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ابراهيم األمين

ّ
استعدوا لفنون المجنون دونالد ترامب
ّ ّ
غبي ،فنان في بيع الهواء ،ومصدر
«دونالد ترامب
حرج ألميركا»
روبرت دي نيرو

الحراك الشعبي في قلب الواليات املتحدة األميركية ليس من
النوع الذي يشبه الحراك عندنا .نحتاج إلى صبر لنعرف ما
إذا كان الشعب األميركي قادرًا على إحداث تغيير حقيقي.
في انتظار ذلك ،علينا ّ ،نحن أبناء هذه املنطقة املجبولة بالدم
والنارّ ،
التدرب على تلقي فنون أكثر رؤساء أميركا جنونًا.
ّ
دونالد ترامب يريد إنعاش أميركا ،والفهم املبسط
للرأسمالية األميركية يفيدنا بأنه يريد املزيد من األموال.
ّ
وهو ،في مراجعته الحالية ملوازنة حكومته ،يفكر في إلغاء
معظم نفقات اإلدارة األميركية خارج البالد والتي ترد
ضمن «برامج الدعم» .وقد يصل به األمر الى تعديل خريطة
االنتشار الدبلوماسي لبالده .وهو عندما يفعل ذلك ،يقول
للعالم إنه ال يريد أن تنفق بالده قرشًا واحدًا على أي
برنامج ملساعدة أحد من غير الشعب األميركي .كما يريد
رفع مستوى التحصيل املالي من الخارج ،ما يؤدي الى

محاولة جديدة الحتواء األسد ومقايضته:
اترك إيران وخذ سوريا
عودة إلى عزل إيران وعمل ميداني
لقطع طريق البر إلى دمشق
عدو استراتيجي ،ومواجهته
حزب ّ الله ً
تتطلب عمال سياسيًا وعسكريًا
استنتاج بسيط :كل خدمة تقوم بها أميركا تريد مقابلها
الواضح واملباشر واملضمون.
في الطريق الى تحقيق ذلك ،يحتاج برنامج ترامب الى نسف
القواعد التقليدية في بناء عالقات أميركا مع العالم .وعندها،
قد ال يجد ترامب حاجة الى أوروبا كما هي اليوم .وفي حال
تقرر تعزيز حلف الناتو ،فعلى الجميع دفع األموال.
إال أن كل تراجع أميركي عن أدوار قائمة في أكثر من منطقة
عاملية ال يعني أن األمور ستكون بخير .فليس محسومًا
أن املؤسسات القابضة على القرار في الواليات املتحدة
ستترك الرجل يفعل ما يريد .كما أن ما يسمى املصالح
القومية األميركية يفترض االنتقال الى الخارج ،ال االنزواء
ً
في الداخل تحت شعار «أميركا أوال» .وهذا يقودنا ،من
جديد ،الى التركيز على املصالح الجوهرية للواليات املتحدة
في منطقتنا ،وسط تعاظم الخشية من أن يكون ترامب أكثر
عنفًا وجنونًا من كل أسالفه .وهنا بيت القصيد.
من هم أعداء القيم التي يمثلها ترامب في منطقتنا؟
بالتأكيد ،للرجل ولرجاله نظرة مختلفة تجاه السعودية
ودول الخليج ،وحتى تركيا .ولكن ،ليس في اتجاه التخلي
عن هؤالء .وكل شكوى من خلل في النظام الصهيوني ال
تعني استعداد الواليات املتحدة للتخلي عن إسرائيل .وال
يجب توقع تعديالت على الئحة األعداء ،حتى عندما يظهر

الرئيس األميركي حماسة إضافية ملواجهة تنظيم «داعش»
وإخوته ،إذ لن يكون ذلك بالطريقة التي تفيد الخصوم
األساسيني.
الجبهة التي يريد ترامب مواجهتها تضم ،اليوم ،روسيا
وإيران والعراق وسوريا وحزب الله ،وكل قوة تمثل خطرًا
على إسرائيل .وعندما يقرر املواجهة مع هذا املحور،
سيعمل على جمع كل حلفاء أميركا التقليديني ،ومن
بينهم إسرائيل ،استعدادًا لهذه املواجهة .وألن األمور ال
تتم دفعة واحدة ،فإن ما يجري منذ فترة في منطقتنا هو
جزء من املسار الذي تعمل عليه كل اإلدارات األميركية .أما
التعديالت ،فهي املناورات التي بإمكان الرئيس الجديد القيام
بها .وفي هذا السياق يمكن إيراد اآلتي:
ً
أوال :في ملف روسيا ،ال يسعى ترامب الى مواجهة شاملة
مع موسكو ،وال إلى مصالحة تمنحها األدوار الكبرى التي
تريدها .لكنه مستعد لتسوية تعطيها مساحات وهوامش
إضافية ،شرط أن تبقى اإلمرة في يد واشنطن .وهذا
يستلزم إبقاء الضغوط على روسيا ،بكل األشكال ،ومنعها
من توسيع دائرة نفوذها في فضائها الجغرافي ،وفي
املساحات األبعد ،وخصوصًا في منطقتنا .وترامب كان
صريحًا مع كثيرين التقاهم بعد انتخابه ،عندما قال إن ما
يجري في سوريا وعلى حدودها الشرقية يمثل النقطة التي
ّ
تخيرنا بني التفاهم أو االشتباك مع روسيا .وهذا يعني أن
واشنطن تريد العمل بقوة في هذه املنطقة.
ثانيًا :في ملف إيران ،يعرف الرئيس األميركي الجديد أن
بالده لم تربح شيئًا من اتفاقها النووي مع إيران .فال هي
ضمنت عدم لجوء طهران الى إعادة تفعيل البرنامج ،وال
هي حصلت على أي تغيير في سياسات إيران الخارجية،
وخصوصًا في املنطقة املشتعلة من العراق وسوريا ،إلى
اليمن ،وسط قلق على مصير الجزيرة العربية وإسرائيل.
واليوم ،يريد ترامب العودة الى املواجهة مع إيران ،إلجبارها
على التفاوض على ما رفضت البحث به أثناء التفاوض على
البرنامج النووي.
ترامب معني ،هنا ،بالعمل بقوة على عزل إيران .وتسعى
أميركا إلى توسيع دائرة انتشارها ونفوذها في العراق،
ال المتالك حق الفيتو سياسيًا ،بل أكثر من ذلك .فكيف
عندما يصل عدد األميركيني في العراق الى أكثر من 15
ألف شخص ،بني عسكر وأمن وموظفني ودبلوماسيني.
وبالتزامن ،يجري بناء قواعد عسكرية برية وجوية أميركية
في مناطق عراقية ،يصدف أنها تشرف على طول الطريق
الذي يوصل إيران بسوريا من خالل العراق .وهو ما يترافق
مع شروط وتعقيدات تضعها الواليات املتحدة على معركة
إطاحة «داعش» في غرب العراق.
ثالثًا ،في ملف سوريا ،الجديد الوحيد بالنسبة الى إدارة
ترامب هو استعداده العملي للتعامل علنًا مع الوقائع
القائمة ،مثل تحضير نفسه والعالم للتخلي عن شعار
إسقاط الرئيس بشار األسد .وربما يذهب الى أبعد من
ذلك ،تحت شعار التعاون مع القيادة السورية في مواجهة
«داعش» وإخوته .لكن ،في هذه النقطة ،ال يتصرف ترامب
كممثل لجمعية خيرية ،بل إن هاجسه الوحيد رسم إطار
للنفوذ الروسي في سوريا للتفرغ لطموحه بإخراج إيران
من سوريا ،ما يدفع الى االعتقاد ،بقوة ،بأننا سنكون أمام

محاولة احتواء جديدة للقيادة السورية ،تقوم على مقايضة:
يستعيد األسد حكمه على كل سوريا وتلقي الدعم إلعادة
اإلعمار ،مقابل التخلي عن تحالفه مع إيران.
وبالتالي ،فإن تعاظم التهديد اإلرهابي للغرب بقيادة الواليات
املتحدة ،ال يعني حكمًا ذهاب أميركا نحو معركة مع
«داعش» تكون نتيجتها ملصلحة األسد وحلفائه في إيران
ً
وحزب الله .وهي خطة تقتضي تعامال مختلفًا مع تركيا
واألكراد ،والتعجيل في محاولة إنتاج قوة عسكرية موالية
تمامًا لإلدارة األميركية ،كالتي يجري العمل عليها بني
عشائر شرق سوريا.
رابعًا ،في ملف حزب الله والعدو اإلسرائيلي ،سيكون
من الغباء توقع ّ
تبدالت جوهرية ـ ـ أو حتى شكلية ـ ـ في
مقتنعة بأن
التعامل مع هذا امللف .فواشنطن ال تزال
ّ
إسرائيل تمثل الحليف االستراتيجي ،فيما يمثل حزب
الله العدو االستراتيجي .وقد أضافت الواليات املتحدة على
هواجسها التوسع والنفوذ اإلضافيني لحزب الله خارج
لبنان وفلسطني ،وحيث تشعر به أميركا بوضوح في العراق
واليمن ،إضافة الى دوره املركزي في سوريا.
وألن محاولة االحتواء املحتملة مع الحكم في سوريا
ستفشل حتمًا ،فإن السالح الوحيد بيد واشنطن وإسرائيل
هو رفع مستوى مشاركة أطراف وحكومات عربية ،في
معركة آتية حكمًا مع الحزب ،سواء في لبنان فقط ،أو في
لبنان وسوريا وأماكن أخرى .وهذا يوجب إبقاء االستنفار
السياسي واإلعالمي ضد الحزب ،والعمل أكثر على إعادة
تفعيل الفتنة السنية ـ ـ الشيعية ،وربما العمل على فتنة
شيعية ـ ـ شيعية حيث يمكن القيام بذلك .لكن األساس هو
توفير الجاهزية الضامنة لشن حرب رابحة ضد الحزب من
قبل إسرائيل.
خامسًا ،في اليمن ،تشعر الواليات املتحدة بأن الفشل
السعودي في تحقيق نصر قد ينعكس تراجعًا متسارعًا
في قدرات السعودية داخل حدودها ،وعلى مستوى املنطقة.
فكيف إذا ترافق مع تراجع إضافي في قدرة اإلمارات العربية
املتحدة على تثبيت الوضع في جنوب اليمن ،حيث ليس
متوقعًا أبدًا ترتيب الوضع هناك ،بطريقة تصلح الستخدام
منصة ّ
الجنوب ّ
فعالة للحرب ضد صنعاء والشمال.
لكن الهاجس اإلضافي األميركي ،واإلسرائيلي ،يتصل
بكون الحكم القائم شعبيًا وعسكريًا في مناطق واسعة من
اليمن ،إنما هو في الحقيقة جزء من التحالف الذي تقوده
إيران .وبالتالي ،فإن أي نجاح لهذا الفريق يعني ،بالنسبة
ً
إلى األميركيني ،مدخال لتغييرات كبيرة في الجزيرة العربية.
وهو األمر الذي ال ّ
تتحمله واشنطن وال أوروبا وال إسرائيل.
فماذا عن موقف واشنطن بعد إعالن الجيش اليمني أمس
نجاح تجربة إطالق صاروخ باليستي يصيب العاصمة
السعودية؟
في هذا السياق ،يظهر األميركيون اهتمامًا عمالنيًا بإعادة
تكوين تحالف سياسي وعسكري ،يكون عنوانه «مواجهة
النفوذ اإليراني» ،لكن غايته توجيه الضربات لكل أطراف
املحور الذي تقوده إيران .وفي هذه الحالة ،يجب التدقيق في
الحوار القائم اليوم بني إدارة ترامب والقيادة املصرية ،التي
بات الغرب مقتنعًا بأنها صاحبة الدور العملي الوحيد في
أي حلف يراد قيامه في مواجهة إيران.

المشهد السياسي

هل يشترط عون النسبية الكاملة إلجراء االنتخابات؟
قــد يـكــون ال ـكــام فــي مــا خ ـ ّـص قــانــون
ّ
ـات ُمـ ـك ــررًا ط ــاملــا أن ال ـقــوى
االن ـت ـخــاب ـ ُ
السياسية املكلفة البحث عــن صيغة
جديدة لم تقم بعد بواجباتها .األزمة
تتفاقم ،والبالد تسير نحو املجهول.
وقد تهاوت كل صيغ قانون االنتخاب
ال ـتــي درس ـت ـهــا ال ـق ــوى ثـ ُنــائـيــا أو في
ّ
الـلـجـنــة الــربــاعـيــة ال ـتــي شـكــلــت لهذه
ال ـغ ــاي ــة .وال ح ــل ل ـل ـخــروج م ــن الـنـفــق
امل ـظ ـل ــم ال ـ ـ ــذي دخ ـل ـت ــه ال ـ ـبـ ــاد س ــوى
بتبني طرح النسبية كاملة .ال ُيطرح
األمـ ــر م ــن ب ــاب ال ـت ـم ـن ـيــات .فــاملــرحـلــة
امل ـق ـب ـلــة ،وف ــق م ـع ـلــومــات «األخـ ـب ــار»،
س ـت ـش ـه ــد ت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــا ل ـ ـطـ ــرح ال ـن ـس ـب ـيــة

ال ـكــام ـلــة ،عـلــى أس ــاس تـقـسـيــم لبنان
إلـ ــى  13دائ ـ ـ ــرة ،ع ـلــى أن ُي ـب ـحــث هــذا
الطرح بني ممثلي التيارات واألحزاب
السياسية .وبحسب مصادر عونية،
ف ـ ـ ــإن ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع يـ ـحـ ـظ ــى ب ــدع ــم
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون،
ّ
الجدي في قــراره تعطيل االنتخابات
ُ
ال ـن ـي ــاب ـي ــة إذا ك ــان ــت س ــت ـج ــرى وف ــق
ق ــان ــون الـ ـ ـ ( 2008امل ـ ـعـ ــروف ب ـقــانــون
ّ
الـسـتــن) .كما أن مـبــادرتــه إلــى إجــراء
اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ش ـع ـب ــي الخـ ـتـ ـي ــار ق ــان ــون
االنتخاب لم تكن وليدة ساعتها ،بل
إنـهــا فــي سـيــاق الـضـغــط عـلــى الـقــوى
السياسية للتوصل إلى قانون جديد

لالنتخابات .مصادر في تكتل التغيير
واإلصالح ال تستبعد أن ُي ّ
صعد عون
ً
م ــن ض ـغــوطــه ،وص ـ ــوال ح ـتــى إعــانــه
«رف ـضــه إج ــراء االن ـت ـخــابــات ،إال وفــق
ّ
الـنـسـبـيــة»ُ ،متسلحًا بـمــوقــف داعـمــي
ّ
النسبية الـكــامـلــة الــذيــن ي ــؤك ــدون أن
أقصى تنازل ممكن أن يقدموه هو أن
تكون النسبية على أساس  13دائرة.
ُ
وليد جنبالط
وفيما يـحــاول النائب ّ
تـصــويــر الـنـسـبـيــة عـلــى أن ـه ــا تـهــديــد
وجـ ــودي لـ ـل ــدروز ،غ ـ ّـرد ال ــوزي ــر طــال
ّ
أرسالن على «تويتر» بأن «أي قانون
انـتـخــابــي ال يـلـحــظ الـنـسـبـيــة نــاقــص
ومـجـحــف وال يحقق صـحــة التمثيل

وعدالته ،مع تفهمنا لحجم الدوائر».
تغريدة رئيس الحزب الديموقراطي
تطابقت مع كالم الوزير السابق وئام
وه ــاب ،ال ــذي تـســاءل «أي ــن استهداف
ال ـط ــوائ ــف ف ــي م ــا ي ـقــولــه عـ ــون حــول
ق ــان ــون ع ـ ــادل ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ووحـ ــدة
ّ
امل ـع ــاي ـي ــر وال ـن ـس ـب ـي ــة؟ إن م ـش ــاري ــع
اغتصاب السلطة انتهت في لبنان».
من جهة أخرى ،ينعقد مجلس الوزراء
األربـعــاء املقبل ،وأبــرز ما على جدول
ُ
أعماله :مشروع املــوازنــة التي لم تقر
منذ عام  .2005إضافة إلى سفر رئيس
الجمهورية فــي  13و 14الـجــاري إلى
مصر واألردن.

عـلــى صعيد آخ ــر ،وص ــل إل ــى بـيــروت
أم ــس وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الخليج
في وزارة الخارجية السعودية ثامر
الـسـبـهــان ف ــي زيـ ــارة رس ـم ـيــة ،يلتقي
خاللها عددًا من املسؤولني.
(األخبار)

(هيثم
الموسوي)
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سياسة

ّ
ّ
رهاب النسبية :مياه األرقام تكذب غطاسي «المســ
على الغالف

يرفض تيار «المستقبل» اعتماد
ّ
النظام النسبي في االنتخابات بحجة
«السالح
عدم ّصالحيتها في ظل ّ
غير الشرعي» .لكن األرقام تؤكد أن
النسبية وحدها ما يتيح إختراق لوائح
«أصحاب السالح» في المناطق ذات
الغالبية الشيعية .مشكلة «المستقبل»
الوحيدة مع النسبية هي خوفه من
فقدان جزء من مقاعده النيابية
ميسم رزق
ال يـ ـف ـ ّـوت ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» فــرصــة
ل ـت ـبــريــر رف ـض ــه إجـ ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة ،ب ــوج ــود
«السالح غير الشرعي» الــذي يحول
دون قـيــام مجلس نـيــابــي يـعـ ّـبــر عن
إرادة ال ـن ــاخ ـب ــن .ف ـي ـمــا الـ ــواقـ ــع أن
هــذا املــوقــف ال يـعــدو كــونــه ُ
«رهــابــا»
ّ
واضـ ـح ــا م ــن ت ـق ــل ــص ك ـت ـلــة الـ ـن ــواب
الـتــي يقبض عليها منذ عــام .2005
ف ــ»ال ـس ــاح غ ـيــر ال ـش ــرع ــي» ه ــو هــو،
سواء اعتمدت النسبية أو «الستني»
أو أي صيغة أخ ــرى ،والـتـيــار نفسه
حـ ّـصــل كتلته املنتفخة فــي ظــل هــذا
السالح في انتخابات  2005و.2009
ّ
واملوقف املبدئي يحتم رفض إجراء
االنتخابات مطلقًا ،ووفق أي صيغة،
طاملا بقي هذا السالح موجودًا!
أكـثــر مــن ذل ــك ،فــإن اعـتـمــاد النسبية
ّ
يصب في مصلحة «املستقبل» التي
ُي ـف ـت ــرض أنـ ـه ــا ت ـك ـمــن ف ــي إض ـع ــاف
أص ـح ــاب «الـ ـس ــاح غ ـيــر ال ـش ــرع ــي».
إذ إن هـ ــذه ال ـص ـي ـغــة ه ــي الــوح ـيــدة
ال ـت ــي تـتـيــح ف ــوز «ف ــري ــق ث ــال ــث» من
خارج ثنائية حزب الله ـ ـ حركة أمل.
بالعودة إلى نتائج انتخابات ،2009
ّ
يتبي أن آخــر الفائزين على لوائح
«الـثـنــائــي الشيعي» فــي كــل املناطق
يتقدم بعشرات آالف األص ــوات على

النسبية ّ
تصب في مصلحة «المستقبل» بإضعاف أصحاب «السالح غير الشرعي» (مروان طحطح )

أول املرشحني الخاسرين .ففي دائرة
ً
ال ــزه ــران ــي ،م ـث ــا ،ن ــال ال ـنــائــب علي
ع ـس ـيــران  43746ص ــوت ــا ف ــي مـقــابــل
 3574صوتًا ألول الخاسرين رياض
األس ـ ـعـ ــد .وف ـ ــي قـ ـض ــاء ص ـ ــور وص ــل
ال ـفــارق ال ــى  65أل ــف ص ــوت بــن آخــر
الفائزين النائب علي خريس وأول
الخاسرين جمال صفي الدين .وكان
املرشح علي عقيل مهنا يحتاج إلى
أكثر من  48ألف صوت كي يفوز على
النائب أي ــوب حميد فــي بنت جبيل
ويخرق الالئحة .فيما تجاوز الفارق
ب ــن ال ـن ــائ ــب ع ـلــي ف ـي ــاض وامل ــرش ــح
أحـمــد األس ـعــد فــي مــرجـعـيــون الـ ـ 36
ألـ ـ ــف ص ـ ـ ــوت ،ونـ ـج ــح الـ ـن ــائ ــب عـبــد
الـلـطـيــف ال ــزي ــن ف ــي الـنـبـطـيــة بـفــارق
أكـ ـث ــر مـ ــن  51ألـ ـ ــف صـ ـ ــوت عـ ــن أول
الخاسرين أدهم جابر.
وحده إجراء االنتخابات وفق النظام

الـنـسـبــي سـيـسـ ّـهــل خ ــرق أي تحالف
انتخابي في هذه املناطق (حتى لو
ّ
سجلت نسبة االقتراع رقمًا قياسيًا).
فـ ـعـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ،إذا جـ ــرت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب
كدائرة واحــدة على أســاس النسبية
(وف ـ ــق أرق ـ ـ ــام  ،)2009فـ ــإن امل ـط ـلــوب
ل ـخ ــرق الئ ـح ــة ال ـث ـنــائــي ل ــن يـتـجــاوز
 16ألــف صــوت .أمــا فــي حــال اعتماد
ال ـج ـن ــوب دائـ ــرتـ ــن ،فـ ــإن أي مــرشــح
سيكون بحاجة إلــى أقــل من ّ 17ألف
صوت للفوز ،ما يعني أن أي مرشح
يـحـظــى بــدعــم م ــن خ ـصــوم الـثـنــائــي
وي ـم ـلــك خ ـطــابــا س ـيــاس ـيــا ورص ـي ـدًا
شعبيًا ولــو م ـحــدودًا سيكون قــادرًا
على الفوز ،فيما يحتاج وفق النظام
األك ـ ـثـ ــري إلـ ــى  40ألـ ــف صـ ــوت عـلــى
األقـ ـ ــل .أمـ ــا ف ــي حـ ــال سـ ّـج ـلــت نسبة
االق ـ ـتـ ــراع رق ـم ــا ق ـيــاس ـيــا ي ـص ــل إل ــى

 67ف ــي امل ـئــة (ك ـمــا ف ــي كـ ـس ــروان في
االنـتـخــابــات املــاضـيــة) ف ــإن املطلوب
للخرق لــن يتجاوز عتبة ال ـ  24ألف
ص ـ ــوت مـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن ق ـ ـضـ ــاء ،فـيـمــا
العدد األدنــى املطلوب في أي قضاء
وح ــده فــي الـنـظــام األك ـثــري يتجاوز
 36ألف صوت.
ب ـ ـح ـ ـس ـ ــب ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون
االن ـت ـخــابــات رئ ـيــس «م ــرك ــز بـيــروت
ل ــأبـ ـح ـ َـاث» عـ ـب ــدو س ـع ــد «ال ُيـمـكــن
ال ـش ـي ـّعــة ،ف ــي أي ق ــان ــون أكـ ـث ــري ،أن
ي ـت ـم ــث ـل ــوا مـ ــن خ ـ ـ ــارج ث ـن ــائ ــي ح ــزب
ال ـلــه وح ــرك ــة أم ــل ب ـم ـعــزل ع ــن حجم
الدوائر» .أما في النسبية «فستكون
الـ ـف ــرص ــة س ــانـ ـح ــة لـ ــذلـ ــك .ف ــإض ــاف ــة
الــى تقليل ال ـفــارق املـطـلــوب إلحــداث
خـ ـ ــرق ،ت ـش ـجــع ال ـن ـس ـب ـيــة ال ـنــاخ ـبــن
عـ ـل ــى االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ألن أصـ ــوات ـ ـهـ ــم قــد
تـحــدث فــرقــا» .ويــوضــح« :ع ــام 2009

بـلـغــت نـسـبــة ت ـصــويــت الـشـيـعــة في
الـجـنــوب  50فــي امل ـئــة .أم ــا الـ ـ  50في
املـ ـئ ــة اآلخ ـ ـ ـ ـ ــرون ،فـ ـج ــزء م ـن ـه ــم غـيــر
موجود في لبنان ،فيما امتنع القسم
األكبر عن االقتراع شعورًا منهم بأن
الـنـتــائــج مـعــروفــة سـلـفــا» .وبالتالي
«إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات وف ــق النسبية
س ـيــرفــع ن ـس ـبــة امل ـق ـتــرعــن الـشـيـعــة،
وإم ـكــان ـيــة االخـ ـت ــراق سـتـكــون أكـبــر،
وعندها سنرى مرشحني مستقلني
ّ
سيتوافقون فــي مــا بينهم ليشكلوا
الئ ـ ـحـ ــة أو أكـ ـ ـث ـ ــر ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ــه
ستكون لديهم فرصة ّ
جدية للتمثل،
وه ـ ـ ــم بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى نـ ـح ــو  20أل ــف
ص ــوت لـلـفــوز ف ــي ح ــال كــانــت نسبة
االقتراع أقل من  60في املئة» .ويرى
سعد أن «السالح ،في حال استعمل
للترغيب أو الترهيب ،يحقق فعالية
ف ــي ظ ــل ال ـن ـظ ــام األك ـ ـثـ ــري أك ـث ــر مــن
ال ـن ـس ـبــي» ،م ــؤك ـدًا أن «ت ـمـ ّـســك تـيــار
املستقبل بــالـقــانــون األك ـثــري سببه
ّ
أنـ ــه ي ـمــك ـنــه م ــن ن ـي ــل م ـق ــاع ــد ت ـفــوق
حجمه الـشـعـبــي» .ويلفت سعد الى
أن «التيار سيخسر بالنسبية بعض
املقاعد ،لكن األكيد أنه سيخسر وفق
األكـ ـث ــري ع ـ ــددًا ال بـ ــأس م ــن امل ـقــاعــد
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا» .ف ـف ــي ط ــرابـ ـل ــس مـ ـث ــا «ل ــن
يستطيع كسب أي مقعد إال في حال
تحالف مــع الرئيس نجيب ميقاتي
بسبب تــراجــع شعبيته ،مقارنة مع
 .»2009وحـتــى فــي املنية ـ ـ الضنية،
«ل ـ ـيـ ــس مـ ـحـ ـس ــوم ــا أن ـ ـ ــه س ـي ـح ــاف ــظ
على مقاعده الـثــاثــة» .وبـنـ ً
ـاء عليه،
يـعـتـبــر سـعــد أن «الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة
هــي الـضـمــانــة لحصة املستقبل في
املجلس النيابي».
ت ـت ـجــاهــل مـ ـص ــادر مـسـتـقـبـلـيــة هــذه
ُ
الــوقــائــع .وت ـصــر عـلــى أن «النسبية
ُ
في ظل السالح ال يمكن القبول بها».
املعارضة لحزب
ففي رأيها «الـقــوى
ِ
الـلــه لــن تتمكن مــن مـمــارســة عملها
االنتخابي بحرية فــي املـنــاطــق ذات
األغ ـل ـب ـي ــة ال ـش ـي ـع ـي ــة» ،و«لـ ـ ــن ي ـكــون
متاحًا لها القيام بحمالت انتخابية
وسـ ـتـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط» .بـحـســب
امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا ،ف ـ ــإن «ال ـح ـس ـبــة»

تقرير

جريصاتي يطرح اخضاع اجهزة الرقابة لرئاسة الجمهورية
فيفيان عقيقي
اختار وزير العدل ،سليم جريصاتي،
ش ـع ــار «م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد» لـيـجــدد
طـ ــرح ن ـق ــل ص ــاح ـ ّـي ــات م ــن رئ ــاس ــة
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ـ ـ ـ ــى رئ ـ ــاس ـ ــة
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ـ ّ
ـوريـ ــة .يـ ـ ـ ــدرك ج ــري ـص ــات ــي
ح ـس ــاس ـي ــة هـ ـ ــذا الـ ـ ـط ـ ــرح ،لـ ــذلـ ــك لــم
ّ
يقدمه كمطلب فـئــوي ينطوي على
تعديالت دسـتــوريــة ،وانـمــا كفرصة
ســان ـحــة تـتـمـثــل ب ــوص ــول «األق ـ ــوى
ً
تمثيال» إلى ّ
سدة
مسيحيًا واألكثر
ال ــرئ ــاس ــة األول ـ ـ ــى ،لـت ـصـحـيــح خـلــل
أوجده الطائف ،ويعيق عمل أجهزة
ال ــرق ــاب ــة ،امل ـل ـح ـقــة ب ــرئ ــاس ــة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أي ال ـس ـل ـط ــة اإلج ــرائ ـ ّـي ــة.
بــرأيــه ،ســاهــم هــذا الـخـلــل فــي وضــع
الـسـلـطــة االج ــرائ ـي ــة ف ــي مــوقــع غير
سـ ــوي ،اذ بــاتــت ه ــي امل ـس ــؤول ــة عن
مراقبة عملها ،عبر أجهزة تنشئها
بنفسها .انطالقا مــن ذلــك ،دعــا الى
إن ـش ــاء ج ـهــاز خــاضــع ل ــ»مـ ّ
ـؤس ـســة»
ّ
الجمهورية ،بعد أن استهل
رئاسة
ب ــاس ـت ـح ــداث م ـن ـصــب «وزيـ ـ ــر دول ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ـ ّ
ـوريـ ــة».
ّ
ومهمة هذا املؤسسة تطبيق القسم
والـحـفــاظ على الــدسـتــور ومكافحة
ّ
الفساد ،على أن تكون مستقلة تتبع
ل ـهــا ال ـس ـل ـطــات ال ــرق ــاب ـ ّـي ــة ،وي ـشــرف

عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ويـ ـحـ ـمـ ـيـ ـه ــا مــن
ال ـت ــدخ ــات ال ـس ـيــاسـ ّـيــة واملــذه ـبـ ّـيــة،
م ــا يـعـطــي ال ــرئ ــاس ــة م ـع ـنــاهــا ،وفــق
مـ ــا وص ـ ـفـ ــه ب ـ ــ»روح ـ ـيـ ــة الـ ـط ــائ ــف»،
وي ـع ـطــي ف ــرص ــة لـتـصـحـيــح امل ـســار
وتحرير أجهزة الرقابة واملحاسبة
وتحصينها وتحقيق استقالليتها.
جـ ـ ــاء كـ ـ ــام ج ــريـ ـص ــات ــي ف ـ ــي ن ـ ــدوة
ّ
نظمها «مركز الدراسات واألبحاث»
ّ
ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وش ــارك
ف ـي ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـف ـت ـي ــش املـ ــركـ ــزي
الـ ـق ــاض ــي ج ـ ـ ــورج عـ ـ ـ ـ ـ ّـواد ،وح ـم ـلــت
ع ـنــوان «مـ ّ
ـؤس ـســات الــرقــابــة مــدخــل
ملكافحة الفساد».
ولـفــت جــريـصــاتــي إل ــى ع ــدم االت ــزان
ف ــي ال ـقــوانــن الــرقـ ُـابـ ّـيــة .فــاعـتـبــر ان
جـ ـع ــل األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة امل ـ ـنـ ــاطـ ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ
الرقابة ُمرتبطة مباشرة بالرئاسة
الـ ـث ــانـ ـي ــة نـ ـتـ ـج ــت عـ ـن ــه تـ ـج ــاذب ــات
ّ
ّ
سياسية عطلت ،على سبيل املثال،
عمل التفتيش املركزي منذ سنتني،
وع ـ ـجـ ــزت ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم عـ ــن إي ـج ــاد
م ـ ـخـ ــرج ل ـل ـت ـع ـط ـي ــلُ .
ويـ ـ ـض ـ ــاف إل ــى
املذهبية التي ُّ
ّ
تعد أبــرز أسس
ذلــك
ّ
النظام اللبناني ،وتعطل بــدورهــا،
ب ـمــا ل ـهــا م ــن ن ـف ــوذ ،امل ـحــاس ـبــة عبر
تحصني املرتكبني.
ّ
استقاللية أجهزة
وانطلق من مبدأ
ّ
الجمهورية
الــرقــابــة إلعـطــاء رئـيــس

