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سياسة

إعالم فوق
النقد
إبراهيم األمين
لبنان مشغول بأشيائه الكثيرة .ولطاملا
ّ
كـ ــانـ ــت وسـ ــائـ ــل االع ـ ـ ـ ــام نـ ــافـ ــذة ي ـط ــل
ع ـبــرهــا الـلـبـنــانـيــون ل ـعــرض مشاكلهم
وان ـش ـغ ــاالت ـه ــم .ول ـك ــن االع ـ ـ ــام ،وحـتــى
االعــامـيــن ،يبنون عــاقــة فيها الكثير
من الفوقية مع الناس .يتصرفون وكأن
الحياة ال تسير من دونهم ،وأن الجمهور
سيخرج في تظاهرات تطيح حكومات،
لو ّ
تعرض االعالم ألزمة.
أكثر من ذلك ،يتصرف االعالم في لبنان
على أنه سلطة رقابة فعلية؛ له الحق في
مـتــابـعــة أي ح ــدث ي ـح ـصــل ،مـهـمــا كــان
نوعه أو حجمه .ولــه الحق في طــرق كل
االب ــواب وخـلــع املــوصــد منها ،للوصول
ال ــى مــا يــريــد ال ــوص ــول ال ـيــه .ويتصرف
اإلعالم ،بكافة أبوابه واهتماماته ،على أنه
يملك ّ
تفوقًا أخالقيًا يمنحه حق الرقابة
على الناس.
ل ـك ــن الـ ـكـ ــارثـ ــة فـ ــي كـ ـ ــون هـ ـ ــذا اإلعـ ـ ــام
يــرفــض على ال ــدوام أن يحاسب نفسه.
ب ــل ه ــو يــرفــض أن يـحــاسـبــه الـجـمـهــور
أي ـض ــا .وف ــي ك ــل م ــرة تـتـعــرض وسيلة
إعالمية لضائقة ،ترمي باملسؤولية على
الجمهور ،فتتهمه بالسطحية والتفاهة،
َ
وأنه ال ّ
يقدر ما ُيصنع له إعالميًا.
الـ ـي ــوم ،ي ـمــر االعـ ـ ــام ف ــي ل ـب ـنــان بــأزمــة
حقيقية .أزمة عمرها طويل .لكن اإلعالم
أراد أن يفرض على جدول أعمال الناس
بند أزمته .وهناك انشغال بهذه األزمــة.
لكنه انشغال محصور ببعض إدارات
الــدولــة ،وبعض املهتمني ،الــى جانب أهل
املهنة.
وفي حالة األزمــة أيضًا ،يرفض االعالم
اللبناني ،بجناحيه ،املالك والعامل ،فكرة
أن يكون محل مساءلة .وبالتالي ،يصير
مــن ال ـحــرام إن ســألـ َـت عــن حـجــم الـتــزام
وسائل االعالم بالقوانني الناظمة لعملها.
مثل حال التلفزيونات ومــدى احترامها
لــدفــاتــر ال ـشــروط النموذجية الـتــي نالت
تراخيصها بـنـ ًـاء على التزامها بـهــا ،أو
ح ــال الـصـحــف ال ـتــي تـخـفــي مــوازنــاتـهــا
كما تخفي أرقام مبيعاتها ،أو املنتحلني
لصفة االعــامــي الــذيــن يكتفون بأنهم
م ـ ّـروا يــومــا عـلــى صحيفة أو إذاعـ ــة ،ثم
ص ـ ــاروا يـعـمـلــون ف ــي ال ـت ـج ــارة ،لكنهم
يــرفـضــون التخلي عــن هويتهم املهنية
والنقابية ،وهم يفعلون ذلك العتقادهم
بأن هذا املوقع اإلعالمي يمنحهم سلطة
أو ّ
تفوقًا على اآلخرين.
لـكــن م ــا ي ــؤذي املـهـنــة ال ي ـبــدو واضـحــا
في كل املناقشات الجارية ،بل ينحصر
األم ــر فــي كيفية الـتــوفـيــق بــن املصالح
السياسية والتجارية ملن يمسك بالقرار
في هذه الوسيلة اإلعالمية أو تلك.
ي ـجــب ع ـل ـي ـنــا ،ن ـحــن م ـع ـشــر املـمـتـهـنــن
ل ـل ـص ـح ــاف ــة ،ع ـل ــى أن ــواعـ ـه ــا ،أن ن ـ ـ ّ
ـدرب
أنـفـسـنــا عـلــى آل ـي ــات مـحــاسـبــة قــاسـيــة،
مـصــدرهــا جمهور يكفيه أن يستخدم
جهاز التحكم ليخفيك عن شاشته ،أو
يـتـجــاوز بــائــع الـصـحــف ،فيحجبك عن
عينيه .وهو الفعل الذي تتجاوز قساوته
ّأي نوع من العقاب!

على الغالف

قناة «الجديد» :عندما تتراجع المهن
ميسم رزق
بني  2006و ،2016وما بينهما اندالع
«ال ـث ــورات» فــي الـعــالــم الـعــربــي ،كانت
ص ـ ــورة ت ـل ـفــزيــون «الـ ـج ــدي ــد» عــرضــة
لـلـتـضــارب .امتحنت الـشــاشــة نفسها
ـحـنـهــا اآلخـ ـ ــرون ،فوقعت
قـبــل أن يـمـتـ ِ
في شرك تبايناتها :قناة املقاومة في
لبنان ،ضد محور املقاومة في سوريا
تختلط األمــور على
واليمنُ .حكمًا لم
ِ
ّ
ال ـشــاشــة ال ـت ــي تـنـبــع تــوج ـهــات ـهــا من
ّ
م ـص ــال ــح ُمـ ــاك ـ ـهـ ــا ،إضـ ــافـ ــة بـطـبـيـعــة
ال ـح ــال إل ــى اق ـت ـنــاعــات ـهــم الـسـ ُيــاسـيــة.
ّ
ـذه مصالح ُيـشــل أمامها املشاهد،
وهـ ُ
كما املـقـ ّـدم واملـخــرج واملــذيــع واملراسل
والـ ـط ــاق ــم الـ ـتـ ـح ــري ــري ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه .وه ــي
املصالح نفسها التي تسمح لتلفزيون
يــرفــع ل ــواء مـحــاربــة فـســاد الـنـظــام ،أن
ُي ـه ــدي أح ــد أبـ ــرز رمـ ــوز ه ــذا ال ـن ـظــام،
فــي ليلة عيد املـيــاد ،حلقة ترويجية
ع ــن ال ـج ــان ــب ال ـش ـخ ـصــي ف ــي حـيــاتــه
تظهره شبه قديس .فالحلقة «املؤثرة»
ال ـت ــي قـ ّـدم ـهــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
ال ـحــريــري فــي بــرنــامــج «األس ـب ــوع في
ّ
سـ ــاعـ ــة» ،واإلخـ ـ ـ ـ ــراج «امل ُـ ـبـ ــكـ ــل» الـ ــذي
ّ
ّ
ّأمنته املحطة لتحقيق املبتغى ،شكال
ً
مثاال جيدًا آخر على أن حفظ األعمال
ّ
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ألص ـ ـحـ ــاب الـ ـقـ ـن ــاة م ـهــمــة

شاقة ،تضطرهم في كثير من األحيان
إلى قولبة تموضعهم ،وفق ما يخدم
مصالحهم.
بني الحلقة ،وقبلها اللقاء الــذي جمع
مـســؤولــي املـحـطــة بــرئـيــس الـحـكــومــة،
خــرجــت مـعـلــومــات وتـحـلـيــات كثيرة
تحدثت عن أسباب انفتاح «الجديد»
ع ـل ــى الـ ـح ــري ــري والـ ـعـ ـك ــس .بـعـضـهــا
يتعلق بأعمال تجارية لعائلة خياط،
وبـعـضـهــا بــأسـبــاب سـيــاسـيــة ترتبط
بتنظيم ال ـعــاقــة م ــع ال ـس ـعــوديــة .أمــا
وأن الـقـ ّـيـمــن عـلــى ال ـق ـنــاة يـنـفــون كل
هــذه االدعـ ــاءات ،فيكفي عــرض بعض
الـنـقــاط الـتــي تشير إل ــى استخدامهم
امل ـح ـط ــة ،ف ــي أحـ ـي ــان ك ـث ـي ــرة ،مـنـ ّـصــة
للهجوم على من يقف ضد مصالحهم
التجارية أو الدفاع عنه في حــال ّأمن
الحماية املطلوبة.
لهم
ّ
ل ـ ـطـ ــاملـ ــا مـ ــث ـ ـلـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» الـ ـخ ــط
االعـ ـت ــراض ــي ض ــد االئ ـ ـتـ ــاف ال ـحــاكــم
خـ ــال مــرح ـلــة ال ــوج ــود الـ ـس ــوري في
لبنان ،مــع حفاظها على عــاقــة قوية
ّ
بالرئيس السابق إميل لـحــود ،وخــط
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .وق ـ ــد أخ ـ ـ ــذت م ـن ـح ــى أك ـثــر
صــدامـيــة بـعــد اغـتـيــال الــرئـيــس رفيق
الحريري .غير أن اندالع «الثورات» في
العالم العربي وضعها أمام ّ
تحديات،
انعكست بلبلة وارتباكًا في موقفها،

وصعوبة في تحديد حقيقة موقفها
واسـتــراتـيـجـيـتـهــا .تـ ـع ـ ّـددت األس ـبــاب
والنتيجة واحدة ،منها سياسي وآخر
مـهـنــي .لـكــن أح ــد أب ــرز األس ـبــاب الــذي
ي ـص ـعــب ت ـجــاه ـلــه ،ي ـك ـمــن ف ــي تــداخــل
املـ ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـج ــاري ــة
بــن العائلة املالكة للمحطة والخيار
املـهـنــي لـلـقـنــاة .فـمــالــك املـحـطــة السيد
تـحـســن خ ـي ــاط ،مـثـلــه م ـثــل كـثـيــريــن،
تـ ـع ـ ّـرض ع ـم ـلــه الـ ـتـ ـج ــاري ال ـت ـق ـل ـيــدي
فــي م ـجــال طـبــاعــة الـكـتــب وتــرويـجـهــا
لـتــراجــع كـبـيــر .ج ــزء مــن ه ــذا الـتــراجــع
يعود إلــى الثورة الرقمية ،وجــزء آخر
ـ وهو األســاس ـ مرتبط بعدم تجديد
العقود مع شركته في عــدد من الــدول
سياسية.
العربية نتيجة حسابات
ّ
البداية كانت من سوريا التي فضلت
تـجـيـيــر ع ـقــود طـبــاعــة كـتــب مــدرسـيــة
ّ
مل ـص ـل ـحــة ت ــاج ــر مـ ـح ــل ــي .أث ـ ـ ــار األمـ ــر
غـ ّضــب خـ ّـيــاط ،خـصــوصــا أن ــه ك ــان قد
تـلــقــى وعـ ــودًا مــن مـســؤولــن ســوريــن
ب ــاب ــرام ال ـع ـقــد .انـعـكــس الـغـضــب على
أس ـل ــوب تـغـطـيــة ال ـق ـنــاة ل ــأح ــداث في
س ـ ــوري ـ ــا ،ف ـ ـصـ ــارت ت ـل ـج ــأ أك ـ ـثـ ــر إل ــى
م ـ ـعـ ـل ــومـ ــات وف ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــوات مـ ـص ــدره ــا
املـعــارضــة .بعد ســوريــا ،أدى التغيير
الـكـبـيــر ف ــي لـيـبـيــا إل ــى عــرقـلــة تـجــارة
خياط في هذا البلد ،علمًا بأنه سعى

«مع مقاومة اسرائيل وعالقتنا بقطر ثابتة»
مثلها مثل باقي املحطات ووسائل اإلعالم ،واجهت قناة «الجديد» مشكالت دفعت بها إلى االستغناء عن بعض
العاملني فيها .فيما كان الفتًا أنها لم تمانع استقالة بعض الزمالء الذين ذهب معظمهم إلى قنوات مناوئة لها
ُ
كالـ«أم تي في» و«أل بي سي» ،في مقابل تغييرات حصلت في هيكيلة مديرية األخبار ّلم تعالج مشكلة التموضع
السياسي املتأرجح ،ما وضعها موضع التباس أثر دون شك على عالقتها
بجمهور املقاومة ،علمًا بأنها تسعى إلى بناء عالقة جيدة مع الرئيس
ّ
ميشال عون .تؤكد خياط أن «ما يحكى عن العالقة بجمهور املقاومة
ّ
مضخم» .بحسب اإلحصاءات «نحن ال نزال نشاهد من قبل شريحة
كبيرة من هذا الجمهور» ،لكن الفرق بيننا وبني القنوات األخرى «أننا
ضد إسرائيل ،فثقافة املقاومة متجذرة
لسنا مؤدلجني .نحن قناة مقاومة ّ
في العائلة والقناة .مع ذلك نحن محطة تحارب الفساد من أي جهة أتى».
تعود خياط إلى «تأثر أعمال العائلة في عدد من الدول ألنها أعلنت مواقف
جريئة في بعض القضايا ،ولم يدفعنا ذلك إلى تغيير موقفنا» ،مشيرة
إلى أن «املوقف الذي اتخذناه من الحرب في اليمن هو ألننا وجدنا أنفسنا
أمام تشنج كبير ،في حني تقف املنطقة على شفير الهاوية .نحن هنا
لسنا في حالة حرب مع إسرائيل لنأخذ طرفًا .الحال هنا مختلفة ،وكانت
لدينا مآخذ على الطرفني وعبرنا عن ذلك بوضوح» .في املقابلّ ،
تشدد على «متانة العالقة مع دولة قطر ،رغم
تعرضها لبعض االهتزازات» ،و«لم نخجل يومًا من اإلعالن عنها ،وهناك مساهمون قطريون في املحطة ،والعالقة
عمرها نحو  40عامًا».

حال بري دون زيارة وزير
ليبي لتوقيع مشاريع
مع خياط فانفجرت
الحرب في وجهه

خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة إل ــى ترتيب
ً
عالقاته مع القيادة الجديدة ،وصوال
إلى إعــادة تنظيم مشروع اتفاق بينه
وب ــن وزارة الـتــربـيــة الـلـيـبـيــة ،تتولى
بموجبه شركته طباعة كتب مدرسية
وتوزيعها .ويوم ّقرر الليبيون توقيع
االتـ ـ ـف ـ ــاق ،وضـ ـع ــوا م ــا ُي ـش ـب ــه شــرطــا
ّ
لـتـنـفـيــذه ،يـقـضــي ب ــأن ي ـتــولــى خـ ّـيــاط
«تطبيع» العالقات املقطوعة بني لبنان
ولـيـبـيــا بـسـبــب قـضـيــة اإلمـ ــام موسى
الصدر ورفيقيه ،إذ طلب وزير التربية
الـلـيـبــي تــوقـيــع االت ـفــاق ـيــة ف ــي لـبـنــان،
عـلــى أن يــأتــي إلـيــه فــي زي ــارة رسمية
يلتقي خاللها نظيره اللبناني الوزير
الياس بو صعب ،إضافة إلــى لقاءات
رسمية .أقنع خياط بو صعب بتوجيه
الدعوة الى الوزير الليبي .ولكن ما ان
وص ــل األمـ ــر ال ــى الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري
ح ـتــى أرس ـ ــل م ــن ي ـل ـفــت ان ـت ـب ــاه مــالــك
قـنــاة «الـجــديــد» إلــى أن الــزائــر الليبي
غير مـ ّ
ـرحــب بــه ،وإل ــى أن مــن الصعب
إعادة العالقات بني الدولتني ما دامت
قضية اإلم ــام ال ـصــدر لــم تـعــالــج بعد.
وفـيـمــا نـ ّـبــه املــديــر ال ـعــام لــأمــن الـعــام
الـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم خـيــاط الــى أنه
يستحسن عدم حصول الزيارة خشية
حـ ـص ــول اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ،ب ـق ــي األخ ـي ــر
م ـصـ ّـرًا عـلــى مــوقـفــه ،مــا أدى إل ــى منع
الوزير من دخــول ّاألراضــي اللبنانية.
ردًا عـلــى ذل ــك ،شــنــت املـحـطــة هجومًا
ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس ب ـ ـ ّـري ،وف ـت ـحــت حـمـلــة
ضد بعض املؤسسات والوزارات التي
يتوالها مقربون منه .ورغم أن بعض
ال ـق ـ ّضــايــا ال ـتــي تـنــاولـتـهــا «ال ـجــديــد»
مـحــقــة ،لـكــن ك ــان واض ـحــا أن مــا تقوم
بــه هــو م ـجــرد اح ـت ـجــاج عـلــى تعطيل
الصفقة.
في هــذه األثـنــاء ،فوجئ خياط بإلغاء
عـقــود تجارية لــه فــي اململكة العربية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ت ــراج ــع
ال ـع ـقــود الـكـبـيــرة ف ــي دولـ ــة اإلم ـ ــارات،
واسـتـبـعــاد أح ــد أب ــرز مــديــريــه هـنــاك.

آل المر :ملكية عائلية شبه كاملة لـmtv
ع ـلــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
الـيــوم بند مثير لالهتمام تقدمت به
وزارة اإلعــام ،طالبة املوافقة على ما
يوصف قانونيًا بأنه «طلب الترخيص
ب ــالـ ـتـ ـف ــرغ عـ ــن أسـ ـه ــم فـ ــي ش ــرك ــة مــر
تلفزيون» .وفي تفاصيل البند يتبني
أن عــددًا كبيرًا من املساهمني في mtv
قرروا «التفرغ» أو التنازل عن أسهمهم
ملصلحة طالل وكريم املر ،ابني رئيس
مجلس إدارة املحطة ميشال غبريال
املر ،إضافة إلى رجل األعمال ألكسندر
رزق واملحامي حبيب غبريل.
ح ـتــى ه ـنــا ،ي ـبــدو ال ـخ ـبــر ع ــادي ــا مثل
كــل األخ ـبــار املتعلقة بتناقل األسـهــم
داخــل الـشــركــات ،إال أن التدقيق ّ
يبي
أن االمـيــر السعودي الوليد بــن طالل
(حامل الجنسية اللبنانية باسم وليد

رضى الصلح) كان يملك  10في املئة
م ــن رأسـ ـم ــال ت ـل ـفــزيــون امل ــر ( 38ألــف
سهم) لكنه قــرر «الـتـفــرغ» أو التنازل
عن أسهمه لكريم ميشال املر .والسحر
ط ــال أي ـضــا ع ـمــاد درويـ ــش مصطفى
طــاهــر ،الــذي تـنــازل أيضًا عــن حصته
الـتــي تـســاوي  %5لـطــال ميشال املــر،
ً
وم ـث ـل ــه ف ـع ــل خ ـم ـســة كـ ــان ي ـم ـلــك ك ــا
منهم  %1مــن رأس ـمــال الـشــركــة وهــم:
الوزير السابق فارس بويز ،شارل أبو
عـضــل ،كميل مـنـســى ،سليمان حــداد
وج ــوزف خ ــوري ،لتغدو بــذلــك حصة
طالل ميشال املر وشقيقه كريم %10
من رأسمال «تلفزيون املر» وهي أعلى
ما يسمح به القانون.
ف ــي ال ـط ـل ــب ي ـ ــرد أيـ ـض ــا قـ ـ ــرار سـبـعــة
م ـســاه ـمــن ســاب ـقــن آخ ــري ــن (ع ـصــام

م ـك ــارم ،نــديــم تــوتــل ،إي ـلــي بعقليني،
م ـ ــروان بـعـقـلـيـنــي ،ج ـ ــوزف م ـعــوض،
تغريد الـحــريــري) بالتنازل عــن %10
مـ ــن أس ـ ـهـ ــم الـ ـش ــرك ــة مل ـص ـل ـح ــة رج ــل
األع ـم ــال ال ـك ـســروانــي ألـكـسـنــدر رزق،
فيما تنازل  8آخرون (عمر مجاعص،
يــوســف نـعـمــة ط ـع ـمــة ،رامـ ــز جيلبير
ال ـش ــاغ ــوري ،أل ـب ـيــر ال ــزاخ ــم ،جيلبير
شماس وأنطوان شماس) عن %9.63
لـلـمـحــامــي حـبـيــب غ ـبــريــل ،عـلـمــا بــأن
تأمني آل املر اإلجماع على التنازل عن
األسهم ليس مهمة سهلة.
واض ــح أن امل ــوض ــوع مـهــم جـ ـدًا حتى
بادرت وزارة اإلعالم إلى إنجازه بهذه
ال ـس ــرع ــة؛ ف ـت ـل ـفــزيــون املـ ــر أع ـ ـ ّـد املـلــف
وأودع ـ ــه وزارة اإلعـ ــام ال ـتــي حـ ّـولـتــه
بدورها إلى املجلس الوطني لإلعالم

التلفزيون بغالبية
ألسرة
أسهمه
ملك حدّ
المر من دون
ّ
من التنوع
أدنى
ّ
الطائفي الشكلي

ال ــذي واف ــق عـلــى حــركــة املـنــاقــات في
أسهم رأس املال وأعاد امللف إلى وزارة
اإلعــام ،لتحوله بدورها إلــى مجلس
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نة امام البزنـ ــس والسياسة
حــاول إبــرام عقود في العراق ّ
تعوض
خ ـس ــائ ــره ،بــال ـتــزامــن م ــع دخ ــول ــه إلــى
مجاالت استثمار جديدة خارج اإلطار
الـتـقـلـيــدي ،مــن خ ــال أنـشـطــة تجارية
في العراق وكردستان ،أهمها االنتقال
إل ــى الـعـمــل فــي قـطــاع الـكـهــربــاء .ومــن
ّ
هــذا الباب ،أيضًا ،بــرز عامل آخــر عزز
ال ـخ ــاف م ــع ب ـ ـ ّـري ،ب ـعــد إن ـش ــاء كــريــم
تحسني خياط شركة تعمل في قطاع
الـكـهــربــاء ،وحـصــولـهــا عـلــى مناقصة
داخ ــل لـبـنــان ،لــم تــدخــل حـ ّـيــز التنفيذ
بسبب عــدم مصادقة وزارة املــال على
ب ـعــض ق ـ ـ ــرارات دفـ ــع امل ـس ـت ـح ـقــات ،ما
اعتبره خياط حربًا من ّبري استدعت
رفع سقف الهجوم عليه.
مــع إق ـفــال ال ـبــاب تـلــو اآلخ ــر فــي وجــه
مـ ـص ــال ــح خ ـ ـيـ ــاط ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،س ـعــى
إلـ ــى إعـ ـ ــادة تـنـظـيــم ع ــاق ــات ــه ب ــال ــدول
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
والسعودية .وهنا ،ظهر موقف الفت
ل ـق ـن ــاة «الـ ـج ــدي ــد» م ــن ت ـغ ـط ـيــة ح ــرب
ّ
اليمن .فللمرة األول ــى ،أخــذت املحطة
ج ــانـ ـب ــا ب ـ ـ ــدا مـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــا م ـ ــع م ـح ــور
املـ ـق ــاوم ــة ،وصـ ــل إلـ ــى حـ ـ ّـد امـتـنــاعـهــا
ّ
ع ــن ب ــث أح ــد خ ـط ــاب ــات األمـ ــن ال ـعــام
لحزب الله السيد حسن نصرالله (في
مهرجان التضامن مع الشعب اليمني
يوم  17نيسان  ،)2015بعدما هاجمته
فــي مـقــدمــة إح ــدى نـشــراتـهــا واتهمته
ب ــالـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـط ــائـ ـف ــي وب ــال ـت ــوت ــر
وتنفيذ الـسـيــاســة اإليــران ـيــة ( 28آذار
ّ
 .)2015وقــد تولى متابعة االتصاالت
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة أحـ ــد رجـ ـ ــال األع ـم ــال
ال ـع ــام ـل ــن م ــع خـ ـي ــاط ُ
ويـ ــدعـ ــى رض ــا
إسماعيل الــذي تربطه صداقة مع كل
مــن تعاقبوا على السفارة السعودية
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .سـ ـم ــح ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ــذي
ّأم ـن ــه إس ـمــاعـيــل بــاسـتـئـنــاف الـعــاقــة
ب ــن ال ـس ـف ــارة وخـ ـي ــاط ،وأث ـم ــر زي ــارة
لألخير إلــى اململكة من بــاب املشاركة
فــي مـعــرض الـكـتــاب فــي ج ـ ّـدة .وترجم
تصحيح الـعــاقــة بــإطــاالت مـتـعـ ّـددة
ل ـل ـس ـف ـي ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـس ــاب ــق ع ـلــي
عــواض العسيري على شاشة القناة.
وت ـ ـطـ ـ ّـور األمـ ـ ــر إلـ ــى ت ــرت ـي ــب ل ـق ــاء مــع
املوفد السعودي تامر السبهان الذي
زار لـبـنــان أخ ـي ـرًا ،ف ـخــرج خ ـيــاط بعد
ال ـل ـقــاء لـيـقــول إن ال ـجــانــب الـسـعــودي
أثــار معه لعب دور سياسي ،باعتبار
ّ
السنية الوازنة ،إذ
أنه من الشخصيات
إن اململكة تسعى إلى تنظيم عالقاتها
م ــع م ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـي ــادات ال ـس ـن ـي ــة .فــي
اإلطــار ذاتــه ،حصلت محاولة لترتيب
لـقــاء آخ ــر مــع أمـيــر منطقة مـكــة خالد
ال ـف ـي ـصــل الـ ـ ــذي زار بـ ـي ــروت لـتـنـهـئــة
الرئيس ميشال عون بانتخابه ،إال أن
اللقاء لم يحصل بعدما اعتذر املسؤول

السعودي بسبب ضيق الوقت.
جـ ـه ــود خـ ـي ــاط ل ــم ت ـت ــوق ــف ع ـن ــد ه ــذا
الحد ،إذ كان دائم البحث عن مصادر
دع ــم سـيــاسـيــة فــي ال ــداخ ــل .حــن عــاد
النائب عقاب صقر إلى بيروت ،بادرت
اإلعــامـيــة ب ــوال يعقوبيان إل ــى إقــامــة
م ــأدب ــة ع ـش ــاء ع ـلــى ش ــرف ــه ،حـضــرهــا
إع ــام ـي ــون وإع ــامـ ـي ــات م ــن أص ــدق ــاء
نائب زحلة ،من بينهم مديرة االخبار
في قناة الجديد الزميلة مريم البسام.
طلب صقر أن يكون اللقاء حيث يقيم
حاليًا في منزل الرئيس الحريري في
وادي أب ــو ج ـم ـيــل ،ن ـظ ـرًا إل ــى ظــروفــه
األم ـن ـي ــة ال ـح ـس ــاس ــة .وألن ال ـعــام ـلــن
ف ــي م ــدي ــري ــة األخـ ـب ــار ف ــي «ال ـج ــدي ــد»
ظـ ـل ــوا ع ـل ــى ع ــاق ــة ح ـس ـنــة وت ــواص ــل
دائ ـ ــم م ــع ص ـق ــر ط ـ ــوال ف ـت ــرة وجـ ــوده
خــارج البالد ،كــان للمحطة ّ
حصة من
الــدعــوة .غير أن نائبة رئيس مجلس
إدارة املـحـطــة ،كــرمــى خـيــاط ،اعـتــذرت
ع ــن عـ ــدم تـلـبـيـتـهــا ،خ ـش ـيــة م ـصــادفــة
الحريري ،وحصول أي مواجهة علمًا

ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ق ــان ــون اإلع ـ ــام
واض ــح لناحية إلــزامـيــة وج ــود تعدد
طــائ ـفـ ّـي ومــذه ـبــي ف ــي مـجـلــس إدارة
ال ـت ـل ـفــزيــونــات .ل ـكــن م ــواف ـق ــة مجلس
الوزراء ستجعل من تلفزيون املر ملكًا
بغالبية أسهمه ألسرة ميشال غبريال
املــر الصغيرة ،مــن دون الحفاظ على
ّ
ّ
ّ
الطائفي الشكلي.
التنوع
حد أدنى من
البحث عن «مر تلفزيون» في السجل
التجاري ّ
يبي أن ميشال غبريال املر
ه ــو امل ــدي ــر ورئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة،
وأن هـنــاك أربـعــة أعـضــاء فــي مجلس
اإلدارة فقط هم أشقاؤه جهاد وكارل
وكارول ،إضافة الى جوزف سركيس.
وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة –
ال ـعــدد  56ت ـ ــاري ـ ــخّ 1997/12/11
تبي
أن ع ــدد املـســاهـمــن وأع ـضــاء مجلس

اإلدارة ك ــان  65شـخـصــا ومــؤس ـســة،
فيما لم يعد يتجاوز العشرة .وتشير
املـ ـعـ ـل ــوم ــات هـ ـن ــا إل ـ ـ ــى أن أصـ ـح ــاب
تراخيص التلفزيونات كانوا يوزعون
األس ـ ـهـ ــم ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن ورجـ ـ ــال
األعمال من دون مقابل أحيانًا ،بهدف
تــأمــن الـغـطــاء السياسي أو تشجيع
رجال األعمال على بعض املساهمات،
أو لتوفير الـتـنــوع الـطــائـفــي .وغالبًا
مـ ــا تـ ـك ــون ه ـ ــذه األس ـ ـهـ ــم ع ـ ـبـ ــارة عــن
ح ـص ــة م ـج ــام ـل ــة ،وي ـم ـك ــن ألص ـح ــاب
ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــونـ ــات اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداده ـ ـ ــا حــن
يشاؤون ،كما يحصل اليوم.
ت ــؤك ــد م ـص ــادر قــري ـبــة م ــن ال ـق ـن ــاة أن
مــا يحصل ع ــادي وال يشكل مخالفة
ل ـل ـق ــوان ــن ،إال أنـ ــه ي ـث ـبــت ف ــي الــوقــت
نـ ـفـ ـس ــه أن األم ـ ـ ـ ــر ال ي ـت ـع ـل ــق ب ـق ـن ــاة

(مروان
بوحيدر)

بــأن الـحــريــري دخــل عـلــى الحاضرين
وك ــان لطيفًا ،بحسب مـصــادر اللقاء،
رغم تبادله نكات ال تخلو من الرسائل
بينه وبني البسام .خالل اللقاء طلبت
البسام مــن الحريري تسجيل مقابلة
ص ـغ ـي ــرة مـ ـع ــه ،ع ـل ــى أن ت ـ ـ ِـرد ك ـف ـقــرة
ضمن برنامج الزميل جورج صليبي.

«المستقبل»
مصادر
ّ
لم تؤكد تعهد
الحريري بتسهيل
مشروع خياط الكهربائي
ولم تنفه أيضًا

تلفزيونية وإع ــام وغـيــره ،بــل مجرد
«ب ــزن ــس ع ــائ ـل ــي» ،وال شـ ــك ،بـحـســب
املتابعني املاليني ،في أن ترتيب البيت
اإلداري ك ـم ــا ي ـح ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم يـمـهــد
لـ ــدخـ ــول ش ــري ــك رئ ـي ـس ــي ج ــدي ــد فــي
رأس ـمــال الـشــركــة ،بـعــد ال ـكــام الكثير
عن دخول أحد الوزراء السابقني على
خط تمويل عدة وسائل إعــام مرئية
ومسموعة ومكتوبة .ويــؤكــد مصدر
ّ
مطلع فــي التلفزيون أن القناة تلقى
دع ـمــا مـعـنــويــا ك ـب ـي ـرًا ،لـكــن م ــا يـشــاع
ع ــن ت ـقــدي ـمــات مــال ـيــة ال ي ـع ــدو كــونــه
«قــروشــا قليلة» فــي غالبية االحـيــان.
أما الحديث عن مساهم جديد وجدي،
فـيـعـنــي رؤي ـ ــة  5م ــاي ــن دوالر على
الطاولة.
(األخبار)

لــم تـلـ َـق الــدعــوة ّ
أي اع ـتــراض مــن قبل
ّ
رئيس الحكومة الــذي ذكــر صقر بأنه
وع ــد يـعـقــوبـيــان بـتـسـجـيــل حـلـقــة في
برنامجها ،خصوصًا أن النائب صقر
(الــذي بــات أحــد أهــم األذرع اإلعالمية
ّ
الـسـيــاسـيــة لـلـحــريــري) هــو مــن تــولــى
إقناعه بالقبول .بعد العشاء ،تواصلت
ك ــرم ــى خ ـي ــاط م ــع ص ـقــر لـتـبــريــر عــدم
تلبيتها ال ــدع ــوة .غـيــر أن األخ ـيــر أكــد
ّ
عــدم ممانعة الحريري لقاءها ،ورتــب
ع ـل ــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس «ق ـ ـعـ ــدة» جـمـعــت
بينهما بحضور شقيقها كريم .خالل
ال ـج ـل ـس ــة ،ت ـ ـ ّـم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ت ـحــويــل
الفقرة إلى حلقة كاملة غير سياسية،
انتهت بــالـعــرض ال ــذي قــدمــه الرئيس
الـ ـح ــري ــري .وب ــامل ـن ــاس ـب ــة كـ ــان عــرضــا
ن ــاجـ ـح ــا ،إذ ج ـ ــرى ت ـق ــدي ـم ــه ب ـص ــورة
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ـب ــر ش ــاش ــة تـ ـق ـ ّـدم نـفـسـهــا
ك ـخ ـصــم آلل الـ ـح ــري ــري ،وي ـح ـضــرهــا
جمهور واسع مناهض له .والدليل أن
معظم التعليقات التي انتشرت على
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أش ــادت
بشخصية الحريري اإلنسانية بغض
الـنـظــر ع ــن مــواق ـفــه الـسـيــاسـيــة ،حتى
مـ ــن ق ـب ــل الـ ــذيـ ــن ي ـق ـف ــون ض ـ ـ ــده .بـعــد
اللقاء خــرجــت معلومات تتحدث عن
أن ك ــري ــم خ ـي ــاط أث ـ ــار خـ ــال الـجـلـســة
موضوع الكهرباء الذي يقف الرئيس
بـ ّـري حجر عثرة أمــام تنفيذه ،فوعده
الـ ـح ــري ــري ب ــامل ـس ــاع ــدة ،وت ـ ـحـ ـ ّـدث مــع
رئـيــس الـحـكــومــة الـســابــق تـ ّـمــام ســام
للبحث عــن آلـيــة تسمح لـشــركــة كريم
خ ـي ــاط بـ ــأن ت ـبــاشــر ع ـم ـل ـهــا ،ع ـلــى أن
يجري دفــع األمــوال املستحقة لها في
ما بعد.
«ه ــي لـيـســت امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي نعمد
فيها إلى عرض حلقات تحمل جوانب
إن ـس ــان ـي ــة» ،ب ـح ـســب م ــا ت ـق ــول كــرمــى
خـيــاط .نافية كــل تحليالت وخلفيات
اخـ ـ ـ ــرى .واوض ـ ـحـ ــت لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«ال ـل ـق ــاء م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري كــان
ت ـع ــارف ـي ــا ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ل ــم ي ـتـ ّـم
خــالــه ال ـت ـطــرق إل ــى مـلــف الـكـهــربــاء».
أما الحلقة التي عرضت فهي «تدخل
ض ـم ــن نـ ـط ــاق ع ـم ـل ـنــا ك ـص ـحــاف ـيــن».
الــروايــة املـضــادة عند خياط تقول إن
«الـجــديــد ،ومنذ سـنــوات ،ابتعدت عن
ع ــرض أي ب ــرام ــج سـيــاسـيــة ف ــي فـتــرة
األعـ ـي ــاد ،وكـ ــان م ــن ض ـمــن ال ـبــرنــامــج
ال ــذي وضعته الـقـنــاة فــي ليلة امليالد
إعداد تقارير مع شخصيات سياسية
يـضــاء فيها عـلــى جــوانــب إنـســانـيــة».
وك ــان الــرئ ـيــس ال ـحــريــري «م ــن ضمن
الشخصيات التي طلبنا إجراء مقابلة
م ـعــه وواف ـ ـ ــق .وب ـع ــد أن كـ ــان االت ـف ــاق
يقضي بتصوير فقرة معه تظهر في
برنامج «األسبوع في ساعة»ّ ،
حولنا

الفقرة إلــى حلقة كاملة ،خصوصًا أن
الضجة التي يمكن أن تثيرها مقابلة
م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــع رئ ـي ــس ح ـكــومــة،
سـتـكــون أكـبــر بكثير مــن أي فـقــرة مع
نائب أو وزيــر ،علمًا بأننا طلبنا ذلك
مــن شخصيات أخ ــرى» .ليس الهدف
بـحـســب خ ـي ــاط «ال ـت ـســويــق لـلــرئـيــس
طلبنا أيضًا مقابلة
الحريري ،فنحن ّ
س ـيــاس ـيــة ،لـكـنــه ف ــض ــل ال ـح ـل ـقــة الـتــي
عــرضــت فــي عيد امل ـيــاد ،ألنــه كــان قد
قدم حلقة قبل وقت قصير مع الزميل
مارسيل غانم».
ت ـف ـصــل خـ ـي ــاط ب ــن ال ـح ـل ـقــة وال ـل ـق ــاء
وخــاف القناة مع الطبقة السياسية.
تـقــول «نستطيع أن نلتقي الـحــريــري
عـشــر مـ ــرات ،م ــع ذل ــك ل ــن ن ـتــوانــى عن
فضح أي ملف فساد في الدولة يرتبط
به أو بتياره ،وهذا لن ّ
يغير خط قناة
الجديد في شــيء» .في املقابل تفصل
خياط الرئيس الحريري عن االئتالف
الــذي كــان حاكمًا قبل عــام  ،2005فهو
«لم يترأس حكومة سوى ملرة واحدة»،
ونحن «سنقف ضــده فــي ّحــال أخطأ،
كـمــا ّأي ــدن ــا مــوقـفــه حــن رش ــح العماد
ميشال عــون إلــى الــرئــاســة ،خصوصًا
أن ــه أح ــد أركـ ــان الـعـهــد ال ـجــديــد ،الــذي
نجد أنفسنا معنيني بــاإلضــاءة على
إخ ـفــاقــاتــه ك ـمــا إن ـج ــازات ــه ،م ــن ضمن
دورنا كقناة تحارب الفساد» .وترفض
خـيــاط كــل ك ــام عــن ك ــون الـتـهــدئــة مع
ٍّ
لتمن سـعـ ّ
ـودي على
الحريري نتيجة
«الشخصيات السنية» بمنح رئيس
تيار املستقبل فرصة إثــر عــودتــه إلى
الحكم ،معترضة على إدراج القناة في
هذه الخانة الطائفية.
غ ـيــر أن ف ــي ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» رواي ــة
أخرى يغلب عليها الطابع السياسي.
ّ
مـ ـص ــادر بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـت ـي ــار ت ــؤك ــد أن
«ال ـ ـعـ ــاقـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـج ــدة بـ ــن ال ــرئ ـي ــس
الحريري وقناة الجديد تعود إلى قرار
الــرجــل االن ـف ـتــاح عـلــى الـجـمـيــع ،كونه
أصبح رئيسًا للحكومة» .وتربط هذه
العالقة «بطلب سعودي بعدم الهجوم
على الحريري وإعطائه فرصة جديدة
خالل العهد الجديد» .وربطت املصادر
تنظيم ه ــذه الـعــاقــة «بـمـحــاولــة قناة
الجديد إعــادة عالقتها مع السعودية
ّ
الى سابق عهدها» ،مؤكدة أن «النائب
عقاب صقر هو من لعب دورًا أساسيًا
فــي إق ـنــاع الــرئـيــس ال ـحــريــري بـفــائــدة
هذه العالقة» .أما في ما يتعلق بلجوء
آل خياط إلى الرئيس الحريري ،كونه
صـ ــاحـ ــب سـ ـلـ ـط ــة ،فـ ــي ظـ ــل عــاق ـت ـهــم
امل ـت ــأزم ــة م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس نتيجة
ّ
عرقلته مـشــروع الـكـهــربــاء ،فلم تؤكد
املصادر ّ
تعهد الحريري بمساعدتهم...
لكنها لم تنفه أيضًا!
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سياسة
تقرير

التصويت المحدود يتقدم
وتطمينات إضافية لجنبالط
فيما يتركز بحث القوى المسيحية عن
قانون جديد ،في شكل مكثف ،يتقدم
مجددًا قانون التصويت المحدود.
وتجهد القوى المؤيدة لهذا القانون
لتسويقه مع حلفائها ،وتوجيه رسائل
طمأنة إلى النائب وليد جنبالط
هيام القصيفي
مــن يــريــد قــانــون ال ــدوح ــة ،إذا كانت
ج ـم ـي ــع الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـق ــول
إنها ترفضه وتعلن حالة الـطــوارئ
ض ــده؟ ومل ــاذا تكثفت حملة الــرفــض
العلنية ضده ،إذا لم يطرحه أحد في
الكواليس والـصــالــونــات السياسية
امل ـق ـف ـلــة ،ومل ـ ــاذا ب ــات ي ـت ـصــدر وح ــده
عناوين الخطب واملواقف السياسية؟
وإذا كان االستنفار الشامل قد أعلن
ف ــي رب ــع ال ـســاعــة األخـ ـي ــر ،م ــا دام ــت
املهل االنتخابية أصبحت ضاغطة،
ف ـك ـيــف ي ـم ـكــن تـفـسـيــر عـ ــدم االت ـف ــاق
ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ع ـل ــى ق ــان ــون واحـ ــد،
وخـصــوصــا عـنــد ال ـقــوى ال ـتــي ترفع
ال ـص ــوت رف ـض ــا لـلـتـمــديــد ول ـقــانــون
الدوحة؟
الواضح حتى اآلن أن كل طرف يرمي
كرة قانون الدوحة على غيره ،بعدما
أجـ ـم ــع الـ ـك ــل ع ـل ــى رفـ ـ ــض ال ـت ـمــديــد
نـ ـه ــائـ ـي ــا .ف ــالـ ـق ــوت ــان امل ـس ـي ـح ـي ـتــان
ال ـ ـل ـ ـتـ ــان تـ ـحـ ـتـ ـف ــان الـ ـ ـي ـ ــوم ب ــذك ــرى
ت ـفــاه ـم ـه ـمــا ال ــرئ ــاس ــي ،أي الـ ـق ــوات

الـلـبـنــانـيــة وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر،
تـتـصــديــان لــه وت ـقــوالن فــي الـقــانــون
ك ــام ــا حـ ــادًا وج ــازم ــا بــرف ـضــه ،ألنــه
يـبـقــي ال ـح ـصــص املـسـيـحـيــة ف ــي يد
القوى غير املسيحية ،وهما تريدان
اسـتـعــادة التمثيل املسيحي .ولهذا
ال ـس ـبــب تـكـثـفــت اج ـت ـمــاعــات ـه ـمــا في
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة تـنـسـيـقــا ملــواقـفـهـمــا
ضد قانون الستني املعدل.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات مـ ـش ــارك ــن
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ،فـ ــان ال ـب ـحــث بــات
متقدمًا في اتجاه قانون التصويت
امل ـ ـحـ ــدود ،م ــن دون ح ـس ــم االتـ ـف ــاق
عـلـيــه ،ألن الـبـحــث ال ي ــزال يتمحور
حول شكل الدوائر بطريقة مفصلة،
وعـ ـ ـ ــدد األصـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـت ـمــد
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،فـ ــي الـ ــدائـ ــرة
الــواحــدة .علمًا أن الـقــوات اللبنانية
ال ت ــزال متمسكة بـقــانــون املختلط،
ّ
ولــن تتخلى عـنــه إذا لــم يـتـخــل عنه
امل ـس ـت ـق ـبــل .وإذا تـخـلــى األخ ـي ــر عن
املختلط ،حينها ستقول كلمتها في
شـكــل أوضـ ــح .وكــذلــك ف ــإن طـمــأنــات
تـعـطــى لـلـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط بــأن
يـنــال فــي الـتـحــالـفــات مــا ك ــان يمكن
أن يأخذه في التقسيمات .أما التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ــذي ي ـن ــاق ــش ج ــدي ــا فــي
التصويت املحدود ،فال يزال يبحث
أيضًا في مشروع التأهيل األكثري
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـض ــاء والـنـسـبـيــة
على مستوى الدوائر املوسعة التي
ت ـخ ـض ــع أيـ ـض ــا ل ـل ـت ـع ــدي ــل ح ـت ــى ال
يستهدف جنبالط أيـضــا .ألن أكثر
ما يقلق جنبالط هو وضع الشوف
وعاليه في دائرة واحدة على أساس

ال ـن ـس ـب ـيــة .وت ـض ـيــف امل ـع ـلــومــات أن
الـ ـتـ ـي ــار والـ ـ ـق ـ ــوات ي ـع ـط ـي ــان فــرصــة
ال ت ـت ـعــدى األي ـ ــام الـقـلـيـلــة م ــن أجــل
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق مـشـتــرك .وهما
مـتـفــائــان ف ــي إم ـك ــان ال ـتــوصــل إلــى
ًَ
قواسم مشتركة ،وصــوال إلى اتفاق
شامل ،شرط أن يقنع التيار حلفاء ه
ب ــال ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد ،وأن ت ـتــوصــل
القوات مع املستقبل إلى تفاهم ،وال
سيما أن املستقبل يرفض في شكل
جازم التصويت املحدود.
لـكــن أح ــد املعنيني بمناقشة قــانــون
االنتخاب يقول« :إن القوى املسيحية
ال ـت ــي وافـ ـق ــت ع ـل ــى ق ــان ــون ال ــدوح ــة
ترفضه حــالـيــا .لكنها لــم تتفق بعد
ع ـلــى ق ــان ــون واحـ ـ ــد ،ق ـبــل أن تــذهــب
إل ــى االتـ ـف ــاق م ــع ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
األخرى .واملشكلة األكثر خطورة هي
أن هــذه الـقــوى تتعامل مــع القانون
العتيد وكأنه ملرة واحدة فقط .لكن ال
يمكنها بعد أربعة أعــوام من اآلن أن
تطالب مرة جديدة بتغيير القانون،

