذ ارتفعت
ّ
الخارجية بنسبة  %91.7ووصلت إلى  780.5مليون دوالر
املبيعات
أميركي ،ولو أنها ما تزال على مقربة من نصف مستوياتها قبل
ّ
السورية .فيما ارتفعت الـصــادرات إلى إيــران أيضًا بنسبة
األزمــة
 %72.5ووصلت إلى  15.4مليون دوالر أميركي.
ّ
إن تعزيز التوقعات حــول ّ
اللبنانية وتصاعد
تحسن الـصــادرات
نشاطها في عام  ،2017يستند إلى ارتباطها بالدوالر األميركي
ّ
حقق نتائج الفتة في نهاية العام املاضي ،بعد أن ّ
سجل اليورو
الذي
انخفاضًا إلى  1.04مقابل الدوالر ،وهو أدنى مستوى له منذ 13
عامًا ،وكذلك األمــر بالنسبة إلــى الجنيه املصري الــذي وصــل إلى
 18.1مقابل الدوالر ،بعد أن كان الدوالر يعادل  7.8جنيه منذ سنة.
وتترجم هذه األرقام على الواقع اللبناني ،بكون الصادرات إلى دول
ّ
ّ
الخارجية املربوطة بالدوالر
الخليج تشكل ربع إجمالي التجارة
ّ
األمـيــركــي ،فــي حــن تمثل الـتـجــارة مــع دول منطقة ال ـيــورو نحو
 %8من حجم التجارة .علمًا أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة %21
في عام  2017بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ،سينعش
ّ
السعودية التي
االقتصاد في دول الخليج العربي ،ومن ضمنها
ُّ
ّ
اللبنانية بعد جنوب أفريقيا ،وهي
تعد ثاني أكبر سوق للصادرات
أص ــدرت ميزانية  ،2017بحيث زادت نسبة اإلنـفــاق بنسبة %6
ّ
( 237.2مليار دوالر أميركي) ،كما أن ّ
اللبنانية
تحسن العالقات
ّ
ّ
بتحسن النشاط التجاري والسياحي اللبناني (يشار إلى أن
يبشر
ّ
ّ
اللبنانية ركدت بني  6.5و 6.8مليار
السياحية
صادرات الخدمات
دوالر منذ عام  2012بسبب التوترات السياسية مع دول الخليج،
إذا تراجعت نسبة الــوافــديــن السعوديني فــي عــام  2016وحدها
بنسبة .)%27.7

10

اإلثنين  16كانون الثاني  2017العدد 3080

رأي

ّ
ُ
روابط القرى الفلسطينية ...التاريخ الذي (يجب أل) يعاد
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

الرا كنعان *
ه ــل ي ـك ـ ّـرر ال ـت ــاري ــخ نـفـســه أم ن ـك ـ ّـرر ـ ـ ـ ن ـحــن ـ
أخطاءنا؟ قبل السلطة الفلسطينية ،حاولت
إســرائـيــل ابـتـكــار نـمــوذج يساعدها فــي حكم
الفلسطينيني عـبــر «نـخـبــة» محلية ّ
تعينها
ّ
وتفصل لها مقاسات عملها ودورها ،لكن
هي
هذا النموذج أسقطه الفلسطينيون بوعيهم
قـبــل ن ـضــاالت ـهــم ...تـلــك الـتـجــربــة ك ــان اسمها
روابط القرى.
ل ــم ي ـكــن لـيـغـيــب ع ــن بـ ــال م ـنــاحــم مـيـلـســون،
ال ـ ــذي كـ ــان م ـس ـت ـشــار الـ ـش ــؤون ال ـعــرب ـيــة في
ال ـح ـك ــم ال ـع ـس ـك ــري اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أه ـم ـي ــة مــا
ط ــرح ــه ال ـح ــاك ــم ال ـع ـس ـك ــري مل ــدي ـن ــة الـخـلـيــل
يـغـئــال كــرمــون عـلــى مــأدبــة الـعـشــاء فــي أحــد
ليالي تـمــوز ال ـحــارة مــن عــام  ،1979فــي بيت
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ع ـلــي ال ـج ـع ـبــري ف ــي الـخـلـيــل
حول إيجاد قيادات فلسطينية متواطئة مع
ال ـح ـكــم ال ـع ـس ـكــري اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وبــدي ـلــة من
«منظمة التحرير الفلسطينية» ،فهو الخبير
واملـتـخـصــص ب ــاألدب الـعــربــي واملـحــاضــر به
في الجامعة العبرية ،لذلك سارع إلى دراسة
ّ
التصورات العملية لتطبيقه
املقترح ووضع
على األرض.
جاءت فكرة روابط القرى إسرائيليًا بعد عدد
من األحداث التي دقت ناقوس الخطر خاصة
بعد انتخابات البلدية عام  ،1976التي فازت
فيها «قائمة لجنة التوجيه الوطني» املمثلة
عــن املنظمة .يـقــول بـســام الشكعة ،ال ــذي كان
رئيس بلدية نابلس« ،لقد حاول االحتالل من
أجل تحقيق غاياته طرح شعار الحكم الذاتي
من أجل تمريره وتطبيقه في األرض املحتلة،
لكنه فشل ،لذلك سعى ألن تتسلم البلديات
إدارة شؤون املواطنني الفلسطينيني ،فأجرى
انـتـخــابــات ب ـلــديــات فــي  1973ثــم انـتـخــابــات
أخرى في  ،1976كان من الواضح أن االحتالل
أراد ت ـط ـب ـي ــق الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ــذاتـ ـ ــي ك ـ ــي ي ـف ـصــل
فلسطينيي الداخل عن املنظمة في الخارج».
ي ـض ـي ــف ال ـش ـك ـع ــة ف ـ ــي شـ ـه ــادت ــه عـ ـل ــى تـلــك
املــرح ـلــة أن «ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة والـجـمــاهـيــر
بـ ــدأت م ـقــاومــة ه ــذه ال ـن ــواي ــا ،فـعـيـنــوا مــوعــد
االنتخابات ،وكانت الفترة التي مضت فترة
وعــي الجماهير حــول طبيعة الحكم الــذاتــي
وأهدافه ،واألخطار التي ترتبط به ...تشكلت
قــوائــم تشمل الـتـيــار الــوطـنــي مــن كــل الفئات
ونجحت قوائم لجان البلديات في كل املواقع
في الوطن».
ك ــان مــن ال ــواض ــح آنـ ــذاك أن إســرائ ـيــل ،وبـعــد
فشلها فــي الـسـيـطــرة عـلــى رؤس ــاء البلديات
ال ـ ـجـ ــدد ،س ـت ـس ـعــى لـتـشـكـيــل قـ ـي ــادة م ــوازي ــة
تتواطأ وسياساتها الداعية للسيطرة على
السكان وتمرير مخططاتها السياسية على
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،ب ـعــد إب ـع ــاد «مـنـظـمــة
التحرير» عن تمثيل فلسطينيي الداخل.
ح ــاول ــت إس ــرائ ـي ــل م ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط على
مجالس البلديات من أجل استعمالها أدوات
لـتـصـفـيــة ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ل ـكــن هــذه
امل ـجــالــس ق ــاوم ــت ،ف ـب ــدأ االحـ ـت ــال اتـهــامـهــم
بالتورط في النشاط السياسي.
ي ـ ــروي ال ـش ـك ـعــة أنـ ــه ع ـنــدمــا ت ـ ــرأس املـجـلــس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ف ـ ــي ن ـ ــابـ ـ ـل ـ ــس ،ح ـ ـضـ ــر (الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
اإلسرائيلي الــراحــل) شمعون بيريز ليسلمه
أوراق الـتـعـيــن .ويـضـيــف« :ك ــان واض ـحــا من
كالمه (بيريز) أن شرط استمرارنا هو تطبيق
القوانني وقرارات السلطات اإلسرائيلية ،وأنا
قلت له بصراحة :نحن تحت احتالل وعالقتنا
باالحتالل تحددها القوانني الدولية واملحلية،
األمر الذي لم يرق له نهائيًا .أثناء العمل مع
الحكام العسكريني تكرر الكالم نفسه :من أجل
نجاحكم فــي مهمتكم عليكم ال ـتــزام تطبيق
القرارات العسكرية ،لكن موقفنا كان واضحًا
ّ
وصــري ـحــا مـنــذ ال ـي ــوم األول لـتـســلـمـنــا مـهــام
ّ
عملنا فــي املجالس :مهمتنا كما وكلنا بها
الشعب أن ال نطبق ال ـقــرارات العسكرية وأن
نطبق قرارات شعبنا واحتياجاته».
ب ـعــد زيـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري ال ــراح ــل أن ــور
ُ
ال ـســادات ،وقبوله اتـفــاق كامب ديفيد ،كلفت
«لـ ـجـ ـن ــة الـ ـت ــوجـ ـي ــه الـ ــوط ـ ـنـ ــي» عـ ـل ــى أسـ ــاس
أنـهــا ق ـيــادة تمثل الـ ــذراع الـقــويــة فــي الــداخــل
للمنظمة ،وكانت تضم كل الفصائل واألحزاب
ومجالس البلديات ومــؤسـســات أخ ــرى .كان
هــذا قــوة نـفــوذ ضخمة للحركة الوطنية في
األراضي املحتلة ،األمر الذي دفع إسرائيل إلى
تجديد أساليبها ،لذلك شكلت روابــط للقرى
بديلة من مجالس البلدية و«لجنة التوجيه
الوطني» وأيضًا من املنظمة.
لـقــد وض ــع مـنــاحــم مـيـلـســون كــامــل خبرته

مصطفى دودين مع ميلسون والحاكم العسكري اإلسرائيلي في الخليل ورئيسي رابطة نابلس ورابطة رام الله

خالل المقابلة مع بسام الشكعة (األخبار)

األكاديمية بما يحمله من معرفة بالعقلية
العربية وإمـكــانــات التأثير فيها ،وخبرته
العسكرية بكونه مستشارًا للشؤون العربية
لــدى الحاكم العسكري التي أثمرت معرفة
واسـ ـع ــة ب ـط ـب ـي ـعــة امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي،
ليحكم رؤيـتــه حــول تشكيل رواب ــط الـقــرى،
وأراد م ـن ـهــا ت ـح ـق ـيــق عـ ــدة أه ـ ـ ــداف أهـمـهــا
محاولة تهميش وتجاوز القيادة الوطنية
الفلسطينية ،التي كانت قد صارت شرعية
بــانـتـخــابـهــا ف ــي امل ـجــالــس ال ـب ـلــديــة ،ولـيــس
أخيرًا الدفع إلى تكريس «املناطقية» بإنشاء
هـ ـ ــذه ال ـت ـش ـك ـي ــات مـ ــن «امل ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــن» مــن
القرى التي تقع خــارج صالحيات مجالس
البلدية ،وذلك في محاولة مكشوفة إلحداث
شرخ بني «املدينة» و«القرية» ،والبحث عن
شخصيات يمكنها أن تماثل الشخصيات
الوطنية التابعة لـ«منظمة التحرير» ،كما
يمكنها أن تؤدي هذا الدور بإتقان يجعلها
تنجح فيه.
وجــد ميلسون غايته في مصطفى دوديــن،
وه ــو وزي ــر ســابــق فــي الـحـكــومــة األردن ـي ــة،
وابـ ــن إحـ ــدى ال ـع ــائ ــات امل ـع ــروف ــة ف ــي بـلــدة
دورا ف ــي ج ـبــل ال ـخ ـل ـيــل ،ال ـ ــذي ل ـبــى طلبه
ووافق عليه ُليعلن تشكيل روابط القرى في
 ،1979وقــد أعطيت لها صالحيات واسعة
سـيــاسـيــة وخــدمــاتـيــة واق ـت ـصــاديــة ،لتكون
ً
بديال حقيقيًا من املجالس البلدية والقروية
التي لم تكن تخضع لرؤية إسرائيل.
وك ـم ــا ك ــان ــت ت ـلــك امل ـج ــال ــس أدوات ف ــي يد
«منظمة الـتـحــريــر» ،سـتـكــون ال ــرواب ــط أداة
في يد إسرائيل ،التي أعطت لدودين نفوذًا
كـبـيـرًا شـمــل حـتــى الـنـفــوذ األم ـنــي حـتــى لو
بـصــورة بسيطة .كــان الـهــدف منه واضحًا،
وه ــو تــرويــع الـسـكــان ،ومـقــابــل ه ــذا النفوذ
ثمة ثمن واضح هو «إعادة توجيه السلوك
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» ل ـي ـص ـي ــر وف ــق
رغبتها وسياساتها املختلفة.
إن الـ ــرؤيـ ــة اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مل ـي ـل ـس ــون فــي
التعامل مع فكرة روابــط القرى كانت تنبع
مــن رؤي ـتــه إل ــى الـعـنــاصــر املــركــزيــة الـثــاثــة
الـ ـت ــي رأى م ـي ـل ـس ــون أنـ ـه ــا تـ ـح ــدد الـ ـ ــوالء

سعيد ياسين وكان رئيس بلدية عصيرة

السياسي الفلسطيني ،أي املــال ،والتوصل
إلــى مراكز الـقــرار ،والـقــدرة على إلقاء القدر
األكبر من ُ الخوف في نفوس السكان ،وهذه
جميعها أعطيت لروابط القرى في جرعات
م ـتــزايــدة بــال ـتــدريــج ،كـمــا ح ــدده ــا الـبــاحــث
جيفري أرونسون.
إن مـحــاوالت إسرائيل اللعب على األصــول
العائلية و«املناطقية» لم يكن لها تأثير في
الشكعة تـحــديـدًا ،الــذي كــان فــي ذلــك الوقت
ق ــائ ـدًا ل ــ«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر» ف ــي األراض ـ ــي
املـحـتـلــة ،كـمــا وص ـفــه ال ـج ـنــرال دانـ ــي م ــاط،
ال ـ ــذي كـ ــان آنـ ـ ــذاك م ـن ـســق أن ـش ـطــة الـجـيــش
اإلســرائـيـلــي فــي األراض ــي املحتلة .ومــع أن
األخـيــر كــان يــرجــع بــاألســاس إلــى مــا كانت
هذه العائالت تلقاه من احترام واضح داخل
ّ
املجتمع الفلسطيني ،فإنه كان يعلم أيضا
طـبـيـعــة ال ـح ـس ــاس ـي ــات ال ـش ــدي ــدة ب ــن تـلــك
العائالت ورغبة كل منها في تصدر العمل
السياسي العام.
ً
الشكعة ،مثال ،ينحدر من إحــدى العائالت

ُ
أريد من الروابط
إضعاف صالحيات البلديات
وإحداث شرخ بين «المدينة»
و«القرية»
عجز ميلسون رغم عقليته
االستشراقية وخلفيته
األكاديمية والعسكرية عن
كسب الشكعة

املعروفة واملرموقة في مدينة نابلس ،وهذا
مــا حــاول الحاكم العسكري للمدينة آنــذاك
صنعه حــن طلب لـقــاء الشكعة فــي مكتبه.
ي ـقــول األخ ـي ــر« :دع ــان ــي ال ـحــاكــم الـعـسـكــري
وك ـ ـ ــان اسـ ـم ــه مـ ـص ــاف ــي ،وح ـي ـن ـم ــا وص ـلــت
كــان أمــامــه مجموعة مــن األوراق ،فقال لي:
بسام نحن حرنا في أسباب املظاهرات في
نابلس ،وبعد استخدام مخابراتنا وجدنا
أنك السبب ،وأن هناك عائالت تتظاهر ضد
عائلتك وهــي عائلة امل ـصــري؛ فــي محاولة
لــإيـقــاع بيننا .قـلــت لــه مــا يـجــب أن تعرفه
أنكم غرباء في هذه البلد وأنتم احتالل وال
تعرفون الوضع االجتماعي في مدينتنا .إن
ً
في دار املصري  12رجال ينادونني بخالي،
ك ـمــا أن نــائ ـبــي ف ــي ال ـب ـلــديــة ه ــو م ــن عــائـلــة
ً
املصري ،ظافر املصري ،وكان هذا الرد كفيال
بإنهاء املقابلة إلخفاق الهدف منها».
لـقــد ك ــان م ــن ال ــواض ــح أن مـيـلـســون بكامل
خبرته وعقليته االستشراقية ،التي تتعامل
مــع الــواقــع الفلسطيني بحرفة املستشرق،
وذك ــاء األكــاديـمــي ،وحسم العسكري ،عجز
ع ــن الـتـعــامــل م ــع ب ـســام الـشـكـعــة بوطنيته
وش ـ ـعـ ــوره ال ـن ـض ــال ــي وقـ ـ ــوة ص ــوت ــه كــونــه
مـنـتـخـبــا م ــن أبـ ـن ــاء شـع ـبــه ول ـي ــس مـعـ َّـيـنــا.
لقد كــان يحمل في داخله قــوة أبناء شعبه
الفلسطيني عــامــة ،وأب ـنــاء مدينته نابلس
خاصة ،وهنا يبدو ملحوظًا الشرعية التي
كــان يحظى بها هــؤالء الـقــادة والـقــوة التي
ك ــان ــوا يـمـتـلـكــونـهــا ف ــي ت ـلــك املــرح ـلــة خــال
تـعــامــل االح ـت ــال مـعـهــم ،ورف ـض ـهــم إم ــاءه
وتهديده ،مقابل غيابها في هذه األيام.
بــالـتــوازي مــع ذلــك ،باشر مصطفى دوديــن
العمل على نشر فكرة الــروابــط وتعميمها
ف ــي مـخـتـلــف امل ـن ــاط ــق ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة
بعد تشكيله رابطة القرى في الخليل ،التي
ح ــاول تمريرها فــي الـبــدايــة بــن املواطنني
مــن خــال اإلع ــان ظاهريًا أنها تعمل على
التنمية الريفية ،واستند بها إلى الجمعية
الزراعية التي كان يترأسها شقيقه.
بعد النجاح النسبي للرابطة فــي الخليل،
توسعت الــروابــط لتصير في سبع مناطق
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شذرات
إداريـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـض ـف ــة :رابـ ـط ــة ق ـ ــرى الـخـلـيــل
ب ــرئ ــاس ــة مـصـطـفــى دودي ـ ـ ــن ،ورابـ ـط ــة قــرى
بيت لحم برئاسة بشارة قمصية ،ورابطة
قـ ــرى ن ــاب ـل ــس ب ــرئ ــاس ــة جـ ـ ــودت ص ــوال ـح ــة،
ورابـ ـط ــة ق ــرى طــول ـكــرم بــرئــاســة مصطفى
مرزوق ،ورابطة قرى رام الله برئاسة جميل
الخطيب ،ورابطة قرى جنني برئاسة يونس
الـحـنـتــولــي ،وراب ـطــة ق ــرى قباطية برئاسة
محمد الراغب.
لقد كان النجاح النسبي للروابط نابعًا من
اإلجراءات التي مارستها سلطات االحتالل
بسحبها الـصــاحـيــات الـتــابـعــة للمجالس
البلدية كمنح رخص البناء ،باإلضافة إلى
ام ـت ـيــاز تـقــديــم طـلـبــات ل ـ ّـم الـشـمــل وإص ــدار
التصاريح ،كما أعطتها صالحيات تتعلق
بالتعليم والصحة ،األمــر الــذي دعــاهــا إلى
ت ـط ــوي ــر هـيـكـلـيـتـهــا الـتـنـظـيـمـيــة لـتـنــاســب
عملها ،ثــم إص ــدار صحف ناطقة باسمها
ومـعـ ّـبــرة عــن رؤيـتـهــا السياسية ك ــ«امل ــرآة»
و«أم القرى».
رابطة القرى في نابلس (عصيرة الشمالية)
تأخرت عن مثيالتها من الروابط في الضفة،
فقد أنشئت بقيادة جــودت صوالحة ،الذي
اختير ليكون نائبًا أول لــدوديــن في قيادة
روابـ ــط ال ـق ــرى ،وذل ــك فــي  ،1982/6/3وفــق
روايــة سعيد ياسني أحد أهم الشهود على
تلك املرحلة ورئيس بلدية عصيرة من عام
 2005حـتــى  ،2007وكـ ــان أي ـضــا أح ــد ق ــادة
إضراب املعلمني عام .1981
يـ ـق ــول ي ــاس ــن إن ت ــأس ـي ــس الـ ـ ــروابـ ـ ــط فــي
قـ ــريـ ــة عـ ـصـ ـي ــرة ك ـ ـ ــان وص ـ ـمـ ــة عـ ـ ـ ــار ،ل ــذل ــك
أح ــرق ــت ال ـ ـشـ ــوادر (ال ـخ ـي ــم) ال ـت ــي ُوض ـعــت
لالحتفال ،واندلعت اشتباكات .ويــواصــل:
«كـ ـن ــت أعـ ـم ــل مـ ــدرسـ ــا فـ ــي ب ـي ـتــا وش ــرح ــت
للطالب خـطــورة رواب ــط الـقــرى وأثــرهــا في
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي وس ـي ـئــات ـهــا وأن ـهــم
ق ـيــادة بـ ُـديـلــة مــن منظمة الـتـحــريــر فــي ذلــك
ال ــوق ــت .فـصـلــت م ــن عـمـلــي ف ــي  1981حتى
قــدوم السلطة الوطنية في  ،1994وفي ذلك
ً
الوقت فتحت محال لتصليح الكهربائيات
أغلقته املخابرات اإلسرائيلية ملدة  90يومًا،
باإلضافة إلى منعي من السفر».
كانت أيامًا سودًا وقاتمة على ياسني الذي
أكد أنه كان لروابط القرى في ُ عصيرة تأثير
قــوي ،ففي بــدايــة تشكيلها ،قتل ناشط من
منظمة التحرير ُ
ورمي على طريق عصيرة
نــاب ـلــس .وي ـس ـت ــدرك« :اسـتـطـعـنــا ب ـعــد مــدة
إيضاح األمور ألهل القرية وإقناعهم بمدى
س ــوء رواب ــط ال ـقــرى ،وب ــأن ال ـهــدف منها أن
ً
ت ـك ــون ب ــدي ــا م ــن مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر وأن ـهــا
صنيعة االحـتــال ،وهــي خــارجــة عــن نطاق
املـجـتـمــع الفلسطيني وأعـ ــرافـ ــه ...ســاعــدنــا
آنذاك املساوئ التي كانوا يمارسونها ،كما
ساعدنا في ذلك الوقت وجــود تصريح في
صحيفة الـقــدس مــن إيـهــود ب ــاراك قــال فيه
نحن (اإلســرائـيـلـيــن) حولنا رواب ــط القرى
إل ــى ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وهـنــا
ف ـه ــم سـ ـك ــان ع ـص ـي ــرة خ ـط ــورت ـه ــا وبـ ـ ــدؤوا
بمحاربتها معنا.
وي ـ ــواص ـ ــل امل ـع ـل ــم ح ــديـ ـث ــه« :عـ ـن ــدم ــا قــدنــا
نضالنا ضــد االح ـت ــال ،وق ــف إل ــى جانبنا
املـ ـن ــاض ــل بـ ـس ــام ال ـش ـك ـع ــة فـ ــي مــواج ـه ـت ـنــا
رواب ــط الـقــرى أو فــي إض ــراب املعلمني ،كما
وضع تحت تصرفنا قاعة االجتماعات في
الـبـلــديــة ...كــان ه ــؤالء ال ـقــادة الـقــوة املــوازيــة
ملنظمة التحرير فــي الــداخــل وق ــادوا العمل
ضد االحتالل».
ف ــي نــاب ـلــس ت ـح ــدي ـدًا ،ب ــدا ال ــرف ــض الـكــامــل
لــروابــط ال ـقــرى ،ثــم انـتـقــل إل ــى بــاقــي الـقــرى
حتى أحبطت ذلك املشروع ،فكانت النتيجة
ّ
أن االحتالل أقدم على إبعاد رؤساء البلديات
ف ــي املـ ــدن الــرئ ـي ـس ـيــة ،وع ـم ــل ع ـلــى تـحــويــل
ال ـح ـكــم ال ـع ـس ـكــري ف ــي فـلـسـطــن إل ــى إدارة
ً
سماها اإلدارة املــدنـيــة حتى تـكــون مدخال
إلدارة مدنية فلسطينية ،لكنها ،وفق رؤية
الشكعة «حكم ذات ــي» .ويضيف« :االحتالل
قرر شيئًا كان الناس قد سبقوه في رفضه
جماعيًا ،ففشلوا في هــذا املقترح ...لم يكن
ّ
جو القرى غريبًا عن املدن ،وكان الرأي العام
في القرى موازيًا للذي في املدن».
بعد افـتـتــاح «اإلدارة املــدنـيــة» اإلسرائيلية
في األول من تشرين الثاني  ،1981رفضتها
«لجنة التوجيه الوطني» ورأت أنها تكتيك
هــدفــه إن ـكــار حــق الفلسطينيني فــي تقرير
املـصـيــر وف ــي دول ــة لـهــم .ك ــان الـشـكـعــة ،كما
ي ـق ــول ج ـي ـفــري أرونـ ـ ـس ـ ــون ،م ـثــل مـيـلـســون
نفسه ،يرى أن «اإلدارة املدنية» ليست أداة

بسام الشكعة خالل تسلمه شهادة الدكتوراه
الفخرية من جامعة النجاح الوطنية

ورقة أرشيفية من صحيفة كانت
تصدرها روابط القرى

رئيس روابط القرى مصطفى دودين

للمصالحة بل للمجابهة ،فقد أعلن أن «هذه
ال ـه ـي ـئــات ال ـع ــدوان ـي ــة سـتـقــاتــل املــؤس ـســات
الــوط ـن ـيــة بــالــوســائــل ك ــاف ــة» .وم ــن ّأول ما
فعله ميلسون في ذلك الوقت األمــر بإغالق
ج ــام ـع ــة ب ـي ــر زي ـ ــت مل ـ ــدة ش ـه ــري ــن ل ـكــون ـهــا
انـطـلـقــت م ــع أخ ــوات ـه ــا م ــن ال ـجــام ـعــات في
الضفة كجامعة النجاح الوطنية وغيرها
فــي م ـظــاهــرات راف ـضــة لـ ـ ـ ــ«اإلدارة املــدنـيــة»،
فيما عمل اإلسرائيليون على إبعاد الشكعة
وزمالئه من رؤساء البلدليات ككريم خلف
وإبراهيم الطويل ،كما حاولوا اغتيالهم.
ول ـس ـل ـطــة ال ـح ـك ــم ال ـع ـس ـك ــري اإلس ــرائ ـي ـل ــي
تجربة سابقة في  1979حينما أمرت بإبعاد
الشكعة واعتقلته بــانـتـظــار تنفيذ ال ـقــرار،
والسبب كان رفضه املتكرر مقابلة الجنرال
داني ماط ،الذي كان منسق أنشطة الجيش
اإلسرائيلي في األراضي املحتلة ،وكان يريد
ربط شبكتي املياه والكهرباء النابلسيتني
ُبـشـبـكـتــي إس ــرائـ ـي ــل ،ل ـك ــن عـمـلـيــة اإلب ـع ــاد
ّ
غلفت باالدعاء اإلسرائيلي أن الشكعة «أقر
ق ـتــل اإلره ــاب ـي ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن للمدنيني
اإلسرائيليني على الطريق الساحلي في آذار
 ،»1978في إشارة إلى عملية دالل املغربي.
وإن كـ ــان عـ ـي ــزر واي ـ ــزم ـ ــان ،وه ـ ــو الــرئ ـيــس
اإلسرائيلي السابق ،قد صــرح بــأن ما قاله
الشكعة ليس هــو السبب ،بــل املــوقــف الــذي
ت ـص ــدر ع ـنــه ال ـك ـل ـمــات ،ف ـقــد س ـلــم واي ــزم ــان
بــأن األسباب الداعية إلــى إبعاد الشكعة ال
تستند إل ــى امل ـحــادثــة بـيـنــه وب ــن الـجـنــرال