ينطلق جريصاتي من
رئيس
إعطاء
ضرورة
ّ
ّ
الجمهورية صالحيات
تتيح له اإليفاء بقسمه

(هيثم الموسوي )

صــاحـ ّـيــات تـتـيــح لــه اإلي ـف ــاء بقسم
ـوري ــة ،ال ـتــي يـ ّ
الـيـمــن ال ــدس ـت ـ ّ
ـؤديـهــا
ّ
ّ
وح ــده ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانــيــة،
وذل ــك عـبــر م ـ ّـده بــالــوســائــل ،ومنها
ربط أجهزة الرقابة بالرئاسة بهدف
حماية الــدسـتــور ومكافحة الفساد
اإلداري ،فــا يبقى دوره محصورًا
بتلقي الـتـقــاريــر ال ـص ــادرة عــن هــذه
األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة .ويـ ـجـ ـتـ ـه ــد ج ــري ـص ــات ــي
ف ــي تـفـسـيــر «ال ـط ــائ ــف» لـيـشـيــر إلــى
أنـ ــه اتـ ـف ــاق ف ـص ــل م ـ ّ
ـؤس ـس ــة رئ ــاس ــة
ّ
ّ
الجمهورية عــن السلطة اإلجــرائــيــة
ولم يجعلها جزءًا منها ،وأن رئاسة
الـجـمـهــوريــة لـيـســت مــوقـعــا رم ـ ّ
ـزي ــا،
ّ
صالحيات الرئيس محدودة
ولو أن
ب ــن حـ ـ ـ ّـدي ال ـت ـش ــري ــف وم ـس ــؤول ـ ّـي ــة
ال ـق ـســم .مـعـتـبــرا ان الــرئــاســة مــوقــع
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط بـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــات حـ ـم ــاي ــة
الــدسـتــور ،ووح ــدة الــوطــن ،وحقوق
الـنــاس ،ومــراقـبــة أعـمــال املـ ّ
ـؤسـســات
ّ
العامة.
ّ
اللبنانية 1 :ـ ـ
تشمل أجـهــزة الــرقــابــة ُ
مـجـلــس الـخــدمــة املــدنـ ّـيــة امل ـنــاطــة به
صــاحـ ّـيــة تعيني املــوظـفــن وتحديد
ترقياتهم وتعويضاتهم وتأديبهم
وص ــرف ـه ــم م ــن الـ ـخ ــدم ــة 2 .ـ ـ ـ ـ ـ ديـ ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة ك ـج ـه ــاز إداري وق ـض ــاء
مــالــي ُي ـع ـنــى بــالـسـهــر ع ـلــى األمـ ــوال
ّ
العمومية ،ومراقبة استعمالها كما

الـفـصــل فــي قــانــونـ ّـيــة استعماالتها،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـح ــاك ـم ــة املـ ـس ــؤول ــن.
3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـت ـف ـت ـي ــش امل ـ ــرك ـ ــزي ب ــاع ـت ـب ــاره
ّ
رقابية ُمسلطة على اإلدارات
سلطة
ّ
ّ
واملـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات الـ ـع ــام ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات
بــواسـطــة التفتيش ،بـهــدف تحسني
ا ُل ـع ـم ــل اإلداري وت ـن ـس ـيــق األع ـم ــال
ّ
العامة.
شتركة بني اإلدارات
امل
ُ
عندما أنشئت هذه األجهزة في عهد
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ش ـه ــاب ،ك ــان ال ـهــدف
ّ
العامة من سطوة
منها تحرير اإلدارة
ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ،وإخ ـضــاع ـهــا
ل ـس ـل ـطــة الـ ـق ــان ــون وت ـح ـص ـي ـن ـهــا فــي
ممارسة مهماتها ،بحسب القاضي
ّ
ّ
عواد .إل أن ما يحصل اليوم يجعلها
مرهونة إلرادة هذه السلطة بالكامل،
عـلــى رغ ــم وج ــود آل ـيــات ُم ـح ـ ّـددة في
ّ
صالحيات
قانون إنشائها ،تعطيها
واسـعــة ،وتجعلها أحيانًا أقــوى من
الوزير نفسه.
ي ـق ـ ّـدم ع ـ ـ ّـواد م ـج ـمــوعــة م ــن األم ـث ـلــة،
ليشير إلى أن القوانني ليست نافعة
مــا دام ــت األخ ــاق مـفـقــودة ،أو أكثر
ت ـحــدي ـدًا ،م ــا دام ال ـف ـســاد الـسـيــاســي
يلقي بثقله على أداء اإلدارة .ويعود
إلى عام  2012عندما أصدر التفتيش
املركزي قرارًا ،بقي في ادراج مجلس
ال ــوزراء ،يوصي بالنظر في الوضع
الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي لـ ـعـ ـب ــد امل ـ ـن ـ ـعـ ــم ي ــوس ــف
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ـتقبل»!
عـلــى أس ــاس النسبية ول ــو تقلصت
الـ ـ ـف ـ ــوارق ل ـت ـس ـمــح ب ــالـ ـخ ــرق لـيـســت
وقــائــع ُيمكن البناء عليها .ففي كل
األح ــوال «سيعمل الثنائي الشيعي
عـلــى تـعــزيــز وضـعـيـتــه ف ــي املـنــاطــق
وف ـ ـ ــق أي نـ ـ ـظ ـ ــام ،وه ـ ـ ــو س ـي ـس ـت ـغــل
فائض القوة الشعبي املوجود لديه
فــي حــال ارتـفــاع نسبة االق ـتــراع ،كي
تبقى النتائج ملصلحته» .وأضافت
املـ ـص ــادر إن «حـ ــزب ال ـلــه ال ي ـمــارس
ال ـض ـغــط ف ــي ال ـن ـظ ــام األكـ ـث ــري ألنــه
يـعــرف أن ــه يستحيل أن ينجح أحــد
فــي اخ ـت ــراق لــوائـحــه نتيجة الـفــارق
الكبير بــاألصــوات وال ــذي يصل إلى
ع ـ ـشـ ــرات اآلالف» ،ل ـك ـن ــه «س ـي ـك ــون
مـضـطـرًا ال ــى لـغــة الـتـهــديــد فــي حــال

وحدها النسبية تتيح
اختراقًا شيعيًا لثنائية
أمل ـ حزب الله

ش ـع ــر ب ـ ــأن ث ـم ــة أش ـخ ــاص ــا ق ــادري ــن
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــرق وي ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــون ح ـي ـث ـيــة
سياسية وشعبية وتاريخًا عائليًا».
وحينها «سيتبع الـحــزب األسـلــوب
الــذي اتبعه في االنتخابات البلدية
األخيرة ،حني قام بتهديد املرشحني
والضغط عليهم لالنسحاب ،بعدما
شعر بأن العائالت ترفض املرشحني
الـ ـ ــذيـ ـ ــن فـ ــرض ـ ـهـ ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب وحـ ــركـ ــة
أم ــل» .ملــاذا ال تقاطعون االنتخابات
ك ـل ـه ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـ ـس ـ ــاح وت ـع ـل ـن ــون
ال ـع ـص ـي ــان االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي إذًا؟ «هـ ــذا
أم ـ ٌـر مستحيل» تـقــول امل ـصــادر ،ألنه
أم ــر «م ـخــالــف ل ـلــدس ـتــور واألع ـ ــراف
وال ـ ـقـ ــوانـ ــن» .وت ـض ـي ــف« :نـ ـح ــن مــع
م ـشــروع ال ــدول ــة ،وف ــي ح ــال قاطعنا
االن ـت ـخ ــاب ــات سـيـعـتـبــر ذل ــك انـقــابــا
على املؤسسات».

لجهة جمعه بــن وظــائــف مدير عام
االس ـت ـث ـم ــار والـ ـص ـي ــان ــة فـ ــي وزارة
االتـ ـص ــاالت ،ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
هيئة أوجيرو ومديرها العام ،كون
الجمع بني هذه الوظائف ّ
يؤدي إلى
ّ
الصالحيات بني سلطة
تضارب في
ّ
ّ
اإلداري ـ ـ ــة (اإلدارة الـعــامــة
الــوصــايــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار والـ ـصـ ـي ــان ــة) وال ـه ـي ـئــة
املــوصــى عليها (أوج ـيــرو) ،ال سيما
فـ ــي مـ ــا يـ ـع ــود إل ـ ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـع ـق ــود
ال ـت ــي ت ـبــرم ـهــا الـ ـ ـ ــوزارة م ــع الـهـيـئــة.
ّ
ُيـضــاف إلــى ذلــك تجميد كــل امللفات
ّ
ّ
املالية املتعلقة بهيئة «أوجيرو» في
ّ
ّ
ّ
املفتشية الـعــامــة املــالــيــة منذ ،2009
وع ــدم تـحــريــرهــا أو الـتـحـقـيــق فيها
ّ
إل عــام  ،2016مــع خــروج فضيحتي
ال ـت ـخــابــر غ ـيــر ال ـشــرعــي وال ــ»غ ــوغ ــل
ّ
كــاش» إلــى العلن .كما سلط الضوء
ّ
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة إع ـ ـطـ ــاء اس ـت ـق ــال ــي ــة
ً
ألج ـهــزة الــرقــابــة ،أوال ك ــون السلطة
الـ ـقـ ـض ــائ ـ ّـي ــة تـ ـتـ ـس ــاه ــل م ـ ــع ح ـ ــاالت
ف ـ ـسـ ــاد ُم ـ ـحـ ــالـ ــة إلـ ـيـ ـه ــا بـ ـم ــا ي ـجـعــل
ال ـف ـس ــاد اإلداري م ـس ـت ـشــريــا أك ـث ــر،
ّ
ويــدفــع املــوظــف الفاسد إلــى اإلفــات
م ــن ال ـع ـق ــاب ،وث ــان ـي ــا كـ ــون الـسـلـطــة
السياسية هي من ّ
ّ
تفعل دور أجهزة
ال ــرق ــاب ــة ف ــي مـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد ،ف ــإذا
ل ــم ت ـتــوافــر ال ـنـ ّـيــة فـمــن غـيــر املـجــدي
استحداث أجهزة لتحقيق ذلك.

هل يجوز إجراء استفتاء في لبنان؟
وسام اللحام*
طرح رئيس الجمهورية ميشال عون،
إجراء استفتاء من أجل حل اشكالية
قانون االنتخابات .وال شك ان هذا األمر
ُيعتبر خطوة جريئة تساعدنا على إعادة
النظر في طريقة عمل نظامنا السياسي
واستنباط طرق جديدة لحل الشلل الدائم
الذي يضرب املؤسسات الدستورية عند
كل أزمة سياسية .لكن السؤال األهم،
وبغض النظر عن هدف هذا الطرح النبيل،
هو تحديد ما إذا كان نظامنا الدستوري
يسمح بذلك؟ لإلجابة على هذا السؤال،
البد لنا من مقدمة نظرية تتعلق بمفهوم
السيادة وفقا للقانون الدستوري من ثم
معالجة االشكالية التي تشغلنا.
يتبنى الدستور اللبناني النظام البرملاني
التقليدي ويتجلى هذا األمر بشكل بارز
في املادة  27منه التي تنص على أن
«عضو مجلس النواب يمثل األمة جمعاء
وال يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط
من قبل منتخبيه» .الهدف إذًا من املادة
 27هو تكريس مبدأ السيادة الوطنية
( )souveraineté nationaleوما يستتبعه
ذلك من فكرة محددة عن الديموقراطية
كديموقراطية تمثيلية (Démocratie
 .)représentativeفالنظام الديموقراطي
املعمول به في دول العالم اليوم ينطلق من
مسلمة جوهرية تقول بأن الشعب ال يحق
له أن يسن القوانني بنفسه وهو في مطلق
األحوال ال يستطيع أن يمارس السلطة
التشريعية إال عبر ممثلني ينتخبهم لهذه
املهمة .ففي عصرنا الحالي أصبح من
املتعذر ممارسة الديموقراطية املباشرة
التي كانت سائدة في اليونان القديمة حيث
يجتمع كل املواطنني في الساحة العامة
( )Agoraويقومون بمناقشة القوانني
والتصويت عليها مباشرة .وفي العصر
الحديث أصبح من الضروري التوفيق
بني مبدأ االنتخابات من جهة وفكرة
الديموقراطية من جهة ثانية .ولشرعنة
سلطة النواب الذين غالبا ما يتم انتخابهم
عن دوائر متعددة وتحويلهم من مجرد
ممثلني ألقاليم جغرافية إلى سلطة قائمة
بذاتها ،تم اختراع مبدأ السيادة الوطنية
بحيث ال يمثل النائب الشعب (أو الفئة من
الشعب التي انتخبته) بل األمة جمعاء.
هكذا نستطيع أن نفسر الجزء الثاني من
املادة  27التي تشدد على أن النائب ال يجوز
ُ
أن تربط وكالته بقيد أو شرط .والهدف من
وراء ذلك هو الحرص على أن النائب ،وبما
أنه يمثل األمة ،ال يحق ملنتخبيه أن يملوا
عليه توجهاتهم أو أن يتدخلوا في خياراته
السياسية .وهذا ما نستشفه أيضا من
الفقرة «د» من مقدمة الدستور التي تنص
على أن «الشعب مصدر السلطات وصاحب
السيادة يمارسها عبر املؤسسات
الدستورية» .فالشعب ال يمارس السيادة
إال عبر ممثليه في السلطتني التشريعية
والتنفيذية.
وقد رفض جان جاك روسو في كتابه
«العقد االجتماعي» فكرة السيادة
الوطنية ،وقال بمبدأ السيادة الشعبية
( .)souveraineté populaireفالشعب في
منظومة روسو الفكرية ال يحكم نفسه عبر
ممثلني ينتخبهم ويفوضهم شؤون األمة،
إذ أن السيادة ال يمكن تفويضها واإلرادة
العامة ( )volonté généraleال تقبل
التمثيل .وكنه هذه النظرية هو رفض وجود
ممثلني مستقلني عن الشعب .فالنائب في
مثل هذه الحالة يمثل فقط الشريحة التي
انتخبته من املواطنني ويجب عليه في مطلق
األحوال أن يمتثل ألوامر وتوجيهات هؤالء
في كل قرار سياسي يتخذه.
القت أفكار روسو انتشارا واسعًا ،وملا بات
من الضروري تكوين شرعية تستطيع
أن تقف بوجه السلطة امللكية ّ
طور سياس
( )Sieyesخالل الفترة التي سبقت
الثورة الفرنسية مبدأ السيادة الوطنية (أو
سيادة األمة بتعبير أدق) الذي يتبنى مبدأ
الديموقراطية التمثيلية .فالنائب املنتخب
يستمد سلطانه من األمة حتى لو كان
فعليا منتخبا من قبل مجموعة صغيرة
من املواطنني في دائرته االنتخابية .واألمة
هنا هي مجرد اختراع قانوني إذ ال يمكن

لها أن تحكم بنفسها بل يجب أن يتم
تمثيلها عبر نواب .هذا مع العلم أن اختيار
النواب عبر االقتراع العام ليس شرطا
لتمثيل األمة بل يجوز أن يتم تمثيلها عبر
وسائل أخرى.
ويظهر االختالف بني السيادة الوطنية
والسيادة الشعبية بشكل أساسي في
طبيعة االقتراع .فقيام املواطن باالقتراع
هو حق له فقط في النظام القائم على مبدأ
السيادة الشعبية كون كل فرد من الشعب
يملك جزءا من السيادة ،بينما االقتراع في
النظم التي تتبنى مبدأ السيادة الوطنية هو
وظيفة يقوم بها الفرد باسم األمة وتلك
الوظيفة يحددها الدستور الذي يستطيع أن
يمنحها كيفما شاء ،إما لكل املواطنني أو
فقط لشريحة منهم مهما قل عددها.
جراء ما تقدم ،وبما أن النظام اللبناني قائم
ّ
على مفهوم السيادة الوطنية ،وملا كان
الدستور هو الذي يحدد من يملك السلطة
التشريعية في البالد ،وبما أن الدستور
أناط في املادة  16منه السلطة التشريعية
بمجلس النواب وحده فقط (وبالتالي يكون
قد منع على أي جهة أخرى في لبنان من
ممارسة تلك الصالحية) ،إذن نستطيع أن
نؤكد أن إجراء استفتاء يتمتع بمفاعيل
تشريعية في لبنان هو غير جائز دون
نص دستوري صريح يتيح ذلك.
وحقيقة األمر أن كل الدساتير املكتوبة في
العالم إذا ما أريد اعتماد االستفتاء كوسيلة
للتشريع قائمة على الديموقراطية املباشرة
تنص على ذلك صراحة في متنها .وأبرز
مثال على ذلك دستور الجمهورية الخامسة
في فرنسا الذي يسمح في املادة  11منه
لرئيس الجمهورية ضمن شروط معينة
بطرح مشروع قانون على االستفتاء العام.
فالدستور هو الذي يقر مبدأ االستفتاء

وهو الذي يسمح بإعطاء النص الذي وافق
عليه الشعب قيمته القانونية .وعالوة على
ذلك ،إن القانون الذي ّ
يقر عبر االستفتاء
ال يتمتع بأي قيمة دستورية أعلى من
سائر القوانني العادية التي تقرها السلطة
التشريعية ،وعليه يحق الحقا لهذه األخيرة
من الناحية الدستورية تعديل القانون الذي
جرى إقراره عبر االستفتاء.
ومن األمثلة املعروفة في القانون
الدستوري ،النظام البريطاني الذي يقوم
على مبدأ سيادة البرملان .فاململكة املتحدة
ال يوجد فيها دستور مكتوب ،وفقًا
للتعريف الشكلي للدساتير ،والقانون
الذي ّ
يقره البرملان وتصدره امللكة يحتل
ّ
رأس هرمية النصوص إذ هو يعبر عن
أعلى سلطة في البالد .لذلك ،نفهم ملاذا
ّأن كل استفتاء جرى في بريطانيا تم
اجازته مسبقا بقانون ،أي أن البرملان أقرّ
قانونا يسمح به ،وذلك منذ أول استفتاء
عرفته اململكة املتحدة سنة  1975عندما
وافق البرملان على هذا االجراء الجديد
عندما ّ
أقر «قانون االستفتاء لسنة »1975
ً
( ،)1975 Referendum Actوصوال
إلى االستفتاء األخير حول الخروج من
االتحاد األوروبي والذي أجازه البرملان سنة
 2015أيضًا بقانون (European Union
 .)2015 Referendum Actعلمًا بأن نتائج
االستفتاء هي غير ملزمة ()Non Binding
من الناحية القانونية إال إذا ّ
نص القانون
ً
على ذلك عمال بمبدأ سيادة البرملان الذي
يحق له من الناحية النظرية اتخاذ أي
خطوة يجدها مناسبة بغض النظر عن
نتيجة التصويت .وهذا ما يفسر لنا ملاذا
اضطرت الحكومة البريطانية إلى الحصول
على موافقة البرملان من أجل اطالق آلية
الخروج من االتحاد األوروبي.
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إذا كان الدستور في لبنان ال يسمح بإجراء
استفتاء ملزم ،هل نستطيع أن نقول أن
مجلس النواب يحق له اقرار قانون يسمح
بإجراء تنظيم استفتاء في لبنان؟ الجواب:
كال ،ألن هذا األمر يستتبع تنازل مجلس
النواب عن سلطته التشريعية وتفويضها
لجهة أخرى ،وهذا ال يجوز دون نص
دستوري صريح يسمح ملجلس النواب
بذلك .وقد أكد املجلس الدستوري في
قراره رقم  1تاريخ  2002/1/31على هذا
األمر ،فأعلن أن «مبدأ سمو الدستور الذي
ينجم عنه أن على كل سلطة عامة أنشأها
الدستور أن تمارس اختصاصها املحجوز
لها في أحكامه بنفسها وأنه ال يجوز لها
أن تفوض سلطة أخرى في ممارسة هذا
االختصاص إال إذا سمح الدستور بهذا
التفويص بموجب نص صريح» .وبالتالي
ال يحق ملجلس النواب إقرار قانون يسمح
باجراء استفتاء تشريعي ملزم ألن ذلك
يؤدي إلى تخلي هذا األخير عن صالحياته
(وهذا ما ال وجود له في الدستور).
خالصة البحث:
 1ـ ال يجوز إجراء استفتاء ملزم في لبنان
وفقًا للواقع الدستوري الحالي.
 2ـ يجوز ملجلس النواب السماح بإجراء
استفتاء استشاري غير ملزم قانونًا
بنتائجه ،علمًا بأن ذلك ال يقلل من أهمية
هذا الحدث من الناحية السياسية كون
الشرعية التي تنجم من مواقفة الشعب
على نص محدد يشكل ضغطا سياسيا
كبيرا على النواب كي يحولوا الرأي الذي
أبداه الشعب في االستفتاء إلى نص يتمتع
بقوة القانون.
 3ـ ّإن إجراء استفتاء تشريعي ملزم
يتطلب تعديال للدستور.
*أستاذ جامعي
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سياسة
على الغالف

«األحمر» يعود وحيدًا إلى الشارع

النسبية أولى معارك بناء الدولة
وحيدًا يبدو الحزب الشيوعي اللبناني في معركته من أجل إقرار النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة ،في
البديل ،وها هو اليوم يقف متحديًا السلطة من أجل إدخال اإلصالح على
االنتخابات النيابية .في البداية طرح البيان الوزاري ُ
النظام .التظاهرة أمس كانت البداية ،والتحركات ستستكمل بالتزامن مع مناقشة قانون االنتخاب
ليا القزي
اإلصـ ـ ــاح ال ـس ـيــاســي ي ـب ــدأ م ــن إق ــرار
قــانــون ع ــادل لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة،
ُيساوي بني املواطنني .والعدالة تعني
ّ
أن تكون كل فئات املجتمع ممثلة في
املـجـلــس الـنـيــابــي ،ع ــوض أن تستأثر
«أق ـل ـي ــات» طــائـفـيــة وحــزب ـيــة بــالـقــرار
ال ـس ـي ــاس ــي .وامل ـ ـس ـ ــاواة ه ــي أال يـتــم
«تعليب» الناخبني وفــق انتماءاتهم
امل ــذه ـب ـي ــة ،فـتـنـتـصــر ال ـطــائ ـف ـيــة على
الــوطـنـيــة فــي عملية تـخـ ّـص املجتمع
ّ
كـ ـك ــل .م ـمــان ـعــة هـ ــذا الـ ـط ــرح ت ـت ــم مــن
«ح ـ ـ ــراس» ه ـي ـكــل ال ـن ـظ ــام .وقــاحـتـهــم
في تثبيت النظام االنتخابي الحالي
أو خـ ـل ــق آخ ـ ـ ــر ُيـ ـشـ ـبـ ـه ــهُ ،
«مـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـررة»
ل ـض ـم ــان إنـ ـت ــاج ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاسـيــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا وإقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ع ـلــى
أنــواعـهــا .أم ــام هــذا الــواقــع ،تـبــرز فئة
م ــن ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي ال ت ــرغ ــب فــي

ّ
المفارقة أن العديد من «أبناء
المجتمع المدني» استهزأوا أمس
بتحرك «الشيوعي»
رك ــوب «ال ـبــوس ـطــة» االنـتـخــابـيــة بعد
الـيــوم .ناضلت لسنوات طويلة ،وما
ُ
زال ـ ـ ــت تـ ـن ــاض ــل مـ ــن أجـ ـ ــل ك ـس ــر ه ــذه
ال ـح ـل ـقــة .وجـ ــدت نـفـسـهــا ف ــي ال ـشــارع
أمـ ــس م ــن ج ــدي ــد لـلـمـطــالـبــة ب ـقــانــون
لــان ـت ـخــابــات ع ـلــى أس ـ ــاس الـنـسـبـيــة
خ ــارج الـقـيــد الـطــائـفــي ولـبـنــان دائ ــرة
انتخابية واحدة .هي تظاهرة الحزب
الشيوعي اللبناني التي انطلقت من
تـقــاطــع م ــار مـخــايــل ـ ـ الـنـهــر (تـقــاطــع
ً
برج حمود ـ كورنيش النهر) وصوال
إل ــى ســاحــة ري ــاض الـصـلــح .ك ــان إلــى
جــانــب «ال ـش ـيــوعــي» أفـ ــراد مــن حــركــة
الشعب ،حركة الناصريني املستقلني
ـ ـ ـ امل ــراب ـط ــون ،ال ــوزي ــر ال ـســابــق شــربــل
نحاس وحملة «بدنا نحاسب».
لـيـســت هــامـشـيــة املـطــالـبــة بتصحيح

قــانــون االنتخابات ،بــل معركة إعــادة
ت ـش ـك ـيــل ال ـس ـل ـط ــة .ال ـف ــرص ــة ســانـحــة
ب ــو ّج ــود رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة «ق ــوي»
ّ
أهمية
يتبنى املطلب أيضًا .على قدر
هــذا املطلب ،يأتي انقسام اللبنانيني
حــولــه .قـســم يــرفــض النسبية بسبب
ُ
التضليل ال ــذي تـمــارســه عليه بعض
ُ
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـ ـح ــذر مــن
ّ
نسبية «في ظل السالح (سالح حزب
الـلــه)» ،علمًا بأنها تقبل بانتخابات
بــوجــود الـســاح نفسه إن كــانــت وفق
ق ــان ــون يـضـمــن اس ـت ـمــرار سـيـطــرتـهــا.
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن ي ــرب ــط إق ـ ـ ـ ــرار ال ـن ـس ـب ـيــة
ُ
بــ»حــرب إلـغــاء» تـمــارس على مذهبه،
كــالـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط .وق ــد تـكــون
«أتفه» حجج السلطة لرفض النسبية
ّ
«عـ ــدم فـهــم ال ـن ــاس ل ـه ــا» .امل ـفــارقــة أن
الـعــديــد مــن «أب ـنــاء املجتمع املــدنــي»،
الذين نــادوا سابقًا بثورة على أركان
ّ
ّ
الطبقة السياسية« ،كلن يعني كلن»،
استهزأوا أمــس بتحرك «الشيوعي».
يـ ـج ــدون ألـ ــف س ـب ــب وس ـب ــب لـتـبــريــر
عـ ـ ـ ــدم حـ ـم ــاسـ ـتـ ـه ــم لـ ـلـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة .ل ـكــن
السبب الحقيقي الوحيد أنــه النظام
االنـتـخــابــي ال ــذي يـتـبـنــاه ح ــزب الـلــه،
وألن ب ـع ــض الـ ــداعـ ــن إل ـ ــى اع ـت ـم ــاده
لـيـســوا «ع ـلــى ه ــوى» بـعــض ناشطي
املجتمع املدني.
األع ـ ــداد ال ـتــي شــاركــت فــي الـتـظــاهــرة
ّ
تتعد
كــانــت ب ـ ــاآلالف .آالف قـلـيـلــة ل ــم
الـ ـعـ ـش ــرة ،ب ـح ـس ــب امل ـن ـظ ـم ــن .ال ــرق ــم
ج ـ ّـي ــد ق ـي ــاس ــا ب ــاع ـت ـي ــاد امل ـع ـتــرضــن
ال ـت ــراخ ــي أم ـ ــام امل ـطــال ـبــة بـحـقــوقـهــم.
قـ ـب ــل سـ ـن ــة ون ـ ـص ـ ــف ،ك ـ ـ ــان ال ـب ـع ــض
يجلس أمام شاشة التلفاز في منزله
ُيشاهد التحركات في الـشــارع بينما
تتسلل إليه رائحة النفايات املكدسة
ّ
خارجًا .واليوم أيضًا يبدو أمام ملف
اس ـت ــرات ـي ـج ــي ك ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات
مستسلمًا ملقولة «ما هيدا بلدنا» ،فال
يـهـ ّـب «نـحــو التغيير» .القسم الثاني
من املسؤولية يقع على الجهة املنظمة
الـ ـت ــي ال ت ـس ــد ثـ ـغ ــرة ق ـل ــة ال ـت ـســويــق
لخطابها ونشاطاتها .سائق األجرة

غريب :للنضال من أجل تعبئة الطاقات وتنظيم حاالت االعتراض في كل المناطق (هيثم الموسوي)

ً
في بيروت ،مثال ،الذي فوجئ بإقفال
الطريق بني الجميزة ومار مخايل لم
يكن يعلم بتنظيم تـظــاهــرة .لكن في
«األحمر» إلى الشارع،
املحصلة ،عاد ً
وبـ ـق ــوة ،م ـق ــارن ــة ب ـت ـحــركــات مـمــاثـلــة
سابقًا ،واستنادًا إلى واقع االصطفاف
الطائفي في البالد.
بـ ــن آالف ال ـش ـي ــوع ـي ــن وال ـن ـقــاب ـيــن
واألش ـ ـخـ ــاص غ ـيــر ال ـحــزب ـيــن الــذيــن
شــاركــوا أم ــس ،ص ــدح ص ــوت طفولي
يهتف «الشعب يريد إسقاط النظام».