كثف التيار والقوات
اجتماعاتهما أخيرًا
لتنسيق مواقفهما
ضد الستين المعدل

كما فعلت بعد الدوحة .لهذا يفترض
بهذه القوى أن تكون متحسبة جدًا
وحــذرة في اختيار قانون االنتخاب
ألنـ ــه س ـي ــؤس ــس ل ــواق ــع املـسـيـحـيــن
للسنوات الطويلة املقبلة».
من ناحيته ،فإن املستقبل الــذي كان
مـنــذ ع ــام  2009م ـن ـحــازًا إل ــى قــانــون
ال ـ ــدوح ـ ــة ،ت ـ ـحـ ــاول أوس ـ ــاط ـ ــه ال ـي ــوم
التبرؤ مــن دعــم الـقــانــون ،لتقول إنه
ليس في مصلحة تيار «املستقبل»،
وال يـخــدمــه ب ـشــيء لـتـعــزيــز حصته
النيابية أو الحفاظ عليها .وتضيف
أن امل ـس ـي ـح ـيــن ه ــم ال ــذي ــن ي ــري ــدون
هــذا القانون سـرًا ويرفضونه علنًا،
ألنهم أكثر القوى إفــادة منه .وفيما
ال ي ـعـ ّـبــر املـسـتـقـبــل ص ــراح ــة ع ــن أي
ق ــان ــون ي ــري ــد ،وف ــي ح ــن أن الـنــائــب
ول ـيــد جـنـبــاط ه ــو األك ـث ــر وضــوحــا
ف ــي تـظـهـيــر مــوق ـفــه ال ـصــريــح وغـيــر
امل ـل ـت ـبــس ف ــي انـ ـحـ ـي ــازه إلـ ــى ق ــان ــون
األكـ ـث ــري ،ف ــإن مــوقــع الــرئ ـيــس نبيه
بــري وح ــزب الـلــه مــن قــانــون الــدوحــة
ي ـب ـق ــى األكـ ـ ـث ـ ــر الـ ـتـ ـب ــاس ــا ،ف ـ ــي نـظــر
أوسـ ـ ـ ـ ــاط م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة .وتـ ـ ـ ــرى ه ــذه
األوسـ ـ ــاط أن «ال ـق ــوت ــن الشيعيتني
ه ـمــا ال ـط ــرف ــان ال ــوح ـي ــدان الـ ـل ــذان ال
يتأثران بــأي من القوانني املطروحة
حاليًا على بساط البحث ،ألنهما في
جميع األحــوال يضمنان مقاعدهما
الـنـيــابـيــة الـشـيـعـيــة ،وتــأثـيــرهـمــا في
ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة مـهـمــا ك ـبــر أو
صـغــر حـجـمـهــا .لـكــن قــانــون الستني
امل ـعــدل فــي ال ــدوح ــة ،يشكل فــي هــذه
الـفـتــرة املصيرية فــرصــة مهمة ّ
لشد
ع ـص ــب ح ـل ـف ــاء الـ ـط ــرف ــن ،وخ ــاص ــة

حلفاء الرئيس نبيه بري ،مسيحيني
ومـسـلـمــن ،ولـتـعــزيــز مـكــونــات قــوى
 8آذار وت ـش ـك ـي ــل أكـ ـث ــري ــة ن ـيــاب ـيــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،مـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـشـ ــرائـ ــح
ال ـط ــائ ـف ـي ــة .ف ـت ـفــاهــم ح ـ ــزب الـ ـل ــه مــع
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وم ــع رئـيـســه،
ال يعني بالضرورة أن هــذا التفاهم

المشهد السياسي

عون :ال انتخابات وفق الستين
وجود التيار الوطني الحر على
رأس الدولة وحصوله على حصة وازنة
داخل الحكومة ،لن يمنعاه من إعالن
«النفير العام» ودعوة الناس إلى الثورة
إلقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية.
ّ
كل الخيارات العونية قيد الدرس ،بغية
منع تصوير العهد الجديد عاجزًا عن
االلتزام بتعهداته .فهل يطيح الخالف
النيابي التفاهم بين التيار الوطني الحر
وتيار المستقبل؟
ّ
يــوم أعلنت مـصــادر بعبدا أن رئيس
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون يـ ــرى أن
أول ــى ح ـكــومــات ع ـهــده سـتــؤلــف بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،كـ ــان يقصد
إق ـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
«يضمن صحة التمثيل» ،مــا يسمح
ّ
بـتـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ي ـت ـم ـثــل ف ـي ـهــا ك ــل
طرف حسب حجمه وليس ً
بناء على
التزامات سياسية مسبقة .تصحيح
«املـيـثــاقـيــة» ال يكتمل ،بالنسبة إلــى
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،م ــن دون طـ ّـي
ص ـف ـح ــة ق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 2008امل ـ ـعـ ــروف
ب ــال ـس ـت ــن .وأم ـ ـ ــام م ـ ـحـ ــاوالت فــرضــه
كأمر واقع ،كان ال ُب ّد من تهديد عوني
بــإطــاق ش ــرارة «ال ـث ــورة» .استكملت
«ال ــراب ـي ــة» تـصـعـيــدهــا أمـ ــس ،فــأعـلــن
الــوزيــر جـبــران بــاسـيــل ،بعد اجتماع

ّ
تكتل التغيير واإلص ــاح ،أن الوقت
ح ـ ــان «الت ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي
إلق ــرار قــانــون انـتـخــابــي جــديــد .وفــي
ح ــال رف ـضــت ال ـقــوى إقـ ــرار ال ـقــانــون،
ي ـح ــق ل ـل ـمــواط ـنــن أن ي ـ ـثـ ــوروا عـلــى
السلطة السياسية التي تمنع عنهم
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب عـ ـب ــر الـ ـتـ ـم ــدي ــد ملـجـلــس
النواب أو عبر االنتخاب وفق قانون
ال ي ـع ـكــس ص ـحــة ال ـت ـم ـث ـيــل» .وج ــدد
ّ
رئيس التيار الوطني الحر تأكيده أن
حزبه لن يقبل بتمديد ثالث ملجلس
النواب« ،لدينا الكثير من الخيارات
السياسية والشعبية ملنع فــرض أي
أمر واقع محتوم باعتماد الستني».
مــاذا لو جــرى تجاوز املهل ولــم يبق
ّ
م ــن حـ ــل سـ ــوى إجـ ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
ّ
وفـ ــق ال ـق ــان ــون ال ـن ــاف ــذ؟ ال ي ـب ــدو أن
األمور ُحسمت داخل «التيار» ،حيث
يبرز رأيــان؛ األول ُت ّ
عبر عنه مصادر
عــون ـيــة م ـق ـ ّـرب ــة م ــن بــاس ـيــل بــال ـقــول
ّ
إن «كــل الـخـيــارات مفتوحة أمامنا،
إن كـ ــان ال ـت ـح ــرك ــات ف ــي الـ ـش ــارع أو
ّ
مقاطعة االنـتـخــابــات ،ألن مــوضــوع
القانون هو مسك ختام اإلصالحات
امل ـي ـثــاق ـيــة» .ول ـكــن إعـ ــان ال ـخ ـطــوات
املـسـتـقـبـلـيــة «ال يـ ـ ــزال ُم ـب ـك ـرًا ألن ـنــا
مــا زلـنــا نلمس نـيــة إيـجــابـيــة إلق ــرار
قانون جديد».
وتـ ـس ــأل مـ ـص ــادر ق ــري ـب ــة م ــن ال ـت ـيــار
عـ ّـمــا إذا كــانــت محاولة فــرض قانون
«الـسـتــن» على التيار الوطني الحر
وال ـع ـهــد ال ـجــديــد س ـتــؤدي إل ــى شــرخ
ف ــي ال ـت ـف ــاه ــم ب ــن «ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر»

وتيار املستقبل ،وهــو ما ستكون له
انعكاسات سلبية على االنتخابات
املقبلة ،وعلى العمل الحكومي ،وعلى
تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ب ـعــد االن ـت ـخــابــات
الـنـيــابـيــة .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يــوضــح
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ن ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي «ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر
ّ
واإلص ــاح» أن امل ـبــادرة إلــى الهجوم
ّ
رس ــال ــة «م ـض ـمــون ـهــا أن عـ ــدم إقـ ــرار
ق ــان ــون ج ــدي ــد س ـت ـكــون ل ــه تــداع ـيــات
س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ال ـ ـ ّقـ ــوى الـ ـت ــي ال تــريــد
التغيير .نحن ندق جرس اإلنــذار ألن
الوقت ينفد».
أم ــا الـ ــرأي ال ـثــانــي ،فـ ُـيـعـ ّـبــر عـنــه أحــد
ن ـ ـ ــواب «الـ ـتـ ـكـ ـت ــل» ،وي ـ ـ ــرى أنـ ـ ــه «ب ــن
الـتـمــديــد أو إج ــراء االنـتـ ّخــابــات وفــق
قانون الستني ،التيار ُيفضل االلتزام
باملواعيد الدستورية».
على الرغم من عدم وجود أي تطورات
في هذا امللف ،التقى أمس في املجلس
ال ـن ـيــابــي ال ـن ــائ ـب ــان إب ــراه ـي ــم كـنـعــان
وجورج عدوان ،وناقشا جدول أعمال
ال ـج ـل ـس ـتــن ال ـت ـشــري ـع ـي ـتــن وق ــان ــون
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات .وب ـ ـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا م ــوق ــف
القوات اللبنانية الذي ّ
عبر عنه وزير
ّ
اإلعالم ملحم الرياشي الذي عبر عن
اسـتـعــداد ال ـقــوات لتأييد «أي قانون
يؤمن صحة التمثيل».
ون ـق ــل زوار ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري عن
الــرئ ـيــس ع ــون ال ـت ــزام ــه اق ـ ــرار قــانــون
انتخابي جديد .وانه ال حقيقة للكالم
عــن ض ـيــاع امل ـهــل وصـعــوبــة التفاهم
على آلـيــات تتيح اق ــرار قــانــون جديد
وتـثـبـيــت االن ـت ـخــابــات ف ــي مــوعــدهــا،

خ ـصــوصــا ان مـهـلــة دعـ ــوة الـهـيـئــات
ال ـن ــاخ ـب ــة ت ـن ـت ـهــي ب ـع ــد شـ ـه ــر .وق ــال
الزوار ان عون يرفض بشدة ان تجرى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ـ ــق ق ــان ــون ال ـس ـتــن،
وان موقفه هــذا ال يشكل تغطية ألي
محاولة لتمديد عمر املجلس النيابي
الحالي .وأوضــح ال ــزوار ان املــداوالت
ب ــن غــالـبـيــة ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة قبل
االنتخابات الرئاسية وبعدها وقبل
تشكيل الـحـكــومــة وب ـعــدهــا ،اشبعت
اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـ ـقـ ــوانـ ــن مـ ــا ت ـح ـتــاجــه
مــن ن ـقــاشــات ،وان ــه بـمـقــدور الجميع
الترفع عن بعض الحسابات الضيقة
مــن اجــل فتح بــاب التغيير مــن خالل
ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة
الناس.
وك ـ ــان ع ـ ــون قـ ــد أعـ ـل ــن أم ـ ــام أع ـض ــاء
ّ
السلك الديبلوماسي أمس أن «أولى
أولــويــاتـنــا تنظيم انتخابات نيابية
وفـ ــق ق ــان ــون ج ــدي ــد ي ــؤم ــن الـتـمـثـيــل
الصحيح» ،مؤكدًا أن «وحــده النظام
الذي يقوم على النسبية ّ
يؤمن صحة
التمثيل وعدالته للجميع».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أص ـ ـ ــدرت ك ـت ـلــة ال ــوف ــاء
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة بـ ـع ــد اج ـت ـم ــاع ـه ــا ب ـيــانــا
أكــدت فيه ضــرورة «اعتماد النسبية
الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر
املـ ــوس ـ ـعـ ــة كـ ـصـ ـيـ ـغ ــة تـ ـحـ ـق ــق ص ـحــة
ّ
ال ـت ـم ـث ـيــل» .ورأت ال ـك ـت ـلــة أن إخ ــال
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي وض ـ ــع ق ــان ــون جــديــد
لــان ـت ـخــاب ،رغ ــم تـعـهــدهــا ب ــذل ــك في
بيانها الــوزاري« ،سيؤثر حكمًا على
الثقة بحكومة استعادة الثقة» .كتلة

املستقبل أكدت أيضًا بعد اجتماعها
األسـبــوعــي ض ــرورة العمل «مــن أجل
التوصل إلى إقرار قانون يرتكز على
النظامني األكثري والنسبي».
وخ ــال لـقــائــه الـنــائـبــن أك ــرم شهيب
ووائل أبو فاعور ،أعاد الرئيس نبيه
بري التأكيد أنه «لن يقبل السير بأي
قــانــون ال يــوافــق عـلـيــه ال ـنــائــب وليد
جـ ـنـ ـب ــاط» ،ب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ال ـتــي
نقلت عن رئيس مجلس النواب قوله
ّ
إن «م ــؤي ــدي الـسـتــن كـثــر ولـكـنـهــم ال
يفصحون».
وأب ــدى رئـيــس مجلس ال ـنــواب مساء
أم ـ ــس ،أم ـ ــام زواره ف ــي ع ــن الـتـيـنــة،
امتعاضه مــن التعاطي الــدائــر حول
قــانــون االن ـت ـخــاب ،وق ــال« :بـعــد الــذي
جرى في قانون االنتخاب حتى اآلن،
وصـلــت ال ــى حــد ال ـيــأس مــن البعض.
ع ـل ــى أي ح ـ ــال حـ ــاولـ ــت فـ ــي الـ ـح ــوار
وقـبـلــه وب ـع ــده ،فلتتفضل الـحـكــومــة
وتنفذ ما التزمته في البيان الوزاري
وتضع مـشــروع قــانــون جــديــد» .وردًا
ّ
ع ـل ــى سـ ـ ــؤال أجـ ـ ــاب بـ ـ ــأن «ال ـت ــواص ــل
م ـس ـت ـم ــر ب ـ ــن حـ ــركـ ــة أمـ ـ ــل وال ـ ـحـ ــزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ،لـكــن هـنــاك من
ح ـ ـ ـ ّـول م ــوق ــف ج ـن ـب ــاط الـ ـ ــى حــائــط
مبكى لتبرير تمسكه بقانون الستني
أو رفضه قانونًا جديدًا».
وتبدأ اليوم جولة الوفد النيابي لكتلة
اللقاء الديمقراطي من أجل البحث في
قــانــون االنـتـخــابــات ،والــزيــارة األولــى
س ـت ـكــون إلـ ــى ق ـصــر ب ـع ـب ــدا .م ـصــادر
الوفد تقول إن االشتراكي «مع تغيير
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يـنـسـحــب ع ـلــى ك ــل م ـكــونــات  8آذار،
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـتـ ــي س ـل ـم ــت ب ـم ـج ــيء
رئيس الجمهورية أو لم تسلم ،هي
امل ـع ـن ـيــة أي ـض ــا بـتـجـمـيــع ق ــواه ــا في
االنتخابات النيابية .وإذا كان تيار
املستقبل يريد قانونًا مريحًا له ،من
أجل ضمان عودة آمنة وإبقاء طريق

الرئيس سعد الـحــريــري سالكة إلى
ال ـســرايــا الـحـكــومـيــة ،فـلـقــوى  8آذار
أيضًا ،اهتمامها املستقبلي بقانون
انـ ـتـ ـخ ــاب ي ـح ـقــق ل ـه ــا أيـ ـض ــا حـصــة
نيابية وازنة ،ألن عيون الجميع على
مجلس  2017وضمان األكثرية فيه،
أللف سبب وسبب».

يـحــاول ج ــورج فــريــدمــان (مـ ّ
ـؤســس شــركــة "سـتــراتـفــور") ٌّأن
ّ
ّ
يتخيل حــربــا بــن أميركا والـ ّـصــن فــي مقالني ،يــوصــف كل
ّ
ّ
منهما سيناريو مختلفًا .في األول ،تحاول الصني أن تغزو
ضربة خاطفة ،وفي الثاني تضرب أميركا حصارًا
تايوان في
ٍ
بـحــريــا عـلــى الـصــن عـلــى ط ــول ارخـبـيــل ال ـجــزر ال ــذي يحيط
الجنوبية والـشــرقـيــة .فــي الـحــالـتــن ،يستخلص
بسواحلها
ّ
ـان ،لــن يـتـمــكــن ا ًملـهــاجــم مــن تحقيق هــدفــه بسهولة.
فـ ّـريــدمـ ّ
حتى تتمكن الصني ،مثال ،من غزو تايوان ،وتحقيق سيطر ٍة
ـزال مـسـتـمـ ّـر
سـمــح ب ــدف ــق انـ ـ ـ ٍ
ج ـ ّـوي ــة وب ـحــريــة ف ــي امل ـض ـيــق تـ ّ
لقواتها ،سيكون عليها تنفيذ كل املهام التالية ،بنجاح ،في
ضرب مجموعتي حامالت الطائرات األميركية التي
ٍ
آن واحدً :
تتواجد عــادة في شــرق آسيا الخــراج ّاألسـطــول األميركي ـ ـ
مؤقتًا ـ ـ من غرب الباسيفيك ،ضرب كل املطارات والدفاعات
البحرية فــي جــزيــرة تــايــوان لتمكني اإلن ــزال ،تدمير قاعدتي
غارسيا حيث القاذفات االستراتيجية ومراكز
غوام ودييغو
ً
الدعم واإلمداد ،إضافة الى محاولة تخريب األقمار الصناعية
األميركية والتشويش على اتصاالتها .هذا على افتراض ّأن
القواعد األميركية في الدول الحليفة القريبة (كاليابان وكوريا
ـدول
واس ـتــرال ـيــا وغ ـيّــرهــا) لــن تــدخــل ال ـح ــرب ،وس ـتــرفــض ال ـ ّ
مواجهة عسكرية مع الصني .وحتى
ّ
املضيفة أن تتورط في ّ
األهداف ،يضيف فريدمان،
هذه
كل
لو حقق الجيش الصيني
ً
ّ
فإن القيادة األميركية سترسل عددًا هائال من الغواصات الى
ّ
ّ
جانبي املضيق ،لتتصيد السفن الصينية وتخرب اإلنزال.
من جهة أخــرى ،فـ ّ
ـإن ّأي محاولة أميركية إلغــاق األرخبيل
ٍ
ّ
االسـتــراتـيـجــي ،وح ــراس ــة "ال ـث ـغ ــرات" املــاحــيــة فـيــه بسفنها
الـحــربـيــة ،لــن يـكــون ّ
هينًا على اإلط ــاق (عـلـ َـى الـفــم الشمالي
َ
لسلسلة ال ـجــزر ه ــذه ،بــن كــوريــا وال ـيــابــان ،كــمــن األسـطــول
ّ
ـان قــد قطع
الـيــابــانــي ل ـعــدوه الــروســي ع ــام  ،1905بـعــد أن ك ـ ً
نصف العالم ،ودار حــول اوروب ــا وافريقيا مـحــاوال الوصول
الــى فــاديـفــوسـتــوك ،لينتظره الـيــابــانـيــون فــي أحــد املضائق
اإلج ـبــاريــة هـنــاك وي ـ ّ
ـدم ــروه بــالـكــامــل) .إن ش ــاءت امـيــركــا أن
تحاصر الصني اليوم ،وأجبرت األسطول الصيني على البقاء
فــي مــرافـئــه ،فهي ستضع حامالتها فــي مــرمــى الـصـ ُـواريــخ
ّ
املضادة للسفن التي ّ
ويكدسها الصينيون وتطلق
يطورها
مــن قــواعــد بـ ّ
ـريــة (أو مــن "ال ـجــزر االصطناعية" الـتــي تبنيها
ّ
بيجينغ في املياه املتنازع عليها) .من هنا ،ستضطر اميركا
ال ــى إع ـمــاء أو تــدمـيــر األق ـمــار الـصـنــاعـيــة الـصـيـنـيــة ،حـتــى ال
تـتـمـكــن م ــن م ـعــرفــة م ــواق ــع ال ـ ّح ــام ــات األم ـيــرك ـيــة وتــوجـيــه
الصواريخ اليها .حتى ولــو تحقق ذلــك ،يحكم فريدمان ،قد
ّ
املسيرة
تتمكن بيجينغ مــن رصــد األه ــداف عبر الـطــائــرات
ووسائط أخرى ،ما يعني أن الجيش األميركي ـ ـ حتى يحقق
مهمته ـ ـ سيكون مجبرًا على ّ
شن حــرب ّ
جوية شاملة فوق
ٍ
ّ
تستهدف
الصيني ،وتدمير ّكامل القوة الصاروخية التي
البر
ّ
ّ
شبه مستحيل ،ستظل
وهو
ـك،
ـ
ل
ذ
ق
تحق
ولو
ى
حت
أسطوله.
ّ
توقيه بالكاملّ ،
خاصة
الغواصات الصينية خطرًا ال يمكن
ّأن األسـطــول األمـيــركــي سيحرس ويـجــول مــواقــع ومضائق
معروفة (أي الوضعية املثالية للكمائن).

أرمادا جديدة

التيار :كل الخيارات
مفتوحة أمامنا،
التحركات في الشارع أو
مقاطعة االنتخابات

ُ
الستني ،ولكن نريد أن نـقــدم رؤيتنا
املناسبة» .ورقة النقاش الجنبالطية
تضم بندًا وحيدًا« :أن يكون الشوف
وع ــال ـي ــه دائـ ـ ــرة واحـ ـ ــدة وف ــق الـنـظــام
األك ـ ـث ـ ــري .ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع م ـص ـيــري
بالنسبة لنا».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـحـ ــدث رئ ـي ــس
الجمهورية ميشال عون أمام أعضاء
الـ ـسـ ـل ــك ال ــديـ ـبـ ـل ــوم ــاس ــي وم ـم ـث ـل ــي
البعثات الدبلوماسية املعتمدين في
ً
لبنان عن القضية الفلسطينية ،سائال
«ملاذا ال تأخذ األمم املتحدة قرارًا يلزم
ّ
إسرائيل بإعادة األرض املتفق عليها
للفلسطينيني واالعـتــراف بهويتهم؟
وملــاذا ال يزال اإلسرائيليون يسلبون
أرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ح ـت ــى الـ ـي ــوم؟
وملـ ــاذا يـهــدمــون مـنــازلـهــم ويـحــرقــون
ب ـســات ـي ـن ـهــم وي ـس ـت ـم ـل ـك ــون أرض ـه ــم
لـيـبـنــوا امل ـس ـتــوط ـنــات؟ إن إســرائ ـيــل

ّ
اليوم تستغل انشغال العالم بأزمات
امل ـن ـط ـقــة وف ـش ــل ج ـه ــود الـ ـس ــام ،من
أجـ ـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادي فـ ـ ــي س ـ ـلـ ــب حـ ـق ــوق
ّ
التعدي
الفلسطينيني واالستمرار في
ع ـلــى س ـي ــادة ج ـيــران ـهــا ،وفـ ــرض أمــر
واق ـ ـ ـ ــع ل ـ ــن ي ـم ـك ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة عـ ـن ــه فــي
املستقبل».
ّ
وشن هجومًا على «الربيع العربي»،
واصـفــا إي ــاه بـ»جحيم الـعــرب وليس
ربيعهم» .وأضــاف «مــا الــذي أنتجته
ّ
تلك «الـفــوضــى الـخــاقــة» غير الحقد
والكراهية واآلالم والضحايا؟ لنا كل
ّ
ونوجهها
الحق في هذه التساؤالت،
للدول التي تتجاهل حقوق اإلنسان
وال تتذكرها إال وفق مصالحها ...تلك
الدول التي ّ
تسمي إرهابًا َّكل ما ّ
يمس
ً
ّ
وتسمي «ثــورة» كل اإلرهاب
بأمنها،
الذي يخدم مصالحها».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـل ـ ــن «اإلعـ ـ ـ ـ ــام
الحربي» التابع للمقاومة اإلسالمية
ّ
أن األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة عـ ـ ـث ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى طـ ــائـ ــرة
االسـ ـتـ ـط ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن ن ــوع
«س ـ ـكـ ــاي الرك» ،الـ ـت ــي س ـق ـطــت ي ــوم
اإلث ـن ــن ف ــي مـنـطـقــة حــرج ـيــة م ــا بني
الناقورة ـ اللبونة في
علما الشعب ـ
ُ َ
«مكان
إلى
ت
ل
ق
ن
الطائرة
صــور ،وأن
ِ
ٍ
آمن» من أجل الكشف عليها.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وق ـ ـ ــوات
اليونيفل قــد سـ ّـيــرا دوري ــات مــن أجل
ّ
ال ـب ـحــث ع ــن ال ـط ــائ ــرة ،إال أن وع ــورة
املـنـطـقــة واألل ـغ ــام األرض ـيــة املــزروعــة
حالت دون ذلك.
(األخبار)

ّ
للحق ،فـ ّ
الصني ،خالل العقدين املاضيني ،قد ّ
ـإن ّ
تطورت في
املجال البحري بوتير ٍة مثير ٍة للدهشة .في أواسط التسعينيات،
كانت الصني ما تــزال "تطمح" الــى شــراء مـ ّ
ـدمــرات سوفياتية
قديمة؛ وخالل جيل ونصف فحسب أصبحت تنتج ـ ـ محليًاّ
ٍ
ً
ــ ّ
مدمرة "تايب 52-دي" ،وهي تشبه نسخة ّأصغر بقليل من
ّ
ّ
مدمرات "ايجيس" األميركية املتقدمة وال تقل عنها بشيء،
من راداراتها الى ذخائرها الى تصميمها (بل تتفوق عليها
في بعض النواحي ،فاملدمرة الصينية تحوي رادارين حديثني
بشكل
مختلفة
بموجتني مغايرتني ،ما يسمح لها بأداء مهام
ٍّ
ً
وضد
متزامن ،الحماية ضد الصواريخ البالستية ـ ـ مثال ـ ـ
األهـ ــداف الـقــريـبــة فــي اآلن نـفـســه ،فيما امل ـ ّ
ـدم ــرات األميركية
ٌ
ّ
مجبرة على االختيار بني أحد النمطني ،اذ أن البنتاغون ّقد قرر
ّ
واحد على مدمراته خفضًا للتكلفة) .حتى في
ّاالكتفاء
برادار ٍ
ٍ
الصغيرةّ ،
أصر الصينيون على االتقان في البحر.
التفاصيل
كمثال ،الصواريخ على ّ
املدمرات الحديثة (سواء الذخائر التي
تستخدم للدفاع الجوي أو لضرب األهداف األرضية) ّ
تخزن
ّ
عمودية داخل بدن السفينة ،ولذلك انت
في "خاليا" أو صوامع
ّ
ال ترى لها أثرًا في الصور .وهذه الخاليا تقذف الصواريخ الى
أعلى ّ
بقوة الغاز املضغوط قبل أن تشعل ّ
محركها .األميركيون
موحدة الحجم ،بمعنى ّأنها قد ّ
توصلوا الى بناء صوامع ّ
ّ
تعبأ
حجم من الصواريخ (بمعنى أن الصومعة ذاتها قد
نوع أو
ٍ
بأي ٍ
صاروخ كروز،
أو
للصواريخ،
ًا
د
مضا
ًا
ر
كبي
صاروخًا
تحمل
ّ ّ
كل ّ
مدمر ٍة،
أو صاروخًا صغيرًا للدفاع الجوي ،الخ) ،ما يمكن
مزيج الذخائر الذي يناسب مهمتها
في ّاي وقت،
من اختيار ّ
ّ
وظرفهاّ .
الصينيون ،خالل أقل من سنتني ،تمكنوا من تطوير
املعيار ذاته واعتمدوه على سفنهم الجديدة.
املشكلة (أو امليزة) في ّ
التقدم الصيني هي ليست في ّالن ّ
وعية
فحسب ،بل في ّ
الكم ايضًا .ما أن يصل الصينيون الى اتقان
ّ
ّ
ّ
ات ال تصدق ،وخالل
تصميم ما ،حتى يبدأوا بانتاجه بكمي ٍ
ٍ
ف ـتــرة زمـنـيــة وج ـي ــزة ً.ع ــام  ،2012كـتــب الـخـبـيــر األمـيــركــي
روبــرت روس مـحــاوال طمأنة ّاملؤسسة األميركية ،والتقليل
من التهديد العسكري الــذي تمثله الصنيّ .نبه روس الــى ّأن
املـ ّ
ـدمــرة الصينية "املستقبلية" (فــي اش ــارة الــى "تــايــب ـ ـ 54
ّ
ّ
دي) دش ــن بــالـكــاد نـمــوذجـهــا األول ،فيما امـيــركــا تملك ما
يـقــارب املـئــة قطعة مــن هــذه الـفـئــة .ال ـيــوم ،بعد أرب ــع سـنــوات،
أصبحت هناك  14مـ ّ
ـدمــرة صينية من هــذا الـطــراز (بعضها
في الخدمة وبعضها يخضع للتجهيز في البحر وبعضها
اآلخر في أحواض البناء) والعدد سيرتفع قريبًا الى ما فوق
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بتصميم جديد ،هو
العشرين .أكثر من ذلك ،خرج الصينيون ّ ٍ
ّ
األميركية،
"التايب ـ ـ  ،"55سيكون أكبر وأثقل من املــدمــرات
وس ـي ـح ـمــل م ــا يـ ـق ــارب  130صــوم ـعــة إلط ـ ــاق ال ـص ــواري ــخ
ّ
بأجيال
وسيجهز ـ ـ بحسب املـصــادر الصينية ـ ـ
املختلفة،
ٍ
تقرير حكومي
في
الفئات.
مختلف
في
الذخائر
من
جديدة
ّ ٍ
ّ
املحررون من ّأن
ر
يحذ
الصينية،
البحرية
القدرات
عن
أميركي
ّ
ّ
املدمرات الصينية الكبيرة ،وإن كانت ال ّ تزال ُأقل عددًا بكثير
من نظيراتها في األسطول األميركي ،ال أنها ترفد بعشرات
الفرقاطات والكورفيتات الحديثة ،هي ليست بقدرة ّ
املدمرات
ّ
ـرب ضد السفن،
(التي تشبه قاعدة دفــاع جــوي ،ومنصة حـ ٍ
وبــارجــة تقصف عمق ال ـعــدو ،وصــائــدة لـلـغـ ّـواصــات فــي آن)
ّ
ّ
ومجهزة بصواريخ شديدة الفعالية
ولكنها سريعة ورشيقة
ّ
ّ
ضد السفن ،وهي قادرة على العمل قرب السواحل الصينية
ووض ــع األس ـطــول األم ـيــركــي فــي مــرمــاهــا إن اق ـتــرب .خــال
تشكيلة مكونة من
عـقــديــن ،تـحـ ّـول األس ـطــول الصيني ّمــن
ٍ
بحرية تعدّ
ّ
ّ
سفن سوفياتية قديمة وصينية متخلفة ،الى قو ٍة
ٍ
ّ
أكثر من ّ %70من قطعها "حديثة" ،باملقاييس الغربية ،كلها
انـتـ ٌ
ـاج محل ّي ،والنسبة تــزداد ًباضطراد .املسألة ،اذًا ،ليست
فــي مكان الصني حاليًا ،نسبة الــى الـقــوة األميركية ،بــل اين
ستصبح بعد خمس سنوات من اليوم.

الغواصة والطوربيد
تقرير لألدميرالية البريطانية من بداية القرن العشرين،
في
ٍ
ّ
تـ ّـم تحديد الغواصة والطوربيد على أنهما الـتـطـ ّـوران األكثر
"خلخلة" للمفاهيم العسكرية التقليدية .فــي الحقيقة ،فـ ّ
ـإن
الـسـعــي ال ــى زي ــادة م ــدى املــدفـعـيــة الـبـحــريــة فــي أوائ ــل الـقــرن،
وايـجــاد الــوســائــل للتصويب البعيد فــي البحر ،كــان أساسًا
ّ
طوربيد
بسبب تطوير الـطــوربـيــد؛ ألن ــك إن سمحت ل ــزورق
ٍ
صغير (زنـتــه مئتا طــن) بــاالقـتــراب منك دون األربـعــة آالف
ٍ
مـتــر ،فــأنــت مـ ّـيـ ٌـت ،ولــو ّكنت بــارجــة وزنـهــا عـشــرة آالف طـ ّـن.
في السيناريو الذي خطه جورج فريدمان للحرب بني اميركا
وال ـصــن ،هـنــاك تــذكـيـ ٌـر ب ـ ّ
ـأن أكـثــر األسـلـحــة الـتــي ت ـ ّـم ذكــرهــا
للحامالت ،الى
(مــن الصواريخ الصينية البالستية املـضــادة
ً
ُ
تسقطها ،وصــوال الى
الدفاعات األميركية التي يفترض أن ّ
حرب الفضاء ضد األقمار الصناعية) كلها تقنيات لن نعرف
ّ
وهذا
ببعضّ ،
إن كانت تعمل حتى يتم تجريبها ّومواجهتها ّ
فإن "الثغرة" املؤكدة في كل
جهة أخرى،
لم يحصل بعد .من ٍ
ال ـحــاالت ،بالنسبة الــى فـ ّـريــدمــان ،هــي الـغــواصــات (أميركية
وصـيـنـيــة) ال ـتــي ل ــن يـتـمــكــن أحـ ـ ٌـد ،مـهـمــا هـيـمــن عـلــى البحر
والسماء ،من ّالغاء خطرها.
لحامالت
مجموعة
ـط
ـ
س
و
ـدة
ـ
ح
وا
يكفي أن تنسل غـ ّـواص ُــة
ٍ
ً
ّ
ال ـطــائــرات ،مــن دون أن تـكـشــف ،حــتــى تــرتـكــب بـهــا مـجــزرة
شنيعة خــال دقائق قليلة .والـغـ ّـواصــات الهجومية الحديثة
مصممة لهذا الهدف تحديدًا .قد ال تتمكن طائرة معادية أو
أسطول أميركي وهو في حالة
سفينة سطح من االقتراب من ّ ٍ
الغواصات قد نجحت بالفعل
ـذار وانتباه ،ولكن العديد من
انـ ٍ
فــي مـفــاجــأة حــامــات أمـيــركـيــة والـتـسـلــل قــربـهــا .فعلت ذلــك
ّ
حربية ،بل ًوهناك
غواصات فرنسية وسويدية في تمارين
ٌ
حــادثــة شهيرة طفت خاللها غـ ّـواصــة صينية ،ف ـجــأة ،قرب
ّ
ّ
الحاملة األميركية "كيتي هوك" بعد أن الحقتها ملد ٍة متجنبة
مجساتها ّ
كل ّ
املتقدمة .علينا أن ننسى ،هنا ،غواصات الحرب
سطح
العاملية الثانية فهي ،رغم فعاليتها ،كانت فعليا سفن
ٍ
عمق
ملدد قصيرة (غالبًا خالل تنفيذ
تغوص ٍ
الهجوم) ،والى ٍ
بسيط ،بحيث تمكن مشاهدتها بالعني املـجـ ّـردة وهــي تحت
امل ــاء (وق ــد قــام الـحـلـفــاء ،فــي آخــر األم ــر ،بكشف الـغــواصــات
األملانية واصطيادها عبر طائرات الدورية).
ٌ
ٌ
كائن مختلف كليًا :تغوص
الغواصات الهجومية اليوم هي
غاطسة ـ ـ من أغلب السفن،
ألعماق كبيرة ٌ ،هي أسرع ـ ـ وهي
ٌٍ
ّ
صامتة وخفية الى ٍّ
حد مذهل ،ومسلحة بترسانات رهيبة.
ُ
من الواجب هنا أن نعطي اشــارة بسيطة عن قدرة الطوربيد
التدميرية .هو ،على عكس الصواريخ والغارات ،يسير تحت
املاء ،فمن الصعب جدًا اكتشافه وقد يتم ضرب السفينة قبل
أن تعرف أنها مستهدفة؛ ولو عرفت ،فإن اعتراضه أو تضليله
ٌ
على املناورة من أي
عسير وهــو ،في
نماذجه الحديثة ،أقــدر ً
ّ
سفينة حربية ،فأين املفر؟ الطوربيد ،عالوة على ذلك ،يضرب
السفينة في بدنها األسفل ،حيث ّالتصفيح قليل ،ومفعوله
ّ
بشكل استثنائي .الطوربيد يولد انفجارًا ّ ضخمًا تحت
مدمر
ٍ
املاء بجانب السفينة ،و"الفقاعة" الفراغية التي يولدها اإلنفجار
ّ ّ
ّ
فتغير الضغط ،كأثر القنابل الفراغية،
الهدف؛
هي ما يدمر ّ
ّ
يقصم الهيكل حتى ينبعج وينشق عن ثغر ٍة كبيرة .ولو كانت
السفينة\الهدف صغيرة نسبيًا ،فمن املمكن للطوربيد أن
يكسرها نصفني (وهو ما حصل ،منذ سنوات ،مع الفرقاطة
ّ
متطورة ،انشطرت وغرقت
الكورية الجنوبية .سفينة حديثة
طوربيد أطلقته
بفعل
لها،
في دقائق ،قبل أن تعرف ما جرى
ٍ
باص كبير).
غواصة كورية شمالية بحجم ّ ٍ
التنبؤ بنتيجة املواجهة البحرية
مــن هنا ال أحــد يقدر على
القادمة ،أو ما سيحصل حني يصطدم األسطول األميركي
ب ـعـ ٍّ
ـدو ذي حـيـلـ ٍـة وقـ ــدرة وي ـح ــارب فــي م ـيــدانــه .األمـيــركـيــون
يحكمون العالم عبر البحار ،ولكن للفقراء ايضًا أسلحتهم،
وه ـن ــاك ق ــوى ص ــاع ــدة ت ـح ــاول ب ـن ــاء م ـج ــال ح ـي ــوي حــولـهــا
واقـتـطــاعــه مــن السيطرة األمـيــركـيــة .والـسـيــاســة واالقـتـصــاد
ّ
كثير من األحيان ،قبل السالح والتقانة (الصني،
يقر ًران ،في
مثال ،لن تضطر ٍ على األرجح الى غزو تايوان ّ
ألن البلدين قد
ّ
استمرت
أصبحا ،بالفعل ،فــي شبه وح ــد ٍة اقـتـصــاديــة ،ولــو
األمــور على هــذا الحال لــزمـ ٍـن ،قد تعود تــايــوان لوحدها ،من
حرب وصراع) .عام  ،1914حني دخلت بريطانيا الحرب
دون ّ ٍ
أسطول في العالم وأضخم البوارج
الكونية وهي تزهو بأكبر
ٍ
وأحدثها ،لم يكن ٌ
أحد ّ
يتخيل يومها أن االمبراطورية العظيمة
عقود قليلة ،أثرًا بعد عني.
ستصبح ،خالل
ٍ
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق
من أن «الفورة» السابقة أنجبت بدل الحملة حملتين:
الرغم
على
الليطاني،
نهر
حماية
عن
الحديث
خفت
واحدة شعبية ،وأخرى رسمية .المتابعون يبدون مخاوف ّ
استهالك االعتمادات المالية المرصودة
أن
من
ية
جد
التلوث في مزاريب الهدر والفساد ،وال سيما أن النائب علي فياض ّ
ّ
للحد من ّ
يتحدث عن إنفاق نحو  150مليار ليرة
على الدراسات من أصل  1100مليار ليرة مرصودة لمعالجة المشكلة

خطة إنقاذ نهر الليطاني :مكانك راوح
آمال خليل
ّ
تـ ـس ــل ــم املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام ال ـب ـي ـئ ــي فــي
م ـحــاف ـظــة ال ـن ـب ـط ـيــة ،ال ـق ــاض ــي نــديــم
الناشف ،الدراسة التي كان قد طلب
إع ــداده ــا مــن الخبير البيئي ناجي
ق ــدي ــح ،حـ ــول خ ـطــة م ـعــال ـجــة تـلــوث
الـلـيـطــانــي واس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـح ـلــول.
س ـي ـس ـت ـن ــد ال ـ ـنـ ــاشـ ــف إل ـ ـ ــى م ـ ــا ورد
فيها لتعقب التعديات واملخالفات
املرتكبة على ضفاف النهر.
بــانـتـظــار ذلـ ــك ،ت ـتــواصــل الـتـعــديــات
واملخالفات .آخرها ُسجل قرب جسر
ل ـحــد ف ــي الـعـيـشـيــة (ق ـض ــاء جــزيــن).
م ـصــادر بـلــديــة ُأك ــدت ل ــ"األخ ـب ــار" أن
مــرمـلــة ج ــدي ــدة أق ـي ـمــت قـبــل أق ــل من
شهر "ال تبعد أكثر من  300متر عن
مجرى النهر ،ويملكها رئيس بلدية
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة م ــرجـ ـعـ ـي ــون وص ــاح ــب
م ــرم ـل ــة أخـ ـ ـ ــرى" .هـ ــذه امل ــرم ـل ــة نــالــت
ترخيصًا مــن وزي ــر البيئة السابق،
محمد املشنوق ،ومدت شبكة أنابيب
لتصريف مياهها نحو النهر.
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف أن املـ ـ ــرامـ ـ ــل ه ـ ــي م ـص ــدر
رئيسي لتلويث نهر الليطاني ،وهي
ت ـع ـمــل ع ـب ــر ت ــراخ ـي ــص "اس ـت ـص ــاح
أراض" ،ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـنـ ــاقـ ــض امل ـخ ـط ــط
ٍ
التوجيهي للمنطقة.
تعيد املــرمـلــة الـجــديــدة إلــى األذه ــان
ق ـ ّـص ــة مــرم ـلــة أخ ـ ــرى م ـ ـجـ ــاورة .كــان
امل ــدع ــي ال ـع ــام الـبـيـئــي ف ــي الـجـنــوب
ال ـق ــاض ــي رهـ ـي ــف رم ـ ـضـ ــان ،ق ــد ق ــرر
إق ـفــال ـهــا بــالـشـمــع األح ـم ــر ف ــي شهر
ن ـي ـس ــان الـ ـف ــائ ــت ،ب ـع ــدم ــا ّأدت إل ــى
تحويل النهر املـجــاور إلــى مستنقع
من الرمول والوحول ،لكنه عاد وقرر
إزالة الشمع األحمر بعد أشهر قليلة.
غـ ــال ـ ـبـ ــا مـ ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع عــن
قـ ـ ــرارات إق ـف ــال امل ــرام ــل ع ـلــى ضـفــاف
الـنـهــر .أحـيــانــا يـجــري ذل ــك بواسطة
ن ـفــوذ أص ـحــاب ـهــا ،أو ع ـبــر الـتـحــايــل
عـلــى األنـظـمــة .فـفــي نـطــاق النبطية،
استحصل صاحب مغسل رمل على
تــرخـيــص إلعـ ــادة فـتـحــه بـعــد إقـفــالــه
بالشمع ،استنادًا إلى تقرير الخبير
ال ـب ـي ـئــي .ح ـ ّـج ــة إعـ ـ ــادة ف ـتــح املـغـســل
أن ص ــاح ـب ــه اسـ ـتـ ـح ــدث ثـ ـ ــاث ب ــرك
لـتـصـفـيــة ال ــرم ــل! ي ـب ــدو أن الـقـ ّـيـمــن
عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ي ـت ـب ـع ــون
اجتهاداتهم أو مصالحهم الخاصة،
أو ي ـص ـط ــدم ــون ب ـن ـف ــوذ امل ـخــال ـفــن،
ّ
يحول الخطة الوطنية إلى
وهــو ما
محكمة انتقائية.

المتنزهات الصغيرة الحلقة
األضعف
الئـحــة املخالفني طــويـلــة ،لــم يضبط
م ـن ـه ــم حـ ـت ــى اآلن سـ ـ ــوى أصـ ـح ــاب
امل ـت ـنــزهــات الـصـغـيــرة م ــن الـخــردلــي
إلى القاسمية.
فـ ـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاوري األخـ ـ ـي ـ ــر،
ال ـ ــذي دعـ ــت إل ـي ــه ال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة
لـحـمــايــة ح ــوض نـهــر الـلـيـطــانــي مع
رؤس ــاء بـلــديــات جنوبية وأصـحــاب
م ـت ـنــزهــات ت ـقــع ع ـلــى ص ـفــافــه ،تبلغ
أص ـح ــاب امل ـت ـنــزهــات أن ـهــم م ـهــددون
بــاملــاحـقــة الـقـضــائـيــة إن ل ــم يقفلوا
أنابيب الصرف الصحي املوجهة من
متنزهاتهم إلــى النهر .يقول عضو
الحملة النائب علي فياض ،إن "162
م ـج ــرورًا مــوجـهــا إل ــى ال ـن ـهــر .ال ـقــرار
صــارم بإقفال مـصــادر التلويث ()...
أولـهــا مـجــاريــر املـصــانــع والــدبــاغــات
واملـ ـ ـس ـ ــال ـ ــخ ف ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاع ،وآخـ ــرهـ ــا
مـ ـج ــاري ــر املـ ـتـ ـن ــزه ــات وامل ــؤسـ ـس ــات
السياحية في الجنوب".
يرى أصحاب املتنزهات أنهم الحلقة
األضـ ـ ـع ـ ــفُ .عـ ــرضـ ــت ع ـل ـي ـهــم ح ـلــول

ستفيض نحو النهر وتـتـســرب إلى
املياه الجوفية".

بدل الحملة حملتان
بعد ثالثة أشهر على إطــاق الخطة،
أصبحت الحملة حملتني ،ال تعترفان
ببعضهما .يــرى عــز الــديــن أن "حملة
إنـقــاذ النهر هــي األس ــاس التي تحلق
ح ــولـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــون وال ـج ـم ـع ـي ــات
منذ أقــل مــن ع ــام ،قبل أن تــأتــي حملة
السلطة وتستأثر بها ،وال سيما بعد
إق ـ ــرار األلـ ــف وم ـئ ــة م ـل ـيــار ل ـي ــرة الـتــي
تغري بالهدر والصفقات".
يرى النائب فياض أن الحملة الوطنية
هــي الحملة الشرعية ،داعـيــا الجميع
إلى االنضواء في كنفها .لعضو كتلة
الوفاء للمقاومة رؤية مختلفة إلنقاذ
النهر .يجد أن إطار التعاون الرسمي
واأله ـل ــي ه ــو األف ـض ــل" :إذا ح ــدا بــدو
يحل األزم ــة بمعزل عــن السلطة ،فهو
م ـخ ـطــئ" .ل ـكــن س ـي ـطــرة الـسـلـطــة على
خطة املعالجة بعد أن أسهمت باألزمة
يدفع إلى التشكيك.
أق ـ ّـر مجلس ال ـنــواب اعـتـمــادات بقيمة
 1100مـلـيــار ل ـيــرة (ن ـحــو  733مليون
دوالر) ل ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــاري ــع م ـعــال ـجــة
التلوث من املنبع حتى املصب ،ووافق
املجلس على اتفاقية قرض من البنك
الدولي َّبقيمة  55مليون دوالر ضمن
ُ
خطة تنفذ على سبع سنوات.