م ــاط ،فـقــد كــانــت امل ـحــادثــة نـهــايــة الحكاية
وجـ ــزءًا مــن مـعـلــومــات كـثـيــرة مـتــراكـمــة عن
رئيس البلدية ،خاصة أنه ُ
«حذر في السابق
من املضي في نشاطاته االستفزازية».
في ذلك الوقت ،طرحت روابط القرى رؤيتها
السياسية دون تحفظ أو مــواربــة ،وكانت
تنشرها فــي املقابالت التي كانت تجريها
صحفها الـخــاصــة مــع قياداتها األول ــى ،أو
بالتصريحات التي كانت تعطيها لوسائل
اإلع ـ ـ ـ ــام امل ـخ ـت ـل ـف ــة .هـ ــم بـ ــدايـ ــة ي ـع ـت ــرف ــون
ب ــإس ــرائـ ـي ــل ،وه ـ ــم دع ـ ـ ــاة س ـ ــام ي ـطــال ـبــون
إسرائيل بــاالعـتــراف بالشعب الفلسطيني
وبحقوقه ،وطالبوا بإنهاء االحتالل ليكون
ً
ه ـ ـنـ ــاك بـ ـ ـ ــدال مـ ـن ــه «ع ـ ــاق ـ ــات حـ ـس ــن جـ ــوار
تتسم بالثقة واملحبة» ،كما قال دوديــن في
اجـتـمــاع لجميع ال ــرواب ــط نـشــرتــه صحيفة
«األنـ ـب ــاء» اإلســرائـيـلـيــة الـنــاطـقــة بالعربية
فــي عــددهــا فــي  .1982/12/26وقــال دوديــن
أيـضــا« :نعلن بكل صــراحــة أننا لسنا على
استعداد للدخول في أي مفاوضات تؤدي
إلى التنازل عن أي شيء من حقوقنا وإننا
ن ــؤم ــن إي ـم ــان ــا م ـط ـل ـقــا ب ـ ــأن ه ـ ــذه ال ـح ـقــوق
ستتحقق في يوم ما ولكن بأسلوب السالم
ولـيــس بــأسـلــوب اإلرهـ ــاب» ،كما نقلت عنه
«األنباء» في .1982/11/19
أمــا ج ــودت صــوالـحــة ،فـقــال فــي حفل تأبني
ي ــوس ــف ال ـخ ـط ـي ــب (رئـ ـي ــس رابـ ـط ــة ال ـق ــرى
فــي رام الـلــه ال ــذي اغـتـيــل عـلــى يــد «منظمة
الـتـحــريــر») ،إنـنــا «مــن هنا نـنــادي ونطالب
ب ــالـ ـتـ ـف ــاه ــم وب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر مــع
جميع األطـ ــراف املعنية لـحــل ه ــذه املشكلة
(الفلسطينية)» ،كما نقلت الصحيفة نفسها
فــي  .1982/12/2ه ــذه امل ــواق ــف السياسية
التي كانت في ذلك الوقت شديدة التحريم
والق ــت رفـضــا شعبيًا ووطنيًا ودفـعــت إلى
نبذ روابط القرى والتعامل معها بصفتها
جهة خيانية تتبع قوات االحتالل .وساهم
فــي هــذا مـمــارســات الــرابـطــة عبر استخدام
الـســاح ضــد املــواطـنــن اآلمـنــن وترويعهم
واالعـ ـت ــداء عـلــى مـمـتـلـكــاتـهــم ،وكـلـهــا أم ــور
عجلت في نهاية الروابط عام .1984
خ ــال تـصـفــح ك ـتــب ال ـت ــاري ــخ امل ـعــاصــر في
املنهاج الفلسطيني وغيره ُيالحظ تغييب
هذه املرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني،
ليس من كتب التربية الوطنية في املدارس
فحسب ،إنما من مناهج الجامعات ،خاصة
أن ـ ــه ب ــامل ـق ــارن ــة الـ ــازمـ ــة م ــا ب ــن مــرحـلـتــن
بشخوصها وبــآل ـيــات عملها وبـمــواقـفـهــا،
م ــع االع ـ ـتـ ــراف ب ــاخ ـت ــاف ال ــواق ــع وت ـط ــوره
ب ــن املــرحـلـتــن (راوب ـ ــط ال ـق ــرى ـ ـ الـسـلـطــة)،
فــإن هناك ما يرجعنا إلــى هــذه املقارنة في
امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي وط ـب ـي ـعــة ال ـ ـ ــردود على
الجانب اإلسرائيلي بل حتى في أبجديات
التفاوض معه.
إن ج ـ ـ ـ ــدال دان ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــاط وب ـ ـس ـ ــام ال ـش ـك ـع ــة
ح ــول عـمـلـيــة دالل امل ـغ ــرب ــي ،ال ـت ــي نقلتها
بالحرفية الصحف اإلســرائـيـلـيــة ،يجب أن
ي ــدرس ــه ك ــل سـيــاسـيـيـنــا ال ــذي ــن ي ـمــارســون
الـعـمــل الـسـيــاســي واإلداري أي ـضــا ،وكــذلــك
رده ال ـع ـن ـيــف والـ ـق ــوي ال ـن ــاب ــع م ــن تـعــامــل
أعــدائــه معه من منطلق أنــه إنسان شريف،
ك ـ ـمـ ــا وص ـ ـف ـ ــه مـ ـيـ ـلـ ـس ــون شـ ـخـ ـصـ ـي ــا رغـ ــم
عــدائــه الــواضــح لــه .وحينما رفــض الحاكم
العسكري لنابلس ل ـقــاءه ،فــرفــض الشكعة
فــي املقابل أن يلتقي بــه حينما طلب ذلــك،
خاطبه ذلك الحاكم بكل غطرسة« :أنت على
مــا يـبــدو ال تـعــرف أم ــام مــن تـقــف ،أنــت أمــام
الـحــاكــم الـعـسـكــري ال ــذي يستطيع سجنك
وإب ـ ـعـ ــادك»؛ ه ـنــا رد ال ـش ـك ـعــة« :أع ـ ــرف أنــي
ّ
املعي ملدينة نابلس
أمام الحاكم العسكري
يوسف لونتس .لكن على ما يبدو أنــك من
ال ي ـع ــرف أمـ ــام م ــن ي ـق ــف» ،وقـ ــال ل ــه بـنـبــرة
قوية« :أنت أمام بسام الشكعة رئيس بلدية
نابلس املنتخب ،ال ــذي مــن واجـبــه الحفاظ
على كــرامـتــه وكــرامــة بـلــده ،يحق لــي رفض
مقابلتك كما رفضت مقابلتي».
إن هــذا الـخـطــاب السياسي الـقــوي ال ينبع
من قــوة البالغة وحجتها بمقدار ما ّ
يعبر
عن املوقف الحقيقي ملا يجب أن يكون عليه
القائد من قوة وهيبة .لقد كان جزء من قوة
الشكعة ورفــاقــه نابعًا من قــوة شعبه الذي
يثق به ،كما كان يعرف دوره جيدًا وحجم
التفويض املعطى لــه .نحتاج إلــى أكثر من
ه ـ ــذا الـ ـن ـ ّـص ل ـن ـع ــدل ش ـي ـئــا م ــن بــوصـلـتـنــا
التي ال تشير إلــى أهــداف املشروع الوطني
الحقيقي الذي نسعى خلفه.
* كاتبة وإعالمية فلسطينية

«وزارات احتكار الكذب»
في دول الموز الناتوية
زياد منى
من املعلوم أن دول النظام الرأسمالي تدعي دومــا بأنها ملتزمة
بحرية تداول املعلومات من دون أي رقابة ،وأن لكل مواطن الحق
في التعبير عن رأيه ،ضمن حدود القوانني الجنائية املعمول بها.
لكننا الحظنا في العام املاضي أن الغرب أطلق حملة هستيرية
أطلق عليها اسم «عصر ما بعد الحقيقة» ،ارتبطت أساسًا بحملة
هيالري كلنتون الرئاسية ،التي انتهت بفشلها الذريع.
ال ـغ ــرب ال ـنــاتــوي االس ـت ـع ـمــاري ات ـهــم بـكــن ومــوس ـكــو عـلــى وجــه
التخصيص بأنها كانت وراء اخـتــراق مواقع املرشحة الفاشلة،
ونقل رسائلها التي تحوي أمــورًا يعاقب عليها القانون الجنائي
األميركي بالسجن ،ومعلومات عن عالقاتها مع املجمع الصناعي-
الحربي ورأس املال املالي في وول ستريت إلى «وكيليكس» بهدف
ترجيح كفة املرشح الجمهوري دونالد ترامب.
الهستيريا الـجـمــاعـيــة الـتــي أصــابــت ال ـغــرب االسـتـعـمــاري تجاه
روسيا والرئيس بوتني ،الذي وصفته املرشحة الفاشلة بأنه مثل
هتلر ،سببها الحقيقي هو انتهاء سيادتها اإلعالمية وأن قلة فقط
تصدق دعاياتها السياسية واالقتصادية واألخالقية املبتذلة .وكنا
تناولنا موضوع «إعــام الكذب» في أملانيا وغير ذلك في عرض
سابق ،وثمة مؤلفات جدية عديدة ال تــزال تصدر عن املوضوع.
لذلك فإن لجوء مواطنني في الغرب إلى وسائط اإلعالم /التضليل
الجديدة ،أي فيسبوك وتويتر ووكيليكس وروسيا اليوم التي تبث
بلغات كثيرة ،لالطالع على اآلراء األخ ــرى ،أمــر طبيعي ونتيجة
منطقية الستهبال وسائل التضليل الرسمية مواطني تلك الدول
الذين صاروا يميلون إلى اليمني املتطرف .إعالم الطبقات الحاكمة
انتهى دورها بسبب تحولها إلى أبواق للحكام وسياساتهم ،تمامًا
كما يحدث في كثير من بالدنا.
ال ـغــرب ال ــذي يـعـ ّـد نفسه محتكرًا الحقيقة املطلقة فــي مختلف
شؤون العالم ،لجأ إلى أسلوب عادة ما يلصقه بـ»دول املوز» ،التي
تتبع سياسات مستقلة عنه ،أال وهو تشكيل وزارات «إعــام» أو
ما يمكن تسميته تشكيل «وزارات الحقيقة» أو «وزارات احتكار
الكذب» .ولدينا هنا مثاالن من واشنطن وبرلني.
ّ
لنبدأ بواشنطن حيث وقع الرئيس أوباما يوم  23كانون األول من
العام املاضي ،أي نحو شهر قبل انتهاء واليته ،قانون National
 /2017 Defense Authorization Act for fiscal yearقانون
تفويض الــدفــاع القومي للسنة املالية  ،2017يحوي نصًا سمي
 /Portman-Murphy Counter-Propaganda Billوثـيـقــة
بورتمن  -مورفي ملواجهة نشر األكاذيب ،تطالب وزارة الخارجية
بإقامة «وزارة الحقيقة» ملواجهة الدعاية القادمة من جهات معادية
ومنها الصني ودول أخرى! ثمة تبعات عديدة لهذا القانون الكيدي
منها منع نشر اآلراء املخالفة («للحقيقة» القادمة من واشنطن)
في وسائل اإلعالم الوطنية واملحلية.
لنتذكر أن أدوات الغرب االستعماري ،ومنها املحرك غوغل وموقع
ـاركــة فــي التجسس على كــل سكان العالم ،وهي
فيسبوك ،املـشـ ِ
الحقيقة املوثقة التي كشفها سنودن ،قــرروا املشاركة في حملة
احتكار نشر األكاذيب بمحو كل خبر أو تعليق يرون أنه مخالف
لرأيهم وسياساتهم.
أمــا حكام أملــانـيــا ،الــذيــن فــورًا مــا يصابون بــأي هبل ينتشر في
الواليات املتحدة ،بادروا بدورهم إلى اتهام موسكو بأنها تدخلت
في انتخابات عام  ،2015وأنها تعد العدة للتدخل في االنتخابات
الـعــامــة فــي ال ـعــام ال ـجــاري .لــذلــك نشهد تـصــاعــد حملة حكومية
املنشأ مطالبة بتأسيس «مركز دفاع ضد األخبار امللفقةFake/
 ،›News Abwehrzentrumملواجهة مــا يطلقون عليه «عصر
ما بعد الحقيقة» يعني االستسالم .هــذا رغــم حقيقة أن املكتب
الصحافي للمستشارة األملانية يوظف  500مستخدم ،ثم يدعون
بأن ليس لديهم وزارة إعالم وتضليل!
«املركز» املقترح هدفه ،تضليل فئتني من السكان على نحو خاص،
هــم األتـ ــراك ،وأمل ــان روسـيــا املقيمون فــي الـبــاد الــذيــن يشكلون
مجموعة كبيرة من املسموح لهم املشاركة في االنتخابات الوطنية.
بعض سياسيي أملانيا من األحزاب الحاكمة يطالب بوضع قانون
يغرم ناشر «األكاذيب» ،من منظور الطبقة الحاكمة طبعًا ،نصف
مليون يورو في حال عدم إزالة الخبر «الزائف» من املوقع الرقمي
ضمن مهلة  24ساعة ،وهذا ما سيحصل ،في ظني.
مــرحـبــا بـعـضــويــة ال ـغــرب االس ـت ـع ـمــاري فــي معسكر دول املــوز
الشمولية ال ــذي يمنع أي إع ــام /تضليل مستقل ويهيمن على
وسائل اإلعالم /التضليل التقليدية بما يمكنه من تملك «احتكار
ال ـك ــذب» ،وال تختلف عـنــه ثـ ــورات الـنــاتــو وثـ ــواره ُوم ـف ـتــوه الــذيــن
ينشرون فتاوى الفتنة والتكفير ويشرعون الدمار وقتل األبرياء
وإبـ ــادة مـجـمــوعــات سكانية بأكملها ،اسـتـجــابــة لطلب مندوبي
رئيس شعبة في وزارة الخارجية من مشايخ الخليج الفارسي...
أذناب لندن.
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العالم

على الغالف
طهران :األفق
السياسي ينسد

ُ
ّ
ّ
يجزم محامون تابعوا القضية أن التدخل السياسي وجه مسار األحداث (أ ف ب)

خطا النظام في البحرين خطوة جديدة باتجاه التصعيد في البالد ،كأنه يريد عمليًا جر المعارضة السياسية إلى
وضابط
مواجهة في الشارع .فهو إثر إقدامه أمس ،على إعدام ثالثة شبان متهمين بقتل شرطيين اثنين ً
إماراتي في عام  ،2014ما أدى إلى اندالع تظاهرات احتجاج ضخمة ،دفع بالبالد نحو مرحلة لم تشهد مثيال لها

آل خليفة يشعلون البحرين:
إعدام ثالثة شبان ...بضغط خليجي
نادر المتروك
ّ
لـ ــم يـ ـك ــل ــف الـ ـنـ ـظ ــام فـ ــي ال ـب ـح ــري ــن
ّ
ن ـف ـســه ال ـت ـمــعــن ف ــي ص ـف ـحــة اآلثـ ــار
والـ ـت ــداعـ ـي ــات .ع ـلــى مـ ــدى يـ ــوم أول
مــن أم ــس ،اخ ـتــار أن يـبـقــى صامتًا
مثل وحش غادر ،فأوكل إلى األذرع
الـتــابـعــة لــه مهمة الـتـلــويــح بحلول
موعد إطالق الرصاص على صدور
ثالثة ناشطني محكومني باإلعدام
بتهمة تدبير تفجير وقع في شهر
آذار/م ـ ــارس  2014وأدى إلــى مقتل
الـضــابــط اإلمــاراتــي ط ــارق الشحي،
واث ـنــن آخــريــن مــن الـشــرطــة ،كــانــوا
ثالثتهم يشاركون في قمع تظاهرة
تــأبـيـنـيــة ألح ــد ضـحــايــا الـقـمــع ،في
بلدة الديه شمالي البالد.
ب ـ ــدا األمـ ـ ـ ــر ل ـل ــوه ـل ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ك ــأن ــه
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـف ــري ــغ ش ـح ـن ــة ال ـف ـشــل
امل ــزم ــن عـبــر اف ـت ـعــال م ـب ــارزة أخــرى
ع ـل ــى «م ـ ـيـ ــدان الـ ـح ــرب ال ـن ـف ـس ـيــة»،
وت ـص ــوي ـب ـه ــا ن ـح ــو ن ـ ـ ــزالء «س ـجــن
ج ـ ــو امل ـ ــرك ـ ــزي» وأهـ ــال ـ ـي ـ ـهـ ــم ،ع ـقــب
نـجــاح عـشــرة سجناء فــي األول من
الشهر الجاري بالهرب من السجن
ّ
املحصن بجيوش املرتزقة واألسوار
وكاميرات املراقبة.
ّ
وك ـ ـ ــان الـ ـظ ــن أن األم ـ ـ ــر ال ي ـت ـعــدى
ال ـت ــاع ــب ب ــال ـن ــاس ب ـعــدمــا أخـفـقــت
األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،بـ ـخـ ـب ــراتـ ـه ــا
وبخبرائها البريطانيني ،في إعادة
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى الـ ـه ــارب ــن ،وخ ــاص ــة
أن بـيـنـهــم الـسـجــن رض ــا الـغـســرة،
امل ـح ـك ــوم بــال ـس ـجــن ألك ـث ــر م ــن 200
للمرة الرابعة في
عام ،والــذي نجح ّ
الهرب ،حتى بات ُيلقب بـ«سكوفيلد
البحرين» .هكذا كــان التلقي بداية
ّ
لحكاية إعدام كل من سامي مشيمع
( 42عـ ــامـ ــا) ،عـ ـب ــاس ال ـس ـم ـيــع (27
عامًا) ،وعلي السنكيس ( 21عامًا).
لكن األمور أخذت بعد ساعات قليلة
مجرى آخر.
ّ
في بداية يوم السبت ،تلقت عوائل

ً
امل ـح ـك ــوم ــن بـ ــاإلعـ ــدام ات ـ ـصـ ــاال مــن
وحدة الشؤون القانونية في «سجن
ُ
جــو» ،وطـلــب منهم الحضور للقاء
أبنائهم ،في زيــارة «غير مجدولة».
الــزيــارة العائلية التي يترقبها في
ال ـع ــادة األه ــل وال ـس ـج ـنــاء ،تـحـ ّـولــت
هـ ــذه امل ـ ــرة إلـ ــى «م ــوع ــد ل ـل ـمــأســاة»
ك ـم ــا يـ ـق ــول والـ ـ ــد عـ ـب ــاس ال ـس ـم ـيــع.
ُ
فـ ــالـ ــزيـ ــارات ال ت ـع ـق ــد ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
(ي ــوم اإلج ـ ــازة الــرس ـم ـيــة) ،والـجـهــة
املـخـتـصــة ب ــإب ــاغ امل ــواع ـي ــد ليست
الوحدة القانونية في السجن.
وفي وقت الحق ،أكد تواصل األهالي
ّ
مع املحامني أن «االحتمال األســوأ،
الــوحـيــد» هــو ال ــذي يـطــرق األب ــواب.
ّ
ويـ ـش ــرح أحـ ــد امل ـح ــام ــن أن «األمـ ــر
كان واضحًا منذ أن أعلنت محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ال ـش ـهــر
ال ـجــاري حكمها الـنـهــائــي القاضي
بتثبيت حكم اإلعــدام ،بعدما كانت
قد رفضت حكم االستئناف».
وب ـي ـن ـمــا كـ ــان تـنـفـيــذ ح ـكــم اإلع ـ ــدام
ّ
معلقًا بتوقيع ملك البحرين ،حمد
بــن عيسى آل خليفة ،عـقــب صــدور
ّ
ق ــرار محكمة التمييز ،ف ــإن سلسلة
األحداث دفعت باملحامني إلى الجزم
بأن «التدخل السياسي» كان ّ
يحرك
مجرى األمــور ،وأن آل خليفة كانوا
ً
مدفوعني إلى توريط أنفسهم نزوال
عند ضـغــوط حـكــام دولــة اإلم ــارات،
ّ
يصرون على
آل نهيان ،الذين كانوا
تنفيذ حكم اإلعدام.
ومع انكشاف خيوط الجريمة ،ظهر
يــوم السبت ،بــادرت قــوى املعارضة
ّ
البحرينية إلــى تسلم زمــام األمــور،
فدعت إلى النفير العام وإلى النزول
إلى الشوارع ،لتشهد مناطق البالد
تـ ـظ ــاه ــرات واحـ ـتـ ـج ــاج ــات واس ـع ــة
لــم تتوقف إال لتعود بــوتـيــرة أكبر
فـ ـج ــر يـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ــن تـ ــأكـ ــد أن
ال ـس ـل ـطــات ن ـف ــذت جــري ـمــة اإلعـ ـ ــدام.
ومــع زخ ــات الــرصــاص االنـشـطــاري
الذي كانت تطلقه قوات النظام على

املتظاهرين ،انتشرت صباح أمس
صـ ــور ال ـش ـه ــداء ال ـث ــاث ــة ،وهـ ــم في
َ
املغتسل ،وقد خرقت جسد كل واحد
منهم أربع رصاصات ناحية القلب.

ّ
تسلمت المعارضة
زمام األمور فدعت إلى
النفير العام والتظاهر
واخ ـت ــار ال ـن ـظــام مـقـبــرة بـعـيــدة عن
املـنــاطــق الساخنة لكي يــدفــن فيها
الـشـهــداء الـثــاثــة ،بعيدًا عــن غضب
ّ
امل ــواط ـن ــن ،لـكــن ال ب ــد أن عـنــاصــره

س ـ ـم ـ ـعـ ــوا م ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات ال ـث ـك ـل ــى
ّ
ه ـت ــاف ــات ـه ــن ال ــداعـ ـي ــة إل ـ ــى إس ـق ــاط
ال ـن ـظ ــام وإلـ ـ ــى أن «ي ـس ـق ــط ح ـم ــد»،
ّ
ّ
املدججة
فيما كن محاطات بالقوات
ّ
صارخ
بالسالح ،وقد عبرن بصوت ُ
عــن الفخر بأبنائهم الــذيــن «قتلوا
شامخني».
ف ـ ـ ــي آخـ ـ ـ ـ ــر حـ ـ ــديـ ـ ــث قـ ـ ـب ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــدام
بـســاعــات ،أودع الناشطون الثالثة
وص ــاي ــاه ــم ع ـنــد أه ــال ـي ـه ــم .فـكــانــت
الـ ــوص ـ ـيـ ــة األسـ ـ ـ ـ ــاس ت ــأكـ ـي ــده ــم أن
«املـ ـط ــال ــب ال ـش ـع ـب ـيــة ب ـح ــاج ــة إل ــى
مزيد من التضحيات» ،وقال عباس
ّ
السميع ألهـلــه إن «دمـ ــاءه ستكون
فـ ـ ً
ـداء لـلــوطــن ،وإن عـلــى الـشـعــب أال

وساطة عراقية مع بن راشد ...بال نتائج
ذكر موقع «مــرآة البحرين» أمسّ ،أن اتصاالت جرت بني شخصيات عراقية سياسية
ورئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد (الصورة) ،يوم السبت ،لدفع البحرين نحو
وقف تنفيذ حكم اإلعدام ،إال أن األخير رفض.
وقال املوقع ّإن «رئيس املجلس األعلى اإلسالمي في العراق
ً
ال ـس ـيــد ع ـم ــار الـحـكـيــم أجـ ــرى اتـ ـص ــاال بـمـحـمــد ب ــن راش ــد
(الصورة) طلب فيه التدخل ،إال أن تلك الوساطة لم تفلح»،
وهــذا مــا أكــدتــه مـصــادر مــن «املجلس األعـلــى» لــ«األخـبــار».
ونقل املوقع أيضًا عن الصحافي محمد السواد أن «اتصاالت
أجــريــت مـســاء السبت بــن السياسي الـعــراقــي ال ـبــارز إيــاد
عــاوي ورئيس ال ــوزراء حاكم دبــي محمد بن راشــد لوقف
تنفيذ حكم اإلعدام في البحرين ،لكن األخير رفض».
ُيــذكــر ّأن ولــي العهد اإلمــاراتــي محمد بــن زاي ــد ق ــال ،خالل
مـشــاركـتــه عــام  2014فــي ع ــزاء الـضــابــط اإلم ــارات ــي طــارق
الشحي ،إنــه سيأخذ بــ«الـثــأر» ،فيما كانت وزارة الداخلية
قد نعته ،قائلة إنه كان يشارك ضمن قوة «أمــواج الخليج»
املنبثقة عن اتفاقية التعاون األمني الخليجي املشترك.
ووفق «مرآة البحرين»ّ ،
فإن ابن عم طارق الشحي هو مروان
الشحي الذي شارك في هجمات أيلول  2001في نيويورك،
فيما «ابن عمه اآلخر هو جاسم الشحي ،وقتل في حمص السورية نهاية  ،2013وكان
من ضمن مسلحي جبهة النصرة».
(األخبار)

أدان املتح ــدث باس ــم وزارة
الخارجي ــة اإليراني ــة به ــرام
قاس ــمي ،أم ــس ،إع ــدام املعتقل ــن
البحريني ــن الثالث ــة .وق ــال إن
ح ــكام البحري ــن يتحمل ــون
مس ــؤولية تبع ــات خطواته ــم
ا ّ
ملتطر ف ــة .
وأشار قاسمي إلى أن «غياب
الشفافية في سير املحاكمة غير
العادلة لهؤالء املواطنني الثالثة،
أمر أجمعت عليه األوساط
الدولية والحقوقية وكل املنظمات
الشعبية في أرجاء العالم».
كما أكد أن «النظام البحريني،
أظهر
بهذه الخطوة الطائشة،
ّ
مرة أخرى أنه ال يبحث عن حل
سلمي وفتح طريق إلنهاء األزمة
ّ
«يصر
البحرينية» ،موضحًا أنه
دائمًا على اتباع الحل األمني
والقمعي وأعمال القتل الوحشية
للمحتجني العزل» .وفيما لفت
إلى أن الشعب البحريني وزعماءه
السياسيني والدينيني ّواألوساط
الدولية يؤكدون على حل األزمة
البحرينية ،عبر الحوار ،فقد
أضاف إن «النظام البحريني يغلق
الطريق أمام أي نوع من التفاوض
والحوار السياسي ،يومًا بعد
يوم ،ويسوق البالد نحو انسداد
سياسي».
(األخبار)