امل ـشــاركــون يلتفتون بــإعـجــاب تجاه
طفلتني تضعان الــ»بـيــريــه» الحمراء.
لينا ونــاهــدة تبلغان مــن العمر تسع
ّ
س ـ ـنـ ــوات ،ح ــن ي ـت ـلــكــأ «الـ ـكـ ـب ــار» عــن
ّ
الهتاف تصرخان « 14و 8كلن قرطة
ُ
ح ــرام ـ ّـي ــة» .ال تـعــرفــان مل ــاذا تـشــاركــان
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرة ،ول ـك ــن «مـ ــا ب ـ ــدوم ما
ّ
ب ـ ــدوم إال امل ـن ـجــل وال ـ ـق ـ ــدوم»ُ .ي ـع ـ ّـول
الحزب الشيوعي على الجيل الجديد
لـ»نبقى ونستمر»ُ .يخبر عطاالله عن
ال ـعــديــد م ــن ال ــوج ــوه ال ـشــابــة «نــراهــا

ل ـل ـم ـ ّـرة األول ـ ـ ــى ،أغ ـل ـب ـهــم ف ــي ع ـمــر 15
ُ
و 16عامًا» .كانوا كثرًا أمس يحملون
ُ
ال ــاف ـت ــات ال ـتــي ت ـط ــال ــب ،إض ــاف ــة إلــى
اعتماد النسبية ،بخفض سن االقتراع
وإقـ ـ ـ ـ ــرار س ـل ـس ـل ــة الـ ــرتـ ــب وال ـ ــروات ـ ــب
وف ــرض الضريبة التصاعدية وبناء
دولة تؤمن الحقوق للبنانيني ...دولة
مقاومة.
مشاركة الشباب ال تأتي على حساب
الـ ـجـ ـي ــل الـ ـق ــدي ــم «ال ـ ــوف ـ ــي» ل ـل ـش ــارع
ولـلـشـعــارات النضالية .آراك ،بقامته

تقرير

ّ
مؤتمر «االشتراكي»« :حالة طوارئ» تؤخر حكم األحفاد
نظم الحزب التقدمي االشتراكي،
أمس ،مؤتمره العام الـ ،47وانتخب
أعضاء مجلس القيادة من دون
تعديل في «القيادة العليا» بسبب ما
ُيسميه االشتراكيون «حالة الطوارئ».
قانون االنتخابات حضر في كلمة وليد
جنبالط ،فدعا إلى إجراء االنتخابات في
وفق قانون الستين أو
موعدها ً
الستين معدال ،وإال فتطبيق الطائف

ليا القزي
ن ـجــح آل ج ـن ـبــاط ف ــي لـبـنـنــة ال ـحــزب
ً
التقدمي االش ـتــراكــيُ ،ليصبح مثيال
ّ
يضم
لبقية األح ــزاب .مجلس قيادته
أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف االن ـ ّـت ـ ـمـ ــاءات
ال ــدي ـن ـي ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة ،ل ـك ــن ــه ي ـطــرح
نـ ـفـ ـس ــه ح ـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروز» وحـ ــامـ ــي
وجــودهــم فــي منطقة ن ـفــوذه الـشــوف
وعاليه .الديموقراطية واالنتخابات
تـ ـقـ ـف ــان عـ ـن ــد أع ـ ـتـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــزب ،فـيـمــا
رأس الـهــرم ُيعني بـ«التزكية» بسبب
«حـ ــالـ ــة ال ـ ـط ـ ــوارئ الـ ـت ــي نـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا»،
ـزب
ك ـمــا قـ ــال م ـص ــدر ق ـي ــادي ف ــي ال ـحـ ّ
لــ»األخـبــار» .قبل أربــع سنوات «أعلنا
ّ
أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة سـ ـتـ ـك ــون ل ـس ّـن ــة،
ُي ـص ــار بـعــدهــا إل ــى الـتـغـيـيــر» .فــضــل
ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي إبـ ـق ــاء ال ـقــديــم

ع ـل ــى ق ــدم ــه «رض ـ ــوخ ـ ــا» لـ ـ ُـ»الـ ـظ ــروف
الـتــي كــانــت أصـعــب مــن أن نـقــدم على
هذه الخطوة» .حكم األحفاد سيتأخر
ً
قليال في حزب كمال جنبالط.
ّ
إال أن امل ـص ــدر ال ـق ـي ــادي يـطـلــب عــدم
مقاربة املــوضــوع من منطلق الوراثة
ال ـس ـيــاس ـيــة وغـ ـي ــاب الــدي ـمــوقــراط ـيــة
وانـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـط ــة .بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ــه،
«ال ـ ـق ـ ـصـ ــة وجـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة» .يـ ـتـ ـح ــدث عــن
الـ ـظ ــروف امل ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة الـتــي
ّ
تتعقد .الخالصة أن «القيادة يجب أن
تبقى معقودة ُحكمًا لوليد جنبالط».
وخـ ـ ــافـ ـ ــا لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
ال ـس ــاب ـق ــة« ،لـ ــم ن ـعــد ن ــري ــد أن نـتــوقــع
متى تنتهي حــالــة ال ـطــوارئ وتتبدل
ال ـق ـي ــادة ،ألن ال ـظ ــرف خ ــارج إرادت ـن ــا.
األرج ـ ـ ــح أن ت ـت ــوض ــح ال ـ ـصـ ــورة بـعــد
االنتخابات النيابية».

م ـن ــاس ـب ــة الـ ـح ــدي ــث ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـح ــزب
االش ـتــراكــي أم ــس املــؤتـمــر ال ـعــام ال ــ47
ف ــي ف ـن ــدق ف ـي ـن ـي ـس ـيــا ،ب ـع ــدم ــا ت ـ ّ
ـأج ــل
عقده سابقًا بسبب إجراء االنتخابات
ال ـب ـلــديــة .وع ـن ــوان ــه ال ـس ـيــاســي (غـيــر
الــرس ـمــي) ه ــذا ال ـع ــام ،مــواجـهــة إق ــرار
قانون انتخاب قائم على النسبية .في
الــوقــت نفسه ،كــان الـحــزب الشيوعي
اللبناني ُينظم تظاهرة إلقــرار قانون
جديد لالنتخابات قائم على النسبية
خ ــارج الـقـيــد الـطــائـفــي ولـبـنــان دائ ــرة
واحدة.
 885من أصل  945عضوًا من الجمعية
العمومية للحزب التقدمي االشتراكي
اج ـت ـم ـع ــوا يـ ــوم األحـ ـ ــد الن ـت ـخ ــاب 15
ع ـض ـوًا ج ــدي ـدًا ف ــي مـجـلــس ال ـق ـيــادة،
بعدما فــاز وليد جنبالط ،بالتزكية،
بــرئــاســة ال ـحــزب ،ودري ــد يــاغــي نائبًا

لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،وك ـ ـم ـ ــال م ـ ـعـ ــوض ن ــائ ـب ــا
لـلــرئـيــس ،وظــافــر نــاصــر أمـيـنــا للسر
العام .عدد أعضاء الجمعية العمومية
ارت ـ ـفـ ــع قـ ــرابـ ــة الـ ـنـ ـص ــف عـ ــن ال ـ ـ ــدورة
السابقة «بعد التعديالت على النظام
ال ــداخـ ـل ــي الـ ـت ــي س ـم ـحــت ب ـم ـشــاركــة:
االت ـحــاد الـنـســائــي ،الـكـشــاف ،منظمة
الشباب ،جمعية الخريجني ،الهيئات
اإلدارية ،األجهزة املركزية للمفوضني،
أعضاء مجالس النقابات واالتحادات
العمالية ،رؤساء البلديات واملخاتير
الحزبيني ون ــواب مــديــري الـفــروع في
البلدات» .الهدف كان «ضمان مشاركة
واسعة من قاعدة الهرم إلى أعلى».
ف ــي ب ــداي ــة امل ــؤت ـم ــر ،ت ـح ـ ّـدث جـنـبــاط
ُم ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ــه «ن ـس ـت ـط ـيــعَ بـ ـش ــيء مــن
الليونة وحسن النية أن نلقى صيغة
ً
ل ـقــانــون ال ـس ـتــن مـ ـع ــدال ،وإال نــذهــب
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ّ
«مواطنون ومواطنات» تعلن تصورها لالنتخاب:

لتخيير الناخبين بين التمثيل المباشر و«الواسطة الطائفية»

ال ـق ـص ـيــرة وج ـس ــده ال ـن ـح ـيــل ،يمشي
وحـيـدًا على الــرصـيــف« :إل ــي  65سنة
بـنــاضــل ض ـ ّـد كــل ال ـســراقــن»ُ .يسمي،
على وجه الخصوص ،رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ووزيـ ـ ــر امل ـ ــال ال ـس ــاب ــق ف ــؤاد
أمتار قليلة ،كانت
السنيورة .على بعد
ٍ
فايزة مع صديقتها تستعيد ذكريات
املاضي «حني كانوا يضربونني وأنا
ّ
أوزع مجلة النداء» .يقدر السياسيون
ّ
أن ي ـس ــرق ــوا كـ ــل شـ ــيء «ح ـت ــى بـلــدنــا
حسني
ولكن لن يسرقوا أملنا» ،يقول
ّ
ابــن حــوش النبي البقاعية ال ــذي لف
نـفـســه ب ــوش ــاح ش ـيــوعـ ّـي كـبـيــر عليه
صـ ــورة ت ـشــي غ ـي ـف ــارا .املـشـكـلــة الـتــي
تواجهنا «هــي الـ ّـديــن ،ولــن نقدر على
ُ
أن نحقق شيء إال بفصله عن الدولة».
ّ
يعي أن «األمور تراكمية».
في الصف األمامي ،مشى األمني العام
لـ»الشيوعي» حنا غريب كتفًا إلى كتف
مــع عــدد مــن السياسيني .عبثًا حــاول
امل ـن ـظ ـمــون ح ـشــد امل ـت ـظــاهــريــن خلف
ال ـصــف األول ،ف ـكــانــوا يـتـسـلـلــون عن
أحيان كثيرة
الجانبني ،متقدمني في
ٍ
ع ـلــى ال ـق ـيــاديــن .ق ـســم م ــن املـنـظـمــات
ً
وصـ ــل مـ ـب ــاش ــرة إلـ ــى س ــاح ــة ري ــاض
ّ
الصلح« ،خط السير طويل هذه املرة.
ه ــذا مــن مـمـيــزات الـقـيــادة الـجــديــدة»،
يقول أحدهم ضاحكًا .على وقع أنظار
رجال األمن وعناصر مكافحة الشغب،
ألـقــى غــريــب كلمته «ضــد هــذا النظام
السياسي الطائفي ( )...ضــد سلطته
ال ـف ــاس ــدة ال ـت ــي تـمـعــن ف ــي سـيــاســات
اإلق ـص ــاء وال ـظ ـلــم واالس ـت ـغ ــال بحق
أكثرية الشعب اللبناني» .أوضــح أنه
ّ
يـتـظــاهــر لـيـقــول لـكــل الـلـبـنــانـيــن «إن
هذه الحقوق لن تتحقق إال بالتغيير،
إال بـبـنــاء دول ــة وطـنـيــة ديـمــوقــراطـيــة
مقاومة» .وهــذه األه ــداف «ال ّ
يؤمنها
إال ق ـ ــان ـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــي عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
الـنـسـبـيــة وال ــدائ ــرة ال ــواح ــدة وخ ــارج
القيد الطائفي ،ومعركة هذا القانون
ه ــي م ـعــركــة ب ـن ــاء هـ ــذه ال ــدول ــة الـتــي
ن ــري ــد» .دعـ ــا غ ــري ــب ال ـل ـب ـنــان ـيــن إلــى
مواصلة النضال والبقاء «على أهبة
االستعداد للتحرك واالعتصام تزامنًا
مــع انعقاد جلسات املجلس النيابي
املخصصة لبحث قانون االنتخابات
ال ـن ـيــابــي ،وال ـن ـض ــال م ــن أج ــل تعبئة
الـطــاقــات وتنظيم ح ــاالت االع ـتــراض
ف ــي ك ــل املـ ـن ــاط ــق ،وت ـش ـك ـي ــل ه ـي ـئــات
ومجالس محلية ّ
تؤسس لبناء حركة
شعبية ديمقراطية».

ُ
المرشح إلى االنتخابات
في الشوف هو تيمور
جنبالط« ،لكن يبقى
األمر رهن التطورات»

مباشرة إلى تطبيق الطائف» (إعادة
النظر في تقسيم الدوائر االنتخابية
وعـ ــدد امل ـح ــاف ـظ ــات ،وإنـ ـش ــاء مجلس
للشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية).
أض ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـن ــدم ــا ن ـل ـغ ــي ال ـطــائ ـف ـيــة
السياسية ُ
ويصبح املجلس النيابي
ال ط ــائـ ـف ــي ،ي ـم ـك ــن ح ـي ـن ـه ــا تـطـبـيــق
الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة أو ال ـجــزئ ـيــة» .قـ ّـدم

أعـلـنــت حــركــة «مــواط ـنــون ومــواطـنــات
ّ
تصورها للنظام االنتخابي،
في دولة»
املـبـنــي عـلــى أس ــاس تخيير الناخبني
بــن االقـتــراع املباشر ملرشحني خــارج
نظام املحاصصة الطائفية ،واالقتراع
ملــرش ـحــن ي ــري ــدون تـمـثـيــل الـنــاخـبــن
وفقًا لنظام «الواسطة الطائفية».
وأص ـ ـ ـ ــدرت الـ ـح ــرك ــة ّوث ـي ـق ــة تـتـضـ ّـمــن
مشروعها ،وبيانًا يلخصه جاء فيه:
خ ـط ــر ال ـ ـحـ ــرب االهـ ـلـ ـي ــة ل ـي ــس خ ـط ـرًا
ن ـظ ــري ــا .امل ـن ـط ـقــة تـشـتـعــل م ــن حــولـنــا
ب ـح ــروب عـنــاويـنـهــا طــائ ـف ـيــة ،وإن لم
تصل الينا بعد ،فــأن في الخارج من
لـيــس لــه مصلحة بـعــد فــي وصــولـهــا.
الوضع االقتصادي على شفير هاوية،
ال يـ ـس ــع الـ ـهـ ـن ــدس ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة س ــوى
تأجيل انهياره ،وبكلفة تبلغ مليارات
الدوالرات من املال العام.
الـقــوى السياسية الطائفية القابضة
ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة ت ـت ـخ ـبــط ف ــي ن ـقــاشــات
ح ــول قــوانــن االن ـت ـخــاب ،وف ــي ذهنها
آلة حاسبة تترجم املقترحات حصصًا
لكل منها ،وكأن آراء الناس محسومة
س ـ ـل ـ ـفـ ــا ،وت ـ ـع ـ ـجـ ــز ح ـ ـتـ ــى عـ ـ ــن ت ــرت ـي ــب
تحاصصها لـحـقــوق ال ـنــاس ،فتعمق
أزماتها الناتجة من ّ
شح االموال ومن
قـلـقـهــا م ــن خـصــومـهــا الـطــائـفـيــن ،ما
ّ
يسعر املخاطرٌ.
الـحــاجــة مــاســة لكسر الـقـيــد الطائفي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـخـ ـن ــق الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي
الـلـبـنــانــي ،وبــالـتــالــي للسماح للناس
بالتعبير عــن أنـفـسـهــم ،وف ـتــح أب ــواب
بـنــاء دول ــة مدنية ديموقراطية قــادرة
وعــادلــة ،من دون إغفال واقــع املشاعر
والـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة امل ـ ــوج ـ ــودة
عـنــد ج ــزء ال يـسـتـهــان ب ــه م ــن الشعب
اللبناني ،والتي عززها مسار انهيار
الدولة في العقود االربعة املاضية.
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق ،ت ـ ـق ـ ـتـ ــرح ح ــرك ــة
«م ــواطـ ـن ــون وم ــواطـ ـن ــات ف ــي دولـ ـ ــة»،
وملـنــاسـبــة نـقــاش قــوانــن االنـتـخــابــات
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،نـ ـظ ــام ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية كما يأتي:
 -١يعلن املرشح عند تقديم ترشيحه
اختياره تمثيل الناخبني مباشرة أو
من خالل الواسطة الطائفية.
 -٢الترشح خــارج الواسطة الطائفية
يعني حكمًا بالنسبة إلــى املرشح أنه
يتحمل كــل الـتـبـعــات الـقــانــونـيــة لهذا
الخيار ،فيما يعني االحوال الشخصية
والـ ــوظـ ــائـ ــف الـ ـع ــام ــة والـ ـحـ ـض ــور فــي
الفضاء العام.
 -٣ي ــوم االق ـ ـتـ ــراع ،ي ـخ ـتــار امل ـق ـتــرع أن
يـقـتــرع حـســب نـظــام التمثيل املباشر
مــن دون واسـطــة الـطــوائــف ،أو حسب
نـ ـظ ــام ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـط ــائـ ـف ــي ،وي ـخ ـت ــار

ع ــرض ــه ل ــ»امل ـس ـي ـح ـي ــن» ب ــأن ــه ُيـمـكــن
أن «ت ـل ـغ ــى ال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة»
وأن ت ـب ـقــى رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة مــن
حـصـتـهــم لـتـبـقــى خـصــوصـيــة لـبـنــان.
ولكن قبل الوصول إلى هذه النتيجة،
يجب على الـســاســة «املسيحيني» أن
ي ــأخ ــذوا ال ـخ ـصــوص ـيــة الـجـنـبــاطـيــة
ب ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار وه ـ ــم ي ـبّ ـح ـث ــون عــن
قــانــون لــانـتـخــابــات .تـمــنــى جنبالط
أن يتفهم رئيس الجمهورية ميشال
عــون وجهات النظر املختلفة ،مؤكدًا
ّ
أن «مـصــالـحــة الـجـبــل أه ــم مــن قضية
العدد في املجلس النيابي».
ب ـع ــد ال ـك ـل ـم ــة االف ـت ـت ــاح ـي ــة ُ ،انـطـلـقــت
الـجـلـســة األولـ ــى الـعـلـنـيــة املخصصة
لـ ـع ــرض ال ــوث ـي ـق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـتــي
بحثت فــي :الوضع الــدولــي ،اإلقليمي
وال ـعــربــي ،األزمـ ــة ال ـســوريــة ،القضية

املــرشـحــن الــذيــن يــريــد انتخابهم من
بــن املتنافسني فــي الـنـظــام التمثيلي
الذي يختاره.
 -٤ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرز ،تـ ـحـ ـتـ ـس ــب ن ـس ـب ــة
املـ ـقـ ـت ــرع ــن حـ ـس ــب ن ـ ـظـ ــام ال ـت ـم ـث ـي ــل
امل ـبــاشــر ال ــى مـجـمــل ع ــدد املـقـتــرعــن،
فتخصص النسبة نفسها من املقاعد
ف ــي امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ل ـل ـفــائــزيــن مــن
امل ــرش ـح ــن ال ــذي ــن اخـ ـت ــاروا الـتـمـثـيــل
ّ
امل ـب ــاش ــر ،وت ـ ــوزع بــاقــي امل ـقــاعــد على
الفائزين من املرشحني الذين اختاروا
التمثيل عبر الطوائف.
ّ
 -٥نفضل اعتماد لبنان دائــرة واحــدة
والـ ـنـ ـظ ــام ال ـن ـس ـب ــي ،ألن ـه ـم ــا يــدف ـعــان
ب ــات ـج ــاه ت ـع ــزي ــز ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـج ــدي ــة وت ــرك ـي ــزه ــا حـ ــول ال ـخ ـي ــارات
الفعلية املتصلة بمصالح الناس ،غير
أن دوائــر أصغر (املحافظات) وأنظمة
أخرى (النسبية مع عدد من األصوات

التفضيلية أو النظام األكثري مع عدد
من األصــوات للناخب الواحد) ممكنة
أيضًا ،وال تتعارض مع طرحنا الذي
ي ـض ـم ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي بـ ــن امل ـس ـي ـح ـيــن
وامل ـس ـل ـمــن ،وال ـن ـســب ب ــن ال ـطــوائــف،
وك ــذل ــك ال ـت ــوزي ــع ال ـج ـغــرافــي ك ـمــا هو
معمول به حاليًا ،حتى لو بلغت نسبة
االقتراع املباشر ٪80.
يشكل النظام الطائفي طوقًا حول عنق
ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة الـلـبـنــانـيــة ،وه ــذا
ال ـطــوق يـشـتــد يــومــا بـعــد ي ــوم ،ولـهــذا
السبب لحظ الــدسـتــور اللبناني منذ
 ،١٩٢٦حتى آخــر تـعــديــاتــه ،الطبيعة
امل ــؤق ـت ــة ل ـه ــذا ال ـن ـظ ــام ،ووص ـ ــل حتى
وص ــف «إلـ ـغ ــاء ال ـطــائ ـف ـيــة الـسـيــاسـيــة
بــالـهــدف الــوطـنــي االس ــاس ــي يقتضي
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ــه وفـ ـ ـ ــق خ ـطــة
مــرحـلـيــة» .اقـتــراحـنــا ه ــذا يـشـكــل آلية
عملية ومرحلية لتحقيق هذا الهدف،

والشعب ،أي مصدر السلطات جميعًا،
هو من يقرر وتيرة املرحلية.
ح ـ ـ ّـدد ال ــدس ـت ــور أن «ح ــري ــة االع ـت ـقــاد
مـطـلـقــة» ،وأن الـلـبـنــانـيــن مـتـســاوون،
هذه هي القاعدة .ونظر إلى الطوائف
بوصفها واقـعــا اجتماعيًا وسياسيًا
ال ب ــد ،ل ـل ـض ــرورة ،م ــن الـتـعــامــل معها
ك ــاس ـت ـث ـن ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة .غـ ـي ــر أن
االستثناء يصبح إطاحة للقاعدة إذا
تخطى ح ــدود ال ـضــرورة الـتــي تـبــرره.
الـ ـنـ ـظ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـ ـ ــذي ن ـق ـتــرحــه
يسمح بقياس هذه الضرورة.
خ ـبــرنــا الـ ـح ــرب االه ـل ـي ــة ق ـبــل غ ـيــرنــا،
واجـ ـبـ ـن ــا أن نـ ـتـ ـف ــادى ع ــودتـ ـه ــا ،كـمــا
واجبنا أن نـقــدم خــارطــة طــريــق لبناء
دولة فعلية تحتاج إليها دول املنطقة
حولنا للخروج من حروبها.
ال ـنــص الـكــامــل لـلــوثـيـقــة مـنـشــور على
املوقع اإللكتروني لـ»األخبار»

«بدنا نحاسب» تترشح إلى «النيابة»
في مقابل الفريق الذي يضم قوى السلطة ،ومحاولته االتفاق على قانون «محاصصة» ،تعلو األصوات املطالبة
باعتماد النسبية لتصحيح النظام .من هذه الخطوات ،املؤتمر الذي عقدته حملة «بدنا نحاسب» يوم السبت في
مركز توفيق طبارة (الصنائع ـ بيروت) وحضره األمني العام لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة» شربل نحاس
وممثلو عدد من الجمعيات .في البداية ،ألقى املحامي واصف الحركة كلمة «بدنا نحاسب» استهلها باملطالبة
ضمن الدائرة االنتخابية
«بإقرار قانون الطائفي يرتكز على املواطنة الحقة ويعتمد النظام النسبي الكامل
ّ
الواحدة» ،قبل أن ُيعلن خوض «بدنا نحاسب» االنتخابات النيابية ،دعمًا وترشيحًا ،في كل املناطق .وقد ّقدم
الحركة أسماء «الدفعة األولى من مرشحي حملة بدنا نحاسب :أحمد الحالني ،جورج عازار ،غنى دوغان ،نعمت
بدر الدين ،هادي املنال ،هاني فياض ،واصف الحركة وإلهام مبارك».
من جهته ،أكد نحاس أيضًا ّأن الخيار في قانون االنتخابات هو «الدائرة الواحدة مع النسبية ،الذي يفكك نظام
الزبائنية والتوزيع الطائفي للمقاعد» .وقال ّإن «الدولة مدنية والتعامل مع الواقع الطائفي هو استثناء .االختيار
هو العالقة املباشرة مع الدولة وليس عبر الطوائف».
(األخبار)

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع الـ ـع ــرب ــي
اإلســرائـيـلــي ،الــواقــع الـلـبـنــانــي ،امللف
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـ ـ االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،امل ـل ــف
املــالــي وال ـضــري ـبــي ،الـبـيـئــة وال ـت ــراث،
اإلدارة الـ ـع ــام ــة ،الـ ـقـ ـض ــاء ،ال ـق ــوان ــن
وال ـت ـش ــري ـع ــات ،ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم،
الشباب ،املرأة ،النقابات والعمال.
ّ
ت ـقــول امل ـص ــادر إن أح ـ ـدًا ل ــم يعترض
ّ
على الخطاب السياسي «ال ــذي حــدد
ال ــرئ ـي ــس ب ـك ـل ـم ـتــه س ـق ـف ــه» .ع ـ ــدد مــن
ال ـح ـض ــور «تـ ـق ـ ّـدم ب ـمــاح ـظــات حــول
البنود املطلبية واالجتماعية بهدف
ت ـطــويــرهــا .أخ ــذنــا بــاملــاح ـظــات على
ّ
أن نبتها في اليومني املقبلني» .على
طــريـقــة األحـ ــزاب الـشـمــولـيــة« ،ل ــم يكن
ه ـن ــاك اعـ ـت ــراض ف ــي ال ـع ـمــق ع ـلــى أي
فـكــرة» .ملف االنتخابات النيابية لم
ُ
ُيبحث« ،ولكن طرحت أفكار مشاريع

قوانني ليتقدم بها النواب».
الجلسة الـثــانـيــة فــي املــؤتـمــر ،انتهت
أع ـمــالــه ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ،كــانــت
ُ
سرية انتخب فيها  15عضوًا هم :ريما
صليبا ،غيتا ضاهر ،بهاء أبو كروم،
ســرحــان ســرحــان ،ع ـفــراء عـيــد ،ياسر
م ــاع ــب ،طـ ــارق خ ـل ـيــل ،ول ـيــد صـفـيــر،
طــانـيــوس الــزغـبــي ،خضر الغضبان،
وليد خـطــار ،ملــا حــريــز ،ميالر السيد،
ربـيــع عــاشــور وأحـمــد مـهــدي .إضافة
إل ــى ه ـ ــؤالء ،ع ـ ّـن ج ـن ـبــاط األع ـض ــاء:
رفيق حسني الدرويش ،خالد صعب،
ن ـشــأت الـحـسـنـيــة ،مـحـمــد بـصـبــوص
وجـ ـ ـه ـ ــاد ال ـ ــزهـ ـ ـي ـ ــري .ي ـن ـف ــي املـ ـص ــدر
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي أي إم ـ ـ ـ ـ ــاءات ج ـن ـبــاط ـيــة
الختيار األس ـمــاء« ،كــان لديه توجيه
أن ت ـ ـكـ ــون م ـ ـشـ ــاركـ ــة املـ ـ ـ ـ ــرأة مـ ــؤثـ ــرة،
االهتمام بعنصر الشباب ،والحفاظ

على املخضرمني».
بعد انتهاء أعمال املؤتمر« ،الرئيس
فـ ـت ــح نـ ــافـ ــذة لـ ـلـ ـح ــوار فـ ــي م ــوض ــوع
قانون االنتخاب .سننتظر الجواب».
وهـ ــل س ـت ـن ـع ـكــس «ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ»
ع ـلــى ال ـتــرش ـ ّي ـحــات إل ــى االن ـت ـخــابــات
ُ
ـدم إثــارة
النيابية؟ يفضل املصدر «عـ ُ
ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع .ح ـت ــى اآلن امل ــرش ــح
ً
(ف ــي ال ـش ــوف ،ب ــدال م ــن ال ـنــائــب ولـيــد
جنبالط) هــو تيمور جنبالط ،ولكن
يبقى األمر رهن التطورات والظروف».
مسألة الترشح إلى النيابة «تختلف
ً
قليال عن الوضع الداخلي ،ألنه حتى
ل ــو ل ــم ي ـكــن ال ـ ّ
ـري ــس (ول ـي ــد جـنـبــاط)
مـ ــرش ـ ـحـ ــا ،يـ ـبـ ـق ــى دوره ال ـس ـي ــاس ــي
وق ـيــادتــه قــائـمــن .أم ــا داخ ــل ال ـحــزب،
فهناك تنظيم وقيادة وتركيبة يجب
ُ
أن نحافظ عليها».
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سياسة

ُ ْ
ّ
«المنظومة األمنية لعين الحلوة» ال تق ِنع الجيش
تقرير

ال تبدو ورقة «المنظومة األمنية
مقنعة للجيش اللبناني.
لعين الحلوة»
ّ
ّ
الورقة لم تتضمن خطة واضحة لتسليم
المطلوبين الخطرين أو إخراجهم،
وبالتالي ،تقديم البديل للجيش لوقف
ّ
المخيم .األزمة في عين
حول
بناء سور ّ
الحلوة مرشحة للتصعيد ،ما يعني
تحميل أهالي المخيم المزيد من األثمان
والمآسي
فراس الشوفي
لـ ــم ي ـع ــد يـ ـم ـ ّـر ي ـ ــوم ع ـل ــى م ـخ ـ ّـي ــم عــن
الـحـلــوة لـلـنــازحــن الفلسطينيني في
الـجـنــوب ا ّلـلـبـنــانــي ،مــن دون تسجيل
ـادث أمــنــي «غـيــر عــابــر» .و ُك ــأن هذه
حـ ٍ
الـبـقـعــة الـحــزيـنــة مــن ال ـعــالــم قـ ـ ِّـدر لها
أن تحمل جلجلة الفلسطينيني على
ّ
أكتاف سكانها ،الهائمني فقرًا وقهرًا
وموتًاَّ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ .
ْ
ومن غض الطرف
َمن َس َّهل ،ومن وجه،
ّ
ّ
ـاذ «آمـ ــن»
ع ــن ت ّـ ـح ــول امل ـخ ــي ــم إلـ ــى م ـ ـ ٍ
ل ــ«شــلــة» مــن  40ـ ـ  50مطلوبًا خطيرًا
ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،ليس
آخرهم اإلرهابي شادي املولوي الفار
ّ
املخيم؟ لم يعد ّ
مهمًا.
من طرابلس إلى
املـ ـه ـ ّـم ،أن حـ ــال ع ــن ال ـح ـل ــوة ال تـســرّ
عـ ّ
ـدوًا :إرهابيون يستعملون فلسطني

الفصائل ّإما عاجزة وإما
«متذاكية» وإما منغمسة في
مشروع ضرب حق العودة
«قـمـيــص ع ـث ـمــان» وي ـت ـخــذون املـخـ ّـيــم
حصنًا لـهــم لــزعــزعــة األم ــن اللبناني.
الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي واسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــه
يـضـيـقــان ذرع ــا بـعــدم ق ــدرة الفصائل
على ضبط حركة اإلرهابيني ،وبعض
الـلـبـنــانـيــن يـنـتـظــرون الفلسطينيني
«على الكوع»ّ .أما الفصائل فأصناف،
منها العاجزة واملنقسمة على ذاتها،
ومـنـهــا «امل ـتــذاك ـيــة» ال ـتــي تـلـعــب على
أك ـثــر م ــن وتـ ــر ،وم ـن ـهــا املـنـغـمـســة في
تصفية مسألة الالجئني ،كما تنغمس
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ومـنــافـســوهــا
ّ
بالتسوية املذلة.
ّ
ت ـب ـقــى ال ـح ـس ــرة ع ـلــى امل ـخ ــي ــم وأه ـل ــه:
ّ
عينة فلسطينية من  70ألف «عكاوي»
و«جـلـيـلــي» فــي صـيــدا ،أو قــل  70ألف
ّ
ضحية ،تتراوح خياراتهم بني الرحيل

ّ
يحذر مسؤولون أمنيون وقادة فصائل من سيناريو قضم اإلرهابيين للتنظيمات الفلسطينية (وائل الالذقي )

نصائح ّ
لعباس حول سالح «القيادة العامة»
على جدول أعمال الرئيس الفلسطيني محمود ّ
عباس زيارة بيروت لتهنئة
الرئيس ميشال عون والبحث مع الدولة اللبنانية بشؤون ّ
املخيمات الفلسطينية.
ّ
وبحسب املعلومات ،فإن هناك ثالثة مواعيد ُحددت للزيارة ،على أن يتم االتفاق
على أحدها بني الرئيسني ،حاملا يكون الرئيس عون جاهزًا .في األيام املاضية،
ّ
ّ
كالم عن ّنية ّ
ٌ
ّ
املخيمات
عباس طرح ملف السالح الفلسطيني في
تسرب
وخارجها في زيارته الرسمية .غير أن مصادر
ّ
فلسطينية بارزة أكدت لـ«األخبار» أن «هناك نصائح
(عباس) بعدم ّ
ُوجهت ألبو مازن ّ
التعهد بما ال يمكن
االلتزام به ،وخصوصًا لناحية الحديث عن السالح
املخيمات» ،وال ّ
خارج ّ
سيما قواعد «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني ـ ـ القيادة العامة» في البقاع والناعمة.
ّ
وتقول املصادر إنه على الرغم من وضع هذا امللف على
ّطاولة الحوار اللبناني ـ اللبناني واللبناني ـ الفلسطيني،
بشكل كبير بمنظومة املقاومة في لبنان،
إل أنه يرتبط
ٍ
وبما ّ
يسمى «وحدة املسار واملصير» بني سوريا ولبنان في مسألة الصراع
مع العدو اإلسرائيلي .وتقول املصادر إنه «ما من سبب يجعلنا كفلسطينيني
ولبنانيني ّ
نقدم ورقة مجانية إلسرائيل ،والقول إن هؤالء الفلسطينيني الالجئني
في لبنان لم يعودوا معنيني بقتالك».