خطة الحملة الوطنية

فياض« :لو كان هناك دولة ،لما وصلنا إلى هنا» (مروان طحطح)

ب ــدي ـل ــة مل ـع ــال ـج ــة ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـحــي
الـنــاتــج منها فــي خــال فـتــرة عملها
ّ
بموسم الصيف .منها حل بتجميع
املياه اآلسنة في حفر صحية تشفط
كل حني ،وتفرغ في محطات التكرير.
وبـ ـ ـ ــرز ح ـ ــل بـ ـ ـش ـ ــراء م ـح ـط ــة ت ـك ــري ــر
صغيرة تــزيــد كلفتها على  10آالف
دوالر .ي ـتــذمــر أص ـح ــاب املـتـنــزهــات
من عدم قدرتهم على شرائها .يشير
فـيــاض إلــى أن حــاكــم مـصــرف لبنان
رياض سالمة ،وافق على تخصيص
ق ـ ـ ــروض لـ ـه ــم لـ ـش ــرائـ ـه ــا مـ ــن ط ــري ــق
"كفاالت" تحت مسمى "قرض ملشروع
بيئي".
م ـ ـي ـ ــزات مـ ـحـ ـط ــات الـ ـتـ ـك ــري ــر ال ـت ــي
ع ــرضـ ـه ــا مـ ـمـ ـث ــل مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـمــار ،دحضها الخبير البيئي
يوسف كــرم ،الــذي لفت إلــى التقنية
والصيانة املعقدة التي يستلزمها
املحطات وتوقفها في
تشغيل ُّتلك
ّ
حـ ــال ت ــوق ــف ضـ ــخ امل ـج ــاري ــر فـيـهــا،
مقترحًا حل حقول القصب املجربة
ف ــي بـ ـش ــري وص ـ ـ ــور .ل ـك ــن أص ـح ــاب
امل ـت ـن ــزه ــات ل ـف ـتــوا إلـ ــى عـ ــدم تــوافــر
مـســاحــة فــي مـتـنــزهــاتـهــم الصغيرة
ً
ل ــزراع ــة ح ـق ــول ال ـق ـصــب ،ف ـض ــا عن
ّ
كـلـفـتـهــا ،وإن كــانــت ت ـقــل عــن تكلفة
م ـح ـط ــة الـ ـتـ ـك ــري ــر .وج ـ ــد أصـ ـح ــاب
املـ ـتـ ـن ــزه ــات صـ ـع ــوب ــة فـ ــي ت ـط ـب ـيــق
الـحـلــول املـقـتــرحــة ،بسبب تقنيتها
أو كلفتها من جهة ،واشتموا رائحة
تنفيعات وصفقات لهذه الشركة أو
ذل ــك امل ـصــرف مــن جـهــة أخـ ــرى .لكن
املحاضر والغرامات بانتظارهم إن

المرامل هي مصدر رئيسي
لتلويث نهر الليطاني
لــم يـلـتــزمــوا ،حسبما يــؤكــد فـيــاض.
النيابة العامة البيئية ّ
ستدعي على
املخالفني ،والقضاء سيحرر بحقهم

خطة عشوائية
وانتقائية
في دراسته ،توصل الخبير البيئي ناجي قديح ،إلى أنه
ك ــان مــن األف ـضــل تـحــديــد تفصيلي لـلـمـشــاريــع املـنـ ّ
ـوي
تـنـفـيــذهــا ملـعــالـجــة ال ـص ــرف الـصـحــي وإدارة الـنـفــايــات
الصلبة املـنــزلـيــة وإزالـ ــة املـكـبــات الـعـشــوائـيــة فــي حــوض
النهر ،قبل أن توضع املوازنة .وتساءل عن عدم شمولية
خطة املعالجة كــل قــرى وبـلــدات ومــدن حــوض الليطاني
على مــدى  170كلم ملسار النهر من دون استثناء ،أي
قرية مثل كفر صير وزوطر الشرقية ويحمر الشقيف.
وتوقف عند نقل املياه املبتذلة في كل مرة ُيفتح جدار ّ
سد
القرعون إلى املجرى الجنوبي من سحمر حتى املصب.
سببت ّ
أما املرامل ،فقد ّ
تشوهًا مورفولوجيًا في ضوء
تقويم الترسبات الطينية والرملية املتراكمة في قعر النهر
الداكن ،والتي تغطيها الطحالب.
األهم الذي لم تلحظه الخطة هو وقف الهدر للثروة املائية
في الليطاني وبحيرة القرعون ،إذ َّ
تقدر كمية مياهه من
منبعه وروافده بنحو  750مليون متر مكعب سنويًا.

غرامات قد تفوق قيمة متنزهاتهم.

مسؤولية المصانع والدباغات
يتهم رئيس الحملة الشعبية إلنقاذ
الـ ـلـ ـيـ ـط ــان ــي ،رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة زوط ـ ــر
ال ـغــرب ـيــة ح ـســن ع ــز ال ــدي ــن ،الـحـمـلــة
الوطنية بــاالسـتـقــواء على أصحاب
املـتـنــزهــات والتغطية عـلــى امللوثني
الحقيقيني .يـتـســاءل عــن مسؤولية
أصـ ـح ــاب امل ـص ــان ــع وال ــدب ــاغ ــات في
ال ـب ـقــاع ،مستعرضًا الـبـلــديــات التي
ت ــوج ــه م ـي ــاه ـه ــا امل ـب ـت ــذل ــة م ـبــاشــرة
ن ـحــو امل ـج ــرى وال ـت ــي ت ـق ــدم بــإخـبــار
ض ــده ــا :س ـح ـمــر وي ـح ـم ــر وم ـش ـغــرة
في البقاع الغربي ،والقليعة ودبني
فــي مــرجـعـيــون .يلفت عــز الــديــن إلى
أن شـبـكــة ال ـص ــرف ال ـص ـحــي وم ـيــاه
األمطار في دبني واحدة.
ي ـل ـفــت رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة دي ـ ــر م ـي ـمــاس
جـ ــورج ن ـك ــدُ ،إل ــى أن ُمـحـطــة تـكــريــر
ِّ َ
املياه املبتذلة أهلت وأعيد تشغيلها
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،م ــا رف ـ ــع الـ ـبـ ـل ــدة م ــن قــائ ـمــة
املخالفني.
يـ ــرى ع ــز ال ــدي ــن أن مـجـلــس اإلن ـم ــاء
واإلعـ ـم ــار ،ال ــذي ي ـشــارك فــي الخطة
ك ــأح ــد أطـ ـ ــراف ال ـح ـل ــول ،ه ــو امل ـلــوث
األول ،إذ إن ش ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـ ـصـ ــرف
ال ـص ـحــي ،ال ـتــي نـفــذهــا بـتـمــويــل من
االتحاد األوروبي في زوطر الشرقية
ويحمر الشقيف وكفر صير ،ربطت
بـ ـ ـب ـ ــرك ت ـ ـصـ ــريـ ــف ب ـ ـع ـ ـيـ ــدة ع ـ ـشـ ــرات
األم ـت ــار عــن م ـجــرى الـنـهــر .امل ـشــروع
ذات ــه ُع ــرض على زوط ــر الغربية ،إال
أن عز الدين رفضه .يقول إن "البرك

مـ ـ ــا هـ ـ ــي خـ ـط ــة الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة؟
ي ــوض ــح ف ـي ــاض أن ال ـس ـن ــوات الـسـبــع
التي حــددت لتنفيذها ستتقلص إلى
خمس .أليست السنوات الخمس مدة
طــويـلــة ال تـعـكــس ال ـجــديــة والـفـعــالـيــة
املطلوبتني؟ يشرح أن االعتمادات التي
َّ
ستؤمن من قــروض ومنح ومن
أقــرت
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ،تـصــرف عـلــى إنـشــاء
محطات تكرير من نبع العليق حتى
القاسمية ،فيما قــرض البنك الــدولــي
( 55مليون دوالر) مخصص لتشغيل
م ـح ـطــة زحـ ـل ــة امل ـن ـج ــزة م ـن ــذ ع ــام ــن.
إن تشغيل ه ــذه املـحـطــة يـحــل  25في
امل ـئ ــة م ــن ن ـس ـبــة ال ـت ـل ــوث ،وقـ ــد بــاشــر
م ـج ـلــس اإلن ـ ـمـ ــاء واإلعـ ـ ـم ـ ــار ب ــدراس ــة
إنـشــاء محطة زالي ــا ملعالجة الـصــرف
الصحي لسحمر ويحمر وعني التينة،
والحقًا محطة القرعون .يقول فياض
إنه ُصرف مبلغ  150مليون دوالر من
أص ــل اع ـت ـمــادات الـ ـ  1100مـلـيــار ليرة
على الدراسات.
كان مجلس اإلنماء واإلعمار قد أعلن
ف ــي ت ـقــريــر س ــاب ــق أن م ـج ـمــوع قيمة
العقود منذ عام  ١٩٩٢حتى  ٢٠١٤بلغت
 ٨٣٧مليون دوالر أميركي ،بينها ٤٦٩
مليون دوالر أميركي بتمويل خارجي،
على مـشــاريــع الـصــرف الصحي التي
تبني أن معظمها ناقصة :إما شبكات
بال محطات ،أو محطات غير مشغلة.
م ــاذا عــن املــرامــل الـتــي ال ت ــزال تعمل؟
يـقــول فـيــاض إن "املــرامــل الـتــي ّ
سببت
تلويث النهر ،أقفلت".
وم ـ ـ ـ ــاذا عـ ــن دور أص ـ ـحـ ــاب امل ـص ــان ــع
ّ
املسببة له؟ يجيب فياض
واملؤسسات
بـ ــأن "الـ ــدولـ ــة أع ـط ـت ـهــم م ـه ـلــة إلق ـف ــال
مـ ـص ــادر ال ـت ـلــويــث وإنـ ـش ــاء مـحـطــات
تكرير أســوة بأصحاب املتنزهات في
ال ـج ـن ــوب ،ق ـبــل أن ت ــرب ــط بــالـشـبـكــات
الـعــامــة" .إن لــم يلتزموا ،فهل تمارس
وزارات الـصـنــاعــة والـبـيـئــة وال ــزراع ــة
دورهـ ــا بـمـعــاقـبــة امل ـصــانــع املـخــالـفــة؟
ي ـ ـج ـ ـيـ ــب" :س ـ ـن ـ ـعـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــا بـ ــال ـ ـتـ ــروي
وال ـح ـس ـنــى .إق ـف ــال مـصـنــع مـســؤولـيــة
كبيرة".
يختم فياض" :لــو كــان هناك دولــة ،ملا
وصلنا إلى هنا".

7

األربعاء  18كانون الثاني  2017العدد 3082

مجتمع وإقتصاد
تقرير

نفايات إقليم الخروب :اتفاق على إقامة معمل فرز في بلدة جون

ُ
فيما تثار مسألة إقامة
مطمر في سبلين كبديل
من مطمر الكوستا برافا،
تمكنت بلديات إقليم
الخروب ،أخيرًا ،من التوصل
إلى اتفاق يقضي بإقامة
معمل فرز ومعالجة
لنفايات اتحاد بلديات إقليم
الخروب الشمالي والجنوبي
في منطقة جون .هذا
االتفاق يأتي بعد خالف
دام نحو سنة ونصف سنة
وساهم في استمرار أزمة
النفايات في المنطقة ،التي
ُ
استثنيت من خطة النفايات
الحكومية
ّ
محمد الجنون

بعد ُم ّ
ضي أكثر من سنة ونصف سنة
على أزمة تصريف نفاياتها ،توصلت
ب ـ ـلـ ــديـ ــات إقـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ّـروب ،أخ ـ ـي ـ ـرًا،
ال ــى االتـ ـف ــاق ع ـلــى إن ـش ــاء مـعـمــل فــرز
ومعالجة ،على صعيد اتحاد بلديات
إق ـل ـيــم ال ـخ ــروب ال ـش ـمــالــي بــالـتـعــاون

مـ ــع إق ـل ـي ــم ال ـ ـخـ ــروب ال ـج ـن ــوب ــي ،فــي
م ـن ـط ـق ــة ج ـ ـ ـ ــون .وبـ ـحـ ـس ــب ع ـ ـ ــدد مــن
رؤساء بلديات املنطقةُ ،
سيقام املعمل
ضمن نطاق منطقة صناعية يجري
ُ
صبح املعمل
التحضير لها ،على أن ي ُ
جاهزًا خالل األشهر الستة املقبلة.
ي ـق ــول رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات إقـلـيــم
الـ ـ ـخ ـ ــروب ال ـش ـم ــال ــي زي ـ ـ ــاد ال ـح ـ ّـج ــار
ُ
َّ
لـ ـ ـ ــ"األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار" إن "امل ـ ـع ـ ـمـ ــل سـ ـيـ ـك ــون
َ
تصدر
بمواصفات حديثةٍ ج ـدًا ،ولــن
ُ ٍ
َّ
ـات ،وسيخضع العمل
عنه أي ــة مـلــوثـ ٍ
البلديات".
فيه لرقابة اتحاد
ُ
خـ ـط ــوات هـ ــذا ال ـح ــل امل ــر ُت ـق ــب ج ــاءت
ع ـقــب اتـ ـص ــاالت ُم ـك ـث ـفــة أج ــري ــت بني

البلديات خــال األيــام املاضية ،وذلك
بعدما طرحت األسبوع املاضي ،خالل
اج ـت ـمــاع ُع ـقــد ب ــن رؤس ـ ــاء الـبـلــديــات
ووزيـ ــر الـبـيـئــة ط ــارق الـخـطـيــب .ومــن
ُ
س ـت ـك ـمــل االج ـت ـم ــاع ــات
امل ـت ــوق ــع أن ت ـ ُ
خالل اليومني املقبلني إلقرار املشروع
وإعالنه.
أه ـم ـيــة هـ ــذا ال ـت ــواف ــق أنـ ــه ي ــأت ــي بعد
مـ ـع ــان ــاة اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرت ألكـ ـث ــر مـ ــن سـنــة
ون ـ ـصـ ــف سـ ـن ــة م ـ ــع أزم ـ ـ ـ ــة ت ـص ــري ــف
ُ
ال ـن ـف ــاي ــات ،وذل ـ ــك ب ـعــدمــا اســتـثـنـيــت
بلدات وقرى قضاءي الشوف وعاليه
م ــن خـطــة ال ـن ـفــايــات الـحـكــومـيــة الـتــي
ن ـ ـ ّـص ـ ــت ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء مـ ـطـ ـم ــر ث ــال ــث
للمنطقة ُ"ي ّ
حدد موقعه الحقًا" .طوال
ّ
هــذه الـفـتــرة ،لــم يتمكن وزي ــر الــزراعــة
ّ
شهيب ،من إقناع أهالي
السابق ،أكرم
ّ
امل ـن ـط ـقــة بــال ـتــوصــل الـ ــى حـ ــل مــوحــد

ُ
ح ـ ــول امل ــوق ــع املـ ــزمـ ــع إنـ ـش ــاء املـطـمــر
ّ
عليه .هــذا األمــر ،أدى الــى أزمــة فعلية
ساهمت فــي انتشار عـشــرات املكبات
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة وإل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــرق ال ـ ـ ــدوري
وغ ـي ــره م ــن امل ـم ــارس ــات ال ـع ـشــوائ ـيــة.
وقـ ــد س ــاه ــم الـ ـخ ــاف ب ـ ُـن ال ـب ـلــديــات
حول موقع معمل الفرز املزمع إنشاؤه
للمنطقة فــي اسـتـمــرار األزم ــة أيـضــا،
بـعــدمــا ك ــان ي ـجــري الــربــط بــن إقــامــة
املعمل وإنـشــاء مطمر مالصق لــه من
أجل طمر العوادم املتأتية عنه.

االهالي ُي ّ
جددون
رفضهم إقامة
مطمر في سبلين

ماذا عن مطمر سبلني؟ في خالل أحد
االجـتـمــاعــات الـســابـقــة مــع فاعليات
املنطقة ،اقترح النائب عالء الدين ترو
(كتلة الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي)
إقـ ـ ــامـ ـ ــة مـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــرز فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
س ـب ـلــن ع ـل ــى عـ ـق ــار ي ـم ـل ـكــه ال ـنــائــب
ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط (األرض م ـع ــروف ــة
ّ
ِّ
وتحولت بعد
بمكب اإلدارة املدنية،
األزمـ ــة ال ــى مـكــب عـشــوائــي لنفايات

س ـب ـل ــن) .ح ـي ـن ـهــا ،رف ـض ــت ب ـلــديــات
ب ــرج ــا وج ـ ـ ــدرا وب ـع ــاص ـي ــر وال ـج ـ ّـي ــة
ه ــذا االقـ ـت ــراح ،نـتـيـجــة تـخــوفـهــا من
إقامة مطمر مالصق للمعمل .يعود
الحديث حاليًا ،على لسان عــدد من
ال ـنــاش ـطــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ع ــن إن ـشــاء
ً
مـطـمــر ف ــي سـبـلــن ي ـكــون ب ــدي ــا من
مطمر الكوستا برافا في حال إقفاله.
وذلـ ــك ب ـعــدمــا أثـ ــار ال ــوزي ــر الـســابــق
وئام وهاب مسألة "استغالل" رئيس
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي النائب
ول ـيــد جـنـبــاط مـســألــة إق ـفــال مطمر
ال ـك ــوس ـت ــا بـ ــرافـ ــا لـ ـط ــرح م ـط ـمــر فــي
ُ
سبلني ،عبر مشروع متكامل تديره
شركة ّ
تدر لجنبالط أرباحًا كبيرة.
وبهذا الخصوص ،لبلديات اإلقليم
م ـ ــوق ـ ــف واحـ ـ ـ ـ ــد وواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح" :ال ألي
مطمر فــي منطقتنا" .يـجـ ِّـدد رؤســاء
ٍ
ٍّ
البلديات موقفهم الــرافــض ألي حل
ألزمة النفايات "على حسابهم" .يقول
رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ب ــرج ــا ن ـش ــأت حـمـيــة
َّ
ل ـ ــ"األخ ـ ـبـ ــار" إن "الـ ــرفـ ــض ق ــائ ــم ول ــن
َ
ِّ
نسمح ِّ
مشروع
ألي أحـ ٍـد بتمرير أي
ٍ
خبيث ،فــي منطقتنا" .مــوقــف برجا
ٍ
ّ
يدعمه موقف الجية ،إذ أكــد رئيس
َّ
بلديتها جورج القزي أن "كل مشروع
ُّ
يضر بمنطقتنا ّلن نقبل به،
خبيث
ولـيـبـعــدوا سـمــومـهــم عــنــا ،ويكفينا
سموم معامل الكهرباء والكسارات
ومعمل سبلني وغيرها من مصادر
الـ ـتـ ـل ــوث" .م ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول وك ـيــل
داخلية اإلقليم فــي الـحــزب التقدمي

االشـتــراكــي سليم السيد لــ"األخـبــار"
ّ
إن "ما ُيقال هو بروباغندا سياسية،
والـكــام عــن إقــامــة مطمر فــي سبلني
لـ ـي ــس واردًا نـ ـه ــائـ ـي ــا ،وه ـ ـ ــذا األمـ ــر
ّ
مـحـســوم" ،مــؤكـدًا أن "الـحــل لنفايات
اإلق ـل ـي ــم ب ــدأ ي ــأخ ــذ م ـس ــاره ال ـج ــدي،
ونأمل بالوصول إليه".

(مروان
طحطح)

تقرير

ّ
 610ماليين دوالر تكلفة التغير المناخي في لبنان
نحو 610ماليين دوالر أميركي هي القيمة التقديرية للتكلفة
االقتصادية الناجمة عن ّ
تغير المناخ بحلول عام  ،2020بحسب
ُ ّ
تقرير لبنان عن غازات الدفيئة الوطنية ،المعد من قبل فريق  %90من انبعاثات
إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة ،وبدعم من برنامج األمم غاز الميثان
المتحدة اإلنمائي،
وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ( .)GEFمصدرها النفايات
ّ
وفق التقرير ،ستتحمل األسر اللبنانية ،بعد ثالثة أعوام ،تكلفة
سنوية قدرها  1500دوالر أميركي لكل أسرة
هديل فرفور
ي ـ ـعـ ــرض تـ ـق ــري ــر لـ ـبـ ـن ــان ع ـ ــن غ ـ ـ ــازات
الدفيئة جملة مــن التداعيات واآلثــار
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة والـ ـبـ ـنـ ـي ــوي ــة
واالقتصادية التي ُ
سيخلفها التغير
ّ
املناخي في لبنان؛ ولعل األثر األبرز،
الذي ُيشير اليه هذا التقرير ،هو زيادة
عدد الوفيات بني عامي  2010و2030
بـمــا ي ـت ــراوح بــن  2483و 5254حالة
وفاة .سبب الوفيات ،وفق التقرير ،هو
الزيادات في درجات الحرارة!
خـ ــال  18ع ــام ــا ،زادت ن ـس ـبــة زيـ ــادة
ان ـب ـعــاثــات الـ ـغ ــازات الــدف ـي ـئــة ُبنسبة
 .%89قطاع إنتاج الطاقة هو املساهم
االول ف ــي ان ـب ـع ــاث ــات ه ـ ــذه الـ ـغ ــازات
الدفيئة ،إذ يستأثر بنسبة  %53منها،
مــا يعكس اعتماد لبنان الكبير على
املنتجات النفطية املـسـتــوردة لتلبية
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـط ــاق ــة والـ ـنـ ـق ــل .بـحـســب
التقرير ،يستهلك قطاع النقل أكثر من
 %40من النفط املستورد ،ويتسبب في
 %23مــن انبعاثات ال ـغــازات الدفيئة،
ك ــذل ــك ف ــإن ــه امل ـص ــدر الــرئ ـيــس لـتـلــوث
وي ّ
الـهــواء في املناطق الحضريةُ .
بي
التقرير أن استبدال املركبات القديمة
وغ ـيــر ال ـف ـعــالــة ،تــدري ـج ـيــا ،بـمــركـبــات
كفوءة لناحية استهالك الوقود يمكن
ّ
أن ُيقلل من االنبعاثات بنسبة تصل
الى  %19بحلول عام  .2040لذلك يأتي
قطاع النقل كثاني قطاع يسبب زيادة
نسبة االنبعاثات ( ،)%23ليحل بعده
قطاع النفايات ( )%10.7والعمليات

الصناعية (.)%9.7
ُي ـعـ ّـد ثــانــي أوكـسـيــد ال ـكــاربــون الـغــاز
ّ
املنبعث الــرئـيــس ،إذ شــكــل  %85من
االنبعاثات عام  ،2012وكان مصدره
األساسي إنتاج الطاقة والنقل ،فيما
ّ
ُيشكل قطاع النفايات املصدر الرئيس
الن ـب ـع ــاث ــات امل ـي ـث ــان ( ،)%90بينما
قـطــاع الــزراعــة هــو املـصــدر الرئيسي

ألوكسيد النيتروس (.)%66
إذا استمرت االتجاهات الحالية في
انبعاث الغازات الدفيئة على حالها،
ف ـس ـت ـفــرض ال ـت ـغ ـي ــرات امل ـتــوق ـعــة في
املناخ على األرجح تكاليف اقتصادية
على لبنان ،سواء بشكل مباشر عبر
ارت ـفــاع درج ــات ال ـحــرارة والـتـغـيــرات
في هطل االمطار واألحــداث املناخية

ّ
ستتحمل الدولة التكلفة االجمالية المقدرة من األضرار المباشرة (مروان طحطح)

ّ
تحد
املتطرفة ،مثل العواصف التي
من اإلنتاجية الزراعية ،وتؤثر سلبًا
عـلــى صـحــة االنـ ـس ــان ،وتـتـسـ ّـبــب في
ال ـف ـيــاضــانــات وت ـت ـسـ ّـبــب ف ــي أض ــرار
م ـمــاث ـلــة ف ــي ق ـط ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
االقتصاد واملجتمع في لبنان ،حيث
ُيـ ـق ـ ّـدر ال ـت ـقــريــر ك ـل ـفــة هـ ــذه األض ـ ــرار
املباشرة بحوالى  320مليون دوالر
أم ـيــركــي ف ــي ع ــام  2020و 23مليون
و 200أل ــف دوالر ف ــي ع ــام  ،2080أو
بشكل غير مباشر مــن خــال أضــرار
ُي ّ
سببها ّ
تغير املناخ في لبنان ،عبر
إبـطــاء النمو االقـتـصــادي فــي البالد.
ّ
سيقل ّ
نمو الناتج املحلي االجمالي
ال ـل ـب ـنــانــي بـنـسـبــة  %3ب ـح ـلــول عــام
 2020و %14ف ــي ع ــام  2040و%32
ف ــي ع ــام  .2080ه ــذا ال ـنــاتــج املـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي ال ـض ــائ ــع ُي ـش ـكــل الـتـكـلـفــة
الـحـقـيـقـيــة ُ
وي ـخ ـف ــض م ــن الــرفــاه ـيــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ــأسـ ــر وال ـ ـشـ ــركـ ــات
والحكومة في لبنان.
ّ
ستتحمل
ُيشير التقرير الى أن الدولة
التكلفة االجمالية املقدرة من األضرار
املـبــاشــرة والـنــاتــج املحلي االجمالي
الـضــائــع ،بتكلفة  610مــايــن دوالر
ّ
ستتحمل األسر
في عام  ،2020كذلك
ب ــذل ــك ت ـك ـل ـفــة س ـن ــوي ــة ق ــدره ــا 1500
ُ
دوالر فـ ــي ع ـ ــام  ،2020وس ــت ـع ــان ــي
األس ـ ــر الــري ـف ـيــة ع ـمــومــا م ــن الـنـسـبــة
األكبر مقارنة مع األســر في املناطق
الحضرية.
ضمن تأثيرات ّ
تغير املناخ في لبنان،
يــذكــر الـتـقــريــر أن مــن املـتــوقــع فـقــدان
موسم التزلج مع انخفاض  %40من
الغطاء الثلجي في لبنان مع ارتفاع
قـــ ُ
ـدره درجـ ـت ــن م ـئــوي ـتــن ف ــي درج ــة
ً
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة ،وصـ ـ ـ ــوال ح ـت ــى ان ـخ ـف ــاض
بنسبة  %70فــي الـغـطــاء الثلجي مع
زيــادة  4درجــات مئوية .وسينخفض
عــدد أي ــام وج ــود الـغـطــاء الثلجي من
 110أي ـ ــام الـ ــى  45ي ــوم ــا .ك ــذل ــك ،فــإن
ال ـث ـل ــوج ال ـت ــي ت ـت ـســاقــط حــال ـيــا على
ارتـفــاع  1500متر ستنتقل الــى 1700
متر بحلول عام  2050و 1900بحلول
عام .2090

زيادة الوفيات
ُيشير التقرير الى أن لبنان سيواجه زيادات في معدالت
اإلصابة باألمراض املعدية ،واالعتالل ،والوفيات الناجمة
عن ارتفاع درجات الحرارة ،وزيادة تواتر الظواهر الجوية
املتطرفة ،وزيادة سوء التغذية من الجفاف والفياضانات
التي تؤثر على الزراعة ،وقلة توافر املياه النظيفة.
ّ
وستتسبب الــزيــادات فــي درج ــات الـحــرارة بــزيــادة عدد
الوفيات بني  2483و 5254حالة وفــاة إضافية سنويًا،
بني عامي  2010و.2030
كذلك ،سيؤثر ّ
التغير املناخي على البنية التحتية التي
ستتأثر بسبب تغير أن ـمــاط الـهـطــل وارت ـف ــاع مستوى
س ـط ــح ال ـب ـح ــر وزي ـ ـ ـ ــادة تـ ــواتـ ــر الـ ـع ــواص ــف وش ــدت ـه ــا.
وسيتحقق هذا الضرر من غمر املستوطنات الساحلية
واملباني والفياضانات واالنهيارات الطينية واالنهيارات
الصخرية.

هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي حـ ـكـ ـم ــا ال ــى
ان ـخ ـف ــاض ك ـم ـي ــات امل ـ ـيـ ــاه ،م ــا دام ــت
"ال ـث ـلــوج س ـتــذوب فــي وق ــت أبـكــر من
ً
ف ـص ــل الـ ــرب ـ ـيـ ــع" ،فـ ـض ــا عـ ــن أن ه ــذه
الـتـغـيــرات ستؤثر على شحن معظم
الينابيع ،وبالتالي ّ
تحد من إمــدادات
املـ ـ ـي ـ ــاه امل ـ ـتـ ــاحـ ــة ل ـ ـلـ ــري خ ـ ـ ــال ف ـصــل
ال ـص ـي ــف ،وس ـت ــزي ــد ال ـف ـي ـضــانــات في
الشتاء بنسبة تصل الى .%30
س ـت ـم ـتــد فـ ـت ــرة الـ ـجـ ـف ــاف فـ ــي ال ـب ــاد
لفترة أطــول بتسعة أيــام بحلول عام
 2040و 18يــومــا بـحـلــول ع ــام ،2090
ً
وستشهد املناطق الجافة أصــا مثل
ال ـب ـق ــاع والـ ـه ــرم ــل والـ ـجـ ـن ــوب اآلث ـ ــار
األقوى.
هـ ــذا الـ ــواقـ ــع سـ ـي ــؤدي الـ ــى إن ـتــاج ـيــة
زراعـ ـي ــة أق ـ ــل ،وس ـي ــزي ــد ال ـط ـل ــب عـلــى
الـطــاقــة ،وسيضعف قـطــاع السياحة،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ارت ـ ـفـ ــاع م ـس ـت ــوى ال ـب ـحــر
وارتفاع نسبة الخطر على الغابات.
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تكنولوجيا

اإلنسان يخترع نفسه بواسطة التقنيات
انتشر مفهوم
«شيوعية الرفاهية»
في السنوات األخيرة،
وتحديدًا بعد انفجار
األزمة المالية
العالمية عام 2008
التي لم تتمكن
الرأسمالية حتى اليوم
من التعافي منها.
هذا المفهوم بني
على فكرة أن التطور
التقني (التطور
التكنولوجي ومجال
المهارات واآلليات
المرتبطة به) يمكن
ّ
أن يشكل أداة تحرر
للبشرية من أغالل
رأس المال ،إذا لم
ّ
يسخر لمراكمة الربح،
إذ يفضي تدريجًا
إلى استبدال القوة
العاملة البشرية باآلالت
واألنظمة الخوارزمية،
ويعيش البشر في
نعمة ما تنتجه اآلالت
تطور التكنولوجيا
أسرع من الثقافة التي
من المفترض أن تنتمي
إليها (غالف رواية «نحن»
ليفغيني زامياتن)

ناصر األمين
ت ـتــراكــم أمـثـلــة بـسـيـطــة عـ ّـمــا سـيـكــون
عـ ـلـ ـي ــه املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـتـ ـط ــور
التقني .تتزايد نسبة املشتريات عبر
اإلنترنت .ولم تعد صــورة املتعاملني
ال ـغــاض ـبــن ف ــي أسـ ـ ــواق األسـ ـه ــم هي
الـ ـس ــائ ــدة ،ف ــالـ ـتـ ـب ــادالت تـ ـج ــرى عـبــر
ب ــرام ــج خ ــوارزم ـي ــة .الـصـحــافــة أيـضــا
ّ
تتغير ،هناك برامج خوارزمية أخرى
تكتب عن تبادالت أسواق األسهم في
ً
مجلة "فوربز" (مثال) وتقوم بتغطية
م ـب ــاراة ل ـكــرة ال ـق ــدم .مـشـهــد الـطــرقــات
سـيـتـغـ ّـيــر أي ـض ــا ،إذ ي ـجــري اسـتـبــدال
ال ـق ـطــارات وال ـس ـيــارات بــأخــرى ذاتـيــة
الـقـيــادة ،والـطــائــرات ب ــدون طـيــار هي
ال ـتــي س ـت ـقــوم بــأع ـمــال "ال ــدل ـي ـف ــري"...
إلـ ــخ .ف ـفــي إطـ ــار ال ـن ـظــام االق ـت ـصــادي
واالجتماعي الـقــائــم ،ومــع مــا يسميه
مؤرخ التكنولوجيا الفرنسي ،بيرنارد
غ ـيــل" ،ح ــال ــة االب ـت ـكــار امل ـس ـت ـمــرة" في
التكنولوجيا ،يستمر التطور ويتسع
ّ
ب ـ ــاط ـ ــراد .وق ــريـ ـب ــا س ـت ـح ــال أغ ـل ـب ـيــة
الـبـشــريــة إل ــى مــا يسميه الفيلسوف
الـسـلــوفـيـنــي ســافــوي جـيـجــك "حـيــاة
ّ
يـمـكــن الـتـخــلــص مـنـهــا" .ال م ـكــان لها
في عملية اإلنتاج ،وبالتالي ال معنى
لـ ــوجـ ــودهـ ــا ،الـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد ع ـب ـئ ــا عـلــى
النظام.
مــن مـنـظــور مـخـتـلــف ،يـطــرح البعض
م ـخــاطــر ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي على
أن ـهــا وج ــودي ــة بــام ـت ـيــاز ،حـيــث ي ــرى،
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ع ــال ــم ال ـف ـيــزيــاء
النظرية ،ستيفن هوكنغ ،أن البشرية
عـلـيـهــا أن تـتـنـبــه لـلـخـطــر الـ ــذي بــات
ّ
ي ـش ــك ـل ــه ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي عـلــى
وجــودهــا .وفــي حــن تـبــدو تحذيرات
هوكنغ كأنها تأتي من أفــام الخيال
ّ
الـعـلـمــي ،إل أن ع ــام  ،2016كـمــا كتب
أليكس هيرن في جريدة "ذا غارديان"
مـنــذ شـهــر ،ك ــان بمثابة نقطة تـحـ ّـول
فــي مجال الــذكــاء االصطناعي ،حيث
أصبح يستخدم الــذكــاء االصطناعي
في تطبيقات وبرامج عديدة تنتجها
شــركــات كــآبــل وغــوغــل وأمـ ــازون إلــخ.
كما أن العام املاضي شهد اختبارات
عديدة مع روبوتات أظهرت أنواعًا من

تقرير

أكبر هبة في تاريخ الـ  AUBمن مؤسسة سمعان
تلقت الجامعة األميركية في بيروت
أكبر هبة منذ تأسيسها من "مؤسسة
سمعان" إلطــاق اســم مــارون سمعان
ع ـل ــى ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة والـ ـعـ ـم ــارة فــي
الجامعة وتحويلها إلى "كلية مارون
سمعان للهندسة والعمارة".
وأع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـجــام ـعــة ف ــي ب ـيــروت
ف ـض ـل ــو خ ـ ـ ــوري عـ ــن ال ـه ـب ــة الـ ـت ــي لــم
ُ
تــذكــر قيمتها خ ــال إط ــاق ال ـ ـ AUB
حملة "بـكــل ج ــرأة :سعيًا إلــى الــريــادة
واالب ـت ـك ــار وال ـخ ــدم ــة" ،وه ــي الحملة
األض ـ ـ ـخـ ـ ــم مـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
ال ـج ــام ـع ــة وأي م ــؤس ـس ــة أخـ ـ ــرى فــي
امل ـن ـط ـق ــة .وتـ ـه ــدف ال ـح ـم ـل ــة ،بـحـســب
خـ ــوري ،إل ــى تــأمــن الـتـعـلـيــم "ألعـ ــداد
أكـبــر مــن أي وق ــت مـضــى مــن الـطــاب
الجديرين الذين ال يستطيعون ّ
تحمل
نفقات التعليم لدينا ،وحتى نتمكن
م ــن تـلـبـيــة ح ــاج ــة مـجـتـمـعـنــا امل ـ ّ
ـاس ــة
إل ــى االب ـت ـك ــار وريـ ـ ــادة األعـ ـم ــال الـتــي
تـشـتــد الـحــاجــة إلـيـهــا م ــرة أخ ــرى في
مجتمعنا ،وحـتــى نتمكن مــن خدمة
أع ــداد أكبر مــن مواطنينا املحتاجني
وغير املقتدرين".
بـعــد االف ـت ـت ــاح ،أع ـلــن رئ ـيــس مجلس
األمناء فيليب خــوري موافقة األمناء
عـ ـل ــى رف ـ ــع ه ـ ــدف ال ـح ـم ـل ــة م ـ ــن 500

مليون دوالر إلى  650مليونًا بنتيجة
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ه ـب ـتــن رئ ـي ـس ـي ـتــن:
الجامعة من
الهبة األكـبــر فــي تــاريــخ ُ
"مــؤسـســة سـمـعــان" ،وهـبــة أخ ــرى من
متبرع رئيسي آخر لم يذكر اسمه.
وتخللت االحـتـفــال كلمة ألقتها نور

م ـ ــارون س ـم ـعــان ،ن ـيــابــة ع ــن وال ــده ــا،
ع ـ ّـب ــرت فـيـهــا ع ــن أم ـل ـهــا بـ ــأن تخطط
"الجامعة التي تخرج منها ،والكلية
ال ـتــي منحته شـهــادتـهــا ،بمناهجها
ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة مل ــواك ـب ــة
العصر ،لقرن آخر من العطاء وتخريج

أج ـي ــال ت ـعــزز م ــا ي ـح ـتــاج إل ـيــه لـبـنــان
والشرق األوسط ...واألمل بأن تتوقف
قوافل عقول لبنان الشابة عن الترحال
في شتى أنحاء األرض".
الهبة الجديدة تضاف إلى هبة بقيمة
عشرة ماليني دوالر ّ
قدمتها «مؤسسة

سمعان» إلــى الجامعة األميركية في
ب ـ ـيـ ــروت ،ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
إلطالق اسم الراحلني طانيوس وثريا
سمعان على مركز جــراحــة العيادات
ال ـخــارج ـيــة ف ــي امل ــرك ــز الـطـبــي الـتــابــع
للجامعة.
ومارون سمعان ،عضو مجلس أمناء
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،من
ع ـمــال ـقــة ص ـنــاعــة ال ـن ـفــط ف ــي ال ـعــالــم.
ب ــدأت رحلته مــع الـنـجــاح منذ سنني
الدراسة حني حاز املرتبة األولى على
مستوى لبنان في شهادة البكالوريا
ع ــن ف ـئــة ال ــري ــاض ـي ــات وال ـع ـل ــوم عــام
 .1973درس ال ـه ـنــدســة املـيـكــانـيـكـيــة
في الجامعة األميركية وتخرج منها
عـ ــام  .1977ع ـم ــل م ــع ش ــرك ــة ات ـح ــاد
املقاولني العاملية ملــدة  13عامًا ،وفي
أوائل التسعينيات من القرن املاضي
أســس وشــريـكــه أيـمــن أصـفــري شركة
"ب ـ ـتـ ــروفـ ــاك" ،امل ـ ـ ــزود ال ـع ــامل ــي مل ــراف ــق
خــدمــات الـنـفــط وال ـغ ــاز وال ـتــي تمتد
أعـ ـم ــالـ ـه ــا مـ ــن م ـ ـشـ ــارق األرض إل ــى
مغاربها وتوظف اآلالف.
وه ـ ـ ــو أس ـ ـ ــس ع ـ ـ ــام " 2010م ــؤس ـس ــة
سمعان" لدعم األنشطة الخيرية في
م ـج ــال الـتـعـلـيــم وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
واالجتماعية.
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"الوعي الذاتي" أو "الوعي البسيط".
في الواقع ،ليس هذا النقاش بجديد،
إذ كتبت نظريات وروايات عدة ،خالل
القرن املاضي ،تعالج مسألة "التقنية"
وت ـط ــوره ــا ،وتــأث ـيــر ذل ــك ع ـلــى حـيــاة
البشر ومستقبلهم .وكتب الفيلسوف
األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،ه ـ ـيـ ــربـ ــرت مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوز ،فــي
أربعينيات القرن املاضي ،عما وصفه
ب ــ"م ـبــادئ ال ــواق ــع" الـتــي تـحــدد املـســار
الـ ــذي ي ـت ـخــذه ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي
ف ــي ظ ــل ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،أي ال ـ ّت ـنــافــس
واإلنتاج ومراكمة األرباح ،لكنه اعتبر
أن بــإمـكــانـنــا تـصــور "م ـب ــادئ جــديــدة
للواقع" تعيد هندسة بنية العالم في
إطار ّ
يغير مسار التطور التكنولوجي
ومهمته بشكل جذري.
ّ
لعل أشهر الروايات التي تتطرق إلى
هذه املسألة هي "عالم جديد شجاع"
للكاتب البريطاني ،ألدوس هاكسلي،
الـتــي نـشــرت عــام  ،1932حيث يتوقع
ّ
هاكسلي عاملًا مستقبليًا تتحكم فيه
الــدولــة بالبشر عـبــر تقنيات إنـجــاب
وتالعب سيكولوجي وترفيه معقدة،
لصناعة مجتمع استهالكي إنتاجي
"سعيد" منفصل عــن "الحقائق" التي
ّ
تعد متناقضة مع السعادة .وتتشابه
روايـ ـ ــة هــاك ـس ـلــي ،م ــع أخ ـ ــرى اسـمـهــا
"نـ ـح ــن" ن ـش ــرت عـ ــام  ،1924لـلـمــؤلــف
ال ــروس ــي يـفـغـيـنــي زامـ ـي ــات ــن ،تصف
عــاملــا ي ــدار باملنطق وتقنيات تنظيم
ب ـيــولــوج ـيــة ون ـف ـس ـيــة وإل ـك ـت ــرون ـي ــة،
تعتبر الفن أمرًا بدائيًا والحرية مرضًا
قــد تخطاه املجتمع .يعيش الجميع
مبان (من زجاج) منكشفة بعضها
في
ٍ
ّ
ع ـلــى ب ـعــض ،ت ـنــظــم جـمـيــع تـفــاصـيــل
ال ـح ـيــاة م ــن الـعـمــل إل ــى الـجـنــس عبر
أنظمة خوارزمية وحسابات منطقية
تـ ـق ــوم ب ـه ــا "ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ــواح ـ ــدة" ال ـتــي
وص ـل ــت إلـ ــى ال ـح ـك ــم ع ـب ــر ث ـ ــورة قـبــل
ألــف ع ــام ،ومـبــدأ هــذا املجتمع هــو أن
السعادة والحرية في تناقض .واملثير
لــاه ـت ـمــام ف ــي رواي ـ ــة زام ـيــاتــن أن ــه ال
ً
انقسام طبقيًا ،ما يطرح تساؤال حول
الـحــاكــم ،هــل هــي الــدولــة أم التقنيات
واأليديولوجية املنبثقة عنها؟
ه ــذه ال ــرواي ــات ل ــم تـكــن تـصــف واقـعــا
تـ ـتـ ـص ــوره م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــا فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
أي ـ ـضـ ــا ع ـك ـس ــت (بـ ـشـ ـك ــل فـ ـ ــج) آلـ ـي ــات
الـ ـحـ ـك ــم وديـ ـن ــامـ ـيـ ـكـ ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــوة فــي
ال ـ ــدول ـ ــة امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،أي مـ ــا يـسـمـيــه
مـيـشــال فــوكــو "تـقـنـيــات ال ـقـ ّـوة" والـتــي
تتضمن سـيــاســات تــأديـبـيــة تقليدية
و"السياسة الحيوية" ،ال تتعلق فقط
ب ـض ـب ــط امل ـج ـت ـم ــع ع ـب ــر رس ـ ــم حـ ــدود
وقــوالــب أخالقية وقانونية ،بل أيضًا

ع ـب ــر "ص ـن ــاع ــة ال ـح ـي ــاة واملـ ـ ـ ـ ــوت" ،أي
ّ
تتحول
صناعة "ذوات" البشر ،بحيث
أدوات ال ـض ـب ــط وال ـت ـن ـظ ـي ــم م ــن ق ــوة
خارجية آتية من سلطة ّ
معينة تفرض
واقـ ّعــا مــا بالعنف والقمع ،إلــى شبكة
معقدة مــن الـعــاقــات الـتــي تخط على
جسد املجتمع ،وبالتالي على أجساد
األف ــراد شيفرة هوية وهــدفــا ورغبات
ومـخــاوف ،أي تنتج مضمون الــذوات
البشرية وتعيد إنتاجها منذ الــوالدة
حـتــى املـ ــوت ،كـمــا ي ـحــدث فــي رواي ـتــي
هــاك ـس ـلــي وزامـ ـي ــات ــن .واألم ـث ـل ــة على
هذه التقنيات كثيرة ،من حبوب منع
ال ـح ـب ــل ،وال ــواق ــي ال ــذك ــري ،إل ــى ربــط
م ـف ـه ــوم ال ـص ـح ــة (ال ـ ـطـ ـ ّـبـ ــي) بــامل ـجــال
السيكولوجي ،إلــى تقنيات التعذيب
والسجن إلخ.
امل ـس ــأل ــة ل ـي ـســت م ــؤام ــرة قــائ ـمــة على
مسبق ،بــل هــي نتاج لسيرورة
اتـفــاق
ّ
ّ
معينة سخرت ما يسميه الفيلسوف
الـفــرنـســي ،بــرونــو الت ــور" ،األشـخــاص
الناطقة ،وأخواتهم من الكائنات غير
الـعـضــويــة" (أدوات يعتبرها متصلة
ت ـمــامــا بــال ـب ـشــر) ،ل ـخــدمــة رأس امل ــال.
ويعتبر التــور التكنولوجيا مجموع
أدوات وآل ـ ـيـ ــات ،ي ـس ـم ـي ـهــا ،أج ـســامــا
ثـقــافـيــة ،عــاقـتـهــا بــالـبـشــر اجتماعية
بامتياز ،وال يمكن فهم البشر خــارج
إطــار عالقتهم بها ،وال فهمها خــارج
إط ــار عالقتها بــالـبـشــر .بمعنى آخــر،
ليس هناك مجموعة مــن األشـخــاص،
ي ـ ـتـ ــآمـ ــرون عـ ـل ــى الـ ـبـ ـش ــر وي ـع ـم ـل ــون