يستكني حتى ينال الحقوق كاملة».
وأك ــد ال ـثــاثــة م ـج ــددًا بــراء ت ـهــم من
تهمة قتل الشحي ،وأعادوا حكايات
التعذيب الـتــي كــان هدفها جعلهم
ّ
يقرون بما لم يفعلوه.
وأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة
«ري ـ ـب ـ ــري ـ ــف» ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن ح ـق ــوق
االنسان ،التي تتخذ من لندن مقرًا
ّ
لـهــا ،أن عملية اإلعـ ــدام هــي األول ــى
فــي البحرين منذ عــام  ،2010وأول
عملية إع ــدام لبحرينيني مـنــذ عــام
 .1996وق ــال ــت م ــدي ــرة «ري ـب ــري ــف»،
مايا فوا ،في بيان ،إن اإلعدام يمثل
«خ ــرق ــا مـهـيـنــا ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي»،
مضيفة أن أح ـكــام اإلعـ ــدام صــدرت
«اس ـت ـن ــادًا إل ــى اع ـت ــراف ــات انـتــزعــت
بالتعذيب».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أدانـ ــت م ـق ـ ّـررة األم ــم
امل ـت ـح ــدة امل ـع ـنـ ّـيــة بـ ــاإلعـ ــدام خ ــارج
إطـ ــار ال ـق ــان ــون ،أن ـي ـيــس ك ــاالم ــارد،
عبر حسابها على موقع التواصل
«تـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــر» ،ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ال ـ ـ ّس ـ ـل ـ ـطـ ــات
الـبـحــريـنـ ّـيــة اإلع ـ ــدام ب ـحــق الـشـ ّـبــان
ّ
الثالثة ،معتبرة أن الحكم جــاء من
«خارج أطر القانون».
ّ
وبـيـنـمــا ُيـحـكــى أن قبيلة الشحي
اإلمــاراتـيــة ،التي يعود أصلها إلى
جبال إم ــارة رأس الخيمة الــوعــرة،
ّ
«كـ ــانـ ــت ت ـب ـح ــث عـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــأر» ،فـ ــإن
ّ
األكيد أن الدولة اإلماراتية حصلت
على مبتغاها ،لكنها لــن تجد في
البحرين ما ُيتيح لها إقامة «أعراس
االنـ ـتـ ـص ــار» .ف ــالـ ـش ــوارع واملـ ـن ــازل
ووجوه البحرينيني اكتست بسواد
ال ـحــداد ،وتـكـبـيــرات النفير ضجت
الغاضبة ـ
من املــآذن ،والتظاهرات
ّ
على طول البالد وعرضها ـ مزقت
م ـج ــددًا ظ ــام ال ـت ــواط ــؤ وال ـخ ــذالن
الـ ــذي تــآمــر ع ـلــى «ث ـ ــورة ال ـلــؤلــؤة»
منذ سنوات أو يزيد ،وكأن «ذكرى
ُ
الثورة في  14فبراير» کتب عليها
ه ــذا ال ـع ــام أن تـحــل قـبــل شـهــر من
الزمن.
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المعارضة :المعركة وجودية ونخشى الفلتان
عاد الجدل عن جدوى
ّ
سلمية الحراك المستمر
منذ  2011إلى واجهة
المشهد ّ
مجددًا ،وخاصة
مع خشية كثر من
مواصلة النظام الحاكم
سياسته وتصعيده
نور أيوب
وصـفــت «جمعية الــوفــاق الــوطـنــي»
امل ـع ــارض ــة م ــا ي ـجــري ف ــي الـبـحــريـ ًـن
ب ــأن ــه «ب ــال ــغ ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة» ،م ـطــال ـبــة
فــي بـيــان نــائــب األم ــن الـعــام حسني
الديهي ،بـ«فتح تحقيق دولي في كل
جرائم القتل واالنتقام ،واالضطهاد
الـ ـط ــائـ ـف ــي والـ ـت ــدمـ ـي ــر الـ ـحـ ـض ــاري،
والتي لم تتوقف منذ  ٦سنوات أمام
ّ
مــرأى الـعــالــم» .وأكــد بيان الجمعية
ال ـ ـتـ ــي يـ ـقـ ـب ــع أمـ ـيـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـع ـ ــام ع ـلــي
س ـل ـمــان ،ف ــي ال ـس ـجــون الـبـحــريـنـيــة،
«أن ما جــرى ويجري لن يزيدنا إال
ص ـم ــودًا وإصـ ـ ــرارًا ع ـلــى االس ـت ـمــرار
فـ ــي ال ـت ـم ـس ــك ب ــامل ـط ــال ــب ال ـشــرع ـيــة
العادلة».
وم ـث ــل «الـ ــوفـ ــاق» ،ت ـش ـ ّـدد امل ـعــارضــة
ب ـم ـخ ـت ـلــف أط ـي ــاف ـه ــا (داخ ـ ـ ــل ال ـب ــاد
ّ
التمسك بالخيار
وخــارج ـهــا) ،على
ً
الـسـلـمــي ،م ـش ـيــرة إل ــى «ع ــدم وج ــود
ّ
ٍّ
أي مــن اإلشـ ــارات الــدالــة على اتجاه
مسلك آخر».
األمور نحو
ٍ
لـكــن بــرغــم ذل ــك ،ف ــإن م ـصــدرًا رفيعًا
فـ ــي املـ ـع ــارض ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ي ـعــرب
ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،عــن
«عـ ـ ـ ــدم إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـتـ ـك ـ ّـه ــن ب ــوج ـه ــة
األم ـ ـ ــور» ،وخ ـصــوصــا أن الـسـلـطــات
البحرينية ،بمساندة سعودية ،تريد
م ــن ال ـ ـشـ ــارع «ال ـ ـخـ ــروج ع ــن م ـس ــاره
السلمي ،والــذهــاب نحو خيار نحن
ف ــي األصـ ـ ــل ف ــي غ ـن ـ ًـى عـ ـن ــه» .ووف ــق
ّ
التمسك بسلمية الحراك
املصدر ،فإن
يـ ــوازيـ ــه خـ ــوف س ــائ ــد م ــن إم ـكــان ـيــة
«ف ـل ـت ــان األمـ ـ ـ ــور» وص ـع ــوب ــة إع ـ ــادة
ضبطها لسببني؛ ّ
األول وهو مسعى
الحكومتني البحرينية والسعودية

السعودية

إلشـ ـع ــال املـ ـي ــدان ال ـب ـحــري ـنــي وجـ ـ ّـره
بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
س ـي ـم ـن ــح تـ ـل ــك الـ ـسـ ـلـ ـط ــات «ض ـ ـ ــوءًا
أخضر خليجيًا ـ أميركيًا ـ بريطانيًا،
ل ـس ـح ــق املـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة» .أم ـ ـ ــا ال ـس ـب ــب
الـ ـث ــان ــي ،ف ـي ـك ـمــن ف ــي وجـ ـ ــود بـعــض
ّ
التيارات التي «ملت الحراك السلمي،
وب ــات ــت ت ــرى ف ـيــه خ ـي ــارًا ال يـتــوافــق
ومقتضيات املرحلة».
صــدر
ـ
مل
ا
ـت
ـ
ف
ـ
ل
ـ
ي
ي،
وأمـ ــام ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـد
ّ
إلى أن مختلف القوى باتت متيقنة
ُ َّ
من أن «كل الخيارات مفتوحة ...وقد
تفشل بعض قوى الداخل في ضبط
ّ
ال ـ ـشـ ــارع إن اس ـت ـم ــر ح ــك ــام امل ـنــامــة
فــي منهج قمع الشريحة األكـبــر من
املجتمع البحريني».
وم ـ ــن ب ـ ــاب ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ال ـخ ـش ـيــة
مــن «ال ـف ـل ـتــان» ،فـقــد أش ــارت بيانات

متعددة أمس ،إلى إمكانية «املواجهة
املباشرة» مع قوى النظام امللكي .وقد
لفت بيان «ائتالف شباب  14فبراير»
إلـ ـ ــى أن تـ ــداع ـ ـيـ ــات هـ ـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة
ّ
الخليفيني،
البشعة «لن تنحصر في
ّ
ب ــل إن ش ــرره ــا سـيـتـطــايــر ل ـي ـطــاول
ّ
مصالح الداعمني وال سيما الحكومة
ّ
ّ
البريطانية» ،مضيفًا إن «الشعب لن
ي ـهــدأ ل ــه بـ ـ ــال ...ب ــل س ـيــزلــزل األرض
ّ
ت ـحــت أق ـ ــدام الـخـلـيـفـ ّـيــن واملـحـتــلــن
الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــن ،وسـ ـيـ ـك ــون ع ـل ــى ق ــدر
ّ
ّ
املـســؤولـ ّـيــة الـشــرعــيــة والــوطـنــيــة في
اتـ ـخ ــاذ املـ ـ ــواقـ ـ ــف ...وس ـت ـك ــون ردود
األفعال املدروسة هذه ّ
املرة».
ّ
ويـ ـش ــرح م ـص ــدر رف ـي ــع أن «الـ ـث ــورة
انـطـلـقــت سـلـمـ ّـيــة وال تـ ــزال كــذلــك ما
دامــت جميع قــوى املعارضة وعموم
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ـ ّـي ــة تـ ــؤمـ ــن ب ـه ــذه

يخشى البعض من أن تقود الجريمة نحو التخلي عن السلمية (عن مواقع بحرينية)

ّ
املنهجية» ،مستدركًا بأن «التطورات
املستقبلية في البحرين واإلقليم قد
تحتم فتح الـخـيــارات كــافــة مــن دون
استثناء».

االنجرار نحو الفلتان هو
مسعى بحريني ــ سعودي
إلشعال الميدان
لـ ـك ــن وإن كـ ــانـ ــت ك ـ ــل االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت
مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة ،فـ ـ ـ ــإن صـ ـبـ ـغ ــة الـ ـ ـح ـ ــراك
السلمي ال ت ــزال قائمة بـ«الحضور
الجماهيري في الساحات وامليادين
بـ ـشـ ـك ـ ٍـل مـ ـتـ ـص ــاع ــد» ،وفـ ـ ــق املـ ـص ــدر
ً
نـفـســه .ويــؤكــد أن ــه «م ــا ك ــان مـقـبــوال

قبل ستة أع ــوام مــن تحقيق لبعض
ّ
املعيشية لم يعد اآلن كذلك،
املطالب
فـسـقــف امل ـطــالــب ارت ـف ــع وال ـخ ـي ــارات
لتحقيقها تعددت ،واملعركة أصبحت
معركة وجود مع استمرار النظام في
تجنيس األجانب».
ّ
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو أن الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــن
ّ
مطروحان ،فيما يظهر أن البحرين
والـ ــدول الــداعـمــة لـهــا ،وعـلــى رأسـهــا
السعودية ،تريد توجيه األمور نحو
التصعيد وهذا «ما تدركه كل أطياف
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة» .وتـ ـبـ ـق ــى «ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
مرهونة بخطوات املنامة تجاه كبار
رمــوز املعارضة البحرينية ،وأولهم
املــرجــع الديني عيسى قــاســم» ،وفق
ّ
ـدر م ــطـ ـل ــع ي ـ ـحـ ــذر ف ـ ــي ال ــوق ــت
مـ ـ ـص ـ ـ ٍ
نفسه من خطورة تجاوز «الخطوط
الحمر».

حزب الله :اإلعدام يقود نحو
مستقبل مجهول
أدان حزب الله «الجريمة التي ارتكبتها السلطات البحرينية»،
مضيفًا ّإن املسؤولية يتحملها «النظام البحريني واألنظمة العربية
والدول الغربية التي تقدم له الدعم والحماية ،وهي جزء من الجريمة
الكبرى التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب البحريني ،من خالل
مصادرة حقوقه القانونية واملدنية وفرض حالة من اإلرهاب والقمع،
ً
وصوال إلى القتل املمنهج في السجون بالتعذيب ومن ثم باإلعدام».
واعتبر حزب الله أن «الصمت املطبق الذي يعم العرب والعالم إزاء
هذه الجرائم ،وتواطؤ وسائل اإلعالم في تغييب هذا اإلهدار لحياة
الناس وكراماتها على أيدي النظام البحريني ،يجب أن يكون محل
إدانة واستنكار كل القوى الحية في مجتمعاتنا وفي أمتنا ،ويجب
أن يقابله أوسع حملة تضامن من األصوات ّ
الحرة مع هذه الدماء
البريئة ومع تضحيات الشعب البحريني املظلوم ،إليصال صوته
املقموع وكشف فظاعة املمارسات التي ترتكب بحقه».
وقال البيان« :لقد بات من الواضح أن عملية اإلعدام هذه سوف
تطيح أي فرصة إليجاد حلول سياسية لألزمة في البحرين،
وسوف تقود البالد نحو مستقبل مجهول بما يهدد االستقرار
في البحرين نفسها وفي املنطقة كلها» ،خاتمًا« :إننا في حزب
الله ،إذ نقدم أحر مشاعر العزاء ألهالي الشهداء الثالثة ،وللشعب
البحريني املكلوم وقيادته الصابرة الواعية ،فإننا على يقني بأن
هذا الشعب سيواصل نضاله حتى تحقيق كل املطالب املشروعة
واملحقة التي ينادي بها منذ سنوات».

احتجاجات داعمة للبحرينيين في القطيف

كاملعتاد ،لم ّ
يمر خبر إعدام الشبان املعارضني الثالثة
فــي الـبـحــريــن ،م ــرور ال ـك ــرام عـلــى أب ـنــاء املـحــافـظــات
الشرقية في السعودية .املنطقة التي ارتبطت طوال
ال ـس ـن ــوات ال ـســت املــاض ـيــة ب ـمــا يـ ــدور ف ــي ال ـجــزيــرة
املـجــاورة لها (البحرين) ،شهدت أمــس احتجاجات
عـلــى خلفية إع ــدام الـسـلـطــات البحرينية املعتقلني:
عباس السميع ،سامي مشيمع وعلي السنكيس.
وعـ ـ ّـمـ ــت ح ــال ــة غ ـض ــب م ــدي ـن ــة ال ـق ـط ـي ــف وب ـل ــدات ـه ــا
املجاورة ،استنكارًا ملا قامت به حكومة املنامة .وفي
ّ
بلدة العوامية ،مسقط رأس الشيخ نمر باقر النمر
عمت حالة غضب مدينة القطيف وبلداتها المجاورة (األخبار)
الذي قاد االحتجاجات في املنطقة عام  2012عقب
دخــول قــوات «درع الـجــزيــرة» ،التي قادتها الرياض،
إلــى البحرين للمشاركة فــي قمع االنتفاضة هناك
(قـبــل أن تـقــوم السلطات السعودية باعتقال النمر
وإعدامه قبل عــام) ،خرج شبان غاضبون للتظاهر
احـتـجــاجــا عـلــى عملية إعـ ــدام الـبـحــريـنـيــن الـثــاثــة،
وكــذلــك الستنكار حــادثــة وفــاة جابر العقيلي الــذي
قضى تحت وطأة التعذيب ،وفق مصادر ،في مركز
الشرطة بجزيرة تاروت السعودية.
وق ــام املحتجون بقطع بعض الـطــرق الرئيسية في
البلدة ،عبر إشعال إطارات السيارات .وقال ناشطون
على موقع التواصل «تويتر» إن املتظاهرين أغلقوا
ال ـشــارع امل ــؤدي إلــى نقطة تفتيش الـنــاصــرة .ورفــع
الـشـبــان الـغــاضـبــون الف ـتــات كـتـبــت عليها ع ـبــارات
إدانــة للنظام السعودي .وقالت مصادر لـ»األخبار»

إن قــوات األمــن السعودية دخلت إلى العوامية برتل
كبير من السيارات الرباعية الدفعّ ،
وسيرت دوريات
في شــوارع البلدةّ .
وشيع عصر أمس أهالي جزيرة
تاروت ،التابعة ملحافظة القطيف ،جابر العقيلي (45
عامًا) .وأوقفت السلطات العقيلي ،قبل نحو عشرة
أيام ،وتحديدًا في السادس من كانون الثاني الجاري،
بتهمة دخــولــه إل ــى منطقة بـحــريــة م ـح ـظــورة ،ومــن
ثــم اقـتـيــاده إلــى مــركــز شــرطــة جــزيــرة ت ــاروت ،وفق

مصادر .وبعد أسبوع على انقطاع أخبار العقيلي،
تسلم ذووه الجثة.
يشار إلى أن بلدة العوامية تشهد توترًا كبيرًا منذ
مــدة ،يترافق مــع حمالت إعالمية ضــد أبـنــاء البلدة
امل ـعــارضــن ،مــع إع ــان الـسـلـطــات رغبتها فــي هــدم
حي املسورة التاريخي ،بحجة التحسني العمراني.
حجة يرفضها أبناء العوامية ،ويضعونها في خانة
العملية االنتقامية من البلدة املعروفة بمعارضتها،
مستشهدين على ذلــك بــأن مخطط السلطات لهدم
قــرابــة  400مبنى فــي الـحــي تــزامــن مــع اإلع ــان عن
ّ
ويعد حي
مشروع لترميم قرية تراثية في نجران.
املسورة من األحياء التاريخية في املنطقة الشرقية،
وي ـح ــوي مـبــانــي وم ـن ــازل ي ـعــود عـمــرهــا إل ــى مـئــات
السننيّ ،
وشيد بعضها على الطراز العمراني القديم.
ويتعرض سكان الحي لضغوط من قبل السلطات
لـلـقـبــول بــالـتـخـلــي ع ــن م ـنــازل ـهــم ،ك ــان م ــن ب ــن هــذه
املضايقات محاولة قطع التيار الكهربائي عن الحي
قبل أي ــام .ونـفــت مـصــادر ل ــ»األخ ـبــار» مــا أشـيــع عن
شــروع السلطات بهدم الحي وأن األخـيــرة «ال تــزال
تـضـغــط ع ـلــى املـ ــاك لـلـبـيــع ،فـيـمــا ال تــوفــر أس ـعــار
التثمني ثمنًا لشراء مسكن بديل» ،عازية التريث في
الخطوة إلى مخاوف من ردة فعل األهالي.
وع ــن امل ـع ـلــومــات ال ـتــي ت ـضــع عـمـلـيــة ه ــدم امل ـســورة
فــي إطــار نية النظام التخلص مــن وجــود مسلحني
يصفهم بـ»اإلرهابيني» يتحصنون داخل الحي ،رأى

قيادي في الحراك املعارض أنه «إذا كانت الدولة تدعي
ذلك ،فيجب تحديد البيت الذي يوجد فيه املسلحون،
إذ ال يعقل وجود املسلحني في جميع البيوت حتى
تهدمها كلها».
ويرى املصدر املعارض أن ما جرى يأتي في سياق
«القمع واالضطهاد» املتواصل في كل من البحرين
واملنطقة الشرقية ،وأن ما حــدث «لــم يكن يتيمًا في
مشهد الـحــراك السلمي الــذي دخــل عامه الـســادس،
ولكن اليوم وأكثر من أي وقت مضى تتجه األنظار
ً
نحو خيارات لم تكن محال للتداول سابقًا ،والشعور
املختلط بالحزن والغضب اليوم قد يشكل انعطافة
جــديــدة فــي مـســار ال ـثــورة فــي الـبـحــريــن ،وق ــد يقود
األم ــور إل ــى مــا ال تحمد عـقـبــاه ،إذ تغيب كــل آفــاق
الحلول السياسية السلمية».
في املقابل ،يرسل النظامان السعودي والبحريني
إش ـ ـ ـ ــارات اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى س ـي ــاس ــة ت ـع ـم ـيــم صـفــة
«اإلره ــاب» لتشمل املعارضني السياسيني ،بموازاة
إقفال باب الحوار .وإذ يؤكد االجتماع األول لرؤساء
أرك ــان  14دولــة مشاركة فــي «التحالف اإلســامــي»
(ت ـحــالــف مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان) ف ــي ال ــري ــاض ،أم ــس،
«م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب» وتـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ع ـلــى وجــه
الـخـصــوص ،يـبــدو ّأن أول ــى نـيــران هــذا التحالف لن
تصيب إال املعارضني السياسيني ،في تزامن «غير
بريء» ،وفق املصدر.
(األخبار)
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الجيش يقترب من الفيجة ...وموسكو دعت ترامب لحضور
ّ
مع تعثر جهود التهدئة في منطقة وادي بردى تباعًا ،واقتراب
موعد المحادثات المرتقبة في العاصمة الكازاخية أستانةُ ،ينتظر أن
تحمل األيــام المقبلة تطورات مهمة بعد وصول الجيش السوري
إلى تخوم بلدة عين الفيجة وإصراره على حسم أزمة مياه دمشق
بعيدًا عن أروقة المحادثات
ّ
تعرضت جهود التسوية واملصالحة
ف ــي م ـن ـط ـقــة وادي ب ـ ـ ــردى ،أول مــن
جديدة تضاف إلى
ـس ،النتكاسة
ّ
أمـ ّ
سجلها الطويل املتعثر ،إثر اغتيال
أحــد أهــم منسقي عملية املصالحة
ف ــي املـنـطـقــة ،ال ـل ــواء املـتـقــاعــد أحـمــد
غـ ـضـ ـب ــان ،خ ـ ــال مـ ـغ ــادرت ــه مـنـطـقــة
عني الفيجة بعد عقده اجتماعًا مع
ع ــدد م ــن قـ ــادة ال ـج ـمــاعــات املسلحة
فــي املـنـطـقــة .ونـقـلــت وكــالــة «ســانــا»
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة عـ ــن م ـ ـصـ ــادر أهـ ـلـ ـي ــة أن
«إرهــابـيــن أطلقوا الـنــار على أحمد
الغضبان ،بعد خروجه من اجتماع
مــع متزعمي املجموعات اإلرهابية
املـسـلـحــة فــي قــريــة عــن الـفـيـجــة ،ما
أدى إلى استشهاده».
وع ـقــب حــادثــة االغ ـت ـيــال ،شـهــد يــوم
أم ــس ت ـجــددًا لـلـعـمـلـيــات العسكرية

أكدت «الهيئة العليا»
المدعومة من الرياض
دعمها للمحادثات
عـلــى ع ــدد مــن م ـحــاور ق ــرى ال ــوادي،
تمكنت خاللها وحــدات الجيش من
التقدم والسيطرة على معظم بلدة
عني الخضرة ومرتفع رأس الصيرة
املطل على بلدتي عني الفيجة ودير
م ـق ــرن .وب ـت ـقــدم الـجـيــش داخـ ــل عني
الـ ـخـ ـض ــرة ،أصـ ـب ــح ع ـل ــى ب ـع ــد نـحــو
 1.5كيلومتر مــن محطة ضــخ املياه
الرئيسية فــي عــن الفيجة ،ونصف
املسافة إلى حدود البلدة السكنية.
وم ــع ت ـق ـ ّـوض ال ـهــدنــة املــؤق ـتــة الـتــي
رافـ ـ ـق ـ ــت مـ ـس ــاع ــي الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،ن ـفــت
الجماعات املسلحة مسؤوليتها عن
اغتيال الغضبان ،ملقية باملسؤولية
عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا
خرجت اتهامات مباشرة من بعض
املؤيدين لـ«حركة أحرار الشام» ،إلى
«جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة)
بقتله .وق ــال أحــد أعـضــاء «الحركة»
ع ـم ــر الـ ـش ــام ــي ،ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه عـلــى
«تــوي ـتــر»« :ال أش ــك لــوهـلــة أن (فتح
الشام) هي من قتلت الوسيط أحمد
الغضبان في وادي بــردى» ،مضيفًا
إن «ال ـغ ـض ـبــان رج ــل ط ـيــب تــوافـقــت
الحكومة والثوار على كونه وسيطًا،
ويجب على الفصائل الثورية الحرة
ف ــي وادي ب ــردى أن تـعـتـقــل قــات ـلــه...
وتحاكمه».
ومــع تقدم الجيش ،وربـطــا باقتراب
م ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات امل ــرتـ ـقـ ـب ــة فــي
أستانة ،قد تقود الضغوط اإلقليمية
ـ ـ ـ ـ تـ ـح ــديـ ـدًا الـ ـت ــركـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ إل ـ ــى إرغ ـ ــام
املسلحني عـلــى إنـجــاز الـتـســويــة مع
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة أن
املبعوث األممي إلى سوريا ستيفان
دي ميستورا ،كان قد أشار إلى عقد
اجتماعات روسية ـ تركية مشتركة
ل ـح ــل م ـل ــف وادي بـ ـ ــردى ،م ــن دون
إعــان وصولها إلــى أي نتائج على
األرض.
الـحــرص التركي على حصد الثمار
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـع ـقــد مــؤت ـمــر أس ـتــانــة،
والـ ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى ت ـســويــة
ع ــن ال ـف ـي ـج ــة ،ك ـ ــان ق ــد أث ـ ــر مـسـبـقــا

عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــف ج ـ ــزء م ـ ــن املـ ـع ــارض ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـس ـل ـح ــة ال ـت ــي أب ــدت
ت ــرح ـي ـب ـه ــا بـ ـحـ ـض ــور املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،إذ
عبرت «الهيئة العليا للمفاوضات»
املعارضة ،أول من أمــس ،عن دعمها
ملحادثات أستانة املرتقبة في الثالث
والعشرين من الشهر الجاري .وأكدت
في بيان أصدرته في ختام اجتماع
ل ـه ــا اس ـت ـم ــر ي ــوم ــن فـ ــي الـ ــريـ ــاض،
«دعمها للوفد العسكري املفاوض»،
مـعــربــة عــن أمـلـهــا ب ــأن «يـتـمـكــن هــذا
اللقاء من ترسيخ الهدنة» .وفيما لم
يوضح البيان ما إذا كانت «الهيئة»
ق ــد ُدع ـي ــت إل ــى م ـح ــادث ــات أس ـتــانــة،
أشار إلى أن «بحث املسار السياسي
هــو مـســؤولـيــة دول ـيــة يـجــب أن تتم
تحت مظلة األمم املتحدة وبإشرافها
الكامل».
وفـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــور الفـ ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـس ــار
امل ـح ــادث ــات ،أك ــد ال ـفــريــق االنـتـقــالــي
للرئيس األميركي املنتخب دونالد
ترامب ،أول من أمس ،أنه تلقى دعوة
ل ـل ـح ـضــور ف ــي أس ـت ــان ــة ،عـلـمــا بــأنــه
يـتـسـلــم ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ـع ـشــريــن من
الشهر الـجــاري .وقــال الناطق باسم
فــريــق ت ــرام ــب ،ش ــون س ـبــاي ـســر ،في
حــديــث إل ــى وكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس»:
«لقد تلقينا طلبًا للمشاركة» ،ملمحًا
إلى أنه لم يتم إرسال رد بعد .ولفتت
الوكالة إلــى أن الــدعــوة جــاءت خالل
ات ـص ــال جـ ــرى أواخـ ـ ــر ك ــان ــون األول
املنصرم ،بني مايك لني الذي اختاره

سوريون يتحضرون لمغادرة بلدة عين الفيجة (أ ف ب)

ت ـ ــرام ـ ــب ملـ ـنـ ـص ــب مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ــن
القومي األميركي ،والسفير الروسي
في واشنطن سيرغي كيسلياك.
ّ
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ح ـ ـ ــث وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ج ــون ك ـيــري،
أمس ،إدارة ترامب املقبلة على «قبول
دعــوة روسـيــا لحضور املـحــادثــات».

ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن
كـيــري قــولــه عـقــب «مــؤتـمــر للسالم»
في الشرق األوسط عقد في باريس،
إنــه يأمل أن يحرز االجتماع بعض
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم وي ـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى اس ـت ـئ ـن ــاف
م ـ ـحـ ــادثـ ــات جـ ـنـ ـي ــف ،م ـ ـنـ ـ ّـوهـ ــا ب ــأن
«املحادثات في أستانة ال ينبغي أن

ً
تكون بديال من العملية التي بدأت
في جنيف عام .»2012
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ج ـ ـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود جاويش
أوغ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــو ،رف ـ ـ ـ ــض ب ـ ـ ـ ـ ــاده مـ ـش ــارك ــة
«ح ــزب االت ـحــاد الــديـمــوقــراطــي» في
محادثات أستانة ،موضحًا بالقول

ُ
«داعش» يخفق في «تقطيع األوصال» في
رغـ ــم الــمــن ــاوش ــات وال ـم ـع ــارك
الــي ــومــي ــة الـ ـت ــي تـ ـج ــري عـلــى
خطوط تماس الجيش السوري
مع تنظيم «داعش» في محيط
مــدي ـنــة ديـ ــر ال ـ ــزور ال ـم ـحــاصــرة،
فقد شهد الـيــومــان الماضيان
ال ـه ـج ـمــات األعـ ـن ــف لمسلحي
التنظيم منذ قرابة عــام ،والتي
كــان هدفها تقطيع األوصــال
بين نقاط الجيش
أيهم مرعي
ن ـ ـجـ ــح ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري فــي
إحـبــاط هجمات عنيفة لتنظيم
«داعش» على األحياء املحاصرة
ف ــي مــديـنــة دي ــرال ــزور ومـطــارهــا
العسكري ومحيطه ،كانت تهدف
إل ـ ـ ــى ت ـق ـط ـي ــع أوصـ ـ ـ ـ ــال م ـن ــاط ــق
سيطرة الجيش في املدينة التي
دخلت العام الثالث من الحصار.
الـهـجـمــات ال ـتــي ت ـعـ ّـد «األع ـن ــف»
منذ مــا يزيد على تسعة أشهر،

ان ـط ـل ـق ــت ب ـش ـك ــل مـ ـت ــزام ــن عـلــى
ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ف ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاتـ ــر
الشرقي للمطار العسكري وتالل
ال ـ ـثـ ــردة ،والـ ـب ــان ــورام ــا ومـنـطـقــة
امل ـق ــاب ــر ،والـ ـجـ ـف ــرة ،وت ـل ــة ب ــروك
والـبـغـيـلـيــة وت ـلــة الـ ــرواد وفـنــدق
فرات الشام ،شارك فيها عدد من
«االنغماسيني».
ومع نجاح الجيش في استيعاب
ال ـه ـج ـمــات املـنـظـمــة ع ـلــى غــالـبـيــة
الجبهات ،تمكن مسلحو التنظيم
م ــن ال ـت ـقــدم ن ـحــو ن ـق ــاط للجيش
ف ــي مـنـطـقــة امل ـه ـنــدســن امل ــوازي ــة
ل ـت ـلــة «ال ـ ـثـ ــردة  ،»1ج ـن ــوب غ ــرب
املطار ،في محاولة لقطع الطريق
ب ــن املــدي ـنــة واملـ ـط ــار ال ـع ـس ـكــري.
وبــال ـت ـنــاوب ،أغ ــار ســاحــا الـجــو
ال ـس ــوري وال ــروس ــي عـلــى مــواقــع
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ف ـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط امل ـ ـطـ ــار
وال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي وم ـع ـظــم نـقــاط
الـ ـتـ ـم ــاس مـ ــع األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ــواقـ ـع ــة
تحت سيطرته ،ما أدى إلى تقييد
ّ
ت ـحــركــاتــه وم ـن ـعــه م ــن ش ــن دفـعــة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات .وس ـبــق
الهجوم إعــداد كبير من مسلحي
التنظيم واسـتـقــدام تعزيزات من
ج ـب ـهــات ريـ ــف ال ــرق ــة وري ـ ــف ديــر
الــزور الغربي ،مع قيام «داعــش»

أكد مصدر عسكري أن الجيش قادر على استيعاب جميع هجمات «داعش» (أ ف ب)

استقدم التنظيم
تعزيزات من جبهات
ريف الرقة وريف الدير

ب ــإغ ــاق ك ــاف ــة م ـقــاهــي اإلن ـتــرنــت
في مناطق سيطرته ،في محاولة
مل ـنــع ت ـســريــب أي م ـع ـلــومــات عــن
تحركاته العسكرية.
ّ
وأكد مصدر عسكري في حديثه
إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن «وح ـ ـ ـ ــدات
ال ـج ـي ــش ص ـ ـ ـ ّـدت ه ـج ــوم ــا قــويــا
ملسلحي (داعـ ــش) عـلــى املــديـنــة،
وت ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـج ـم ــوع ــة ال ـتــي
ت ـس ـل ـلــت إلـ ــى ن ـق ــاط ف ــي مـنـطـقــة
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ّ
«أعطيناهم فرصًا للكف عن الخروج
من سوريا وتنفيذ أنشطة إرهابية
في تركيا ،ورأيـنــا نياتهم .عمليتنا
(درع الـفــرات) أظـهــرت مــرة أخــرى أن
(ي ب ك ـ وحــدات حماية الشعب) ال
تهدف إلى القتال ضد داعش ،بل إلى
تقسيم سوريا».