ّ
في أول مركب مرشح للغرق في البحر
على طريق أوروبا ،أو املوت العشوائي
ف ــي الـ ـح ــروب ال ـيــوم ـيــة ال ـص ـغ ـيــرة أو
الحرب الكبيرة ...بني بيوت «الزنكو»
ّ
واألزقة التي ال تراها الشمس!
ـور
قبل أشـهـ ّـر ،شــرع الجيش ببناء سـ ٍ
مخيم عني الحلوة ُ َبهدف ضبط
حول
املناطق التي يعتبرها ثغرًا جغرافية
ّ
تسمح بتسلل اإلرهابيني ،وخصوصًا
في غربه .ليس من السهل على الجيش
ـور يـ َعــزل املـخـ ّـيــم عــن محيطه،
بـنــاء س ـ ٍ
وإســرائـيــل َبــنــت ج ــدارًا عنصريًا (مــن
ُ
األك ـب ــر ف ــي ال ـت ــاري ــخ) ت ـحــاصــر خلفه
ً
الفلسطينيني .لـكــن لـيــس سـهــا على
الـجـيــش أيـضــا أن يبقى املـخـ ّـيــم مــاذًا
إلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ،وسـ ـ ــط ع ـج ــز ال ـف ـصــائ ــل
واعتقاد بعضها بأن إبقاء «ريق حلو»
مع اإلرهابيني أو حتى دعمهم ماليًا،
بـحـ ّـجــة ردع ـهــم عــن اس ـت ـهــداف لـبـنــان،
يساعدها كي تبقى «بيضة ّقبان».
اع ـ ـتـ ــرض ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ـ ّـري عـلــى
السور ،ومعه حزب الله ،وطلب اإلقالع
عــن «الـ ـج ــدران ال ـعــازلــة» والـبـحــث عن
ب ــدائ ــل لـضـبــط امل ـخ ـ ّـي ــم ،بـ ــدل الـتـشـ ّـبــه
ب ـ ــ«إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» وإع ـ ـطـ ــاء اإلره ــابـ ـي ــن

واملـ ـح ـ ّـرض ــن ذريـ ـع ــة الـ ـس ــور م ـجــانــا،
لـلـتـحــريــض ع ـلــى ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي.
ـاسَ ،ع ـ ـ ـ َّـدل الـجـيــش
وع ـل ـ ّـى هـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ّ
بـخــطــة ال ـس ــور ،وت ــوق ــف ب ـنــاء األب ــراج
وال ـ ـ ـجـ ـ ــدران ل ـب ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت ،وجـ ــرى
االتـ ـ ـف ـ ــاق بـ ــن اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـج ـيــش
ّ
والفصائل على وضــع األخـيــرة خطة
ّ
املخيم ،وتسليم
عمل لضبط األمن في
املطلوبني للدولة اللبنانية.
غير أن االجتماعات املتكررة للفصائل
واللجان األمنية والقيادة السياسية
الفلسطينية ،أفضت إلى رفع الفصائل
«ورقـ ـ ـ ـ ــة» ت ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «امل ـن ـظ ــوم ــة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـع ــن الـ ـحـ ـل ــوة»
إل ــى رئ ـي ــس ف ــرع م ـخ ــاب ــرات الـجـنــوب
ال ـع ـم ـيــد خ ـضــر ح ـم ــود ،ال ـ ــذي رفـعـهــا
بـ ــدوره إل ــى ق ـيــادة الـجـيــش .بالنسبة
إلى الجيش ،لم ّ
تقدم الورقة املذكورة
ّ
ال ـبــديــل املــرت ـجــى لــوقــف ب ـنــاء الــســور.
حـتــى إن اس ــم «املـنـظــومـ ّـة األمـنـيــة» لم
ُ
ّ
مشجعًا .ومع أن ملفات املطلوبني
يبد
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـخ ـ ـطـ ــريـ ــن ي ـ ـ ـجـ ـ ــري ع ــاجـ ـه ــا
ّ
بشكل مستمر ،إل أن الــورقــة لم تذكر
ّ ٍ
ّ
خــطــة مـفـ ّـصـلــة لـكـيـفـيــة الـتـخــلــص من
اإلرهــابـيــن الخطرين عبر تسليمهم

ل ـل ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة أو إخ ــراج ـه ــم من
ّ
املخيم إلى مكان آخر ،وال مهلة زمنية
لـتـنـفـيــذ ذل ـ ــك ،أو ك ـي ـف ـيــة م ـن ـع ـهــم مــن
استعمال املـخـ ّـيــم السـتـهــداف اآلمنني
داخله وزعزعة األمن اللبناني .أكثر من
ّ
ذلك ،في الخطة نقاط ال يمكن أن يوافق
عليها الجيش ّ
لعدة اعتبارات .فالقول
بتنظيم دوريات مشتركة بني الجيش
والفصائل «غير قابل للتطبيق» ،إذ إن
ّ
املخيم ليشارك
الجيش ال يدخل إلــى
الفلسطينيني دوريــات ـهــم ،و«ال يمكن
أن ي ـس ـم ــح ب ـ ـخـ ــروج ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
ب ـســاح ـهــم إلـ ــى م ـح ـيــط املـ ـخ ـ ّـي ــم ،ألن
املحيط من مسؤولية الجيش وحده».
كذلك ال إمكانية لتبادل املعلومات مع
الفصائل ،وهــذان البندان في الورقة،
َ ِّ
ُيــذكــران بـ«اتفاقية قاهرة جديدة» ،أو
ّ
بالعودة إلى «ما قبل الـ  .»1982ثم لم
يستسغ الجيش اقتراح تعزيز النقاط
ِ
األمنية الفلسطينية املجاورة ملواقعه
ومــراصــده ،بل املطلوب بالنسبة إليه
تعزيز مواقع الفصائل وانتشارها في
ّ
يتمدد فيها اإلرهابيون
األحياء التي
ويقضمونها شيئًا فشيئًا.
َ
وحتى اآلن ،لــم ت ْح ُسم قـيــادة الجيش
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موقفها النهائي مــن الــورقــة املـقـ ّـدمــة،
ّ
في ظل ما يمكن وصفه بـ«أزمة الثقة»
ّ
املتبادلة بني الجيش والفصائل ،إما
بسبب «عــدم إثبات الفصائل قدرتها
على العمل ّ
الجدي»ّ ،
وإما بسبب «قيام
ّ
الـجـيــش بعملية أمـنـيــة داخ ــل املخيم
واعـ ـتـ ـق ــال ع ـم ــاد يـ ــاسـ ــن» ،ع ـل ـمــا ب ــأن
الـبـيــان ال ــذي صــدر أول مــن أمــس بعد
اجتماع «اللجنة األمنية الفلسطينية
العليا» في لبنان برئاسة قائد األمن
الــوطـنــي الفلسطيني ال ـلــواء صبحي
بشكل واضــح إلــى أن
أبــو عــرب ،أشــار
ٍ
«الجيش أعطى موافقته على غالبية
بنود املنظومة األمنية التي قدمتها
اللجنة بتكليف من القيادة السياسية
املوحدة في لبنان إلــى قيادة الجيش
اللبناني».
هل باستطاعة الفصائل ضبط الوضع
ّ
املخيم؟ السؤال
وإخراج اإلرهابيني من
ُو ّجــه إلى أكثر من مسؤول فلسطيني
رفيع املستوى .يقول أحد قادة فصائل
امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إن «ال ـج ـيــش
يــدرك تمامًا قــدرة الفصائل ،وعجزها
عن إقناع املطلوبني الخطرين بتسليم
أن ـف ـس ـه ــم أو إخ ــراجـ ـه ــم مـ ــن امل ـخ ـ ّـي ــم،
وبــالـتــالــي ،إذا ك ــان هـنــاك نـ ّـيــة للعمل
عـلــى ه ــذا الـ ّـص ـع ـيــد ،فـمــن األف ـض ــل أن
ُيعمل بها على السكت لكي تنجح».
ب ــاع ـت ـق ــاد األخ ـ ـيـ ــر ،أن «املـ ـخ ـ ّـي ــم أم ــام
مـحـنــة صـعـبــة ،وال ـج ـيــش والـفـصــائــل
ّ
املخيم مطلوب
يدركون أن استهداف
إسرائيليًا في هــذا التوقيت بــالــذات».
فــي املـقــابــل ،يقول مـســؤول فلسطيني
سياسي إن «الفصائل إذا وجدت ّ
النية
بإمكانها ضرب اإلرهابيني وإخراجهم
ّ
املخيم أو اعتقالهم وتسليمهم»،
مـ ّـن
لكنه اتهم أحــد الفصائل ،بأنه «يريد
أن ُي ـب ـق ــي األم ـ ـ ــور ع ـل ــى ح ــال ـه ــا ،لـكــي
ّ
تبقى حــاجــة للجميع» .ب ــدوره ،يؤكد
أبو عــرب ،لـ«األخبار» أن «األجــواء مع
الجيش ّ
جيدة جدًا على عكس ما يقال،
ّ
والورقة إن طبقت يمكن أن تحل جزءًا
كبيرًا من املشكلة ،ومسألة املطلوبني
هدوء لتعالج».
تحتاج إلى
ٍ
عمليًا ،تـ ُ
ـرك األمــر للجيش وحــده بدل
ّ
تقديم خــطــة عملية مــن الـفـصــائــل ،ما
ي ـع ـنــي اس ـت ـك ـم ــال ب ـن ــاء الـ ـس ــور ال ــذي
ّ
يـ ـمـ ـت ـ ّـد عـ ـل ــى ط ـ ــول خ ـ ــط ال ـ ّـسـ ـك ــة فــي
غــرب املـخـ ّـيــم ،ومــن جــامــع اإلم ــام علي
ومنطقة البركسات إلى درب ّ
السيم في
شرقه ،مع نشر نقاط حراسة ّ
مشددة.
ّ
املخيم وعزله،
بكالم أوض ــح ،تطويق
والقبض على  70ألــف فلسطيني بني
ّ
ـدران أرب ـع ــة ،وإب ـق ــاء األم ــن املتفلت
جـ ـ ٍ
ب ــال ــداخ ــل ع ـلــى ح ــال ــه .ول ـي ــس خــافـيــا
أن ال ـح ــدي ــث والـ ـنـ ـق ــاش ب ــن الـجـيــش
والفصائل عن ضرورة تسليم املولوي
يـعـ ُّـد أولــويــة ،لـكــن هــل يـتـحـ ّـول شــادي
املـ ــولـ ــوي إل ـ ــى «ش ــاك ــر ال ـع ـب ـســي عــن
ال ـح ـلــوة» ،كـمــا ك ــان األخ ـيــر سـبـبــا في
ّ
مخيم نهر البارد؟ بالنسبة إلى
دمار
أكثر من مصدر فلسطيني ،املقارنة ال
ُ
ت ـصــح .يـقــول أح ــد ال ـقــادة العسكريني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،إن ال ــوض ــع ف ــي عــن
الحلوة مختلف عــن الـبــارد ،ألنــه «في
الـ ـب ــارد ك ــان ــت امل ــواج ـه ــة م ـبــاشــرة مع
الجيش ،ولم يكن هناك فصائل قادرة
ع ـلــى مــواج ـهــة ج ـمــاعــة ال ـع ـب ـســيّ .أم ــا
فــي عــن ال ـح ـلــوة ،فيمكن مواجهتهم
م ــن ال ــداخ ــل وت ـج ـن ـيــب امل ـخ ـ ّـي ــم دمـ ــارًا
وتهجيرًا تسببه معركة مع الجيش».
ل ـك ــن م ـ ــاذا عـ ــن الـ ـتـ ـح ــذي ــرات األم ـن ـيــة
مــن ق ــدرة التنظيمات اإلرهــابـيــة على
قضم الفصائل واستقطاب العشرات
مــن ّعناصرها؟ بعض قــادة الفصائل
يـ ـح ــذرون م ــن ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ال ــذي
ّ
سـيــولــد حــربــا ،مــا لــم تتخذ الفصائل
ً
ق ـ ـ ــرارًا ح ــاس ـم ــا بـ ــإراحـ ــة امل ـخ ـي ــم أوال،
وتطمني الجيش ثــانـيــا .ومــا لــم ُيـقـ ِّـدم
ّ
املخيم وفلسطني
املطلوبون مصلحة
عـلــى مـصــالـحـهــم ال ـخــاصــة ومـصــالــح
التنظيمات التكفيرية الـتــي ينتمون
ّ
إليها .وإل ،فإن املعركة املقبلة طاحنة،
ّ
داخل «أسوار» املخيم!

إسرائيل :حزب الله من أفضل جيوش الشرق
األوسط واألكثر خطورة
تواصل اسرائيل مواكبة
تطور قدرات حزب الله
ومفاعيلها الردعية ،كما
ونوعا .بإقرار العدو ،باتت
للحزب قدرات جيوش
نظامية متطورة ،من دون
ان يتخلى عن تكتيكاته
الهجينة التي تبنى على
مزايا قدرات الجيوش
وتكتيكات المقاومة
يحيى دبوق
ال يمكن االدعاء أن املواجهة العسكرية
الشاملة بني إسرائيل وحزب الله باتت
مستبعدة باملطلق فــي أي وقــت .لكن،
فــي امل ـ ــوازاة ،ال يمكن ت ـجــاوز ان ــه منذ
أك ـث ــر م ــن ع ـقــد ام ـت ـنــع ال ـع ــدو ع ــن شن
حرب في الساحة اللبنانية .فإسرائيل،
ص ـ ــاحـ ـ ـب ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــرار ش ـ ـ ــن االع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداءات
ت ــاري ـخ ـي ــا ،ت ـم ـت ـنــع ف ــي ح ــد ادن ـ ــى عــن
امل ـب ــادرة الـعـسـكــريــة .وي ـقــابــل ذل ــك ،أن
استراتيجية حــزب الـلــه ال تـقــوم على
اس ــاس الــدفــع ال ــى مــواج ـهــات شاملة،
وانما امتالك قدرة ردع ملنع العدو من
تفعيل نياته االعتدائية.
م ــع ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن ال ـت ــأك ـي ــد أن ال ـح ــرب
كادت أن تنشب ،في السنوات القليلة
املاضية ،في أكثر من مناسبة ،وجراء
أكـ ـث ــر مـ ــن حـ ــادثـ ــة م ــوض ـع ـي ــة .اال أن
إســرائـيــل ،فــي كــل مــرة ،كانت تتراجع
وتنكفئ .وال خالف كبيرًا في تفسير
هــذا االنـكـفــاء .فــاملـعــادلــة اإلسرائيلية
ت ـق ــوم أس ــاس ــا ع ـل ــى مـ ـي ــزان ك ـل ـفــة أي
اعـ ـت ــداء ات والـ ـج ــدوى م ـن ـهــا .بمعنى
مقاربة عسكرية
اخر ،الثمن املقدر ألي
ّ
حاضر ومانع في وعي صناع القرار
في تل أبيب وحساباتهم.
هذا الثمن ،املانع ،مبني على مدماكني،
وينتفي في حال تعذر وجود احدهما:
الـقــدرة العسكرية على الـحــاق الضرر
امل ــادي باسرائيل؛ وارادة تفعيل هذه
الـ ـق ــدرة ل ــدى ق ـي ــادة ح ــزب ال ـل ــه .وه ــو،
أيضًا ،مرتبط ـ ـ بحسب ما تكرر على
لـســان مـســؤولــي إســرائ ـيــل وخـبــرائـهــا
واعالمها ـ ـ بالقدرة العسكرية لحزب
الـ ـل ــه ،ك ـم ــا ون ــوع ــا ودق ـ ـ ــة ،م ــع م ــرات ــب
مختلفة ومتعددة لالسلحة النوعية،
أو «الكاسرة للتوازن» حسب التسمية
االسرائيلية.
وال يـ ـمـ ـك ــن إدراك «الـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــن املـ ــانـ ــع
ل ـل ـحــرب» م ــن نــاح ـيــة اســرائ ـيــل وفـهــم
تــأث ـيــره ،م ــن دون إدراك حـجــم الـقــوة
العسكرية لحزب الله ،وهو ما تحاول
االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة الــوصــول
اليه ،وتبنى عليه األبحاث والدراسات
وتقييم االوضاع واستشرافها.
مـعـهــد أب ـح ــاث االم ــن ال ـقــومــي ف ــي تل
اب ـ ـيـ ــب ،امل ــؤسـ ـس ــة ال ـب ـح ـث ـي ــة االولـ ـ ــى
املـتـخـصـصــة بــال ـشــأن االسـتــراتـيـجــي
فــي اســرائ ـيــل ،ح ــاول تـقــديــر التعاظم
العسكري لحزب الله ،ليس من خالل
ت ـع ــداد الـ ـق ــدرة وأن ــواع ـه ــا ومــرات ـب ـهــا
وحسب ،بل أيضا بما يرتبط بالبنية
التنظيمية والتشغيلية لهذه القدرة،
مــع بـحــث فــي الـنـظــريــة القتالية التي
تحولت من نظرية تفعيل قوة ملنظمة
ح ــرب ع ـصــابــات ،إل ــى نـظــريــة قتالية
ل ـك ـيــان مــؤس ـســاتــي ي ـش ـبــه ال ـج ـيــوش
ال ـن ـظــام ـيــة ،ب ـمــا يـشـمــل اسـتــراتـيـجـيــا
نقل املعركة إلى أرض العدو.
ال ـب ـح ــث ال ـ ــذي أع ـ ــده رئ ـي ــس بــرنــامــج
امليزان العسكري في الشرق االوســط
ف ـ ــي امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ،يـ ـفـ ـت ــاح شـ ــاب ـ ـيـ ــر ،ح ــدد

غـ ــايـ ــاتـ ــه م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ال ـ ـق ـ ــدرات
العسكرية لـحــزب الـلــه ،وهــو محاولة
تــوصـيــف ه ــذا الـتـهــديــد ومــرتـبـتــه في
سلم التهديدات املاثلة أمام إسرائيل.
لكنه أكد ،في املقابل ،صعوبة تحديد
هــذه الـقــدرة ،ربطا بنجاحات الحزب
بـ ـص ــورة ع ــام ــة ،ك ـمــؤس ـســة عـسـكــريــة
نـظــامـيــة (جـ ـي ــش) ،ف ــي ال ـح ـفــاظ على
اســراره العسكرية وعلى حــذره وأمن
امل ـع ـلــومــات ل ــدي ــه .بـمـعـنــى ان م ــا هو
م ـن ـشــور ع ـنــه قـلـيــل ج ــدا م ـقــارنــة بما
لديه من قدرات.
وص ـ ـ ــدر الـ ـبـ ـح ــث مـ ــع أب ـ ـحـ ــاث أخـ ــرى
ت ـ ـع ـ ـنـ ــى بـ ـ ــال ـ ـ ـشـ ـ ــأن االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي
والتحديات التي تواجهها اسرائيل،
فــي ال ـعــدد االخ ـيــر مــن دوري ــة «تقييم
استراتيجي» ـ ـ كــانــون الثاني ،2017
ت ـحــت عـ ـن ــوان «ح ـ ــزب ال ـل ــه ك ـج ـيــش».
واستعرض القدرة العسكرية للحزب،
ضـمــن اب ــواب رتـبـهــا كــاآلتــي :مـقــدمــة؛
ت ـ ـطـ ــور ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ــا قـ ـب ــل الـ ـح ــرب
ف ــي سـ ــوريـ ــا؛ حـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ال ـح ــرب
السورية؛ البنية والتنظيم؛ التجنيد
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب؛ ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات الـ ـقـ ـت ــالـ ـي ــة؛
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات امل ـت ـخ ـص ـص ــة؛ صـ ــواريـ ــخ
قـ ـصـ ـي ــرة املـ ـ ـ ـ ــدى؛ صـ ـ ــواريـ ـ ــخ ب ـع ـي ــدة
امل ــدى؛ منظومات دف ــاع ضــد ال ــدروع؛
م ـن ـظ ــوم ــات دف ـ ـ ــاع ج ـ ـ ــوي؛ ص ــواري ــخ
أرض ـ ـ ـ ـ ـ ب ـح ــر وقـ ـ ــوة ب ـح ــري ــة؛ س ــاح
جــو (طــائــرات غـيــر مــأهــولــة)؛ تشكيل
مــدرعــات؛ اسـتـخـبــارات واستخبارات
م ـض ــادة؛ خــدمــات اجـتـمــاعـيــة ورف ــاه؛
عقيدة قتالية ...وخالصات.
وإذا ك ــان ــت الـ ـق ــدرات امل ـش ــار إل ـي ــه في
الـ ـبـ ـح ــث ،بـ ــإسـ ـهـ ــاب ،مـ ـع ــروف ــة ب ـق ــدر،
وتـنـشــر حــولـهــا ت ـقــاريــر مـتـتــابـعــة في
إسرائيل ،اال ان االبــرز هو الباب الذي
ي ـع ــرض لـعـقـيــدة ح ــزب ال ـل ــه الـقـتــالـيــة
والتطور الذي طرأ عليها ،والخالصة
الـنـهــائـيــة ال ـتــي ي ــرد فـيـهــا الـتــأكـيــد أن
ال ـح ــزب ه ــو ال ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة االك ـبــر
و»االثقل» التي تهدد إسرائيل.
ي ـش ـيــر ال ـب ـحــث إلـ ــى أن عـ ــدد مـقــاتـلــي
حـ ــزب الـ ـل ــه ،ك ـم ــا قـ ــدر عـ ــام  ،2006لــم
يـتـجــاوز  1000مـقــاتــل ،فيما هــو اآلن
يزيد على  20ألفًا ،يضاف إليهم عدد
غير محدد من االحتياط يتراوح بني
 15أل ـفــا و 70أل ـفــا .وه ــذا الـتـبــايــن في
تحديد االحـتـيــاط سببه أن ع ــددًا من
االح ـت ـي ــاط ،م ـمــن خ ـضــع لـلـتــدريـبــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،قـ ــد ال ي ـص ـل ــح بــال ـف ـعــل
لتنفيذ مهام قتالية.

ف ــي م ــا يــرت ـبــط بــال ـع ـق ـيــدة ال ـق ـتــال ـيــة،
يؤكد البحث أن الـحــزب بعد التدخل
فــي ســوريــا بــات مغايرا ملــا كــان عليه
قبل ذلك ،وخصوصًا ملا كان عليه في
ح ــرب  .2006وي ـش ـيــر إل ــى أن ال ـحــزب
غير معني بالقتال وفق اسلوب «آلة
م ـبــرم ـجــة» تـمـتـثــل ل ــأوام ــر وتـتـحــرك
وفقها بشكل مسبق .وهو يختلف عن
كل جيوش الدول العربية التي تميل
إل ـ ــى الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ه ـي ـك ـل ـيــة هــرم ـيــة
ص ـل ـبــة ،إذ انـ ــه ي ـث ـقــف م ـقــات ـل ـيــه عـلــى
ات ـخ ــاذ املـ ـب ــادرة امل ـي ــدان ـي ــة ،والـتـمـتــع
بهامش حرية عمل بارز خالل القتال.
الـقـتــال فــي ســوريــا أف ــاد حــزب الـلــه في
أك ـث ــر م ــن اتـ ـج ــاه وراكـ ـ ــم ع ـلــى خـبــرتــه
الـ ـط ــويـ ـل ــة امل ـك ـت ـس ـب ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــات

إسرائيل في الحرب
المقبلة ستضطر ّ
جيش منظم
لمواجهة
ّ
ّ
ومدرب ومصمم

س ــاب ـق ــة مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .ف ـم ـن ــذ ب ــداي ــة
تدخله في سوريا ،حرص على قيادة
مـهـمــات قـتــالـيــة مــع اس ـنــاد لوجستي
من الجيش السوري ،حتى في أعقاب
التدخل العسكري الــروســي .مــن جهة
ثانية ،طــرأ تطور على ق ــدرات الحزب
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن قـ ـي ــادة
وح ـ ــدات قـتــالـيــة ص ـغ ـيــرة ،إل ــى ق ـيــادة
وحـ ـ ــدات ق ـتــال ـيــة ك ـب ـي ــرة ،م ــع تنسيق
قـتــالــي م ــع ســاحــي ال ـجــو واملــدفـعـيــة.
ه ــذا يـعـنــي أن ــه ب ــات يـشـبــه الـجـيــوش
النظامية الحديثة .لكن ذلــك ال يعني
انــه سيستخدم فــي الـحــرب املقبلة مع
اسرائيل هــذه النظرية ضمن هيكلية
هــرم ـيــة ص ـل ـبــة ،وإنـ ـم ــا وفـ ــق هيكلية
مرنة.
وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن إس ــرائ ـي ــل سـتـضـطــر
ّ
ّ
ّ
ومصمم.
ومدرب
ملواجهة جيش منظم
وسـتــواجــه الـخـبــرة العملياتية التي
اك ـت ـس ـب ـهــا ف ــي اطـ ــر ت ـن ـف ـيــذيــة قـتــالـيــة
ك ـب ــرى .وم ـشــاركــة ال ـح ــزب ف ــي الـقـتــال
إل ــى جــانــب الـجـيــش ال ـس ــوري وفيلق

عدد مقاتلي الحزب يزيد على  20ألفًا واالحتياط يصل الى  70ألفًا (هيثم الموسوي)

ال ـق ــدس اإلي ــران ــي ،وج ـن ـ ّبــا إل ــى جنب
م ــع الـجـيــش ال ــروس ــي ،وف ــر ل ــه عـتــادًا
وتجربة قتالية لم يكتسبها من قبل.
مــع ذل ــك ،قــد ال ي ـلــزم ح ــزب ال ـلــه نفسه
ب ـ ـ ــأن ي ـ ــواج ـ ــه الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
وف ــق اس ـل ــوب س ــوري ــا ،وسـيـعـمــد إلــى
االب ـت ـع ــاد ع ــن امل ــواج ـه ــات الـجـبـهــويــة
املــدرعــة ،وسيفضل تفعيل منظومات
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــخ واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام واسـ ـ ـ ــع
ملنظومات ضد الدروع ،أكبر باضعاف
مما استخدمه في املواجهات السابقة.
الــى جانب ذلــك ،فإنه قــادر أيضا على
ت ـف ـع ـيــل جـ ــزء م ــن ال ـ ـقـ ــدرات امل ـت ـط ــورة
املــوجــودة فــي حــوزتــه ،وبشكل خاص
امل ـن ـظــومــات الــدفــاع ـيــة املـحـمــولــة على
اآلل ـ ـيـ ــات ،والـ ـط ــائ ــرات م ــن دون طـيــار
لجمع املعلومات ،وتنفيذ هجمات في
عمق إسرائيل.
في خالصة البحث ،يؤكد معهد أبحاث
األمن القومي أن حزب الله قد ال يكون
أك ـب ــر قـ ــوة ع ـس ـكــريــة ت ـه ــدد إس ــرائ ـي ــل.
ولـكــن مــن املــؤكــد أنــه الـقــوة العسكرية
األكـثــر تصميمًا واألكـثــر مهنية ،وأنــه
جيش من أفضل الجيوش في الشرق
األوسط .وهو جيش استخلص العبر
من مواجهاته مع اسرائيل ،وعمد الى
بناء الـقــوة العسكرية بـصــورة مهنية
م ــع وس ــائ ــل ق ـتــال ـيــة م ـت ـط ــورة ،وق ــوة
بشرية مدربة مشبعة بالحافزية ،الى
جانب عقيدة قتالية مميزة.
سنوات من القتال في سوريا أثرت على
حزب الله في اتجاهني متعاكسني .من
ناحية ،تعاظمت قدرته وتزود بسالح
ل ــم ي ـك ــن ل ــدي ــه س ــاب ـق ــا ،ك ـم ــا ه ــي ح ــال
املدرعات والدفاع الجوي ،مع اكتساب
خـبــرات تشغيلية .وبــاتــت لــديــه أيضا
خبرة في إدارة تنظيمية للمعارك كما
هي حال الجيوش املحترفة .من جهة
ثــان ـيــة ،تــوجــد تــداع ـيــات سـلـبـيــة على
مقاتليه جــراء حــرب طويلة ليس ضد
العدو الذي جرى اعدادهم ملواجهته…
وتـحــديـدًا ضــد مسلمني آخــريــن ،األمــر
الــذي تسبب بأضرار بالغة (معنوية)
ل ـل ـحــزب ف ــي ل ـب ـنــان وال ـع ــال ــم ال ـعــربــي.
ل ـك ــن ف ــي حـ ــال امل ــواجـ ـه ــة املـسـتـقـبـلـيــة
مــع إســرائ ـيــل ،سـيـعــود ح ــزب الـلــه إلــى
ايــديــولــوجـيـتــه وإل ــى اص ــول ــه وبيئته
تماما كما عمل في املاضي ،وسيعقب
ذلــك تأييد واس ــع فــي الـعــالــم العربي،
كان يتمتع به قبل الحرب في سوريا.ن
ال ـت ـه ــدي ــد ال ـع ـس ـك ــري األكـ ـث ــر خ ـط ــورة
إلسرائيل.
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مجتمع وإقتصاد

ندوة يطلق الباحثان سمير المقدسي وإبراهيم البدوي ،اليوم في الجامعة األميركية ،كتابهما الجديد «التحوالت
الديمقراطية في العالم العربي» ،الصادر عن جامعة «كامبريدج» ،في محاولة لفهم أبرز العوامل التي وقفت
عائقًا أمام التحول الديمقراطي في الدول العربية

الموارد الطبيعية تعرقل التحوالت الديمقراطية
إيفا الشوفي
تـلـفــت م ــؤش ــرات الـتـنـمـيــة إل ــى أن ــه في
غــال ـب ـيــة م ـنــاطــق ال ـع ــال ــم ه ـن ــاك ت ــازم
بــن الـنـمــو االجـتـمــاعــي واالق ـتـصــادي
مــن جهة ،والـتـطــور الديموقراطي ،أو
ّ
بعض مالمحه ،من جهة أخرى ،إل في
العالم العربي .ملاذا هذه االستثنائية
الـ ـع ــربـ ـي ــة؟ مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال ان ـط ـلــق
الـبــاحـثــان سمير املـقــدســي وإبــراهـيــم
الـبــدوي في كتابهما السابق "تفسير
العجز الديمقراطي في الوطن العربي"،
في محاولة للبحث عن تفسيرات لهذه
"االستثنائية" .اليوم ،يطلق الباحثان
كتابهما الجديد ،الصادر عن جامعة
"ك ــامـ ـب ــري ــدج" ،ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع نـخـبــة
م ــن ال ـب ــاح ـث ــن ،ب ـع ـن ــوان "ال ـت ـح ــوالت
الديمقراطية فــي العالم الـعــربــي" ،في
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،بما
يمكن اعتباره متابعة للبحث السابق،
ولكن لإلجابة هذه املرة عن أسئلة أكثر
تعمقًا :مــا هــي ديناميكيات التحول
فــي الـعــالــم الـعــربــي وش ــروط نجاحه؟
ّ
تصدت للتحول
وما هي العوامل التي
الديموقراطي طوال هذه العقود؟
هـ ـ ـن ـ ــاك عـ ـ ـ ـ ــدة عـ ـ ـ ــوامـ ـ ـ ــل اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وس ـيــاس ـيــة وغ ـي ــره ــا ي ـم ـكــن اإلش ـ ــارة
إل ـي ـهــا ك ـع ــوام ــل م ـســاه ـمــة ف ــي عــرقـلــة

تشكل الثروة النفطية
في البلدان غير الديمقراطية أداة
لتثبيت النظام السياسي القائم
ال ـت ـطــور الــديـمـقــراطــي ال ـعــربــي .إال أن
الكتاب يركز على عاملني يعتبرهما
أســاس ـيــن فــي تـفـسـيــر ظــاهــرة ّ
تعسر
هـ ـ ــذا املـ ـ ـس ـ ــار ،أول ـ ـه ـ ـمـ ــا ال ـ ـصـ ــراعـ ــات
وال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ،وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــا الـ ـص ــراع
العربي ـ اإلسرائيلي ،وثانيهما الثروة
النفطية وتأثيراتها في املقايضة بني
ال ـت ـطــور ال ـس ـيــاســي الــدي ـم ـقــراطــي من
جهة والرفاهية االقتصادية من جهة
أخـ ــرى .أض ــف إل ــى ذل ــك تـفــاعــل هــذيــن
ال ـع ــام ـل ــن مـ ــع الـ ـت ــدخ ــات األج ـن ـب ـيــة
املـبــاشــرة وغـيــر املـبــاشــرة ومــؤثــراتـهــا
السلبية في هذا املجال.
في ما يخص الحالة النفطية كعائق
لـلـتـحــول الــديـمـقــراطــي ،يـلـفــت الـكـتــاب
إلــى أن هــذا الـعــائــق ال يتمثل بوجود
الـ ـث ــروة ال ـن ـف ـط ـيــة ب ـحــد ذاتـ ـه ــا ،وهــي
ثروة اقتصادية ،بل بكون هذه الثروة
تشكل فــي الـبـلــدان غـيــر الديمقراطية

الدين يستخدم كأداة من أجل تثبيت النظم غير الديمقراطية (أ ف ب)

أداة لتثبيت النظام السياسي القائم.
ف ـ ـفـ ــي ب ـ ـلـ ــد كـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــروج ،ع ـ ـلـ ــى س ـب ـيــل
امل ـث ــال ،تـشـكــل ال ـث ــروة الـنـفـطـيــة نعمة
اقـتـصــاديــة مــن دون أي ان ـت ـقــاص من
نظامها الديمقراطي املتطور ،ويعود
ال ـس ـب ــب األسـ ــاسـ ــي إلـ ــى أن اك ـت ـشــاف
الـ ـث ــروة الـنـفـطـيــة ح ـصــل ب ـعــد تثبيت
الديمقراطية ،وليس قبله .يستخلص
ال ـك ـتــاب أن امل ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة تعرقل
التحوالت الديمقراطية ،وريــع املــوارد
يعوق التحول الديمقراطي فقط عندما
ُ
تــديــرهــا األنظمة األقــل ديمقراطية أو

الديمقراطيات الجزئية .ومع ذلك ،فإن
ريع املوارد يخضع لتأثيرات مختلفة،
حـ ـي ــث يـ ـظـ ـه ــر لـ ـيـ ـك ــون رادع ـ ـ ـ ـ ــا ق ــوي ــا
للديمقراطية فقط في تلك املجتمعات
التي فيها مــوارد كبيرة بالنسبة إلى
ال ـف ــرد ال ــواح ــد .وه ـك ــذا ف ــإن الـتـبـعــات
الـسـلـبـيــة لـلـنـفــط ،وأب ــرزه ــا املقايضة
بــن الـحــريــة والــرفــاهـيــة االقـتـصــاديــة،
كانت تأثيراتها في بعض الدول أكبر
مما هي في دول أخرى ،إال أن الترابط
ف ــي امل ـن ـط ـقــة مـ ــوجـ ــود ،وإن اخـتـلـفــت
تأثيراته من بلد إلى آخر.