ّ
تتحول أدوات
التنظيم إلى
شبكة عالقات
تنتج مضمون
الذوات البشرية
منذ الوالدة
حتى الموت
(ريم كولهاس
)1972

عـلــى مـحــو وعـيـهــم ال ــذات ــي ،ب ــل هـنــاك
مجتمع ذو بنية ّ
معينة تتخذ األشياء
واألشخاص واملجموعات (الخ) أدوارًا
ّ
معينة في عالقات اإلنتاج الخاصة به.
ي ـظ ـه ــر م ـ ــا سـ ـب ــق تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات م ـســألــة
عالقة البشر بالتكنولوجيا وآلياتها،
بحيث تصبح النظريتني ،األولى التي
تــدعــو إل ــى تـحــريــر الـبـشــر عـبــر إع ــادة
تصويب التكنولوجيا لتعمل ملصلحة
الجميع من دون أن تأخذ بالحسبان
ك ـيــف ت ـص ـنــع ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـب ـشــر،
ّ
املتخوفة من تبعات تطورها
والثانية
املتسارع ،وكأنها عمياء أو محدودة

شهد العام الماضي
اختبار روبوتات تظهر
أنواعًا من «الوعي الذاتي»
أو «الوعي البسيط»
بحكم أن االثنتني تعتبران أنــه يمكن
ّ
تجنب "الخطر الــوجــودي" الناجم عن
ال ـت ـطــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي وال ـت ـق ـنــي ،أي
أن مــن املـمـكــن تسخير التكنولوجيا
ل ـخ ــدم ــة ال ـب ـش ــر م ــن دون فـ ـق ــدان تـلــك
امل ـس ــاف ــة ال ـت ــي ت ـج ـعــل األخـ ـي ــر مـحــور
التاريخ واألولى أداته.
يـ ــرى ال ـف ـي ـل ـســوف ال ـف ــرن ـس ــي ،ب ــرن ــارد
ستيغلر ،أن هذه املسافة لم تكن يومًا
ً
موجودة أصــا ،وأن تاريخ البشر هو
بحد ذاته تاريخ تقني ،معتبرًا األجسام

التقنية كائنات منظمة غير عضوية،
ذات دي ـنــام ـيــة خ ـ ّ
ـاص ــة ب ـهــا ال يـمـكــن
اختزالها بالفيزياء أو البيولوجيا ،أي
أنها ليست كائنات ميكانيكية بحتة
وال عضوية .ويعتبر أن هذه الكائنات
ّ
غ ـي ــر ال ـع ـض ــوي ــة ب ـت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ت ـشــكــل
املـجــالــن الــزمــانــي واملـكــانــي لإلنسان.
أي أنــه لم يكن ليتطور الوعي الذاتي
ال ـب ـشــري م ــن دون وج ــود تـقـنـيــات ما
(م ــن أدوات ال ـص ـيــد إل ــى ال ـحــاســوب،
وامل ـه ــارات واآلل ـي ــات الـتــي تنبثق عن
عالقة اإلنسان بها) ،ألنها تحدد بنية
هذا الوعي ،عبر تحديد املجال الزمني
التي يختبرها .ويشير بــرونــو التــور
إلــى أنــه كلما اكتشف اإلن ـســان عالقة
اجتماعية مستقرة جــديــدة ،ال تكون
ال ـعــاقــة ،وال االس ـت ـقــرار املــؤقــت الــذي
ّ
تتمتع بــه ،إل عبر إدخ ــال "بـعــض من
الكائنات غير البشرية" على املعادلة،
ّ
وال يتم نفي الـعــاقــة أو زعزعتها إل
عـبــر تخطيها بـغـيــرهــا مــن الـكــائـنــات
غ ـي ــر ال ـب ـش ــري ــة (ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ــج آل ـي ــات
وتقنيات جديدة).
مثال محلي على ذلك ،تقنني الكهرباء
وامل ـ ـ ـ ــاء فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ي ـع ـط ــي ال ـص ـيــف
وال ـش ـت ــاء ،وال ـس ــت س ــاع ــات ،وال ـثــاث
ساعات ،والعشر ساعات (مدة انقطاع
الكهرباء أو العكس) ،والساعة الثانية
ظ ـه ـرًا ،وال ـس ــادس ــة ص ـبــاحــا وم ـس ـ ً
ـاء،
والعاشرة ،والثانية عشرة ،معاني لم
تـكــن تتضمنها لــو تــوفــرت الـكـهــربــاء
دومــا .تصبح هــذه الفصول واألوقــات

ّ
األطر الزمانية التي ينظم من خاللها
املــواطـنــون أمــورهــم الـيــومـيــة ،وتحدد
طـبـيـعــة اخ ـت ـبــارهــم ل ـلــزمــن وبــالـتــالــي
للحياة.
مثال آخر هو اإلنترنت واألجهزة التي
ً
تتصل به من خاللها ،التي تفتح مجاال
زمنيًا ومكانيًا مــاديــا وافتراضيًا في
آن ،يـتـ ّـبــع قــوانــن تختلف عــن قــوانــن
الحياة املادية ،منبثقة عنها ومستقلة
في آن .وآخر أجهزة الواقع االفتراضي
(نـ ـ ـظ ـ ــارات وس ـ ـمـ ــاعـ ــات) ت ـض ـع ـنــا فــي
م ــواق ــع وأزمـ ـ ــان اف ـت ــراض ـي ــة م ــن دون
أن ن ـفــارق الـكـنـبــة .أم ــا عـلــى املـسـتــوى
الـ ـحـ ـي ــوي ،ف ـي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار ك ــل ش ــيء
م ــن األع ـ ـضـ ــاء االص ـط ـن ــاع ـي ــة ،وال ـت ــي
يـتــم زرع ـهــا أو نـمــوهــا فــي مختبرات،
أو املـ ـ ـ ــواد ال ـك ـي ـم ـي ــاوي ــة الـ ـت ــي ت ـغـ ّـيــر
الكينونة الهرمونية والفسيولوجية
ً
ل ــأش ـخ ــاص ،ت ــدخ ــا تـقـنـيــا م ـبــاش ـرًا
يغير "األجساد ّ
ّ
الحية" أيضًا.
مــن هنا يـقــول ستيغلر ،إن التقنيات
ت ـخ ـتــرع اإلنـ ـس ــان ،واإلنـ ـس ــان يـخـتــرع
ن ـف ـس ــه ب ــواسـ ـط ــة الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات .ويـ ــرى
برنارد غيل أن التطور من نظام تقني
ما إلى نظام آخر ،يحدث عندما يصل
األول إل ــى حـ ــدوده ،وي ـقــول إن مـسـ ّـرع
ه ــذه العملية الـتـطــوريــة هــو االبـتـكــار
التكنولوجي .ولـكــن يـشــدد غيل على
أن مـ ــن امل ـس ـت ـح ـي ــل ال ـت ـن ـب ــؤ بـ ـم ــا قــد
تنتجه هــذه العملية ،وخــاصــة اليوم،
إذ أصبح التطور التكنولوجي "أسرع
مــن ال ــزم ــن" ،أي أن ــه يـتـطــور أس ــرع من
الثقافة الـتــي مــن املـفـتــرض أن تنتمي
إليه.
م ــن ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ل ــم ي ـعــد بــإمـكــانـنــا
حصر موضوع التاريخ باإلنسان ،بل
يصبح تــاريــخ الجدلية بــن اإلنـســان
ّ
والتقنية ،التي لكل منها ديناميكيات
تطورها الخاصة .أي أنــه يصبح من
املستحيل تـصــور مــرحـلــة "شيوعية
الرفاهية" دائمة ،أو أي سياسات يمكن
اتخاذها إلنقاذ الجنس البشري من
خطر التطور التكنولوجي .فاإلنسان
بحد ذاتــه (كما التقنية) يصبح هنا
مرحلة انتقالية ،وال سبيل ملقاومة
ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ـط ـي ــه .وه ـ ـ ــذا ل ـي ــس ن ـق ـدًا
ملفهوم "شيوعية الــرفــاهـيــة" باملبدأ،
ب ــل وضـعـهــا ف ــي إط ــار ن ـظــري ال يقع
في طوباوية ميثولوجية أو أخالقية
تعتبر أنــه يمكننا (أو علينا) إنقاذ
البشرية (كما نعرفها على األقل) من
خطر التطور التكنولوجي ،أو تطويع
األخـ ـي ــر ،ع ـبــر تـغـيـيــر "مـ ـب ــدأ ال ــواق ــع"
كـمــا يـقــول م ــارك ــوز ،أو بنية عــاقــات
اإلنتاج.

قطاع خاص
كيلومترًا عبر تطبيق "أرضي" للهواتف الذكية من الند روڤر،
نحو مدينة البترون حيث اختبروا أداء سيارة ديسكڤري
سبورت على جميع التضاريس ،وعبر طرقات مختلفة في
لبنان ،من الطريق السريع وحتى الطرق املتداخلة.

نمو في مصادر الطاقة
المتجددة في المنطقة

مغامرة نهاية األسبوع مع الند روڤر
ضمن سلسلة أفالم "ديسكڤري سبورت #مغامرة_نهاية_
األسبوع" ،كشفت شركة الند روڤر الشرق األوسط وشمال
أفريقيا عــن فيلمها الخامس فــي إطــار منصة النــد روڤــر
التواصلية اإلقليمية املبتكرة "أرضي ."MYLAND
يصور الفيلم مجموعة من الشباب اللبنانيني من عشاق
املغامرة في رحلتهم عبر املشاهد الخالبة في لبنان على
منت سيارتهم من طراز ديسكڤري سبورت من الند روڤر.
انطالقًا من بيروت ،يوثق املغامرون رحلتهم على امتداد 55

م ــن امل ـتــوقــع أن تـضـيــف أس ـ ــواق مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
وجـنــوب آسـيــا أكـثــر مــن  200غـيـغــاواط مــن ق ــدرات إنـتــاج
ال ـك ـهــربــاء عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـعـشــر املـقـبـلــة .وبحسب
املشاركني في القمة العاملية لطاقة املستقبل ومعرض الطاقة
الشمسية املصاحب لها ،فــي أبــوظـبــي ،تبرز حلول توليد
ّ
الكهرباء من وحــدات الطاقة الشمسية املركبة على أسطح
املباني كمساعد على ّ
تحرك قطاع الطاقة املتجددة في هذه
األسواق قدمًا نحو املرحلة املقبلة من التنمية.
ً
وتــوقــع امل ـشــاركــون أن يـشـهــدوا تـقــدمــا مـمــاثــا فــي مجال
ّ
وحدات الطاقة الشمسية املركبة على أسطح املباني .في هذا
ّ
اإلطار ،يتمثل أحد املشاريع بتركيب  88,000لوح شمسي
ـان تابعة ملــوانــئ دبــي العاملية ،لتنتج مــا يكفي من
على مـبـ ٍ
الكهرباء لتشغيل حوالى  3,000منزل .في السياق عينه،
قامت شركة "إنفايرومينا" بتشييد  42مشروعًا للطاقة
الشمسية في تسعة بلدان بجميع أنحاء املنطقة.
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لوحة قيادة فورد ...GT
لقيادة أكثر أمانًا
بهدف زيــادة تركيز السائق وانتباهه ،عمدت شركة فورد
الى تزويد لوحة القيادة في سيارة فورد  GTالجديدة كليًا
بشاشة عدادات رقمية بالكامل ،كما هي الحال في القمرات
الزجاجية للطائرات وسيارات السباق.
تمتاز الشاشة بحجمها الكبير بقياس  10إنشات ،حيث
تعرض املعلومات أمــام السائق بسهولة وســرعــة اعتمادًا
عـلــى  5أن ـمــاط خــاصــة لـلـقـيــادة .وزي ـ ــادة فــي ال ـســامــة ،تم
تصميم مخطط الشاشة اعتمادًا على مدى أهمية البيانات
وتوقيت عرضها وكيفية إظهار املعلومات بطريقة تناسب
معالجة السائق.
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بسام أبو شريف *
*ان ـت ـقــال إل ــى مــرحـلــة تـثـبـيــت دور إقليمي
شرق أوسطي
*دعـ ـ ـ ـ ـ ــم اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب لـ ـ ــإم ـ ـ ـسـ ـ ــاك بـ ـخـ ـي ــوط ــه
التفاوضية هــي استراتيجية أوبــامــا التي
انتقلت إلى الحكومة اإلسرائيلية.
*إيران العدو الرئيسي ـ من يتحالف معها
عــدو إلســرائـيــل ومــن يختلف معها حليف
إلسرائيل.
*اب ـ ـت ـ ــاع األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وش ـط ــب
ال ـق ـض ـيــة وخـ ـل ــق ح ــال ــة إن ـس ــان ـي ــة خـطـيــرة
ع ـبــر الـتـهـجـيــر ال ـق ـس ــري مل ـئ ــات اآلالف من
الفلسطينيني من كافة أنحاء فلسطني.
ّ
منذ أن تسلمت إسرائيل سرب طائرات ال 35
 Fلتكون أول دولــة تستخدم هــذه الطائرة
املتفوقة (حتى قبل سالح الجو األميركي)،
شــرعــت الحكومة اإلســرائـيـلـيــة فــي تطبيق
استراتيجيتها املعدلة في الشرق األوسط.
والتعديل ال ــذي أدخـلـتــه لجنة متخصصة
سياسية عسكرية (ضـمــت رئـيــس األرك ــان
ومدير املخابرات ورئيس لجنة التخطيط
االستراتيجية في وزارة الخارجية وخبراء
آخ ــري ــن) ،ج ــاء انـطــاقــا مــن ال ـت ـطــورات غير
امل ـتــوف ـقــة ف ــي املـ ـع ــارك الـ ــدائـ ــرة ع ـلــى أرض
سوريا والعراق (حلب واملوصل).
فقد استندت إسرائيل فــي استراتيجيتها
ال ـس ــاب ـق ــة إل ـ ــى املـ ـعـ ـل ــوم ــات األكـ ـ ـي ـ ــدة ال ـتــي
شـكـلــت أس ــاس ــا لــاسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة
(اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة) ف ــي املـنـطـقــة وه ــي أن دعــم
ً
داع ــش وف ـصــائــل اإلره ـ ــاب سـيـشـكــل عــامــا
ي ـ ـتـ ــم إرضـ ـ ـ ـ ـ ــاخ بـ ـ ـش ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن خ ــال ــه
وإخـ ـ ـض ـ ــاع سـ ــوريـ ــا ل ـل ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة
واالعتراف بإسرائيل والتخلي عن القضية
الفلسطينية .ومع خروج اإلدارة األميركية
الـ ـق ــديـ ـم ــة (أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا) مـ ــن الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
م ـت ــأث ــرة بـ ـج ــراح خ ـط ـي ــرة أل ـح ـق ــت ب ـه ــا فــي
س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،م ـجــرجــرة نـفـسـهــا ج ــراء
فشلها الذريع (هي وحلفاؤها) في تحقيق
األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي رس ـم ـت ـه ــا (ال ـه ـي ـم ـن ــة عـلــى
س ــوري ــا) وتــوج ـيــه ضــربــة قــاضـيــة للنفوذ
اإليــرانــي ودور حــزب الـلــه ,تشعر الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة بــإحـبــاط شــديــد ,خــاصــة منذ
أن ف ــاز ت ــرام ــب .ل ـيــس ألن ت ــرام ــب ال يــدعــم
إسرائيل كليًا ودون تحفظ ،بل ألن للرئيس
ّ
تــرامــب وج ـهــة ن ـظــر ،م ـفــادهــا ،أن مــن يريد
أن يـحــارب داعــش واإلره ــاب عليه أن يدعم
الـحـكــومــة ال ـســوريــة وأن يـتـفــق مــع روسـيــا
حول ذلك.
وأم ــام هــذا ســارعــت الحكومة اإلسرائيلية
للعب دور أفعل في دعم داعش واإلرهابيني
ُ
ـف ذلـ ــك ،ب ــل أعـلـنــه لـيـبــرمــان وزي ــر
ول ــم ت ـخ ـ
ِ ّ
األمن الذي زل لسانه (ربما) عندما قال" :إن
شرطنا لوقف الحرب الدائرة في سوريا هو
رحيل بشار األسد" .وتالقى في موقفه هذا
مع "املعارضة" املسلحة واإلرهابيني وتركيا
الـ ـت ــي م ــا زالـ ـ ــت م ـت ـم ـس ـكــة ب ــذل ــك .والـ ـه ــدف
اإلس ــرائـ ـي ـل ــي واض ـ ـ ــح :ت ـن ـح ـيــة األس ـ ـ ــد ،هــو
مدخل العتراف سوريا بإسرائيل والتخلي
عن قضية فلسطني وقطع الروابط مع إيران.
وق ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة اإلسـ ـ ــراع
بالحلول مكان اإلدارة األميركية القديمة،

ورافــق ذلــك وتزامن معه ما بــدأ ُينشر علنًا
في الــواليــات املتحدة وهــو دور أميركا في
ّ
وتمدده( .وكان الحشد الشعبي
دعم داعش
في العراق والحكومة السورية وروسيا قد
أعلنت أكـثــر مــن مــرة أن غ ــارات األميركيني
ال تـسـتـهــدف داعـ ــش ،ب ــل ال ـق ــوات الـســوريــة

والعراقية ومواقع الجيشني).
التعديل الــذي أدخــل على االستراتيجية ال
ّ
يمس املوقف ،فقد كان وما زال دعم القوى
الساعية لتدمير سوريا ووحــدة أراضيها
ووحدة شعبها وجيشها .جاء التعديل ّ
كمًا
ُ
ونوعًا فالقرار الذي اتخذ له شقان:

الشق األول :زيادة الدعم بالسالح والذخائر
والصواريخ والطائرات املسيرة.
الـشــق الـثــانــي :املـشــاركــة الفعلية فــي ضرب
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــائــه ع ـلــى األرض
السورية.
ومحاولة فتح جبهة غير متوقعة لتشتيت

موقع القطاعات اإلنتاجية في «نهوض لبنان نحو دولة
موسى فريجي
ك ــان ل ــي ش ــرف ح ـضــور حـفــل إط ــاق كـتــاب
"نهوض لبنان" في السراي الكبير في 10/5
والحصول على نسخة منه ومــن ثـ ّـم قــراءة
ّ
العديد من فصوله .ال شك أن املشاركني في
كتابة الفصول هــم مــن خيرة خـبــراء لبنان
واإلنماء والعلوم والسياسة،
فيّ االقتصاد ُ
وأن أبحاثهم وخالصاتهم تستحق املتابعة
من ِقبل املجلس االقتصادي االجتماعي عن
طــريــق إحـيــاء ن ــدوات ملناقشة كــل موضوع
ع ـل ــى حـ ـ ــدة مـ ــع ال ـف ــاع ـل ــن فـ ــي ال ـق ـط ــاع ــات
ّ
املختلفة واملسؤولني ّفي الــوزارات ،لعل في
ذلك ما ُيفضي إلى تبني توصيات واتخاذ
قـ ـ ــرارات وإصـ ـ ــدار مــراس ـيــم وق ــوان ــن تنقل
ّ
املتردي إلى لبنان
لبنان من وضعه الحالي
املستقر الذي يتوق إليه كل مواطن.

ل ـف ـت ـن ــي بـ ـشـ ـك ـ ٍـل خـ ـ ــاص م ـع ــال ـج ــة أوضـ ـ ــاع
ال ـق ـط ــاع ــات اإلن ـت ــاج ـي ــة ،ال ـص ـنــاع ـيــة مـنـهــا
وال ــزراع ـي ــة وال ـت ــي يـشـكــل ال ـعــام ـلــون فيها
واملعتاشون منها غالبية سكان لبنان .فقد
غــابــت نـظــريــة حـمــايــة اإلن ـتــاج الــوطـنــي من
ً
املنافسة الخارجية غيابًا كامال من دون ّأن
ّ
ّ
يحل محلها أي توصية أو استنتاج يحفز
االستثمار ويخلق فــرص عمل فيها سوى
مطالبة الــدولــة بــاملـســانــدة وإح ـيــاء بــرامــج
التحسني ،األمــر الــذي ما زلنا ننتظره منذ
استقالل لبنان من دون جدوى.
ف ـع ـب ـث ــا ح ــاولـ ـن ــا ونـ ـ ـح ـ ــاول رفـ ـ ــع م ـس ـتــوى
اإلنتاج الوطني واالستثمار في القطاعات
ّ
اإلن ـت ــاج ـي ــة ف ــي ظ ـ ــل م ـن ــاف ـس ــة ش ــرس ــة مــن
املـسـتــوردات املــدعــوم إنتاجها وصادراتها
ّ
متقدمة ك ــدول أوروب ــا
مــن بـلــدان صناعية
والواليات املتحدة والصني وتركيا وغيرها.

ـاءات الكتاب
والــدلـيــل ال ــذي ورد فــي إح ـص ـ ً
هو العجز التجاري املتفاقم سنة بعد سنة
ُ
وتراجع مستوى التصدير وزيادة البطالة
وهجرة الرساميل والكفاءات.
ك ـي ــف ي ـم ـكــن ت ـح ـســن ال ـن ــوع ـي ــة وتـخـفـيــف
كلفة اإلنـتــاج فــي القطاعات اإلنتاجية من
دون املــرور بمراحل الخبرة املتراكمة على
ّ
م ـ ّـر ال ـس ـنــن وف ــي ظ ــل امل ـنــاف ـســة الــداخ ـل ـيــة
الـتــي هــي الـضــامــن لـلـحــؤول دون استغالل
للحماية الجمركية.
ُ
إذا أري ـ ـ َـد ِلـلـبـنــان أن يـنـتـقــل مــن فـئــة ال ــدول
دون النامية إلــى دول ــة نامية ثـ ّـم متطورة
ث ـ ّـم صـنــاعـيــة ف ــا ب ـ ّـد م ــن تـحـًفـيــز قـطــاعــاتــه
ّ
اإلنـتــاجـيــة وإل سيبقى دول ــة تــأكــل مـ ّـمــا ال
ُ
ِّ
ّ
تــزرع وتلبس مما ال تصنع وتصدر خيرة
شبابها للعمل والنهوض باقتصاد الدول
األخرى.

ـأت الـ ـكـ ـت ــاب ع ـل ــى ِذك ـ ـ ــر االحـ ـتـ ـك ــارات
لـ ــم ي ـ ـ ـ ِ
واالمتيازات القائمة في لبنان في مجاالت
م ـحـ ّـددة ،منها إنـتــاج اإلسـمـنــت والـكــابــات
الكهربائية وشركة طيران الشرق األوسط،
ن ــاه ـي ـك ــم ع ــن أرب ـ ـ ــاح امل ـ ـصـ ــارف ال ـت ـج ــار ّي ــة
عـلــى حـســاب الـ َّـديــن ال ـعــام امل ـتــراكــم ،مــع أنــه
لإلنصاف أتــى على ِذكــر مساوئ الوكاالت
الحصرية.
ّ
ّ
إن أسوأ ما تضمنه الكتاب حول القطاعات
اإلن ـتــاج ـيــة ه ــو م ــا ورد ف ــي خــاتـمـتــه حــول
"إعادة بناء الصناعة والزراعة" وتأكيد على
ضرورة ضمان تطبيق االتفاقات التجارية
القائمة وزي ــادة عــددهــا وتوفير الــدعــم من
خـ ــال الـ ـح ــواف ــز ومـ ـق ــاوم ــة دع ـ ـ ــوات زيـ ــادة
الحماية وتسريع إج ــراءات االنضمام إلى
منظمة التجارة العاملية.
ّ
إن ه ـكــذا اسـتـنـتــاج لـلـنـهــوض بــالـقـطــاعــات
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قـ ــوى ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وت ــوزي ـع ـه ــا وهــي
ج ـب ـه ــة ج ـ ـنـ ــوب سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ب ــالـ ـتـ ـح ــال ــف مــع
األط ـ ــراف الـعــربـيــة املـعـنـيــة وبــال ـت ـعــاون مع
بريطانيا التي وافقت على لعب هذا الدور
وأرس ـلــت ق ــوات خــاصــة إلــى جـنــوب سوريا
وال ــى مـنــاطــق ح ــدودي ــة عــراق ـيــة ـ ـ س ــوري ــة ـ

أردن ـيــة ُ(بـحــث هــذا املــوضــوع بــن العبادي
وامللقي في اللقاء الطارئ بينهما).
وقـ ـبـ ـض ــت ب ــري ـط ــان ـي ــا ثـ ـم ــن ذلـ ـ ــك ب ـتــوق ـيــع
عقود بمليارات ال ــدوالرات لتزويد السالح
وال ــذخ ــائ ــر (املـ ـح ـ ّـرم ــة دول ـ ـيـ ــا) لـلـسـعــوديــة
والخليج ،وبتأجير سفن حربية لهذه الدول

بدأت إسرائيل
تعديل
استراتيجيتها
منذ أن
استعاد
الجيش
السوري حلب

التعديل ال ّ
يمس
الموقف ،فقد كان
وما زال دعم القوى
الساعية لتدمير
سوريا (أ ف ب)

الستخدامها في حرب اليمن .وما التصعيد
الذي يشهده اليمن إال نتيجة وصول أولى
دف ـع ــات ه ــذه األس ـل ـحــة وال ــذخ ــائ ــر املـحــرمــة
دوليًا واستخدامها لضرب الشعب اليمني.
ت ـس ـعــى إس ــرائ ـي ــل ألن ت ـك ــون م ــن األط ـ ــراف
املقررة في مستقبل الشرق األوسط ،ولذلك
تدخل هــذه املـغــامــرة العسكرية السياسية
لتكون طرفًا يمسك بخيوط اإلرهابيني كما
تـفـعــل تــركـيــا اآلن وك ـمــا كــانــت تـفـعــل إدارة
أوب ــام ــا .ذل ــك أن حـكــومــة إســرائ ـيــل تتحدث
كما يتحدث أردوغـ ــان عــن ض ــرورة تعديل
الـ ـح ــدود ب ــن دول ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وذل ــك
يعني بالنسبة إلــى إسرائيل ضـ ّـم الجوالن
والضفة الغربية وطرد الفلسطينيني وإقامة
دول اليهود على أرض فلسطني بأكملها.
وستحتدم املعركة ،فــإيــران ليست معزولة
وليست ضعيفة .فقد تراجع ترامب وطلب
مــن أحــد مستشاريه أن يعلن أنــه سيلتزم
بــاالتـفــاق ال ـنــووي لكنه سـيــراقــب تصرفات
إيــران .وإليــران حليف روســي وآخــر صيني
ال يجرى الحديث عنه كثيرًا ،لكن تصعيد
األزمة بني الصني وترامب حول بحر الصني
ً
يجعل عالقة إيــران والصني أكثر ميال إلى
التقارب السريع.
ب ــدأت إســرائـيــل فــي تنفيذ تعديالتها على
استراتيجيتها منذ أن ّ
حرر الجيش العربي
ال ـســوري حـلــب .وقــامــت بــإرســال مساعدات
عـسـكــريــة لـتـجـمــع ال ـن ـصــرة ف ــي ري ــف حلب
الغربي واتصلت بقيادات إرهابية في إدلب،
وأوص ـلــت ذخــائــر إلــى مجموعات إرهابية
عـبــر الـقـنـيـطــرة وع ـبــر حـلـفــائـهــا ه ـنــاك إلــى
ريــف دمشق ،وذلــك بهدف إثــارة معارك في
ريف دمشق وبدء هجوم دموي على حلب.
لـكــن جـهــدهــا الـعـمـلــي األك ـب ــر مـنـصـ ّـب على
مـنــاطــق ج ـنــوب س ــوري ــا ،الـقـنـيـطــرة ودرع ــا
والسويداء ،وال يمكن أن تعتبر الغارة التي
اس ـت ـخــدمــت فـيـهــا إس ــرائ ـي ــل "اف  "35على
م ـطــار امل ــزة إال تـصـعـيـدًا فــي دخــولـهــا هــذه
املغامرة الدموية.
لن يخيف هذا التعديل أحدًا خاصة الجيش
الـ ـع ــرب ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـ ــذي ت ــدع ـم ــه روس ـي ــا
وإيران وحزب الله .لكن هذه االستراتيجية
ّ ُ
تتطلب ردًا ويجب أل تـتــرك ّلتأخذ مداها،
ألن حكومة إسرائيل ترى "بغض النظر عن
ّ
النتائج فــي ســوريــا ،أن األرب ــاح على أرض
إســرائـيــل مضمونة وستجنى مــن دون أن
يعترض أحد".
ه ــذا م ــن نــاح ـيــة ،لـكــن لــأمــر نــاحـيــة أخ ــرى
م ـه ـم ــة هـ ــي رؤي ـ ـ ــة االص ـ ـط ـ ــدام األك ـ ـيـ ــد بــن
استراتيجية إسرائيل هذه واالستراتيجية
ال ــروس ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط،
فـ ــإذا ك ــان الــرئ ـيــس بــوتــن يــرغــب بـعــاقــات
اح ـ ـتـ ــرام م ـت ـب ــادل م ــع واش ـن ـط ــن وإذا ك ــان
ّ
ت ــرام ــب ي ــرغ ــب ب ــإي ـج ــاد حـ ــل س ـي ــاس ــي فــي
سوريا ويريد ضرب داعش فعليًا ،فإن هذا
سيعني تضارب استراتيجية نتنياهو مع
استراتيجية بوتني.
وهذا األمر يجب أال ُيترك للتعاطي معه بعد
أن يقع ،بل ال بد من التخطيط ملواجهته قبل
أن يقع .وهذا يتطلب من موسكو أال تضيع
الــوقــت أو الـفــرص .فقد عــادت روسـيــا بقوة
إلــى الـشــرق األوســط عبر مواقفها املبدئية
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الرافضة لالستعمار واإلره ــاب واستغالل
ال ـش ـع ــوب .وبــدع ـم ـهــا س ــوري ــا ،ف ـت ـحــت لها
أبواب الشرق األوسط بعد أن أخرجها منه
ريـغــان ومــن ت ــاه .وال شــك أن روسـيــا تعلم
أن مفتاح السياسة في الشرق األوســط هو
موضوع فلسطني.
هذا من زاوية القوى التقدمية وقوى التحرر
وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ومـ ـن ــاهـ ـض ــة ال ـع ـن ـصــريــة
واإلم ـبــريــال ـيــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة .ل ـكــن الــوجــه
اآلخــر أو الــزاويــة األخ ــرى لقضية فلسطني
هــي إســرائـيــل .ف ــإذا اعتبر أن امل ـبــادئ التي
ذك ــرن ــا ال ت ــزي ــد ف ــي ح ـس ــاب "الـ ـقـ ـب ــان" هــذه
ّ
األي ــام ،ف ــإن اهـتـمــام اإلمـبــريــالـيــة بإسرائيل
ودعـ ـمـ ـه ــا ل ـه ــا وت ـس ـل ـي ـح ـهــا وم ـســاعــدت ـهــا
اقتصاديًا والسكوت على جرائمها يجعل
إس ــرائـ ـي ــل وحـ ـش ــا ال ي ـن ـض ـبــط مل ــدرب ـي ــه أو
صانعيه ،وقــد يتصرف بما يجلب الدمار
والخراب على نطاق واسع.
ف ــي ال ـتــاســع وال ـع ـشــريــن م ــن أي ــار  1988تم
االتفاق بني ريغان وغورباتشيف على حل
الدولتني ،ومنذ ذلك التاريخ تقوم إسرائيل
ب ــاالسـ ـتـ ـي ــاء عـ ـل ــى األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
وتهويد فلسطني وتسعى لسلب كل األرض
ب ـم ــا ف ـي ـهــا أرض ال ـك ـن ـي ـســة األرث ــوذك ـس ـي ــة
الروسية.
استراتيجية موسكو يجب أن تستفيد من
ال ـفــرصــة ال ـســان ـحــة ،لـيـبـيــا وم ـصــر والـيـمــن
والعراق .إن لدى موسكو فرصة ال تعوض
فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـت ـ ــوازن فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
ب ـح ـيــث ال ي ـك ــون الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ضـحـيــة
ت ـح ـكــم دولـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة إم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـتــوجــه
واأله ــداف كــالــواليــات املـتـحــدة .فمصر تمر
بمرحلة انتقالية صعبة وتخضع لضغوط
لتركيعها وإبقائها ضمن املعسكر الراضخ
لإلمبرياليني وأعوانهم .وهــي بحاجة إلى
دعم روسيا على صعيدي محاربة اإلرهاب
وال ـب ـن ــاء االقـ ـتـ ـص ــادي ،وكـ ــون لـيـبـيــا ج ــارة
مصر هي األخرى بحاجة إلى دعم موسكو
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي لـ ـ ــإرهـ ـ ــاب وتـ ـجـ ـنـ ـي ــب س ـي ـط ــرة
اإلم ـبــريــال ـيــن ع ـلــى ث ــروات ـه ــا ،ف ــإن روس ـيــا
ق ــادرة على إقــامــة حلف كبير تستثمر فيه
روس ـيــا عــاقــاتـهــا بـمـصــر ولـيـبـيــا ملـحــاربــة
اإلرهاب وللتعاون االقتصادي الذي يراعي
ح ـقــوق ال ـش ـعــوب وي ـخ ــدم مـصــالــح روسـيــا
وشعوب املنطقة دون نهب واستغالل .وهذا
سيوسع دائ ــرة الحلف املتصدي لــإرهــاب
وال ـ ـ ـتـ ـ ــواق ل ـل ـت ـق ــدم وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء واالسـ ـتـ ـق ــال
االقتصادي.
أم ـ ــا ال ـ ـعـ ــراق ف ـ ــإن الـ ـع ــراقـ ـي ــن ي ـع ـل ـم ــون أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـتــي ت ـســاعــدهــم بــاســم
التحالف من جهة ترسل مزيدًا من القوات
إل ــى الـ ـع ــراق ،لـكـنـهــا ت ـقــوم ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
بدعم داعــش لكي تبقى قبضتها متمسكة
ب ــال ـع ــراق وثـ ــرواتـ ــه ،وت ـش ـكــل روس ـي ــا حبل
نجاة للعراق ال بد من مـ ّـده له حتى يمسك
به.
ل ـكــن ال ـ ــذي س ـي ـبــرز ك ـث ـي ـرًا ع ـلــى ضـ ــوء رفــع
وت ـي ــرة ال ـتــآمــر الـصـهـيــونــي ه ــو امل ــوض ــوع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ...وهـ ــذا يـسـتــدعــي التخطيط
وعدم االكتفاء بدعوة عباس ونتنياهو إلى
موسكو!
* كاتب سياسي فلسطيني

اإلنماء»
ّ
اإلنتاجية اللبنانية إنما يستهدف تحسني
قــدرة لبنان لزيادة صــادراتــه .حبذا لو كان
ّ
املستنتج غاب عن تحليله
ذلك ممكنًا .لكن
ِ
سبب تـ ُ
ـراجــع ال ـص ــادرات وزي ــادة ال ــواردات
ّ
وبالتالي زي ــادة عجز املـيــزان الـتـجــاري .إن
السبب يعود إلى كلفة اإلنتاج املرتفعة في
لبنان ألسباب يعرفها الجميع وليس لغياب
ُّ
التردد في
املهارات أو القدرات العمالنية أو
الشرسة
املنافسة
االسـتـثـمــار بــل هــربــا مــن
ِ
منتجات مستوردة من دول كلفتها أقل
مع
ّ
ألسباب تدني كلفة الطاقة والعمالة والدعم
املباشر ودعــم ُالتصدير األمــر غير املتوفر
في لبنان .وإذا أ َ
ريد من التوصية االستثمار
َ
باالنفتاح ّ
والسير بالعوملة إلى آخر املطاف،
ّ
ـاص بــالـسـيــر في
ف ــإن مـطــالـبــة ال ـق ـطــاع ال ـخـ ّ
العمل بالقطاعات اإلنتاجية إنما هو ضرب
من الخيال بدليل فشل هذه السياسة طيلة

ُ
ربع قرن من اعتمادها .هذا ناهيكم عن عدم
قدرة الدولة على تحقيق أي من التوصيات
املطلوبة منها ،من دعم ِلنتجات ذات قيمة
ُمضافة عالية (وال ندري ما هي؟) أو تبسيط
الـبـيــروقــراطـ ّـيــة اإلداريـ ــة أو اسـتـقــرار البيئة
ّ
املــالـيــة وغـيــرهــا .ف ــإن االعـتـمــاد على الــدولــة
في أي من هذه األمنيات هو ملهاة لإلبقاء
عـلــى سـيــاســة خـنــق ال ـق ـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة
الـلـبـنــانـيــة ودع ــم االس ـت ـيــراد واإلب ـق ــاء على
ُّ
حالة التخلف .أي أنها دعــوة خبيثة تخدم
املصدرين والعدو على ّ
ّ
حد سواء.
ُّ
ّ
قائل بأن الحماية َالجمركية ستؤدي إلى
كل
ٍ
ٌ
ّ
رفع سعر املنتجات املحمية هو قــول باطل
ّ
ألن زيادة سعر أي منتج مستورد هي دائمًا
ّ
مبررة لهؤالء بحجة زيــادة سعرها عامليًا؛
أمـ ــا إذا جـ ــاء رفـ ــع ال ـس ـعــر جــزئ ـيــا لتحفيز
ٌ
االسـتـثـمــار وخـلــق ف ــرص الـعـمــل فـهــو عمل

إذا ُأ َ
ريد
االنتقال
نحو الدول
ّالنامية فال
بد من تحفيز
اإلنتاجية

ّ
ّ
بــاطــل .يجب أل يخفى على أحــد أن الغالء
أو الرخص هو مؤشر نسبي وليس مطلقًا.
إنه نسبة إلى دخل الفرد .فما معنى املنتج
ّ
الرخيص ملن ليست لديه فرصة عمل أو أن
ٍّ
دخله متدن جدًا.
َ
كفانا تلطيًا خلف العولة التي قادتنا إلى
ال ـت ــراج ــع م ـنــذ اع ـت ـمــادهــا ف ــي أوائ ـ ــل الـعـقــد
األخير من القرن املاضي .فلو َكان مفعولها
إي ـجــاب ـيــا طـيـلــة ربـ ــع قـ ــرن ل ـب ــان ــت الـنـتــائــج
االقتصادية منذ سنوات .لكنها أتت بإقفال
ُ
وتراجع في إنتاج غذائنا
صناعات عديدة
حتى ِبتنا نستورد  %85من طعامنا.
لقد آن األوان ألن ّ
نغير من سياسة التعاطي
ُ
بوضعها تنافس
مع القطاعات اإلنتاجية
ِ
املـ ـسـ ـت ــوردات وت ـت ــراج ــع أمــام ـهــا لــأسـبــاب
الـ ـ ـت ـ ــي ًذك ـ ـ ــرن ـ ـ ــا ،إلـ ـ ـ ــى س ـ ـيـ ــا ّسـ ــة ح ـم ــاي ـت ـه ــا
حـمــايــة جمركية فاعلة تحفز املستثمرين

ّ
ّ
املحمية .ال يترتب
لالستثمار في املجاالت
ّ
ع ـلــى ال ــدول ــة ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن إل الـتـشــريــع
املالئم من دون أي مطلب آخر منها .حينها
ســوف نــرى اللبنانيني الناجحني فــي عالم
ـام ـلــن
االغ ـ ـتـ ــراب يـ ـت ــواف ــدون إلـ ــى ل ـب ـنــان حـ ِ
معهم مدخراتهم وخبراتهم كي يستثمروا
فـ ــي امل ـ ـجـ ــاالت امل ـح ـم ـ ّـي ــة كـ ــي ي ـن ـت ـج ــوا فـيــه
ويبيعوا منتجاتهم في األســواق اللبنانية
ً
َ
املستورد منها من
التي تعتمد أصــا على
َ
دون ال ـحــاجــة إل ــى طـ ـ ُـرق أب ـ ــواب الـتـصــديــر
ومواجهة املواصفات املغالى بها والعراقيل
التي ال حدود لها.
هكذا ،وهكذا فقط ،يمكننا تحفيز االستثمار
فــي القطاعات اإلنتاجية وتخفيف العجز
فـ ــي املـ ـ ـي ـ ــزان الـ ـتـ ـجـ ــاري واسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب آالف
ّ
والحد من البطالة.
الكفاءات املهاجرة
* كاتب لبناني
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الجيش يسعى إلى تثبيت النقاط

معركة المصير
مستمرة في دير الزور

تتواصل المعارك العنيفة في دير الــزور،
وسط استماتة تنظيم «داعش» للسيطرة
على المطار وإخــراج جزء شديد األهمية
من المدينة عن سيطرة الجيش السوري،
في مقابل سعي الجيش إلى تثبيت نقاط
التماس كمرحلة أولى .وتحظى معركة
دير الزور بصفة «المصيرية» بامتياز ،سواء
في ما يتعلق بمفاعيلها العسكرية ،أو
ما يرتبط بالمشهد العام للصراع
صهيب عنجريني
ّ
فـ ــي ت ــوق ـي ــت ب ــال ــغ ال ــت ـع ـق ـي ــد ،تــأتــي
محاوالت تنظيم «داعش» املستميتة
ّ
جغرافي جديد في دير
لتثبيت واقع
الـ ـ ــزور ،واقـ ــع ي ـت ـجــاوز املــدي ـنــة بحد
ذات ـه ــا إل ــى ش ــرق س ــوري ــا فشمالها.