دير الزور
امل ـه ـنــدســن ف ــي وادي الـ ـث ــردة .»1
وأض ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر أنـ ـ ــه «ال صـحــة
لـسـيـطــرة اإلرهــاب ـيــن عـلــى منطقة
ال ـج ـبــل وكـتـيـبــة ال ـت ــأم ــن ،أو قطع
الطريق بني املطار واملدينة» ،الفتًا
إلـ ـ ــى أن «وحـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـجـ ـي ــش ال ـت ــي
ص ـم ــدت ط ـي ـلــة ثـ ــاث سـ ـن ــوات مــن
ال ـح ـص ــار ،قـ ـ ــادرة ع ـلــى اسـتـيـعــاب
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات وم ـ ـنـ ــع (داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش) مــن
تحقيق تقدم ميداني فيها».
وي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» م ـ ـ ــن خـ ــال
هـجـمــاتــه األخ ـي ــرة الـسـيـطــرة على
مـنـطـقـتــي ال ـج ـبــل وامل ـق ــاب ــر ،بشكل
ي ـت ـيــح ل ــه رب ـ ــط م ـن ــاط ــق سـيـطــرتــه
من تالل الثردة باتجاه البانوراما
وقطع الطريق بني املطار واملدينة
من جهة ،واملطار و«اللواء  »137من
جهة أخــرى ،بهدف تقطيع أوصال
الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي امل ــديـ ـن ــة إلـ ـ ــى ث ــاث ــة
أقـســام .وكــان نجاح خطة التنظيم
سيتيح له تضييق الحصار ومنع
الـ ـت ــواص ــل ب ــن وح ـ ـ ــدات ال ـج ـيــش،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـنــع امل ــروحـ ـي ــات من
الـ ـهـ ـب ــوط فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،مـ ــا يـعـنــي
قـطــع اإلمـ ـ ــدادات الـعـسـكــريــة عنها،
وتـسـهـيــل االن ـق ـضــاض عـلــى نـقــاط
الجيش بهدف السيطرة على كامل
محافظة دير الزور.

هوبير فيدرين :الغرب لم يعد يحكم العالم
رأى وزير الخارجية الفرنسي األسبق هوبير
فيدرين ( 1997ـ  )2002أنــه بــات على الغرب
أن «يعترف بأنه ال يمكنه أن يحكم العالم بعد
اآلن» .وفي مقابلة طويلة مع صحيفة «لوموند»
ُ
نـشــرت فــي عــدد أم ــس ،قــال إن «مــأســاة حلب
ّ
تعد رمزًا قاسيًا للخطأ الذي ارتكبه الغربيون،
منذ بداية األزمة السورية» ،مشيرًا إلى أن حلب
«تمثل انهيار السياسات الغربية ،التي تقودها
قـبــل كــل ش ــيء املـعــايـيــر وامل ــواق ــف األخــاقـيــة،
املـشـ ّـرفــة ،ولكن التي ال ســوق لها فــي الــواقــع».
وفي هذا السياق ،لفت إلى أن «روسيا وإيران
تملكان األوراق في أيديهما» اآلن ،معتبرًا أنه
«حتى لو فشال ،فإن ذلك لن يعيدنا إلى اللعبة...
ّ
يجب أن نتعلم الدرس».
وأك ــد فـيــدريــن أن «خ ـســارة الغربيني ألحــاديــة
ال ـس ـل ـطــة ـ ـ ـ الـ ـت ــي م ـل ـكــوهــا م ـن ــذ قـ ـ ــرون ـ ـ ـ أم ــر
مــاحــظ منذ بعض الــوقــت» .إال أنــه أش ــار إلى
ّ
ّ
أن أحداثًا كثيرة ساهمت في تجليها ،مركزًا
فــي هــذا السياق على الـحــرب الـســوريــة .وقــال:
«كان يجب أن تحصل بعض األحــداث املريعة،
مثل اسـتـعــادة األحـيــاء الشرقية فــي حلب من
ق ـبــل ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ـ ـ ب ـم ـســاعــدة ال ـطــائــرات
الــروسـيــة ـ ـ فــي وجــه الغربيني الضعفاء ،ومن
بعدها املفاوضات من أجل الخروج من األزمة
الـســوريــة ،والـتــي أعلنت عنها روسـيــا وتركيا
وإي ــران ـ ـ مــن دون الــواليــات املتحدة وفرنسا ـ
ً
ً
ليشكل هذا األمر دليال مذهال (على ما وصل
إليه الغرب)».
وردًا ع ـلــى سـ ــؤال ع ـ ّـم ــا ك ــان ي ـجــب أن يفعله
الغرب في سوريا ،رأى الدبلوماسي الفرنسي
أن ــه «ك ــان األجـ ــدر بــاألمـيــركـيــن والـفــرنـسـيــن،
منذ بــدايــة الـحــرب ،أن يقولوا إنهم ال يملكون
ال ــوس ــائ ــل امل ـن ــاس ـب ــة وال ال ـش ــرع ـي ــة ل ـل ـتــدخــل،
وبــالـتــالــي االك ـت ـفــاء بــاملـســاعــدة اإلنـســانـيــة من
أج ــل ال ـحــد م ــن م ـعــانــاة ال ـس ــوري ــن ،م ــن خــال
م ـس ــاع ــدة تــرك ـيــا واألردن ول ـب ـن ــان ،وال ـق ـبــول
باستضافة الــاجـئــن ،بــالـتــزامــن مــع التشاور

الفرنسي
رأى وزير الخارجية
ّ
األسبق هوبير فيدرين ،أن الحرب
في سوريا ،وتحديدًا استعادة
حلب ،بالتوازي مع فوز دونالد
ترامب في الواليات المتحدة،
وغيرها من األمور ،ساهمت في
إظهار الفشل الذي وصلت إليه
سياسات الغرب
مع روسيا» .إال أنه ّ
تطرق إلى خيار آخر كان
يمكن اللجوء إليه ،وهو «فــرض الديموقراطية
في سوريا ،ما يعني تأمني الوسائل العسكرية
واملادية والسياسية من أجل النجاح» .وأوضح
أن ذلك يعني أيضًا «التدخل بشكل كبير لدعم
أصــدقــائ ـنــا الــدي ـمــوقــراط ـيــن ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ضعفهم .وإذا مــا اقتضى األم ــر ،إرس ــال مئة
ألــف رجــل على مــدى سـنــوات ،بعد التأكد من
ّ
ولكن الوزير
دعم الرأي العام (الغربي) لذلك».
ّ
الفرنسي األسـبــق بــدا غاضبًا مما أقــدم عليه
الغرب في ســوريــا ،وهــو «أننا لم ندعم أيــا من

الطرفني ،في الوقت الذي جعلنا فيه معارضي
(الرئيس السوري) بشار األسد يعتقدون بأننا
ندعمهم» .وأشــار إلــى خطأ آخــر وهــو «أننا لم
نستمع للمسيحيني في سوريا ولبنان ،الذين
ح ــذروا مــن أنــه فــي حــال سـقــوط نـظــام األســد،
فإن النظام املقبل سيكون أســوأ» .إضافة إلى
ما ّ
تقدم ،رأى أن كان من الخطأ «االعتقاد بأن
روسـيــا ستترك قاعدتها الخارجية الوحيدة
تسقط ،أي القاعدة البحرية في طرطوس».
ّ
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،تــركــزت املـقــابـلــة ،فــي جــزء
كبير منها ،على انتخاب دونالد ترامب رئيسًا
للواليات املتحدة ،وهو ما ّ
عده وزير الخارجية
ال ـفــرن ـســي األس ـب ــق «تــرج ـمــة قــاس ـيــة ل ـلــواقــع»
ال ــذي وصـلــت إلـيــه الـسـيــاســات الـغــربـيــة .ولفت
إلى أن «الوقت قد حان من أجل القيام بجردة
حساب» ،مشيرًا إلى أن انتخاب ترامب قد أدى
إلــى إضـعــاف عــدد مــن االقتناعات فــي الغرب.
مع ذلك ،فقد أكد أن انتخابه ليس سببًا ولكن
ُ
ظهر
نتيجة ملا وصل إليه الغرب ،موضحًا أنه ي ِ
«تـمـ ّـرد الطبقات الشعبية التي لــم تؤمن يومًا
بالعوملة الـسـعـيــدة ،وأيـضــا الطبقات الوسطى
الغربية التي تبتعد عن العوملة ،وعن أوروبا».
أمــا عــن كيفية تعاطي أوروب ــا مــع تــرامــب ،في
املستقبل ،فقد رأى أنه يجب على ثالث أو أربع
دول أوروبية وازنــة أن تواجه قراراته املرتقبة،
ذاكـرًا منها االتفاق بشأن ّ
التغير املناخي .أما
في ما يتعلق باالتفاق النووي ،فقد أشار إلى أنه
يجب على األوروبيني أن يؤكدوا لترامب أنهم
سيواصلون تنفيذه ألنه اتفاق دولي ،موضحًا
أنه «إذا ما أراد فرض عقوبات بسبب التعاون
مــع إي ــران ،يجب على األوروبـيــن اقـتــراح نظام
تبادل مع الدول النامية ـ مثل روسيا والصني ـ
بهدف العمل مع إيران» .وأضاف فيدرين« :إذا
ّ
ّ
ما كنا قادرين على تبني هذا النوع من املواقف،
فإن األعمال األميركية الكبرى ستضغط على
ترامب».
(األخبار)

ّ
ّ
مشروع إردوغان يمر بقراءة برلمانية أولى
وافق البرملان
التركي بالقراءة
األولى ،أمس ،على
مشروع التعديل
الدستوري الذي
يرمي إلى تعزيز
صالحيات رئيس
البالد ،وهو مشروع
الرئيس رجيب
إردوغان
ويحتاج مقترح
التعديل الدستوري
إلى موافقة نحو
 330نائبًا (من
إجمالي  ،)550ليتم
عرضه على الرئيس
من أجل إقراره،
وعرضه الستفتاء
شعبي
(األخبار ،أ ف ب)

16

اإلثنين  16كانون الثاني  2017العدد 3080

العالم

ّ
غزة .هذه المرة ،خرجت مسيرات حاشدة رافضة الستمرار أزمة الكهرباء ّ
تصدت
فلسطين تتصاعديومًا بعديوم أزمة الكهرباء في
ّ
لها «حماس» بالقمع األمني ،وبإخراج مسيرات مضادة ،تحمل رام الله المسؤولية ،فيما ترى األخيرة أن ما توفره يؤمن حاجة
القطاع .أما العدو اإلسرائيلي ،فسارع إلى استغالل األزمة لضرب المقاومة

ّ
الغزيون ينتفضون
للكهرباء ...والعدو
ّ
يستغل األزمة
غزة ــ عز الدين أبو عيشة

مقترحات كثيرة...
بال تنفيذ

بدأت أزمة الكهرباء في ّ
غزة بعد قصف العدو
اإلسرائيلي محطة توليد الكهرباء عقب أسر
الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط عام ،2006
فلم يعد بمقدور الشركة االنتظام في توزيع
الكهرباء ،لذلك وضعت ج ــداول ،منها ثماني
ساعات وصلّ ،ثم ست ساعات في اليوم ،إلى
ُّ
أن قلصت ّالساعات إلى أربــع .حاولت جهات
مختلفة حــل األزم ــة ،لكنها فشلت ،ومــن بني
تحويل محطة توليد الكهرباء للعمل
الحلول ً
بالغاز بدال من السوالر لتقليص ثمن الوقود،
إضافة إلى اقتراح مشروع الربط اإلقليمي مع
مـصــر مــن خ ــال الشبكة اإلقـلـيـمـيــة ،وأيـضــا
ربــط غــزة بخط  161اإلسرائيلي الــذي يوفر
لغزة  150ميغا واط .كذلك طرح مشروع تأمني
ال ـك ـهــربــاء عـبــر سـفــن تــركـيــة م ــول ــدة لـلـطــاقــة،
بخالف مشروع قطري إلنشاء محطة تعمل
على الطاقة الشمسية ،ودفــع الدوحة ضريبة
البلو املفروضة على وقــود الشركة ،وإدخــال
وقود مجاني تسدد هي سعره.

خ ــرج أب ـن ــاء مـخـيـمــات ق ـطــاع غ ــزة في
مسيرات عدة ،نهاية األسبوع املاضي،
رفـ ـض ــا ألزم ـ ـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وم ـطــال ـبــن
بحلها .ه ــذه كــانــت امل ــرة األول ــى التي
يخرج فيها هذا العدد من املواطنني في
مسيرات غير منظمة بدأت عبر دعوات
ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
الكهربائي ألكثر
جــراء انقطاع التيار
ُ
مـ ــن ع ـش ــري ــن س ــاع ــة ي ــومـ ـي ــا .قــوب ـلــت
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات ب ـح ـم ـل ــة اعـ ـتـ ـق ــاالت
واستدعاءات شنتها األجهزة األمنية
ّ
في غزة ،التابعة لحركة «حماس» ،قبل
املسيرات وزادت بعدها.
املـ ـسـ ـي ــرة األك ـ ـثـ ــر حـ ـشـ ـدًا ك ــان ــت ال ـتــي
خ ــرج ــت مـ ــن م ـخ ـي ــم ج ـب ــال ـي ــا ،ش ـمــال
غ ـ ـ ـ ــزة ،حـ ـي ــث ت ـ ـصـ ــدت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ل ـهــا
وأطلقت النار على املتظاهرين (راجع
ال ـع ــدد  ٣٠٧٨ف ــي  ١٣ك ــان ــون ال ـثــانــي)،
وفرقتهم بقوة الـســاح ،وزجــت بعدد
مـنـهــم ف ــي ال ـس ـج ــون ،ث ــم ش ـنــت حملة
مالحقة واعتقال بحق عــدد كبير من
املشاركني واملنظمني .في اليوم التالي،
دعــت حركة «حـمــاس» عناصرها إلى
الـتـظــاهــر والـتـنــديــد بــأزمــة الـكـهــربــاء،
عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة أن املـ ـسـ ـم ــوح ألنـ ـص ــار
الـ ـح ــرك ــة ُم ـ ـحـ ـ ّـرم ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس ،فـيـمــا
ش ــن أن ـص ــاره ــا ح ـم ـلــة ت ـخــويــن بحق
املـتـظــاهــريــن .خ ــال مـسـيــرة األخ ـيــرة،

ّ
تسبب غياب الكهرباء وحرائق الشموع بمقتل عائالت بكاملها (آي بي ايه)

ُحرقت مرة أخرى في غزة صور رئيس
ال ـس ـل ـط ــة مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،ورئـ ـي ــس
ح ـك ــوم ـت ــه رام ـ ــي ال ـح ـم ــدال ـل ــه .وات ـه ــم
املتظاهرون رام الله باختالق األزمة.
أث ـ ـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ألن ـ ـص ـ ــار «ح ـ ـمـ ــاس»
بــالـتـظــاهــر ،ثــم الـتـفــاخــر بــأنــه لــم تقع
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ،ت ـ ـسـ ــاؤالت عـ ـ ــدة؛ فـكـيــف
ُي ـم ـنــع الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي غ ـيــر املـنـظــم
وي ّ
ُ
تصدى له ،في حني يسمح لعناصر
ُ
ُ
منظمة بالتجمهر؟ ملاذا يمنع ويقمع
آخ ـ ـ ـ ــرون فـ ــي م ــديـ ـن ــة غ ـ ـ ـ ـ ّـزةُ ،
وي ـع ـت ـق ــل

مـ ـتـ ـظ ــاه ــرون فـ ــي الـ ـنـ ـصـ ـي ــرات وس ــط
ال ـق ـط ــاعُ ،
وي ـح ــاص ــر آخ ـ ــرون ف ــي خــان
ّ
ّ
يونسُ ،
ويحول عدد من الشبان الذين
اعتقلوا إثر مسيرة مخيم جباليا إلى
النيابة العامة للمحاكمة ،رغم وساطة
من حركة «الجهاد اإلسالمي» في شأن
املعتقلني؟ أما أنصار «حماس» الذين
تـقـطــع ال ـك ـهــربــاء أي ـض ــا ع ــن بـيــوتـهــم،
فـ ـه ــم ال ُيـ ـقـ ـمـ ـع ــون وخـ ــاصـ ــة أن ه ــذا
املشهد يتناقض تمامًا مــع البرنامج
السياسي لـ«حماس» الــذي ّ
نص على

أعلنت قطر
أنها ستدعم كهرباء
غزة بـ  12مليون
دوالر لـ  3أشهر

تقرير

نتنياهو يرفض مؤتمر باريس ...ويراهن على «االعتدال» العربي
علي حيدر
لم تنفع محاوالت املسؤولني الفرنسيني بطمأنة
إسرائيل في تخفيف حدة معارضة رئيس حكومة
العدو بنيامني نتنياهو للمؤتمر الدولي في باريس.
ولم يحل تأكيد أنه ال يوجد بديل من مفاوضات
مباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني دون وصف
املؤتمر ،املنعقد أمس ،بـ«العبثي» الذي يؤدي إلى إبعاد
التسوية ،وكونه ينتمي إلى «العالم القديم».
وتأتي توصيفات نتنياهو ،وموقفه الحاسم من
مؤتمر باريس ،ووضعه في سياق «محاولة فرض
شروط ال تتالءم مع الحاجات القومية إلسرائيل»،
امتدادًا للسياسة اإلسرائيلية التي ترفض كل محاولة
تدويل للقضية الفلسطينية ،بل إبعاد أي طرف دولي
عن الصراع ،بما في ذلك الواليات املتحدة .كذلك
تنسجم مع توجهات الحكومة اليمينية الحالية التي
تجهد لتهميش املوضوع الفلسطيني دوليًا.
نتنياهو عمد إلى تلخيص منطلقات موقفه ،خالل
اتهام املؤتمر
جلسة الحكومة اإلسرائيلية أمس ،في ّ
بأنه يبعد التسوية .والسبب في رأيه أنه ُ«يصلب مواقف
الفلسطينيني ويبعدهم أكثر عن إجراء مفاوضات
مباشرة دون شروط مسبقة» .ويكشف التدقيق في
كالمه أنه يرى ضرورة أال يتمتع الفلسطينيون بأي
أوراق ،ولو كانت سياسية ،على طاولة املفاوضات ،ألن
ذلك سيؤدي إلى «تصليب» مواقفهم .بعبارة أخرى:
يريد نتنياهو أن يواصل الضغوط على السلطة ،من
أجل انتزاع املزيد من التنازالت ،والتي لم يعد أمامها

سوى التسليم باستمرار الواقع القائم.
وعندما يرى رئيس حكومة العدو أن ذلك سوف يؤدي
إلى إبعاد التسوية ،فهو من منطلق أن وجود ما تراهن
وتستند إليه السلطة سيدفعها إلى التمسك بسقفها
ً
السياسي ،املنخفض أصال ،ورفض اإلمالءات
سيؤدي ،في املقابل ،إلى رفض
اإلضافية ،وهو ما ّ
إسرائيلي مطلق ،ثم شل محاوالت تحريك التسوية.
أما عن تشديده على املفاوضات املباشرة ،فيأتي ذلك

يرى نتنياهو أن ّ
تشدده في
الملف الفلسطيني سيقابل
بتقارب عربي معه
من أجل االستفراد بالسلطة ،ومنع استنادها ورهانها
على أي موقف خارجي يحاول الضغط على الطرف
اإلسرائيلي حتى ضمن سقوفها السياسية.
هكذا يكون نتنياهو قد اكتشف وصفة سحرية
للحؤول دون التسوية النهائية ،وفي الوقت نفسه
إلقاء التهمة على الطرف الفلسطيني على أساس أنه
اكتفى بالتنازالت التاريخية التي قدمها حتى اآلن ،في
حني أن املطلوب منه تقديم املزيد من التنازالت .ومع
أن املوقف اإلسرائيلي املتصلب ليس وليد تطورات

ظرفية ،لكنه تعزز بنتائج االنتخابات األميركية،
وهو ما دفع نتنياهو إلى وصف مؤتمر باريس
بأنه «التشنجات األخيرة لعالم األمس ،والغد سيكون
مختلفًا تمامًا ،وهو قريب جدًا» ،مشيرًا بذلك إلى
تبدل اإلدارة األميركية وتولي الرئيس املنتخب دونالد
ترامب منصبه خالل األيام املقبلة ،كما أنه رهان على
أن مواقف األخير ستكون أكثر قربًا من إسرائيل في
كل ما يتعلق باملسألة الفلسطينية.
ّ
وبلحاظ الرؤية التي يتبناها اليمني اإلسرائيلي عامة،
ونتنياهو خاصة ،إزاء تطورات املنطقة ،يظهر أن
تشدده املتصل بالساحة الفلسطينية ،الذي تجلى في
هذه املرحلة بالرفض املطلق ملؤتمر باريس ،ينطلق من
الرهان على أن الوقت يعمل ملصلحة إسرائيل بفعل
التحوالت اإلقليمية التي أدت إلى تراجع مكانة التسوية
لدى معسكر «االعتدال العربي» ،واألخير بات أكثر
استعدادًا لالنفتاح على إسرائيل وتطوير العالقات
معها واالنتقال إلى مرحلة االتصال والعالقات العلنية،
من دون تقديم أي تنازالت إسرائيلية جدية تتصل
باملسار الفلسطيني.
هذا األداء الرسمي لـ«االعتدال» العربي دفع نتنياهو
إلى مخاطبة املجتمع الدولي من على منصة األمم
املتحدة كي يتعامل مع إسرائيل كما تتعامل األنظمة
العربية املعتدلة ،وعمد إلى وضع املصالح اإلسرائيلية
في قالب رؤية ابتدعها لتبرير مواقفه التي تتجاهل
التسوية بالدعوة إلى «مؤتمر سالم إقليمي» ،ينتقل
فيه معسكر «االعتدال» العربي إلى مرحلة تطوير
العالقات الرسمية العلنية مع إسرائيل ،على أمل أن

ً
يكون ذلك مدخال لتحريك عملية التسوية على املسار
الفلسطيني.
بذلك ،يقلب نتنياهو املعادلة التي كانت ترى أن
التسوية على املسار الفلسطيني هي املدخل للعالقات
اإلسرائيلية ـ العربية ،ويهدف أيضًا إلى قبض الثمن
مقابل وعد بتسليم بضاعة لم يلتزم بأي مواصفات
تتعلق بها .وهو في السياق نفسه ّ
يروج ملقولة أن
القضية الفلسطينية لم تعد القضية ّ
امللحة واملركزية في
منطقة الشرق األوسط ،وأن على الدول أن تكون أكثر
اهتمامًا بحل مسألة انعدام االستقرار في هذه املنطقة.
ّ
يأتي كل ذلك في مقابل املوقف الذي تنطلق منه فرنسا،
ّ
وعبر عنه وزير الخارجية جان مارك إيرولت ،خالل
افتتاح املؤتمر ،بالقول« :جميعنا هنا ندرك إلى أي حدّ
ملح ،وإلى ّ
حد يوجد حاجة ّ
الوضع ّ
ملحة لتجديد عملية
السالم» ،مؤكدًا أن «على املجتمع الدولي أن يوضح أن ال
حل للنزاع باستثناء حل الدولتني».
ومع أن مساحة اإلجماع حول الثوابت اإلسرائيلية
في التسوية تشمل أكثر القوى السياسية ،بما فيها
املحسوبة على الوسط واليسار ،فإن لرئيس املعارضة
اإلسرائيلية ،إسحاق هرتسوغ ،مقاربة أخرى في كيفية
التعامل مع مؤتمر باريس ،إذ رأى أنه كان من الضروري
مشاركة إسرائيل في املؤتمر .ولفت هرتسوغ إلى أنه
كان على «نتنياهو أن يقدم موقفًا واضحًا للسياسة
ّ
اإلسرائيلية في النزاع وتجنب الهرب من املعركة» .كذلك،
رأى آخرون أن «من غير املمكن عقد منتديات دولية ذات
تأثير في حياتنا ،من دون ممثلني إسرائيليني يقدمون
الحقيقة بنظر دولة إسرائيل».
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العالم
«ض ـم ــان ح ـمــايــة األمـ ــن ل ـكــل م ــواط ــن،
فــا يـتـعــرض لــاعـتـقــال الـتـعـسـفــي أو
التعذيب ،وضمان حقه في التعبير»،
أث ـنــاء الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة قـبــل عشر
سنوات.
زاد على ذلــك اسـتــدعــاء جـهــاز «األمــن
ال ــداخ ـل ــي» ،أمـ ــس ،الــزم ـيــل ف ــي إذاع ــة
«الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب» ،امل ـ ـقـ ــربـ ــة م ـ ــن «ال ـج ـب ـه ــة
الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن» ،أحـمــد
سعيد ،الذي تطرق إلى أزمة الكهرباء،
وذل ـ ــك لـلـتـحـقـيــق م ـع ــه .ك ــذل ــك دهـمــت
األجهزة األمنية بيت سعيد دون إذن
م ــن الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،كـمــا أوض ــح في
حديث إلى «األخبار» ،وتكرر ذلك في
منزل الكاتب عبدالله أبو شرخ.
ّأم ــا عضو «الشعبية» حـيــدر العيلة،
فـقــال إنــه رفــض االمـتـثــال لالستدعاء
امل ــرس ــل إل ـي ــه ع ـلــى خـلـفـيــة مـطــالـبـتــه
ب ــاالع ـت ـص ــام ال ـس ـ ّل ـمــي .وق ـ ــال الـعـيـلــة
ل ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إنـ ـ ـ ـ ــه «يـ ـ ــرفـ ـ ــض هـ ــذه
تسيء إلى القيادة
االستدعاءات التي ُ
واملـنــاضـلــن» .أيـضــا ،أرسـلــت بالغات
إلى مسؤول حركة «فتح» في الشمال،
حــاتــم أب ــو ال ـح ـصــن ،وع ـضــو «فـتــح»
ع ــادل جمعة ،ورف ــض االث ـنــان تسليم
ن ـف ـس ـي ـه ـم ــا ،م ـع ـت ـب ــري ــن ذل ـ ــك إه ــان ــة
ملكانتهما ،فيما كــان األمــن قــد اعتقل
القيادي في «فتح» عقل الشيخ خليل،
وع ــددًا مــن ك ــوادر الـحــركــة و«الجبهة
الشعبية» ،رغــم أن أيــا من التنظيمني
لم يقد تلك املسيرات.
وبلغ عدد املعتقلني لدى أجهزة األمن
فــي محافظة الشمال نحو  ،13منهم
خمسة لدى «األمن الداخلي» وثمانية
فــي املباحث الـعــامــة ،وقــرابــة  45بالغ
اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ،وفـ ـ ــق مـ ــا أوضـ ـ ـ ــح عـضــو
«لجنة اإلف ــراج عــن املعتقلني» سمير
ّ
أب ــو مــدل ـلــة ،الـ ــذي ك ـشــف أن مـجـمــوع
البالغات في باقي القطاع وصلت إلى
 ،75مــع اعـتـقــال قــرابــة  .19وأش ــار أبو
ّ
مدللة إلــى أن «األم ــن الــداخـلــي» وافــق
على حضور ُاللجنة التحقيقات التي
َ
تجريها مــع املـســتــدعــن ،وخصوصًا
مـســؤولــي التنظيمات ملنع تعذيبهم
أو الضغط عليهم.
ف ــي الـجـهــة املـقــابـلــة م ــن األزم ـ ــة ،تــرى
ّ
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة أن الـكـهــربــاء
الـتــي تؤمنها للقطاع كــافـيــة لتلبية
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـ ـنـ ــاس ،ل ـك ــن «ح ـم ــاس
ّ
تحول الكهرباء إلنارة األنفاق» ،وهو
م ــوق ــف ي ـت ـنــاســق م ــع م ــوق ــف ال ـع ــدو
اإلســرائـيـلــي ال ــذي هــاجــم عـلــى لسان
مـنـســق أع ـم ــال االحـ ـت ــال ف ــي الـضـفــة