ُيـبــرز الكتاب ال ــدور الرئيسي للعامل
الـثــانــي ،أي الـصــراعــات وال ـحــروب في
املنطقة العربية وتأثيراتها السلبية
كـعــائــق للتحول الــديـمـقــراطــي .يلحظ
الكتاب أن التأثيرات السلبية للصراع
العربي  -اإلسرائيلي بالدول املجاورة
أقـ ـ ــوى ب ـك ـث ـيــر م ــن ت ــأث ـي ــرات ــه ب ــال ــدول
األب ـ ـعـ ــد ج ـغ ــراف ـي ــا ض ـم ــن م ـف ـه ــوم مــا
يـسـمــى "تــأث ـيــر ال ـج ـي ــران" .بــاالسـتـنــاد
إل ــى ه ــذا امل ـف ـهــوم ،يـشـيــر ال ـك ـتــاب إلــى
أنه كلما توسعت رقعة الديمقراطية،
ض ـع ـف ــت قـ ـ ــوة ال ـس ـل ـط ــة ال ـق ــائ ـم ــة فــي

األن ـظ ـم ــة األت ــوق ــراط ـي ــة ،م ــا يـعـنــي أن
حـتــى دول الـنـفــط ق ــد ال تـسـتـطـيــع أن
ُ
تبقي على أنظمتها فــي حــال انتقال
الــدول املجاورة لها إلى الديمقراطية.
فــامل ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي ت ـق ــع إلـ ــى جــانــب
م ـج ـت ـم ـعــات دي ـم ـق ــراط ـي ــة ت ـم ـي ــل إل ــى
أن ت ـ ـك ـ ــون أك ـ ـث ـ ــر ع ـ ــرض ـ ــة ل ـل ـت ـح ــول
الديمقراطي.
باإلضافة إلى هذين العاملني ،يبحث
الكتاب في عوامل أخرى قد تكون أقل
ّ
أه ـم ـيــة ،مـثــل الـبـطــالــة وال ـق ـمــع .إال أن
هذه العوامل تتأثر بالعاملني األولني،
ً
أي النفط وال ـصــراعــات .فـمـثــا ،يقول
ال ـك ـت ــاب" :إن ت ـج ــاوز م ـع ــدل الـبـطــالــة
عتبة معينة ( %10أو أكثر) يميل إلى
تشجيع التحول الديمقراطيُ ،
ويسهم
في إفشال الصفقة األتوقراطية .ومع
ذلك ،فإن عامل البطالة ال يمكن فصله
تمامًا عن تأثير املوارد في املجتمعات
ال ـغ ـن ـي ــة ،ألن ال ـن ـخ ــب ال ـح ــاك ـم ــة فــي
ً
ه ــذه ال ـحــالــة يـمـكــن أن تــوفــر أش ـكــاال
أخ ــرى مــن الـتـحــويــات (وال ـت ـنــازالت)
خ ــارج نـطــاق توفير فــرص العمل في
الـقـطــاع ال ـعــام"ّ .أم ــا القمع السياسي،
فبالرغم من اعتراف الكتاب بعرقلته
للتحول الديمقراطي ،إال أن الباحثان
يـلـفـتــان إل ــى أن ه ــذا ال ـعــامــل أي ـضــا ال
يمكن فصله تـمــامــا عــن تــأثـيــر الــريــع
ف ــي املـجـتـمـعــات الـغـنـيــة ب ــامل ــوارد ،أو
م ــا ي ـعــرف بــاملـقــايـضــة ب ــن الــرفــاهـيــة
والـحــريــة ،ول ــذا فــإن القمع السياسي
ل ـي ــس بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ــن سـ ـم ــات ه ــذه
املجتمعات.
ً
لكن م ــاذا عــن الــديــن؟ أال ُيـ َـعـ ّـد معرقال
م ـه ـمــا ل ـل ـت ـحــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي؟ ي ــرى
الـ ـكـ ـت ــاب أن الـ ــديـ ــن ك ــدي ــن لـ ـي ــس مــن
مـ ـع ــوق ــات ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وال رب ـمــا
ّ
دافعًا لها ،لكن االستخدام السياسي
ل ـلــديــن م ــن ق ـبــل امل ــؤس ـس ــات الــديـنـيــة
هو الــذي قد ّ
يعوق الديموقراطية ،إذ
ق ــد يـسـتـخــدم ك ـ ــأداة م ــن أج ــل تثبيت
النظم غير الديمقراطية .بالحديث عن
نموذج لبنان ،يعتبر الكتاب أن النظام
الطائفي التوافقي أعطى مساحة من
الحرية ،ولكن على حساب عدم تطور
الحكم ومؤسساته وانتشار الفساد.
الـ ـس ــؤال الـكـبـيــر ه ــو ك ـيــف ن ــوف ــق بني
الحرية والتطور املؤسساتي املنشود؟
عن هــذا الـســؤال ،والكثير من األسئلة
املتعلقة بـ  5دول أخرى جرت دراستها
في الكتاب هي تونس ،مصر ،سوريا،
الكويت والسودان ،سيحاول الباحثان
ت ـقــديــم االجـ ـب ــات ف ــي الـ ـن ــدوة املــراف ـقــة
الطالق كتابهما اليوم.

متابعة

ّ
انتخابات رابطة المهني :من هدد من؟
فاتن الحاج
ف ــاز ال ـتــوافــق ال ـحــزبــي ف ــي انـتـخــابــات
الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة التعليم
املهني الرسمي ،فيما حــازت الالئحة
املنافسة  %20من أصوات الناخبني.
اليوم االنتخابي بدأ بانسحاب مرشح
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ع ـل ــى الئ ـحــة
الـ ـت ــواف ــق ع ــن م ـحــاف ـظ ــة ج ـب ــل ل ـب ـنــان
ال ـي ــاس س ــام ــة ،قـبـيــل فـتــح صـنــاديــق
االق ـت ــراع فــي الـتــاسـعــة صـبــاحــا .طلب
االنـسـحــاب الخطي املـقــدم إلــى الهيئة
امل ـشــرفــة ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات أب ـق ــى في
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق م ــرشـ ـح ــن اث ـ ـنـ ــن عــن
املـ ـح ــافـ ـظ ــة ،ب ـح ـس ــب لـ ــوائـ ــح ال ـش ـطــب
املقدمة إلى املندوبني ،الهيئة الناخبة،
هما عـصــام الجميل (املــرشــح املنفرد

املحسوب على حــزب الكتائب) وأنــور
ب ـش ـن ــق (املـ ـ ــرشـ ـ ــح االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ع ـلــى
الئحة التوافق) .وبذلك يكون الجميل
وبشنق قد فــازا بالتزكية باعتبار أن
املحافظة ممثلة بمقعدين فقط.
لكن ما حصل أن املسؤول التربوي في
التيار الوطني الحر روك مهنا نزل إلى
مركز االقتراع واعترض على انسحاب
ّ
س ــام ــة ،بــاعـتـبــار أن الـجـمـيــل أجـبــره
عـلــى االنـسـحــاب لـكــونــه مــديــر املهنية
الـ ـت ــي يـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس ف ـي ـه ــا ،وه ـ ـ ـ ـ ّـدده بـلـقـمــة
عيشه .وهنا أكد مهنا أن سالمة أعلن
أمـ ــام امل ــأ أن ان ـس ـحــابــه ح ـصــل تحت
ضغط املدير «واملسألة بالنسبة إلينا
مبدئية لجهة أن يهدد مدير أستاذًا،
وه ــو م ــا ل ــن نـقـبــل ب ــه وسـنـتــابـعــه مع
املــراجــع املختصة ،ال سيما مــع وزيــر

أعلن مرشح حزب
الكتائب أنه سيطعن
في النتيجة

التربية واملدير العام للتعليم املهني».
مهنا طــالــب الهيئة املشرفة باعتماد
مــرشــح آخــر للتيار لــم يـقــدم انسحابًا
خ ـط ـيــا ه ــو ش ـ ــادي خ ـل ـيــل ولـ ــم ت ــدرج
اس ـم ــه ع ـلــى ل ــوائ ــح ال ـش ـط ــب .الـهـيـئــة
املـشــرفــة اجتمعت ورف ـضــت اسـتـمــرار

ّ
ت ــرش ـي ــح سـ ــامـ ــة ،ل ـك ــون ــه وق ـ ــع طـلــب
االن ـس ـحــاب ،لـكـنـهــا واف ـقــت عـلــى بـقــاء
طلب ترشيح خليل ،بعدما أقـ ّـرت بأن
أكثر من مرشح سقط سهوًا من لوائح
الشطب نتيجة خطأ إداري ولــم يكن
اسم خليل االسم الوحيد .وبعد توقف
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة لـبـعــض الــوقــت،
تواصلت على أساس أن شادي خليل
هو مرشح التيار الوطني الحر ،فيما
اعتبر الجميل نفسه فــائـزًا بالتزكية
وسـيـطـلــب مــن الـهـيـئــة املـشــرفــة إدراج
ذلك في محضر النتيجة ،كما سيرفع
شكوى قضائية ،لكونه غير مسؤول
عــن الـخـطــأ اإلداري .واس ـت ـغــرب كيف
ّ
«عيشوا» مرشحًا لم يكن على الئحة
الـ ـت ــواف ــق .أمـ ــا الـ ـك ــام ع ـل ــى ال ـت ـهــديــد
فاعتبره الجميل بمثابة إخبار للنيابة

الـعــامــة لـفـتــح تحقيق واالط ـ ــاع على
الرسائل الهاتفية ملعرفة من يهدد من
ومن ّ
يزور املرشحني ،إذ يجزم الجميل
بأن لديه اثباتات تشير إلى أن سالمة
ال يــريــد أن يترشح ،ضــده ،لكن حزبه
يضغط عليه ويهدده.
وش ــارك فــي االق ـت ــراع  125أس ـتــاذًا من
أصل  152مندوبًا ،أي بنسبة .%82.89
وجاءت النتائج كاآلتي:
ـ بيروت :فاروق الحركة ،عبد الرحمن
بـ ـ ــرجـ ـ ــاوي ،نـ ـض ــال ضـ ــومـ ــط ،ال ـي ــاس
كفوري ،أفرام مهنا ،أسامة الحمصي.
ـ ـ ج ـب ــل ل ـب ـن ــان :ش ـ ــادي خ ـل ـيــل وأنـ ــور
بشنق .ـ الشمال :عبد القادر الدهيبي
وجــوزيــف سـيـســوق .ـ ـ ال ـج ـنــوب :بــال
خليل وطوني حرب .ـ البقاع :بديع أبو
ديه وعلي خزعل.
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إضاءة

ُ
َ
نقذ علي ِمن «الحرق»؟
من ي ِ
محمد نزال
ّ
"ع ـنــدهــا ،سـتــؤملــك عـظــامــك ،مـفــاصـلــك ،كــل
ج ـس ـمــك ،سـتـشـعــر ب ـ ـ ّ
ـأن األل ـ ــم وصـ ــل إلــى
شعر رأسك ...حتى الدمعة ستؤملك" .بهذه
الكلمات يصف حاله عندما َيمتنع عن تناول
ّ
جرعة ّ
املخدراتّ .ثمة شاعر داخل علي .إنه
مــدمــن .مــا ع ــاد َيـخـجــل قــولـهــا" .ل ــم أخجل
بـهــا ســابـقــا ،أن ــا ضـحـ ّـيــة ،فـهــل أخ ـجــل بها
اآلن وأنــا أريــد العالج؟ لقد كرهت نفسي".
ّ
كاد يبكي ،لكنه لم يفعل ،كتمها .لدى ابن
ال ـ ـ  24عــامــا الـكـثـيــر ِم ــن ال ـك ـبــريــاء .يــذهــب
إلى درج خزانته ،في الغرفة الثانية ،ليعود
ّ
وبيده علبة دواء .اسمه "بيبرونورفني" .إنه
"عالج بديل" شاع تداوله في خالل السنوات
ّ
األخـيــرة فــي لبنان .منذ نحو ستة أشهر،
ُيـحــاول علي االكتفاء بــهِ ،مــن غير جــدوى،
ّ
ّ
كل ّ
يتحدث عن
مدة إلى الحرق".
لذا "أعــود
ح ــرق "ال ـكــوكــايــن" .ال ي ــزال ال ـشــاب يعمل،
ً
لـكـ ّـن راتـبــه ،الضئيل أص ــا ،مــا عــاد يكفي
ثمن مــا يتعاطاه .يـقــول" :أنــا معيل ألهلي،
كانوا يعتمدون على مساهمتي ،اآلن أدفع
ّ
ّ
نفسيًا.
كل شيء على نفسي .هذا يقتلني
لم أكن أعرف ّأن األمر سيصل بي إلى هنا.
أحـتــاج أن ُيـســاعــدنــي أح ــد" .ال َيطلب علي
ال ـيــوم إال املـســاعــدة ِم ــن إح ــدى الجمعيات
ّ
"الصادقة" .إنــه جاهز للدخول في برنامج

معالجة .هو َمن بحث ّ
عمن يوصل صوته.
لقد قطع بذلك املسافة الالزمة لبدء العالج.
َنبع الـقــرار ِمــن داخـلــه .هــذه الخطوة األهــم.
ّ
الجمعيات ،املشهورة
سابقًا قصد إحــدى
ّ
ف ــي م ـج ــال م ـس ــاع ــدة امل ــدم ـن ــن ،إع ــام ــي ــا،
لـكــن "خ ــاب ظ ـنــي" .راحـ ــوا يـعـطــونــه املــوعــد
تـلــو امل ــوع ــد .ع ــد إلـيـنـ ّـا بـعــد أس ـبــوعــن .عد
بعد شهر .وهكذا ،مــل ِمنهم .يقولّ :
"ربما
هذه قدرتهم .ال أعلم .ولكن أين أذهب؟ َمن

ّ
«لم أكن أعرف أن األمر
سيصل بي إلى هنا.
أحتاج أن ُيساعدني أحد»
أق ـصــد؟ تـلــك الـجـمـعـ ّـيــة نصحتني بــالــدواء
ّ
الذي آخذه اليوم ،لكنه ال ينفع ،أحتاج شيئًا
آخر ،ال أعلم" .في الواقع ،الدواء الذي يأخذه
ّ
عبارة عن مركب أفيوني  -كيميائي ،مشابه
ّ
مل ــادة "ال ـه ـي ــروي ــن" .إنـ ــه ،بـحـســب دراس ــات
طـبـ ّـيــة ،ع ـبــارة عــن ع ــاج بــالـسـ ّـم مــن الـسـ ّـم.
ُيحاول علي ،عندما تشتد النوبة ،أن ّ
يتهرب
وم ــن "املـ ـخ ــدرات الــرس ـمـ ّـيــة".
ِم ــن "الـ ـح ــرق" ِ
يلجأ إلى حبوب "ريفوتريل" .هذه مفعولها
ّ
مؤقتّ .
مدمرة للجهاز العصبي .موجودة
ّ
بوفرة في "السوق السوداء" .إنها هروب ِمن

ّ
املوت إلى املوت .تختلف األسماء ،إنما املوت
واحد.
يعيش الشاب في منطقة برج البراجنة ،في
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـ ّـيــة لـبـيــروت ،حـيــث نسبة
"الـتـعــاطــي" عالية ج ـ ّـدًا ،وحـيــث ال يــوجــد ّأي
مــركــز ل ـل ـعــاج ف ـي ـهــا .ه ـنــاك م ــراك ــز قليلة،
ّ
األسرة فيها ال يتجاوز
خارجها ،لكن عدد
ّ
ّ
عدد أصابع اليدين .إنها جمعيات خاصة في
ّ
الحكومية؟ ذات ّ
مرة،
النهاية .ماذا عن املراكز
قبل سنواتُ ،حكي عن قسم لعالج املدمنني
فــي املستشفى الحكومي  -ب ـيــروتُ .ج ّهز
ّ
املركز ،لكنه ال َيعمل ،ال َيستقبل أحدًا .نحن
ّ
أمــام واقــع يقول إننا في بــاد ال يجد فيها
َمن ُيريد العالج مكانًا .برامج العالج ُمكلفة
ّ
ّ
جمعية تستقبل َمن لديه
ماليًاُ .يحكى عن
ّ
القدرة على الدفع .عودة إلى الطبقية .املدمن
الغني قادر على الدفع ،فيما الفقير في مكان
ً
آخــر ،هو أصــا يضطر ،أحيانًا ،إلــى سرقة
مــدخــرات عائلته لبيعها وش ــراء امل ـخـ ّـدرات.
املسؤولون في بالدناِ ،من الكبار والصغار
على حـ ّـد س ــواء ،رفـعــوا صوتهم على مدى
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـ ّـي ــة ض ـ ّـد امل ـ ـخـ ــدرات .كيف
ُ
ـرجــم ه ــذا؟ هــل أصـبــح لدينا مــراكــز عالج
تـ
ِ
ُ
تـغـطــي الـحــاجــة؟ ال ش ــيء .ال ـكــام مـ ّـجــانــي.
ّ
الصحية للمدمنني في
َمــن يــدفــع الـفــاتــورة
النهاية؟ أليست خزينة الدولة؟ ملاذا ال يكون
الــدفــع مسبقًا؟ أسئلة بلهاء طبعًاُ .
سيقال

ّ
ّ
العاملية على مجتمعنا .ما
إنـهــا ُ"امل ــؤام ــرة"
نجز ملواجهة "املــؤامــرة"؟ ال شــيء .ما
الــذي أ ِ
عاد ممكنًا مــواراة "العفن" الداخلي بحديث
"املــؤامــرة" .الفـ ّتــات التخويف ِمــن املـخــدرات،
التي تنتشر كل مـ ّـدة في الـشــوارع ،ال تنفع.
ّ
لـقــد ُجـ ـ ّـرب ه ــذا ســاب ـقــا .إن ـه ــا ُمـثــل الفـتــات
التخويف ِمن مضار التدخني ،املستهلكة ،ال
تزيد املدخنني إال تدخينًا .لبنان ِمن الدول
التي لديها أعلى نسب إدمــان .ليت الجميع
ّ
يقتدي بإيران في هذه املسألة .إنها ،بشهادة
دولـ ّـيــةِ ،مــن أنجح ال ــدول فــي بــرامــج املعالجة
واحـتـضــان املــدمـنــن .نسبة اإلدمـ ــان هناك
عــالـيــة ،صـحـيــح ،لكنهم وص ـلــوا إل ــى وضــع
ب ــرام ــج مـتـقـ ّـدمــة ف ــي "اح ـت ـض ــان" املــدمـنــن.
ّ
قاسيًا ج ـدًا على
فــي املـقــابــل ،كــان الـقــانــون
ّ
"التجار"ّ .
ّ
ُ
ضحية ،فيما الثاني مجرم.
األول
لقد وصلوا إلى هذه الخالصة .أنقذوا حياة
الكثير ِمن ّ
شبانهم.
علي ال ي ــزال َينتظر َمــن ُيعالجه .ال ُيمكن
أن يخرج مدمنّ ِمنها بنفسه .هذه صارت
ثابتة .يقول" :كــل يــوم أنظر إلــى شباب في
ال ـشــارع ،أق ــول ّنيالهم طبيعيني .لـيــش؟ أنا
فيني كون طبيعي مثلهم .بس تعبت ،لحالي
لحالي لحالي .حابب ارجع طبيعي .بال الدوا،
بال شيء ،بال سم" .جائزة ملن ُيساعد علي.
ّ
ّ
إنــه يــذوي ،يذبلَ ،يكاد َينتهي ،لكنه ما زال
هناكَ ...ينتظر.

بقلوب مؤمنة بقضاء ّ
الله وقدره

يتقدم حسـين سجواني
رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك

بخالص العزاء وصادق المواساة إلى السيد

الشعار وعائلته
زياد نعيم
ّ

لوفاة المغفور له بإذن ّ
الله والده المربي األستاذ

الشعار
عمار
ّ
نعيم ّ

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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العالم

قضية
األبيض ،قبل أكثر من أسبوعين ،تعيش الواليات المتحدة
منذ دخــول دونالد ترامب إلى البيت
ِّ
والعالم في دوامة قراراته التنفيذية ومذكراته التي يتخذها في إطار سعيه إلى تنفيذ وعوده
االنتخابية ،بأسرع وقت ممكن .تمحورت بعض ّ
تحركاته حول إلغاء قــرارات سابقة صادرة عن
الرئيس باراك أوباما .أما البعض اآلخر ،فقد كان ينطوي على إحداث «انقالب» و»ثورة» في السياسة
األميركية الداخلية والخارجية ،على ّ
حد توصيف معظم المتابعين

 16يومًا رئاسيًا

أميركا تعيش «االنقالب»
تنقلت قرارات الرئيس دونالد ترامب،
ّ
منذ تسلمه السلطة ،بني كل مجاالت
الـ ـحـ ـي ــاة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والسياسية واالقـتـصــاديــة .وبفضل
أسلوبه املباشر ،كانت هذه القرارات
كــافـيــة لتعكس امل ــدى وال ـق ــدرة التي
ي ـم ـك ــن أن يـ ـص ــل إلـ ـيـ ـه ــا أي رئ ـي ــس
أميركي ،بموجب السلطة املمنوحة
ل ــه .هــي أيـضــا خـيــر تمثيل لالنتقال
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ــوقـ ــع
ال ــرئ ـي ــس؛ وف ـي ـمــا كــانــت تـصــريـحــات
تــرامــب «امل ــرش ــح» تــوصــف بالقنابل
امل ــوق ــوت ــة ،وص ــل األمـ ــر بـمـجـلــة «ذي
إيـكــونــومـيـســت» إل ــى وص ــف قــراراتــه

كــ»رئـيــس» باملولوتوف .أمــا الوعود
املبالغ فيها ،خالل حملته االنتخابية،
فهي تبدو أقرب ما تكون إلى «ثورة
تهدف إلى زعزعة واشنطن والعالم»،
كما قالت «اإليكونوميست».
ب ـ ـن ـ ـظـ ــرة سـ ــري ـ ـعـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
«ال ـســري ـعــة» ال ـتــي أص ــدره ــا دونــالــد
ترامب ،يمكن تلخيص «إنجازاته»،
مـنــذ ال ـ ـ  20م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي ،كما
يأتي:
*تمحور اليومان األوالن في اإلدارة
ح ـ ــول ت ـص ــري ـح ــات م ـث ـي ــرة ل ـل ـجــدل،
أدلــى بها ترامب في مناسبات عدة،
لـكـنـهــا ل ــم تـكــن خ ــارج ــة ع ــن املــألــوف

«فورين بوليسي» :اليمن ساحة المواجهة بين ترامب وإيران
أفــادت مجلة «فورين بوليسي» بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب بــدأت خطوات تصعيدية في اليمن،
كـ»جزء من خطة أوسع ملواجهة طهران ،عبر استهداف حلفائها».
ونقلت املجلة عن مصادر متابعة للنقاشات داخل اإلدارة ،إشارتها إلى نشر واشنطن ّ
املدمرة «كول»
قبالة الساحل اليمني ،لـ»حماية حرية املالحة في مضيق باب املندب» ،ودرس خطوات أخــرى؛ بينها
ّ
املسيرة ( ،)Dronesوإرســال مستشارين عسكريني ملساعدة
توجيه املزيد من ضربات الطائرات
القوات اليمنية ،املدعومة من السعودية .وأبلغ أحد املستشارين العاملني مع فريق األمن القومي املجلة،
بأن «هناك رغبة داخل اإلدارة في القيام بعمل قوي جدًا ضد إيران في اليمن» ،مضيفًا إن «الواليات
املتحدة قد تنخرط ،بشكل مباشر ،في قتال الحوثيني» ،إلى جانب حليفيها السعودي واإلماراتي.
وأضــافــت املجلة إن «مساعدي تــرامــب يــرون فــي اليمن ساحة ّ
مهمة إلظـهــار تصميم واشنطن في
مواجهة طهران ،ولتغيير ما يعتبرون أنه فشل إدارة باراك أوباما في التصدي لتنامي القوة اإليرانية
في املنطقة».