ـال ال ـح ــرب
ودف ـ ـعـ ــت دي ـ ــر الـً ـ ـ ــزور خ ـ ـ ً
أثـ ـم ــان ــا ب ــاهـ ـظ ــة ،ض ــريـ ـب ــة ملــوقـعـهــا
ّ
الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،س ـ ـ ــواء فـ ــي مـ ــا ي ـت ـعــلــق
بــالـشــريــط الـ ـح ــدودي ال ـطــويــل ال ــذي
ّ
يربط ريفها بــالـعــراق ،أو مــا يتصل
ب ـخــري ـطــة ال ـس ـي ـطــرة ال ـت ــي أفــرزت ـهــا
ـاس مع
ال ـحــرب ووضـعـتـهــا عـلــى ت ـمـ ٍ
«عــاص ـمــة ال ـخــافــة» ف ــي ال ـ ّـرق ــة ومــع
م ـ ـسـ ــاحـ ــات مـ ـفـ ـت ــوح ــة م ـ ــن الـ ـب ــادي ــة
ّ
ّ
املمتدة حتى حمص غربًا
السورية
ّ
وإل ــى الـحــدود األردنــيــة جنوبًا ،كما
مــع مـعـ ًـاقــل التنظيمات الـكــرديــة في
الحسكة.
األه ـم ـ ّـي ــة االس ـت ـث ـنــائـ ّـيــة لـلـمـحــافـظــة
ّ
التمسك
دفعت الجيش السوري إلى
بمناطق سيطرة فيها على امـتــداد
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،رغ ـ ــم ص ـعــوبــة
امل ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة ،وتـ ـع ــرض ــت هـ ـ ــذه امل ـن ــاط ــق
م ـ ّـرة إثــر م ـ ّـرة لقضم مــن قبل تنظيم
ً
وصوال إلى املعارك ّ
الراهنة
«داعش»،
الـتــي بــاتــت تـهـ ّـدد مــا بقي منها ،وال

عدد من قاذفات «سو ـ  »24يستعد للعودة إلى روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس ،أن عددًا من قاذفات
«سو 24-إم» ووحدات طبية عسكرية موجودة في قاعدة
حميميم الجوية ،تستعد للعودة إلى روسيا خالل وقت
قصير.
وقال قائد القوات الروسية املنتشرة في سوريا ،الفريق
أول أندريه كارتابولوف ،في بيان رسمي« :بموجب القرار
الذي اتخذه القائد األعلى (للقوات الروسية) ،الرئيس
الروسي فالديمير بوتني ،تستمر عملية تقليص تشكيلة
املجموعة التابعة لقواتنا العسكرية في الجمهورية
العربية السورية» .وأضاف« :في أيام قريبة ،ستستكمل
عملية عودة عدد من الطائرات الروسية وتشكيلة الفريق
الطبي ذي املهمات الخاصة إلى موقع املرابطة الدائمة».
(األخبار)

ّ
سيما املطار ومقر اللواء .137
ّ
وثــمــة نقاط كثيرة تستدعي اإلشــارة
ّ
املصيرية
إليها في أي مقاربة للمعركة
ال ـ ّـدائ ــرة مـنــذ ّأيـ ــام ،يــأتــي عـلــى رأسـهــا
انعقاد
التوقيت على مسافة ّأيــام من
ّ
ُ ّ
محادثات آستانة التي تشكل ً(بغض
النظر عن نتائجها) عالمة فارقة لجهة
تقارب الالعبني الروسي والتركي غير
امل ـس ـب ــوق ،ك ـمــا ع ـلــى م ـســافــة قـصـيــرة
ّ
ّ
األميركية الجديدة
مــن تسلم اإلدارة
مهماتها .وتـ ّتـشــارك معطيات كثيرة
فــي ترجيح كــفــة شـهــري شـبــاط وآذار
ّ
ّ
زمانيًا ّ
مهمًا
املقبلني ليشكال مفترقًا
ّ
في مشهد الحرب السورية في خضم
ت ــداخ ــل م ـصــالــح وأجـ ـن ــدات الــاعـبــن
الــدول ـيــن واإلق ـل ـي ـم ـيــن ،حـتــى ضمن
املعسكر الواحد.
ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ت ـج ـه ــد ب ـعــض
حامل
األطــراف في الدفع إلى تشكيل
ٍ
م ـي ــدان ـ ّـي ي ـضــع ال ـج ـغــراف ـيــا ال ـســوريــة
بدورها أمام مفترق حاسم .وكعادته،
ّ
املتطرف كما حضر
يحضر التنظيم
ّ
ّ
فــي مـعـظــم املـفــاصــل امل ـيــدانــيــة املـهــمــة
ف ــي املـش ـهــد الـ ـس ــوري .وم ــن امل ـعــروف
ع ــن «داع ـ ـ ــش» ب ــراع ـت ــه ف ــي اسـتـثـمــار
ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـت ــي ي ــزخ ــر ب ـهــا املـلــف
ال ـســوري ،وإج ــادة تسخيرها لخدمة
خططه ومصالحه .وتـبــدو السيطرة
عـ ـل ــى ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور أهـ ـم ـ ّـي ــة وجـ ــوديـ ــة
للتنظيم في مرحلة يوشك فيها على
ّ
األهمية في
خسارة تموضعات بالغة
ال ـج ــوار ال ـعــراقــي ،ويـسـتـعـ ّـد ملــواجـهــة
جديدة على معقله السوري
هجمات ّ
مرجحًا ّأن ّ
ـرقــة) ،يبدو ّ
العد
األبــرز (الـ
العكسي لها سيبدأ فــي عهد اإلدارة
ّ
األميركية الجديدة.
ويبدو الفتًا في هذا السياق أن هجوم
ُ
الـتـنـظـيــم ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ق ــد اســتـبــق
ض ــب
ب ــانـ ـخـ ـف ــاض زخ ـ ـ ــم مـ ـ ـع ـ ــارك «غ ـ ّ
الـ ـ ـف ـ ــرات» الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن تـشــنـهــا
ّ
الديموقراطية» تحت
«ق ـ ّـوات ســوريــا
«التحالف الدولي» في الريف
إشراف
ّ
الـشـمــالــي ل ـلــرقــة ،األم ــر ال ــذي ينطبق

ّ
ميداني يضع
حامل
تجهد أطراف في الدفع إلى تشكيل
ٍ
الجغرافيا السورية أمام مفترق حاسم (أرشيف ــ أ ف ب)

أي ـض ــا ع ـلــى ع ـم ـلـ ّـيــات «درع ال ـف ــرات»
ّ
التركية .وينبغي األخــذ في االعتبار
ّ
أن نـجــاح التنظيم فــي الــوصــول إلــى
مـبـتـغــاه وال ـ ّس ـي ـطــرة ع ـلــى ك ــام ــل ديــر
الزور قد يؤثر تاليًا بمسارات املعارك
في مناطق أخــرى ،مثل تدمر والباب،
وحـ ـت ــى ال ـح ـس ـكــة الـ ـت ــي س ـت ـغ ــدو فــي
ملمح في
حال خسارة دير
الزور آخر ّ
ّ
السورية في الشرق.
حضور الدولة
وتأسيسًا على كل ما سبق ،يبدو ّ
جليًا
ّ
ّ
الحالية ليست
أن معركة ديــر ال ــزور
معركة ّأيام عابرة ،بقدر ما هي حلقة
ّ
في سلسلة ُيخطط الستمرارها على
املدى املنظور .وخالفًا ملا تذهب إليه
بعض ال ـق ــراءات ،يـبــدو مــن املستبعد
أن تفضي املعارك الراهنة إلى خسارة
الجيش السوري كل مناطق سيطرته،
كـمــا ُيستبعد مـقــابــل ذل ــك أن تنتهي
بعودة خريطة السيطرة إلى ما كانت
عليه .وفيما يواصل الجيش السوري
سعيه إلــى امـتـصــاص الــزخــم الكبير
لهجوم التنظيم املتطرف ،و«تثبيت
الخسائر» عند حدود ّ
معينة كمرحلة
أولــى الحـتــواء املخطط ،يـبــرز حرص
التنظيم على تنويع وسائل الهجوم
ومـ ـح ــاوره وال ـع ـمــل ع ـلــى ق ـضــم أكـبــر
م ـس ــاح ــة م ـم ـك ـنــة ق ـب ــل االلـ ـتـ ـف ــات إلــى
تثبيت السيطرة واالستعداد لجولة
تالية.

ّ
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات امل ـت ــواف ــرة إل ــى أن
خ ـطــط ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـت ـط ــرف سـتـسـعــى
خـ ــال ّ
األيـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة إلـ ــى ال ـس ـي ـطــرة
ّ
فــي الــدرجــة األول ــى على حــي هرابش
ـوق م ـح ـك ــم ح ـ ــول م ـط ــار
وضـ ـ ـ ــرب طـ ـ ـ ـ ٍ
دي ــر الـ ـ ــزور ،وال ـع ـمــل ب ــال ـت ــوازي على
الوصول إلــى منطقة البانوراما على
امل ـحــور امل ـقــابــل (م ـحــور ّ ال ـل ــواء .)137
وض ـمــن ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،كــثــف «داعـ ــش»
أمس هجماته على طريق بورسعيد،
واستهداف نقاط ّ
مهمة مثل الجمارك
ّ
ومـعــامــل ال ـب ـلــوك ،ن ـظ ـرًا إل ــى األهـمــيــة
ّ
االستراتيجية لهذا الطريق (األخبار،
العدد .)3081
فــي املـقــابــل ،يسعى الجيش الـســوري
إلى تحويل املناطق التي ّ
تقدم إليها

عسكري:
مصدر
ّ
بعكس ما يظنه
ُالبعض ،هكذا معارك ال
تحسم في ساعات

العراق

عمليات الموصل تنتقل إلى غرب دجلة
بـ ــدأت الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ف ــي مــديـنــة
الموصل بنقل عملياتها إلــى غــرب نهر
دجلة الــذي ّ
يقسم المدينة ،في وقت
دعــا فيه حـيــدر الـعـبــادي دول التحالف
اإلســامــي الــذي تـقــوده السعودية إلى
المشاركة في «إعــادة االستقرار وإعمار
المدن المحررة من داعش»
أصابت قيادة «العمليات املشتركة» في
تقديرها ،األسبوع املاضي ،بإمكانية
السيطرة على املقطع الشرقي ملدينة
املــوصــل فــي غـضــون أس ـبــوعــنٍّ ،
كحد
أقصى ،إذ أكدت «العمليات» أمس ،أن
أح ـيــاء الــرشـيــديــة وال ـعــربــي ومـيـســان
والغابات تفصل القوات العراقية عن
إع ــان «تـحــريــر كــامــل املـقـطــع الشرقي
ل ـل ـمــدي ـنــة» ،ال ــواق ــع ش ــرق ن ـهــر دج ـلــة،
وفق املتحدث باسمها العميد يحيى
رسول.

وشرح رسول أن «القوات استعادت 61
ّ
حيًا في املقطع الشرقي من أصل ،»65
فـيـمــا بـسـطــت سـيـطــرتـهــا أمـ ــس ،على
منطقتي النعمانية والعطشانة ،إثر
مواجهات عنيفة ضد مسلحي تنظيم
«داع ــش» ،كما أعلنت سيطرتها على
حي املهندسني.
عـمـلـيــا ،سـيـمـنــح اإلنـ ـج ــاز ،الـ ــذي جــاء
متأخرًا (بعد ثالثة أشهر تقريبًا من
انطالق عمليات «قادمون يا نينوى»)،
وقتًا للقوات املهاجمة إلعــادة ترتيب
صفوفها ،ولوضع القيادة العسكرية
ّ
ملساتها األخ ـيــرة عـلــى خــطــة الهجوم
على املقطع الـغــربــي للموصل .كذلك،
سـ ـتـ ـك ــون امل ــرحـ ـل ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة مـ ــوازيـ ــة
للمرحلة السادسة من عمليات غربي
امل ــوص ــل ،ب ــإع ــادة ال ــزخ ــم إل ــى محيط
تلعفر ومحيطها ،خصوصًا مــع ّ
نية
ق ـ ـيـ ــادة «الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ت ـطــويــق
األخيرة والدخول إليها.
ّ
وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا مـ ــا أك ـ ـ ـ ــده األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
لـ«منظمة بــدر» هــادي العامري أمس،
حينما قــال إن «عملية تحرير قضاء

سيمنح هذا اإلنجاز رغم أنه متأخر وقتًا إلعادة ترتيب الصفوف والخطط (أ ف ب)

الـ ـح ــويـ ـج ــة (فـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ك ــرك ــوك)
س ـت ـن ـط ـل ــق بـ ـع ــد عـ ـمـ ـلـ ـي ــات امل ــوص ــل
مباشرة» ،مرجعًا السبب إلى صعوبة
تــرك املــوصــل والـعــودة إلــى الحويجة،
وتقسيم الجهد بينهما.
في وقت متزامن ،تحدث رئيس الوزراء
حيدر العبادي ،عن «االنتصارات التي

تحققها الـقــوات األمنية املشتركة في
ّ
معركة تحرير مدينة املوصل» ،مؤكدًا
أن «عـمـلـيــات الـتـحــريــر ب ــدأت تتحول
إلى املقطع الغربي من املدينة».
وفي موقف الفت ،دعا العبادي أمس،
دول «التحالف اإلسالمي» الذي تقوده
الـسـعــوديــة ،إل ــى املـشــاركــة فــي «إع ــادة

االس ـت ـقــرار وإع ـمــار امل ــدن امل ـحــررة من
داعـ ــش» ،داع ـيــا تـلــك ال ــدول إل ــى «دعــم
ّ
العراق وفقًا لهذا التصور ،الذي يعزز
العالقات بني الدول ويسهم مع العراق
في مواجهة اإلرهاب».
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أع ـلــن ال ـع ـبــادي ق ــرار
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ت ــأج ـي ــل ان ـت ـخــابــات
مجلس املحافظات إلى السادس عشر
من أيلول املقبل .وارتبط قــرار تأجيل
االنتخابات من شهر نيسان ّإلى أيلول
بانتهاء معركة املوصل ،إذ تقدر بغداد
أن اسـتـعــادة املــديـنــة سـتـكــون بحلول
ّأيار املقبل.
ّ
وك ــان مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ق ــد ص ــوت في
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ع ـلــى م ـشــروع
قانون انتخابات مجالس املحافظات
واألقضية بعد إجــراء تعديالت عليه،
وقت انقسمت فيه القوى السياسية
في ٍ
بــن مطالب بتأجيلها وبدمجها مع
االنتخابات النيابية املقررة في العام
املقبل ،وبني من دعا إلى تنظيمها في
ّ
املحدد.
وقتها
(األخبار)
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مالمح أستانة تبدأ بالظهور:
وقف إطالق النار بضمانة «القبعات الزرق»؟

التنظيم أخ ـي ـرًا إل ــى نـقــاط اسـتـنــزاف
م ـف ـت ــوح ــة مـ ــع الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـثـبـيــت
خـ ـ ـط ـ ــوط ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس وعـ ـ ـ ـ ــدم خ ـ ـسـ ــارة
امل ــزي ــد م ــن ال ـن ـق ــاط ،ت ـم ـه ـي ـدًا ملــرحـلــة
الحقة يفترض ُ أن تشهد العمل على
ّ
اسـتـعــادة مــا خـ ِـســر .ويـتـطــلــب نجاح
مــرح ـلــة «تـثـبـيــت ال ـخ ـس ــارة» تكثيفًا
ّ
ّ
الجوية ،سواء على
إضافيًا للطلعات
م ـح ــاور ال ـق ـتــال ال ـقــري ـبــة ،أو خـطـ ّـوط
«داعـ ـ ــش» الـخـلـفـ ّـيــة ال ـتــي ل ــم تـتــوقــف
طـ ـ ــوال ال ـه ـج ــوم ع ــن الـ ـ ــزج ب ـمــوجــات
متالحقة من املهاجمني.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ق ـ ـيـ ــادي
ّ
لــ«األخـبــار» إن «األم ــور على جبهات
دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ف ـ ــي ن ـ ـطـ ــاق الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة،
ُ
وم ـ ـع ـ ــارك مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال تـ ـحـ ـس ــم فــي
ّ
ساعات كما يظن البعض» .ويضيف:
«كـ ـس ــر زخـ ـ ــم الـ ـهـ ـج ــوم األول وعـ ــدم
االنـكـفــاء الـكـلـ ّـي لعبا دورًا كـبـيـرًا في
ت ــوازن الـقــوات على مختلف املـحــاور
وح ـف ــظ ال ـ ــروح ال ـق ـتــالـ ّـيــة ،ف ــي مـقــابــل
ِ
أثـ ـ ٍـر ع ـك ـسـ ّـي ع ـلــى اإلره ــاب ـ ّـي ــن الــذيــن
يـخـســرون فــي كــل ســاعــة أع ــدادًا أكبر
مــن الـســاعــة الـتــي سبقتها» .املـصــدر
ّ ّ
أكد أن «أبطال الجيش في دير الزور
الــذيــن خـبــروا إرهــابـيــي داع ــش طــوال
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ي ـع ــرف ــون تـمــامــا
كيف يديرون املعركة ويخوضونها،
والعبرة في الخواتيم».

مع بــدء العد التنازلي ملوعد محادثات
أستانة املرتقبة فــي الثالث والعشرين
م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ب ـ ـ ـ ــدأت م ــام ــح
املـحــادثــات بالظهور بشكل أوض ــح من
نــاح ـيــة ال ـخ ـط ــوط ال ـعــري ـضــة ل ــأط ــراف
ال ـت ــي سـتـحـضــر االج ـت ـم ــاع ،ومـسـتــوى
التمثيل املنتظر ،رغــم الضبابية حول
تفاصيل األجندة التي ستناقش خالله،
وإن كان األكيد والثابت فيها هو العمل
على تثبيت وقف إطالق النار وصياغة
آلية واضحة لضمانه.
وت ـع ـك ــس ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـت ــي رش ـحــت
عـ ــن الـ ـط ــرف ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ال ـح ـك ــوم ــي
واملعارض ،نوعًا من التباين في وجهات
الـنـظــر ح ــول أه ـ ــداف االج ـت ـم ــاع؛ ففيما
ت ـص ـ ّـر ال ـف ـصــائــل امل ـع ــارض ــة ع ـلــى أنـهــا
معنية بــالـتــوصــل إل ــى صـيـغــة لتثبيت
وقــف إطــاق الـنــار مــن دون الــدخــول في
أي مفاوضات سياسية ،تشير املعطيات
م ــن ال ـجــانــب ال ـح ـكــومــي إل ــى أن دمـشــق
معنية بإقرار اتفاق إطالق نار من شأنه
دفع املسار السياسي ،ال أن يكون فرصة
إلعادة هيكلة الفصائل املسلحة.
ومـ ـ ـ ــع مـ ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــاف عـ ـل ــى مــا
سـيـلــي ات ـف ــاق ال ـه ــدن ــة ،كـشـفــت م ـصــادر
ّ
ديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة م ــط ـل ـع ــة لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»
أن مـ ــا س ـي ـج ــري ن ـق ــاش ــه فـ ــي أس ـت ــان ــة
يتضمن اتـفــاقــا لــوقــف إط ــاق ال ـنــار مع
آل ـي ــة واضـ ـح ــة تـتـضـمــن ن ـشــر مــراق ـبــن
(القبعات ال ــزرق) لــإشــراف على حسن
تـنـفـيــذه وتــوثـيــق االن ـت ـهــاكــات فــي حــال
حــدثــت .وتـشـيــر امل ـص ــادر إل ــى أن هوية
املراقبني ستكون نقطة أساسية في آلية
ض ـمــان تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ،ل ــوج ــود اتـفــاق
ع ـلــى أن ي ـكــون هـ ــؤالء تــاب ـعــن ألط ــراف
ّ
معنية برعاية وضمان الهدنة في حال
تــوقـيـعـهــا ،وتـمـلــك آل ـيــات للضغط على
ّ
األطراف ،تمكنها من معالجة الخروقات
بشكل جيد.
و ّي ـت ـقــاطــع م ــا س ـبــق م ــع الـصـيـغــة الـتــي
ّ
وقعتها كــل من روسيا وتركيا وإيــران،
وال ـ ـتـ ــي ت ــؤك ــد اسـ ـتـ ـع ــداد الـ ـبـ ـل ــدان ألن
«تـ ـك ــون ض ــام ـن ــة» ألي اتـ ـف ــاق ي ـتــوافــق
عـلـيــه ال ـط ــرف ــان الـ ـس ــوري ــان ،الـحـكــومــي
واملعارض ،كما قد ّ
يفسر ذلك الترحيب
املفاجئ باملحادثات
الغربي واألوروبي ّ
فــي أس ـتــانــة ،بـعــد تـعــنــت وإصـ ــرار على
أن مسار الحل واملحادثات الــذي تم في
ً
جنيف قبال هو الوحيد املؤهل لدعمها.
ومن الالفت مع اقتراب موعد املحادثات،

أعلنت طهران
معارضتها دعوة
واشنطن إلى أستانة

وال ـك ـشــف ع ــن دعـ ــوة اإلدارة األمـيــركـيــة
الـجــديــدة إل ــى حـضــورهــا ،املــوقــف الــذي
خرج من طهران أمس ،على لسان وزير
الخارجية محمد جواد ظريف ،إذ أوضح
أن ب ـ ــاده تـ ـع ــارض م ـش ــارك ــة ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية فــي املـحــادثــات «ولــم
ّ
توجه دعوة إليها» ،وفق ما نقلت وكالة
«تسنيم» اإليرانية.
وف ــي امل ـق ــاب ــل ،أشـ ــار الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
حـســن روح ــان ــي إل ــى أن ب ــاده «تسعى
ف ــي م ـب ــاح ـث ــات أس ـت ــان ــة إلـ ــى اس ـت ـم ــرار
املـبــاحـثــات الـســوريــة ـ ـ ال ـســوريــة» ،الفتًا
إلــى أن طـهــران «م ـســرورة لــوقــف إطــاق
الـ ـن ــار ،وت ـع ـت ـبــره خ ـط ــوة إي ـجــاب ـيــة بني
الحكومة السورية وبعض املجموعات
وليس كلها ،باستثناء (داعش) و(جبهة
النصرة)» .ورأى أن «الجميع يسعى إلى
أن ال تكون الخطوة األولــى في أستانة
هي األخيرة» ،مشددًا على أنه «ال يحق
ً
ألحـ ــد اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ب ـ ــدال م ــن الـشـعــب
ّ
ال ـس ــوري ،وعـلـيـنــا تــوفـيــر ج ــو مناسب
النتخابات حرة ونزيهة في سوريا».
وخــافــا ملــوقــف ط ـه ــران ،أب ــدت موسكو
اهـ ـتـ ـم ــام ــا ب ــاملـ ـش ــارك ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات املـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة ،إذ أك ـ ـ ــد وزي ـ ــر
الخارجية الروسي سيرغي الفــروف أن
بالده «تأمل أن تتمكن اإلدارة األميركية
ال ـج ــدي ــدة م ــن ق ـبــول ه ــذه ال ــدع ــوة ،وأن
يكون لخبرائها تمثيل على أي مستوى
مناسب بالنسبة إليهم» .وفي السياق،
أعـلــن الف ــروف ،فــي مؤتمر صحافي ،أن
«أح ــد أهـ ــداف ل ـقــاء أسـتــانــة هــو تثبيت
وقف إطالق النار» ،مضيفًا أنه سيكون
فــرصــة لـ ــ«إش ــراك ق ــادة للمقاتلني على
األرض فــي العملية الـسـيــاسـيــة» .وقــال
«حصر الئحة الحاضرين
إنه يجب عدم
ّ
باملجموعات التي وقعت في  29كانون
االول ،بل يجب أن يتمكن الراغبون في

االنضمام من القيام بذلك» .وأشــار إلى
أن املبادرة «فتحت الطريق أمام توقيع
الـحـكــومــة ال ـســوريــة عـلــى اتـفــاقـيــات مع
ال ـق ــادة املـيــدانـيــن لـلـجــزء الــرئـيـســي من
ّ
املـعــارضــة املسلحة ،وهــو مــا مكننا من
الـتـقــدم خـطــوة مهمة ج ـدًا إل ــى األم ــام»،
وذلك رغم أنه قال إن لدى بالده معلومات
تفيد ب ــأن «بـعــض ال ــدول الـغــربـيــة التي
تشعر بأنها ّ
مهمشة ،ستحاول زعزعة
هذه االتفاقات».
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة «ري ــا
ن ــوف ــوسـ ـت ــي» الـ ــروس ـ ـيـ ــة عـ ــن املـ ـن ــدوب
الدائم لسوريا في األمــم املتحدة ،بشار
الـجـعـفــري ،تــأكـيـدًا بــأنــه سـيــرأس الــوفــد
الحكومي إلــى املـحــادثــات ،فيما أفــادت
ّ
مـصــادر ســوريــة مطلعة بأنه «يتضمن
شخصيات عسكرية وقــانــونـيــة» .وأكــد
مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة
في جنيف ،أليكسي بوردافكني ،أن وفد
ب ــاده ّ
وج ــه دع ــوة لـحـضــور املـبــاحـثــات
إلى مكتب املبعوث األممي ستيفان دي

ميستورا ،وتــم اتـخــاذ قــرار بــأن يشارك
نــائـبــه رمـ ــزي ع ــز ال ــدي ــن رم ـ ــزي ،عــوضــا
عنه.
وف ــي امل ـقــابــل ،أوض ــح عـضــو «االئ ـتــاف
الـ ـ ـس ـ ــوري» امل ـ ـعـ ــارض أحـ ـم ــد رمـ ـض ــان،
لوكالة «فــرانــس بــرس» ،أن القيادي في
«جيش اإلسالم» محمد علوش سيرأس
وف ــد ال ـف ـصــائــل امل ـس ـل ـحــة إل ــى أس ـتــانــة،
مضيفًا أن الوفد «سيضم قرابة عشرين
ش ـخ ـص ــا» .وقـ ـ ــال إن «ج ـ ـ ــدول األعـ ـم ــال
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـيـ ـن ــا يـتـضـمــن
تثبيت وقف إطالق النار ،وقف التهجير
القسري ،وإدخال املساعدات إلى املناطق
املحاصرة».
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أوض ـ ـ ــح مـ ـص ــدر فـ ــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة لــوكــالــة «ف ــران ــس
ب ــرس» أن املـحــادثــات املرتقبة لــن تضم
وزراء خــارج ـيــة ال ـ ــدول امل ـش ــارك ــة ،وقــد
تستمر أيــامــا ع ــدة ،مــن دون أن يكشف
عن مزيد من التفاصيل.

سيرأس بشار الجعفري الوفد الحكومي السوري إلى أستانة (أ ف ب)

مصر

تيران وصنافير ...الصمت السعودي مستمر
التزمت الحكومة السعودية الصمت ،حتى اآلن،
تجاه الحكم الذي أصدرته املحكمة اإلدارية العليا
في مصر ببطالن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية،
وتثبيت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
واكتفت املصادر الديبلوماسية السعودية ،وفق ما
أوردت فضائيات خليجية ،بموقف موحد أشارت
فيه إلى أن الرياض تنتظر توضيحًا رسميًا من
الـقــاهــرة بـشــأن مصير االتفاقية الـحــدوديــة التي
جرى التوقيع عليها في نيسان عام  ،2016غداة
الزيارة التي قام بها امللك سلمان ملصر.
املوقف شبه الرسمي الوحيد الصادر عن السعودية
جاء على لسان «رئيس مركز الدراسات في جدة»،
عضو مجلس الـشــورى الـسـعــودي السابق أنــور
عشقي ،الــذي أكــد في تصريحات لقناة «روسيا
اليوم» أن «اململكة العربية السعودية لن تلجأ إلى
واملحكمة الدولية بأي أمور تتعلق
القضاء الدولي
ّ
باألصدقاء ،إال إذا تعثر األمر كثيرًا» ،مشيرًا إلى

أن «اململكة تلتزم الصمت في تلك القضية» ،وأنها
تعتبر الـحـكــم الـقـضــائــي ال ـص ــادر أول مــن أمــس
«قضية داخلية مصرية ...والسعودية ال تحب أن
تتدخل في األمــور الداخلية» .وأوضــح أن «األمــور
لم تتعقد بالنسبة ملصر والسعودية ،فاألمر معقد
بني الحكومة املصرية وبعض الجهات القضائية».
ورغم حالة الجدل املسيطرة على الداخل املصري،
إال أن الصحف السعودية ،التي صدرت يوم أمس،
تجاهلت الحكم القضائي املـصــري .ولــم تتطرق
صحيفة «الرياض» إلى موضوع تيران وصنافير،
ولم تشر إلى قرار املحكمة اإلداريــة العليا من أي
زاوية ،بل تجاهلته وكأنه لم يصدر .ولم تنشر عن
مصر سوى خبر عن العملية اإلرهابية التي وقعت
مساء أول من أمس ،واستهدفت كمني النقب في
محافظة ال ــوادي الـجــديــد ،مــا أدى إلــى استشهاد
ثمانية من رجال األمن وإصابة أربعة آخرين.
بدورها ،لم تورد صحيفة «الوطن» السعودية أي

خـبــر عــن الـحـكــم الـقـضــائــي فــي عــددهــا الـصــادر
أمس ،واهتمت فقط بتغطية أخبار املنتخب الوطني
املصري لكرة القدم ،الذي يبدأ أولى مبارياته في
بطولة كأس أمم أفريقيا .2017
أما صحيفة «الجزيرة» فلم تنشر أي أخبار مهمة
عــن مـصــر ،مــا عــدا الـبـيــان ال ــذي أص ــدره السفير
السعودي في القاهرة بخصوص قضية تجارة
األعـضــاء البشرية التي ضبطت في مصر بداية
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،وكـ ــان م ــن ب ــن امل ـتـه ـمــن فيها
جنسيات مختلفة ،بينهم شخصان سعوديان.
صـحـيـفــة «ع ـك ــاظ» كــانــت الـصـحـيـفــة الـسـعــوديــة
الــوحـيــدة الـتــي تـنــاولــت مـســألــة تـيــران وصنافير،
لكنها اتـخــذت موقفًا يـحــاول التقليل مــن أهمية
الـحـكــم ال ـق ـضــائــي ،واس ـت ـعــانــت ب ـخ ـبــراء قــانــونــن
مصريني قالوا إن الحكم ليس نهاية املطاف ،وإن
هناك جوالت أخرى.
(األخبار)
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ّ
اليونان تعري أوروبا:
ال تغطوا رعب «االتحاد» بفزاعات
قضية

صباح أيوب
لالتحاد األوروبــي "نشيد" موسيقي
اسـمــه "نشيد ال ـفــرح" ،هــو سمفونية
املؤلف األملاني لودڤيغ ڤان بيتهوڤن
ّ
الـ ـت ــاسـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـه ــا ل ـق ـص ـيــدة
"أن ـ ـشـ ــودة الـ ـف ــرح" ل ـل ـشــاعــر األمل ــان ــي
(أي ـ ـضـ ــا) ف ــري ــدي ــري ـت ــش ش ـي ـل ــر .أراد
مؤسسو االتحاد األوروبــي أن ّ
يعبر
ّ
ون ـب ــل
ال ـن ـش ـيــد ب ـعـ َـظ ـمــة م ــوس ـ ّي ـق ــاه ُ
ّ
ك ــام قصيدته الـتــي تـمــجــد "األخ ــوة

لم يصدر
عن
الدولأيّ
األوروبية
اقتراح غير
الذي طرحته
الدولة
األقوى:
ألمانيا
(أرشيف)

والـ ـص ــداق ــة ب ــن ال ـب ـش ــر" ع ــن هــويــة
منظمتهم ومبادئ "الحرية والسالم
والتضامن" التي بنوا اتحادهم على
أساسها.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ج ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة فـ ــي
يتحدون
التسعينيات :دول "اخ ــوة" ّ
وتنظم
مظلة ترعى سياساتهم
تحت ّ
ّ
اق ـت ـص ــاده ــم .ص ـ ـ ّـدق ال ـع ــال ــم حينها
وسـ ـ ِـكـ ــر مـعـظــم
ال ـ ـصـ ــورة الـ ـ ــورديـ ـ ــةَ ،
األوروب ـيــن بأنشودة الـفــرح .وبعد؟
حادة
ُضرب االقتصاد الدولي بأزمة ّ
بعد حوالى  ١٥سنة على االنطالقة
وتوسعه،
الفعلية لالتحاد األوروبي
ّ
ف ـ ُـأص ـي ـب ــت ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول "اإلخـ ـ ـ ــوة"
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر مـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ّـراء األزم ـ ـ ــة،
وب ــات اقـتـصــاد الـيــونــان عـلــى شفير
االنـهـيــار فــي نهاية عــام  .٢٠٠٩مــاذا
فعل "االتحاد األم" تجاه ذلك؟ سارع
إلى حماية مصالح أصحاب األموال
وت َر َك اقتصاد اليونان ينهار وعاقب
َ
اليونانيني على ضعفهم! وماذا يفعل
"االت ـحــاد" حيال أزمــة اليونان اليوم
بعد سبع سنوات على ّ
تخبطها في
املــأســاة االقتصادية؟ ال شــيء سوى
مفاقمة الـكــارثــة وتحميل مواطنني
أوروبيني تبعات أزمة ليسوا هم من
تسببوا فيها ،بــل تـعــود ،بجزء مهم
منها ،إلــى سياسات االتـحــاد املالية
ال ـت ــي اع ـت ـمــدهــا م ـنــذ فـ ــرض منطقة
الـ ـي ــورو وربـ ــط األسـ ـ ــواق األوروبـ ـي ــة
وإخ ـضــاع ـهــا ل ـل ــدول ذات االقـتـصــاد
األقوى.
ل ــم ت ـع ـتــرف ال ـح ـكــومــة ال ـفــرن ـس ـيــة في
السنوات السبع األخيرة بأن االتحاد
ال ــذي ســاهـمــت فــرنـســا ف ــي تــأسـيـســه،
يــرتـكــب م ـج ــزرة اق ـت ـصــاديــة ف ــي دول ــة
شقيقة (فــرنـســا هــي ثــانــي أكـبــر دولــة

استيقظ األوروبيون ،أول من أمس ،على دعوات قادة بالدهم إلى رص الصفوف في
مواجهة تصاريح دونالد ترامب .لكن دعوات "الوحدة األوروبية" تنقل أزمة "االتحاد"
من المجال االقتصادي البنيوي إلى المجال "الثقافي" ،ليصبح الخطر الوجودي يتمثل
بـ"المد اليميني القومي" وصعود ترامب والرئيس الروسي و"أزمة الالجئين" ،ال ببنية
االتحاد القائمة على أسس تهدف إلى إتمام دورة "إعادة تدوير الفائض" لبعض
ّ
المصدرة واآلخرين .لكن وحدها حالة
الدول ،عبر إزالة الحدود النقدية بين الدول
المرعبة .فهنا ،اطمأنت "دول الفائض" إلى
اليونان توضح سياسات ُاالتحاد األوروبي ُ ّ
امتصاص فائض
أن الديون التي تمنحها (تقرأ :تفرضها) ،ستمكن المستهلكين من
ّ
إنتاجها ،وعندما تتأزم األمور لن تتمكن الدول المدينة من تخفيف الدين ألن العملة
موحدة ...ليكون خيارها الوحيد فرض سياسات تقشف ومراكمة المزيد من الديون،
بما يمنع من إدخال تعديالت جذرية على بنية االقتصاد المحلي
دائنة لليونان ،حوالى  ٤٣مليار يورو،
بعد أملانيا التي يبلغ دينها حوالى ٦٨
مليارًا) .ولم يشرح املسؤولون األملان
املتعنت إعفاء اليونان
سبب رفضهم
ّ
مــن بـعــض الــديــون ـ ـ أصــل الـكــارثــة .لم
ي ـص ــدر ع ــن دول االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ّ
األخرى أي خطط بديلة أو اقتراح غير
الذي تطرحه الدولة األقوى اقتصاديًا
بني "اإلخوة" :أملانيا.
وي ـ ـفـ ــرض م ــان ـح ــو الـ ــديـ ــون ل ـل ـيــونــان
(االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،ص ـن ــدوق الـنـقــد
الـ ــدولـ ــي ،ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي)
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة سـيــاســة
ت ـقـ ّـشــف ص ــارم ــة م ـقــابــل ت ـلــك امل ـبــالــغ،
أي إن امل ـ ـقـ ــرضـ ــن يـ ـشـ ـت ــرط ــون م ـنــذ
ع ــام  ٢٠١٠عـلــى الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة
تخفيض اإلنفاق الى أقصى الحدود،
ما دفع الحكومات اليونانية املتعاقبة
والــراض ـخــة لـتـلــك ال ـش ــروط ال ــى إلـغــاء
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،وخ ـفــض
روات ـ ــب ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام،
ورف ـ ـ ــع س ـ ــن ال ـت ـق ــاع ــد ال ـ ــى  ٦٧ع ــام ــا،
ّ
وزي ــادة الـضــرائــب ...كــل ذلــك بهدف أن
يـصــل ال ـنــاتــج امل ـحـ ّـلــي ال ـيــونــانــي إلــى
مستوى يــرضــى عنه املـقــرضــون .وقد
أث ـب ـتــت هـ ــذه ال ـس ـيــاســة م ـنــذ س ـنــوات
فشال ذريـعــا فــي حل
تطبيقها األولــى
ً
ّ
مـشـكـلــة ال ـي ــون ــان األس ــاس ـي ــة وشـ ّـلــت
ـاء
الـ ـ ـب ـ ــاد وح ـ ّـمـ ـل ــت املـ ــواط ـ ـنـ ــن أع ـ ـبـ ـ ً

ّ
تسجل
معيشية ال ت ـطــاق .وف ــي حــن
ال ـيــونــان تــراج ـعــا م ـت ــزاي ـدًا ف ــي الـنـمــو
منذ اعتماد الخطة األوروبية تلك ،فإن
ّ
ّ
تصر على االستمرار
الجهات املقرضة
فــي زي ــادة الــديــون اليونانية واملضي
ـاء على
بفرض
ّ
التقشف الكارثي .وبـنـ ً
سيتحمل شعب غــارق في
كيف
ذلــك،
ّ
أزمـ ــة مـعـيـشـيــة ون ـس ـبــة ب ـطــالــة بلغت
ـادة ضريبية وانخفاضًا في
 ،٪٢٥زي ـ ً
ال ـخــدمــات األســاس ـيــة ومــراك ـمــة جبال
من الديون؟
"سـيــاســة الـتـقـ ّـشــف هــي فـكــرة ضعيفة
وم ـ ـف ـ ـل ـ ـسـ ــة ،خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
االقتصادية ومريبة جدًا من الناحية
األخالقية" ،يقول يانيس ڤاروفاكيس،
وزي ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ح ـكــومــة
ألـيـكـسـيــس ت ـس ـي ـپــراس األولـ ـ ــى ،ال ــذي
اصطدم مع الــوزراء األوروبيني بشأن
سياسة الــديــون والتقشف ،واستقال
بـعــد  ٦أش ـهــر ،احـتـجــاجــا عـلــى مضي
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة ف ــي ال ـخ ـضــوع
للتدابير األوروبية وشــروط صندوق
النقد الدولي.
وفيما شهد ائتالف "سيريزا" انشقاق
 ٢٥من ّ
نوابه اتهموا رئيس الحكومة،
تـسـيـبــراس ،بــ"خـيــانــة م ـبــادئ الـحــزب
والـ ـت ــراج ــع ع ــن وع ـ ـ ــوده لـلـيــونــانـيــن
التقشف" ،يدافع رئيس
بإنهاء سياسة
ّ
الحكومة حاليًا عــن أدائ ــه بــالـقــول إن

مــا "واف ــق عليه حتى اآلن كــان ال ّ
مفر
منه" ،مضيفًا أن استراتيجيته إلنقاذ
ّ
اليونان هي "في شوطها األخير" .وما
ـاال
زال ــت فـئــات مــن الناخبني ّ
تعلق آمـ ً
على كالم رئيس الحكومة ،لكن يبدو
أن غضبًا عارمًا يسكن النفوس.
ّ
ف ـ ــي ه ـ ــذا االط ـ ـ ـ ـ ــار ،ال يـ ـب ــال ــغ الـ ـح ــزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي ،أحـ ـ ــد أب ـ ــرز

بعد سبع سنوات
على الكارثة ،يتحمل
اليونانيون تبعات أزمات
غيرهم
ّ
سياسة التقشف
األوروبية ضعيفة
ومفلسة وخطيرة من
الناحية االقتصادية

املعترضني على السياسة األوروبـيــة
وعلى انصياع الحكومات اليونانية
ـوال ث ــوري ــة
لـ ـه ــا ،ع ـن ــدم ــا ي ـق ـت ــرح ح ـ ـلـ ـ ً
ج ــذري ــة لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام االق ـت ـصــادي
ال ـيــونــانــي بـكــامـلــه م ــن رأس ـمــالــي إلــى
ـؤكـ ــده ال ـبــاحــث
اشـ ـت ــراك ــي .ه ـ ــذا م ــا يـ ـ ّ
نيكوس موتاس الــذي يرى أن "ما من
ح ـلــول سـهـلــة لـلــوضــع ال ـيــونــانــي ،ألن
املطلوب هو إسقاط النظام الرأسمالي
وق ـط ــع كـ ــل ال ـع ــاق ــات ب ـ ــه" ،م ــا يـشـ ّـكــل
ّ
فـ ــي نـ ـظ ــره (وه ـ ـ ــو صـ ـح ــاب ال ـخ ـل ـف ـيــة
املاركسية ـ اللينينية) "الحل الواقعي
ّ
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي يـ ـص ـ ّـب فـ ــي مـصـلـحــة
الشعب وليس في مصلحة رأس املال".
وعن فكرة خروج اليونان من االتحاد
سمي
االوروبي ومن منطقة اليورو ،ما ّ
بــالــ ،Grexitيشرح موتاس أن الخروج
"سيؤدي الى إفقار املواطنني واإلطباق
على شعب مفلس ودولة مفلسة داخل
جدران نظام رأسمالي ،لذا فالبقاء في
االت ـح ــاد أو ال ـخ ــروج مـنــه سـتـكــون له
تداعيات سلبية على الطبقة العاملة
ما دام النظام الرأسمالي هو املسيطر"
على أطر االقتصاد املحلي.
كـيــف سـيـبــدو ع ــام  ٢٠١٧إذًا؟ ال يبدو
م ــوت ــاس م ـت ـف ــائ ـ ًـا ،ف ـه ــو م ـق ـت ـنــع ب ــأن
"سيريزا" وبقية األحزاب "البورجوازية
على اختالف سياساتها ...سيستمرون
في تضليل اليونانيني وإخبارهم بأن
اإلصالحات التي يعتمدونها ستنهي
األع ـب ــاء وسـتـخـفــف مــن تضحياتهم"
عما قريب .ويرى موتاس أن الحكومة
ّ
ّ
الـيــونــانـيــة سـتـبـقــي عـلــى سياساتها
"املعادية للمواطنني" ،وهــي مستعدة
ل ـف ــرض تــداب ـيــر تـقـ ّـشـفـيــة ج ــدي ــدة ،ما
يعني أن العام الجاري ال بد أن يكون
ّ
"ع ــام ــا ص ـع ـبــا ج ــديـ ـدًا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
الطبقة العاملة وذوي الدخل املحدود".

أزمة الالجئين ...إلى تفاقم؟

مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـ ـ ـ ـ ّـرس االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبي بعض جزر اليونان كمحطة
"لــاجـئــن الـهــاربــن بانتظار السماح
لهم باالنتقال الــى الداخل األوروب ــي".
لـكــن ه ــؤالء بــاتــوا سـجـنــاء عـلــى أرض
ـا مــن أزم ــة معيشية
بـلــد يـعــانــي أص ـ ً
خــانـقــة وغ ـيــاب ل ـلـخــدمــات .وال بــد أن
يــزيــد ق ــرار االت ـحــاد األوروبـ ــي األخـيــر
بــإعــادة طــالـبــي الـلـجــوء ال ــى الـيــونــان،
ـداء من آذار املقبل ،األوضــاع سوءًا
ابـتـ ً
بالنسبة إلى الطرفني.
وي ـ ــرى مـ ــوتـ ــاس أن م ــوق ــف ال ـي ــون ــان
واالتحاد األوروبي "خبيث جدًا"؛ ففي
ح ــن "ي ــدع ــم االتـ ـح ــاد ب ـكــل الــوســائــل
التدخالت اإلمبريالية في سوريا وفي
الـشــرق األوس ــط ،يـقـ ّـدم نفسه كحامي
لالجئني وراعـيـهــم" .ويــأســف الباحث
ّ
لتحول قضية الالجئني إلى
اليوناني

"أداة سياسية بيد االتـحــاد األوروبــي
وتــركـيــا ،كما يــأســف لتوقيع اليونان
عـلــى االت ـفــاق األوروبـ ــي الـتــركــي الــذي
ّ
حول الالجئني الى عالقني على الجزر
ال ـي ــون ــان ـي ــة ،وس ـ ــط ظ ـ ــروف ح ـيــات ـيــة
صعبة جدًا".
وب ـخ ـص ــوص االتـ ـف ــاق ــات ال ـع ـس ـكــريــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،كـ ـم ــا فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد،
ي ـقــول مــوتــاس إن "ع ـلــى الـحـكــومــة أن
تنسحب من أي اتفاق يسمح بتدخل
حلف شمال األطلسي في بحر إيجه"،
كذلك يجب "أال تؤمن أي مساعدة أو
تـسـهـيــات أو ق ــواع ــد ب ــري ــة ج ــويــة أو
بحرية للقوى اإلمبريالية في حروبها
وت ــدخ ــات ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة" ف ــي ب ـل ــدان
أخرى.
م ـ ــاذا عـ ــن ال ـش ـع ــب الـ ـي ــون ــان ــي؟ كـيــف
س ـيــواجــه عــامــا صـعـبــا ج ــدي ـدًا؟ يقول
م ــوت ــاس إن "ص ـب ــر ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
اليونانية لن يدوم الى األبد ،ما داموا
يعرفون أن تغيير األمور في أيديهم".
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المقابلة
في محاولة لفك تعقيدات األزمة االقتصادية في اليونانُ ،يدرج عضوقسم العالقات األممية
باتراس ،قراءته للواقع المحلي في
للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني ،كوستاس ِ
أزمة رأسمالية ،توجب فك االرتباط بمنظومات مثل االتحاد األوروبي وحلف شمالي
سياق ٍ
ّ
األطلسي ،والمضي قدمًا في إلغاء الديون من جانب واحد ،بما يسمح لليونان بالخروج من
«همجية الرأسمالية»
«سيريزا»...
دفع نحو «الخيانة»
"سيريزا" ،ويعني باليونانية
العودة إلى الجذور ،كان ُينظر
إليه على أنه "ائتالف اليسار
الراديكالي" الذي فاجأ االتحاد
األوروبي بفوزه باالنتخابات
النيابية في كانون الثاني ،٢٠١٥
إذ حصل على  ٪٣٦،٣٤من
األصوات ( ١٤٩مقعدًا في
البرملان من أصل .)٣٠٠
تأسس االئتالف عام ،٢٠٠٤
وضم ّ
ّ
عدة أحزاب يسارية
يونانية .رفع في انتخابات
ّ
 ٢٠١٥شعارات بثت اآلمال
مجددًا في نفوس اليونانيني
الذين كانوا يتخبطون في
األزمة املالية الكارثية منذ نهاية
عام  ،٢٠٠٩والتي ساهمت في
مالمسة الديون عتبة الثالثمئة
مليار يورو .وعد االئتالف،
بشخص زعيمه أليكسيس
تسيبراس ،بوقف سياسة
التقشف وبمواجهة شروط
االتحاد األوروبي وأوامر بنك
النقد الدولي وبتحقيق العدالة
ومحاربة الفساد ،وسداد
جزء من الديون عبر فرض
عائدات ضريبية على الشركات
الخاصة.
لكن عقب تشكيل "سيريزا"
حكومة جديدة ،اصطدم قادته
بجدار األنظمة األوروبية
وال سيما أملانيا ،وواجهوا
صعوبات كثيرة بإقناع دول
االتحاد األوروبي وصندوق
النقد باملوافقة على مقترحاتهم.
وبعد أشهر من املباحثات،
رضخ تسيبراس للشروط
األوروبية ولشروط "صندوق
النقد" ،ووافق على االستمرار
بسياسات التقشف ،برغم ّأن
اليونانيني رفضوا في استفتاء
ُ ّ
نظم في شهر تموز  2015خطة
الدائنني .وأدى األمر إلى استقالة
وزير املالية يانيس ڤاروفاكيس
الذي اختلف مع تسيبراس،
ورأى في االتفاقية التي يسعى
الدائنون لفرضها على اليونان
"اتفاقية فرساي
أنها بمثابة ً
جديدة" ،مضيفل ّأن البنوك
حلت مكان الدبابات كأداة مثلى
لالنقالب على السلطة ...في
داللة جديدة على ّأن فترة حكم
"سيريزا" وصراعه مع االتحاد
وانكساره ،تؤكد على الدور
التدميري الذي لعبه االتحاد بدم
بارد مع اليونان.

شيوعيو اليونان

الخروج من اليورو ال يكفي
توثق أثينا عالقاتها
ّ
بواشنطن وبإسرائيل
المجرمة
مسألة الالجئين
مرتبطة بالحروب
اإلمبريالية
أجرتها صباح أيوب
¶ بعدما ُثبت من خــال التجربة اليونانية
التقشف (مقابل
وتجارب أخــرى أن فــرض
ّ
ت ـقــديــم م ـس ــاع ــدات ن ـقــديــة ل ـس ــداد ال ــدي ــون)
هــو تــدبـيــر فــاشــل اقـتـصــاديــا ،مل ــاذا برأيكم
ال تـ ــزال الـحـكــومــة تـعـتـمــد ه ــذه الـسـيــاســة؟
وتحمل
وملــاذا يستمر اليونانيون بقبولها
ّ
أعبائها؟
تواصل الحكومة اليونانية ما ُيسمى
ﺒ"ال ـ ـي ـ ـسـ ــار" الـ ـتـ ـح ــرك ف ــي ن ـف ــس م ــدار
الحكومات السالفة" ،اليمينية" منها
واالش ـتــراك ـيــة ـ ـ الــدي ـمــوقــراط ـيــة .وهــي
حتى في مسائل السياسة الخارجية،
توثق عالقاتها مع الــواليــات املتحدة
ّ
األميركية ودولــة إسرائيل اإلجرامية.
إن ه ـ ــدف (هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـك ــوم ــات) خــدمــة
ّ
مصالح مجموعات احتكارية كبيرة
تسعى فــي ظــروف األزم ــة الرأسمالية
لـنـقــل ال ـع ــبء إل ــى كــاهــل ال ـع ـمــال ،عبر
تقليص أجور قوة العمل.