يـ ـ ـ ــوؤاف م ـ ــردخ ـ ــاي أن ـ ـفـ ــاق امل ـق ــاوم ــة
قـبــل أيـ ــام ،وه ــو مــا اسـتــدعــى ردًا من
«كـتــائــب ال ـق ـســام» ،الـ ــذراع العسكرية
لـ«حماس».
بــالـنـسـبــة إل ــى كـثـيــريــن ،ف ــإن الشعب
ه ـ ــو ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـح ــاضـ ـن ــة ل ـل ـم ـق ــاوم ــة
ويـجــب تلبية احتياجاته ،وه ــذا هو
م ـح ــور ال ـح ــدي ــث ال ـع ــام ف ــي غ ـ ــزة ،أي
تـحــريــف املـطــالــب ووض ــع ال ـنــاس في
مواجهة املقاومة ،ومواجهة الجمهور
بالجمهور .ج ــراء ذل ــك ،يتابع العدو
أزمـ ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـ ـح ـ ــراك الـشـعـبــي
ويـ ـح ــاول ض ـبــاطــه ووس ــائ ــل إعــامــه
اإليـ ـ ـق ـ ــاع بـ ــن الـ ـغ ــزي ــن ،إذ ت ـحــدثــت
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام ع ـب ــري ــة ع ــن أن أزم ــة
ال ـك ـهــربــاء سـتـنـعـكــس عـلــى إســرائـيــل
وس ـت ـت ـحــول إلـ ــى ص ــواري ــخ ع ـلــى تل
أب ـيــب ،ثــم رب ــط ذل ــك بـبـعــض ح ــوادث
إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود خ ــال
اليومني األخيرين.
على صعيد األزمــة ،قــال نائب رئيس
ّ«سلطة الطاقة» ،فتحي الشيخ خليل،
إنــه «فــي األشهر املقبلة سيصل وفد
ّ
تركي الــى غــزة إلنـشــاء مشاريع لحل
أزمـ ـ ـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ت ـت ـض ـم ــن إصـ ــاح
خ ـطــوط الـشـبـكــة وم ــول ــدات الـشــركــة،
وب ـ ــدء تـحــويـلـهــا لـلـعـمــل ع ـلــى ال ـغــاز
عوضًا عن الـســوالر» .وأوضــح خليل
ّ
ً
أن «ه ـنــاك ح ـلــوال ســريـعــة للتخفيف
من األزمــة تتمثل في إلغاء الضرائب
ّ
امل ـفــروضــة عـلــى ال ــوق ــود» ،مـعـلـنــا أن
تــركـيــا سـتــرســل  15مـلـيــون لـيـتــر من
ال ـ ــوق ـ ــود ب ـ ـصـ ــورة ع ــاج ـل ــة لـتـشـغـيــل
املحطة.
وفـ ـ ــي لـ ـق ــاء ج ـم ــع أمـ ـي ــر دول ـ ـ ــة ق ـطــر،
تميم بن حمد ،ونائب رئيس املكتب
السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية،
أم ــس ،أمــر حمد سفيره فــي فلسطني
مـحـمــد ال ـع ـم ــادي بــال ـت ـحــرك ال ـف ــوري
لتنفيذ خـطــوات عملية فــي حــل أزمــة
الكهرباء في غــزة .وأكــد العمادي أنه
أبلغ رام الله أن الدوحة ستدفع أربعة
ماليني دوالر شهريًا وذلك ملدة ثالثة
أش ـه ــر ،ل ــدع ــم ك ـه ــرب ــاء غ ـ ــزة ،ع ـلــى أن
يوضع في حساب السلطة.
وي ـح ـتــاج ق ـطــاع غ ــزة إل ــى  400ميغا
واط ،ال ي ـتــوافــر مـنـهــا إال  212ميغا
واط ،ت ـع ـطــي إس ــرائـ ـي ــل  120مـنـهــا،
ومصر  ،32فيما تولد شركة الكهرباء
قــرابــة  60مـيـغــا واط .كــذلــك ،عرضت
«لـجـنــة الـفـصــائــل وال ـقــوى الوطنية»
الـ ـت ــي ُع ـ ـقـ ــدت أخ ـ ـي ـ ـرًا ل ـ ــدراس ـ ــة أزمـ ــة
الكهرباء بعض الحلول.

وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو الـ ـلـ ـجـ ـن ــة والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي
فـ ــي «حـ ـ ـم ـ ــاس» إس ـم ــاع ـي ــل رض ـ ـ ــوان،
ّ
ّ
لـ«األخبار» ،إن «الحل يشمل تشكيل
هـيـئــة مـتــابـعــة وطـنـيــة تـضــم ممثلني
عــن الـقــوى والقطاع الـخــاص ،وإعــادة
تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء
على أسس وطنية ومهنية ،ومتابعة
تــوس ـعــة امل ـح ـطــة وت ـحــوي ـل ـهــا للعمل
بالغاز وتفعيل نظام جباية موسع».

أمــا القيادي فــي «الجهاد اإلســامــي»
ّ
خــالــد الـبـطــش ،فـقــال ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن
حــركـتــه تـتــابــع قضية املعتقلني على
خـلـفـيــة م ـس ـيــرات ال ـك ـهــربــاء وتـسـعــى
إل ــى اإلف ـ ــراج عـنـهــم ،مـطــالـبــا املجلس
الـتـشــريـعــي بـفـتــح تحقيق ح ــول دور
سلطة الطاقة وكمية الكهرباء املوزعة.
إل ــى ذلـ ــكّ ،
رد ال ـقــائــم بــأع ـمــال رئـيــس
س ـل ـطــة ال ـط ــاق ــة ف ــي رام الـ ـل ــه ،ظــافــر
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ّ
ملحم ،بالقول لــ«األخـبــار» ،إن شركة
الكهرباء في القطاع هي سبب األزمة،
ّ
ألنـهــا تعفي  60ألــف مشترك بخالف
ّ
املــؤس ـســات الـحـكــومــيــة واملـنـتـجـعــات
واملساجد من دفــع فــاتــورة الكهرباء،
وهـ ـ ـ ــؤالء ي ـس ـت ـه ـل ـكــون قـ ــرابـ ــة ع ـشــرة
م ــاي ــن ش ـي ـكــل ،وه ــو م ــا يـ ــؤدي إلــى
الـخـلــل» ،مستدركًا« :إذا ّ
تمت جباية
ُ ّ
املبلغ ستحل األزمة».

ترويج لـ«الدولتين» بإعالنات إسرائيلية
انتشرت في مدينة تل أبيب الفتات إعالنية كبيرة ،أمس ،مكتوبة فيها جملة باللغة العربية تقول« :قريبًا سنكون األغلبية»،
ُ
وباإلنكليزية «فلسطني :دولة واحدة لشخصني» .وظهر أن وراء هذه الالفتات ،التي نشرت على واجهات الصحف
اإلسرائيلية أيضًا ،مجموعة من كبار مسؤولي األمن اإلسرائيليني السابقني ،الذين يدعون إلى ضرورة االنفصال فورًا
عن الفلسطينيني في الضفة املحتلة ،في إشارة إلى النمو السكاني العربي املتزايد .وحذروا من أن ما «سوف يدمر هوية
إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية غياب دولة فلسطينية مستقلة بجانبها».
(أ ف ب)

األردن

ّ
تعديل «ملكي» يطيح وزراء عابرين للحكومات
مــع أن التعديل الحكومي
ـأت
األخــي ــر ف ــي األردن ل ــم ي ـ ِ
استجابة لمطالب المواطنين،
ورغ ـ ــم ارتــب ــاط ــه ب ــاألح ــداث
األمنية األخ ـيــرة ،فــإنــه أطــاح
وزيرين ،فيما جلب متشددين
ضد إيران وسوريا
عمان ــ األخبار
وافـ ــق امل ـلــك األردن ـ ـ ــي ،ع ـبــدال ـلــه ال ـثــانــي،
أمـ ــس ،ع ـلــى ال ـت ـعــديــل ال ـ ـ ــوزاري الـثــانــي
عـلــى حـكــومــة هــانــي املـلـقــي ،بـمــا يشمل
تعيني غــالــب الــزعـبــي وزيـ ـرًا للداخلية،
وأيمن حسني الصفدي وزيرًا للخارجية
وش ـ ـ ــؤون امل ـغ ـت ــرب ــن ،وذلـ ـ ــك ب ـم ــا يـمــس
بمناصب بقيت ثابتة ط ــوال حكومات
عدة .كذلك شمل التعديل تعيني ممدوح
ال ـع ـب ــادي وزي ـ ــر دول ـ ــة لـ ـش ــؤون رئــاســة
الوزراء ،وعمر أحمد الرزاز وزيرًا للتربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم ،وح ــدي ـث ــة ج ـم ــال ال ـخــري ـشــا
وزيرًا للشباب ،وبشر هاني الخصاونة
وزير دولة للشؤون القانونية.
الــافــت فــي الـتـعــديــل ك ــان خ ــروج الــوزيــر
ال ـع ــاب ــر ل ـل ـح ـك ــوم ــات ،وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

السابق ناصر جــودة (راجــع العدد ٢٥٣٥
في  ٦آذار  ،)٢٠١٥وذلك بعد تسعة أعوام
ق ـضــاهــا ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،وهـ ــو أمـ ــر أرج ـعــه
م ــراق ـب ــون إلـ ــى اشـ ـت ــداد ال ـخ ـصــومــة بــن
امل ـل ـقــي وج ـ ـ ــودة ،ف ـف ـتــور عــاقـتـهـمــا بــات
واض ـحــا لـلـجـمـيــع ،كـمــا أك ــد مـطـلـعــون أن
امل ـل ـقــي «ك ـ ــان ه ـمــه األك ـب ــر ال ـت ـخ ـلــص من
جـ ـ ــودة» .وم ــا ي ــؤك ــد ال ـحــديــث ح ــول هــذا
ال ـخــاف ،اس ـت ـحــداث منصب وزي ــر دولــة
ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
م ـ ـ ــوازاة م ـن ـصــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،وقــد
أسند إلــى الوزير بشر الخصاونة ،فيما
أص ــدر املـلـقــي أخ ـي ـرًا تـعـلـيـمــات تتضمن
ن ـقــل صــاح ـيــات م ــن جـ ــودة إل ــى ال ــوزي ــر
الخصاونة.
وم ــن أب ــرز الـصــاحـيــات الـتــي نقلت من
جـ ـ ــودة إلـ ــى ال ـخ ـص ــاون ــة إدارة ش ــؤون
س ـف ــارات األردن ،بــاإلضــافــة إل ــى تعيني
ال ـس ـفــراء وال ـق ـنــاصــل ،وه ــي صــاحـيــات
مـهـمــة ،يـعـنــي سحبها رســالــة واضـحــة
لـ ـج ــودة بـ ــأن مـ ـغ ــادرت ــه ب ــات ــت وش ـي ـكــة.
وبذلك ،أعاد امللقي ،بعدما ضمن رحيل
جــودة ،الخصاونة إلــى حكومته ،ولكن
بمنصب وزير دولة للشؤون القانونية
هذه املرة .وحاليًا ،تسلم وزارة الخارجية
شخصية «إشكالية» هي أيمن الصفدي،
الــذي شغل منصب مستشار امللك ،كما
عـمــل ســاب ـقــا م ــدي ـرًا ل ــدائ ــرة اإلع ـ ــام في
الـ ــديـ ــوان امل ـل ـك ــيُ ،
ويـ ـع ــرف ع ـنــه عـ ــداؤه
ّ
الـشــديــد لـســوريــا وإيـ ــران ،وق ــد عــبــر عن

ذلــك فــي مقاالته املـنـشــورة فــي صحيفة
«الغد».
عـلــى جــانــب آخ ــر ،أط ــاح الـتـعــديــل وزيــر
الداخلية سالمة حـمــاد ،عقب انتقادات
واسـ ـع ــة ألداء األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة خ ــال
ه ـج ـم ــات الـ ـك ــرك ال ـت ـُـي ت ـب ـنــاهــا تـنـظـيــم
«داعـ ـ ـ ــش» أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وقـ ـت ــل خ ــال ـه ــا ،وم ــا
ت ــاه ــا م ــن عـمـلـيــات دهـ ــم ،أك ـث ــر م ــن 14
شخصًا ،أغلبهم من عناصر األمن .وفي
هــذا اإلط ــار ،كــان املـلــك قــد أص ــدر «إرادة
م ـل ـك ـيــة» ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،بــاملــواف ـقــة
عـلــى ق ــرار مجلس الـ ــوزراء إحــالــة مدير
األم ــن ال ـع ــام ،ال ـل ــواء عــاطــف الـسـعــودي،
على التقاعد ،األمر الذي ربطه محللون
ُ
بـ«عملية الكرك» ،وهو قرار قد ت ّمم أمس
بمغادرة حماد.
وي ــرى محللون وسياسيون أن أحــداث
الـ ـك ــرك س ـ ّـه ـل ــت ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
التخلص من بعض الوزراء ،وخاصة في

ّ
تسلم حقيبة
الخارجية وزير معروف
بمعاداته لسوريا وإليران

حقيبة الداخلية ،لكنهم في الوقت نفسه
ال يرون في التعديل سوى عملية تدوير
ال أك ـثــر ،فــا جــديــد جــوهــريــا ،وال ـ ــوزراء
الـجــدد هــم مــن بطانة الــدولــة املطيعني،
مــا يعني أن التعديل لــم يكن استجابة
ل ـض ـغــوط الـ ـش ــارع ،إن ـمــا ك ــان انـعـكــاســا
للصراعات في دوائــر الحكم ،وتناقض
تـ ـع ــدد الـ ـحـ ـك ــوم ــات (رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء،
الديوان امللكي ،املخابرات).
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،غ ــادر وزي ــر الشباب
رام ــي وري ـكــات ،فيما دخــل ال ــوزارة والــد
زوجـ ـت ــه ال ـس ـي ــاس ــي امل ـخ ـض ــرم م ـم ــدوح
العبادي .وخرج من التشكيلة الحكومية
أيضًا نائب رئيس الوزراء ووزير التربية
وال ـت ـع ـل ـيــم ،م ـح ـمــد ذن ـي ـب ــات ،ال ـ ــذي نــال
نصيبًا واسعًا من نقد جماعة «اإلخوان
املـسـلـمــن» والـسـلـفـيــن مــع أن ــه إخــوانــي
سـ ــابـ ــق ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ع ــدل ــت الـ ـ ـ ــوزارة
املناهج الدراسية للصفوف االبتدائية،
وحذفت أحاديث وآيات قرآنية من الكتب
املدرسية.
ّ
أيضًا ،تسلم عمر الرزاز (ليبرالي) حقيبة
وزارة التربية خلفًا للذنيبات ،في مؤشر
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي تـطـبـيــق
«استراتيجية محاربة الفكر املتطرف»
التي وضعتها منتصف الـعــام املاضي.
وطاول التعديل الحكومي وزير الشؤون
االق ـت ـصــاديــة جـ ــواد ال ـع ـنــانــي ،امل ـعــروف
بــأنــه «عـ ـ ّـراب الـفــريــق االق ـت ـصــادي» ،كما
ألـ ـغ ــي م ـن ـصــب وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـشــؤون

االق ـت ـصــاديــة ال ــذي ك ــان يشغله يوسف
منصور.
هـ ــذا ال ـت ـعــديــل ال ــاف ــت ي ــأت ــي ع ـلــى وقــع
اع ـ ـت ـ ـق ـ ــاالت سـ ـي ــاسـ ـي ــة ن ـ ـفـ ــذهـ ــا جـ ـه ــاز
املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،ي ـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
املــاضــي ،وطــاولــت ناشطني ومتقاعدين
عـ ـسـ ـك ــري ــن .وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع عـ ـ ــدد امل ـع ـت ـق ـل ــن،
أم ــس ،إل ــى  19تـنــوعــت انـتـمــاءاتـهــم بني
إسالمي ،وآخرين ممن يعرفون بـ«تيار
امل ـت ـق ــاع ــدي ــن» ال ـع ـس ـكــريــن ،ال ــذي ــن كــان
أبرزهم املتحدث باسمهم اللواء املتقاعد
محمد العتوم ،إلى جانب النائب األسبق
املقدم املتقاعد وصفي العتوم ،وعدد من
الحراكيني.
وكــان «تيار املتقاعدين» قد طالب امللك،
ف ــي ب ـي ــان ،بــالـتــدخــل وبــإقــالــة الـحـكــومــة
الحالية وتعيني «حكومة إنقاذ وطني»،
متحدثًا عــن أط ــراف فــي الحكم «تسعى
إلــى جر اململكة إلــى نــار ملتهبة داخليًا
وخارجيًا» .هنا ،يرى محللون في حجم
االعتقاالت «ضربة استباقية» ملواجهة
أي احتجاجات قد تسبق قرارات حكومية
برفع األسعار ،أو أي قــرارات استثنائية
أخرى .لكن رئيس الحكومة هاني امللقي،
ق ــال إن قـضـيــة امل ــوق ــوف ــن ص ـ ــارت أم ــام
القضاء ،مبديًا ثقته في «عدالة ونزاهة
وحيادية القضاء» .ولفت امللقي إلــى أن
«ال ـقــانــون هــو الفيصل فــي الـتـعــامــل مع
الجميع ...حرية الرأي والتعبير ال تعني
التحريض أو الفوضى».
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إعالنات
◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
مرضية فادخلي
إلــى ربــك راضـيــة
ّ
في عبادي وادخلي جنتي
(صدق الله العظيم)
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم وف ــاة فقيدنا الغالي
املغفور له بإذن الله تعالى
املرحوم
عبد الرحمن محمد سليم دمشقية
(أبو نديم)
زوجته :دينا إحسان منصور
ولده :نديم زوجته فرح عبود
بـنـتــاه :ريـمــا زوج ــة دان ـيــال أسعد
ومها زوجة محمد رحال
شقيقاه :املــرحــومــان الـحــاج رفيق
والحاج موفق دمشقية
شقيقتاه :املــرحــومــة فــوزيــة زوجــة
امل ــرح ــوم مـصـطـفــى عـكـيــف السبع
وعايدة زوجة املرحوم محمد نادر
دمشقية
عديله :نبيل رهوانجي
سـيـصـلــى ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـطــاهــر
ظ ـهــر ي ــوم االث ـن ــن ال ــواق ــع ف ــي 18
رب ـيــع الـثــانــي 1438هـ ـ ـ امل ــواف ــق في
 16كانون الثاني 2017م في جامع
البسطة التحتا ويوارى الثرى في
جبانة الباشورة
تقبل التعازي قبل الــدفــن للرجال
والـنـســاء فــي مـنــزل الفقيد الكائن
فـ ــي تـ ـل ــة الـ ـخـ ـي ــاط ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـن ــاي ــة ب ــرج
األخضر ـ ـ الطابق التاسع
وبعد الدفن أيام اإلثنني والثالثاء
واألربـعــاء في  16و 17و 18كانون
ال ـثــانــي 2017م ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء
م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة ع ـص ـرًا حتى
ً
مساء
السادسة
في مركز توفيق طبارة ـ ـ الصنائع
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون بـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره آل
دم ـش ـق ـي ــة ومـ ـنـ ـص ــور وال ـ ـسـ ــردوك
وع ـب ــود وأس ـع ــد ورح ـ ــال والـسـبــع
ورهــوان ـجــي وأنـسـبــاؤهــم وعـمــوم
أهالي بيروت

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►

◄ذكرى ►

البقاء ّ
لألمة
رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
االجتماعي
الرفيق الدكتور علي حيدر
ينعى إلى ّ
األمة السورية
وف ـ ــاة ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـل ـحــزب،
عضو املجلس األعلى
الرفيق القدوة ،في العمل الصبور
والنهج القويم،
الدكتور أنطوان أبي حيدر
ال ـ ـ ــذي س ـي ـخ ـلــد اسـ ـم ــه فـ ــي ح ـيــاة
ش ـ ـع ـ ـب ـ ـنـ ــا الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري وسـ ـيـ ـبـ ـق ــى
عـمـلــه خ ـم ـيــرة ف ــي مـسـيــرتــه نحو
االنتصار.
تـ ـق ــام م ــراس ــم ال ــدف ــن ف ــي كـنـيـســة
رق ــاد والـ ــدة اإلل ــه ـ ـ ـ ـ ال ـغــابــة لـلــروم
األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس فـ ــي ب ـس ـك ـن ـت ــا ،عـنــد
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ب ـع ــد ظـهــر
االثنني  16كانون الثاني . 2017
ُ
ح ـيــث ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل الــدفــن
وبـ ـ ـع ـ ــده والـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة إلـ ـ ــى ال ـس ــادس ــة
ً
مساء.
ويـ ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء ف ــي ك ـن ـي ـســة م ــار
ال ـ ـيـ ــاس ل ـ ـلـ ــروم األرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس فــي
املطيلب من الساعة الحادية عشرة
ً
مساء.
إلى السادسة
ويـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي ك ـن ـي ـس ــة
سـيــدة الـنـيــاح ـ ـ املـكـحــول ،بـيــروت
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة إلــى
ً
مساء.
السادسة

إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة مكية حسن الخطيب
زوجة الحاج أحمد جواد الخطيب
أوالدها :محمد ,علي وحسن
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ي ــوم
األرب ـع ــاء  18كــانــون الـثــانــي 2017
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد الـظـهــر
ً
مساء في الجمعية
حتى الخامسة
التخصصية ,الرملة البيضاء قرب
أمن الدولة.

غادر العامل البنغالدشي
MIR HOSSAIN MIRU
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 76/971429
غادر العامل البنغالدشي
POLASH
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/758382
غادر العمال البنغالدشيون
MUNSHI MITU
MOHAMMAD NAZMUL
RAHMAN OBAYDUR
ALI MD YOUSUF
HASAN KAMRUL
RAHMAN MD MOTIUR
HOSSAIN AKHTAR
من مؤسسة مستخدميهم ،الرجاء ممن
يعرف عنهم شيئًا ،اإلتـصــال على الرقم
71/212172
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أفقيا

 -1جبهة وحــركــة مسلحة ّأسـســت سنة  1973إلنـشــاء دول ــة مستقلة فــي الصحراء
الغربية التي يديرها املغرب –  -2نهر أميركي ُيعتبر من أكبر أنهر العالم – أداة
ُ
إستثناء –  -3سقي النبات – مدينة ومقاطعة إنكليزية تعتبر مركز صناعي وتجاري
مهم –  -4خالف أبكي – بناء معقود بعضه الى بعض ُيستعمل لتخزين الخمور – -5
مدينة سعودية في الحجاز على البحر األحمر –  -6الدليل القاطع – عاصفة بحرية
–  -7من لوازم البناء – العمر –  -8ينزع الريش عن الطائر – رابع الخلفاء الراشدين –
 -9متشابهان – صحابية زوجة النبي –  -10شاعر إشتهر بالغزل في العصر األموي
ّ
تشبب بأم البنني زوجة الوليد بن عبد امللك فأمر الوليد بدفنه ّ
حيًا

عموديًا

نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

8

2

6

من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال

3

1

5

03/662991

غادر العامل املصري
جمال انور باشا متولي
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 70/601063

استراحة

4

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

غادر العمال البنغالدشيون
BALLAL
MOHAMMAD PARVAZ KHAN
SULTAN BADSHA SIRAJ MIAH
TAFJAL HAQUE
AFZAL HOSSAIN
NIZAMUL HAQUE
FELOJ SIHDET
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/687825

الجلد ناعمه في ِس َمن
 -1عاصمة سورينام –  -2ملع خفيف – حرف جزم – كان رقيق ّ
عائلة مطرب
-4
–
ة
السن
–  -3نوتة موسيقية – منتسب الى أحد مذاهب اإلسالم عند
ّ
لبناني راحل من أغانيه «موجوع « – بكى على رأس امليت –  -5حائط يلف الحديقة
– لقب غــانــدي الــزعـيــم الـهـنــدي ويعني ال ــروح العظيمة أو السامية –  -6لبق في
إختيار الثياب – الذكر من كل حيوان –  -7شبكة متاجر كبيرة عاملية – بواسطتي –
ّ
الكلسية تمهيدًا لحرقها بطريقة بدائية
 -8فرن كانوا قديمًا يجمعون فيه الصخور
إلستخراج الكلس الطبيعي منها – خــاف جحيم –  -9أغنية للمطرب اللبناني
الراحل وديع الصافي – من الحبوب – من مشتقات الحليب –  -10دولة عربية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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ّ
مـطــربــة عــراقـيــة ( )2012-1921لـقـ ّـبــت بـشـحــرورة ال ـع ــراق .كــانــت املغنية
األولى في العصر امللكي وكان امللك فيصل األول من املعجبني بصوتها.
توفيت بعد صراع طويل مع املرض

ّ -1
الفيوم – حلب –  -2أحد – بريح –  -3أبجر – القمر –  -4غوركي – ا ا –  -5آر – هامان – -6
نور – قيس – فظ –  -7يمامة – تالل –  -8همس – ورم –  -9بالبل – نا –  -10تبوك – أمهات

عموديًا
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مشاهير 2484

حلول الشبكة السابقة

 -1األغاني – ست –  -2بورومه –  -3فاجر – رامبو –  -4يحركه – مسلك –  -5ود – ياقة
–  -6مي – سبأ –  -7بلفاست – لم –  -8حرق – لو –  -9ليما – فارنا –  -10بحر الظلمات

حل الشبكة 2483

إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+3+2+8عمياء ■  = 7+10+1من الحبوب ■  = 9+11+6أقرع الجرس

حل الشبكة الماضية :لوسيان فرويد

اإلثنين  16كانون الثاني  2017العدد 3080

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لـشــراء خـطــوط حماية،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 3055/تاريخ  ،2016/3/23قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2017/2/10عـنــد
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 52

الـعــروض العائد لشراء وتركيب مقسم
هــاتــف لـكــل مــن معملي ال ــذوق والـجـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 8433/ت ــاري ــخ  ،2016/8/31قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 69

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض العائد لشراء كابالت نحاس
مـعــزولــة  630×1مـلــم 2و  1000×1ملم2
تــوتــر مـتــوســط  24ك.ف .ل ــزوم محطات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 10017/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/15ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/2/10عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 66