منه .ثـ ّـم بــدأت األح ــداث تأخذ منحى
أكـ ـث ــر جـ ــديـ ــة ،يـ ـ ــوم االث ـ ـ ّنـ ــن فـ ــي 23
كانون الثاني ،عندما وقــع أول قرار
ت ـن ـف ـي ــذي ي ـم ـن ــع ب ـم ــوج ـب ــه ت ـمــويــل
منظمات أجنبية غير حكومية تدعم
اإلج ـ ـهـ ــاض م ــن األمـ ـ ـ ــوال ال ـف ــدرال ـي ــة.
وأعلن عن ّ
نيته الخروج من معاهدة
ال ـت ـجــارة عـبــر املـحـيــط ال ـه ــادئ .ومــع
ـاش
مــا تضمنه ه ــذا اإلعـ ــان مــن تـمـ ٍ
مــع سياسته الحمائية املرتقبة ،إال
أن ــه لــم يـكــن ذا نـتــائــج مـبـُـاشــرة ،ذلــك
أن املـعــاهــدة لــم تـكــن قــد فـ ّـعـلــت بعد،
عـلــى الــرغــم مــن تمضية س ـنــوات في
التفاوض بشأنها ،خالل عهد باراك
أوباما.
ّ
*أعـقــب ذلــك بـقــرار آخــر وقـعــه فــي 24
ك ــان ــون ال ـثــانــي ،ويـقـضــي بـمــواصـلــة
بناء خطوط األنابيب «كيستون إكس
إل» و»داكـ ــوتـ ــا» .ب ـهــذا الـ ـق ــرار ،طــرح
تــرامــب جانبًا الـجـهــود الـتــي بذلتها
إدارة أوب ـ ــام ـ ــا ،مل ـن ــع بـ ـن ــاء ال ـخ ـطــن
بسبب آثارهما البيئية السيئة ،في
حــن أوف ــى هــو بــأحــد وع ــود حملته
االنتخابية.
ّ
*ف ــي  25ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،وقـ ــع ق ــرارًا
تنفيذيًا يتمحور حــول الوفاء بوعد
آخ ــر م ــن وع ـ ــوده االن ـت ـخــاب ـيــة .وأم ــر
ال ـح ـكــومــة األم ـيــرك ـيــة ب ــال ـب ــدء بـبـنــاء
ال ـ ـجـ ــدار م ــع امل ـك ـس ـي ــك ،م ــوض ـح ــا أن
واشنطن ستنفق على هذا املشروع،
ّ
ستعوض الحقًا ،األمر
لكن املكسيك
ال ــذي أع ـلــن ق ــادة ه ــذا الـبـلــد رفضهم
ل ـ ــه .ت ــرام ــب ي ــواج ــه ح ــال ـي ــا مـعـضـلــة

قوبلت معظم القرارات التنفيذية بالعرقلة أو بالنقض واالعتراض (أ ف ب)

صاروخ بالستي «يطاول الرياض» ...والمملكة تخسر مواقع إستراتيجية
جيزان ــ يحيى الشامي
أعلنت «الـقــوة الـصــاروخـيــة» ،التابعة
للجيش اليمني و«الـلـجــان الشعبية»
إج ـ ـ ـ ــراء «تـ ـج ــرب ــة ن ــاجـ ـح ــة بـ ـص ــاروخ
ب ــالـ ـسـ ـت ــي بـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ـ ـ ــدى عـ ـل ــى ه ــدف
ع ـس ـك ــري فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ـع ــودي ــة
الـ ــريـ ــاض» ،واعـ ـ ــدة ب ــإي ــراد امل ــزي ــد من
التفاصيل ،في وقت قالت فيه مصادر
عسكرية ل ــ«األخ ـبــار» إن اإلع ــان جــاء
بعد التأكد من بلوغ الـصــاروخ هدفه.
وأضـ ــافـ ــت ت ـل ــك امل ـ ـصـ ــادر أن اإلع ـ ــان
وقت
أعقب اإلط ــاق بمدة قصيرة فــي ّ
متأخر مساء أمس ،وأن اإلطالق موثق
بمشاهد ستعرض الحقًا ،مشيرة إلى
أنه سبق لـ«الصاروخية أن استهدفت
بـعـشــرات الـصــواريــخ املتوسطة املــدى
أهدافًا عسكرية داخل اململكة ّ
ردًا على
عدوانها املستمر».
في غضون ذلك ،توالت األنباء املنقولة
ع ــن حـ ـس ــاب ــات سـ ـع ــودي ــن ف ــي مــوقــع
«تــويـتــر» تفيد بسماع صــوت انفجار
ضـخــم فــي منطقة املــزاحـمـيــة الــواقـعــة
غ ــرب ال ــري ــاض ،ع ـلــى طــريــق الــريــاض
ـ ـ الـطــائــف ،فــي وقــت متزامن مــع إعــان
«القوة الصاروخية».
ُ
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ت ـت ـصــاعــد وت ـي ــرة
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـت ــي يـشـنـهــا

املـ ـق ــاتـ ـل ــون الـ ـي ـمـ ـنـ ـي ــون عـ ـل ــى م ــواق ــع
الـجـيــش ال ـس ـعــودي وم ـع ـس ـكــراتــه ،في
مقابل الـهـجــوم الــواســع على الساحل
الغربي لليمن بعد تصعيد املواجهات
في الجبهات الداخلية ،وذلــك بصورة
خالفت توقعات كثيرين ،إذ إن اليمنيني
واصلوا خطتهم القتالية تحت عنوان
«معركة التنكيل» ،االســم الــذي أطلقه
املتحدث باسم «حركة أنصار الله» قبل
شهر ،وهدف هذه املعركة إلحاق أكبر
قــدر من الخسارة في صفوف الجيش
ال ـس ـعــودي ومــاح ـقــة تـحــركــاتــه داخــل
ّ
متعددة
أراض ـيــه واسـتـهــدافـهــا بـطــرق

مـنـهــا :ال ـك ـمــائــن ،وال ـق ـنــص ،والـقـصــف
املدفعي وعمليات التسلل ،كما تقول
مصادر عسكرية لـ«األخبار».
وش ـ ـه ـ ــدت األي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة
عـمـل ـيـتــن ع ـس ـكــري ـتــن ع ـل ــى مــوقـعــن
عسكريني سعوديني في جيزان؛ األول
هو موقع املقرن واتسمت فيه العملية
باملباغتة ،إذ تفيد املصادر التي واكبت
ال ـحــدث بــأن ق ــوات خــاصــة تمكنت من
اقتحام املــوقــع فجر األرب ـعــاء املاضي،
حـيــث اسـتـطــاعــت قـتــل ع ــدد مــن جنود
«حـ ـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود» الـ ـسـ ـع ــودي ،فـيـمــا
الذ البقية بــالـفــرار .وأح ــرق املقاتلون

إعالن إطالق الباليستي يأتي مترافقًا مع تطورات نوعية منها استهداف البوارج (أ ف ب)

الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــون ثـ ـ ــاث آل ـ ـي ـ ــات ع ـس ـك ــري ــة
داخـ ــل امل ـق ــرن ووضـ ـع ــوا أيــدي ـهــم على
األسلحة املتوسطة
كميات كبيرة من ّ
والصغيرة ،ومنها قناصات متطورة
أميركية ُ
الصنع .وتقول املصادر إنها
ك ــان ــت «أسـ ـلـ ـح ــة ن ــوع ـي ــة ال يـمـنـحـهــا
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي إال ل ـ ــوح ـ ــدات
متخصصة من قوات جيشه».
ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـن ــوعـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،تـكـمــل
املـصــادر نفسها ،جــرت مساء الجمعة
امل ــاض ــي ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة ال ـجــابــري
الـتــابـعــة ملنطقة ج ـيــزان ،حـيــث اقتحم
م ـقــات ـلــو ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي و«ال ـل ـج ــان
الشعبية» مــوقــع الفريضة فــي عملية
ك ـب ـيــرة اس ـت ـم ــرت ل ـس ــاع ــات وش ــارك ــت
فيها وحدات هندسة الدروع ،وانتهت
بالسيطرة الكاملة على املوقع الجبلي
ومـقـتــل ع ــدد مــن الـجـنــود الـسـعــوديــن
فيه .ووصــف مـصـ ٌ
ـدر فــي «الـلـجــان» ما
ح ــدث لــآل ـيــات الـعـسـكــريــة ف ــي املــوقــع
بـ ــامل ـ ـجـ ــزرة ،م ـض ـي ـف ــا أن سـ ــت آلـ ـي ــات
أحـ ــرقـ ــت إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إحـ ـ ـ ــراق م ـخــزن
السالح الخاص باملوقع.
ب ـ ـعـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـلــى
ّ
ال ـف ــري ـض ــة ،ش ـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـس ـع ــودي
س ـب ــع ه ـج ـم ــات ع ـن ـي ـفــة ح ـ ـ ــاول فـيـهــا
ّ
اس ـت ـع ــادة امل ــوق ــع ،وه ــي امل ـ ــرة األول ــى
ال ـتــي ي ـك ـ ّـرر فـيـهــا ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي

زحوفه على موقع فقد السيطرة عليه
خ ـ ــال وق ـ ــت ق ـص ـي ــر وب ـ ـهـ ــذا الـ ـك ــم مــن
ً
العناصر ،فضال عن مساندة الطائرات
ّ
بـ ــأنـ ــواع ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـجـ ـن ــود .وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد ه ــذه
الهجمات حجم الخسارة التي تلقاها
الجيش الـسـعــودي بسيطرة املقاتلني
اليمنيني على الفريضة ،بالنظر إلى
موقعه االستراتيجي ضمن حسابات
العمليات امليدانية.
وال ـف ــري ـض ــة ج ـب ــل م ـت ــوس ــط االرتـ ـف ــاع
ُي ـ ـشـ ــرف ع ـل ــى ع ـ ــدة ق ـ ــرى ت ـف ـص ــل بــن
م ــدي ـن ــة الـ ـخ ــوب ــة ،ع ــاص ـم ــة م ـحــاف ـظــة
الـ ـح ــرث ،وم ــرك ــز ال ـخ ـش ــل ،إحـ ــدى أهــم
مـنــاطــق ج ـيــزان الـجـنــوبـيــة ،كــذلــك تقع
ض ـم ــن األراض ـ ـ ــي الـ ـت ــي ُيـ ـش ــرف عـلـيــه
ً
امل ــوق ــع عـ ــدة قـ ــرى وص ـ ـ ــوال إلـ ــى قــريــة
الجابري عند سفح الجبل من الناحية
ال ـغــرب ـيــة .وق ـب ــل ال ـس ـي ـطــرة عـلـيــه كــان
امل ـقــات ـلــون الـيـمـنـيــون ق ــد ن ـج ـحــوا في
تـحــويــل املــوقــع إل ــى أح ــد أكـثــر النقاط
ال ـع ـس ـك ــري ــة اسـ ـتـ ـن ــزاف ــا ل ـل ـس ـعــوديــن
نـتـيـجــة ت ـنـ ّـوع الـعـمـلـيــات ض ــده ،علمًا
بــأن هــذه العمليات بــدأت منذ وصــول
اليمنيني إلــى قــريــة الـجــابــري وإحـكــام
سـيـطــرتـهــم عـلـيـهــا ق ـبــل ع ــام ون ـصــف.
ّ
وسجلت وحدة القناصة اليمنية مقتل
ع ـشــرات الـجـنــود الـسـعــوديــن فــي ذلــك
املوقع.
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العالم
ت ــأم ــن ت ـم ــوي ــل لـ ـه ــذا ال ـ ـج ـ ــدار .وق ــد
ذك ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام أم ـي ــرك ـي ــة أن
«عـ ـ ـ ــددًا مـ ـت ــزايـ ـدًا مـ ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس ي ـع ــارض ــون الـكـلـفــة
ّ
وامل ـغ ــزى مــن ب ـنــائــه» .ووص ــل تقطع
الـسـبــل بـتــرامــب إل ــى طـلــب املـســاعــدة
م ــن أح ــد أصــدقــائــه األغ ـن ـي ــاء؛ فــوفــق
وكـ ــالـ ــة «ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ» ،ط ـل ــب ت ــرام ــب
مــن امل ـل ـيــارديــر وق ـطــب ال ـع ـقــارات في
ميامي ،جــورج بيريز ،املـســاعــدة في
إقامة هــذا الـجــدار ،إال أن هــذا األخير
رفض على اعتبار أن الفكرة «غبية».
*فــي  26كــانــون الثاني ،أعلن ترامب
خالل زيارته ّ
ملقر الحزب الجمهوري
ف ــي ف ـي ــادل ـف ـي ــا ،أنـ ــه س ـي ـفــي ب ــوع ــده
ب ــإل ـغ ــاء ب ــرن ــام ــج ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
(أوب ـ ــام ـ ــا ك ـ ـيـ ــر) الـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ـ ـ ّـره ب ـ ــاراك
الخطوة
أوبــامــا .حاليًا ،تــواجــه هــذه
ّ
عقبات كثيرة ،ب ــدأت بحملة يشنها
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
«أوباما كير» ،لتواجه صعوبة إيجاد
ب ــدي ــل س ــري ــع ل ـل ـب ــرن ــام ــج ال ـص ـح ــي،
ً
وصوال إلى اعتراضات شعبية.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،ك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
املكسيكي بينو نييتو ،قد أعلن إلغاء
زيارته للواليات املتحدة ،على خلفية
الجدال بشأن الجدار.
*ف ــي الـســابــع والـعـشــريــن مــن الشهر
ن ـف ـســه ،أي ب ـعــد مـ ــرور أس ـب ــوع على
ّ
ت ـس ــل ـم ــه م ـن ـص ـب ــه ،رف ـ ــع تـ ــرامـ ــب مــن
س ـت ــوى ق ـ ــرارات ـ ــه املـ ـثـ ـي ــرة ل ـل ـج ــدل،
مـ ّ
م ــوق ـع ــا ع ـلــى ق ـ ــرار ت ـن ـف ـيــذي يقضي
بمنع املـســافــريــن مــن سـبــع دول ذات
غالبية مسلمة مــن دخ ــول الــواليــات
املتحدة .أدى االرتـبــاك فــي املـطــارات،
ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـ ـقـ ــرارات ،إل ــى فــوضــى
عارمة .كذلك ،قوبل القرار بتظاهرات
في املطارات األميركية .وتعقيبًا على
هذا اإلجراء ،كان هناك إجماع على أن
ّ
«متهور وفوضوي» ،انطالقًا
ترامب
ُ
مــن واق ــع أن ال ـقــرار وض ــع بالسر من
دون إطالع السلطات الخاصة عليه،
وج ــرى تطبيقه على عـجــل .وقــد أكد
م ـن ـ ّت ـق ــدوه أن م ــن غ ـي ــر امل ـح ـت ـمــل أن
يحقق األه ــداف التي أقـ ّـر مــن أجلها،
أي «إن ـ ـقـ ــاذ ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مــن
اإلره ـ ـ ـ ــاب» .ح ـتــى إن ح ـل ـفــاء تــرامــب
«سياسته ذات
الجمهوريني رأوا أن ُ
األه ـ ــداف ال ـج ـ ّـي ــدة» ق ــد ش ـ ّـوه ــت عند
تنفيذها.
*فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ  28مـ ـ ــن كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـث ــان ــي،
قـ ــام ت ــرام ــب بـ ــإحـ ــداث ت ـغ ـي ـ ّي ــرات فــي
مـجـلــس األم ــن ال ـقــومــي ،ورقـ ــى كبير
استراتيجييه ستيفن بانون ،ليكون
عـضـوًا دائ ـمــا فــي اللجنة األســاسـيــة

للمجلس ،مانحًا إياه مرتبة مساوية
لـ ـغـ ـي ــره م ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ووجـ ــه
ب ــاع ـت ــراض ــات ع ـلــى ك ــل امل ـس ـتــويــات،
وأدى إلى أخذ ورد بني البيت األبيض
وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن ف ــي ال ـكــون ـغــرس،
الذين يطالبون ترامب بإزاحة بانون
من منصبه األخـيــر ،على اعتبار أنه
غ ـيــر ش ــرع ــي ،وأن تـعـيـيـنــه يـخــالــف
القانون الفدرالي.
في اليوم نفسه ،اتصل ترامب بعدد
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ،بـ ـم ــن ف ـي ـهــم
الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن.
ك ـم ــا أج ـ ـ ــرى م ـك ــامل ــة «م ـ ـتـ ــوتـ ــرة» مــع
أح ــد أب ــرز حـلـفــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
وه ــو رئـيــس الـحـكــو ّمــة األوسـتــرالـيــة
مالكولم تورنبول .عقب ترامب على
هـ ــذه امل ـك ــامل ــة ب ــأن ـه ــا «األسـ ـ ـ ــوأ حـتــى
اآلن» ،ذل ــك أن الــرجـلــن اختلفا على
اتفاق كانت قد أجرته إدارة أوباما مع
أوستراليا يقضي بتبادل مهاجرين.
ّ
تصرف ترامب بأنه
ووصف كثيرون
مخالف للبروتوكول ،ويقضي على
أبرز التحالفات األميركية.

كثيرون أن ترامب
رأى
ّ
«متهور وفوضوي» بعد
قرار منع السفر
ُ
*في  29من الشهر املاضي ،قتل أحد
جنود البحرية في غارة أميركية ضد
«القاعدة» في اليمن ،ليكون بذلك أول
الضحايا العسكريني إلدارة ترامب،
ف ـي ـم ــا ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر (مـ ــوقـ ــع والـ ــا
ّ
العبري) إن العدد الحقيقي للجنود
ال ـق ـت ـلــى ه ــو ث ـمــان ـيــة .ب ـع ــده ــا ،خــال
ذل ــك األسـ ـب ــوع ارت ـف ـع ــت ال ـت ـس ــاؤالت
ح ـ ـ ــول إجـ ـ ـ ـ ــراء ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة .وق ــد
نـشــرت صحيفة «نـيــويــورك تايمز»،
أن إدارة تــرامــب تـسـ ّـرعــت فــي إصــدار
تــوج ـي ـهــات بــال ـق ـيــام ب ـهــذه الـعـمـلـيــة.
وذكـ ـ ــرت أن «اإلنـ ـ ـ ــزال الـ ـج ــوي كشف
عــن قـصــور اسـتـخـبــاري أمـيــركــي في
ً
ال ـي ـم ــن» .الـصـحـيـفــة أش ـ ـ ــارت ،فـضــا
عــن ذل ــك ،إلــى أن مساعدين للرئيس
ب ــاراك أوبــامــا ،كــانــوا قــد رأوا أن هذه
ال ـخ ـطــة م ـح ـفــوفــة ب ــامل ـخ ــاط ــر ،إال أن
تــرامــب وافــق عليها .مــع ذلــك ،وصف
ترامب أول عملية «ملكافحة اإلرهاب»
ف ــي ع ـهــده بــأنـهــا «ن ــاج ـح ــة» ،مـ ّـدعـيــا
ب ــأن ال ـق ــوات ال ـخــاصــة حـصـلــت على
م ـع ـلــومــات اس ـت ـخ ـبــاريــة م ـه ـمــة ،من
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شأنها أن تساعد الــواليــات املتحدة
في «منع اإلرهاب على مواطنيها».
*ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،كــانــت الـتـظــاهــرات
تـ ـت ــواص ــل فـ ــي امل ـ ـ ـطـ ـ ــارات ضـ ــد قـ ــرار
ّ
ترامب املتعلق بحظر الدخول املؤقت
لـعــدد مــن الجنسيات .وفــي الثالثني
م ــن ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،أع ـل ـنــت املــدعـيــة
الـعــامــة ســالــي يــاتــس ،أنـهــا ستطلب
من محامي وزارة العدل أن ال يدافعوا
عــن ق ــراره .بـعــدهــا بـســاعــات ،طــردهــا
ترامبّ ،
وعي مكانها شخصًا آخر ال
يعارض قــراراتــه .ولكن االعتراضات
ع ـلــى الـ ـق ــرار ال ت ـ ــزال ت ـص ــدر م ــن كل
ح ـ ـ ـ ــدب وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،م ـ ــن جـ ـمـ ـه ــوري ــن
ودي ـم ــوق ــراط ـي ــن ،م ــا ي ـع ـكــس الـقـلــق
بشأن تطبيقه.
*فــي األول مــن شباط الـجــاري ،خرج
م ـس ـت ـش ــار ت ـ ــرام ـ ــب لـ ــأمـ ــن ال ـق ــوم ــي
مــاي ـكــل ف ـل ــن ،ب ــإع ــان م ـف ــاج ــئ ،قــال
ف ـيــه إن إدارة ت ــرام ــب ح ـ ــذرت إيـ ــران
«رسميًا» ،بعد التجارب الصاروخية
الـتــي قــامــت بـهــا .تــا ذلــك ق ــرار صدر
ّ
تضمن وضــع عقوبات
في  3شباط،
جـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران ،عـ ـل ــى خـلـفـيــة
ال ـت ـج ــارب ال ـص ــاروخ ـي ــة ال ـتــي قــامــت
بها .وقد ووجه هذا القرار باستغراب
ومعارضة داخلية وخارجية .وفيما
أش ـ ــار ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـخـ ـب ــراء إلـ ــى أن
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ال ت ـخــالــف
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،لـ ـفـ ـت ــوا إل ـ ـ ــى أن
الهدف من العقوبات تهديد االتفاق
وزعزعته.
* أخـيـرًا ،وفــي ظل تنامي االعتراض
ع ـلــى م ــرس ــوم ت ــرام ــب ب ـش ــأن «حـظــر
الـ ـسـ ـف ــر املـ ـ ــؤقـ ـ ــت» ،أصـ ـ ـ ــدر ال ـق ــاض ــي
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ج ـي ـم ــس روبـ ـ ـ ـ ــارت ،الـ ــذي
يتخذ من سياتل مقرًا له ،قرارًا بوقف
تنفيذ املرسوم ،بانتظار النظر بشكل
م ـع ـ ّـم ــق ف ــي شـ ـك ــوى ق ــدم ـه ــا ال ـنــائــب
العام لوالية واشنطن بوب فرغسن،
ال ــذي ي ـقــول إن ــه يـسـتـهــدف املسلمني
من دون وجه حق .كما أصــدر قضاة
فدراليون في واليــات أخــرى ،قــرارات
ضـ ــد مـ ــرسـ ــوم ت ـ ــرام ـ ــب ،وخ ـص ــوص ــا
ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا ووالي ـ ــة ن ـيــويــورك.
ترامب لم ُيذعن ،وقد هاجم القاضي
الجمهوري ،الذي جرى تعيينه خالل
عهد ج ــورج بــوش االب ــن .وق ــال «رأي
ه ـ ــذا ال ـ ــذي ي ـس ـمــى ق ــاضـ ـي ــا ،وال ـ ــذي
يحرم بلدنا من تطبيق القانون ،أمر
سخيف وسيتم إل ـغــاؤه» .ثـ ّـم طعنت
وزارة الـعــدل رسـمـيــا بـقــرار القاضي
روبـ ـ ـ ـ ــارت لـ ـ ــدى م ـح ـك ـم ــة اس ـت ـئ ـن ــاف
فدرالية ،التي رفضت هذا الطعن.
(األخبار)

مقالة تحليلية

تنسيق أميركي ــ إسرائيلي في االستيطان ...ومواجهة إيران
علي حيدر
مع أنــه ال حاجة إلــى معلومات صحافية تتحدث عن اتـصــاالت بينية ،أو
زيارات ملسؤولني أمنيني أو سياسيني إسرائيليني إلى واشنطن ،من أجل
اكتشاف وجود تنسيق مقابل إيران ،وأيضًا لتنظيم التوسع االستيطاني،
يـبــدو أن املــواقــف والـخـطــوات األخ ـيــرة للرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
ضد طهران ،تبلورت بعد محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ال ــذي كـشــف ،فــي أح ــد خـطــابــاتــه ( ،)2017/1/26عن
التنسيق بينهما.
نتنياهو أكــد فــي ذلــك الخطاب أن الصمت امل ــدوي إزاء مــواقــف إي ــران من
ّ
سيتغير« ،ألنني تحدثت قبل عدة أيــام مع الرئيس ترامب وهو
إسرائيل
تحدث معي عن العدوان اإليراني» ،الفتًا إلى أن الرئيس األميركي «تحدث
عن االلتزام اإليراني بتدمير إسرائيل ،وطبيعة االتفاق النووي واملخاطر
التي يشكلها».
تأت مواقف ترامب والحملة السياسية األميركية واإلسرائيلية
من هنا ،لم ِ
بـعــد الـتـجــربــة ال ـصــاروخ ـيــة اإليــران ـيــة م ـجــرد رد ف ـعــل ،بــل كــانــت ترجمة
ملشاورات بينهما حول السياسة الواجب اتباعها في مواجهة الجمهورية
اإلسالمية.
في هذا السياق ،رأى وزير الطاقة يوفال شطاينتس أنه في نهاية املطاف،
يــؤكــد تــرامــب «أن ـنــا سنكبح تــوســع إي ــران وتـمــاديـهــا فــي منطقة الـشــرق

األوســط» ،وأنه لن يسمح لها بمواصلة تطوير الصواريخ البالستية ،كما
«لم نسمح لهم بمواصلة نقل السالح إلى سوريا ولبنان واليمن ،وهو أمر
مهم ،وال مثيل له بالنسبة إلى دولة إسرائيل والعالم أجمع».
ّ
مواز ،كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن زيارة سرية لرئيس
على خط ٍ
«املوساد» يوسي كوهني ،ونائب مستشار األمن القومي ،يعقوب نيغل ،قبل
أسبوعني إلى الواليات املتحدة ،وقد أكدها ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
وتركزت املباحثات ،وفق صحيفة «هآرتس» ،على املسألة اإليرانية والوضع
السوري خاصة ،لكنهما تطرقا إلى املوضوع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن املحادثات شملت تبادل
آراء ومعلومات فــي املسائل املختلفة ،كجزء مــن بـلــورة سياسة اإلدارة
الجديدة ،كذلك تجدر اإلشارة إلى أنها املرة الثانية التي يزور فيها كوهني
ونيغل واشنطن لالجتماع بكبار املستشارين للرئيس ترامب ،علمًا بأن
الزيارة األولى كانت في كانون األول املاضي.
ومع سفر نتنياهو إلى لندن ،أكد أن إسرائيل تتطلع عبر لقاء رئيسة
الــوزراء تيريزا ماي إلى «ترسيخ قواعد التحالف مع الــدول األوروبية،
بـهــدف تشكيل جبهة مشتركة مــع أوروب ــا ضــد إي ــران» ،مـشــددًا على
ض ــرورة الـتـصــدي لـلـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة دوم ــا ،فــي ض ــوء تحديها
املجتمع الــدولــي ،وذلــك فــي إش ــارة إلــى التجربة الـصــاروخـيــة األخـيــرة.
وأشـ ــار نـتـنـيــاهــو إل ــى أن ــه سـيـبـحــث مــع م ــاي مـســألــة تـعــزيــز الـعــاقــات
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ب ــن بــريـطــانـيــا

وإسرائيل ،بما فيها «التعاون في مجال السايبر».
امتدادًا للتنسيق املتبادل ،يبدو أن تل أبيب فهمت من بيان البيت األبيض
حول االستيطان وجود مؤشر إيجابي أكثر من كونه رفعًا لبطاقة صفراء؛
وهو ما صدر على لسان يوفال شطاينتس الذي أكد أن البيان بشأن البناء
االستيطاني في الضفة هو «إيجابي جدًا من ناحية إسرائيل».
ولفت الوزير اإلسرائيلي إلى أن البيان رأى أن «املستوطنات ليست عقبة
أمام السالم ،وأن البناء والتوسع داخلها أمر مقبول لدى الواليات املتحدة»،
واصفًا هــذا املوقف بـ«املنطقي والعقالني ...ويؤشر على تغيير منعش
وإيجابي ج ـدًاَ( ،بــل) أي محاولة لعرضه بصورة معاكسة ال تصمد في
اختبار الواقع».
ضمن األج ــواء نفسها ،يـنــدرج مــا أدل ــى بــه نتنياهو خــال جلسة وزراء
«الليكود» حينما قال إن قانون «التسوية» ملصادرة أراضي الفلسطينيني
ألغراض االستيطان سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتني
ّ
سيعجل في ذلــك رغــم وجــود قضية يجب
الثانية والثالثة .ولفت إلــى أنــه
فحصها ،وهو ما ّ
فسره بعض الــوزراء بأنه تلميح إلى التنسيق مع إدارة
ترامب في كل ما يتعلق باملشروع االستيطاني في الضفة املحتلة.
إلــى ذلــك ،طلب نتنياهو خــال جلسة رؤســاء أحــزاب االئـتــاف الحكومي
تأجيل التصويت على الـقــانــون إلج ــراء م ـشــاورات ومباحثات مــع إدارة
ترامب ،ويبدو أيضًا أن هذا املوضوع كان من ضمن القضايا التي بحثها
رئيس «املوساد» ومستشارو ترامب.
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اإلعفاء من الخدمة العسكرية:
جدل «البدل الداخلي» لم يدخل مجلس الشعب
أثارت شائعة اقتراح «البدل الداخلي» مقابل اإلعفاء من
الخدمة العسكرية ،لغطًا كبيرًا في الشارع السوري.
وبين من يؤيد الفكرة ومن يعارضها ،نفى نواب
في مجلس الشعب طرح الفكرة تحت قبة البرلمان،
ليبقى الشباب السوري يتقلب على أهواء الشائعات
والقوانين وثغرها ،في انتظار حلول لواحدة من
أهم المشاكل التي أفرزتها الحرب في سوريا
دمشق ــ مرح ماشي
قـ ـ ـ ـ ــرب ح ـ ــدي ـ ـق ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــاحـ ـ ــظ وس ـ ــط
ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـس ــوري ــة ،ت ـق ــف دوريـ ــة
للشرطة الـعـسـكــريــة ،يــراهــا الشبان
في املنطقة كشبح يالحق أحالمهم
ومستقبلهم .املكاملات الهاتفية التي
يـتـبــادلـهــا الـشـبــان قـبــل مـشــاويــرهــم
الليلية ،حول أماكن وقوف عناصر
ال ــدوري ــة ،كفيلة بتغيير وجهاتهم
وإلغاء مشاريعهم.
وتأتي الحملة الجديدة لـ َّ
«السوق»
إلى الخدمة اإللزامية واالحتياطية
هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ان ـت ـشــار
شــائـعــات تـقــول بــأنــه تـجــري دراســة
لتلك الخدمة.
«بدل داخلي» ّ
ومنذ سنوات تمثل هذه الشائعات
رغبة العديد من الشباب السوريني،
ممن يعتبرون االلتحاق بالجندية
ك ــاب ــوس ــا ال مـ ـج ــال ل ـل ـخ ــاص م ـنــه.
فالبدل الداخلي يضمن أن «يدفع»

كما تساق الشاة إلى الذبح» .ويذهب
الـشــاب إلــى أبعد مــن معاني الكلمة
املستفزة بالنسبة إلـيــه وإلــى غيره
من شبان اعتمدوا الثقافة منهجًا،
ً
بعيدًا عــن الـســاح ،ويضيف قــائــا:
«لن ألتحق بالخدمة اإللزامية ،بعد
أن اسـتـنـفــدت تــأجـيـلــي .ل ـ ّ
ـدي شقيق
وح ـ ـيـ ــد ي ـ ـخـ ــدم الـ ـعـ ـل ــم عـ ـل ــى ج ـب ـهــة
دي ــر الـ ـ ــزور .وأظـ ــن أن ه ــذه ف ــات ــورة
عائلية ندفعها جميعًا ،وهي كافية
للوطن».
ن ـق ـم ــة ال ـ ـشـ ــاب واض ـ ـحـ ــة ،مـ ــن خ ــال
محاوالته العودة من عمله «تهريبًا»
مــن الـحــواجــز الـعـسـكــريــة املـنـتـشــرة،
ّ
«تفيش» البطاقات الشخصية،
التي
مــن أجــل الـبـحــث عــن املـطـلــوبــن إلــى
ال ـخ ــدم ــة اإلل ــزامـ ـي ــة واالح ـت ـي ــاط ـي ــة،

يرفض البعض «البدل»
باعتباره يلقي عبء الخدمة
على الفقراء
من ال يرغب في القتال ،أو في «خدمة
ال ــوط ــن» ،مـبـلـغــا ت ـح ــدده الـحـكــومــة،
لـقــاء بـقــائــه فــي مـكــان عمله الحالي
أو في «حضن والديه» .غير أن األمر
لـيــس بمثل هــذه الـسـهــولــة .فقضية
«ال ـب ــدل الــداخ ـلــي» أكـثــر تـعـقـيـدًا من
أن يـطــرحـهــا أح ــد أع ـض ــاء ال ـبــرملــان
ال ـ ـسـ ــوري ،أو ت ـج ــار غ ــرف ــة صـنــاعــة
وت ـ ـجـ ــارة دم ـ ـشـ ــق ،ك ـم ــا ي ـ ـشـ ــاع ،فــي
حــن أن شــائـعــة رفـضــه مــن الـقـيــادة
الـ ـس ــوري ــة ،ك ـم ـق ـتــرح ي ـن ــاس ــب ع ــددًا
غـيــر قليل مــن الـســوريــن ،أم ـ ٌـر قابل
للتوقع في ضوء الواقع الحالي.

َّ
«السوق إلى الشهادة!»

ال ح ـ ــل ف ـ ــي األف ـ ـ ـ ــق ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـك ـث ـي ــر م ــن الـ ـشـ ـب ــاب ال ــذي ــن يـعـلــو
مـ ـنـ ـس ــوب تـ ــوتـ ــرهـ ــم م ـ ــع ك ـ ــل ح ـم ـلــة
جــديــدة لـ ـ «الـ َّـســوق» .ولــن يـهـ ّـدئ من
توترهم وهواجسهم تهافت وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام املـ ـحـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى اس ـت ـق ـب ــال
امل ـس ــؤول ــن ال ـع ـس ـكــريــن اإلداريـ ـ ــن،
ل ــإج ــاب ــة عـ ــن تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ال م ـج ــال
لتخفيف ّ
حدتها .يقول سامر (شاب
ف ــي ن ـهــايــة ال ـع ـش ــري ـن ــات) ،مـ ّ
ـوص ـفــا
كلمة «الـ َّـســوق»« :يلزمنا أعـمــار كي
نـغـ ّـيــر بـعــض املـصـطـلـحــات ال ـتــي تم
تــرسـيـخـهــا ف ــي ذواتـ ـن ــا ،ب ـن ـ ً
ـاء على
قـ ــوانـ ــن أو تـ ـش ــريـ ـع ــات ،ك ــال ـن ـك ــاح
والـ ـ َّـسـ ــوق ،وغ ـيــره ـمــا .وال ـب ـحــث في
م ـع ــان ـي ـه ــا هـ ــو جـ ــوهـ ــر م ـش ـكــات ـنــا
ال ـح ـيــات ـيــة» .وي ـت ــاب ــع ق ــول ــه« :ه ـكــذا
يـ ـ ـس ـ ــاق الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــان إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـنـ ــديـ ــة،
والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود إل ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـه ـ ــادة .وي ـت ــم
تــوص ـيــف األم ـ ــر م ــن وس ــائ ــل إع ــام
ال ـخ ــارج بـ َـســوق الـشـبــاب إل ــى املــوت

أﺑﺮز اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺔ
»أﺣﺮار اﻟﺸﺎم«

إلــى جانب املطلوبني أمنيًا .وحــول
ش ــائـ ـع ــات ال ـ ـبـ ــدل ال ــداخـ ـل ــي ي ـق ــول:
«بــالـتــأكـيــد أن ــا م ــع مـثــل ه ــذا الـحــل.
سـ ّ
ـأؤمــن املــال بــأي طريقة ،كــي أبقى
إلـ ــى ج ــان ــب عــائ ـل ـتــي ال ـت ــي تـحـتــاج
إلــى وج ــودي ،فــي ظــل غـيــاب أخــي».
ك ـ ـ ــام سـ ــامـ ــر يـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن م ـش ـك ـلــة
قاسية يواجهها السوريون حكومة
وش ـع ـب ــا ،وهـ ــي ت ـك ـمــن ف ــي إمـكــانـيــة
اسـتـصــدار ق ــرار «مـسـتـحـيــل» ،يكفل
للمتزوج الشاب ما يعيل أسرته في
ّ
ح ــال الـتـحــاقــه بـخــدمــة الـعـلــم .ولـعــل
ـأت من
شــائـعــة ال ـبــدل الــداخـلــي لــم ت ـ ِ
فــراغ ،إذ يظن البعض أنها محاولة
تـحـ ّـســس لنبض ال ـشــارع ّ
ورد فعله
على قرار من هذا النوع.