¶ هل ّتدعي الحكومة اليونانية أنها بصدد
ـدل
ح ـ ّـل األزم ـ ــة بـيـنـمــا ال ـن ـتــائــج امل ـل ـمــوســة ت ـ ّ
عكس ذلك؟
تزعم حكومة حزبي سيريزا "اليساري"
واليونانيني املستقلني ،القومي ،على
غ ــرار الحكومات السابقة ،أن الشعب
إذا ما قبل بتدابير البؤس السامة ،فإن
"نموًا" ما سيظهر بعد فترة معينة.
لـكــن عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن النمو
ال ــرأسـ ـم ــال ــي امل ـ ــذك ـ ــور س ـ ُـي ـب ـن ــى ف ــوق
رم ـ ــاد ال ـح ـق ــوق ال ـع ـمــال ـيــة والـشـعـبـيــة
الـتــي يـجــرى نـســف أسـسـهــا ال ـيــوم .إن
ّ
"تنميتهم" ال تعجز فحسب عن ضمان
اس ـ ـتـ ــرداد ال ـع ـم ــال لــدخ ـل ـهــم الـشـعـبــي
ال ــذي تقلص بنسبة  ٪30فــي ظــروف
األزم ـ ــة ،بــل فــي الــوقــت ال ــذي تـعــد فيه
الــرأسـمــالـيــن ب ــزي ــادة أربــاح ـهــم ،فهي
تـ ــرسـ ــم أطـ ـ ــر ت ـ ــده ـ ــور وضـ ـ ــع ال ـف ـئ ــات
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور ن ـ ـ ـظـ ـ ــام ع ـم ــل
قروسطي "يسحق" الحقوق العمالية
الشعبية.
األقل ضررًا
الحل البديل ّ
¶ ما هو ،بنظركمّ ،
على اليونانيني الــذي يمكن اعتماده بهدف
وقف تفاقم األزمة املالية؟ وما هي الخطوات
األولى التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك؟
إنـ ـن ــا ن ـت ـح ــدث عـ ــن أزم ـ ــة رأس ـم ــال ـي ــة،

ُيبنى النمو الرأسمالي فوق رماد الحقوق العمالية والشعبية التي يجري نسف أسسها (أرشيف)

ويعتقد ال ـحــزب الـشـيــوعــي اليوناني
بــأن الحل بالنسبة إلــى الشعب يكمن
ّ
ف ــي ت ـن ـظ ـيــم ك ـف ــاح ــه وإعـ ـ ـ ــادة تـشـكـيــل
ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة ،وتـشـكـيــل تحالف
اجـتـمــاعــي كـبـيــر بــن الـطـبـقــة العاملة
وامل ــدن ـي ــة.
وال ـف ـئ ــات ال ـف ـق ـيــرة الــري ـف ـيــة ُ
وهذا واجب في مسار النضال من أجل
حــل املشاكل الشعبية ،كما واملطالبة
ّ
بسلطة عمالية بديلة مــن شأنها فك
ارتباط بلدنا باالتحادات اإلمبريالية،
ك ــاالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وحـ ـل ــف ش ـمــال
األطـ ـلـ ـس ــي ،واملـ ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي إل ـغ ــاء
الــديــون مــن جــانــب واح ــد ،إضــافــة إلى
إق ـ ـ ــرار ال ـت ـم ـلــك االج ـت ـم ــاع ــي لــوســائــل
اإلنـتــاج في ظــل اقتصاد مخطط على
ّ
نحو مركزي علمي.
¶ هــل ي ــرى ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـيــونــانــي أن
خــروج الـيــونــان مــن االتـحــاد األوروب ــي ومن
مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ال يـ ــزال خ ـي ــارًا م ـطــروحــا،
سياسيًا وشعبيًا؟
ق ـب ــل ب ـض ـعــة ع ـ ـقـ ــود ،ك ــان ــت األح ـ ــزاب
الـ ـب ــرج ــوازي ــة ال ـت ــي أدخـ ـل ــت ال ـي ــون ــان
فــي املجموعة االقتصادية األوروبـيــة
ّ
تحولت في ما بعد إلــى االتحاد
التي
األوروبـ ــي ،تـعـ ُـد الشعب بــأنــه "سيأكل
ب ـم ــاع ــق م ــن ذه ـ ـ ــب" ،وح ـ ــن َوض ـع ــت
بـ ــادنـ ــا فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو ،ك ــان ــت
تـصـ ّـرح بــأن الـبــاد تدخل "م ــاذًا آمنًا"

سـيـحـمـيـهــا م ــن األزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـع ــامل ـي ــة .ل ـك ــن ال ـن ـظ ــرة إلـ ــى االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ت ــاش ــت ف ــي أع ــن ال ـع ـمــال،
في وقت تبلغ فيه البطالة نسبة ٪25
م ـت ـج ــاوزة نـسـبــة اﻠ ٪50ف ــي صـفــوف
الشباب.
ومـ ــع ذلـ ـ ــك ،ي ــؤك ــد الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي

وعدوا الشعب بأنه
سيأكل بمالعق من
ذهب حين دخلنا إلى
المنظومة األوروبية

الـيــونــانــي أن ال ـخــروج بـحــد ذات ــه ،من
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ومـنـطـقــة ال ـي ــورو،
لـيــس ق ـ ــادرًا عـلــى ح ــل املـشـكـلــة .فلكي
ي ـك ــون األم ـ ــر ف ــي ص ــال ــح ال ـع ـم ــال ،من
املـ ـطـ ـل ــوب قـ ـي ــام ال ـت ـم ـل ــك االج ـت ـم ــاع ــي
لوسائل اإلنتاج مع سلطة عمالية ،أي
خروج البالد من همجية الرأسمالية.
إن االش ـت ــراك ـي ــة ه ــي ال ـب ــدي ــل الـفـعـلــي

الوحيد بالنسبة إلى الشعب.
ّ
تصوركم لوضع اليونان املعيشي
¶ ما هو
واالجـتـمــاعــي فــي عــام  ٢٠١٧فــي ظـ ّـل "أزمــة
ت ــواف ــد ال ــاج ـئ ــن" وب ـع ــد الـ ـق ــرار األوروبـ ـ ــي
القاضي بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان؟
ي ــرى ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـيــونــانــي أن
مسألة الالجئني مرتبطة بشكل وثيق
بالحروب اإلمبريالية وبتورط بالدنا
ف ـي ـه ــا .ل ـي ــس ال ــاجـ ـئ ــون س ـب ــب الـفـقــر
والبؤس الــذي يعيشه شعب اليونان.
إننا نعرب عن تضامننا مع الالجئني،
ونكافح ضد القوى القومية والفاشية
ال ـتــي تـسـتـهــدفـهــم .ون ـكــافــح جــاهــديــن
ل ـتــأمــن ظـ ــروف إن ـســان ـيــة ملعيشتهم،
ولكي يصلوا إلى بلدان الوجهة التي
ي ــرغ ـب ــون ف ـي ـه ــا ،ل ـك ـن ـنــا ف ــي األس ـ ــاس
نناضل من أجل صياغة ظروف تسمح
بعودتهم إلى بلدانهم أسيادًا.
وب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،فـ ـط ــامل ــا مــا
ه ــو ق ــائ ــم يـتـمـثــل ف ــي تـنـفـيــذ سـيــاســة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ورأس امل ـ ـ ـ ــال واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبــي ،املناهضة للشعب ،فإن عام
 2017سيجلب معاناة جديدة لشعبنا،
إن كان بحضور الالجئني أو من دونه.
ن ـنــاضــل ن ـحــن ال ـش ـيــوع ـيــن لـصـيــاغــة
ظروف عبر كفاح العمال ،لتحويل عام
 2017من عام قاتم كسوابقه ،إلى عام
واعدٍ باألمل لشعبنا.
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فلسطين يــواصــل الـعــدو اإلســرائـيـلــي ابـتـكــار أســالـيــب كثيرة
للحؤول دون وقــوع عمليات فدائية شعبية ـ فردية،
بات ّ
يقر بأنه ال يمتلك إنذارًا مسبقًا عنها ،ومن ذلك استغالله
وتفتيشهالزرع كاميرات صغيرة جدًا بغرض
اقتحام البيوت
ّ
التجسس على من يشك فيهم ،خاصة األسرى المحررين

«جواسيس» إسرائيلية
صغيرة في بيوت
َّ
المحررين
رام الله ــ عبد القادر عقل
عـ ـكـ ـس ــت ح ـ ـ ــادث ـ ـ ــة اك ـ ـت ـ ـش ـ ــاف أس ـ ـ ــرى
فلسطينيني محررين كاميرات تجسس
زرعها جنود العدو اإلسرائيلي داخل
بيوتهم فــي بيت لحم أب ـعــادًا خطيرة
ل ــاقـ ـتـ ـح ــام ــات امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة ،ومـ ـنـ ـه ــا مــا
اسـتـهــدف منزلي األسـيــريــن املحررين
طارق وصبري جبريل ،في إطار حملة
اعتقاالت طاولت بلدة تقوع شرق بيت
لحم قبل أيام.
زرع الـجـنــود ث ــاث كــام ـيــرات صغيرة
خــال تفتيش البيتني بـصــورة دقيقة
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاب ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـك ــل م ـنـهـمــا،
وذل ــك بعدما كــانــوا قــد جمعوا سكان
املـ ـن ــزل ـ ْـن ف ــي غ ــرف ــة واحـ ـ ـ ــدة .ل ــم يـشــك
أي مــن أص ـحــاب الـبـيــت فــي احتمالية
ّ
تركيب كاميرات ،ألن العدو غطى على
ذلك بعملية االقتحام والتفتيش التي
تـبــدو طبيعية ويتعرض لها عشرات
الفلسطينيني يــومـيــا ،لـكــن املـصــادفــة

لـ ـعـ ـب ــت دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف هـ ــذه
الكاميرات الصغيرة الحجم بعد عدة
أيام من تركيبها.
وزرع كــامـيــرات املــراقـبــة داخ ــل املـنــازل
هــي ســابـقــة خـطـيــرة ،فالفلسطينيون
اع ـت ــادوا رؤي ــة كــامـيــرات املــراقـبــة ّ
تعج
باملفترقات الرئيسية بني املدن والقرى
وعـلــى الـحــواجــز وق ــرب املستوطنات،
وك ــذل ــك ع ـلــى الـ ـش ــوارع املـخـتـلـطــة بني
الفلسطينيني واملستوطنني ومحطات
تـعـبـئــة ال ــوق ــود االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ولـيــس
أخـ ـيـ ـرًا إطـ ـ ــاق م ـنــاط ـيــد ت ـج ـســس فــي
ال ـس ـم ــاء (راج ـ ــع الـ ـع ــدد  ٣٠٧٩ف ــي ١٤
كانون الثاني).
ويــرى الفلسطينيون أن هذا التصرف
وصــل إلــى قمة انـتـهــاك الخصوصية،
رغم تعدد وسائل التجسس واختراق
الهواتف والحواسيب ،ويتعدى على
حرمة املنزل وقاطنيه ،لكن ذلك ـ وفق
رأيـهــم ـ ـ مرتبط بتخوفات إسرائيلية
متزايدة مع تصاعد موجة العمليات،

جرادات يعلن إضرابًا عن الطعام ...والقيق يواصل
أعلن األسير الفلسطيني املعزول في السجون اإلسرائيلية أنس جرادات ،إضرابه املفتوح عن الطعام،
احتجاجًا على سياسة العزل االنفرادي التى يتعرض لها ،وللمطالبة بعرضه على املستشفى
ملعرفة املرض الذى يعاني بسببه .وأعلنت «الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي»
االستنفار بني «جميع مجاهديها في سجون االحتالل ...بعد اإلعالن املباشر والصريح من إدارة
السجون على لسان مدير سجن عسقالن نيتها اغتيال جرادات» .وفي وقت الحق ،نقلت مصادر
فلسطينية أن إدارة سجن النقب وعدت بالرد في موضوع مرض جرادات وعزله الخميس املقبل.
في السياق نفسه ،يواصل األسير الصحفي محمد القيق ( 35عامًا) من مدينة رام الله معركة
اإلضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي ،احتجاجًا على إعادة اعتقاله ،علمًا بأنه أمضى
عدة أعوام في اعتقاالت سابقة ،وأفرج عنه في  21مايو املاضي بعد إضرابه ملدة  94يومًا
متواصلة ،احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
(األخبار)

وب ـ ـع ـ ـب ـ ــارة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،إن ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات
والعمليات تتسمان بعالقة طردية.
ٌ
تاريخ االحـتــال مع الكاميرات حافل،
وت ـخ ـت ـل ــف لـ ــديـ ــه أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـك ــامـ ـي ــرات
الـتـجـسـسـيــة وأغ ــراض ـه ــا وأحـجــامـهــا،
فمنها مــا قــد يـكــون مكشوفًا وظــاهـرًا
لـلـعـيــان مـثــل املـنـصــوبــة ق ــرب املـنــاطــق
الـســاخـنــة كــالـحــواجــز واملـسـتــوطـنــات.
أمـ ــا األخـ ـط ــر ،ف ـهــي امل ـم ــوه ــة ،وتــدخــل
ح ــادث ــة ت ـق ــوع ض ـم ــن ن ـط ــاق ـه ــا ،وه ــي
ّ
تركب سرًا ،وتكون صغيرة الحجم ،بل
ال تتجاوز حجم حبة الفول.
ب ـجــانــب ذلـ ــك ،ث ـمــة ك ــام ـيــرات مـمــوهــة،
كالتي تأخذ لون األشجار أو الصخور،
وم ـه ـم ـت ـهــا م ــراقـ ـب ــة أي مـ ـق ــاوم ــن قــد
يـنـفــذون عمليات انـطــاقــا مــن مناطق
ح ــرج ـي ــة .وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة إن
هــذا الـنــوع يعتمد على تخزين طاقة
الشمس واإلرســال من بعد ،فال حاجة
لألسالك التي قد تؤدي إلى انكشافها.
وأب ـ ـ ــرز ال ـ ـحـ ــوادث ال ـت ــي ك ـش ـفــت فـيـهــا
كاميرا من هذا النوع ،كانت قرب قرية
بدرس ،غرب رام الله ،حيث زرع العدو
كــامـيــرات صغيرة داخ ــل صـخــور قرب
جدار الفصل منتصف عام .2014
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ك ــامـ ـي ــرات امل ــراقـ ـب ــة فــي
السجون ،يقول األسير املحرر يونس
ال ـ ـحـ ــروب ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إن ال ـعــامــن
املـ ــاض ـ ـيـ ــن س ـ ـجـ ــا حـ ــادث ـ ـتـ ــن لـ ـ ــزرع

تاريخ العدو مع
الكاميرات حافل،
لكن ما اكتشف أمس
سابقة خطيرة
انضم  3إلى قائمة عمداء األسرى أمس بعد مرور أكثر
من  22عامًا عليهم في السجون (آي بي ايه)

الكاميرات داخل غرف األسرى :األولى
في سجن «ريمون» ،والثانية في سجن
النقب ـ قسم « ،»25حيث عثر األسرى
ع ـلــى ثـ ــاث ك ــام ـي ــرات ت ـج ـســس وع ــدة
أجهزة تنصت وضعتها إدارة السجون
بشكل ال يثير الريبة ،داخل عدة غرف
خاصة باألسرى وفي «الكانتني» التي
يشترون منها موادهم الغذائية.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات بـ ـ ــن األقـ ـ ـس ـ ــام
وس ــاح ــات ال ـس ـج ــون ،ف ـهــي م ــوج ــودة
م ـنــذ س ـنــن طــوي ـلــة .ووف ـق ــا ل ـل ـحــروب،
ف ــإن قـ ــوات مـصـلـحــة ال ـس ـجــون عـنــدمــا
ت ــري ــد وضـ ــع ك ــامـ ـي ــرات ،ت ـف ـت ـعــل أزم ــة
قسم كامل لعدة أيــام ،ثــم تــزرع
إلفــراغ ٍ
كاميرات املراقبة ،مستدركًا« :غالبًا ما
يكتشف األسـ ــرى ه ــذه ال ـكــام ـيــرات إذا
كــانــت فــي غــرفـهــم ...هــي تمثل لألسير
قيدًا إضافيًا فوق قيده ،وتخلق وضعًا
نفسيًا مزعجًا له».
رغ ــم م ــا س ـبــق ،ف ــإن ان ـت ـهــاك االح ـتــال

الخصوصية ليس جديدًا ،ففي نهاية
ّ
العام املــاضــيُ ،ركـبــت كاميرات مراقبة
بتقنية عــالـيــة فــي منطقة س ـلــوان في
ال ـق ــدس ،وارت ـف ـعــت الـكــامـيــرات خمسة
أمتار ،األمر الذي ّأدى إلى كشف منازل
الفلسطينيني في األحياء املقدسية.
وال يقتصر خطر كاميرات التجسس
وأجـ ـه ــزة ال ـت ـن ـصــت ،كــال ـتــي ف ــي تـقــوع
(بـيــت لـحــم) ،على انـتـهــاك خصوصية
ـات
امل ـ ـنـ ــازل والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـلــومـ ٍ
مـ ـب ــاش ــرة ،بـ ــل ي ـم ـت ــد إل ـ ــى اح ـت ـمــال ـيــة
استغالل ما تصوره البـتــزاز أصحاب
ال ـب ـيــت ،فـيـخـضـعــون لـلـمـســاومــة على
ال ـت ـعــاون األم ـنــي مـقــابــل الـتـسـتــر على
املعلومات.
ووف ـ ــق م ــوق ــع "املـ ـج ــد" األمـ ـن ــي امل ـقــرب
مـ ــن ح ــرك ــة "ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس" ,ي ـ ـقـ ـ ّـدم خ ـب ــراء
أمنيون طريقتني للتحقق من وجود
ك ــام ـي ــرات داخـ ــل املـ ـن ــازل ،األول ـ ــى عبر
تطبيق « »Glint finderال ــذي يـتــوافــر

التي تعمل بنظام
في الهواتف الذكية
ّ
«األن ـ ـ ـ ــدروي ـ ـ ـ ــد» ،إذ ي ـش ــغ ــل ال ـت ـط ـب ـيــق
الفالش مع إطفاء إنارة املنزل ،فتنطلق
إشعاعات وومضات في أرجــاء املكان،
وعند اصطدام هذه الومضات بعدسة
كاميرا التجسس ،فإنها تظهر كجسم
المــع منعكس .والطريقة الثانية عبر
ف ـتــح امل ــذي ــاع «ال ـ ــرادي ـ ــو» ع ـلــى مــوجــة
 Fmذات ت ــردد  ،91.33ث ــم أخ ــذ جــولــة
بالراديو في غرف ملنزل ،وعندما يزداد
التشويش فــي املــذيــاع ،فهذا يــدل على
وجود جهاز فيديو.
قـ ـ ــانـ ـ ــونـ ـ ــا ،ال ي ـ ــوج ـ ــد ن ـ ــص ق ــان ــون ــي
ي ـن ـظــم ع ـم ــل ك ــامـ ـي ــرات امل ــراقـ ـب ــة عـلــى
صـعـيــد الـضـفــة املـحـتـلــة ،رغ ــم انـطــاق
ح ـمــات ســابـقــة تــدعــو إل ــى تكسيرها
وإت ـ ــاف تـسـجـيــاتـهــا ف ــي ح ــال وق ــوع
عـمـلـيــة ب ــال ـق ــرب م ــن م ـح ــات يـمـلـكـهــا
فلسطينيون ،حتى ال يستفيد العدو
منها في معرفة املنفذين.

تقرير

ُ
«صنع في األردن» ...وسيلة لتصدير بضائع العدو للعرب
يحيى دبوق
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل واألردن إقـ ــامـ ــة
م ـن ـط ـقــة اق ـت ـص ــادي ــة ح ـ ــرة لـلـصـنــاعــة
ولألعمال على الحدود بني الجانبني
ف ــي ش ـم ــال غـ ــور األردن .ال ـخ ـطــة بــدأ
تنفيذها بتمويل رئيسي من الجانب
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي ،وت ـ ـت ـ ـيـ ــح ل ـل ـم ـص ــان ــع
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وسـ ــم مـنـتـجــاتـهــا على
أنها صناعة أردنية ال إسرائيلية ،ما
يتيح لها التصدير إلى الدول العربية
ودول أخرى ال تصل إليها الصناعات
اإلسرائيلية حتى اآلن.
ص ـح ـي ـفــة «غـ ـل ــوب ــوس» االق ـت ـص ــادي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة زارت مـنـطـقــة األش ـغ ــال
إلقــامــة املنطقة االقتصادية املشتركة
ب ـ ـم ـ ــراف ـ ـق ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن حـ ـك ــومـ ـي ــن
إســرائـيـلـيــن ،وعــايـنــت بــدايــة األعـمــال
االبتدائية إلقامة جسر بطول  352مترًا
شـمــال ال ـغــور عـنــد الـتـقــاء نـهــر األردن

ووادي شـ ــوبـ ــاش ،وذل ـ ــك ف ــي مـقــدمــة
رئيسية إلقــامــة املنطقة االقـتـصــاديــة
الحرة بني الجانبني.
وف ـ ــق الـ ـخـ ـط ــة ،سـ ـيـ ـق ــام عـ ـل ــى ط ــرف ــي
ُ
الجسر املنطقة الـتــي ستطلق عليها
تـسـمـيــة «م ـقــاط ـعــة م ـش ـت ــرك ــة» ،وذل ــك
عـلــى مـســاحــة  700دون ــم فــي الـجــانــب
ُ
األردني حيث ستشاد عليها املصانع،
و 245دونـمــا فــي الجانب اإلسرائيلي
حيث ستقام مكاتب الدعم اللوجستي
وأم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن ن ـ ـقـ ــل ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع وجـ ـب ــاي ــة
الضرائب وغيرها.
أي ـض ــا ،س ـت ـمـ ّـول إس ــرائ ـي ــل ك ــل أع ـمــال
البنية التحتية للمنطقة االقتصادية
امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ ي ـ ـصـ ــل إل ـ ـ ـ ــى 50
مليون دوالر ،فيما تـقـ َّـدر تكلفة بناء
ال ـج ـســر وح ـ ــده بـ ـ ــ 15م ـل ـيــونــا .وطـبـقــا
لـ ـ ــ«غـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــوس» ،ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون امل ـن ـط ـقــة
االقتصادية تابعة ألي مــن الدولتني،
وب ــإم ـك ــان اإلســرائ ـي ـل ـيــن واألردنـ ـي ــن

الـ ــدخـ ــول إل ـي ـه ــا مـ ــن دون اس ـت ـخ ــدام
ج ـ ــوازات س ـفــر .وأث ـي ــر م ـش ــروع إقــامــة
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــارة حـ ـ ـ ــرة بـ ـ ــن األردن
وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ل ـ ـ ــدى ت ــوقـ ـي ــع مـ ـع ــاه ــدة
التسوية بني الجانبني عام  ،1994لكن
ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى املـ ـش ــروع ت ــأج ــل حتى
 ،1998ومنذ ذلك الوقتّ ،
مر بإجراءات
قانونية وتشريعية إسرائيلية ،إلى أن
تقرر أخيرًا بعد املصادقات النهائية

غالبية الفوائد للمنطقة
الحرة تعود إلى إسرائيل
مقارنة باألردن

عليه البدء في تنفيذه.
وإذا كانت األفضلية االقتصادية ،كما
تشير الصحيفة ،مشتركة للجانبني،
ف ــإن الـتـفــاصـيــل تـظـهــر اك ـت ـفــاء األردن
بــإمـكــانـيــة تـشـغـيــل ن ـحــو ع ـشــرة آالف
عــامــل ،فيما تشدد الصحيفة على أن
ذلــك سيكون محل ترحيب مــن عمان
ربطًا بالبطالة املستشرية في اململكة.
أما الواقع ،فيشير إلى أن األفضلية هي
أكثر في مصلحة تل أبيب ،إذ بإمكان
املـصــانــع اإلســرائـيـلـيــة االس ـت ـفــادة من
ال ـت ـك ـل ـفــة امل ـن ـخ ـف ـضــة ألجـ ـ ــور ال ـع ـمــال
األردن ـي ــن ،مـقــارنــة بــاألجــور املرتفعة
للعمال اإلسرائيليني.
وت ـل ـفــت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ــه ت ـقــرر في
الـ ـخـ ـط ــة :ت ـش ـغ ـيــل ّث ــاث ــة آالف عــامــل
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وتـ ـن ــق ــل حـ ــر ل ـل ـب ـضــائــع
ورجـ ـ ــال األعـ ـم ــال وامل ـ ـ ــواد الـ ـخ ــام ،مع
منح املـصــانــع اإلســرائـيـلـيــة جملة من
التسهيالت ،منها اإلعفاء الضريبي.

وم ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة أفـضـلـيــة امل ـك ــان إلقــامــة
امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة
ووقوعها بالقرب من الطريق املــؤدي
إلى ميناء حيفا ،التي تربط إسرائيل
ب ــأوروب ــا وب ــال ـغ ــرب ،وأي ـض ــا بــاتـجــاه
ع ـمــان ومــدي ـنــة إربـ ــد األردنـ ـي ــة ،األم ــر
الذي يتيح نقل البضائع بسهولة إلى
خليج العقبة ،ومنه صوب آسيا.
واألفـضـلـيــة األك ـثــر ج ــدوى إلســرائـيــل
هــي إمـكــانـيــة أن تـخــرج املـنـتـجــات من
املصانع اإلسرائيلية مع وسمها وفق
م ــا ت ــري ــد :ب ــن «ص ـن ــع ف ــي إســرائ ـيــل»
وبـ ـ ــن «صـ ـن ــع فـ ــي األردن» ،وك ــذل ــك
إمـكــانـيــة وسـمـهــا بــ«صـنــع فــي بــوابــة
األردن» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـت ـيــح ل ـع ـ ّـمــان،
وف ــق الـصـحـيـفــة ،إخ ـف ــاء ال ـت ـعــاون مع
إسرائيل ،ويتيح في املقابل للمصانع
اإلسرائيلية أن تـصـ ّـدر البضائع إلى
دول ال تستورد حتى اآلن منها.
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إسرائيل تطلق سراح رائد صالح على مدخل مستوطنة
بيروت حمود
بعد تسعة أشهر على اعتقاله بتهمة
«الـتـحــريــض» ،أطلقت سلطات العدو
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،س ـ ـ ـ ــراح زع ـي ــم
الشق الشمالي»،
«الحركة اإلسالمية ـ ً
رائـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ــاح ،م ـخ ـف ـي ــة عـ ـ ّـمـ ــن حـضــر
الستقباله حقيقة مكان وجوده وذلك
بعدما أفرجت عنه قبل الوقت املحدد،
وأم ــرت ــه ب ــأن يـسـتـقــل حــافـلــة م ــن دون
مرافق ويتوجه بها وحيدًا إلى مسقط
رأسه.
وق ـض ــى صـ ــاح األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـعــة في
زنـ ــزانـ ــة ان ـ ـفـ ــراديـ ــة ،وفـ ــي ظ ــل ظ ــروف
قاسية عقابًا لــه على مــا وصــف بأنه
«ت ـح ــري ــض» ف ــي قـضـيــة عــرفــت بــاســم
«خ ـط ـبــة مـسـجــد وادي الـ ـج ــوز» ،كما
أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي ،أريه
درعي ،أول من أمس ،أمرًا بمنع صالح
من السفر إلى الخارج ملدة ستة أشهر.
ف ــي وق ـ ــت اإلفـ ـ ـ ـ ــراج ،ح ـض ــر ال ـع ـش ــرات
مــن أهــالــي وم ـنــاصــري الــرجــل امللقب
ب ــ«ش ـيــخ األق ـص ــى» إل ــى سـجــن نفحة
الـصـحــراوي الستقباله ،لكنهم تلقوا
تصريحًا مقتضبًا من إدارة السجون
يفيد بــأنــه «أطـلــق ســراح الشيخ وهو
حاليًا خارج أسوار السجن» ،من دون
إعالن صريح حول مكانه الحقيقي.
من الفور ،توزع املناصرون على أكثر
م ــن س ـجــن لـلـبـحــث ع ـنــه ،وس ــط حــالــة

تقرير

حليف ميركل رئيسًا
للبرلمان األوروبي
ف ــاز اإليـطــالــي أنـطــونـيــو تــاجــانــي ( 63عــامــا)
برئاسة البرملان األوروبــي ،مدفوعًا بتحالف
جديد بني مجموعته البرملانية« ،حزب الشعب
األوروبـ ـ ــي» اليميني الــوسـطــي والـلـيـبــرالـيــن،
لـيـخـلــف ب ــذل ــك االشـ ـت ــراك ــي األمل ــان ــي مــارتــن
شولتز ،بعد والية دامت عامني ونصف عام.
وجــاء انتخاب تاجاني بعد منافسة صعبة
م ــع م ـنــاف ـســه م ــرش ــح «ال ـت ـح ــال ــف ال ـت ـقــدمــي
الــديـمــوقــراطــي االش ـتــراكــي» جـيــانــي بيتيال.
وأثار االتفاق بني الليبراليني و«حزب الشعب
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،والـ ـ ـ ــذي وض ـ ــع ت ــاج ــان ــي عـلــى
رأس الـبــرملــان ، ،اسـتـيــاء «التحالف التقدمي
الديموقراطي االشـتــراكــي» ألنــه أبعد بيتيال،
ً
وأنهى تحالفًا طويال األمد مع «حزب الشعب
األوروبي» ،أكبر مجموعة برملانية.
ويـقــول «الشعب األوروبـ ــي» ،ال ــذي يضم بني
أعضائه املستشارة األملانية أنجيال ميركل،
إنــه تم التوصل إلــى اتفاق في إطــار «ائتالف
ك ـب ـيــر» ي ـجــب أن ي ـتــولــى أح ــد أع ـضــائــه هــذا
املنصب ،نظرًا إلى أن اشتراكيًا ،هو شولتز،
تواله آخر مرة.
وقــد عمل تــاجــانــي ،وهــو ضــابــط ســابــق في
س ــاح ال ـجــو اإلي ـطــالــي ،فــي بــروكـســل لوقت
طويل ،حيث انتخب في البرملان األوروبي منذ
 14عامًاّ ،
ومفوضًا منذ عام  ،2008فيما كان
مستشارًا لرئيس الــوزراء اإليطالي األسبق،
سيليفيو برلسكوني.
وي ـغ ـ ّـيــر ف ــوز ت ــاج ــان ــي م ـي ــزان ال ـق ــوى داخ ــل
ال ـبــرملــان األوروب ـ ــي ،فـهــو يـهـ ّـمــش «الـتـحــالــف
الـتـقــدمــي الــدي ـمــوقــراطــي االش ـت ــراك ــي» كــونــه
نــاب ـعــا ع ــن ت ـحــالــف م ــع ال ـل ـي ـبــرال ـيــن .وح ــول
املواضيع الجدلية في االتحاد األوروبــي ،قال
تــاجــانــي ،أم ــس ،بعد تأمينه  291صــوتــا في
الجولة ما قبل األخيرة ،إن «االتحاد األوروبي
اآلن في وضع متوتر» ،متابعًا« :نحن ال نتفق
دائمًا ،لكننا نــدرك أن علينا إيجاد الحلول».
وأض ــاف أن تلك الـحـلــول ال تــأتــي مــن «مزيد
من أوروبا» وال من «تدمير املشروع األوروبي
ككل» ،متابعًا أنه «ليس على رئيس البرملان
األوروب ــي أن يــدفــع أجـنــدة سياسية ،بــل هذا
األمر يعود ألعضاء البرملان األوروبي ،فأنتم
تقررون ما االتجاه الذي يجب أن نتخذه».
(األخبار)

م ــن ال ـخ ــوف عـلــى ح ـيــاتــه ،ليكتشفوا
الحـقــا أن إدارة الـسـجــن أوصـلـتــه إلــى
مستوطنة «كــريــات مــاخــي» وأمــرتــه
ب ـ ــأن ي ـس ـت ـقــل ح ــاف ـل ــة ع ــام ــة يــرك ـب ـهــا
إســرائ ـي ـل ـيــون ،ث ــم يـتــوجــه وحـ ــده إلــى
مسقط رأسه في مدينة أم الفحم.
صـ ـ ــاح ،الـ ـط ــاع ــن ف ــي الـ ـس ــن ،اس ـت ـقــل
حــافـلــة مــن ه ـنــاك وتــوجــه إل ــى مدينة
ً
ي ــاف ــا م ـت ـن ـقــا م ــن دون ه ــات ــف ،حتى
صـ ــادفـ ــه ش ـ ــاب ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،فــال ـت ـقــط
األخـ ـي ــر صـ ـ ــورة م ـع ــه ونـ ـش ــره ــا عـلــى
صفحته في موقع «فايسبوك» ،وهكذا
عرف أهله ومناصروه مكانه ،قبل أن
يصل أخيرًا إلى مسجد حسن بيك في
مدينة يافا املحتلة.
وق ـ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ــاح ،ف ـ ـ ــور وص ـ ــول ـ ــه إل ــى
امل ـس ـج ــد ،إن «قـ ـ ــرار إط ـ ــاق ســراحــي
بـهــذه الـطــريـقــة هــو ق ــرار غـبــي وغير
مسؤول ...بعد صالة الفجر مباشرة،
أطلقوا سراحي وأنزلوني في كريات
م ــاخ ــي ،وق ــال ــوا ل ــي :اآلن تستطيع
العودة إلى البيت ،فقلت لهم أنتم من
تـتـحـمـلــون املـســؤولـيــة عــن سالمتي
وحياتي».
ّأمـ ـ ـ ــا نـ ــائـ ــب زع ـ ـيـ ــم ال ـ ـحـ ــركـ ــة ،ك ـم ــال
ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب ،فـ ـ ـق ـ ــال إن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإلسرائيلية عامة تتصرف كعصابة،
وليس كحكومة أجهزة ومؤسسات».
ورأى الخطيب ،ال ــذي يـتــرأس أيضًا
«لجنة الحريات» ،أن «تصرف إدارة

السجن عنصري وغير مسؤول» ،ألن
الـنـقـطــة الـتــي اسـتـقــل منها الحافلة
ه ـ ــي «مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ي ـ ـهـ ــوديـ ــة ،وال ـش ـي ــخ
شـخـصـيــة م ـعــروفــة لـلـجـمـيــع ،وك ــان
ي ـم ـكــن أن ي ـع ـتــدي ع ـل ـيــه مـتـطــرفــون
يهود ويتعرض لألذى».
ثان ،عادت قضية النائب
في سياق ٍ
ع ــن «ال ـق ــائ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة»
ف ــي ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي بــاســل
غـ ـط ــاس ،امل ـت ـهــم بـ ـ ـ «إدخـ ــال هــواتــف
ورسائل إلى أسرى فلسطينيني في

تسلم رئيس الكنيست
تواقيع  72عضوًا يطلبون إقصاء
النائب باسل غطاس
سـجــن كـتـسـعــوت» ،لتحتل عناوين
الصحف اإلسرائيلية.
وف ــي ســابـقــة ُوص ـفــت بــ«الـخـطـيــرة»،
تـ ـسـ ـل ــم رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،ي ــول ــي
إدل ـ ـش ـ ـطـ ــايـ ــن ،ت ــواقـ ـي ــع  72عـ ـضـ ـوًا،
يـمـثـلــون ال ـع ــدد امل ـط ـلــوب ل ـل ـبــدء في
إجراءات إقصاء غطاس من منصبه،
إذ يتطلب إقصاء نائب من الكنيست
تــوافــر  70تــوقـيـعــا عـلــى األقـ ــل .وقــال
إدلـشـطــايــن «ه ــذه امل ــرة األول ــى التي
ُيـقـصــى فيها نــائــب مــن الكنيست»،
ً
آمال «أن تكون األولى واألخيرة».
ّأمـ ــا «امل ـش ـتــركــة» ،ال ـتــي تـضــم أربـعــة

صالح :إطالق سراحي بهذه الطريقة قرار ّ
غبي وغير مسؤول (أ ف ب)

أحزاب عربية تمثل غالبية الناخبني
م ـ ـ ــن فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،48ف ــدع ــت
أع ـض ــاء الـكـنـيـســت إل ــى «االع ـت ــراض
ع ـلــى تـطـبـيــق ق ــان ــون اإلقـ ـص ــاء غير
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،ال ـ ــذي ي ـ ــدوس على
أس ــس بــرملــانـيــة وعـلــى مـبــدأ الفصل
بــن الـسـلـطــات» .وأضــافــت فــي بيان
أمس ،أن «كتل املعارضة في الحكومة
عارضت قانون اإلقصاء الذي يمنح

ل ـل ـنــواب إم ـكــان ـيــة إب ـع ــاد زمـ ــاء لهم
فــي الـكـنـيـســت ،ب ـصــورة غـيــر عــادلــة،
وت ـح ــوي ـل ــه إل ـ ــى م ـن ـظــومــة قـضــائـيــة
انتقامية تفرض الـعـقــوبــات ...تأييد
قـســم مــن أع ـضــاء املـعــارضــة القـتــراح
تفعيل القانون ضد غطاس يتنافى
مــع جــوهــر مــواقــف امل ـعــارضــة ،التي
تجلت سابقًا خــال النقاشات حول
القانون».
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أفقيا

ّ
غربي أنغوال نفي إليها نابوليون بونابرت
 -1جزيرة إنكليزية في جنوب األطلسي
وتوفي فيها –  -2األوزان في الشعر – من األم ــراض –  -3سياسي هندي راحــل من
مؤسسي إستقالل الهند الحديثة كان تلميذًا لغاندي وساعده األيمن – لعبة تسلية
فارسية األصل مرغوبة كثيرًا عند السيدات وتدخل أحيانًا ضمن جهاز العروس – -4
بصق – اإلسم األول ملطرب لبناني – حرف إستفهام –  -5نهار وليل – عاصمة غينيا
اإلستوائية –  -6إنجذاب وانبهار – إحسان –  -7أسد – عائلة ممثلة كوميدية مصرية
راحلة –  -8عكسها موقع عاملي على شبكة اإلنترنت – مشى –  -9يعطيه مهلة – خالف
غرب –  -10التسمية القديمة لساحة البرج أو ساحة الشهداء في بيروت

عموديًا

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.

 -1عاصمة تشيلي –  -2مدينة سعودية في األحساء – من أسماء األفعال ومعناه
أسرع –  -3رفع الصوت بعض خفض – متساهل فيه –  -4تبسط النسور اجنحتها
ّ
وذكية –  -5ضمير
دون تحريكها من مرتفع الــى منخفض فــوق فرائسها – فطنة
منفصل – بـ ّـراق – نوتة موسيقية –  -6يكسبان – خــاف جبل –  -7يتواجد على
ّ
شــاطــىء البحر – إســم مــوصــول –  -8يـحـ ّـرك ويـهــز – فيلسوف عــربـ ّـي درس الكالم
ّ
والفقه والشعر والطب والرياضيات والفلك والفلسفة سماه فالسفة الغرب الشارح
–  -9رئيس مجلس نيابي لبناني – سرب من الطيور –  -10عاصمة أوروبية – ما
تستر به املرأة وجهها

أفقيا

1

 -1مس – ريمي – ال –  -2دينا – اسطول –  -3إد – سرداب –  -4منشار – يلهو –  -5بيال – شر – بط
عر – ّ
–  -6عزرا – كرة –  -7فاروق – دبي –  -8اب – ّ
دج –  -9ر ر ر – وسوف –  -10يوسف العظمة
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مشاهير 2486

حلول الشبكة السابقة

 -1مدام بوفاري –  -2سيدني – ابرو –  -3شاعر – رس –  -4رأس الزور –  -5ر ر – رق – وا – -6
كب – فظ –  -9لو – هبريد –  -10الغوطة – ّ
ماد – شا – عسل –  -7يساير – دروع –  -8طبل – ّ
جرة

حل الشبكة 2485
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عالم لغوي وفقيه وراوية شهير من علماء القرن الرابع الهجري .نشأ في
بغداد وتلقى العلم عن علمائها .أخذ عن أبيه الذي ُي ّ
عد من كبار علماء
الكوفة في زمانه
إعداد
نعوم
مسعود

 = 7+1+3+8+5دولة عربية ■  = 10+4+11+6شهر ميالدي ■  = 2+9والد

حل الشبكة الماضية :صموئيل بيكيت

18
العالم

األربعاء  18كانون الثاني  2017العدد 3082

◄ وفيات ►

اليمن

صنعاء :فتح المطار
شرط ألي حوار

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.
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
فـ ــي ك ـن ـي ـس ــة مـ ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس لـ ـل ــروم
األرث ـ ـ ـ ــوذك ـ ـ ـ ــس فـ ـ ــي املـ ـطـ ـيـ ـل ــب مــن
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة إلـ ــى
ً
مساء.
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

نساء يمنيات يحملن السالح خالل احتفال مناهض للعدوان في صنعاء أمس (أ ف ب)

بـعــد ي ــوم مــن مـهــاجـمــة «حــركــة أنـصــار
الله» املبعوث األممي الخاص باليمن،
إسـمــاعـيــل ولــد الـشـيــخ أح ـمــد ،ووصـفــه
ب ــأن ــه ي ـت ـص ــرف ك ـم ـس ـت ـث ـمــر ال ك ـطــرف
مـ ـح ــاي ــد ،أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
ح ـكــومــة «اإلن ـ ـق ـ ــاذ» ،ه ـش ــام ش ـ ــرف ،أن
حكومته «تــرفــض الـتـشــاور والـتـحــاور
مع فريق الرئيس (املستقيل) عبد ربه
منصور هادي وحكومته إال بعد إعادة
فتح مطار صنعاء».
ون ـق ـل ــت مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة ع ــن ش ــرف،
خــال لقائه ال ــدوري أمــس مع موظفي
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
الـعــاصـمــة ص ـن ـعــاء ،ت ـشــديــده عـلــى أن
«أي م ـشــاورات أو تفاهمات فــي إطــار
الحل السلمي يجب أن تسبقها إعادة
فتح مطار صنعاء الدولي أمام املالحة
ال ـجــويــة ال ـت ـجــاريــة وامل ــدن ـي ــة ،ك ـبــادرة
لحسن النية».
ه ــذا ال ـحــديــث ،وف ــق امل ـص ــادر نفسها،
هــو نتيجة تــوافــق مـبــدئــي بــن قـيــادة
حـ ــزب امل ــؤت ـم ــر و«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» على

بينما استمرت المجازر
ّ
تم التصدي لهجوم
جديد في نهم
تكليف شــرف رئاسة وفــد صنعاء في
أي م ـش ــاورات مقبلة مــع فــريــق هــادي
وح ـك ــوم ـت ــه ،ف ـي ـمــا ت ــم الـ ـت ــواف ــق عـلــى
تكليف املتحدث باسم «أنـصــار الله»،
م ـح ـمــد ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،ن ــائ ـب ــا لــرئ ـيــس
الوفد ،وعضوية أربعة آخرين يمثلون
طرفي التحالف مناصفة .ويأتي ذلك
كـمــا ي ـبــدو فــي إط ــار تـعــزيــز االع ـتــراف
الـسـيــاســي ب ــ«اإلن ـق ــاذ» خ ــال املــرحـلــة
املقبلة.
يشار إلــى أن ولــد الشيخ عــاد أول من
أمس إلى الرياض ،بعد زيــارة قصيرة
ل ـعــدن الـتـقــى خــالـهــا هـ ــادي ،لـكـنــه لم
يكمل جولته بزيارة صنعاء كما كان
م ـق ــررًا ،وال ي ـعــرف ه ــل سـيـعــود إليها
الحقًا أم سيذهب إلى مسقط قبل ذلك.
فــي غضون ذلــك ،تستمر أزمــة الوقود
الـتــي تــواجــه سـكــان ع ــدن ،وهــي كبرى
مـ ــدن ج ـن ــوب ال ـي ـم ــن وال ــواقـ ـع ــة تـحــت
س ـي ـط ــرة ح ـك ــوم ــة ه ـ ـ ــادي ،وذلـ ـ ــك بـعــد
توقف املصفاة ّ النفطية الرئيسية منذ
أسبوع عن ضخ اإلمدادات إلى خزانات
شركة النفط اليمنية في عدن.
ولم يصدر أي تعليق بعد من الرئيس
املستقيل أو حكومته على هذه األزمة
امل ـت ـفــاق ـمــة ،ف ـي ـمــا ت ـص ـطــف ال ـس ـي ــارات
والشاحنات في طوابير طويلة ال تقل
ع ــن كـيـلــومـتــر أم ـ ــام م ـح ـطــات ال ــوق ــود
هناك ،كذلك انخفضت الكثافة املرورية

فــي شـ ــوارع املــدي ـنــة ،وسـجـلــت أسـعــار
املواصالت ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى
 ،%50وتــزايــدت أيضًا ساعات انقطاع
التيار الكهربائي.
وكـ ــان ع ـمــال شــركــة م ـصــافــي ع ــدن قد
أعلنوا الــدخــول في إضــراب احتجاجًا
عـ ـل ــى تـ ــوقـ ــف صـ ـ ــرف روات ـ ـب ـ ـهـ ــم .لـكــن
م ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة فــي
عــدن قــالــوا إن األزم ــة الحالية سببها
خــافــات بــن شــركــة النفط الحكومية
وال ـش ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة امل ـم ـلــوكــة لــرجــل
األعـمــال اليمني أحمد العيسي ،وهو
املورد الوحيد للمشتقات النفطية إلى
عــدن واملحافظات املـجــاورة لها ،وذلك
ب ـع ــدم ــا ط ـل ـبــت «ش ــرك ــة ال ـع ـي ـســى مــن
شركة النفط املختصة توزيع الوقود
م ـح ـل ـي ــا فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة
بأسعار أعلى ،وهو ما رفضته الشركة
الحكومية».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ت ـس ـت ـم ــر مـ ـ ـج ـ ــازر ت ـح ــال ــف
الـ ـع ــدوان يــوم ـيــا ،وس ـج ــل أم ــس مقتل
سبعة مدنيني وإصــابــة أربـعــة آخرين
فــي غ ــارة ل ـطــائــرات «ال ـت ـحــالــف» ،الــذي
ت ـ ـقـ ــوده ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،عـ ـل ــى م ـحــاف ـظــة
ص ـ ـعـ ــدة .ووف ـ ــق الـ ـسـ ـك ــان ،اس ـت ـهــدفــت
ال ـغ ــارة ســوقــا لـبـيــع ال ـقــات فــي منطقة
مــران فــي مديرية حـيــدان ،مضيفني أن
الـجــرحــى تــم إسـعــافـهــم إلــى مستشفى
ُتابع ملنظمة «أطباء بال حــدود» .كذلك
قـتــل أمــس ستة مدنيني وأصـيــب أكثر
مـ ــن ع ـ ـشـ ــرة آخ ـ ــري ـ ــن ،ب ـق ـص ــف ب ـح ــري
لـ«التحالف» استهدف قرية املويجر،
في منطقة شمير في مديرية مقبنة ،في
محافظة تعز ،وقالت مصادر محلية إن
جميع الضحايا من أسرة واحدة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر عـسـكــريــة
أن ق ـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي و«ال ـل ـج ــان
الشعبية» استهدفت تجمعات لقوات
الـعــدوان بالقرب من مفرق العمري في
ذباب قرب تعز ،مؤكدة تحقيق إصابات
و«ت ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــر آل ـ ـيـ ــة وم ـ ـص ـ ــرع وإصـ ــابـ ــة
العشرات خالل عملية املباغتة».
وذكرت املصادر نفسها أنه تم التصدي
لــزحــف جــديــد اس ـت ـهــدف جـبــل ي ــام في
مــديــريــة نـهــم اسـتـمــر م ــن ص ـبــاح أمــس
حـتــى مــا بـعــد الـظـهــر ،مضيفة أن ذلــك
«ك ـ ّـب ــد امل ــرت ــزق ــة خ ـســائــر ف ــادح ــة ،رغــم
ح ـص ــول ـه ــم ع ـل ــى غـ ـط ــاء ج ـ ــوي مـكـثــف
بأكثر من  50غارة»ّ .
وقدرت تلك املصادر
مقتل نحو  35من املهاجمني وجرح 68
آخــريــن ،بينهم محمد ال ـســودي املـعـ ّـن
قائدًا لـ«لواء .»310
إلــى ذلــك ،طلب الرئيس اإليــرانــي حسن
روحــانــي ،فــي مؤتمر أمــس فــي طهران،
مــن الـسـعــوديــة وق ــف «ع ــدوان ـه ــا» على
اليمن و«تدخالتها» في املنطقة .وقال
روحاني« :السعودية هي التي أوجدت
مشكالت بمهاجمتها بلدًا جــارًا ،األمر
الــذي لم يكن يستند إلى أي منطق وال
يزال ...من مصلحة املنطقة والسعودية
أن تتوقف في أقرب ما يمكن الهجمات
على اليمن».
(األخبار)

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
تقبل الـتـعــازي الـيــوم األرب ـعــاء في
 18كــانــون الـثــانــي 2017م للرجال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
ً
مساء
حتى 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
انتقلت إلى رحمته تعالى
املرحومة الحاجة
سكنة ترمس نصرالله
زوجها املرحوم خليل نصرالله
أوالدها:
اإلعالمي رفيق نصرالله
نصرالله نصرالله
رف ـي ـقــة ن ـصــرال ـلــه زوج ـ ــة الــدك ـتــور
قيصر مصطفى
ورد زوجة السيد منير ياسني
رندة (ديوان املحاسبة)
ووريت في ثرى مدافن بلدة حوال
أمس
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
رف ـيــق ن ـصــرال ـلــه ،ف ــي حـ ــوال ،أي ــام:
األرب ـ ـع ـ ــاء وال ـخ ـم ـي ــس وال ـج ـم ـعــة
والسبت ،ويوم األربعاء  25كانون
ال ـث ــان ــي  2017ف ــي م ــرك ــز جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي
ـ ـ ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،ب ــن ال ـســاعــة
ً
مساء.
الرابعة عصرًا والسادسة
ت ـقــام ذكـ ــرى األسـ ـب ــوع ي ــوم األح ــد
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدة حوال

إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
فاطمة محمد حمود
زوج الفقيدة :نعمة مراد
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا :عـ ـل ــي ،حـ ـس ــن ،م ـح ـمــد،
عباس ،حسن وخضر
أش ـق ــاؤه ــا :ال ـح ــاج م ـح ـمــود ،عـلــي،
أحمد والعميد الركن خضر حمود
(رئيس فرع مخابرات الجنوب)
أص ـه ــرت ـه ــا :ع ــاط ــف ب ــاش ــا ،حسن
النابلسي ،حسني كعفراني وأحمد
ضيا
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة 20
الـ ـج ــاري ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة
البيضاء ،قرب مديرية امن الدولة
من الساعة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
ال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه وقـ ــدره آل
مراد ،حمود وعموم أهالي بلدتي
رب ثالثني وكفردونني.