إعالن بيع سيارة عدد 2016/972
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
تباع باملزاد العلني االثنني 2017/1/30
الثانية بعد الظهر سـيــارة املنفذ عليه
بكر يوسف شيخو ماركة هيونداي 10
 Iموديل  2015رقم /510138ج املحجوزة
ً
تحصيال لدين البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي م ـ ــازن ك ـيــوان
ال ـبــالــغ /11431.93/د.أ .ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ /6150/د.أ .واملطروحة
بمبلغ /5000/د.أ .او ما يعادله بالعملة
الــوط ـن ـيــة ورس ـ ــوم املـيـكــانـيــك ق ــد بلغت
حــوالــي /525.000/ل.ل .فـعـلــى الــراغــب
بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد الى
مرآب املصرف الكائن في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء اج ـهــزة فحص
ل ـ ــزوم م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل الــرئ ـي ـس ـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 10178/تــاريــخ  ،2016/10/20قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /30 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 64
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ بنك بيروت ش.م.ل .الدامج لترانس
اوريـنــت بنك باملعاملة  2007/330وقد
ّ
ّ
ح ــل مـحــلــه بــالـتـنـفـيــذ شــركــة كريديليز
ش.م.ل .بوجه الدكتور ناجي اميل نجم
س ـن ــدات وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن تحصيل
لدين طالب التنفيذ البالغ /333 224/د.أ.
عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم ول ــدي ــن شــركــة
ّ
كريديليز ش.م.ل .الحالة بالتنفيذ البالغ
/276 000/د.أ .عدا الفائدة والرسوم.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /968
ش ـح ـت ــول وعـ ـل ــى ال ـق ـس ــم  6م ــن ال ـع ـقــار
/1304ذوق مصبح.
ـ ـ ـ ال ـع ـقــار /968ش ـح ـت ــول وه ــو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـط ـع ــة ارض بـعــل
م ـش ـجــرة ع ــري ــش ،مـســاحـتــه  1160م.م،.
وبالكشف تبني انه عبارة عن ارض بعل
سليخ ال بناء عليه.
ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق م ـص ـبــح وه ــو
بـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة سـطــح معد
ل ـل ـب ـنــاء ،مـســاحـتــه  236م.م .وبــالـكـشــف
تبني انه سطح.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2010/4/8وتاريخ
تسجيله .2010/5/17
ـ ـ بدل تخمني العقار /968شحتول 000
 116د.أ .وب ــدل طــرحــه بـعــد التخفيض
/87182/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق
مصبح  499 848د.أ .وب ــدل طــرحــه بعد
التخفيض /270 668/د.أ.
يـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2017/2/15ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا مــوع ـدًا
للبيع في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي كـ ـس ــروان أو تـقــديــم

كفالة وافـيــة مــن احــد املـصــارف املقبولة
م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـ ّـمــل رس ــوم التسجيل
والداللة وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الصحائف العينية الـعــائــدة للعقارات
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
برئاسة القاضي الياس ريشا
ينفذ بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رق ــم
 2015/581ب ـ ــوج ـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ــوزف ح ـب ـيــب
ف ـخ ــري وه ـي ـف ــا فـ ـ ــؤاد ديـ ــب ع ـق ــد ق ــرض
م ــوث ــق ب ـت ــأم ــن عـ ـق ــاري وش ـ ـهـ ــادة قـيــد
ً
تــأمــن وجـ ــدول اسـتـحـقــاقــات تحصيال
ملبلغ /80818/د.أ .اضــافــة الــى الفوائد

واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى ال ـق ـســم 9/487
الصفرا .مساحته  105م.م .وهو بموجب
االف ــادة العقارية مــدخــل وغــرفـتــان ودار
وط ـ ـع ـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وحـ ـ ـم ـ ــام ـ ــان وخ ـ ــاء
وشرفات .طابق االول وبالكشف تبني ان
الواقع مطابق لالفادة العقارية ـ ـ البالط
موزاييك وفي كل غرفة من غرفتي النوم
خ ــزان ــة ح ــائ ــط .امل ـج ـل ــى رخـ ـ ــام رم ـ ــادي
قــديــم م ــع خ ــزائ ــن قــدي ـمــة .ب ــاط املطبخ
والحمامني سيراميك وبورسالن .الباب
ال ــرئ ـي ـس ــي خ ـش ــب وال ــداخـ ـل ــي مـعــاكــس
والباب الداخلي للدار خشب مع مربعات
من زجــاج .املنجور الخارجي الومنيوم
فضي وزج ــاج .القسم يقع فــي بـنــاء في
شارع رقم  304بعد كنيسة مار صوفيا.
ويشترك بملكية الحقني  1و 3وينتفع
من موقف سيارة.
تاريخ قرار الحجز  2015/7/28وتاريخ
تسجيله .2015/7/29

بـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن ال ـق ـس ــم  9/487ال ـص ـف ــرا
 /126000/دوالر اميركي وبــدل طرحه
 /75600/دوالر أميركي أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية.
ويـجــري البيع يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2017/2/28الساعة  11قبل الظهر في
قاعة محكمة كـســروان للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم المــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال
عــد قملها مقامًا مـخـتــارًا لــه ،كما عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية
الرقم الضريبي
اسم املكلف
2016/11/29
2016/11/10 RR158779485LB
2237763
عبد الناصر محمد ديب العتر
1
2016/12/01
2016/11/11 RR158779494LB
248405
خالد ابراهيم املراد
2
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 40
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
2016/11/30
2016/11/07 RR158776569LB
2779215
ميشال انطونيوس مرتا
1
2016/11/30
2016/11/07 RR158776572LB
159947
نعيم عبدالله طعوم
2
2016/11/29
2016/11/07 RR158776674LB
263713
مصطفى احمد حمزة
3
2016/11/30
2016/11/07 RR158776949LB
2773956
توفيق سمير بيطار
4
2016/11/30
2016/11/07 RR158777153LB
1617024
حبيب نقوال ابراهيم فارس
5
2016/11/30
2016/11/07 RR158777241LB
812549
نقوال انيس متري الخوري
6
2016/11/30
2016/11/07 RR158779450LB
1216425
نيبال بديع بربر
7
2016/11/30
2016/11/07 RR158779463LB
1519363
عبد الناصر ثلجة
8
2016/11/30
2016/11/09 RR158779525LB
شركة مصطفى مأمون الحسن للتجارة 2607603
9
والصناعة وشريكه (مأمون الحسن
للتجارة والصناعة)
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 40
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية
الرقم الضريبي
اسم املكلف
ـــ
2016/11/24
2016/11/04 RR158776935LB
2781024
حنا شفيق منصور
1
2016/11/24
2016/11/04 RR158776983LB
732056
فرح ابراهيم الجمال
2
2016/11/24
2016/11/04 RR158777003LB
2779176
سعد سعد الله الشامي
3
2016/11/23
2016/11/04 RR158777017LB
2782308
كميل زاهي عوض
4
2016/11/24
2016/11/04 RR158777048LB
1361721
رشدي تركي الترك
5
2016/11/24
2016/11/04 RR158777215LB
51731
سمير نصر فرفور
6
2016/11/23
2016/11/03 RR158777428LB
213550
مطانيوس اسحق رعد
7
2016/11/24
2016/11/04 RR158779446LB
242938
عبد الله صالح يوسف
8
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 40
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رياضة

ّ
ميسي خط أحمر في برشلونة
البطوالت األوروبية الوطنية

فــي الــوقــت ال ــذي يــواصــل فيه ليونيل
ميسي تألقه مع برشلونة ،جــاءت إقالة
األخ ـيــر لـمـســؤول ال ـعــاقــات المؤسسية
الرياضية فيه ،بسبب تصريح ،تطرق فيه
إلــى النجم األرجنتيني ،لم يعجب اإلدارة.
مــرة جــديــدة تتأكد الحظوة والمكانة
الـلـتــان يتمتع بهما «ل ـيــو» فــي ملعب
«كامب نو»
حسن زين الدين
لــم يـكــن عــاديــا خـبــر إقــالــة برشلونة
اإلسباني إداريــا فيه بحجم مسؤول
الـ ـع ــاق ــات امل ــؤس ـس ـي ــة ال ــري ــاض ـي ــة،
ب ـس ـبــب ت ـص ــري ــح ع ــن ن ـج ــم ال ـفــريــق
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي
ً
ي ــواص ــل تــأل ـقــه ،مـ ـع ــادال ب ـهــدفــه أول
مــن أم ــس ،أم ــام الس ب ــامل ــاس ،الــرقــم
ال ـق ـي ــاس ــي ألس ـ ـطـ ــورة ريـ ـ ــال م ــدري ــد
راوول غــونــزال ـيــس بــالـتـسـجـيــل في
مرمى  35فريقًا في "الليغا".
كان كافيًا أن يقول بيري غراتاكوس،
خ ــال تمثيله بــرشـلــونــة ف ــي سحب
ق ــرع ــة رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس إس ـبــان ـيــا

أقال برشلونة مسؤول العالقات
المؤسسية فيه بسبب تصريح حول
ميسي لم يعجب اإلدارة
الجمعة" :ليو أحد أهم األشخاص في
الفريق ،لكن يجب لفت االنتباه إلى
البقية أي ـضــا ،ألن لـيــو ب ــدون نيمار
ولويس سواريز وإينييستا وبيكيه
والباقني لن يكون بهذه الــدرجــة من
الروعة ،رغم أنه األفضل" ،حتى يجد
نفسه خارج أسوار النادي.
بـ ـض ــع كـ ـلـ ـم ــات فـ ـق ــط كـ ــانـ ــت ك ـف ـي ـلــة

الكرة اإليطالية

األسطورة
في نابولي

ّ
حـ ــط األس ـ ـطـ ــورة األرج ـن ـت ـي ـن ــي ديـيـغــو
أرمـ ــانـ ــدو مـ ــارادونـ ــا رح ــال ــه ف ــي مــديـنــة
نــابــولــي اإلي ـطــال ـيــة ،حـيــث ك ــان "مـعـبــود"
أن ـ ـصـ ــار ن ــاديـ ـه ــا بـ ــن  1984و،1991
ل ـي ـش ــارك الـ ـي ــوم ف ــي عـ ــرض مـســرحــي
يروي قصة الرقم  10الذي ارتداه.
وعـلــى مـســرح "س ــان كــارلــو" فــي املدينة
الجنوبية ،ال ــذي يـعـ ّـد مــن أق ــدم املـســارح
في أوروبا ،يشارك مارادونا في العرض
املسرحي " 3مرات  ،"10إلى جانب املمثل
اإليطالي أليساندرو سياني الــذي كتب
النص ،وممثلني آخرين.
وس ـي ــروي "إل بيبي دي أورو" (الفتى
الذهبي) قصته مع الرقم  ،10في عرض
ترافقه صور وأغان وشهادات مصورة
ب ــال ـف ـي ــدي ــو م ــن ق ـب ــل العـ ـب ــن إي ـطــال ـيــن
ح ـم ـل ــوا ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم :روبـ ــرتـ ــو بــاج ـيــو،
وفرانشيسكو تــوتــي ،وألـيـســانــدرو دل
بييرو وجيانكارلو أنطونيوني.
ووصل النجم أول من أمس إلى نابولي،
حـيــث اسـتـقـبـلــه ال ـع ـشــرات أم ــام الـفـنــدق
الذي ينزل فيه ،وراحوا يهتفون "دييغو"
"دييغو" ،والنشيد الشهير "هو فيتسو
م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا" (رأيـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ــا)ّ .
ورد
مارادونا بقبالت إلى هؤالء.
وبـيـعــت ك ــل ت ــذاك ــر ال ـع ــرض املـســرحــي،
رغم أن أسعار بعضها وصل إلى 350
يورو.

بــإطــاحــة الــرجــل مــن منصبه بسبب
"تعبيره على املأل عن رأيه الشخصي
الــذي ال يتوافق مــع املــؤسـســة" ،وفقًا
لبيان النادي.
م ـي ـس ــي مـ ــالـ ــئ ب ــرشـ ـل ــون ــة وش ــاغ ــل
ناسها .ميسي خط أحمر في "كامب
نــو" والنجم املــدلــل .وكيف الحال إذا
ك ــان "ال ـب ــرس ــا" ل ــم يـتــوصــل بـعــد إلــى
اتفاق مع أيقونته لتمديد عقده في
صفوفه؟ عندها يصبح أي حديث،
ولو حاد قيد أنملة عن سياقه في ما
ّ
يخص "ليو" ،من "املحرمات" ووجب
االقـ ـتـ ـص ــاص مـ ــن ق ــائ ـل ــه م ـه ـم ــا عــا
شأنه ،فال أحد في كاتالونيا ّ
برمتها
ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ت ـح ــدي ـدًا ف ــي وارد
مضايقة ميسي وتعكير مزاجه ،إذ إن
مدينة بشيبها وشبابها تنتظر على
أحـ ّـر مــن الجمر أن يضع هــذا النجم
تــوقـيـعــه ع ـلــى ال ـع ـقــد ال ـجــديــد ال ــذي
يضمن بقاء سحره في برشلونة.
لـ ـك ــن بـ ـ ـخ ـ ــاف مـ ـ ــا حـ ـص ــل مـ ـ ــع ه ــذا
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول "املـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــن" ال ـ ـ ـ ــذي أب ـ ــدى
م ـي ـســي ان ــزع ــاج ــه م ــن قـ ـ ــرار اإلدارة
إقــالـتــه ،بحسب مــا أوردت صحيفة
"إل مــونــدو ديـبــورتـيـفــو" ،فــإنــه ليس
خافيًا أن "ليو" هو الحاكم بأمره في
برشلونة .كلمة األرجنتيني واحــدة
ال اثنتان في كاتالونيا.
ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ه ـن ــا ،ه ــل رأي ـتــم
العـبــا يـعـ ّـن مــدربــا فــي الـفــريــق الــذي
ي ـل ـعــب فـ ـي ــه؟ م ـي ـســي ف ــي بــرش ـلــونــة
فعل ذلك ،حيث كان السبب األول في
قدوم مواطنه وابن مدينته روزاريو،
جيراردو "تاتا" مارتينو ،إلى الفريق،
ً
رغم أن اسمه كان مجهوال لكثيرين،
ذلــك ألن خــورخــي وال ــد ليونيل كان
مــن املـعـجـبــن بــه عـنــدمــا ك ــان العـبــا،
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـس ـب ــب فـ ــي ت ــأخ ــر قـ ــدوم
لويس إنريكي إلــى "الـبــرســا" بعدما
كان اسمه مطروحًا للمنصب.
قـلـنــا إن ــري ـك ــي .ل ـيــس م ـبــال ـغــا ال ـقــول
إن مـصـيــر ه ــذا املـ ــدرب مـعـلــق بـيـ َـدي
م ـي ـســي بـ ـخ ــاف اإلدارة ،إذ إن أي

برشلونة ّ
برمتها تنتظر توقيع ميسي على عقده الجديد (أ ف ب)

اخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف فـ ـ ــي اآلراء أو وج ـ ـهـ ــات
الـنـظــر ،واس ـت ـعــاره بينهما ،وإع ــان
األرجنتيني العصيان على مــدربــه،
تعني حتمًا انتهاء مشوار األخير مع
الفريق فــي حــال وضــع "لـيــو" اإلدارة
في موقع االختيار بينهما ،وهذا ما
ال يمكن أن يتاح أمام أي العب آخر.
حـتــى إنــه يـتــردد أن بــرشـلــونــة يأخذ
رأي مـيـســي فــي االع ـت ـبــار فــي بعض
ص ـف ـق ــات ــه لـ ـض ـ ّـم الع ـ ـبـ ــن ،وهـ ـ ـ ــذا مــا
تــؤكــده صحيفة "ذا صـنــداي بيبول"
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة الـ ـت ــي ذكـ ـ ــرت أن امل ــدي ــر
الــريــاضــي الـســابــق لـلـنــادي ،أنــدونــي
زوبـيــزاريـتــا ،تحدث مــع األرجنتيني

حـ ـ ــول ص ـف ـق ــة ضـ ــم األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي
لــويــس س ــواري ــز م ــن لـيـفــربــول ولـقــي
ترحيبه بها.
أن ي ـص ـيــب مـ ـك ــروه م ـي ـســي ت ـحــدي ـدًا
ف ــي بــرش ـلــونــة ،كــأنــه أصـ ــاب املــديـنــة
ّ
برمتها ،وهذا ما يحدث عند تعرضه
ً
لإلصابة وغيابه عن الفريق ،أو مثال
ُ
ع ـنــدمــا أديـ ـ ــن ووال ـ ـ ــده بــال ـس ـجــن 21
شهرًا مع وقف التنفيذ بسبب ّ
تهربه
من الضرائب ،حيث ســارع برشلونة
مـبــاشــرة إلــى إص ــدار بـيــان جــاء فيه:
"برشلونة مستعد لتقديم كــل شيء
لدعم ميسي وعائلته فــي مــا يتعلق
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات الـ ـت ــي س ـي ـت ـخــذهــا مــن

أج ــل ال ــدف ــاع عــن نــزاهـتــه ومصالحه
القانونية".
ك ــذل ــك ف ـ ــإن ال ـص ـح ــف ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة
املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة تـ ـعـ ـل ــن ح ــال ــة
"الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ" ب ـ ـحـ ــدودهـ ــا الـ ـقـ ـص ــوى،
وت ـ ّ
ـرد بقوة على كــل انتقاد يتعرض
ل ـ ــه م ـي ـس ــي ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا م ـ ــن ال ـص ـح ــف
املدريدية.
هــذا هو ميسي امللك والحاكم بأمره
في "البرسا" .والالفت أن ما من أحد
يبدي تذمرًا أو اعتراضًا على أقواله
وت ـصــرفــاتــه وق ــرارات ــه ،ب ــل إن ك ــل ما
يفعله الساحر األرجنتيني "أحلى من
العسل" على قلب برشلونة.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )21
سوانسي سيتي  -أرسنال 4-0
ال ـفــرن ـســي أولـيـفـيـيــه ج ـيــرو ( )37والـنـيـجـيــري
أليكس إيوبي ( )54وكايل ناوتون ( ،67هدف في
مرماه) والتشيلياني أليكسيس سانشيز (.)73

إسبانيا (المرحلة )18
إشبيلية  -ريال مدريد 1-2
س ـيــرج ـيــو رام ـ ـ ــوس ( ،85ه ـ ــدف ف ــي م ــرم ــاه)
وامل ــون ـت ـي ـن ـي ـغ ــري س ـت ـي ـف ــان ي ــوف ـي ـت ــش ()92
الشبيلية ،والبرتغالي كريستيانو رونالدو (67
من ركلة جزاء) لريال.

ليستر سيتي  -تشلسي 3-0
اإلسبانيان ماركوس ألونسو ( 6و )51وبيدرو
رودريغيز (.)71

أتلتيكو مدريد  -ريال بيتيس 0-1
األرجنتيني نيكوالس غايتان (.)8

إفرتون  -مانشستر سيتي 0-4
الـبـلـجـيـكـيــان روم ـي ـل ــو ل ــوك ــاك ــو ( )34وكـيـفــن
م ـيــراالس ( )47وت ــوم دايـفـيــس ( )79وأدي ـمــوال
لوكمان (.)90

برشلونة  -الس باملاس 0-5
األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي ل ــوي ــس سـ ــواريـ ــز ( 14و)57
واألرجنتيني ليونيل ميسي ( )52والتركي أردا
توران ( )59وأليكس فيدال (.)80

مانشستر يونايتد  -ليفربول 1-1
السويدي زالتان ابراهيموفيتش ( )84ليونايتد،
وجيمس ميلنر ( 27من ركلة جزاء) لليفربول.

فالنسيا  -إسبانيول 1-2
م ــارت ــن م ــون ـت ــوي ــا ( )17وس ــان ــي م ـي ـنــا ()73
لفالنسيا ،ودافيد لوبيز ( )85إلسبانيول.

تــوت ـن ـهــام هــوت ـس ـبــر  -وسـ ــت بــرومـيـتــش
البيون 0-4
سندرالند  -ستوك سيتي 3-1
وست هام يونايتد  -كريستال باالس 0-3
واتفورد  -ميدلسبره 0-0
بيرنلي  -ساوثمبتون 0-1
هال سيتي  -بورنموث 1-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  52نقطة من  21مباراة
 -2توتنهام  45من 21
 -3ليفربول  45من 21
 -4ارسنال  44من 21
 -5مانشستر سيتي  42من 21

ليغانيس  -أتلتيك بلباو 0-0
ديبورتيفو ال كورونيا  -فياريال 0-0
سلتا فيغو  -ديبورتيفو االفيس 0-1
سبورتينغ خيخون  -إيبار 3-2
غرناطة  -أوساسونا 1-1
ملقة  -ريال سوسييداد (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  40نقطة من  17مباراة
 -2اشبيلية  39من 18
 -3برشلونة  38من 18
 -4اتلتيكو مدريد  34من 18
 -5فياريال  31من 18

إيطاليا (المرحلة )20
فيورنتينا  -يوفنتوس 1-2
الـكــرواتــي نيكوالس كالينتش ( )37وفيدريكو
كييزا ( )54لفيورنتينا ،واألرجنتيني غونزالو
هيغواين ( )58ليوفنتوس.
أودينيزي  -روما 1-0
البلجيكي رادجا ناينغوالن (.)12
إنتر ميالنو  -كييفو 1-3
األرجـنـتـيـنــي م ــارو اي ـك ــاردي ( )69وال ـكــرواتــي
اي ـفــان بيريسيتش ( )86وإيــديــر ( )90إلنـتــر،
وسيرحيو بيليسييه ( )34لكييفو.
نابولي  -بيسكارا 1-3
ل ــورن ــزو طــونـيـلـلــي ( )47وال ـس ـلــوفــاكــي م ــارك
هــامـسـيــك ( )50والـبـلـجـيـكــي درايـ ــس ميرتينز
( )86لنابولي ،وجيانلوكا كابراري ( 90من ركلة
جزاء) لبيسكارا.
كروتوني  -بولونيا 1-0
كالياري  -جنوى 1-4
التسيو  -اتاالنتا 1-2
سمبدوريا  -امبولي 0-0
ساسوولو  -باليرمو 1-4
تورينو  -ميالن (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  45نقطة من  19مباراة
 -2روما  44من 20
 -3نابولي  41من 20
 -4التسيو  40من 20
 -5انتر  36من 20

فرنسا (المرحلة )20
رين  -باريس سان جيرمان 1-0
األملاني جوليان دراكسلر (.)39
كاين  -ليون 2-3
العاجي ماكسويل كورني ( )8والكرواتي ايفان
ســانـتـيـنــي ( 26م ــن رك ـلــة جـ ــزاء و )61لـكــايــن،
وألكسندر الكازيتي ( 35و )45لليون.
مرسيليا  -موناكو 4-1
البرتغالي روالندو دا فونسيكا ( )28ملرسيليا،
وتوماس ليمار ( )15والكولومبي رادميل فالكاو
( )21وبرناردو سيلفا ( 45و )56ملوناكو.
تولوز  -نانت 1-0
األرجنتيني إيمليانو ساال (.)20
نيس  -متز 0-0
ليل  -سانت اتيان 1-1
مونبلييه  -ديجون 1-1
لوريان  -غانغان 1-3
نانسي  -باستيا 0-1
انجيه  -بوردو 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1موناكو  45نقطة من  20مباراة
 -2نيس  45من 20
 -3باريس سان جيرمان  42من 20
 -4ليون  34من 19
 -5غانغان  30من 20
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الكرة اللبنانية

األنصار يسحق وطرابلس يعرقل والراسينغ عقدة النجمة
انطلق إياب الدوري اللبناني
لكرة القدم بفوز ساحق
لألنصار على االجتماعي
ّ
وتعثر الصفاء أمام طرابلس
وسقوط النجمة أمام
الراسينغ وانتصار غال للسالم
على شباب الساحل ،على أن
يختتم األسبوع الثاني عشر
اليوم بمباراة اإلخاء األهلي
عاليه والعهد في بحمدون،
عند الساعة 14.15
عبد القادر سعد
حــافــظ فــريــق الــراسـيـنــغ عـلــى مقولة
ان ــه ع ـقــدة الـنـجـمــة بــامـتـيــاز بـعــد أن
فاز عليه  1 - 2أمس ،ضمن األسبوع
الـثــانــي عـشــر مــن الـ ــدوري اللبناني،
على ملعب املدينة الرياضية الذي لم
تكن أرضــه ملصلحة النجمة إطالقًا،
في ظل الوحول والبرك املائية التي
أث ـ ــرت ع ـلــى أداء ال ـن ـج ـم ــاوي ــن .لكن
ه ـ ــذا ال ي ـق ـل ــل مـ ــن ق ـي ـم ــة االن ـت ـص ــار
الراسينغاوي املهم ،رغم «املساعدة»
التي لقيها من حارس النجمة أحمد
تـ ـكـ ـت ــوك الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـح ـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة
الهدفني اللذين سجلهما البرازيلي
ديـيـغــو وعــدنــان مـلـحــم ،وخصوصًا
الهدف األول الــذي جــاء من تسديدة
ب ـع ـي ــدة خ ـف ـي ـفــة م ـ ــرت م ــن ب ــن ي ــدي
ورجلي الحارس التكتوك في الدقيقة
 47م ــن ال ـل ـق ــاء .أم ــا ال ـه ــدف ال ــرأس ــي
الـثــانــي ال ــذي سـجـلــه مـلـحــم ،فأيضًا
يتحمل تكتوك مسؤوليته ،مشاركة
مع الدفاع الذي ترك ملحم وحيدًا في
الدقيقة .57
ول ـ ــم ي ـك ـ ّـن ت ـك ـت ــوك ال ــاع ــب الــوح ـيــد
غير املــوفــق فــي امل ـبــاراة؛ فزميله في
الهجوم حسن املحمد أيضًا كــان له
دور رئيسي فــي خـســارة فــريـقــه ،مع
إضاعته فرصًا سهلة ،أبرزها واحدة
فــي الدقيقة  80أنقذها الــدفــاع ،رغم
أن املـحـمــد ك ــان شـبــه مـنـفــرد بمرمى
الـ ـح ــارس سـنـتـيـنــا .وال ش ــك ف ــي أن
غياب الـســوري ّعبد ال ــرزاق الحسني
بسبب اإلصابة أثر على أداء الفريق،
ولـ ـ ــم ت ـن ـج ــح بـ ــدائـ ــل امل ـ ـ ـ ــدرب ج ـم ــال
الحاج وال تبديالته في إبعاد شبح

ال ـخ ـســارة ،رغ ــم أن الع ـبــه خــالــد تكه
جــي أعــاد الفريق سريعًا الــى أجــواء
املـ ـب ــاراة ،م ــع تـعــديـلــه الـنـتـيـجــة بعد
دقيقتني على هدف دييغو.
ف ــا عـ ـ ــودة مـ ـ ــازن جـ ـم ــال ب ـع ــد ط ــول
غـيــاب وال مـشــاركــة الثنائي يوسف
الحاج وحسن مهنا املتأخرة سمحت
للنجماويني بانتزاع نقطة من فريق
ُعرف مدربه موسى حجيج ،املوجود
خ ـ ـ ــارج امل ـل ـع ــب إليـ ـق ــاف ــه ،ب ـتــوظ ـيــف
ك ـ ــل عـ ـن ــاص ــر املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة مل ـص ـل ـح ـت ــه،
سـ ــواء أرض ـي ــة امل ـل ـعــب أو مفاتيحه
الهجومية والدفاعية.
ّ
رد النجمة ّ
األول ــي بعد امل ـبــاراة كان
بانتقاد التحكيم ،حيث صــدر بيان
عن إدارة النادي اعترضت فيه على
أداء ح ـكــم املـ ـب ــاراة جـمـيــل رم ـض ــان،
وطالبت االتحاد بإبعاده عن قيادة
مباريات النجمة.
ودعـ ــت اإلدارة االتـ ـح ــاد ال ــى «إي ــاء
ّ
والقيمني
الحكام واملسؤولني عنهم
عـلــى أدائ ـه ــم االه ـت ـمــام الـ ــازم كــي ال
ن ـص ــل ال ـ ــى املـ ـحـ ـظ ــور ،وي ـح ـص ــل مــا
ال ي ـح ـمــد ع ـق ـب ــاه ي ــوم ــا م ـ ــا ،وح ـيــث
ّ
ال ينفع ال ـن ــدم .وعـلـيــه نـطــالــب بحل
لجنة الحكام لفشلها في تطوير أداء
ً
وبناء عليه نطالب
الحكم اللبناني،
االتحاد اللبناني باتخاذ االجراءات
العقابية الالزمة بهذا الحكم وسواه،

ّ
ّرد النجمة األولي
بعد الخسارة كان
بانتقاد التحكيم

ونـحــن بــانـتـظــار مــا سيتقرر للبناء
على الشيء مقتضاه».
ي ــوم الـسـبــت ك ــان أن ـصــاريــا بامتياز
م ــع الـنـتـيـجــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي حققها
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـس ـ ــاب ض ـي ـف ــه
االجتماعي  1 - 5على ملعب صيدا،
في لقاء كان نجمه أجنبيي األنصار
البرازيلي ريتشي الذي ّ
سجل هدفني
في الدقيقتني  18و ،85والسلوفاكي
مــات ـيــج الـ ــذي س ـجــل ال ـه ــدف الـثــالــث
ف ــي الــدق ـي ـقــة  .45واس ـت ـمــر مسلسل
األهـ ـ ـ ـ ــداف األن ـ ـص ـ ــاري مـ ــن الــدق ـي ـقــة
األولى حتى الدقيقة  ،85حيث افتتح