المقابل مقابل الحياة!
انقسامات السوريني واضـحــة على
طـ ــرح ال ـ ـقـ ــرار املـ ـفـ ـت ــرض ،إذ تـعــالــت
أصـ ـ ــوات ال ـب ـع ــض ،وال س ـي ـمــا مـمــن
أمـ ـض ــوا الـ ـسـ ـن ــوات ال ـس ــت املــاض ـيــة
ع ـلــى ال ـج ـب ـهــات وع ــائ ــات ـه ــم ،حــول
طبقية قــرارات كهذه تجعل الواجب
أمـ ـ ـرًا م ـف ــروض ــا ع ـلــى ال ـف ـق ــراء فـقــط،
فـيـمــا يـعـفــى األغ ـن ـي ــاء م ـن ــه .وي ـقــول
محمود ،وهــو جندي نــال تسريحه
بـ ـع ــد  5سـ ـ ـن ـ ــوات بـ ـع ــد اس ـت ـش ـه ــاد
ش ـق ـي ـقــه ،ب ــالـ ـق ــول« :مـ ــن ل ــن يـتـمـكــن
مــن دفــع هــذا الـبــدل الــداخـلــي ســوف
ُ(ي ـس ــاق) إل ــى خــدمــة الــوطــن ش ــاء أو

ﻟﻮاء اﳋﻄﺎب

ﻟﻮاء اﻟﻔﺮﻗﺎن

يحاول بعض الشبان العودة من أعمالهم «تهريبًا» من الحواجز العسكرية (أ ف ب)

أبـ ــى .ح ـتــى ف ــي ال ــواج ـب ــات املـقــدســة
ينبغي لرأس املال أن يتكلم! ّ
سمموا
م ـ ـقـ ــدسـ ــات ـ ـنـ ــا ووطـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــا ب ـت ــرس ـي ــخ
فقرنا» ،مضيفًا« :نحن ندفع ما هو

ﺟﻴﺶ اﻹﳝﺎن

ﻟﻮاء ﺟﻨﺪ اﻟﺴﻨﺔ

ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة

ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺰﻧﻜﻲ

أﺣﺮار اﳉﺒﻞ
اﻟﻮﺳﻄﺎﻧﻲ

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﺎﺣﻞ

ﺟﻴﺶ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻮاء اﳊﻖ

اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ
»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم«

ﺟﺒﻬﺔ أﻧﺼﺎر
اﳊﻖ

ﻟﻮاء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
واﻷﻧﺼﺎر

أﻟﻮﻳﺔ ﺻﻘﻮر اﻟﺸﺎم

تصميم
سنان عيسى

أغلى من كل األثمان ،مهما حاولوا
تثمينه باملال».
وي ـ ــرف ـ ــض الـ ـ ـش ـ ــاب الـ ـث ــاثـ ـيـ ـن ــي كــل
حــديــث عــن ب ــدل داخ ـل ــي ،حـتــى ولــو

ﺟﻴﺶ اﺎﻫﺪﻳﻦ

ﲡﻤﻊ ﻓﺎﺳﺘﻘﻢ
ﻛﻤﺎ أﻣﺮت

ﺟﻴﺶ اﻹﺳﻼم
)ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻤﺎل(

ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺛﻮار اﻟﺸﺎم

اﳉﺒﻬﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪي
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ

ﻟﻮاء اﳌﻘﺪاد ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو

ﻟﻮاء أﺣﺮار اﳉﻨﻮب

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺷﻬﺪاء
اﳉﺒﻞ

ﻟﻮاء ﻋﻤﺮ

ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎروق

ﻛﺘﻴﺒﺔ أﺳﻮد اﻟﺴﻨﺔ

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺑﻴﺎرق اﳉﺒﻞ

ﻟﻮاء اﻟﺒﺘﺎر

ﻟﻮاء اﳌﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو

أﺑﺮز اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ
»أﺣﺮار اﻟﺸﺎم«

اﺑﻮ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﻴﺦ
)اﳌﺴﺆول اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﺣﺮار اﻟﺸﺎم(
اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق
أﺑﻮ اﻟﻴﺰﻳﺪ ﺗﻔﺘﻨﺎز
أﺑﻮ اﳊﺎرث اﳌﺼﺮي
ﻋﺒﺪ اﷲ اﶈﻴﺴﻨﻲ
أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻔﺮﻏﻠﻲ
اﺑﻮ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳊﻤﻮي
أﺑﻮ إﺳﻼم ﻣﺪرﻋﺎت
أﺑﻮ اﻟﻴﻘﻈﺎن اﳌﺼﺮي
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺪ أﺷﺪاء
أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻄﺤﺎن
أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ اﳌﻬﺎﺟﺮ
ﻃﻠﺤﺔ أﺑﻮ ﺷﻌﻴﺐ
أﺑﺮز أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻦ إﻟﻰ
»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم«

أﻏﻠﺐ ﻣﺴﻠﺤﻲ
ﻟﻮاء اﻟﺘﻤﻜﲔ

ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

ﺳﺮﻳﺔ اﻷﻗﺼﻰ

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺻﻘﻮر
اﻟﻌﺰ

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻗﻮاﻓﻞ
اﻟﺸﻬﺪاء

ﻛﺘﻴﺒﺔ أﺳﻮد
اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮﺳﺎن
اﻟﺴﻨﺔ
ﺟﻤﺎﻋﺔ آﺳﺎد
اﳋﻼﻓﺔ

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻓﺮﺳﺎن
اﻟﺸﺎم

ﻛﺘﻴﺒﺔ أﺣﺮار ﺣﻴﺎن

ﲡﻤﻊ اﳊﺴﲔ
) 4ﻛﺘﺎﺋﺐ(

ﻛﺘﻴﺒﺔ رﻳﺎح اﳉﻨﺔ

ﻟﻮاء اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ

ﻣﺠﺎﻫﺪو ﺣﺮﻳﺘﺎن

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
واﳉﻬﺎد

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮون
اﻷوزﺑﻚ

ﻛﺘﻴﺒﺔ أﻧﺼﺎر
ﺑﺎﻧﻴﺎس

ﲡﻤﻊ أﺣﻔﺎد ﻋﻠﻲ
) 5ﻛﺘﺎﺋﺐ(
أﺑﺮز اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ
»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم«

ّ
تقدم جديد للجيش السوري على محور الباب

ّ
استكمل الجيش السوري تقدمه جنوب مدينة الباب ،عبر السيطرة على بلدة العويشية وتلتها شرق بلدة عران .وتقع البلدة إلى الجنوب الشرقي من بلدة تادف ،وتشرف
على طريق الربط الوحيدة لتنظيم «داعش» بني مواقعه في الباب باتجاه ريف الرقة .وسيساهم تحرك الجيش على هذا املحور في تضييق الخناق على التنظيم داخل مدينة
الباب ،كما أنه سيتيح هامشًا للتقدم صوب املدينة بعيدًا عن خطوط التماس مع قوات «درع الفرات» التي خاضت معارك عنيفة أمس في بلدة بزاعة شرق الباب.
ّ
(«اإلنفوغراف» أعاله ُيظهر الفصائل المنضوية ضمن إطار «هيئة تحرير الشام» المشكلة حديثًا ،وتلك التي «بايعت» «حركة أحرار الشام» بعد ظهور التشكيل الجديد)
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العالم

تم تعويض من يخدم العلم برواتب
الئـقــة ،إذ إن األمــر بنظره «لـيــس إال
ً
ً
إخـ ــاال بــواج ـبــات األغ ـن ـيــاء وإذالال
ل ـل ـف ـق ــراء ،وال ي ـع ــدو ك ــون ــه تـحــويــل
اإلنـســان إلــى سلعة مــاديــة ،وإفراغه
مضمونه الروحي».
من
ُ
ومــن زاوي ــة أخ ــرى ،يمكن للكفاء ات
ت ـل ـقــف م ـش ــروع «الـ ـب ــدل ال ــداخ ـل ــي»،
عـلــى الــرغــم مــن الـحــاجــة إل ــى املــزيــد
م ـ ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ح ـي ــال ــه،
ل ـس ـ ّـد ج ـم ـيــع ال ـث ـغــر ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
يـعـتـبــرهــا املـعـتــرضــون عـلــى الـفـكــرة
سلبيات تدينها .ويــرى الصحافي
وسام الجردي ـ الذي يواجه مشكلة
الخدمة اإللزامية ـ أن البدل الداخلي
يكفل الحفاظ على الكفاء ات الشابة
ويـمـنــع هـجــرة ال ـع ـقــول ،بـعــد تحول
الـشـعــب ال ـســوري مــن فـتـ ّـي إلــى كهل
خـ ــال سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب .ويـ ـق ــول إن
«نـظــم قــانــون للبدل الــداخـلــي يمكن
أن ي ـ ّ
ـدر مـبــالــغ طــائـلــة عـلــى الــدول ــة،
ت ـســاعــد جـ ـدًا ف ــي ظ ــل ال ـع ـجــز املــالــي
الــواضــح الــذي تعاني منه الخزينة
العامة».
غ ـيــر أنـ ــه ل ـفــت إلـ ــى ضـ ـ ــرورة تـكــامــل
امل ـش ــروع مــع ف ـكــرة تـحـفـيــز الـتـطــوع
بـ ـ ــدل اإلل ـ ــزامـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـم ــا ي ـك ـف ــل راتـ ـب ــا
جيدًا ،وهــو ما سيدفع الشباب إلى
االلـ ـتـ ـح ــاق ،ب ــوص ــف ال ـق ـت ــال واج ـبــا
ّ
يـتـطـلــب م ـق ــوم ــات ال ـص ـم ــود ،ول ـعــل
املال من أول هذه املقومات.
وي ـط ــرح الـ ـج ــردي م ـســألــة «أوضـ ــاع
الشبان فــي مناطق ال ـصــراع ،الذين
يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون ب ـم ـع ـظ ـم ـهــم فـ ــاريـ ــن مــن
الخدمة اإللزامية ،وهــذا عــبء ،فيما
لــو ُوج ــد قــانــون يضبطه ،سيخفف
الكثير من حدة الصراع الدائر».

البدل الداخلي ما زال خارج
البرلمان
ولـ ـ ـي ـ ــس خـ ــاف ـ ـيـ ــا أن فـ ـ ـك ـ ــرة «الـ ـ ـب ـ ــدل
الــداخ ـلــي» غ ــزت أحــاديــث الـســوريــن
م ـنــذ م ــا ق ـبــل الـ ـح ــرب ،ع ـلــى اع ـت ـبــار
الخدمة اإللزامية كانت وال تزال عائقًا
في وجه مستقبل الشبان السوريني.
وم ــا شـ ـ ّـرع ال ـحــديــث عـنـهــا ،تحديث
قانون «البدل الخارجي» الذي يكفل
لـلـمـغـتــربــن دفـ ــع مـبـلــغ غ ـيــر زه ـيــد،
باعتبارهم أيـضــا جـنــودًا فــي بلدان
االغـ ـ ـت ـ ــراب ،ي ـع ـي ـلــون أس ــره ــم داخ ــل
البالد ،وهو ما يمنحهم اإلعفاء من
الخدمة اإللزامية واالحتياطية بعد
تحقيقهم شرط إتمام  5سنوات في
العمل خارج البالد.
غ ـيــر أن امل ـث ـبــت أن م ـش ــروع «ال ـب ــدل
ال ــداخـ ـل ــي» املـ ـث ــار أخـ ـيـ ـرًا ،ل ــم يـطــرح
ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب أبـ ـ ـ ـدًا ،وفـ ــق مــا
ذكــر الـنــائــب ال ـســوري سمير حجار،
فــي حــديـثــه إل ــى «األخ ـب ــار» .ويـشــرح
بالقول« :ال شك في أن تطبيق مشروع
كهذا سيجعل الجيش مقتصرًا على
الطبقة الفقيرة والوسطى ،وسيفقد
الفئة الحاصلة على شهادات عالية.
ك ــذل ــك فـ ــإن تـ ـع ــداد ع ـنــاصــر الـجـيــش
سيتناقص» .ويـضـيــف« :خ ــال هذا
األزمـ ــة ،دف ــع األغـنـيــاء مـبــالــغ كبيرة،
وبالعملة الصعبة ،لتهريب أوالدهم
املطلوبني إلى الخدمة خارج البالد.
وكــذلــك ه ــرب ع ــدد كبير مــن الشبان
امل ـط ـلــوبــن إلـ ــى االح ـت ـي ــاط .إذًا فقد
افتقدنا املــال والشباب مـعــا» .ووفــق
حجار ،فــإن األغنياء ق ــادرون في كل
األح ـ ـ ــوال ع ـلــى دفـ ــع املـ ـ ــال ،لتجنيب
أبنائهم الخدمة اإللزامية ،عبر السفر
أو بــاسـتـخــدام ط ــرق غـيــر مـشــروعــة،
ّ
معلقًا بالقول« :فليدفعوا وفق طرق
مشروعة .ولتكن الخزينة العامة هي
املستفيد».
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـ ـشـ ــرح ال ــواف ــي
للمشروع املثار ،غير أن حجار ينفي
ط ــرح ــه ت ـح ــت ق ـب ــة م ـج ـلــس الـشـعــب
ن ـهــائ ـيــا م ــن ق ـبــل أي م ــن األعـ ـض ــاء،
م ـض ـي ـفــا ق ــول ــه« :ل ـ ــن ن ـع ـبــر ال ـج ـســر
ق ـبــل أن ن ـصــل إلـ ـي ــه» .كـ ــام يــوضــح
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر بـ ـ ــدأت تـ ـس ــود امل ـن ـطــق
االج ـت ـم ــاع ــي ،بـ ـض ــرورة وضـ ــع ح ـ ّـد
ملعاناة شبان سجنتهم الحرب على
الجبهات ،من بينهم دورتا ُالخدمة
رق ـ ــم  102و ،103ودورات أخ ـ ــرى
ج ــاء ت بـعــدهـمــا ،ال نـهــايــة مـعــروفــة
ألوجاع عناصرها.
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الطالق الشفهي
صدام جديد بين السيسي واألزهر
القاهرة ــ جالل خيرت
ضمن بوادر أزمة جديدة بني الرئاسة املصرية
ومؤسسة «األزه ــر الشريف» برئاسة اإلمــام
األكـ ـب ــر أحـ ـم ــد ال ـط ـي ــب ،أع ـل ـن ــت «ه ـي ـئ ــة ك ـبــار
العلماء» ،فــي بيان أصــدرتــه أمــسّ ،أن الطالق
ش ـف ـه ـيــا ً «م ـس ـت ـقــر ع ـل ـيــه م ـن ــذ ع ـه ــد ال ـن ـب ــي»،
معارضة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي
ال ــذي دعــا فــي  24كــانــون الـثــانــي املــاضــي إلى
إص ــدار قــانــون يحظر الـطــاق بهذا األسـلــوب،
مبررًا الحاجة إلى ذلك بارتفاع نسبة الطالق
التي وصلت إلى  %40داخل املجتمع املصري.
املشرع املصري قد ّ
ّ
أقر قبل عقود طويلة
وكان
عقوبة جنائية ،تصل إلى الحبس ،على الزوج
ّ
الــذي يطلق زوجته شفهيًا من دون أن يوثق
الطالق .لكن مشكلة عجز الزوجة عن إثبات
تطليقها من زوجها تعود إلى اشتراط القانون
وجود شهود على الطالق الذي يضطر الزوج
بموجبه إلــى ســداد نفقة على الزوجة املطلقة
وأبنائها.
موقف الطيب املعارضة لدعوة السيسي ،والذي
صدر من خالل بيان «هيئة كبار العلماء» ،هو
األول من نوعه لألزهر في معارضة السلطة
مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة .ورغ ــم ّأن الـشـيــخ أحمد
الـطـيــب ك ــان م ــن ش ــرك ــاء « 30يــون ـيــو» الــذيــن
س ــان ــدوا الـسـيـســي ف ــي ع ــزل الــرئ ـيــس محمد
مــرســي فــي صيف  ،2013فـ ّ
ـإن الـعــاقــات بني
االثـنــن شـهــدت تــوتـرًا على مــراحــل ،لكنها لم
تصل إلى الصدام املباشر ،كما بدا أمس.
ومن دالالت تصاعد حدة التوترّ ،أن السيسي
كان قد انتقد في قضية الطالق شيخ األزهر
مباشرة .وتوجه اليه ،خالل االحتفال بذكرى
ً
عيد الشرطة الشهر املاضي ،قائال بالعامية:
«وال إيه يا فضيلة اإلمام؟ ...تعبتني يا فضيلة
اإلمام».

ّ
مرحلة جديدة من التوتر
في العالقات بين السيسي
واألزهر وصلت إلى «الصدام» أخيرًا.
ويأتي ذلك على خلفية «قضية
الطالق الشفهي» بعد رفض
المؤسسة الدينية دعوة الرئيس
المصري إلى إصدار قانون يحظر
الطالق بهذا الشكل

«هيئة كبار العلماء»:
الطالق شفهيًا مستقر عليه
منذ عهد النبي

لكن وفــق املتابعة ،يبدو ّأن هناك تراكمًا في
ال ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن .ف ــرغ ــم ّأن الــرئ ـيــس
امل ـص ــري يــذكــر ف ــي خ ـطــابــاتــه وك ـل ـمــاتــه دور
الشيخ أحـمــد الطيب حــن يــدعــو إلــى «تجديد
ال ـخ ـط ــاب ال ــديـ ـن ــي» ،فـ ــإن ال ـس ـي ـســي كـ ــان قــد
عـ ّـن بعد وصــولــه إلــى الــرئــاســة الشيخ أسامة
األزهــري مستشارًا للشؤون الدينية ،وصار
األخير هو املعني األول بملف «تجديد الخطاب
الديني» منذ عــدة أشـهــر ،وســط تجاهل لــدور
األزه ــر الــذي ال يملك الرئيس الـحــق فــي إقالة
إمامه األكبر ،ألن هذا املنصب هو الوحيد الذي
ال يخلو إال بوفاة صاحبه أو تقديم استقالته.
ُويشار إلى أن األزهر ناقش قبل عدة أشهر آلية
اختيار اإلمام األكبر مع تحديد ّ
سن لتقاعده
عندما يبلغ ثمانني عــامــا ،وهــو الـقــانــون الــذي
يعني فــي حــال إق ــراره اسـتـمــرار الطيب على
رأس املؤسسة الدينية لنحو عقدين مقبلني.
وأكــدت الهيئة ،في بيانها أمس ،أنها «ترى أن
ظاهرة شيوع الطالق ال يقضي عليها اشتراط
اإلشهاد أو التوثيق ،ألن الزوج املستخف بأمر
الطالق ال يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي
لـتــوثـيــق ط ــاق ــه ،عـلـمــا ب ــأن ك ــاف ــة إح ـص ــاءات
ال ـط ــاق امل ـع ـلــن عـنـهــا مـثـبـتــة ومــوث ـقــة سـلـفــا،
إم ــا ل ــدى امل ــأذون أو أم ــام ال ـقــاضــي» .وتابعت
أن «الـعــاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في
رعاية الشباب وحمايتهم من املـخــدرات بكل
أنواعها وتثقيفهم ...والـفــن الـهــادف والتعليم
الجاد والدعوة الدينية الجادة» .ورغم إصرارها
على شرعية الطالق شفهيًا ،فإن الهيئة أكدت
أن «من حق ّ
ولي األمر (أي رئيس الدولة هنا)
شــرعــا أن يتخذ مــا يـلــزم مــن إجـ ــراءات لسنّ
تـشــريــع يكفل تــوقـيــع عـقــوبــة تـعــزيــريــة رادعــة
على من امتنع عن التوثيق (للطالق الشفوي)
أو مــاط ــل ف ـي ــه ،ألن ف ــي ذل ــك إضـ ـ ــرارًا بــامل ــرأة
وبحقوقها الشرعية».

تقرير

شركات إسرائيلية تعمل في السعودية واإلمارات
ن ـش ــر م ــوق ــع م ـج ـلــة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ ب ـيــزن ـيــس وي ــك»
األمـيــركـيــة تحقيقًا صـحــافـيــا ،فــي نـهــايــة األسـبــوع
املاضي ،يكشف في تفاصيله كيفية عمل شركات
التقنية اإلسرائيلية داخل كل من اململكة السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة .وبدءًا من مقولة إن
«الصفقات الجيدة وسياسة اإلنكار ّ
يكونان حلفاء
جيدين» ،سرد ّ
معدا التقرير ،الصحافيان جوناثان
فـيــرزيـجــر ،وبيتر وال ــدم ــان ،كيف أن شمويل بــار،
الرجل الذي عمل في املخابرات اإلسرائيلية ملدة تزيد

على ثالثني عامًا وخرج من الخدمة الحكومية عام
 ،2003وجد فكرة مشروع ّ
حولها إلى شركة أطلق
عليها اسم «إنتوفيو  ،»IntuViewعملها األساسي
هو التنقيب في «اإلنترنت الخفي» أو املظلم ،ليجد
نفسه بعد عامني يبيع السعوديني خدماته.
و« »IntuViewهــي النسخة اإلسرائيلية للشركة
األم ـيــرك ـيــة «بــاالن ـت ـيــر ( »Palantirمـتـعـهــد األم ــن
الـسـيـبــرانــي ل ـ ـ ــ«وادي ال ـس ـي ـل ـي ـكــون») .وب ـعــدمــا بــاع
ب ـ ــار خ ــدم ــات ــه إل ـ ــى الـ ـش ــرط ــة والـ ـجـ ـي ــش ووكـ ـ ــاالت

السعوديون هم من بادروا إلى التواصل مع الشركات اإلسرائيلية (أرشيف)

االستخبارات في نواحي أوروبا والواليات املتحدة،
ً
وصلته رسالة مفاجئة فحواها أن مـســؤوال رفيع
املستوى فــي السعودية دعــاه إلــى مساعدتهم في
«محاربة اإلرهابيني».
ه ــذا امل ـثــال ك ــان واحـ ـدًا مــن ن ـمــاذج أخ ــرى عرضها
التحقيق عن ازدهار التجارة والتعاون التكنولوجي
واألم ـن ــي بــن إســرائ ـيــل وع ــدد مــن الـ ــدول الـعــربـيــة،
خاصة الخليجية .يقول بار« :إذا كانت الدولة ال تكن
عـ ً
ـداء إلســرائـيــل ،ونستطيع مساعدتها؛ فسنفعل
ذل ــك ،باستثناء ســوريــا ولـبـنــان وإي ــران وال ـعــراق».
ويتابع أنــه فــي عــام  ،2012اخترقت مجموعة من
القراصنة نظام شركة «أرامكو» السعودية ،وآنذاك
ُ
استدعي خبراء إسرائيليون لحل العطل.
بجانب الخدمات األمنيةُ ،يظهر التحقيق تطورات
أخ ــرى على صعيد مبيعات األسـلـحــة ،وذل ــك عبر
زيـ ـ ـ ــارات ع ــرب ـي ــة إلـ ــى ش ــرك ــة «ال ـب ـي ــت  »Elbitفــي
نيوهامشر في الواليات املتحدة ،وهي أكبر شركة
إســرائـيـلـيــة خــاصــة إلن ـتــاج أنـظـمــة ال ــدف ــاع ،لـكــن مع
تـعــديــل طـفـيــف ،ه ــو أن ــه عـنــدمــا يــأتــي «ع ـم ــاء من
ال ـك ــوي ــت أو ق ـطــر أو ال ـس ـع ــودي ــة ،ي ـطـ ّـهــر امل ــدي ــرون
املبنى من عالمات الشركة والخرائط اإلسرائيلية
والكتابات العبرية».
(األخبار)
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ّ
ّ
منزل الغنوشي يتحول إلى «محجة جزائرية»
تقرير

ّ
تحول منزل راشــد الغنوشي
إل ــى م ــا يـشـبــه ال ـم ـحـ ّـج ألب ــرز
الشخصيات ال ـجــزائــريــة ،في
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة كـ ــانـ ــت أو فــي
المعارضة ،وذلك في وقت
ت ـت ـبــايــن ف ـيــه قـ ـ ــراءات تلك
الزيارات
الجزائر ــ محمد العيد
يـ ـحـ ـظ ــى زع ـ ـيـ ــم «ح ـ ــرك ـ ــة ال ـن ـه ـض ــة»
الـتــونـسـيــة راش ــد الـغـنــوشــي بتقدير
ك ـب ـيــر م ــن ق ـب ــل ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــزائ ــري
عبد العزيز بوتفليقة ،الــذي يحرص
على لقائه دوري ــا ،إلــى الــدرجــة التي
ب ــدأت معها تـطــرح الـتـســاؤالت حول
املـغــزى مــن تـكــرار زيــاراتــه للعاصمة
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة .وب ـ ـعـ ــد نـ ـح ــو أسـ ـب ــوع
م ــن اس ـت ـق ـبــال زع ـيــم حــركــة النهضة
الـتــونـسـيــة ف ــي مـنــزلــه ف ــي الـعــاصـمــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة مل ــدي ــر ديـ ـ ـ ــوان ال ــرئ ــاس ــة
الجزائرية أحمد أويحيى ،التقى قبل
أيام بعبد الــرزاق مقري ،وهو رئيس
«حـ ــركـ ــة م ـج ـت ـم ــع الـ ـسـ ـل ــم ـ ـ ـ ح ـم ــس»
املحسوبة على التيار اإلســامــي في
الـجــزائــر والناشطة فــي إط ــار «هيئة
الـ ـتـ ـش ــاور واملـ ـت ــابـ ـع ــة» (أبـ ـ ـ ــرز تـكـتــل
مـ ـع ــارض ف ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر) ،م ــا أع ـطــى
االنـ ـطـ ـب ــاع ب ـ ــأن ه ـ ــذه الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،مـثــل
سابقاتها ،تدخل في إطار الوساطات
امل ـك ـث ـف ــة الـ ـت ــي ت ـق ـت ــرح ـه ــا الـ ـج ــزائ ــر
إليجاد مخرج لألزمة الليبية.
غير أن تأويالت أخرى رافقت الزيارة
بسبب تزامنها مع استعداد األحزاب
اإلسالمية في الجزائر لخوض غمار
االنـتـخــابــات التشريعية امل ـقــررة في
أي ــار/م ــاي ــو امل ـق ـب ــل ،ومـجـيـئـهــا بعد
لقاءات متكررة أجراها زعيم «حركة
النهضة» مع املسؤولني الجزائريني،
أبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــم ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز
ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة .ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ال ـخ ــاص
ط ــرح ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـس ــاؤالت حــول
طبيعة الـلـقــاء ومــا إذا كــان لــه عالقة
ب ـن ـقــل رس ــائ ــل م ـع ـي ـنــة ب ــن الـسـلـطــة
الجزائرية وأحزاب املعارضة ،خاصة

تخشى الجزائر من أن تسهم تكتالت إسالمية في إعادة االستقطاب األيديولوجي إلى البالد (أرشيف)

أن قـ ـن ــوات الـ ـت ــواص ــل ب ــن ال ـطــرفــن
صارت محدودة للغاية في السنتني
األخ ـي ــرت ــن ،بـسـبــب اع ـت ـقــاد السلطة
في الجزائر أن املعارضة باتت تحمل
خ ـطــابــا رادي ـكــال ـيــا غ ـيــر م ـق ـبــول ،في
حـ ــن ت ـن ـت ـقــد املـ ـع ــارض ــة م ـم ــارس ــات
السلطة واسـتـفــرادهــا بــالــرأي وغلق
كافة قنوات الحوار معها.
وم ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد ي ـ ـ ـعـ ـ ــزز ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ه ــو
م ـســارات الــوحــدة الـتــي أعلنت عنها
األحزاب اإلسالمية في الجزائر قبيل
االن ـت ـخ ــاب ــات؛ ف ـقــد انــدم ـجــت «حــركــة
مجتمع السلم» مع «جبهة التغيير»،
وت ـحــال ـفــت أي ـض ــا ح ــرك ــات «ال ـع ــدال ــة
وال ـت ـنـم ـيــة» و«ال ـن ـه ـضــة» و«ال ـب ـنــاء»
فــي إطــار تكتل انتخابي أطلق عليه
«االتـحــاد من أجــل النهضة والعدالة
والـ ـبـ ـن ــاء» .وجـ ـ ــاءت ه ــذه ال ـت ـك ـتــات،

خ ــاص ــة ب ــن «حـ ـم ــس» و«ال ـت ـغ ـي ـيــر»
بعد مسار تفاوضي طويل ،ساهمت
فـيــه وس ــاط ــات م ــن الـ ـخ ــارج ،أبــرزهــا
وساطة الشيخ راشد الغنوشي الذي
ي ـع ـ ّـد م ــن أص ــدق ــاء ال ــراح ــل مـحـفــوظ
نحناح ،مؤسس «حمس» ،املحسوبة
فكريًا على تيار «اإلخوان املسلمني»،
والتي انقسمت بعد وفاته وخرج من
رحمها عــدة أح ــزاب ،أبــرزهــا «جبهة
التغيير».
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة إلـ ــى
أن ال ـس ـل ـطــة ف ــي الـ ـج ــزائ ــر تـنـتــابـهــا
مخاوف من أن تسهم هذه التكتالت
اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي إع ـ ـ ــادة االس ـت ـق ـطــاب
األيديولوجي إلــى الـبــاد ،خصوصًا
أن الـ ـج ــزائ ــر ال ت ـ ــزال ذاك ــرتـ ـه ــا حـيــة
بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واألمنية الخانقة التي شهدتها في

سنوات التسعينيات وبداية األلفني،
وان ـت ـه ــت ب ـم ـســار م ـصــال ـحــة وطـنـيــة
أنهى حالة العنف في البالد .ويكون
ال ـ ــره ـ ــان عـ ـل ــى الـ ـغـ ـن ــوش ــي فـ ــي ه ــذه
الحالة ،بما يمتلكه مــن ثقل وتأثير

ّهناك رأي يقول
إن الزيارات المتكررة تدخل في
إطار القضية الليبية
على الحركة اإلسالمية في الجزائر،
للمساعدة فــي أن ال ينحرف خطاب
املعارضة (خــاصــة اإلسالمية منها)
إلى الراديكالية.
ب ـعــض هـ ــذه ال ـت ـح ـل ـيــات ،رغـ ــم أنـهــا
ّ
تـنـطـلــق م ــن م ــؤش ــرات واق ـع ـي ــة ،ف ــإن
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــس» ت ـت ـح ـف ــظ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وهـ ــي

تـتــوجــس دائ ـمــا مــن مـحــاولــة ربطها
بـحــركــات أو تنظيمات فــي ال ـخــارج،
وتــؤكــد أنـهــا «ح ــزب وطـنــي لــه عالقة
بــأحــزاب وشخصيات فــي العالم في
إطار سيادة مواقفه واستقالليتها».
وك ــان ــت ت ـح ــرص أي ـض ــا ف ــي املــاضــي
على نفي أي ارتباط بالتنظيم العاملي
لــإخــوان املسلمني ،وتشير فقط إلى
أن هذا االرتباط ،إن ُوجد ،فهو «فكري
فـقــط ،وال عــاقــة لــه بالشأن الداخلي
الجزائري».
ويـ ـق ــول ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ــوط ـن ــي فــي
«ح ـ ـمـ ــس» نـ ــاصـ ــر حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدادوش ،فــي
ّ
تـصــريــح إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن «راش ــد
الغنوشي ليس لــه عالقة بالقضايا
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ــرك ــة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر( ،لـ ـك ــن)
األكـيــد أنــه يباركها ويتمنى لها أن
تـنـجــح ملـصـلـحــة الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة
والـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاد» .وي ـ ـض ـ ـيـ ــف ب ـخ ـص ــوص
لقاءات الغنوشي بالرئيس بوتفليقة
واحـتـمــال نـقــل بـعــض الــرســائــل منه:
«ال توجد رسائل متبادلة بني الحركة
وال ـس ـل ـطــة ،وال ـحــركــة ال تـحـتــاج إلــى
وســاطــات فــي ذل ــك ،بــل هــي منفتحة
على كــل مكونات الحياة السياسية
في البالد ،وعندما تكون لنا أجندات
م ـع ـي ـنــة وف ـ ــق رؤيـ ـتـ ـن ــا وبــرنــام ـج ـنــا
ال ـس ـيــاســي فــإن ـنــا نــأتــي ال ـب ـيــوت من
أبــواب ـهــا ،ولـيـســت لـنــا الـعـقــدة فــي أن
نلتقي بمن نشاء».
أم ـ ــا ع ــن أسـ ـب ــاب زي ـ ـ ــارة مـ ـق ــري إل ــى
ت ـ ــون ـ ــس ،ف ـ ـيـ ــرى حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدادوش أن ـه ــا
«تـ ــأتـ ــي ض ـم ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات امل ـت ـع ــددة
الـ ـع ــادي ــة ،ف ـل ـنــا ب ــروت ــوك ــول ت ـع ــاون
ب ــن ح ــرك ــة مـجـتـمــع ال ـس ـلــم وحــركــة
الـنـهـضــة ،وه ــو لـقــاء ج ــاء فــي سياق
النشاطات الــدولـيــة لرئيس الحركة
ف ــي إطـ ــار مـنـتــدى ك ــواالمل ـب ــور للفكر
وال ـح ـضــارة بــاعـتـبــاره األم ــن الـعــام
لــه ،فــي مـحــاولــة الستضافة املؤتمر
ال ـس ـنــوي الـ ـ ــدوري لـلـمـنـتــدى الـسـنــة
ّ
املـقـبـلــة فــي ت ــون ــس» ،مـسـتــدركــا بــأن
«ذلك ال يمنع من التعاون والتنسيق
في القضايا الدولية واإلقليمية التي
ت ـه ـ ّـم ال ـب ـلــديــن ،وتــوظ ـيــف عــاقــاتـنــا
الـخــارجـيــة فــي ذل ــك ،عـلــى اعـتـبــار أن
امللف الليبي يمثل عمقًا استراتيجيًا
لنا جميعًا».