ان ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـ ــى رحـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة سكنه ترمس نصرالله
زوجها املرحوم خليل نصرالله
اوالدها :
االعالمي الزميل رفيق نصرالله
نصرالله .
رف ـي ـقــة ن ـصــرال ـلــه زوج ـ ــة الــدك ـتــور
قيصر مصطفى
ورد زوجة السيد منير ياسني
رندة ( ديوان املحاسبة )
ووريـ ــت ال ـثــرى ام ــس ال ـثــاثــاء في
مدافن حوال
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
رف ـي ــق ن ـصــرال ـلــه ف ــي حـ ــوال ط ــوال
ايـ ــام االربـ ـع ــاء الـخـمـيــس الجمعه
والسبت
ت ـقــام ذكـ ــرى االسـ ـب ــوع ي ــوم االح ــد
الـ ـس ــاع ــه ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدة حوال

◄ذكرى ►
بسمه تعالى
ذكرى أسبوع
ت ـ ـ ـصـ ـ ــادف نـ ـ ـه ـ ــار األحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
ف ـي ــه  ، 2017/1/22ذكـ ـ ــرى م ــرور
أسبوع على وفاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
الحاجة فاطمة محمد حسني حمود
(أم إبراهيم)
حـ ــرم ال ـح ــاج خـلـيــل عـبــد الحسن
بداح.
أوالده ـ ـ ـ ــا :إب ــراهـ ـي ــم ( الـ ـح ــاج أب ــو
حـســن) م ـســؤول الــرقــابــة املــركــزي
في حركة أمل.
عبد ،وهبي والحاج حسن.
أص ـه ــاره ــا :ال ـح ــاج ف ـضــل ح ـمــود،
حسني بداح وهشام جابر.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة األلـيـمــة ستتلى
عن روحها الطاهرة آي من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
مجمع اإلمام موسى الصدر -بيت
ليف الساعة الثانية بعد الظهر.
تقبل التعازي غدًا األربعاء الواقع
ف ـي ــه  2017/1/18فـ ــي حـسـيـنـيــة
آل الـ ـب ــرج ــاوي -ب ـئــر ح ـس ــن -قــرب
ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ــن ال ـســاعــة
الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر وحـ ـت ــى
ً
مساء.
السادسة
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
الــراضــون بقضائه :حركة أمــل ،آل
بداح ،آل حمود وعموم أهالي بيت
ليف.

رقدت على رجاء القيامة
لبيبة بطرس بولس مهنا
أرملة يوسف الياس األبيض
أوالدها :أنطوانيت
جوزفني زوجة إيلي طباع
إيفون زوجة أنطوان نعمة
إيلي
أمال زوجة نبيل باسيل
بيار زوجته ندى يونس
غرايس
منيرة عواد أرملة ابنها أنطوان
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا مـ ـ ــاري أرمـ ـل ــة قــزحـيــا
سعاده
جانيت أرملة جريس السمراني
أوالد شقيقها املرحوم طانيوس
وعــائــات ـهــم وأن ـس ـبــاؤهــم وعـمــوم
عائالت لحفد واألشرفية ينعونها
إليكم
ُ
تقام صالة الدفن الساعة الواحدة
بـ ـع ــد ظـ ـه ــر األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء  18ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي فـ ــي مـ ــدافـ ــن ال ـع ــائ ـل ــة فــي
بطرام.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي الـخـمـيــس
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة  19و  20ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري
فـ ــي صـ ــالـ ــون م ـط ــران ـي ــة ال ـق ــدي ــس
نـ ـيـ ـق ــوالوس لـ ـل ــروم األرثـ ــوذكـ ــس،
األشـ ــرف ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـش ــرة
ً
مساء.
صباحًا ولغاية السادسة

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

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

األربعاء  18كانون الثاني  2017العدد 3082

إعالنات

◄مبوب ►

◄ إعالنات رسمية ►
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
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
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 عن انتخابات
تعلن نقابة مزارعي الحبوب في الجنوب
عن اجــراء انتخابات تكميلية ملجلسها
ال ـت ـن ـف ـيــذي وذلـ ـ ــك يـ ــوم ال ـس ـب ــت ال ــواق ــع

فـيــه  2017/1/21مــن الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في مقر النقابة في النبطية (قرب
مصرف لبنان طابق أول) وإذا لم يكتمل
النصاب القانوني في هذه االنتخابات
ت ــؤج ــل لـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت الـ ـت ــال ــي ،ت ــاري ــخ
 ،2017/1/28وفي نفس الزمان واملكان،
على أنــه ســوف يقفل بــاب الترشيح في
اليوم الثالثاء في .2017/1/17
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب م ـهــران مـلـكــون سـفــريــان بوكالته
عـ ــن كـ ــل مـ ــن مـ ــاريـ ــام اك ـ ـ ــوب م ــردانـ ـي ــان
بصفتها احدى ورثة وارتكس ابسوغوم
ب ــارسـ ـخـ ـي ــان وري ـ ــث ويـ ــرجـ ــن ق ـ ــره بــت
بارسيخيان وعن ازنيف كفورك حاجي
كتوركيان بصفتها اح ــدى ورث ــة مــاري
اب ـســوغــوم بــارسـخـيــان وري ـثــة ويــرجــن
قـ ــره ب ــت بــارس ـي ـخ ـيــان سـ ـن ــدات تمليك
ب ــدل عــن ضــائــع عــن حـصــص مورثيهم
فرجني قره بت بارسيخيان ووارطكس
اي ـ ـبـ ــوسـ ــوغـ ــوم ب ــارسـ ـيـ ـخـ ـي ــان وم ـ ـ ــاري
ايــورســوغــوم بارسيخيان بالعقار 572
مـ ـ ــدور وامل ـس ـج ــل ق ـي ــد اح ـت ـي ــاط ــي عـلــى
الصحيفه بتصحيح اسـمــاء مورثيهم
لتصبح  /ويرجني قره بت بارسيخيان
ووراتـ ـ ـك ـ ــس اب ـي ـس ــوغ ــوم بــارس ـي ـخ ـيــان
وماري ابيسوغوم بارسيخيان.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب اشرف قاسم شاهني ملوكله انطوان
فــؤاد عــازار سند تمليك بــدل عن ضائع
للعقار  2787منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي م ـن ـيــر ج ــرج ــس ك ـي ــوان
ب ـ ــوك ـ ــالـ ـ ـت ـ ــه ع ـ ـ ــن ن ـ ـ ــوري ـ ـ ــر هـ ـ ــوفـ ـ ــك ارام
س ــركـ ـيـ ـسـ ـي ــان وكـ ـ ـي ـ ــل ارام اوه ـ ــان ـ ــس
سركيسيان سند تمليك بدل عن ضائع
ع ــن ح ـصــة ارام اوه ــان ــس ســركـيـسـيــان
بالعقار  1185مدور.
للمعترض مراجعه االمانه

خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب م ـهــران مـلـكــون سـفــريــان بوكالته
عــن اردزيـ ــف ارت ــن بــاسـمــه جـيــان وكيل
كل من ارتني ومانويل ارام باسمه جيان
بصفتهما مــن ورث ــة ارام ارت ــن باسمه
ج ـ ـيـ ــان سـ ـن ــد ت ـم ـل ـي ــك بـ ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع
ب ــاس ــم مــورث ـه ـمــا  /ارام ارت ـ ــن بــاسـمــه
جيان للقسم  3من العقار  2841منطقة
االشرفيه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ن ـق ــوال ي ــوس ــف ج ــرج ــس ف ــرح ــات
بوكالته عن انطوان شحاده جعجع احد
ورثة شحاده سليمان جعجع املالك في
الـعـقــار  /598/الـبــوشــريــة سـنــد تمليك
بدل عن ضائع بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب االب يوسف انطون عوده بصفته
مـفــوض مــن االبــاتــي نعمة الـلــه الهاشم
ال ــرئ ـي ــس الـ ـع ــام ل ـلــره ـبــان ـيــة الـلـبـنــانـيــة
املــارون ـيــة سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
بـ ــاسـ ــم ال ــرهـ ـبـ ـن ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة
الـلـبـنــانـيــة ت ـحــت تــول ـيــة ال ــوك ـي ــل ال ـعــام
للرهبنة املذكورة مالكة العقار /3086/
بسكنتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب س ـل ـم ــان م ـح ـم ــود ال ـق ـن ـط ــار مــالــك
العقار  /9566/املتني سند تمليك بدل
عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ريمون اميل معوض مالك العقار
 /802/البوشرية سند تمليك بــدل عن
ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
دعوة
ً
بناء ملحضر اجتماع مجلس االدارة رقم
 017/1تاريخ  2017/1/15يدعو مجلس
اداره الجمعيه التعاونيه الــزراعـيــة في
ال ـك ــوي ـخ ــات عـ ـك ــار االع ـ ـضـ ــاء الج ـت ـمــاع
الجمعيه العمومية ال ــذي سيعقد يوم
االرب ـع ــاء بـتــاريــخ  2017/1/25الـســاعــة
ال ـخــام ـســه ف ــي م ــرك ــز الـجـمـعـيــه الـكــائــن
فــي الكويخات وذلــك لــدراســة املواضيع
التالية:
 1ـ ـ ـ االطـ ــاع عـلــى تـقــريــر لـجـنــه املــراقـبــه
واملـيــزانـيــة العمومية املــوقــوفــه بتاريخ
2016/12/31
 2ـ ـ تبرئة ذمة مجلس االدارة
 3ـ ـ انتخاب هيئات ادارية جديدة
واذا ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب تـعـقــد جلسة
ثانيه يوم االربعاء بتاريخ 2017/1/25
الساعة السادسة في نفس املكان.
رئيس مجلس االداره
احمد محمد الحايك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ت ــوف ـي ــق الـ ـي ــاس سـ ـل ــوم بــوكــال ـتــه
عــن بــول سـيــزار ابــو جــودة مالك العقار
 /312/البوشرية سند تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ربـ ـي ــع س ـم ـع ــان الـ ـح ــاج بــوكــال ـتــه
عــن تقال نـهــرا الـحــاج املالكة فــي العقار
 /1404/عينطورة سند تمليك بدل عن
ضائع بحصة املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طانيوس خليل سليم عقل بوكالته
عــن ب ـيــار فــريــد اب ــو م ـتــري وك ـيــل عـقــاب
هيف علي املطيري مالك القسم  /8/من
العقار  /279/بقنايا سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب اسـعــد جــوزيــف الـتـنــوري بوكالته
عن فريد بطرس كرم الوكيل عن بطرس
ف ــري ــد كـ ــرم امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـق ــار /5420/
بـسـكـنـتــا س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
BLAN DINKU TOLCHA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/701759
غادرت العاملة البنغالدشية
HELENA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/510827
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMED MOSHARAF HOSSAIN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 71/196238
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD DULAL MONDAL
MAHBUB ALAM AKANDA
MD JULHAS
MD SAIDUR RAHMAN
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
70/331175
غادرت الخادمة البنغالدشية
SAKHINA BEGUM
مـنــزل مخدومها ولــم تـعــد ،الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئًا ،االتصال 763871/70
غادرت العاملة االثيوبية
AYANTU OUSMAN AMANO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
76/736661
غادر العامل البنغالدشي
ROKIBUL ANSAR ALI ISLAM
م ــن مــؤس ـســة فـيـنــو بــاس ـتــك لـلـصـنــاعــة
والتجارة ،الرجاء ممن يعرف عنه شيئًا
االتصال على الرقم 07/995422
غادر العمال البنغالدشيون
AMIRUL
KAMAL
MOHAMMAD SAHIN MIAH
MOHAMMAD JOYNAL
MOHAMMAD SHOHAG MIAH
MOMAN MIAH
KALAN KHAN
SUMAN MIAH
DULAL MIAH
MD RAHMAT ALI
HASAN MIAH
MON MIAH
IQBAL HOSSAIN
MD JOYNAL
LITON BHUIYAN
MOHAMMAD MUJAMMEL HAQUE
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
76/497196
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رياضة

ُ
فان غال ينهي حقبته الجدلية
البطوالت األوروبية الوطنية

مــن أكـثــر الـمــدربـيــن تتويجًا باأللقاب
مع أندية أوروبية ،ومن أكثرهم إثارة
لـلـجــدل ،الـهــولـنــدي لــويــس ف ــان غــال
يعلن اع ـتــزالــه ،منهيًا حقبة حافلة
باإلنجازات وبعض محطات الفشل ،وال
سيما مع منتخب بالده هولندا
هادي أحمد
صـ ــدقـ ــت ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات ال ـ ـتـ ــي ل ـح ـقــت
بــاملــدرب الهولندي لويس فــان غــال،
وق ـ ــرر إسـ ـ ــدال ال ـس ـت ــار ع ـلــى مـسـيــرة
حافلة بــاإلنـجــازات والـخـيـبــات معًا.
أكثر من  26عامًا ،مسيرة طويلة من
العطاء لكرة أنصفته ،وأنصفها .لم
يشكك أحــد يــومــا بـقــدرة هــذا املــدرب
عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــاء فـ ــريـ ــق أو م ـن ـت ـخ ــب مــن
الصفر ،وبقدرته على صناعة نجوم
عامليني كانوا قبله يتشابهون مع أي
العــب مغمور .مــع ذلــك ،كانت إحــدى
أس ــوأ عــاداتــه هــي تخليه عــن نجوم
كبار في فريقه ،من دون أي اعتبار ملا
يمكن أن يحققوه معه ،وذلك اعتبارًا
منه أنهم ال يتناسبون مــع فلسفته
ً
الـكــرويــة ،فضال عــن مشاكله التي ال
تنتهي مع وسائل اإلعالم.
ب ــدأ تـجــربـتــه الــريــاض ـيــة ع ــام 1986
م ـس ــاع ـدًا مل ـ ــدرب ب ـن ــادي أل ـك ـم ــار ،ثم
ان ـت ـق ــل ع ـ ــام  1988ل ـل ـع ـمــل م ـســاع ـدًا
لليو بينهاكر في أياكس أمستردام.
عــام  ،1991كــانــت أول ــى خـطــواتــه في

قرر فان غال
االعتزال بعد مسيرة امتدت
 26عامًا
ت ــدري ــب ال ـف ــري ــق ،واس ـت ـمــر م ـعــه إلــى
عــام  ،1997أع ــاده فيها الــى أمـجــاده،
وقـ ـ ّـربـ ــه مـ ـج ــددًا م ــن مـ ـص ــاف ال ـف ــرق
األقــوى في العالم ،بتتويجه بألقاب
محلية وأوروبـيــة .انتقل بعدها إلى
برشلونة ،ملدة ثالث سنوات ،وحصل
معه على عدة ألقابّ .
جرب حظه مع
منتخب هولندا في مونديال ،2002
لكنها كانت إحدى أسوأ تجاربه ،إذ
فشل في التأهل الى مونديال .2002
تـجــربــة أخ ــرى مــع بــرشـلــونــة ،لكنها
هذه املرة اتسمت بالفشل ،فبقي معه
مــوسـمــا واح ـ ـدًا وأق ــال ــه فــي الـنـهــايــة.
ف ــي  2004م ــع أيـ ــاكـ ــس ،ومـ ــن 2005
ال ــى  2009مــع ألـكـمــار ،ثــم مــع بــايــرن
ميونيخ األملاني في  ،2011وبعدها
منتخب هولندا مرة أخرى من 2012

كان فشل فان غال مع يونايتد سببًا رئيسيًا إلعالن االعتزال (أ ف ب)

َّ
الـ ــى كـ ــأس ال ـع ــال ــم  ،2014ال ـ ــذي حــل
فيه في املركز الثالث ،قبل أن ينتقل
بـ ـع ــده ــا إلـ ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنكليزي من  2014الى .2016
أنهى مسيرته هناك برسالة عاطفية
للجميع ،للنادي والــاعـبــن وفريق
ال ـع ـمــل ،عــاك ـســا صـ ــورة م ـغــايــرة عن
تلك التي الحقته على طول مشواره
فــي مــاعــب كــرة الـقــدم ،وداخ ــل غرفه
املـغـلـقــة .ك ــان دائ ـمــا مــا يشتهر بدقة
تـ ـش ــدي ــده عـ ـل ــى العـ ـبـ ـي ــه ،وق ـس ــوت ــه
عليهم واهتمامه الكبير بتفاصيل
توجيهاته ،والتزام العبيه بها.
ل ـطــاملــا تـمـيــز ب ـقــدرتــه ع ـلــى صـنــاعــة
نـجــوم ج ــدد عـلــى الـســاحــة الـكــرويــة،
لكنه فــي الــوقــت نفسه أي ـضــا ،عــرف
بإنهاء مسيرات عدة لبعض النجوم.
مــع أيــاكــس فــي التسعينيات ،صنع
الهولندي باتريك كلويفرت ومــارك
أوفرمارس وإدغارد ديفيس ،أما في
بايرن فكان طوني كروس ،وتوماس
مــولــر وال ـن ـم ـســوي داف ـي ــد أالب ــا أب ــرز
األسـ ـم ــاء ال ـتــي بــزغــت ه ـن ــاك .كــذلــك،
ف ـع ــل ف ــي ب ــرش ـل ــون ــة ،وك ــان ــت أع ـظــم
اكتشافاته هناك تشافي هرنانديز
وك ـ ـ ــارلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس بـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــول وأنـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــس

ايـنـيـيـسـتــا ،ال ــذي ــن ال ي ـن ـكــرون أن له
الـفـضــل فــي سـكــب مــوهـبـتـهــم ،حيث
صـ َّـعــد األول ال ــى ال ـفــريــق األول عــام
 ،1998واينييستا عام  2002حني كان
صغيرًا جدًا.
هذا اإلنجاز كانت تالقيه انتقادات
ك ـث ـيــرة لـتـخـلـيــه ع ــن آخ ــري ــن .وأك ـثــر
حكاية ال تنسى له مع التخلص من

الــاعـبــن ك ــان لـلـبــرازيـلــي ريـفــالــدو،
رغم أنه هو من ساعده على التألق
وال ـ ـفـ ــوز ب ـج ــائ ــزة أفـ ـض ــل العـ ــب فــي
ال ـعــالــم .وه ــذا مــا عــاشــه مـعــه أيـضــا
األرجنتيني خوان رومان ريكيلمي.
ف ــي بـ ــايـ ــرن ،ت ـخ ـلــى ع ــن ال ـب ــرازي ـل ــي
لــوس ـيــو ول ـح ــق ب ــه اإلي ـط ــال ــي لــوكــا
طـ ـ ــونـ ـ ــي .كـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــؤالء بـ ـحـ ـج ــة عـ ــدم

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
كأس إنكلترا (إياب معادة  -دور الـ )64
 األربعاء:ساوثمبتون  -نوريتش سيتي ()21.45
بليموث أرغايل  -ليفربول ()21.45
نيوكاسل يونايتد  -برمينغهام سيتي
()21.45
كأس إسبانيا (ربع النهائي)
 األربعاء:ألكوركون  -ديبورتيفو أالفيس ()20.15
ريال مدريد  -سلتا فيغو ()22.15

 الخميس:أتلتيكو مدريد  -إيبار ()20.15
ريال سوسييداد  -برشلونة (.)22.15
كأس إيطاليا (دور الـ )16
 األربعاء:ساسوولو  -تشيزنيا ()18.30
التسيو  -جنوى ()22.00
الدوري الفرنسي
(مؤجلة من المرحلة )17
 األربعاء:نانت  -كاين ()21.00

انسجامهم مع فلسفته الكروية.
ال شك أنــه مــدرب حــاد بطبعه ،وهذا
ما يخلق له الكثير من املشاكل ،لكن
ليس بإمكان أحد أن ينكر إنجازاته
الـ ـت ــي نـ ـج ــح فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلـيـهــا
(ف ــردي ــة وج ـمــاع ـيــة) الت ـبــاعــه نظامًا
خاصًا به .على الصعيد الشخصي،
كان أبــرز ما حققه هو جائزة أفضل
م ـ ــدرب ع ــام  1995م ــع أي ــاك ــس الـتــي
تقدمها مجلة "وورد سوكر" وجائزة
"رينوس ميشيلز" ألفضل مدرب في
هولندا مع أياكس أيضًا وألكمار .أما
في أملانيا ،فحاز جائزة أفضل مدرب
في أملانيا لسنة .2010
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد كـ ــان مـحـطـتــه
األخ ـ ـيـ ــرة .م ـح ـطــة ال ي ـم ـكــن ال ـع ـبــور
ّ
فــوقـهــا ،إذ إنـهــا شكلت لفشله فيها
أح ــد أه ــم أس ـب ــاب اع ـت ــزال ــه .ل ــو نجح
ّ
مـعـهــم السـتـمــر ،أو عـلــى األق ــل لفكر
ق ـبــل اع ـت ــزال ــه مــرتــن بــاالن ـت ـقــال إلــى
ف ــري ــق آخ ـ ــر .ف ـش ـلــه ه ـن ــاك أن ـه ــى كــل
ش ـ ـ ــيء ،وأن ـ ـهـ ــى ح ـق ـب ــة ب ـ ـ ــدأت تـعـمــر
مــن جــديــد مــع مــدربــن جــدد فرضوا
أن ـف ـس ـه ــم ،أمـ ـث ــال مـ ـ ــدرب بــرش ـلــونــة
لويس إنريكي وم ــدرب ريــال مدريد
الفرنسي زين الدين زيدان.

سوق االنتقاالت

مانشستر سيتي يواصل رمي شباكه الصطياد ميسي

أكدت «ذا صن» استعداد مانشستر سيتي لتقديم
عرض تاريخي (أ ف ب)

أوقعت صحيفة "ذا صــن" اإلنكليزية،
أم ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ـلـ ــوب جـ ـم ــاهـ ـي ــر ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسـ ـب ــان ــي ،إذ أكـ ـ ــدت أن مــانـشـسـتــر
س ـي ـت ــي م ـس ـت ـع ــد إلح ـ ـ ـ ــداث ث ـ ـ ــورة فــي
سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت ب ـعــرضــه أك ـث ــر من
 110ماليني يــورو مقابل شــراء النجم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ،إضــافــة
إلــى راتــب أسبوعي يتخطى  900ألف
يورو.
وهـ ـ ـ ـ ــذه لـ ـيـ ـس ــت املـ ـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي
تـ ــربـ ــط ف ـي ـه ــا الـ ـصـ ـح ــف اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
"السيتيزينيس" بميسي ،وخصوصًا
ب ـ ـعـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ــدوم اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ج ــوسـ ـي ــب
غوارديوال لتدريب الفريق.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أوضـ ـح ــت صحيفة
"إل م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو" امل ـقــربــة من

ب ــرش ـل ــون ــة أن هـ ـن ــاك م ـ ـش ـ ــاورات مــع
مـيـســي لـتـجــديــد ت ـعــاقــده وم ـح ــاوالت
مكثفة مــن مـســؤولــي ال ـنــادي إلرض ــاء
الالعب بعقد خرافي باعتباره أفضل
العبي الفريق في املواسم األخيرة.
وأضافت الصحيفة أن مصادر مقربة
من ميسي تؤكد أن النجم األرجنتيني
ينتظر خـطــوة ج ــادة مــن إدارة نــاديــه
والتقدم بعرض رسمي لدراسة األمر
ول ـي ــس م ـج ــرد االك ـت ـف ــاء ب ـم ـفــاوضــات
شفوية.
وف ــي أمل ــان ـي ــا ،ذكـ ــرت صـحـيـفــة "بـيـلــد"
أن ال ـن ـج ــم الـ ــدولـ ــي ال ـس ــاب ــق ل ــوك ــاس
بودولسكي يتجه لـتــرك غلطة ســراي
التركي الــذي يرتبط معه بعقد حتى
 2018واالنتقال إلى الــدوري الياباني

للعب في صفوف فريق فيسل كوبي.
ي ــذك ــر أن ال ــاع ــب ون ــادي ــه رف ـض ــا في
الـفـتــرة األخ ـيــرة الـعــديــد مــن الـعــروض
من األندية الصينية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ـ ــدد مــان ـش ـس ـتــر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ع ـ ـقـ ــد العـ ـب ــه
اإلكـ ــوادوري أنطونيو فالنسيا حتى
ص ـيــف  .2018وأب ـ ــدى يــونــاي ـتــد على
موقعه اإللـكـتــرونــي سـعــادتــه بتمديد
ع ـق ــد الـ ــاعـ ــب ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فـ ــي 271
م ـبــاراة وسـجــل  21هــدفــا منذ انتقاله
إلــى ملعب "أول ــد تــرافــورد" مــن ويغان
في .2009
وفـ ــي إس ـب ــان ـي ــا ،أعـ ـل ــن م ـل ـقــة ع ــودة
املـ ـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـ ــع األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي مـ ـ ــارتـ ـ ــن
دي ـم ـي ـك ـي ـل ـيــس ال ـ ــى ص ـف ــوف ــه بـعـقــد

يمتد حتى نهاية املوسم الحالي.
وسبق للمدافع الدولي السابق البالغ
مــن العمر  36عــامــا ،الــدفــاع عــن ألــوان
ملقة من  2011حتى  ،2013قادمًا إليه
من بايرن ميونيخ األملاني حيث لعب
من  2003حتى .2010
كــذلــك ،أع ـلــن ديـبــورتـيـفــو ال كــورونـيــا
ت ـعــاقــده م ــع امل ـهــاجــم الـفــرنـســي غــايــل
كاكوتا على سبيل اإلع ــارة مــن نــادي
ه ـي ـب ــي ال ـص ـي ـن ــي ح ـت ــى  30ح ــزي ــران
امل ـق ـب ــل .وس ـب ــق ل ـك ــاك ــوت ــا ( 25ع ــام ــا)
ال ـل ـعــب ف ــي إس ـبــان ـيــا ،ح ـيــث دافـ ــع عن
أل ـ ــوان رايـ ــو فــايـيـكــانــو مــوســم -2014
 2015ثم إشبيلية موسم 2016-2015
قبل أن يبيعه األخير إلى هيبي مقابل
خمسة ماليني يورو.
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رياضة
الكرة اإليطالية

كرة المضرب

مارادونا في نابولي :الحب الفطري
حسن زين الدين
ع ـ ــاد دي ـي ـغ ــو مـ ـج ــددًا إل ـ ــى ن ــاب ــول ــي.
في العالم بأسره هو مــارادونــا ،أما
ف ــي ن ــاب ــول ــي وح ــده ــا ف ـه ــو دي ـي ـغــو.
ال شـكـلـيــات أو ب ــروت ــوك ــوالت تــربــط
بــن هــذا الــاعــب األسـطــوري وشعب
نــابــولــي ،ومــع كــل شــيء فيها .هناك
يكتفون بتسميته دييغو .يفرحون
لذلك .كلمة دييغو بمفردها تلخص
كــل الـحـكــايــة وتـعـيــد الــزمــن سـنــوات
إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء ل ـ ـتـ ــروي ت ـل ــك ال ـ ــرواي ـ ــة.
رواي ــة السحر ال ــذي حمله مــارادونــا
مــن مسقط رأس ــه الن ــوس ونـثــره في
مسقط أحالمه نابولي .النوس حيث
ال ـ ـ ـ ـ ــوالدة ...ون ــاب ــول ــي ح ـي ــث ،أي ـض ــا،
الوالدة.
عاد دييغو مجددًا إلى نابولي .بني
"سـ ــان ب ــاول ــو" و"سـ ــان ك ــارل ــو" حكى
القصة أول من أمس .قصة اإلبداعات
ف ــي ذل ــك املـلـعــب يــروي ـهــا األس ـط ــورة
في هذا املسرح .هكذا أرادت نابولي
أن تـكـ ّـرم نجمها األزل ــي ومعشوقها
بحفل ي ــروي فيه بنفسه قصته مع
الرقم  10إلى جانب املمثل اإليطالي
أليساندرو سياني.

ال ش ــك بـ ــأن "ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا" كــانــت
تهفو إلــى ذلــك الــزمــان والقشعريرة
تتملك األبــدان والسكون يعم املكان.
إذ كيف يمكن أن يتحدث دييغو عن

نــابــولــي وال يسبح الـحـضــور بتأثر
في بحر الذكريات بوجود صانعها؟
عاد مارادونا مجددًا إلى نابولي .هو
اآلن بجسده حاضر فيها ،لكن طيفه

روى مارادونا في مسرح «سان كارلو» قصته مع الرقم ( 10أرشيف)

نادال يستعيد قمة
أدائه في أوستراليا
ل ــم ي ـفــارق ـهــا ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق .ديـيـغــو
م ــوج ــود ك ــل ي ـ ــوم ف ــي ن ــاب ــول ــي .فــي
الـصـبــاحــات وامل ـس ــاءات .فــي اليقظة
تحتل
وامل ـن ــام ــات .ف ــي صـ ــوره ال ـتــي
ّ
جدران الطرقات .موجود في األجنة
ف ــي ب ـط ــون األم ـ ـهـ ــات .هـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن
يـبـصــرون ال ـنــور عـلــى عـشــق دييغو
كـمــا يكتسبون ذل ــك مــن آبــائـهــم .في
نابوليّ ،
حب مارادونا فطري.
ّ
" 30عــامــا لــم تـغــيــر حـبــي لـنــابــولــي"،
ق ــال ـه ــا مـ ـ ــارادونـ ـ ــا .ه ــو ال ش ــك ك ــام
ليشبع به األسـطــورة نهم الصحافة
فحسب ،إذ ال يحتاج شعب نابولي
مــن أيـقــونـتــه إل ــى أن يــؤكــد لـهــم ذلــك.
هـ ــذا مـ ـف ــروغ م ـن ــه ل ــدي ـه ــم ،وحـقـيـقــة
تسطع عندهم مع إشراقة شمس كل
صباح.
ُ
وقبل أن ّ
يشد الرحال ،أبلغ مارادونا
ب ـقــرار مـنـحــه املــواط ـنــة الـفـخــريــة من
نــابــولــي فــي حـفــل ضـخــم سـيـقــام في
أي ــار املـقـبــل ملـنــاسـبــة م ــرور  30عامًا
عـلــى قـيــادتــه الـفــريــق الـجـنــوبــي إلــى
أول لقب في الدوري اإليطالي .هكذا،
رب ـطــت نــابــولــي أسـطــورتـهــا بموعد
ق ـ ــري ـ ــب ،حـ ـت ــى ال ي ـ ـطـ ــول االنـ ـتـ ـظ ــار
لرؤيته من جديد.

كأس أمم أفريقيا 2017

ُ
تعادل مصر يبقي العرب من دون فوز
انـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي دور
املجموعات ضمن كأس أمم أفريقيا
 2017م ــن دون تـحـقـيــق ف ــوز عــربــي،
إذ ب ـع ــد تـ ـع ــادل الـ ـج ــزائ ــر وخ ـس ــارة
تــونــس وامل ـغ ــرب ،تـعــادلــت مـصــر مع
مالي  ،0-0ضمن املجموعة الرابعة.
وفــي امل ـبــاراة الثانية فــي املجموعة،
حقق املنتخب الغاني وصيف بطل
الـنـسـخــة األخ ـي ــرة ف ــوزًا صـعـبــا على
نظيره األوغندي .0-1
وسجل أنــدريــه أيــوو هــدف غانا في
الدقيقة  32من ركلة جزاء.
وق ــال أيـ ــوو« :ك ــان ــت م ـب ــاراة صعبة،
وكنا نعرف أن أوغندا منتخب عنيد.
لعبنا بشكل جيد فــي الـشــوط األول
ونقلنا ال ـكــرة بإنسيابية ،لكننا لم
نـ ـب ــذل م ـج ـه ــودًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـش ــوط
ال ـثــانــي وأردنـ ـ ــا أن نـجـعــل املنتخب
األوغ ـن ــدي يــركــض ،ألن ــه ال يـجــب أن

ننسى عاملي الــرطــوبــة وال ـح ــرارة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :حـ ـقـ ـقـ ـن ــا األهـ ـ ـ ــم ب ـك ـســب
النقاط الـثــاث ،ويجب اآلن أن نفكر
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة امل ـق ـب ـلــة الـ ـت ــي سـيـكــون
امل ـهــم فـيـهــا هــو اإلس ـت ـعــداد الــذهـنــي
وال ـت ــاح ــم ب ــن ال ـخ ـط ــوط ال ـث ــاث ــة».
واكتست املباراة أهمية بالنسبة إلى
املـنـتـخـبــن كــون ـهــا األول ـ ــى لكليهما
فــي الـبـطــولــة الـحــالـيــة ،واألولـ ــى منذ
مــواج ـه ـت ـه ـمــا ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـكــأس
ال ـق ــاري ــة ف ــي ن ـهــائــي  1978ف ــي غــانــا
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـ ـ ــوج م ـنـ ـتـ ـخ ــب «ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم
السوداء» باللقب الثالث في تاريخه
قبل أن يضيف الرابع بعدها بأربعة
أعوام في ليبيا.
كما أن أوغندا عادت إلى النهائيات
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ  39عـ ــامـ ــا ،فــي
مشاركة هي الخامسة لها في كأس
األمم األفريقية.

مباراتا اليوم
تبدو الغابون املضيفة مطالبة بالفوز
ع ـلــى بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ،ال ـي ــوم الـســاعــة
 18,00بـتــوقـيــت بـ ـي ــروت ،ف ــي الـجــولــة
الثانية من منافسات املجموعة األولى.
وكانت الجولة األولــى انتهت بتعادل
الغابون مع غينيا بيساو ،والكاميرون
مع بوركينا فاسو بنتيجة واحدة .1-1
وستكون مواجهة الغابون وبوركينا
ف ــاس ــو م ـ ـحـ ــددة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ملـصـيــر
املـ ـضـ ـي ــف ،قـ ـب ــل لـ ـق ــائ ــه األص ـ ـعـ ــب فــي
الـجــولــة األخ ـيــرة مــع الـكــامـيــرون .وفي
امل ـبــاراة الثانية الـســاعــة  ،21,00تميل
كفة الترجيحات لصالح الـكــامـيــرون،
حاملة اللقب أربع مرات (،1988 ،1984
 ،2000و ،)2002ع ـلــى ح ـس ــاب غينيا
بيساو التي تخوض مباراتها الثانية
فقط في البطولة القارية.

ً
أيوو محتفال بهدفه (أ ف ب)

صفعة قوية من غولدن ستايت لكليفالند

كوري بمواجهة جيمس (أ ف ب)

السابع تواليًا والتاسع والعشرين في
 43م ـبــاراة ،وجــاء على حساب ضيفه
أوكالهوما سيتي ثاندر  ،98-120رغم

نجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف
ثانيًا ،في تحقيق فوز صعب على اإلسباني
ف ــرن ــان ــدو ف ــرداس ـك ــو  1-6و 6-7و ،2-6في
مباراته األولى في بطولة أوستراليا املفتوحة،
أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب.
ويـلـتـقــي ديــوكــوفـيـتــش فــي الـ ــدور املـقـبــل مع
األوزب ـ ـكـ ــي دي ـن ـيــس اس ـت ــوم ــن ال ـف ــائ ــز عـلــى
الكرواتي ايفان دوديغ  ،6-3 ،4-6 ،1-6و.5-7
ب ــدوره ،بــدا اإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال فــي قمة
أدائـ ـ ــه ،ول ــم ي ـجــد ص ـعــوبــة تــذكــر ف ــي تخطي
عقبة األملاني فلوريان ماير ،وتغلب عليه 3-6
و 4-6و .4-6ويلتقي نــادال في الــدور الثاني
مع القبرصي ماركوس يغداتيس الفائز على
ال ــروس ــي مـيـخــائـيــل يــوج ـنــي  3-6و 0-3ثم
باالنسحاب.
كما تأهل إلــى ال ــدور الثاني الكندي ميلوس
راونيتش الثالث بـفــوزه على األملــانــي داســن
ب ــراون  3-6و 4-6و .2-6ويلتقي راونـيـتــش،
وصيف بطولة ويمبلدون لعام  2016والذي
وصل إلى نصف نهائي أوستراليا املفتوحة
العام املاضي ،في اختباره املقبل جيل مولر
مــن لــوكـسـمـبــور ال ــذي تـغـلــب بـصـعــوبــة على
األميركي تايلور فريتز  6-7و 6-7و.3-6
كذلك ،كــان النمسوي دومينيك ثييم الثامن
من أبرز املتأهلني إلى الدور الثاني بفوزه على
األملاني يان-لينرد شتروف  6-4و 4-6و4-6
و.3-6
ول ــدى الـسـيــدات ،لــم تجد األميركية سيرينا
وليامس املصنفة ثانية صعوبة فــي تخطي
السويسرية بيليندا بنسيتش  4-6و.3-6
وتلتقي سيرينا ،الساعية لــانـفــراد بالرقم
القياسي في األلقاب الكبرى الــذي تتشاركه
مــع األملــان ـيــة شتيفي غ ــراف ( 22لـقـبــا) ،في
الــدور املقبل مع التشيكية لوسي سافاروفا
التي تغلبت على البلجيكية يانينا فيكماير
 6-3و 6-7و .1-6من ناحيتها ،عانت البولونية
أنييسكا رادفانسكا الثالثة لحجز بطاقتها
بفوزها على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا
 1-6و 6-4و .1-6وتلتقي رادفانسكا التي
خـســرت نهائي دورة سيدني قبل أي ــام ،في
الدور املقبل مع الكرواتية ميريانا لوسيتش-
باروني التي تغلبت على الصينية الصاعدة
مــن الـتـصـفـيــات كـيــانــغ وان ــغ  6-4و 3-6و-6
 .4وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،تغلبت التشيكية
بليسكوفا الـخــامـســة عـلــى اإلسـبــانـيــة ســارا
سوريبيس  2-6و ،0-6والتشيكية دومينيكا
تشيبولكوفا السادسة على مواطنتها دينيزا
اليرتوفا  5-7و.1-6

أصداء عالمية

غرامة لسانيا بسبب «إنستغرام»!

الدوري األميركي للمحترفين

اكتسح غولدن ستايت ووريرز ضيفه
ك ـل ـي ـفــانــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز ح ــام ــل ال ـل ـقــب
ب ـف ــارق  35نـقـطــة وت ـغ ـلــب عـلـيــه -126
 91ف ــي دوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
الـشـمــالــي لـلـمـحـتــرفــن .وي ــدي ــن فــريــق
املـ ـ ـ ــدرب س ـت ـي ــف ك ـي ــر ب ـ ـفـ ــوزه فـ ــي 41
م ـب ــاراة ،إل ــى ال ـثــاثــي ستيفن ك ــوري،
ك ــاي طــوم ـســون وكـيـفــن دورانـ ـ ــت ،إذ
سجل األول  20نقطة مــع  11تمريرة
حاسمة ،والثاني  26نقطة ،والثالث 21
مع  6متابعات و 5تمريرات حاسمة.
وت ــأل ــق دراي ـم ــون ــد غــريــن الـ ــذي أوق ــف
فــي املـبــاراة الخامسة لنهائي املوسم
املـ ــاضـ ــي ب ـس ـب ــب م ـش ــاح ـن ــة مـ ــع نـجــم
كـلـيـفــانــد لـيـبــرون جـيـمــس ،بتحقيق
"تريبل دبل" بعد تسجيله  11نقطة مع
 13متابعة و 11تمريرة حاسمة.
وكـ ـ ــان ج ـي ـمــس األفـ ـض ــل ف ــي ص ـفــوف
الخاسر ،بتسجيله  20نقطة ،وأضاف
كايري ايرفينغ  17نقطة.
ب ــدوره ،واص ــل لــوس أنجلس كليبرز
ع ـ ــروض ـ ــه ال ـ ـقـ ــويـ ــة ،ب ـت ـح ـق ـي ـقــه ف ـ ــوزه
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إصابة نجمه كريس بول.
ويـ ــديـ ــن ك ـل ـي ـب ــرز ب ــانـ ـتـ ـص ــاره ل ـ ــأداء
الـجـمــاعــي ،إذ سـجــل سـتــة مــن العبيه

عشر نقاط على األقــل ،وكــان أفضلهم
ماريس سبايتس بـ  23نقطة.
أم ـ ــا ل ـ ــدى أوك ــاه ــوم ــا س ـي ـت ــي ،ف ـبــرز
كــالـعــادة راس ــل وسـتـبــروك بتسجيله
 24نقطة.
وفــي بــاقــي املـبــاريــات ،تغلب بوسطن
سلتيكس عـلــى ت ـشــارلــوت هــورنـتــس
 98-108وأتـ ـ ــان ـ ـ ـتـ ـ ــا ه ـ ــوك ـ ــس ع ـل ــى
نيويورك نيكس  ،107-108وواشنطن
ويزاردز على بورتالند ترايل باليزرز
 ،101-120وف ـ ـيـ ــادل ـ ـف ـ ـيـ ــا س ـف ـن ـتــي
سيكسرز على ميلووكي باكس -113
 ،104وإنـ ــديـ ــانـ ــا ب ــايـ ـس ــرز ع ـل ــى نـيــو
أورليانز بيليكانز  ،95-98ويوتا جاز
على فينيكس صنز .101-106
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
م ـي ــام ــي ه ـي ــت × ه ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس،
بــروكـلــن نـتــس × تــورونـتــو راب ـتــورز،
شـيـكــاغــو بــولــز × داالس مــافــريـكــس،
س ــان أن ـطــون ـيــو س ـبــرز × مينيسوتا
تـمـبــروولـفــز ،ل ــوس أنـجـلــس الي ـكــرز ×
دنفر ناغتس.