علي األتات (.)80
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت املـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة ط ـ ـ ـ ـ ــرد العـ ـ ــب
االج ـت ـمــاعــي آدم مــاســاالت ـشــي ،بعد

مدافع األنصار معتز بالله الجنيدي
التسجيل لفريقه في الدقيقة األولى،
أمــا الهدف الخامس فسجله البديل

الترتيب العام بعد المرحلة 12
الفريق

لعب

 -1األنصار
 2ـ العهد
 -3الصفاء
 4ـ السالم زغرتا
 -5الراسينغ
 -6النبي شيت
 -7النجمة
 8ـ التضامن صور
 9ـ طرابلس
 10ـ شباب الساحل
 11ـ اإلخاء األهلي
 12ـ اإلجتماعي

12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12

فاز تعادل
7
6
6
6
5
5
4
5
3
3
3
2

3
3
3
3
4
2
4
1
4
3
2
0

خسر

نقاطه

2
2
3
3
3
5
4
6
5
6
6
10

24
21
21
21
19
17
16
16
13
12
11
6

ّ
«ديربي» لبنان السلوي من طرف واحد
السلة اللبنانية

ل ــم ت ـح ـمــل م ـ ـبـ ــاراة ال ـح ـك ـمــة وض ـي ـفــه
الرياضي أمــس على ملعب غزير ،في
األسـبــوع التاسع واألخـيــر من مرحلة
الذهاب لبطولة لبنان في كرة السلة،
م ــن ال ـق ـمــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ب ــن ال ـفــري ـقــن،
أي ش ــيء ،ال عـلــى الصعيد الـفـنــي وال
على الصعيد الجماهيري ،مع إيقاف
ج ـم ـه ــور ال ـح ـك ـم ــة اتـ ـح ــادي ــا ،ف ـكــانــت
م ـ ـبـ ــاراة س ـه ـلــة ل ـل ــري ــاض ــي م ــن ط ــرف
واحــد فاز فيها الضيف على املضيف
بفارق  30نقطة 43 ،13 - 21( 79 - 109
  .)79 - 109 ،51 - 78 ،33وبــدا فريقالحكمة ال حول له وال قوة ،رغم النقاط
الخمسني الـتــي ّ
سجلها العـبــه تيريل
ستوغلني ،فـكــان إن ـجــازه الــوحـيــد أنه
ك ـس ــر رقـ ـ ــم العـ ـ ــب ه ــوم ـن ـت ـم ــن ديـ ـ ــوان
جــاكـســون ه ــذا املــوســم مــن حـيــث عــدد
ال ـن ـقــاط املـسـجـلــة ف ــي م ـب ــاراة واحـ ــدة،
إذ ّ
سجل األخير أمــام الحكمة بالذات
 49نقطة .فأمام مجموعة «رياضية»
مرعبة ،حيث إن ستة العبني سجلوا
أكثر مــن عشر نقاط مــع وجــود أالدي

أمينو ( 22نقطة و 10متابعات) ،وأمير
سعود ( 18نقطة) وووائل عرقجي 12
نقطة والــى جانبهم كيني بــراون (14
ن ـق ـطــة) ،ك ــان م ــن الـصـعــب عـلــى فــريــق
الحكمة مجاراة ضيفه.
ّ
ويـشــكــل ال ـفــوز جــرعــة مـعـنــويــة جيدة
لـلــريــاضــي قـبــل مــرحـلــة اإلي ـ ــاب ،وهــو
ع ــزز الـفــريــق فنيًا بتعاقد االدارة مع
ال ـيــونــانــي فــانـغـيـلـيــس زي ــاك ــو ليكون
مساعدًا للمدير الفني الحالي أحمد
فـ ـ ـ ــران .وعـ ـم ــل زيـ ــاكـ ــو ك ـم ـس ــاع ــد مـنــذ
عــام  2008فــي آيــك أثـيـنــا ،وســاهــم في
صعوده إلى الدرجة االولى عام ،2014
قبل أن ينتقل إلــى غلوري ليفكادا ثم
بانيونيوس سميرنا.
ي ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ،ع ـ ــزز ف ــري ــق ب ـي ـب ـلــوس
وص ــاف ـت ــه ب ـعــد ف ـ ــوزه امل ـس ـت ـحــق على
ض ـي ـفــه ال ـت ـض ــام ــن ال ـ ـ ــزوق بـ ـف ــارق 11
نـقـطــة  .80 - 91وكـ ــان أف ـضــل مسجل
فــي امل ـب ــاراة الع ــب الـتـضــامــن مــوريــس
كيمب برصيد  30نقطة و 7متابعات،
وأضـ ـ ــاف اي ــرف ــن م ــوري ــس  20نـقـطــة،

فيما سجل بالل طبارة  13نقطة.
وع ـن ــد ال ـف ــائ ــز ،كـ ــان جـ ــاي يــونـغـبــاد
األفضل برصيد  28نقطة و 5متابعات
و 3تمريرات حاسمة ،فــي حــن سجل
كالي تاكر وايبي ندودي  24نقطة لكل
منهما مــع  4تمريرات حاسمة لــأول
و 18متابعة و« 4بلوك شوت» للثاني،
ولبنانيًا كــان جو ابــي خــرس األفضل
بـ 8نقاط و 3متابعات في  15دقيقة.
ات ـ ـحـ ــاديـ ــا ،وعـ ـشـ ـي ــة انـ ـتـ ـه ــاء مــرح ـلــة
ال ــذه ــاب ،ت ــرأس رئـيــس االت ـح ــاد بيار
ك ــاخ ـي ــا اج ـت ـم ــاع ــا فـ ــي م ـق ــر انـ ـط ــوان
شــويــري حـضــره نــائــب الــرئـيــس األول
ّ
ضــومــط كـ ــاب ،واألمـ ــن ال ـع ــام شــربــل
ّ
م ـي ـشــال رزق ،وع ـض ــو االتـ ـح ــاد تــمــام
جـ ــارودي ،ورؤسـ ــاء ومـســؤولــو أنــديــة
ال ــدرج ــة األول ـ ــى .وخ ــال ال ـل ـقــاء أعــرب
كاخيا عن حرصه على التواصل بني
االت ـحــاد واالن ــدي ــة فــي كــافــة الــدرجــات
لالستماع الــى هواجسها ومطالبها.
وتـطــرق املجتمعون الــى املــادتــن 208
و 209مــن الـنـظــام الــداخ ـلــي لــاتـحــاد،

املتعلقتني بالعقوبات ،واللتني كانتا
تطبقان استنسابيًا في السابق ،حيث
أش ـ ــار كــاخ ـيــا ال ــى أن االتـ ـح ــاد يتجه
إليجاد ضوابط للمادتني املذكورتني
ب ـ ـصـ ــورة م ــؤق ـت ــة ل ـت ـح ــدي ــد ع ـق ــوب ــات
مـ ـح ــددة ل ـك ــل م ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــات ،ت ـكــون
أقـصــاهــا وأبـعــدهــا تــوقـيــف الجمهور
ُ
ريثما تدعى الجمعية العمومية الى
االلتئام لتعديل النظام العام لالتحاد.
ث ــم ع ــرض م ـنــدوبــو األن ــدي ــة أف ـكــارهــم
من الناحية التحكيمية ،حيث أبلغهم
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام أن االتـ ـ ـح ـ ــاد اس ـت ـق ــدم
املــراقــب الــدولــي التحكيمي اليوناني
ستيليوس كوكوالكيدس مع إعطائه
صالحيات واسعة ،مضيفًا أن السلك
التحكيمي اللبناني معروف بكفاءته
وق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـق ـي ــام بـمـهـمــاتــه على
أك ـمــل وج ــه ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن قـلــة عــدد
الحكام اللبنانيني الدوليني واملراقبني
امل ـخ ـت ـصــن .وس ـ ــوف ُي ـع ـنــى االت ـح ــاد
ً
بــإعــداد الـ ــدورات الــازمــة تــوصــا الــى
تعزيز الطاقم التحكيمي واالداري.

خطأ قوي على العب األنصار محمد
قرحاني في الدقيقة .45
ف ــي ال ـش ـم ــال ،كـ ــان ط ــراب ـل ــس يـنـتــزع
ً
تـعــادال مستحقًا مــن ضيفه الصفاء
 1 - 1فـ ــي لـ ـق ــاء ج ـي ــد مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ً
ال ـف ـن ـيــة ش ـهــد ه ــدف ــا ج ـم ـيــا ملـهــاجــم
ال ـص ـفــاء مـحـمــد ق ـص ــاص ،اب ــن الـ ــ41
عــامــا ،مــع غـيــاب املـهــاجــم السنغالي
تاال نداي املوقوف اتحاديًا .أما هدف
طــراب ـلــس ف ـجــاء ع ـبــر الع ــب الـصـفــاء
السابق روني عــازار في الدقيقة ،94
ويتحمل مسؤوليته الحارس مهدي
خليل بعد تصديه لكرة حــرة كانت
فــي طريقها الــى خ ــارج املـلـعــب ،لكن
خليل صـ ّـدهــا لتتحضر أم ــام ع ــازار
في الوقت القاتل.
في الوقت عينه ،على ملعب العهد،
ك ـ ــان الـ ـس ــاح ــل ي ـس ـقــط أمـ ـ ــام ضـيـفــه
السالم زغرتا  2 - 0في مباراة أهدر
ف ـي ـهــا ال ـس ــاح ــل رك ـل ــة جـ ـ ــزاء لــاعـبــه
ح ـس ــن ال ـ ـ ــدر ،ب ـع ــد تـ ـص ــدي ح ــارس
ال ـس ــام مـصـطـفــى م ـطــر لـتـســديــدتــه،
قبل أن يسجل العب السالم البرازيلي
ليوناردو دي اوليفيرا هدف السبق
م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء ت ـس ـبــب ف ـي ـهــا ال ــدر
بإعاقته إدمون شحادة .وعزز اليكس
بطرس النتيجة للسالم ،إثر عرضية
من أحمد املصري في الدقيقة .70

العب
الراسينغ
غازي حنينة
يحاول التمرير
بمضايقة
كوفي
(مروان
بوحيدر)

محاولة دفاع
من العب الرياضي
علي حيدر على
إيفان جونسون
(سركيس
يريتيسيان)
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ثقافة وناس

سينما

«موالنا» لمجدي أحمد علي

مثلث الدين والسلطة واإلعالم

ّ
قدم عمرو
سعد أداء
عمره في
هذا العمل

علي وجيه
م ـ ـنـ ــذ ع ـ ــرض ـ ــه فـ ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان دبـ ــي
السينمائي الدولي» الفائت ،منافسًا
ضـمــن مسابقة «امل ـهــر ال ـطــويــل» ،كــان
ي ـت ــوق ــع ل ـ ـ «مـ ــوالنـ ــا» The Preacher
(إخراج وسيناريو مجدي أحمد علي
ً
ـ ـ  130د ).أن يثير ج ــدال ،إثــر العرض
ّ
الجماهيري في مصر .ذلــك أن الفيلم
املأخوذ عن روايــة الصحافي الشهير
إبراهيم عيسى (كتب الحوار أيضًا)،
يـبـحــر دون م ــوارب ــة ف ــي حـســاسـيــات
الــديــن وال ـف ـتــاوى ،والـعــاقــة امللتبسة
مـ ــع ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ووس ــائ ــل
اإلعــام .أزهريون وبرملانيون طالبوا
بــوقــف عــرضــه (األخ ـبــار .)2017/1/9
تـ ّـمــت قــرصـنــة نـسـخــة مـعـقــولــة الــدقــة،
وإتــاح ـت ـهــا لـلـتـحـمـيــل ،لـلـتــأثـيــر على
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات (إن ـ ـ ـتـ ـ ــاجi Production :
«نـجـيــب س ــاوي ــرس» ،تــوزيــع Cedars
« Art Productionصادق الصباح»).
«مـ ـتـ ـط ــرف ــون وم ـ ـت ـ ـشـ ــددون ي ـك ــره ــون
السينما ،ويحكمون على هــذا العمل
الـفـنــي دون م ـشــاهــدتــه» ،أح ـمــد علي
ـرض،
و
صـ ـ ــف ّاملـ ـط ــالـ ـب ــن ب ــوق ــف الـ ـع ـ ّ
ّ
مؤكدًا أن «دليل نجاح الفيلم هو أنه
ّ
اصـ ـط ــدم بــامل ـت ـخــل ـفــن» .م ـعــركــة كــان
ال ـص ـيــدالنــي ّوخ ـ ّـري ــج املـعـهــد الـعــالــي
للسينما تـمــنــى ع ــدم وقــوع ـهــا ،لــدى
ح ــديـ ـث ــه إل ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ف ـ ــي دب ـ ــي،
ّ
خصوصًا أن العمل خــرج من الرقابة
املـصـ ّ
«الشعب
ـريــة بصفر مــاحـظــات.
ً
امل ـصــري مــن أكـثــر الـشـعــوب محافظة
ف ــي ال ـع ــال ــم .أفـ ـ ــراده غ ـيــر مـ ّـيــالــن إلــى
ّ
الحساسة عمومًا.
مناقشة القضايا
ّ
يحبون إخفاء التابو تحت السجادة،
وعدم فتح الجروح لتنظيفها» .قالها
ّ
معلقًا على فيلم ،ال جدال في أهميته
وجرأته.
«م ـ ـ ــوالن ـ ـ ــا» يـ ـت ــاب ــع ص ّـ ـعـ ــود ال ـش ـي ــخ
األزهـ ـ ــري «ح ــات ــم الـ ـش ــن ــاوي» (ع ـمــرو
سعد) ،من إمــام مسجد حكومي ،إلى
داعـيــة شهير مــع برنامج تلفزيوني.
ك ــذل ــك ،ي ـس ـت ـعــرض ح ـ ّـب ــه ل ـ ـ «أم ـي ـم ــة»
ّ
(درة) ،وزواج ــه منها بتمهيد سريع.
ه ــو م ـحــور الـفـيـلــم .الــداع ـيــة املـ ــودرن،
ّ
محب
الشعبي ،خفيف الـظــل« .نـجــم»
لألضواء والشهرة والحداثة وأغاني
أنـ ـغ ــام .تـلـمـيــذ ش ـيــخ ص ــوف ـ ّـي (رم ــزي

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل) .مـ ــزيـ ــج م ـ ــن  4ش ـخ ـص ـيــات
ّ
حقيقية ،منها إبــراهـيــم عيسى ذاتــه.
يداعبه املذيع «أنــور» (بيومي فــؤاد):
«دم ــاغ ــك عــال ـيــة أوي ي ــا م ــوالن ــاّ .مــا
ت ـم ـضــي م ـعــانــا س ـي ـت ـك ــوم» .ب ـيــد أن ــه
مسؤول تجاه سلطة اإلفتاء ،وحريص
ّ
على تيسير األمــور .يرى أن «املشايخ
ل ـ ــو بـ ـ ّـس ـ ـطـ ــوا ال ـ ــدي ـ ــن م ـ ــش ه ـي ــاك ـل ــوا
ع ـي ــش» .ي ـح ــاول ن ـطــق م ــا يـمـكـنــه من
الـ ـح ــق ،وإال فــال ـس ـكــوت أو الـتـلـمـيــح
أو التعليق الـســاخــر .يــؤمــن ّأن ّ
حرية
ّ
اختيار الدين مكفولة ،لكنه ال يجرؤ
عـلــى إزعـ ــاج جـمـهــور مشبع بخطاب
ّ
ّ
التشدد .يعترف« :أنا مركز في الوعظ
ولـيــس فــي الـعـلــم ،فــي الــدعــايــة وليس
ال ـهــدايــة» .عـلــى املـسـتــوى الشخصي،
ّ
هو متعلق بابنه الوحيد .ينفطر قلبه
لــدى تـعـ ّـرض صغيره لـحــادث بسبب
انشغاله بمعجبيه .يعيش على أمل
استفاقة الطفل من الغيبوبة.
«حاتم» ثرثار بطبيعة الحال واملهنة.
حـ ــواراتـ ــه ال ت ـن ـت ـهــي .ت ـط ــرح ال ـشــائــك
واإلشكالي .تسخر من العرف الجاهل
والـ ـفـ ـت ــاوى ال ـك ــري ـه ــة .كـ ــام كـث ـيــر عن
الـ ـص ــوف ـ ّـي ــة ،واملـ ـعـ ـت ــزل ــة ،وال ـش ـي ـع ــة،
وتجارة الــرق ،وملك اليمني ،وإرضاع
الـكـبـيــر ،وصـحـيــح ال ـب ـخــاري ،وحـ ّ
ـريــة

امل ــرأة فــي اإلسـ ــام ...كــذلــك ،يلجأ إليه
ابــن الرئيس «جــال» (إحــالــة واضحة
ع ـلــى ج ـم ــال م ـ ـبـ ــارك) ،ل ـي ـق ـنــع شـقـيــق
زوجته «حسن» (أحمد مجدي أحمد
علي) بالتراجع عن ّ
تنصره ،وتغيير
ّ
اس ـمــه إل ــى «بـ ـط ــرس» .ت ـس ــرب الـخـبــر
س ـي ـح ــدث ش ــرخ ــا ف ــي ب ـن ـيــة الـسـلـطــة
بـ ّ
ـرم ـت ـه ــا .ي ـت ــداخ ــل ك ــل م ــا س ـب ــق مــع
ّ
ظـهــور «ن ـشــوى» (ري ـهــام حــجــاج) في

الشريط المقتبس عن رواية
ابراهيم عيسى ،يتابع صعود شيخ
أزهري من إمام مسجد حكومي،
إلى نجم تلفزيوني
حـ ـي ــات ــه ،وم ـح ــاول ـت ـه ــا الـ ـتـ ـق ـ ّـرب مـنــه
بشتى الوسائل.
هـ ـك ــذا ،ي ـم ـكــن اس ـت ـن ـتــاج مـ ــدى وق ــوع
مجدي أحمد علي فــي شباك الــروايــة
ّ
ّ
املتشعبة .صحيح أن مـقــارنــة الفيلم
ً
باالقتباس خلط ال طــائــل منه ع ــادة،
باعتبارهما عــاملــن مختلفني ،ولكن
ّ
«م ــوالن ــا» ل ــم يـتـمــكــن م ــن ال ـف ـكــاك من
أص ـلــه ال ــروائ ــي .ال يـفـتــح خ ـطــا حتى
يـ ـس ــارع إلـ ــى ب ـت ــره أو ال ــرج ـع ــة ع ـنــه.

ّ
قــد يـبــاغـتـنــا وي ـتــذكــره الح ـقــا (مــرض
االبـ ـ ــن ،امل ـش ــاك ــل م ــع الـ ــزوجـ ــة ،ظـهــور
ّ
نـشــوى CD ،املعلم الـصــوفــي ،اختفاء
ّ
ّ
املتنصر .)...التشظي الدرامي يجعله
اله ـث ــا ،م ـشــرذمــا طـ ــوال ال ــوق ــت .يــريــد
املرور بعشرات األفكار ،وتغطية أكبر
ق ــدر مـمـكــن م ــن ال ــرواي ــة .امل ـش ـ ّـوق من
ّ
الحكاية يــذوب كــذرة سكر في شراب
ّ
ّسميك .نعم ،الفيلم مكلف فوق وسعه.
إنـ ــه ل ـيــس ك ـســاعــات إبــراه ـيــم عيسى
التلفزيونية ،الـتــي تحتمل التحليل
واإلحاطة والتلقني.
ل ـكــن م ـج ــدي أح ـم ــد ع ـلــي ل ـيــس قليل
ال ـخ ـب ــرة ،ح ـتــى يـسـقــط ف ــي ف ــخ ســافــر
كـهــذا .مــا التفسير؟ مــن يعرف الرجل
ي ـ ــدرك مـ ــدى ت ــوق ــه لـتـفـكـيــك ال ـخ ـطــاب
ّ
التطرف األعمى ،الذي
الديني ،وطرح
ً
ّ
ـوال وعرضًا .تطرق
ـ
ط
املنطقة
يضرب
ّ
إليه منذ إقــاعــه املبشر فــي «يــا دنيا
يا غرامي» ( ،)1996دون أن يغفل عنه
فــي األق ــل مـسـتــوى «عـصــافـيــر النيل»
( .)2009الـ ــروايـ ــة مـ ـغ ــارة ع ـل ــي بــابــا
بالنسبة له .لقد آثر استغالل الفرصة،
ّ
على ّ
بالتحول
أي منطق آخــر .أخطأ
إل ــى «انـ ـتـ ـه ــازي» و«جـ ـش ــع» بــاملـعـنــى
ال ــدرام ــي ،على حـســاب السيناريست
ّ
«الجزار» ،الذي يكتفي بما يلزم فقط.

ّ
ّ
التطهيرية
تستمر املشاكل بالنهاية
ً
الـسـ ّعـيــدة .ف ـجــأة ،لــم يعد مل ــآزق حاتم
الشناوي عبر الشريط قيمة .كالسحر،
انقلب البطل التراجيدي السائر نحو
حتفه ،إلــى «هـيــرو» تجاري ال يسمح
بخروج الجمهور حزينًا من الصالة.
ّ
خـطــاب «كــلـنــا مـســؤولــون» الختامي،
ّ
يـحـيــل عـلــى نـهــايــة «ضـ ــد الـحـكــومــة»
( )1992لـعــاطــف ال ـطـ ّـيــب ،فــي انفجار
أحمد زكي الذي ال ُي َ
نسى.
فــي املـقــابــل ،لدينا العديد مــن النقاط
امل ـ ـض ـ ـي ـ ـئـ ــة .ح ـ ـيـ ــويـ ــة مـ ـ ـج ـ ــدي أحـ ـم ــد
ّ
ع ـلــي اإلخ ــراجـ ـي ــة ،ول ــو أنـ ــه ل ــم يطلع
ع ــن كــاسـيـكـيـتــه .ل ـعــب ضـمـنـهــا إلــى
ً
ال ـحـ ّـد األق ـص ــى ،م ـح ــاوال ش ـ ّـد اإلي ـقــاع
وإبعاد شبح الرتابة (توليف :سالفة
ن ــور ال ــدي ــن) .أي ـضــا ،إدارتـ ــه الناجحة
ّ
ل ـل ـم ـمــث ـلــن .عـ ـم ــرو س ـع ــد يـ ـق ـ ّـدم أداء
ع ـمــره .يــرتـقــي ب ــأدوات ــه إل ــى مستوى
كـ ـب ــار ال ـت ـش ـخ ـي ــص .ح ـ ـ ــوار إب ــراه ـي ــم
ّ
عيسى الفت بذكائه وخفته ،رغم ثقل
امل ــواض ـي ــع وك ـث ــرة ال ـح ـك ــي .اإلضـ ــاءة
ّ
موفقة إلــى حـ ّـد كبير (تصوير أحمد
ب ـ ـ ـشـ ـ ــاري) .أهـ ـم ـ ّـي ــة ال ـف ـي ـل ــم ع ـم ــوم ــا،
ّ
حــاضــن ل ـكــل ذلـ ــك .ال ـص ــدور ف ــي زمــن
الـ ـظ ــام وامل ـف ـخ ـخ ــات واالن ـت ـح ــاري ــن
فــي الكنائس .تفكيك الخطاب ابـتـ ً
ـداء
م ــن ج ـ ــذور ال ـف ـكــر وال ـع ـق ـي ــدة ،ولـيــس
م ـ ــن ب ـ ــاب اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ك ـمــا
ف ــي «اإلرهـ ــابـ ــي» ل ـن ــادر جـ ــال ،و«دم
ال ـ ـغـ ــزال» ( )2005مل ـح ـمــد ي ــاس ــن ،أو
ع ـبــر ب ــروب ــاغ ـن ــدا ال ـت ــآخ ــي الـتـلـقـيـنــي
مثل «حسن ومرقص» ( )2008لرامي
إمـ ــام .الـتــأكـيــد عـلــى فـظــاعــة تسييس
املـ ـعـ ـتـ ـق ــدات« :اإلسـ ـ ـ ـ ــام وامل ـس ـي ـح ـيــة
تـحـ ّـوال إلــى سـيــاســة .األول بعد وفــاة
الرسول ،والثاني بعد خــروج املسيح
مــن بـيــت ل ـحــم»« .ن ـفــاق أه ــل السلطة،
ّ
ّ
متأصل
(النبوية)
وتأليف األحاديث
ّ
والعباسيني ،وهو
منذ ّأيام األمويني
ّ
مستمر حـتــى اآلن» .املـثـلــث النابض
ب ــن ال ــدي ــن وال ـس ـل ـط ــة واإلع ـ ـ ـ ــام .فــي
الـنـهــايــة ،وحــدهــم البسطاء مــن يدفع
ً
ّ
الثمن ،بسبب حكامهم أوال ،وبسبب
ّ
تصلبهم الــذهـنــي ثــانـيــا .يـقــول حاتم
ّ
الشناوي« :في البلد دي صعب تقنع
واح ــد أهـ ــاوي يـبـقــى زم ـل ـكــاوي ،فما
بالك بالدين؟».
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ثقافة وناس
وثائقي
ّ
الفتوة (مــادة التربية
طفل يقف ببدلة
العسكرية) ذات اللون الخاكي املرافق
لـلـعـسـكــر وطـ ـ ـ ّـاب امل ـ ـ ــدارس ال ـس ـ ّ
ـوري ــة
حـتــى ع ــام  .2003ي ـح ـ ّـدق ف ــي الـعــدســة
ً
م ـب ــاش ــرة ،غ ـيــر آب ــه بــامل ـطــر املـتـســاقــط
ّ
فوقه .يتحول املــاء إلــى دم لــدى مــروره
به نحو أرض املدرسة املهجورة ،التي
يقف في ساحتها .فجأة ،يدوي صوت
رصاصة قبل اإلعتام .بهذا التأسيس
الصريح ،يفتتح الفوز طنجور ()1975
جــديــده غـيــر ال ــروائ ــي «ذاك ـ ــرة بــالـلــون
ال ـ ـخـ ــاكـ ــي» ( 110د ،).م ـن ــاف ـس ــا عـلــى
«امل ـه ــر ال ـط ــوي ــل» ف ــي «م ـه ــرج ــان دبــي
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـ ــدول ـ ــي» ،ال ـ ــذي اخـتـتــم
أخ ـي ـرًا .طــالــب املــرح ـلــة اإلعـ ـ ّ
ـداديـ ــة هو
«أنــا» السينمائي السوري نفسه alter
ّ
 ،egoالــذي تفتح وعيه في أوج سطوة
ح ــزب ال ـب ـعــث ،إث ــر ح ـســم الـ ـص ــراع مع
ح ــرك ــة اإلخـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن .ط ـن ـجــور
فعلها سابقًا في التسجيلي «بــارودة
خـ ـ ـش ـ ــب» ( 64 ،2013د - .جـ ــائـ ــزة
«الـحــريــات الـعــامــة وحـقــوق اإلن ـســان»،
في «مهرجان الجزيرة الدولي التاسع
لــأفــام التسجيلية»  ،2013وجــائــزة
«ال ـ ـبـ ــانـ ــدا ال ــذهـ ـب ــي» فـ ــي «املـ ـه ــرج ــان
اآلس ـيــوي الــدولــي لــأفــام الوثائقية»
فــي ال ـصــن  .)2014إذ ع ــادل الـحــديــث
ّ
ّ
اللبنانية
األهلية
عن تداعيات الحرب
بطفل لـبـنــانــي ،يلهو بــألـعــاب القنص
والـ ـت ــدمـ ـي ــر .م ـن ــذ «شـ ـم ــس ص ـغ ـي ــرة»
( 18 ،2007د - .التانيت البرونزي في
«مهرجان قرطاج السينمائي» ،2008
وجــائــزة لجنة التحكيم الـخــاصــة في
«مهرجان مونس» في بلجيكا) ،جعل