َّ
غرم االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مدافع
مانشستر سيتي الفرنسي باكاري سانيا 46
ألف يورو لنشره رسالة على مواقع التواصل
االجتماعي ،يشكك فيها بنزاهة الحكم لي
مايسون .وأورد سانيا ( 33عامًا) في الثاني من
كانون الثاني مع صورة على تطبيق "إنستغرام"،
تعليق " 10ضد  ...12ولكننا نقاتل ونفوز
كفريق" ،بعد الفوز الذي انتزعه فريقه بعشرة
العبني من بيرنلي صاحب املركز الثاني عشر
 1-2في املرحلة العشرين من الدوري.
وقد حذف سانيا الحقًا عبارة " 10ضد "12
من رسالته ،إال أن ذلك لم يعفه من اتهام اإلتحاد
االنكليزي الذي دان األسبوع املاضي "سلوكه
السيئ".

شعار جديد ليوفنتوس

كشف يوفنتوس اإليطالي عن شعاره الجديد
في حفل ضخم أقيم في مدينة ميالنو في
أسبوع املوضة .والشعار هو عبارة عن حرف "ج"
باللونني التقليديني للنادي األبيض واألسود.
وتم اعتماد الشعار في املوقع الرسمي للنادي
وحساباته على مواقع التواصل االجتماعي ،لكنه
سيصبح على قميص الفريق بدءًا من املوسم
املقبل.
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ثقافة وناس

ّ
جبور الدويهي :دليلك إلى «الشيعي المعاصر»
أدب

أحمد محسن
ي ـم ـكــن ال ـت ـغــاضــي ع ــن غـ ــزل ال ـكــاتــب
جـبــور الــدويـهــي ( )1949بــاالنـتــداب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي .ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول إن ه ــذا
«تــأريــخ» مــن وجـهــة نظر فئة وازنــة
لبنانيًا .ال تاريخ واح ـدًا للبنانيني،
ف ـمــا ال ـض ـيــر أن يـبـتـهــج ج ــزء منهم
بـقــوافــل املـحـتــل الـفــرنـســي .يمكن أن
ً
ي ـك ــون ه ــذا ق ــد ح ــدث ف ـع ــا ،ويـمـكــن
أن يـ ـك ــون ل ـب ـن ــان ـي ــون ق ــد اب ـت ـه ـجــوا
بـحــدوثــه لـلـخــاص مــن العثمانيني
ف ــي أي ــام ـه ــم األخ ـ ـيـ ــرة .ال ـت ــاري ــخ هو
ال ـت ــاري ــخ ،وم ــا ح ــدث ه ــو م ــا ح ــدث،
والرواية هي الرواية .يحمل الراوي
ً
م ـش ـع ــا وي ـ ـضـ ــيء ع ـل ــى جـ ــانـ ـ ٍـب مــن
قـصــص ال ـعــالــم ال ـك ـث ـيــرة .وي ـجــب أن
ي ـك ــون أم ـي ـن ــا ،وي ـم ـك ـنــه أن ال يـكــون
أمينًا أيضًا .فالرواية رواية وليست
تاريخًا بحد ذاتها.
ُ
في روايته الجديدة «طبع في بيروت»
(دار الساقي) ،يؤرخ ّ
جبور الدويهي،
أو يحاول أن يــؤرخ .سيرة مسبوغة
بعناية لعائلة حلبية ،شــاركــت في
نشأة العاصمة وصـعــودهــا ،بعدما
تطبعت بطباعها ،وكانت جــزءًا من
طـبــاعـتـهــا .وي ـجــب أن نـتــذكــر دائـمــا
أنها حلبية ،حتى عندما صــار آخر
أح ـفــادهــا «ع ـبــد ال ـل ــه» ،بـيــروتـيــا في
غاية البيروتية .بعنايته املعهودة
وإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـح ـب ـك ــة
وت ــراب ـط ـه ــا ،ك ـمــا ه ــو م ـع ــروف عـنــه،
ي ـص ـيــغ ال ــدويـ ـه ــي ح ـك ــاي ــة األج ـي ــال
البيروتية فــي مطبعتها ـ ـ مع ِقلها،
ويـ ـخ ــرج ب ـخ ــاص ــات شـخـصـيــة مــن
ت ــاري ــخ رواي ـ ـتـ ــه ،ال ي ـح ـتــاج قــارئ ـهــا
إلى عناء تفكيكها ،فالكاتب واضح
ُ
ف ــي م ــا ي ــري ــد ق ــول ــه .ف ــي «طـ ـب ــع فــي
ب ـ ـي ـ ــروت» ،أولـ ـ ــى ه ـ ــذه ال ـخ ــاص ــات:
ّ
الحلبي (من
اليسوعيون هم ضحية
حلب) الــذي ســرق مطبعتهم «عينك
بنت عينك» وفي «ليلة ما فيها ضو
قـ ـم ــر» .ث ــان ــي الـ ـخ ــاص ــات :الـحـلـبــي

صار بيروتيًا .وهذا مهم في تركيبة
املدينة وهويتها .ثالث الخالصات:
املـسـيـحــي ال ـب ـيــروتــي جــاهــد وكــافــح
عيش وتعايش وعلى
للحفاظ على
ٍ
أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة اسـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،واب ـ ــن
ال ـح ـلــوانــي الـ ُـس ـنــي ال ـب ـيــروتــي عـ ِـمــل
لديه وكان أمينًا .كان كل شيء على
مـ ــا يـ ـ ــرام ح ـت ــى ظ ـه ــر «الـ ـشـ ـيـ ـط ــان».
ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف ال ـ ــرواي ـ ــة ،يـتـقــاطــع
كــل شــيء مــع ســرديــة الــراحــل غسان
تويني عن الحرب األهلية اللبنانية
ال ـتــي تـسـتـغــرب ن ـشــوء األخ ـي ــرة من
أسـ ــاس ـ ـهـ ــا ،وتـ ـحـ ـم ــل م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا
إلــى آخــريــن .ال يـتــورط الــدويـهــي في
إطــاق مواقف عن «اآلخــريــن» الذين
نغصوا على املدينة حياتها ،وعلى
الــذيــن سـلـبــوا بـطــل قصته الهالمي
«فــريــد أبــو شـعــر» ذاكــرتــه وأج ــداده،
وأبقوا له موهبة ال يعترف بها أحد.
بسرد مكثف ،أدواتــه الجمل
يكتفي
ٍ
الطويلة التي تستعير مــن التاريخ
أحـ ـ ــداثـ ـ ــه ،ومـ ـك ــون ــات ــه ش ـ ـ ـ ــذرات مــن
حـكــايــا بـيــروتـيــة غـيــر مكتملة .وفــي
أي حال ،هذا ما يحدث في الروايات
ال ـج ـي ــدة ،ول ـي ــس م ـع ـيــارًا لـجــودتـهــا
أن ت ـك ــون م ــوغ ـل ــة ف ــي الـ ـت ــاري ــخ .مــا
يجعلها سيئة هــو أن تـقــذف فجأة
ً
سيال من املــواقــف اإلطالقية التي ال
تخلو من التعسف.
ـراو
ـ
ك
ـي
ـ
ه
ـ
ي
ـدو
ـ
ل
ا
أهمية
ال سـجــال فــي
ٍ
وقــاص لبناني محترف .وبحرفيته
هـ ــذه املـ ـعـ ـه ــودة ،ي ــرم ــي أحـ ــد أب ـطــال
رواي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه «ح ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادق» فــي
م ـن ـت ـصــف الـ ـقـ ـص ــة .ي ـت ــوق ــف ال ـس ــرد
وال ـت ــاري ــخ ع ـنــد «ال ـش ـي ـط ــان» .م ـ ّ
ـزور
األم ـ ــوال .الـتــاجــر .ال ـ ُـذي أشـعــل حربًا
ُفـ ــي تـ ـم ــوز « ،2006ق ـ ـ ِـت ـ ــل ف ـي ـه ــا مــن
قـ ِـتــل» ،بينما ّ
تهرب أوراق «الـيــورو»
مــن لبنان إلــى أفريقيا وإلــى أميركا
الالتينية .هــذه هــي ق ــراءة الدويهي
لـ ـح ــزب ك ــاديـ ـم ــا وإليـ ـ ـه ـ ــود أومل ـ ـ ــرت.
ـح ــك عـلـيـهــم «ح ـس ــن الـ ـص ــادق».
ضـ ِ
ويصير البلد (لبنان) كله ـ ـ الذي هو

املطبعة سيميائيًا في رواية الدويهي
ـ ـ ـ ـ ـ ف ـ ــي ِخ ـ ــدم ـ ــة «ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـص ـ ــادق».
«ح ـس ــن ال ـ ـصـ ــادق» ب ـم ــا يـم ـثـلــه مــن
إيـ ـح ــاء س ـيــاســي وســوس ـيــولــوجــي،
ه ــو «نـقـطــة ت ـح ــول» ص ــادم ــة لـقــارئ
ّ
الرواية .والقول إن «حسني الصادق»
ه ــو «حـ ــزب ال ـل ــه» ال مــانــع فـيــه بحد
ّ
فليحمل
ذاتــه ،وهــذه ليست مشكلة.
الدويهي روايته بالسياسة على منت
رخو .املشكلة أن املنت كله يقوم على
ط ــوائ ــف ،وال ـس ــردي ــات كـلـهــا تـتـنــاول
ط ــوائ ــف .و«حـ ـس ــن الـ ـ ـص ـ ــادق» ،هــو
طــائـفــة بــأســرهــا ،وه ــذا ال يخلو من
ت ـع ـســف ،ل ــن ي ـس ـعــف ت ـب ــري ــره .نحن
أمــام صدمة «داللية» تحدثها قراءة
ّ
يسجل موقفًا ميشال
كاتب لبناني

صدمة «داللية» تحدثها قراءة
يسجل موقفًا ضدّ
كاتب لبناني ّ
القادمين من األطراف إلى المدينة
شيحاويًاّ ،
ضد القادمني من األطراف
إل ــى املــدي ـنــة ،وإل ــى عــاصـمــة «لـبـنــان
ال ـك ـب ـي ــر» ف ــي ال ـ ــرواي ـ ــة .م ــوق ــف ضــد
الشيعة ،موقف على املوضة اآلن.
بــالـتــأكـيــد ،لــم يـقــم الــدويـهــي حسابًا
لنزهات أومبرتو ايكو السردية ،ولم
يكترث كثيرًا ملعنى الــداللــة والــرمــز
في الرواية .وما هو واضح أيضًا ،أن
ســرده الناشف واملشبع بمحاوالت
الـتــأريــخ فــي بــدايــات ال ــرواي ــة ،يجب
أن ي ـع ـ ّـرض لـتــدقـيــق عـلـمــي ِم ــن أول
حــرف وآخــره« .بحار األن ــوار» كتاب
إش ـك ــال ــي ع ـنــد ال ـش ـي ـعــة .ه ــل يـعــرف
الدويهي ذلك أم ال ،ألن ذلك ال يخدم
السياق الــذي استخدمه فيه عرضًا.
لقد أضافه الصفويون .وال نعرف إن
كان الشيعة كلهم «صفويني» ،ولكن
ُ
في «طبع في بيروت» ،الشيعة كلهم
«حسني الصادق».
«ح ـ ـ ـسـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادق» ،ش ـخ ـص ـي ــة

هوليودية ،على طريقة «سيريانا»
لجورج كلوني في ُبعدها البصري،
وع ـ ـلـ ــى ط ــريـ ـق ــة فـ ـ ـ ــارس س ـع ـي ــد فــي
ُبعدها النظري .بيده خاتم فضة ،في
وسطه حجر من الزبرجد األخضر،
ويتدلى من عنقه سلسال في طرفه
سـ ـي ــف .وط ـب ـع ــا ه ــو «حـ ـ ـ ــاج» .وأب ــو
حسني ،وأبــو علي .يتاجر باألملاس
ف ــي أف ــري ـق ـي ــا ،وال ي ــروق ــه ا ّملـسـيـحــي
العراقي مــن املــوصــل ،ويفضل عليه
أبــو عـلــي .أبــو علي وأب ــو حـســن .ما
هــذه الكليشيهات؟ هــل هــذه «درامــا
لبنانية» أم م ــاذا؟ الـخــاتــم والسيف
والصادق .هذه هي دالالت الدويهي
الـشـكـلـيــة إل ــى «ال ـش ـي ـعــي امل ـعــاصــر»
في روايــة استندت في أساسها إلى
ع ــرض ص ــورة لـلـطــوائــف اللبنانية
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات أسـ ـسـ ـه ــا
أفرادها .أما داللته األخــرى ،فتطلب
ق ــراءة ال ـصــادق ودوره فــي املجتمع
البيروتي الذي كان قائمًا ،ونجا من
ال ـحــرب ،فـجــاء ال ـصــادق ومــن خلفه،
و«ركـبــوا» حربًا مع إسرائيل .وهذه
الخفة في الطرح تروق كثيرين ،و«ع
ِ
املــوضــة» .وقــد تجلب الـجــوائــز .هذه
ـخ ـفــة الـغــريـبــة ف ــي تـحــويــل طائفة
الـ ِ
بأسرها إلى صورة عن «حزب الله»،
س ــواء اتـفـقــت مـعــه أو عــارض ـتــه ،ثم
تحويل الحزب نفسه إلى «شيطان»،
وتـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ت ـ ـحـ ــويـ ــل ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع إلـ ــى
للخفة.
شياطنيّ .يا ِ
صـحـيــح أن ال ـ ــراوي الـلـبـنــانــي يقفز
ً
قفزة شجاعة عن الحرب ،وما قبلها
وفيها مــن نسيج محكم الــوشــائــج ـ
ال عــن املجتمع وصـيــرورتــه ـ ـ عندما
ّ
يسمي الناس بأسمائها ،وال يلتف
عـلــى ال ـطــوائــف م ــن خـلـفـهــا ويـشـهــر
لسانه كاألهبل .ليس حدثًا سيئًا في
الــروايــة أن يـكــون املــارونــي مارونيًا
والسني سنيًا ،ويحمل البطل اسمًا
ً
متداوال في البيئة ،ال مفبركًا ومركبًا
على طريقة الدراما الهزيلة الدارجة.
ع ـلــى ال ـع ـكــس ت ـمــامــا ،ه ــذه شـجــاعــة

وإن كانت في أصلها ضرورة إن كان
ال ــراوي مهووسًا بالتأريخ كما هي
حال الدويهي ،وحارسًا للرواية من
أي نــزعــات ِشـعــريــة .وحـ ّـريــة ال ــراوي
بحد ذاتها،
وخياراته ليست مبحثًا
ِ
ـرط وحيد:
طــاملــا أنـهــا مـشــروطــة بـشـ ٍ
حـ ّ
ـريــة الـقــارئ هــو اآلخــر .ال يجب أن
يشعر ال ـقــارئ أن ــه يـتـعــرض لخدعة
ـخ ـف ــة ،وأن ال ـن ــص ال ــذي
ف ــي غ ــاي ــة ال ـ ِ
أمامه ُيـ ّ
ويختزل ويمضي كما
ـزيــف
ِ
ل ــو أن أح ـ ـدًا ل ــن ي ـحــاس ـبــه ،ول ــو بلغ
ُ
مـبـلــغ ال ـت ـحــريــض .ف ــي ح ــال ــة «ط ـبــع
نص يشارك
في بيروت» ،نحن أمام
ٍ
في لعبةِ الطوائف والطائفية وعلى
قواعدها ،وهذه ليست مجرد هفوة.
نحن أمام خطأ كبير.
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع ال ـع ـشــر
وح ـت ــى مـنـتـصــف ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
وب ـي ـن ـه ـمــا ق ـض ـيــة دريـ ـ ـف ـ ــوس ،ال ـتــي
راج ـ ـ ــت خ ــالـ ـه ــا مـ ـ ـع ـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة
ف ــي األدب وال ـص ـحــافــة الـفــرنـسـيــن،
وسـ ـ ــاد ال ـت ـن ـم ـيــط ض ــد الـ ـيـ ـه ــود فــي
األدب .ف ــي ك ــارت ــون ال ـق ــرن الـتــاســع
عـشــر وتـقــريـبــا ف ــي أدبـ ــهِ األوروب ـ ــي،
ك ـ ــان الـ ـيـ ـه ــودي ذا صـ ـ ــورة م ـح ــددة
تقريبًا .كــان سمينًا وذا خصائص
خ ـل ـق ـي ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــددة .الـ ـشـ ـع ــر امل ـج ـ ّـع ــد
الـ ـط ــوي ــل ،األنـ ـ ــف األفـ ـط ــس ال ـك ـب ـيــر،
ال ـش ـف ـتــان الـسـمـيـكـتــان ،إض ــاف ــة إلــى
عيون واسعة وداكنة بحيث تتدلى
مـنـهــا ج ـف ــون صــاح ـب ـهــا .وبـطـبـيـعــة
الـحــال ،كداللة حاسمة ،كــان يضاف
إلـ ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــم ال ـق ـل ـن ـس ــوة املـ ـع ــروف ــة
بــال ـ «ك ـي ـبــاه» .وي ـبــدو أن ـنــا اآلن ،في
ُ
«ط ـ ـبـ ــع فـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت» ،أمـ ـ ـ ــام والدة
«ك ــارت ــون» شـيـعــي ،يـسـتـقــي هيئته
مـ ــن ك ـل ـي ـش ـي ـه ــات س ــوس ـي ــول ــوج ـي ــة
رخ ـ ـ ـي ـ ـ ـصـ ـ ــة .ال ـ ـ ــزب ـ ـ ــرج ـ ـ ــد األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر،
ونـحـتــاج إلــى معجم لفهم الزبرجد
وحده ،والسلسلة التي يتدلى منها
السيف ،وطبعًا ،التجارة في أفريقيا
والنصب واالحتيال .يا له من درك،
يا لها من خيبة أمل!
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ُ
طاغوت البحرين يعدم جريدة «الوسط»

مريم عبد الله
خالل األعوام املاضية ،أوقفت جريدة
«الـ ــوسـ ــط» ال ـب ـحــري ـن ـيــة م ـ ــرات ع ــدة:
بعد شهرين على انطالق ثــورة «14
فبراير»  ،2011أقيل رئيس التحرير
مـنـصــور ال ـج ـمــري ،ومــديــر التحرير
ال ـل ـب ـنــانــي ولـ ـي ــد ن ــوي ـه ــض ،وم ــدي ــر
قسم املحليات فــي الصحيفة عقيل
مـ ـي ــرزا ب ـس ـبــب ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلعــام ـيــة
ال ـت ــي وق ـف ــت إل ــى ج ــان ــب املـحـتـجــن.
يــومـهــا ،اسـتـبــدل الـجـمــري بعبيدلي
العبيدلي مع طاقم جديد مزكى من
قبل السلطة ،لتعود الصحيفة إلى
ال ـصــدور بسياسة مختلفة .لــم يــدم
ً
الـكــرســي طــويــا لـلـعـبـيــدلــي ،إذ عــاد
الجمري بعد أشهر بقرار من مجلس
إدارة الصحيفة ال ــذي طـلــب إزاحـتــه
املرة السابقة.
مــع ذلــك ،لــم يتوقف انــزعــاج السلطة
مـ ــن س ـي ــاس ــة «الـ ـ ــوسـ ـ ــط» .فـ ــي  6آب
ّ
(أغ ـس ـطــس)  ،2015عــلـقــت صــدورهــا
م ــن ج ــدي ــد ،ب ـع ــد إن ـ ـ ــذار ك ـت ــاب ــي مــن
هيئة شؤون اإلعالم البحرينية ،على
ً
خلفية نشرها مـقــاال للكاتب هاني
ال ـف ــردان ،حـمــل ع ـنــوان «ول ــن ترضى
ع ـ ـنـ ــك .»...وأرجـ ـع ــت ال ـ ـ ــوزارة قــرارهــا
إلـ ــى «م ـخــال ـفــة ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـقــانــون
وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة في
املجتمع ،ويــؤثــر فــي عــاقــات مملكة
ال ـب ـحــريــن ب ــال ــدول األخ ـ ـ ــرى» .لكنها
عـ ــادت وس ـم ـحــت ب ــإع ــادة ص ــدوره ــا
بـ ـع ــد ي ـ ــوم ـ ــن مـ ـ ــن املـ ـ ـن ـ ــع و«ت ــأكـ ـي ــد
التزامها بالعمل وفق القانون».
ال ـص ـح ـي ـف ــة األوسـ ـ ـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــارًا فــي
امل ـم ـل ـك ــة ،ب ــات ــت ت ـم ـلــك ح ـص ـت ـهــا مــن
اإلق ـ ــاالت واالع ـت ـق ــاالت وال ـق ـتــل التي
طالت الجميع طــوال خمس ُ سنوات
من عمر الثورة البحرينية .قتل أحد
ن ــاش ــري «الـ ــوسـ ــط» ك ــري ــم ف ـخ ــرواي
تـ ـح ــت الـ ـتـ ُـع ــذي ــب بـ ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مــن
اعتقاله .وأخضع مؤسسها منصور
الجمري للمحاكمة مع ثالثة آخرين،
ً
وصوال إلى اعتقال مراسل «الوسط»
ف ـ ــي م ـج ـل ـس ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى والـ ـ ـن ـ ــواب
مـحـمــود ال ـجــزيــري ،فـجــر  28كــانــون
األول (ديسمبر)  2015بتهمة كتابة
بيانات سياسية.
عـ ــادت امل ـن ـصــة اإلع ــام ـي ــة املـسـتـقـلــة

إلــى الواجهة أول من أمــس ،بعدما
أصــدرت وزارة شــؤون اإلعــام قــرارًا
يـقـضــي ب ـحـجــب ج ــري ــدة «ال ــوس ــط»
عـ ــن قـ ـ ـ ـ ّـراء ن ـس ـخ ـت ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة،
ّ
تحدث
على خلفية املانشيت ال ــذي
عـ ــن إعـ ـ ـ ــدام ال ـن ـش ـط ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن
ال ـث ــاث ــة ع ـب ــاس ال ـس ـم ـي ــع ،وس ــام ــي
مشيمع وعـلــي السنكيس قبل أيــام
رمـ ـي ــا ب ــال ــرص ــاص .ب ـع ــد ت ـجــارب ـهــا
السابقة مع السلطات األمنية ،كانت
الصحيفة على دراية بنوع العقوبة.
ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـثـنـهــا ع ــن تخصيص
املساحة األكبر من صفحتها األولى
ل ـ ـتـ ــاوة أس ـ ـمـ ّــاء ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء وعـ ــرض
وجوههم الغضة والصغيرة ،تأكيدًا
على إصــرار «الوسط» على التغريد
خ ـ ــارج سـ ــرب ال ـن ـظ ــام رغـ ــم ح ـمــات
ال ـق ـم ــع ضـ ــدهـ ــا .أح ـ ــد ال ـص ـحــاف ـيــن
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــن ك ـش ــف لـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار»
سـبــب معاقبة الصحيفة وحجبها
ع ــن ال ـف ـض ــاء اإلل ـك ـت ــرون ــي ،بــال ـقــول:
«ال س ـب ــب ح ـق ـي ـق ـيــا ل ـل ـح ـج ــب .بـعــد
اإلعدامُ ،س ِّرب لنا أن وزارة الداخلية
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ط ـل ـب ــت م ـ ــن ال ـص ـحــف
ومنها «الوسط» ،عدم التركيز على
خـبــر إع ـ ــدام الـنـشـطــاء وطـلـبــت منع
إبرازه في صفحاتها الرئيسية ،وهو
أمر خالفته صحيفة الجمري».
مـ ـش ــاغـ ـب ــة صـ ـح ــافـ ـي ــة ،قـ ـ ـ ــررت ع ـلــى
إثــرهــا الــداخـلـيــة متمثلة فــي وزارة
ش ـ ــؤون اإلع ـ ـ ــام ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،وق ــف
تــداول واستخدام جريدة «الوسط»
للوسائل اإلعالمية اإللكترونية فورًا

كارلوس
لطوف -
البزاريل

وح ـ ـتـ ــى إشـ ـع ــار
آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـرًا
إلـ ــى ت ـك ــرار قـيــام
ال ـج ــري ــدة بـنـشــر وبــث
«مـ ـ ــا ي ـث ـي ــر الـ ـف ــرق ــة فــي
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وروح الـ ـشـ ـق ــاق
واملـ ـ ـس ـ ــاس بـ ــالـ ــوحـ ــدة الــوط ـن ـيــة
وتـكــديــر السلم ال ـعــام» وفــق مــا جاء
في البيان.

أعلن ّ
مغردون تضامنهم
مع الجريدة في وجه
العقلية األمنية
وردًا عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــب ،أع ـل ــن
م ـ ـغـ ـ ّـردون ون ـش ـط ــاء ت ـضــام ـن ـهــم مع
«الــوســط» فــي وجــه العقلية األمنية
للنظام ،إذ علق الصحافي البحريني
عباس بوصفوان« :يؤسفني القول
ّ
إن تجربة إيقاف صحيفة «الوسط»
أظـهــرت أن الـعـقــل املــوالــي للحكومة

ض ـ ـيـ ــق األفـ ـ ـ ـ ـ ــق ،يـ ــرى
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فـ ـ ــي خ ـنــق
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــات واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار
ال ـق ـم ــع» ،فـيـمــا ك ـتــب م ــدون
ب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي« :ت ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــا مــع
صحيفة «الوسط» وطاقمها املهني،
سأبادر إلى شراء الصحيفة الورقية
بدل التصفح أونالين».

أحوال المهنة

خريجو اإلعالم في لبنان ...هل سيتأثرون بأزمة الصحافة؟
زينب حاوي
ً
ّ
إن ـ ـ ــه أح ـ ــد أكـ ـث ــر الـ ـقـ ـط ــاع ــات ح ـي ــوي ــة
ً
وت ـب ــدال ســري ـعــا :م ـي ــدان اإلع ـ ــام بكل
تفرعاتهّ ،
سجل في السنوات األخيرة
وال ـعــام املـنـصــرم ،أكـبــر أزم ــة صحافة
عــاش ـهــا ل ـب ـنــان ف ــي تــاري ـخــه .ت ـبـ ّـدالت
ع ــدي ــدة وإف ـ ــراز ألزم ـ ــات إضــاف ـيــة من
ت ـس ــري ــح ملـ ــوظ ـ ـفـ ــن/ات ،وان ـق ـض ــاض
عـلــى حـقــوقـهــم ،وتـظـهـيــر أك ـبــر لعجز
ن ـقــاب ـتــي ال ـص ـح ــاف ــة واملـ ـح ــرري ــن عــن
مــواكـبــة ه ــذه املـحـنــة وال ـت ـصـ ّـدي لها.
هـ ـك ــذا ،أق ـف ـل ــت «ال ـس ـف ـي ــر» م ــع ب ــداي ــة
العام الحالي ،فيما «النهار» تتخبط
ف ــي أزم ـت ـهــا املــال ـيــة ال ـخــان ـقــة ،وي ــدأب
مــوظ ـفــوهــا ع ـلــى االس ـت ـح ـص ــال على
حـقــوقـهــم .أم ــا الـقـنــوات التلفزيونية،
فقد هبط مستوى محتواها إلى أدنى
ما يمكن أن يصل إليه اإلعــام املرئي
في تاريخه في لبنان.
كل هذه املشهدية القاتمة تهدد وجود
ال ـص ـح ــف ال ــورقـ ـي ــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
بـقــائـهــا ومــواء م ـت ـهــا لـلـعــالــم الــرقـمــي
َ
الذي الت َهم املهنة ووسائطها .في ظل
أزمة الصحافة التي تستفحل بطريقة
س ــري ـع ــة وم ـ ـطـ ــردة ب ــأوج ــه مـخـتـلـفــة،
تتوجه األنظار إلى كليات اإلعالم في

لبنان وتحديدًا «الجامعة اللبنانية»
ب ـ ـفـ ــرع ـ ـي ـ ـهـ ــا األول (األون ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــو)
والـثــانــي (الـفـنــار) الستطالع أوضــاع
ّ
الخريجني/ات الجدد في سوق العمل
وما إذا كنا سنشهد حقًا أزمــة بطالة
كبيرة ،على خلفية الوضع اإلعالمي
ال ــراه ــن .ك ـيــف ت ــواك ــب ه ــذه الـكـلـيــات
التطورات الجديدة في عالم اإلعــام؟
وهـ ــل واكـ ـب ــت هـ ــذه األزم ـ ــة ووض ـعــت
طالبها في مأمن مما يحدث ،ووفرت
لـ ـه ــم امل ـ ـ ـهـ ـ ــارات وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ال ــازم ــة
لدخول اإلعالم الجديد؟
ّ
يتخرج سنويًا بني  50و 70طالبًا/ة،
فــي قـطــاع الـصـحــافــة بشقيها املــرئــي
وامل ـ ـس ـ ـمـ ــوع ف ـ ــي ك ـل ـي ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،إذا
اس ـت ـث ـن ـيــا ف ــرع ــي الـ ـع ــاق ــات وإدارة
املعلومات ،أي حوالى مئة صحافي/ة
ي ـت ـح ـض ــرون لـ ــدخـ ــول س ـ ــوق ال ـع ـم ــل.
هــل سيصبح ه ــؤالء عــاطـلــن/ات عن
ال ـع ـمــل ف ــي ظ ــل اخـ ـت ــراق هـ ــذه املـهـنــة
مــن قـبــل دخ ــاء يــأخــذون مكانهم في
ّ
أمــاكــن الـعـمــل ،ووس ــط انـتـشــار مطرد
ملــوضــة «م ــراك ــز ال ـتــدريــب اإلعــامـيــة»
ال ـت ــي ت ـف ـت ـقــر أغ ـل ـب ـهــا ألدنـ ـ ــى ش ــروط
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـه ـ ـنـ ــة ،وت ـ ــوه ـ ــم امل ـ ـشـ ــاركـ ــن/
ات بــأنـهــم سـيـصـبـحــون «إعــام ـيــن»
و«إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــات» فـ ــي أس ـ ـبـ ــوع واح ـ ــد؟

ه ــذه امل ــراك ــز ال ـتــي تـنـتـشــر حــالـيــا في
ب ـيــروت كــالـفـطــر ،ويـحـتــاج مـ ّ
ـدربــوهــا
إل ــى ت ــدري ــب ف ــي األص ـ ــل ،تـعـمــل على
اسـتـقـطــاب ش ــرائ ــح شـبــابـيــة تغريها
األضواء ،تقدم لها حصصًا ومهارات
سـ ــري ـ ـعـ ــة ،غـ ـي ــر م ـع ـم ـق ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
أص ـح ــاب االخ ـت ـصــاص املـخـضــرمــن،
وتعمد إلــى الـجــذب عبر ضــخ أسماء
تلفزيونية أغلبها شاب ،تقوم بدورها

في غضون سبع سنوات،
تغيرت المناهج الدراسية في
الكلية ثالث مرات
ب ـه ــذا الـ ـت ــدري ــب ،وتـ ـك ــون ف ــي األص ــل
فاقدة ألي مهارات وخبرة طويلة في
مجال اإلعالم.
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع امل ــري ــر ،الـ ــذي يحكم
قبضته على الخريجني والخريجات
ّ
الجدد ،وحتى على أبناء املهنة الذين
يمارسونها منذ أعوام ،تبرز الحاجة
املـ ـلـ ـح ــة إل ـ ـ ــى االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ج ـه ــود
ال ـك ـل ـيــات ف ــي الـجــام ـعــة الــرسـم ـيــة في
تحضير طالبها وطالباتها لدخول
سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل .م ــدي ــر ك ـل ـي ــة اإلعـ ـ ــام

فــي ال ـفــرع األول رام ــي ن ـجــم ،كـشــف لـ
«األخـ ـب ــار» ع ــن ق ــرب إصـ ــدار املـنــاهــج
الجديدة في الكلية .هذه املناهج التي
اشتغلت عليها لجنة مختصة منذ
عــام ون ـيــف ،تـهــدف ـ وفــق نـجــم ـ ـ إلــى
«مواكبة سوق العمل» ،وإدخال كل ما
له صلة بالعالم الرقمي في املسارات
الثالثة فــي الكلية (صـحــافــة ،توثيق،
ع ــاق ــات) ،م ــن تـقـنـيــات ف ــي الـتـحــريــر
واسـتـخــدام التطبيقات اإللكترونية،
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا م ـ ــن املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات امل ـت ـع ـل ـقــة
بالصحافة اإللكترونية.
املـ ــواكـ ــب مل ـس ــار ال ـص ـح ــاف ــة امل ـك ـتــوبــة
فــي الكلية ،ال بـ ّـد مــن أن يلحظ حجم
الـتــراجــع الكبير فــي إص ــدار املـجــات،
ّ
التخرج
التي تتطلبها عادة مشاريع
فــي الصحافة املكتوبة .مدير الكلية،
يـ ــؤكـ ــد عـ ـل ــى انـ ـخـ ـف ــاض ه ـ ــذا الـ ـع ــدد
ليضحي فــي ال ـعــام ال ــواح ــد مجلتني
فـقــط ،مـقــارنــة ب ــاألع ــداد الــافـتــة التي
كانت تصدر في السنوات املنصرمة.
إذًا تراجعت صحافة الورق وإنتاجها
أكاديميًا ،ليتغير ًالوسيط ويضحي
إلـكـتــرونـيــا مــواك ـبــة ملــا نـشـهــده الـيــوم
على الصعيد املهني.
ف ــي غ ـض ــون س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات ،تـغـيــرت
امل ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة ف ــي الـكـلـيــة ثــاث

مرات ،وهذا دليل على تأثير املتغيرات
ف ــي ع ــال ــم ال ـص ـح ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ــام عـلــى
واكتساب املهارت ،في أكثر
التدريس ً
كلية حيوية في لبنان .لكن هل يكفي
تغيير املناهج ليطمئن الطالب بأنهم
ب ــات ــوا ف ــي مـ ــاذ ع ــن ش ـبــح ال ـب ـطــالــة؟
يـجـيـبـنــا ن ـجــم ب ــاإلش ــارة إل ــى أهـمـيــة
ال ـش ــراك ــة ب ــن امل ــؤس ـس ــات اإلعــام ـيــة
وال ـك ـل ـي ــة .ي ـش ـكــو امل ــدي ــر الـ ـش ــاب مــن
غياب التعاون مع القنوات الخاصة،
مـقــارنــة بـفـتــح ال ـق ـنــوات الــرسـمـيــة من
«تلفزيون لبنان» و«الوكالة الوطنية
ل ــإع ــام» وغ ـي ــره ـم ــا ،أب ــواب ـه ـم ــا إلــى
الطالب للتدريب واكتساب الخبرات.
ّ
يشدد نجم على هــذا التشبيك وعلى
ض ــرورة وضــع استراتيجية مــن قبل
هذه القنوات ،تتيح تقديم فرص عمل
للطالب حسب حاجاتها.
ال وجود للقلق بني الطالب وطالبات
«كلية اإلعالم» في فرعيها حول سوق
ال ـع ـم ــل ،وال أزم ـ ــة ج ــدي ــدة ق ــد تـتــأتــى
ع ــن األزمـ ـ ــة ال ـك ـب ــرى لـ ـل ــورق .يطمئن
ّ
ن ـج ــم فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،إل ـ ــى أن
أه ـ ــم امل ــؤسـ ـس ــات اإلع ــامـ ـي ــة تـسـعــى
وراء خــريـجــي «الـجــامـعــة اللبنانية»
تحديدًا ،لثقتها بكفاءاتهم ،وبعملهم
الجاد فيها.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
خازن الكلمات...
ِ

من المتوقع خروج
مانينغ من السجن
في  17أيار المقبل
(أرشيف ــ أ ف ب)

عالم «ويكيليكس» ينتصر:

برادلي مانينغ يقترب من الحرية
كان عمره  22سنة فقط ،جندي يخدم
في العراق في وحدة «تحليل املعلومات»،
عندما قرر تسريب كافة املعلومات التي
يمتلكها ّ
عما يجري في كواليس «الحرب
عـلــى اإلره ـ ـ ــاب» ،أي أك ـثــر م ــن  ٧٠ألــف
وثيقة سرية ،أبرزها وثائق عن حربي
أفغانستان والعراق وبرقيات الخارجية
ّ
األميركية وسفاراتها حول العالم« .كنا
مـهــووســن بـمــاحـقــة وتـصـفـيــة أه ــداف
ّ
مسجلة لدينا على لــوائــح ،ولم
بشرية
نعد نكترث بهدف مهمتنا األساسي»،
قــال برادلي مانينغ في إحــدى جلسات
االستماع قبل سنوات.
هو الشاب الذي لم يحتمل رؤية فظاعة
م ــا تــرت ـك ـبــه ب ـ ــاده ،الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األم ـيــرك ـيــة ،بجيشها واسـتـخـبــاراتـهــا،
فــي ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ،فـقــرر ّ
تحمل
مسؤولية ما فعل حتى اللحظة األخيرة
م ــن االسـ ـتـ ـج ــواب رغـ ــم ك ــل ال ـض ـغــوط.

اعـتــرف مانينغ بعشر تهم مــن بــن 22
موجهة اليه ،ورفــض قبول التهمة التي
تـقــول إن ــه «خ ــدم أع ــداء أمـيــركــا وتــواطــأ
معهم».
بـ ــدايـ ــة ،ع ـن ــدم ــا ق ـ ــرر ت ـس ــري ــب الــدف ـعــة
األول ــى مــن الــوثــائــق ،اتصل بصحيفتي
«ذي نـيــويــورك تايمز» و«ذي واشنطن
بوست» ،لكن «تايمز» لم تجب والثانية
رفضت النشر ،فلجأ الى أحد قراصنة
اإلنترنت املعروفني ويدعى أدريان المو
الذي وشى به لالستخبارات األميركية.
ل ـح ـســن الـ ـح ــظ ،كـ ــان مــان ـي ـنــغ ق ــد نجح
ف ـ ــي تـ ـس ــري ــب الـ ــوثـ ــائـ ــق إض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
برقيات الخارجية األميركية الــى موقع
«ويكيليكس» (ناشره جوليان أسانج)
ّ
ال ـ ــذي ت ـكــفــل ب ـن ـشــرهــا ب ـعــد ذل ـ ــك .بعد
الوشاية بــه ،اعتقل مانينغ ُ
وسجن في
أحد السجون األميركية في الكويت عام
 ،٢٠١٠وســط تعتيم تــام على مجريات

ال ـق ـض ـيــة ووضـ ـع ــه ال ـص ـح ــي وامل ـس ــار
الـقـضــائــي ،قـبــل أن ُيـنـقــل ال ــى الــواليــات
املتحدة األميركية ،ويحكم عليه القضاء
العسكري عام  ٢٠١٣بالسجن ملدة ٣٥
عامًا.
وأمس ،أعلن البيت االبيض قرار تخفيف
الحكم عن مانينغ ،أصدره الرئيس باراك
أوباما في آخر أيام عهده ،وشمل العفو
عن  ٦٤شخصًا وتخفيف أحكام ٢٠٩
ً
وبناء عليه ،من املتوقع خروج
آخرين.
مانينغ من السجن في  17أيــار املقبل،
بعد حوالى سبع سنوات في االعتقال.
وي ــأت ــي الـعـفــو ع ــن مــانـيـنــغ ( 28عــامــا)
ب ـع ـيــد أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى إعـ ـ ــان مــوقــع
«وي ـك ـي ـل ـي ـكــس» أن م ـ ّ
ـؤس ـس ــه جــول ـيــان
أس ــان ــج م ـس ـت ـعــد ل ـت ـس ـل ـيــم ن ـف ـســه ال ــى
الواليات املتحدة إذا ما وافق أوباما على
العفو عن الجندي السابق.
(األخبار)
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«الثقافي الجنوبي» ّ
يكرم الرفيق محمد دكروب

«سهرية» أخرى
مع زياد ّ
سحاب

الرقص الشعبي
ينعش ليل «المدينة»

يستمتع زياد ّ
سحاب (الصورة)
كثيرًا بالحفالت التي يحييها
خارج بيروت وضواحيها،
خصوصًا في الشمال والجنوب،
حيث تفاعل الناس «كبير
واألجواء ّ
مميزة» ،وفق ما يقول
غد الجمعة،
لـ «األخبار» .بعد ٍ
يعود الفنان اللبناني إلى حانة
«سهرية» (صيدا ـ الصالحية)
برفقة جورج أبي عاد (بيانو)،
وطراد طراد (كالرينيت)،
وجورج مقصوديان (درامز).
برنامج السهرة لن يختلف
ّ
وسيتنوع بني األغنيات
كثيرًا،
ّ
الطربية املعروفة (ال سيما أعمال
ّ
سيد درويش) ،وأخرى خاصة
بزياد.

ينطلق يوم األحد املقبل مهرجان
الرقص الشعبي «أهازيج» على
خشبة «مسرح املدينة» (الحمرا
ـ بيروت) ،وهو من تنظيم
جمعية «إحياء التراث اللبناني
الفلسطيني» وبدعم من مشروع
«صالت :روابط من خالل
ِ
الفنون» .تشارك في هذا الحدث
ثماني فرق رقص شعبي من
ّ
واملخيمات الفلسطينية،
لبنان
هي« :برجا للرقص الشعبي»،
و«الشباب للفلكلور» ،و«الكوفية
للتراث الفلسطيني» ،و«القدس»،
و«البيادر» ،و«زهرة الزيتون»،
و«األرض» ،و«سنابل األقصى».

زياد ّ
سحاب والفرقة :الجمعة 20
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ حانة «سهرية»
التاسعة
(الصالحية ـ شرقي صيدا).
لالستعالم03/028537 :

مهرجان «أهازيج» للرقص الشعبي:
األحد  22كانون الثاني (يناير)
الحالي ـ الساعة الرابعة والنصف
بعد الظهر ـ «مسرح املدينة» (الحمرا
ـ بيروت) .الدعوة عامة .لالستعالم:
01/753010

بعد أكثر من ثالثة أعوام على رحيله،
ّ
ينظم «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» غدًا الخميس ندوة تكريمية
لألديب والناقد اللبناني محمد دكروب
( 1929ـ  /2013الصورة) ،في سياق
أنشطته الثقافية األسبوعية ّ
املنوعة.
تتخلل الندوة مداخلتان إحداهما
اللياس شاكر ،والثانية للمؤلف
واملخرج املسرحي كريم دكروب،
ّ
على أن يتولى عضو الهيئة اإلدارية
للمجلس بهزاد جابـر تقديمها ،وتليها
إزاحة الستار عن صورة الراحل .سبق
للمجلس ّأن ّ
كرم دكروب في حياته
في عام  .2008هو ّ الكاتب والناقد
العصامي الذي ثقف نفسه بنفسه .بدأ
ّ ً
فواال وبائعًا للياسمني والخبز
حياته
والفالفل والترمس ،ثم عمل سمكريًا.
املاركسي بالفطرة وابن الشعب ،أصدر
واألخيرة
مجموعته القصصية األولى
ّ
«الشارع الطويل» في عام  ،1954وتسلم
في  1961رئاسة تحرير مجلة «الطريق»

التي بقي فيها حتى آخر ّّأيامه .كانت
«الطريق» املدرسة التي تلقى فيها ابن
مدينة صور (جنوب لبنان) تعليمه
بعدما اضطر إلى ترك «املدرسة
الجعفرية» للعمل ومساعدة والدهّ .
تفرغ
مدينة صور الجنوبية لـ «الطريق»،
ابن ّ
حتى أنه أهمل كتاباته ومشروعاته
األخرى .في هذه املؤسسة ،حرص
على املضمون والسقف العالي لحرية
التعبير رغم معاناتها االقتصادية
وتراكم ديونها .وفي  ،1974أبصر كتابه
«جذور السنديانة الحمراء» النور ،وفيه
رصد التاريخ ّ
األول للحركة الشيوعية
بنفس أدبي.
ندوة تكريمية ملحمد دكروب :غدًا الخميس
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
ـ الساعة السادسة
الثقافي للبنان الجنوبي» في بيروت (نزلة برج
أبو حيدر ـ خلف محطة «توتال») .لالستعالم:
 01/703630أوwww.althakafi-aljanoubi.
com
(مروان بو حيدر)

عباس «الميتافيزيقي»
يتنظركم في «ة»
ضمن أنشطته األسبوعية التي
تقام كل يوم أربعاء ،يستضيف
مقهى «ة» اليوم أمسية شعرية
للكاتب والشاعر اللبناني عباس
بيضون (الصورة) ،يرافقه
طارق بشاشة على الكالرينيت.
بعد شبه ّ
تفرغ للرواية ،أصدر
بيضون أخيرًا ديوانه الجديد
بعنوان «ميتافيزيق الثعلب»
(دار الساقي) الذي غلبت عليه
الذكريات والقليل من الحاضر.
ّ
ّ
يخصص الشهر
يذكر أن «ة»
الحالي ملناقشة أزمة الصحافة،
فيستضيف األسبوع املقبل
ندوة عن مستقبل الصحافة
الورقية ،بمشاركة الصحافية
سناء الخوري والناشط عطالله
السليم.
أمسية ّ
لعباس بيضون :اليوم ـ
الساعة السادسة والنصف مساء ـً
مكتبة «ة» (الحمرا ـ بيروت) .الدعوة
عامة .لالستعالم01/350274 :