في الصاالت
سعيد محمد
في مقطع من فيلم داميان شازيل «ال ال
الند» ،تجلس البطلة ميا (إيما ستون)
ف ــي حـفـلــة صــاخ ـبــة ل ـفــرقــة مــوسـيـقـيــة
يـ ـع ــزف م ـع ـهــا ب ـط ــل ال ـف ـي ـلــم امل ـج ـنــون
بالجاز سيباستيان (راين غوسلينغ).
املكان ّ
يغص بالجمهور ،والفرقة  -بني
ع ــزف وغ ـن ــاء ورقـ ــص  -ت ـبــدو شــديــدة
االس ـت ـغ ــراق ف ــي م ــا يـظـهــر كــأنــه متعة
خالصة .لكن ميا تتطلع حول نفسها
بحيرة ،كأنها تتساءل :الجميع حولي
في غاية االستمتاع ،أربما كان يجدر
بي أن أستمتع أنا أيضًا؟
ت ـلــك الـلـحـظــة م ــن الـفـيـلــم رب ـمــا أفـضــل
تـصــويــر ل ـحــال األق ـلـ ّـيــة ال ـتــي شــاهــدت
ه ــذا ال ـف ـي ـلــم ال ـغ ـنــائــي األم ـي ــرك ــي ،فلم
ت ـج ــد ف ـي ــه م ــا ي ـس ـت ـحــق الـ ـه ــال ــة ال ـتــي
بنيت حوله .العمل الشديد السذاجة،
حــاز سبع جوائز «غــولــدن غلوب» في
ســاب ـقــة تــاري ـخ ـيــة ،وه ــو م ــرش ــح فــوق
الـ ـع ــادة لـتـحـقـيــق ن ـتــائــج م ـمــاث ـلــة في
جــوائــز األوس ـكــار األمـيــركـ ّـيــة والبافتا
ّ
أسابيع قليلة من
البريطانية .وخــال
ّ
عرضه في دور السينما ،حقق أكثر من
 ١٠٠مليون دوالر في مبيعات شبابيك
ال ـتــذاكــر ،وق ــد منحته أغ ـلــب الصحف
الكبرى خمس نجوم كاملة!
«ال ال النــد» كأنه فيلم بــولـيــوودي في
سينوغرافيا أميركية :شابان فقيران
يـ ـقـ ـع ــان فـ ــي ال ـ ـحـ ـ ّـب بـ ـع ــد مـ ـص ــادف ــات
ع ـب ـث ـ ّـي ــة ،ي ــواجـ ـه ــان تـ ـح ــدي ــات هــائ ـلــة
ل ـت ـح ـق ـيــق أح ــام ـه ـم ــا ال ــذاتـ ـي ــة .م ـنــاخ
رق ـ ــص وغ ـ ـنـ ــاء فـ ــي مـ ــواقـ ــف م ـف ـت ـع ـلــة،
ش ـخ ـص ـيــات مـسـطـحــة ف ــي ح ــوارات ـه ــا
وغــايــاتـهــا ،عــواطــف مـفــروضــة إلكـمــال
الـ ـقـ ـص ــة ،ثـ ــم ن ـه ــاي ــة ت ـت ـض ـمــن تـحـقــق
األح ــام فــي الـبــاد الجميلة السعيدة
حيث تقلبات األق ــدار مرتبطة بالحظ
وامل ـص ــادف ــات .ال ـف ــرق الــوح ـيــد هـنــا أن
الـتـصــويــر لـيــس ف ــي بــوم ـبــاي ،ب ــل في
لوس أنجلوس ،املدينة التي تحتضن
هوليوود ومسرحها األساس .بالطبع
معظمنا فــي ظــل الــرأسـمــالـ ّـيــة الـتــي ال
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الفوز طنجور يتلو نبوءات الخراب (السوري)
من األطفال أبطاله الخارقني .هم حماة
ال ـ ــذاك ـ ــرة ،وأه ـ ــل امل ـس ـت ـق ـبــل ،و«أرواح
ّ
متمردة» ( )2014بشكل فطري.
ّ
هكذا ،يشغل الوثائقي غير املهادن آلة
الــزمــن منذ الثمانينيات حتى الـيــوم،
م ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـم ــراح ــل وح ـ ـكـ ــومـ ــات وس ـفــر
ّ
ومتغيرات ،لــم يكن مــن ضمنها نظام
ّ
الحكم أو مؤسساته الراسخة .يعرض
لـ ـت ــراك ــم شـ ـم ــول ــي وتـ ـع ـ ّـسـ ـف ــي أف ـض ــى
النفجار عام  ،2011بعد استقاء األمل
م ــن ث ــورت ــي «ال ـيــاس ـمــن» ف ــي تــونــس،
و«يناير» في مصر .بتعليق ذاتي مائل
إل ــى ال ـش ـعـ ّ
ـريــة ،يـخـبــر طـنـجــور ّ
قصته
ً
ّ
ابتداء من نشأته في مدينة «السلمية».
ّ
ّ
يتذكر هروبه من حصص القومية إلى
سينما الزهراء ،وكتابة الوظائف أمام
«نــوسـتــالـجـيــا» ( )1983تاركوفسكي.
يسترجع سفره إلى مولدافيا للدراسة
ً
نهاية التسعينيات ،حامال في حقيبته
م ـج ـمــوعــة «رائ ـ ـحـ ــة ال ـخ ـط ــو ال ـث ـق ـيــل»
( )1988إلب ــراه ـي ــم صـمــوئـيــل (حـصــل
على دبلوم في اإلخراج السينمائي من
«أكاديمية املوسيقى واملسرح والفنون
الـتـشـكـيـلـيــة ،ق ـســم ال ـف ـن ــون الـبـصــريــة
ّ
والــدرامـيــة» عــام  .)2004يتألم لرحيله
ال ـق ـس ــري إلـ ــى بـ ـي ــروت ب ـس ـبــب مــوقـفــه
بعد ال ـحــرب ،ثـ ّـم هجرته إلــى النمسا،
ليصبح «بعيد قريب من تخوم الوطن»
( .)2014بني سوريا واألردن والنمسا
وفـنـلـنــدا وفــرن ـســا وال ـي ــون ــان ،ترتحل
ّ
إجبارية .يبحث
الكاميرا خلف تغريبة
الفوز عن أشباهه ،راويًا تاريخ معرفته
بـهــم .يـحـ ّـرض ذاك ــرة الخاكي داخلهم،
فـ ـيـ ـش ــرح ــون مـ ــا ي ــرافـ ـق ــه مـ ــن ت ــدج ــن

ّ
وقمع وهلع م ــوروث .إنــه «يليق بنا»،
ّ
و«م ـت ـجــذر فـيـنــا» ،و«ف ــي دم ال ـســوري،
مـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ــري ـ ــات ال ـ ـح ـ ـمـ ــر والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــض».
يـسـتـحـضــر ك ــل م ــن ال ـك ــات ــب إبــراه ـيــم
ص ـمــوئ ـيــل وال ـس ـي ـن ـمــائــي ش ـ ــادي أبــو

ّ
متفرد عن وثائقيات ما بعد
الحرب ،ببحثه في الجذور الفكرية
والعقائدية لما حصل

مشهد من
«ذاكرة باللون
الخاكي»

فخر تفاصيل االعتقال القاسية .يتلو
ً
التشكيلي خــالــد الـخــانــي ش ـهــادة عن
أح ــداث حـمــاة .تسترجع خــالــة املخرج
ّ
أماثل ياغي سنوات التخفي واألسماء
املستعارة في حي الشيخ محي الدين،
بسبب انتسابها إلــى حــزب مـعــارض.
األحـ ـم ــر م ــراف ــق ل ـب ــوح ـه ــم ،س ـ ـ ـ ً
ـواء فــي
اللباس أو األكل ،في تالزم بني العسف
ّ
و«الثورة» .ال ننسى أن طنجور اعتمد

ّ
ّ
واستمر به عبر
اللون الثوري مبكرًا،
ّ
الفيلموغرافيا (السيارة والبالون في
«شمس صغيرة»).
الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة ت ـت ـق ــاط ــع مـ ــع سـيــر
آخ ــري ــن (ال ـس ـي ـن ــاري ــو ل ـل ـفــوز طـنـجــور
ّ
مــع ل ــؤي ح ــف ــار)ُ .يـفـتــح الـسـجــال على
م ـف ــاه ـي ــم ك ـب ـي ــرة ب ـت ـفــاص ـيــل شــائ ـكــة:
ّ
ّ
وتفرد
الدكتاتورية والحكم الشمولي،
الحزب الواحد ،وقناع األيديولوجيا،
ومساحة املعتقل األصغر من إسطبل
األب ـق ــار ،ومـصـيــر «ال ـث ــورة ال ـسـ ّ
ـوريــة»
ّ
ّ
ومــآلـهــا وتــأثــرهــا بــاملـصــالــح الــدولــيــة.
ّ
ف ــي ت ـص ـ ّـد ن ــاج ــح ل ـل ـم ـهــمــة ال ـص ـع ـبــة،
ي ـعــادل ال ـفــوز ذل ــك بـب ـصـ ّ
ـريــات تـنــوس
ّ
بــن ال ـبــانــورامــا واملـنـمـنـمــات ،مسخرًا
«س ـي ـن ـمــاتــوغــراف ـيــا ال ـق ـبــح» (تـصــويــر
أح ـم ــد دكـ ـ ـ ــروب) ف ــي ال ـت ـق ــاط ال ــدم ــار،
ورهافة التفاصيل في تصوير «دمشق
سيمفونية مدينة» ( – 2009يستعير
من هذا الشريط) والشوارع والغابات

وامل ـطــارات واملـخـ ّـيـمــات .ينجذب خلف
«ن ـ ـهـ ــايـ ــة ب ـ ــال ـ ــون أح ـ ـم ـ ــر» ف ـ ــي س ــوق
ال ـح ـم ـيــديــة وسـ ـم ــاء الـ ـش ــام ،وأس ـم ــاك
ّ
ّ
مـعــلـقــة ف ــي طــريــق ال ـل ـجــوء .وس ــط كــل
ّ
ذلـ ــك ،ال يـنـســى ت ــرك م ـســاحــة لـلـتــأمــل
الصامت ،أو على وقع موسيقى كنان
الـعـظـمــة .ال ب ـ ّـد م ــن ال ـش ــام ف ــي شــريــط
لطنجور .دائمًا ما يلعب على التفاعل
بــن حـ ّـب املدينة وكــرهـهــا ،بــن دمشق
املشتهاة واملكان املنتهك .هذا وثائقي
حـ ــاد ،م ـغــامــر ،م ـض ـ ّـاد ل ـس ـطــوة ال ـلــون
ال ــواح ــد ّأي ـ ــا ي ـك ــن .ي ـت ـف ـ ّـرد ع ــن مــوجــة
الوثائقيات الـسـ ّ
ـوريــة مــا بعد الحرب،
ّ
ّ
ببحثه في الجذور الفكرية والعقائدية
ملا حصل .يتعالى على الشتم والعويل
ل ـح ـســاب األف ـل ـم ــة .ي ـس ـيــر ع ـلــى خطى
ً
الـعـنــاويــن الـهـ ّـامــة ع ــام  2014اشـتـغــاال
ً
وج ــودة« :ال ـعــودة إلــى حـمــص» لطالل
ديركي ،و«مــاء الفضة» ألسامة محمد
ووئ ــام سيماف بــدرخــان .يــؤخــذ عليه
ّ
جانبية،
بعض االنجرار خلف ثرثرات
ّ
ّ
تصب في خدمة
وتفرعات مـكــرورة ال
اختالفه (تخاذل املجتمع الدولي ،مبدأ
حمل السالح .)...كذلك ،يركن إلى تكرار
ألسنة الرواة
أفكار حول الخاكي ،على
ّ
(تــول ـيــف ال ـف ــوز ط ـن ـج ــور)« .ك ــن ــا نشم
ّ
يتحدث طنجور عن
رائـحــة ال ـخــراب».
نـبــوءات الثمانينيات والتسعينيات،
ـض فــي
ق ـب ــل أن ي ـت ـل ـقــى ال ـط ـف ــل الـ ــراكـ ـ ّ
امل ـ ــروج الـ ـخـ ـض ــراء ،رص ــاص ــة ق ــن ــاص
مـتـ ّ
ـربــص .م ـجـ ّـددًا ،صــوت رصــاصــة ما
قـبــل إع ـتــام أخ ـيــر ،يـغـلــق ال ـقــوس على
تاريخ من اغتراب الفرد داخل بلده.
علي...

ّ
«ال ال الند» :بوليوود بطبعة أميركية أنيقة
تــرحــم  -م ـثــل مــايــن ال ـع ـمــال األم ـيــن
الهنود  -بحاجة إلــى فيلم رومانسي
بـسـيــط ،ينسينا ه ـمــوم ال ــواق ــع املــريــر
ويـ ـجـ ـعـ ـلـ ـن ــا نـ ـحـ ـل ــق لـ ـبـ ـع ــض الـ ــوقـ ــت
ف ــي أجـ ـ ــواء الـ ـف ــرح وال ــرق ــص وال ـغ ـنــاء
والعواطف امللتهبة .حتى اســم الفيلم
الذي يلمح للوس أنجلوس ،هو أيضًا
كـنــايــة (ف ــي اإلن ـك ـل ـيـ ّ
ـزيــة ال ــدارج ــة) عن
أرض الـخـيــال ،حيث يمكن أن تتحقق
أحالم الحمقى واملغفلني!
تـبــدأ املـبــالـغــات فــي الـفـيـلــم مــن مشهد
ال ـبــدايــة ،حـيــث مـيــا (ن ــادل ــة مـقـهــى في
اسـ ـت ــودي ــوه ــات ت ـص ــوي ــر سـيـنـمــائــي
تطمح ألن تكون ممثلة ،لكنها تفشل
فــي كــل تـجــارب األداء) تقود سيارتها
الـ ـت ــوي ــوت ــا ال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة ال ـص ـغ ـي ــرة فــي
أزم ــة سـيــر خــانـقــة عـلــى طــرقــات لــوس
أنجلوس السريعة .بعد مشهد رقص
غـنــائــي ش ــارك فـيــه ع ـشــرات السائقني
بــن وف ــوق ال ـس ـيــارات (أي ـض ــا) ،تلتقي
م ـيــا ب ـس ـي ـبــاس ـت ـيــان ،ال ـش ــاب الـجـمـيــل
املــولــع بموسيقى الـجــاز والـحــالــم أبـدًا
بــإنـشــاء نــاديــه ال ـخــاص لـيـمــارس فيه
هــواي ـتــه ف ــي ال ـع ــزف (امل ـن ـف ــرد) لـلـجــاز
ال ـك ــاس ـي ـك ــي الـ ـ ـ ــذي لـ ــم يـ ـع ــد يـحـظــى
ّ
بشعبية .ميا املشغولة بترداد دورها
ّ
فــي تـجــربــة أداء مقبلة ،تـســد الطريق
أمــام سيباستيان بسيارته املكشوفة
القديمة ،فتحدث مصادفة اللقاء األول
قبل أن تكر سبحة املصادفات الالحقة
لتجعل مــن وق ــوع البطلني فــي الـغــرام
أمرًا محتومًا.
ّ
بقية األح ــداث تصاعد درام ــي معتمد
ع ـلــى ال ـش ـكــل (الـ ـج ــذاب ب ـصــريــا) دون
املضمون ،يلهينا بالزخارف واأللــوان
لـ ـنـ ـقـ ـب ــل ض ـ ـعـ ــف الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرد ،وضـ ـح ــال ــة
ال ـش ـخ ـص ـيــات لـيـنـتـهــي ال ـب ـط ــان بعد
مصادفات املدينة الساحرة وتقاطعات
األقدار غير املفهومة فيها ،إلى تحقيق
ّ
ّ
املهنية إنما على
الشخصية
أحالمهما
حساب عالقتهما معًا.
ً
مـثــا ،فميا ـ البطلة األهــم فــي الفيلم ـ
بالكاد تقول عدة كلمات في الحوارات،
ولـقــاءاتـهــا املشتركة مــع سيباستيان

ايما ستون
وراين
غوسلينغ في
مشهد من
الشريط

بمثابة مــونـتــاجــات صــامـتــة تستبدل
الـ ـح ــدي ــث ب ــال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـل ـم ـســات
الجسدية وح ــوارات األي ــدي العاشقة،
وهي ال تقنعنا ملاذا تريد تحدي العالم
والتحول إلى ممثلة رغم فشلها املتكرر
سـ ــوى أن ـه ــا ت ــأث ــرت ب ـع ـمــة ل ـهــا كــانــت
مـمـثـلــة ،ال ن ـعــرف أي ــن أو ك ـيــف .هـكــذا،
شاهدت بضعة أفالم ،فتركت الجامعة

وطعمًا
ايما ستون
أعطت لونًا ً
ّ
وإحساسًا رومانسيًا جميال
لـ ـتـ ـط ــارد «حـ ـلـ ـمـ ـه ــا» .ع ـل ــى ال ـن ـق ـيــض،
ن ــرى سـيـبــاسـتـيــان ال ـش ـغــوف بــالـجــاز
ال ـكــاس ـي ـكــي ـ ـ ال ـت ــي ل ـل ـم ـفــارقــة كــانــت
مــوس ـي ـقــى غ ـل ــب ع ـل ـي ـهــا األم ـي ــرك ـي ــون
األفريقيون السود ـ يثرثر دون انقطاع
عــن الـتـجــارب الـثــوريــة فــي املوسيقى،
لكنه توقف عند جاز الخمسينيات من

ً
القرن املاضي ،مهمال عشرات التجارب
ّ
الثورية الــرائــدة التي طــورت هــذا الفن
وأخ ـ ــذت ـ ــه فـ ــي اتـ ـج ــاه ــات ج ــري ـئ ــة فــي
النصف الثاني من القرن ذاته.
فــي املـقــابــل ،فــإن األغـنـيــات والرقصات
واألزيـ ـ ــاء واأللـ ـ ــوان الــزاه ـيــة كــانــت في
غــال ـب ـهــا م ـس ـل ـ ّـي ــة ،ت ـس ــاع ــد ف ــي زيـ ــادة
التوتر العاطفي للقصة .يبدو الفيلم
فــي تـصــويــره ال ـخــارجــي كــأنــه احتفاء
ب ــال ــوج ــه ال ـج ـم ـيــل ل ـل ــوس أن ـج ـل ــوس -
ّ
األميركية الــرمــز  -وبأجوائها
املدينة
وألــوانـهــا وحـتــى زرق ــة سمائها .يبذل
دام ـي ــان ج ـه ـدًا لـيـبـهــرنــا ب ـهــا ،لـكــن مع
كــل تـقــدم تكنولوجيا الـتـصــويــر التي
تمتلكها هــولـيــوود ،لــم يصل إلــى قوة
ال ـص ــورة أو ال ـخ ـيــال كـمــا فــي األع ـمــال
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ـ ّـي ــة ال ـ ـتـ ــي ص ـ ـ ـ ــورت ل ــوس
أنـجـلــوس (فـيـلــم صــوفـيــا كــوبــوال «فــي
ً
مكان ما» مثال).
ّ
إذن كيف يمكن أن نفسر هــذا النجاح
ال ـش ـع ـبــي واإلعـ ــامـ ــي ل ـ ـ «ال ال النـ ــد»؟
ثــاثــة ع ــوام ــل أس ــاس ـ ّـي ــة :م ــن الــواضــح

ً
أوال أن مــزاج الجمهور األميركي اآلن
م ـت ـش ــوق ل ــأعـ ـم ــال ال ـغ ـن ــائ ـ ّـي ــة سـ ــواء
ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا أو املـ ـس ــرح ب ـعــد غـيــاب
ع ـقــود م ـنــذ كــاسـيـكـيــات الـسـتـيـنـيــات
وال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات ،وه ـ ــي الـ ـت ــي ح ــاول
املـ ـخ ــرج دام ـ ـيـ ــان اسـ ـتـ ـع ــادة أج ــوائ ـه ــا
ال ـســاحــرة مــن خ ــال إشـ ــارات مـتـعــددة
ه ـن ــا وه ـ ـنـ ــاك .الـ ـنـ ـج ــاح غ ـي ــر الـ ـع ــادي
ّ
ّ
الغنائية «هاميلتون» كان
للمسرحية
تـتــويـجــا ل ـه ــذا االتـ ـج ــاه الـ ــذي ي ـحــاول
«ال ال الند» االلتحاق به .ثانيًا ،الفيلم
احـتـفــاء بـهــولـيــوود ذاتـهــا فــي ملعبها
وبــن جـمـهــورهــا ،ومــن امل ـعــروف عــادة
أن األف ـ ــام ف ــي ه ــذه امل ـس ــاح ــة تحظى
دوم ــا بتقريض الـصـحــافـيــن والـنـقــاد
الـ ــذيـ ــن يـ ـ ـ ـ ــدورون فـ ــي ف ـل ــك امل ـن ـظــومــة
الـهــولـيــووديــة .وأخ ـي ـرًا ،رســالــة الفيلم
أننا هنا في لوس أنجلوس ،األميركا
ّ
الخفية للمنظومة
املصغرة ،حيث اليد
ال ــرأسـ ـم ــال ـ ّـي ــة ،ت ـج ـعــل أحـ ـ ــام األفـ ـ ــراد
العنيدين ممكنة!
غـيــر ذل ــك ،وع ـلــى صـعـيــد الـفـيـلــم ذات ــه،
فــإن املـخــرج دام ـيــان مــديــن أســاســا في
ن ـج ــاح فـيـلـمــه لـلـمـمـثـلــة امل ـتــأل ـقــة ايـمــا
ستون ،التي بذلت جهدًا خارقًا في ملء
ّ
ّ
زخرفية فارغة من املضمون
شخصية
ال ـح ـق ـي ـقــي ،وإع ـط ــائ ـه ــا ل ــون ــا وطـعـمــا
ً
ّ
رومانسيًا جميال ،وأيضًا
وإحساسًا
للكيمياء املبهرة التي نجحت ستون
فــي نسجها أمــامـنــا عـلــى الـشــاشــة مع
بطل الفيلم املجتهد راين غوسلينغ.
فــي الـنـهــايــة ،ال يــريــد أحــدنــا أن يفوته
فيلم يتحدث عنه الجميع وإال شعرنا
بأننا نعيش فــي فقاعة مـعــزولــن عن
اآلخ ــري ــن .لــذلــك رب ـمــا م ــن األف ـض ــل أن
تقتنعوا بنصيحة الـعـمــة هــولـيــوود،
وتـ ـس ــارع ــوا ب ــدف ــع ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدوالرات
ّ
املسلية
ملـشــاهــدة آخــر أف ــام بــولـيــوود
ّ
أميركية أنيقة! أهال بكم إلى
في طبعة
أرض «ال ال الند».
* :LA LA LANDص ـ ـ ــاالت «أم ـب ـي ــر»
( )1269ـ ـ «غراند سينما» ( )01/209109ـ
«فوكس» ()01/285582
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ َ َ َّ
ألنني لم أتمن موتًا
ألحد...

صورة
وخبر

ّ
متنوعةّ ،
بعـد انفتاحهـا علـى تأثيـرات غربيـة ّ
تحولت موسـكو مع الوقـت إلى أول
محـور لفـن الشـارع فـي روسـيا .إلـى جانـب افتتـاح المزيـد مـن الغاليريـات والحانـات
والنـوادي والفضـاءات الثقافيـة والفنيـة فـي مختلـف أرجـاء العاصمـة ،يواظـب
عـدد مـن الفنانيـن (غالبيتهـم مجهولـون) علـى تزييـن الجـدران فـي الشـوارع
والمسـاحات العامـة برسـوم غرافيتـي مختلفـة األسـاليب والمواضيـع( .فازيلـي
ماكسـيموف ـ أ ف ب)

 BBChiاليف
على طريق الشام

هادي سي
يعبث بالدوالر

نور الهدى
نجمة «متروفون»

ّ
يقدم فريق البرنامج الساخر
( BBChiاألحد ـ  22:30على
ّ )lbciأول عروضه الحية في 23
كانون الثاني (يناير) الحالي
في قاعة «بيار أبو خاطر»
في «جامعة القديس يوسف».
ّ
تنظم العرض رابطة خريجي
كلية الطب في الجامعة
( 2016ـ  ،)2017ويجمع سالم
الزعتري وفؤاد يمني وعبد
الرحيم العوجي وجنيد زين
الدين وعباس جعفرّ ،
وربما
«ضيفًا مميزًا» ،وفق ما جاء في
الصفحة الفايسبوكية للنشاط
الذي يهدف إلى جمع التبرعات
لدعم نشاط الرابطة اإلجتماعي.

انطلق في «غاليري صالح
بركات» أخيرًا معرض «صفر»
للفنان هادي سي (الصورة)،
السينغالي األصل املولود واملقيم
في لبنان .بوسائط متعددة،
يتناول املعرض دور رأس املال
في املجتمع والسياسة ،وكيفية
مساهمته في تشكيل العالم
ككل ،وخصوصًا الفن .يدور
املعرض أساسًا حول فكرة الـ
«صفر دوالر» .إذ يبرز سي
أهمية العملة عامليًا ،ثم ينزع
عنها قيمتها بتغيير محتواها
ّ
املتفرج ـ املقتني .ويتزامن
إلثارة
«صفر» مع «مهرجان الصورة
املتوسطية» الذي يقام في
فضاءات مختلفة في بيروت
(فوتوميد ـ من  20كانون الثاني
لغاية  8شباط).

ّ
هذه ّ
سيوجه «متروفون»
املرة،
تحية إلى نور الهدى (1924
ـ  /1988الصورة) .على مدى
ثالث حفالت ،ستغني شانتال
بيطار في «مترو املدينة»
باقة من أجمل أغاني املطربة
اللبنانية الراحلة ،برفقة فرقة
موسيقية مؤلفة من :سماح
أبي املنى (أكورديون) ،وإلياس
وأحمد
مسعود (قانون)ّ ،
وبشار ّ
فران
الخطيب (إيقاع)،
(كونترباص) .املشروع الذي
أطلقه املترو قبل أشهر ،سبق
أن ّ
كرم أسماء كبيرة مثل وداد،
وسمير يزبك ،ومنى مرعشلي،
والديو محمد جمال وطروب.

عرض حي لفريق  :BBChiاإلثنني
ً
مساء ـ
 23كانون الثاني ـ السابعة
قاعة «بيار أبو خاطر» في «جامعة
القديس يوسف» (طريق الشام ـ
بيروت).
للحجز واالستعالم01/999666 :

«صفر» :لغاية  11شباط ـ «غاليري
صالح بركات» (كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/365615 :

«متروفون» نور الهدى25 :
كانون الثاني (يناير) 1 /و8
شباط (فبراير) ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

ُ
أصحابي ُهواة املوت
َ
َ
ذاهبون جميعًا هذه الليلة إلى الحرب.
جميعًا جميعًا:
ـاك ،»...وأول ـئـ َـك إلــى خ ـنــادق «هـنــاك»َ
ه ــؤالء إلــى خ ـنــادق «هـ ـن ـ ْ
ِ
ِ
األخرى.
جميعًا جميعًا ذاهبون.
جميعًا ...ذهبوا.
أصحابيُ ...هواة املوت.
جميعًا جميعًا ذاهبون إلى الحرب
وأنا وحدي سأبقى.
وحدي سأبقى ،هنا في هذا الكهف،
َأل َ
َ
الظالم
حرس في غيابهم
ُ
ولوعات
والندم،
الحماقة،
ميراث
سيتركونه وراءهم ِمن
وما
ِ
ِ
ِ
ِ
الذكرى.
َ
وحدي؛ َأل َ
خزائن العدم.
حرس...
أبدًا ،أبدًا وأبدًا،
َ
َ
السالمة أحدْ.
ٌ
َّ
َ
َ
لم ُي َو ِّدعني أحد ،ولم يتمن َلي
ُ ُ
ليس ألنني أ ِبغضهم...
َ َ َّ ُ َ َ
ّ
جاة هذا أو َم َ
صرع
وليس ألنني (بقلبي أو بلساني) تـمنـيت ن
ْ
ذاك...
ْ َ
ُ
ُ
بل فقط (وتشهد الدموع ،فقط)
وأكره ْ
َ
ألنني ،أنا الذي َأ ْم ُ
ُ
يموت ُ
َ
خنادق
في
الناس
أن
الحرب
قت
ِ
الحرب،
ْ
ْ
فقط وفقط
ْ
ألنني ،إذ ُ
باب هذا الكهف،
كنت
واقفًا في وداعهم على ِ
ََ ّ
ُ
َت َم َّـن ُ
يت لهم ( تمـنيت بقلبي ودمعتي ولساني)
ْأن َينجوا جميعًا ِمن َمها ِل ِك الحرب
ْ
ساملني.
َويعودوا «جمي ــعًا»
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
سعده موت أحد،
َفقط ألنني ،أنا الذي ال ي ِ
دمعتيُ ،
أ ْف َص ْح ُت عن َ
وقلت« :جميــعًا!.»...
2016/11/22