مقالة تحليلية

المغرب ...نحو غزو األسواق األفريقية
لينا كنوش
وافقت القمة األفريقية ،التي ُعقدت في  30كانون الثاني/يناير املاضي
في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا ،على عودة اململكة املغربية إلى االتحاد
األفريقي ،بعدما كانت قد انسحبت من منظمة الوحدة األفريقية في عام
 ،1984احتجاجًا على اعتراف املنظمة بالجمهورية العربية الصحراوية
الديموقراطية التي ترفض السيادة املغربية على الصحراء الغربية.
وق ــد استبشر الكثير مــن وســائــل اإلع ــام خـيـرًا بـهــذه ال ـعــودة (فبعض
ً
مثال ّ
عدها انتصارًا للمغرب) ،خصوصًا في ما يتعلق بحلحلة
املراقبني
ً
ملف الصحراء الغربية ومستقبل أفريقيا بعد ذلك .إال أن كال من األطراف
املعنية ،أي الجزائر والجمهورية الصحراوية من جهة واملغرب من جهة
يفسر هذا ّ
أخرىّ ،
التطور ،الذي يحظى باهتمام إعالمي واسع ،ملصلحته.
فالرباط ترى أن قبول عضويتها مجددًا في االتحاد ،بعد حملة دبلوماسية
مكثفة دام ــت لعشر س ـنــوات ،أتــت بــا قيد أو ش ــرط ،فيما تــرى الجزائر
ّ
تنضم (فمصطلح «العودة»
والجمهورية الصحراوية ّأن الرباط في الحقيقة
غير دقيق بالنسبة إلى املسؤولني الجزائريني) إلى منظمة جديدة تعترف
بـسـيــادة الجمهورية العربية الـصـحــراويــة الديموقراطية على الصحراء
الغربية.
ولكن هذا النزاع ،كغيره من امللفات التي ّ
تهدد استقرار أفريقياُ ،يظهر عجز
االتحاد األفريقي عن توفير املوارد الالزمة لحل األزمات أو إيجاد املخارج
لها .فسعيًا إلــى تبني نهج مختلف عن ذاك الــذي اتبعته منظمة الوحدة
األفريقية ،التي بدت قليلة التأثير ،حاول قادة الدول األفريقية إطالق سياسة

جديدة للقارة السمراء ذات أهــداف سياسية أكثر تواضعًا من السابق،
لكنها ّ
مدعمة بأجهزة تبدو أكثر فعالية ،مثل املفوضية والبرملان األفريقيني
ومجلس السلم واألمن .ولكن إضافة إلى الصراعات الداخلية لتولي قيادة
االتحاد (تغطي ثالث دول ،هي نيجيريا ،جنوب أفريقيا والجزائر 60 ،في
املئة من ميزانية االتـحــاد األفــريـقــي) ،يبدو االتـحــاد األفريقي ،تمامًا كما
منظمة الوحدة األفريقية سابقًا ،عديم الفعالية .ففي حالتي ساحل العاج
ً
وليبيا مثال ،أثبت االتحاد عجزه وانكشفت انقساماته الداخلية أمام فرنسا
التي فرضت «تسوية» سياسية بالقوة .كذلك ،فإن االتحاد األفريقي عاجز
ّ
حل مللف الصحراء الغربية ،خصوصًا مع ّ
تمسك املغرب
أيضًا عن إيجاد
والجزائر بموقفيهما .فالرباط ترى أن انضمامها إلى االتحاد ال يتناقض
مع ّ
ضم الصحراء الغربية إلى أراضيها ،فيما تتوقع الجزائر والجمهورية
الصحراوية من خصمهما املغربي أن يحترم مبادئ االتـحــاد األفريقي
الذي يعترف بحق سكان الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم.
لالتحاد األفريقي غاية رسمية هي تعزيز العالقات بني دولــه األعضاء،
ولكن واقع الحال يشير إلى أن املصالح املتعددة لكل دولة تطغى على النيات
الحسنة التي ُولدت ّإبان النضال ضد االستعمار بهدف تعزيز موقع الدول
األفريقية في مواجهة القوى العاملية ،ومــا «ع ــودة» املغرب الصاخبة إلى
االتحاد سوى دليل ساطع على ذلك .فسياسة «املقعد الخالي» التي اتبعتها
الرباط لم تـ ّ
ـؤد إلى النتائج املتوقعة (أي طرد الجمهورية الصحراوية من
منظمة الوحدة األفريقية) ،ويبدو أن عــودة املغرب إلى االتحاد األفريقي،
ُ
التي تـصـ َّـور على أنها انـتـصــار ،لها أسبابها املتعلقة بالسياق الحالي.
ففي الواقع ،وإضافة إلى رغبة املغرب في الخروج من العزلة الدبلوماسية

األفريقية ،تأتي هذه املبادرة تتويجًا لسياسة الرباط االقتصادية الطموحة
في القارة األفريقية.
وفق صحيفة «لوموند» الفرنسية ،التي تحدثت عن «إمبراطورية محمد
السادس األفريقية» في عددها الصادر في  27كانون الثاني/يناير ،2017
يسعى املغرب إلى توسيع رقعة نفوذه في أفريقيا .وقد أعلنت الصحيفة
نفسها في حزيران/يونيو من العام املاضي أن املغرب بات املستثمر الثاني
على صعيد القارة بعد جنوب أفريقيا ،واملستثمر األول في غرب أفريقيا،
كذلك فإنه يواصل غزوه االقتصادي لشرق القارة .فاملغرب ّ
يصدر  5.2في
املئة من إنتاجه ،أي ما يعادل  1.8مليار دوالر ،إلى السوق األفريقية ،إضافة
إلى تفوقه في صناعة السيارات ،محرزًا  90في املئة من اإلنتاج األفريقي
في هذا املجال .لــذا ،بفضل نجاحاته االقتصادية ،يعود املغرب بثقة إلى
االتحاد األفريقي في ّ
جو من التنافس مع الجزائر ،التي تسجل ً
أداء ضعيفًا
في ميدان املنافسة االقتصادية األفريقية ،بالرغم من التقدم الذي أحرزته
في خالل منتدى االستثمار األفريقي في كانون األول/ديسمبر املاضي.
ولتحقيق خــرق التعاون وتطويره بني دول الجنوب ،تسعى الجزائر في
مقاربتها إلــى تعزيز املنتج املحلي وفـتــح فــرص جــديــدة للتصدير ،بما
يتالءم مع األهــداف املنشودة في سياسة التنمية االقتصادية الخماسية
(.)2019-2015
ّ
في الــواقــع ،يشكل االتـحــاد األفريقي ساحة تنعكس فيها عالقات القوة
بني الدول األفريقية ،وال سيما من حيث َّ
املقدرات االقتصادية والعسكرية.
وبالتاليُ ،يخشى أن يستمر الشلل في االتحاد ما دامت دوله األعضاء تتبع
استراتيجيات أنانية على حساب مصالح األفريقيني املشتركة.
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إعالنات
◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـمــزيــد م ــن األس ـ ــى ن ـن ـعــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
الدكتور
رغيد كاظم الصلح
عضو مجلس أمناء املنتدى القومي
العربي
والده املرحوم كاظم منح الصلح
والدته يسر كامل الصلح
زوجته كميليا فوزي
ابنته :لينا زوجة أندرو مورتيمر
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :خ ـ ـلـ ــدون وه ـ ـنـ ــاء أرمـ ـل ــة
امل ـ ــرح ـ ــوم سـ ـع ــد الـ ــديـ ــن حـشـيـشــو
واملرحومة نوال
ولدا شقيقه :ينال ونائلة
أوالد شقيقته :كامل ،سالم وليلى
زوجة الدكتور علي خالد أبو علفا
أع ـ ـمـ ــامـ ــه :الـ ــرئ ـ ـيـ ــس تـ ـق ــي الـ ــديـ ــن،
رئيس بلدية بيروت السابق عادل
والدكتور عماد
عـمــاتــه :املــرحــومــات بـسـيـمــة ،ليلى
ونزار
خـ ــااله :امل ــرح ــوم ــان عـفـيــف الصلح
ومنيف الصلح
تقبل التعازي فــي الثاني والثالث
يومي اإلثنني والثالثاء  6و 7شباط
 2017فـ ــي قـ ــاعـ ــة نـ ـ ـ ــادي خــري ـجــي
الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـح ـمــرا ،من
ال ـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل الـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــح ،فـ ـ ـ ــوزي،
حـ ـشـ ـيـ ـش ــو ،مـ ــورت ـ ـي ـ ـمـ ــر ،الرسـ ـ ـ ــن،
رم ـض ــان ،ال ـح ـســامــي ،م ـك ــاوي ،أبــو
ع ـل ـف ــا ،األن ـ ـسـ ــي ،امل ـ ـقـ ــدم ،ال ـع ـط ــار،
شـ ــاهـ ــن ،بـ ــاشـ ــا ،املـ ــال ـ ـكـ ــي ،ع ــرف ــة،
الجوهري ومجذوب.
رقدت على رجاء القيامة
ليلى زيدان ضاهر زيدان
أرملة املرحوم ميشال شارل أسود
أب ـنــاؤهــا األس ـت ــاذ ش ــارل وزوج ـتــه
ماري تريز الهاشم وعائلتهما
املـ ـهـ ـن ــدس سـ ـي ــرج وزوج ـ ـتـ ــه غ ــادة
الديك وعائلتهما
الـ ـن ــائ ــب املـ ـح ــام ــي زيـ ـ ــاد وزوجـ ـت ــه
املحامية ملياء قضيب وعائلتهما
إبنتها ديان زوجة املهندس الياس
الحاج وعائلتهما (في املهجر)
شـقـيـقــاهــا امل ـحــامــي جـ ــورج زي ــدان
زيدان وعائلته
سليم زيدان زيدان وعائلته
شـقـيـقـتـهــا ع ــائ ــدة أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
الدكتور إرنست أبو حنا وعائلتها
وانسباؤهم ينعونها اليكم
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 6
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الجاري
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء في صالون كنيسة
السادسة
ّ
مار مارون ،الجميزة.
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضاء الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
املربي األستاذ
عمار ّ
نعيم ّ
الشعار (أبو زياد)
زوج ـ ـتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ع ـف ــت ضــاهــر
ّ
الشعار
ولـ ــداه :األس ـتــاذ زي ــاد زوج ـتــه مايا
شفيق واكد واملهندس شادي
ش ـق ـي ـق ــاه :املـ ــرحـ ــوم امل ــرب ــي وه ـيــب
والشيخ كمال
شقيقته :املرحومة املربية فطينة
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الجمعة املوافق في  3شباط .2017
تقبل التعازي يوم االثنني  6الجاري
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
ً
مساء في عيناب
ولغاية السادسة
ـ القاعة العامة ،ويــوم األربـعــاء في
 8الجاري في دار طائفة املوحدين
الدروز ـ بيروت من الساعة الحادية
ع ـشــرة صـبــاحــا ول ـغــايــة الـســادســة
ً
مساء.
لكم من بعده طول البقاء
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل الـ ـشـ ـع ــار ،آل واك ـ ــد،
وعموم أهالي عيناب

◄ إعالنات رسمية ►

ي ـن ـع ــى املـ ــركـ ــز امل ـ ــدن ـ ـ ّـي ل ـل ـم ـب ــادرة
ّ
الوطنية
بمزيد من األسى والحزن
الدكتور رغيد كاظم الصلح
ّ
املؤسس في "املركز"،
العضو
ّ
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ والـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق
واملناضل
ُ
تقبل التعازي اإلثنني والثالثاء6 ،
و 7شباط ،في قاعة نادي خريجي
الـجــامـعــة األم ـيــركـ ّـيــة ،ال ـح ـمــرا ،من
الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر إل ــى الـســابـعــة
ً
مساء.
ّ
ي ـت ـقــدم "امل ــرك ــز" م ــن عــائ ـلــة الـفـقـيــد
ّ
ومحبيه بخالص العزاء
وأصدقائه
وأصدق املواساة.

ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة
دار ال ـن ــدوة إل ــى الـشـعــب اللبناني
واألمة العربية
املناضل واملفكر
الدكتور رغيد الصلح
ال ــذي واك ــب الـ ــدار مـنــذ انطالقتها
ً
محاضرًا ومشاركًا وفــاعــا فــي كل
أنشطتها وفعالياتها.
تقبل التعازي فــي الثاني والثالث
يومي اإلثنني والثالثاء  6و 7شباط
 2017فـ ــي قـ ــاعـ ــة نـ ـ ـ ــادي خــري ـجــي
الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـح ـمــرا ،من
ال ـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العامالن البنغالدشيان
MOHAMMAD BACCU
SHAMIM MIA
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،االت ـ ـص ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/331175
غادر العامل األثيوبي

TESFAYE WELDEGIYORGIS MENGESHA

من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،االتصال على الرقم 03/430423

غادر العامل البنغالدشي
KAZAL MIAH
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،االتصال على الرقم 70/139140
غادرت العاملة البنغالدشية
NAJU BEGUM
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
03/088388

Tender Reference: CWL/SYS/0317/1617

Concern Worldwide intends to award a one year contract for medical insurance services for its
staff members (around 70 employees) all over Lebanon. The tender dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleelmadani.org the deadline for submission of tenders is 12:00pm on February 13, 2017.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

شقة ممتازة للبيع .القامطية (الجبل)،
الطابق ( ،)3مساحة 110م
 4غرف ومنتفعاتهم ،فوقها تراس 180م
مسقوف قرميد .موقف وبرئ مياه.
ت 03- 70 12 72
نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

دعوة الجمعية العمومية العادية
يدعو مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ،السادة األعضاء
لحضور الجمعية العمومية العادية التي تعقد في مركز النقابة في جلستها
األولى في تمام الس��اعة الحادية عش��ر قبل الظهر يوم الخميس الواقع
فيه التاس��ع من آذار  ،)2017/3/9( 2017وفي حال عدم اكتمال النصاب
تكون الجمعيّة مدعوة حكماً للمرة الثانية إلى اإلجتماع في مركز النقابة
الس��اعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفس��ه ،ويكون النصاب قانونياً بمن
حضر.
مس��ددا
يش��ترط لحض��ور الجمعية العمومي��ة أن يكون العضو الحاضر
ً
اشتراكاته السنوية لعام .2016
جدول األعمال

 1ـ المصادقة على الموازنة للسنة المالية .2017
 2ـ تعديل المواد  14و 15من النظام الداخلي.
السر
أمين ّ

بيار رزق
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النقيب

سليم عبد الباقي

إعالن بيع للمرة الثالثة

صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
ً
العينية بتاريخ  98/3/23و  99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مائتي وخمسني
الف د .اميركي باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4 /5221الشياح:
مساحته  510م 2سفلي ثاني ـ ـ مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق
عـلــى الــواقــع بــاالضــافــة ال ــى وج ــود تـعــد عـلــى ه ــذا الـقـســم بـبـنــاء خ ــزان مـيــاه للعقار
بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ تخطيط باملرسوم  970 /14424ـ ـ
يشترك بملكية الحقوق  1و 3Aو  3وما ورد على القسم االول وضع يد قرار 96/26
وقرار ايداع رقم  96 /25ينتفع باملرور على العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968 /11431ـ ـ ويقع ضمن ارتفاق املطار ـ ـ اشارة امتياز للخزينة بضريبة
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تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في  2017/2/21الساعة الحادية عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما عليه وخالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن ورسم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء اس ـعــار الع ـمــال ان ـشــاء سياج
حــول املساحة املخصصة النشاء محطة
تحويل رئيسية ضمن حــرم مطار رفيق
الحريري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.

ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/2/24عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/1/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 152

18

االثنين  6شباط  2017العدد 3098

رياضة

شهدت
مباراة اإلخاء
والنبي
شيت أحداثًا
مؤسفة
(هيثم
الموسوي)

الكرة اللبنانية

مطاردات واعتداءات على الحكام تهدد الدوري
جاءت نهاية األسبوع الخامس
عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم
سوداء ،مع سلسلة من االعتداءات على
الحكام ،بدأها في زغرتا قائد فريق
االجتماعي وائل ّبياض وانتهت في
ساحة بحمدون مع مطاردة جمهور
اإلخاء األهلي عاليه حكام مباراتهم
مع النبي شيت ،ليبقى حكام لبنان من
دون حماية أو غطاء ّ
يؤمن لهم أبسط
مقومات قيادة المباريات
عبد القادر سعد
مـ ــاذا يـنـتـظــر االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ل ـك ــي يـ ـض ــرب ب ـي ــد مـ ــن حــديــد
ويـ ــوقـ ــف م ـس ـل ـســل االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات عـلــى
الحكام؟
مــاذا ينتظر املـســؤولــون قبل أن يقفوا
وقـفــة جــريـئــة فــي وج ــه كــل مــن يسعى
الـ ــى تـغـطـيــة أخ ـط ــائ ــه وف ـش ـلــه بــإل ـقــاء
اللوم على الحكام؟ صحيح أن الحكام

األنصار يقيل بيسيتش
عقدت الهيئة اإلداري ــة لنادي األنـصــار اجتماعًا طارئًا
برئاسة رئيسها نبيل بدر ،وحضور معظم األعضاء،
وصدر عنها البيان اآلتي:
قــررت الهيئة اإلداري ــة فسخ العقد مع املــدرب الصربي
زوران بـيـسـيـتــش وت ـم ـنــت ل ــه ال ـتــوف ـيــق ف ــي مـسـيــرتــه
املستقبلية .كما قــررت الهيئة اإلداري ــة تكليف املــدرب
سامي الشوم بمهمات املدير الفني ،وخاصة أنه حائز
ش ـهــادة  Aالـتــدريـبـيــة مــن االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ،وتعيني
املدرب بالل زغلول الحائز أيضًا شهادة  Aمساعدًا له ملا
يمتلكه من خبرة ،ونظرًا إلى النتائج الجيدة التي حققها
مع فريق الشباب ،وإعطاءهما كامل الصالحيات.

وصحيح أن أخطاءهم في
يخطئون،
ّ
بعض األحـيــان مــؤثــرة ،لكن هل يمكن
أن ت ـصــل األم ـ ــور ال ــى م ـطــاردت ـهــم في
ال ـشــوارع وص ــدم سـيــاراتـهــم ،والسبب
هــو طــرد العــب بـقــرار صحيح ال غبار
عليه.
مــا ب ــدأ بـعــد م ـبــاراة األن ـصــار واإلخ ــاء
األهلي عاليه قبل أسابيع والتسويات
التي شهدتها القضية ،أدى الى تهديد
س ــام ــة ح ـك ــام مـ ـب ــاراة اإلخ ـ ــاء األه ـلــي
ع ــالـ ـي ــه وضـ ـيـ ـف ــه الـ ـنـ ـب ــي شـ ـي ــت أم ــس
عـلــى ملعب بـحـمــدون وال ـتــي خسرها
صاحب األرض .2 - 1
أمس ،لم ّ
األهلي
اإلخاء
جمهور
يتقبل
ّ
عاليه خـســارة فــريـقــه ،فـقــرر أن «يفش
خـلـقــه بــال ـح ـكــام» .فـفــريـقـهــم ال ــذي كــان
متأخرًا  1 - 0بهدف مبكر لالعب النبي
شـيــت مـحـمــد بــاقــر أي ــوب فــي الدقيقة
ال ـثــال ـثــة ،عـ ــادل ع ـبــر ال ـب ــرازي ـل ــي ك ــادو
بعد نصف ساعة .األمــور كانت تسير
بشكل طبيعي حتى الدقيقة  79حني
ت ـعـ ّـرض الع ــب اإلخـ ــاء ك ــادو بــالـضــرب
ل ــاع ــب ال ـن ـبــي ش ـيــت الـسـنـغــالــي بــابــا
سـيــريـنــي م ــن دون كـ ــرة ،ف ـمــا ك ــان من
الحكم علي رضــا إال أن طــرده لتتلقى
شـ ـب ــاك اإلخ ـ ـ ــاء ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي بـعــد
دقيقتني عبر سيريني نفسه وليخسر
اإلخاء املباراة .2 - 1
ّ
هنا جن جنون جمهور اإلخــاء ،وعمد
الى مطاردة الحكام في امللعب واعتدى
عليهم بالضرب بالعصي ،حيث تلقى
ال ـح ـك ـمــان املـ ـس ــاع ــدان رب ـي ــع ع ـم ـيــرات
وسامر بدر ضربتني على الرأس ،قبل
أن يـقــوم ال ــوزي ــر أك ــرم شهيب بضبط
األمور والذي لواله لكان الحكام بخبر
كان .لكن القضية لم تنتهِ عند املطاردة
في امللعب ،بل تواصلت خارجه وعلى
الطريق الدولية حيث الحقت سيارتان
بيضاء وحمراء الحكام وقامت بصدم
س ـي ــارت ـه ــم بـ ـه ــدف إي ـق ــاف ـه ــم ،ق ـب ــل أن
تتدخل العناية اإللهية وينجح الحكام
في الهرب بمساعدة عناصر من قوى
األمــن الذين أنــذروا الحكام بأن بعض
الجمهور يكمن لهم في ساحة عاليه.
فــي م ـكــان آخ ــر ،وت ـحــدي ـدًا عـلــى ملعب
املرداشية في زغرتا ،كان حكم مباراة
الـ ـس ــام زغ ــرت ــا وض ـي ـف ــه االج ـت ـمــاعــي

م ـح ـم ــد درويـ ـ ـ ـ ــش يـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـض ــرب
مــن قـبــل قــائــد فــريــق االجـتـمــاعــي وائــل
ّبياض بعد طرده في الدقيقة  .73فقائد
ال ـف ــري ــق ،ال ـ ــذي ي ـجــب أن ي ـك ــون ق ــدوة
ل ــزم ــائ ــه ،ل ــم يـتـقـبــل أن فــري ـقــه خــاســر
أم ــام ال ـســام  2 - 0بـهــدفــي الـبــرازيـلــي
ل ـي ــون ــاردو دي أول ـي ـف ـيــرا وجـ ــان جــاك
يمني ( 4و )33ليقوم بما قام به وتتلقى
شباك فريقه هدفًا ثالثًا عبر ابراهيم
سويدان في الدقيقة  ،83قبل أن يقلص
الغاني كوفي بواكيه النتيجة بعدها
بدقيقة ،ليخسر االجتماعي املباراة 1
  3وقائده لفترة طويلة.حادثتان سبقهما اعـتــداء فــي الدرجة
ال ــراب ـع ــة م ــن ق ـبــل الع ــب ف ــري ــق اإلخ ــاء
حـ ـ ــارة ح ــري ــك م ـح ـمــد ش ـ ــري ف ــي ل ـقــاء
فريقه مع الجبل مجدلبعنا ،بعدما لكم
الحكم ماهر العلي الذي كان قد طرده
بداعي الشتم ،فما كــان من الالعب إال
أن ضــربــه ،مــا أدى الــى عــدم استكمال
املباراة من قبل العلي.
ثالثة اعـتــداءات في يــوم واحــد والكرة
ف ــي م ـل ـعــب االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ف ــإم ــا أن يـتـخــذ
الـ ـ ـق ـ ــرارات امل ـط ـل ــوب ــة ل ـح ـمــايــة الـلـعـبــة

ّ
شكلت مباراة طرابلس
والنجمة نقطة مضيئة
في ظالم األسبوع الـ 15

وحـكــامـهــا مــن دون أي تـســويــات ،وإال
فعلى كرة القدم السالم.
لـكــن األس ـب ــوع الـخــامــس عـشــر لــم يكن
سوداويًا بالكامل ،فيوم السبت شهد
ّ
مباراة شكلت نقطة بيضاء حني التقى
فــري ـقــا ط ــراب ـل ــس وال ـن ـج ـمــة ف ــي أروع
مباريات الــدوري هــذا املوسم وانتهت
ملصلحة النجمة  .3 - 4سبعة أهــداف،
كـ ــل واح ـ ــد م ـن ـه ــا أجـ ـم ــل مـ ــن ال ـث ــان ــي.
مباراة خاطفة لألنفاس حتى الثواني
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األخـيــرة حــن أحــرز مــازن جمال هدف
الفوز للنجمة في الدقيقة .94
فــري ـقــان أم ـت ـعــا ك ــل م ــن شــاهــد ال ـل ـقــاء،
واألهم أنهما بقيادة مدربني لبنانيني:
جمال الـحــاج للنجمة وف ــادي العمري
لطرابلس .وال يمكن ترجيح كفة مدرب
عـلــى آخ ــر ،فــاالثـنــان أج ــادا وق ــد يكون
الحظ ابتسم للحاج أكثر من العمري
فــي ظــل الـسـيـنــاريــو ال ــذي انـتـهــت فيه
املباراة ،من دون إغفال أن مازن جمال
ً
دخــل في الشوط الثاني ( )76بــدال من
املــدافــع ماهر صبرا بعدما قــرر الحاج
لعب كــل أوراق ــه الهجومية مــع تعادل
ال ـفــري ـقــن  .2 - 2فــال ـن ـج ـمــة تـ ـق ـ ّـدم في
الشوط األول بهدف الغاني نيكوالس
كـ ــوفـ ــي وبـ ـمـ ـجـ ـه ــود رائ ـ ـ ــع م ـ ــن خ ــال ــد
ت ـكــه ج ــي ( )45وع ـ ــادل ف ــاي ــز شمسني
لطرابلس مــن كــرة رائـعــة ( )49قبل أن
ي ـت ـقــدم ص ــاح ــب األرض ع ـبــر ال ـغــانــي
كينيدي آشيا ( .)52لكن النجمة تمكن
من انتزاع التعادل بهدف أروع لحسن
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املحمد ( )63وأض ــاف ن ــادر مطر ()82
ه ــدف الـنـجـمــة ال ـث ــال ــث .وف ــي الــدقـيـقــة
األولى ،من الوقت بدل الضائع احتسب
الـحـكــم ه ــادي ســامــة ركـلــة ج ــزاء بعد
ملسة يد على قاسم الزينّ ،
سجل منها
أب ــو بـكــر امل ــل ه ــدف الـتـعــادل  .3 - 3إال
أن م ــازن ج ـمــال ان ـتــزع ال ـفــوز للنجمة
على وقع اعتراضات لصاحب األرض،
حيث إن طرابلس أخرج الكرة ملعالجة
العبه أحمد مغربي ،إال أن األخير قام
دون عالج ليرفض النجمة إعادة الكرة
ّ
وسجل الهدف الغالي.
لطرابلس،
أم ـ ـ ــس ،ك ـ ــان الـ ـصـ ـف ــاء يـ ـه ــدر نـقـطـتــن
ل ـت ـت ـق ـلــص ح ـظ ــوظ ــه ب ــال ـح ـف ــاظ عـلــى
اللقب بعد تعادله مع ضيفه الراسينغ
 1 - 1ع ـلــى مـلـعــب ص ـي ــدا ،ح ـيــث أنـقــذ
حسن هزيمة فريقه مــن الـخـســارة في
الدقيقة  90بعد تقدم الراسينغ بهدف
علي عثمان في الدقيقة  ،62علمًا بأن
الـصـفــاء خسر العـبــه عمر ال ـكــردي في
الدقيقة  49بعد طرده للخشونة.
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رياضة
السلة اللبنانية

ّ
ميروبا يصعبها على الرياضي
ع ــادت ال ــروح ال ــى مــاعــب ك ــرة السلة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــع ان ـ ـطـ ــاق م ـن ــاف ـس ــات
امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة إيـ ــابـ ــا مـ ــن ب ـطــولــة
لبنان ،حيث فاز الرياضي على ضيفه
م ـي ــروب ــا  64 - 77ب ـعــد أن كـ ــان بطل
لبنان متأخرًا فــي الـشــوط األول - 35
 ،36إثــر انـتـهــاء الــربــع األول .21 - 21
ولم تكن طريق الرياضي نحو الفوز
سهلة فــي ظــل عـنــاد أصـحــاب األرض
وقــدرت ـهــم عـلــى إحـ ــراج ضـيــوفـهــم في
فترات عديدة من املباراة التي شهدت
عودة قائد الرياضي جان عبد النور
بمشاركته للمرة األولى منذ إصابته
ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ق ـب ــل ل ـقــاء
ال ــري ــاض ــي وهــوم ـن ـت ـمــن .ول ـع ــب عبد
ً
النور  24دقيقة مسجال  10نقاط و10
متابعات.
وك ــان العــب مـيــروبــا االمـيــركــي كالفن
ك ـ ــاي ـ ــدج أف ـ ـضـ ــل م ـس ـج ــل ف ـ ــي ال ـل ـق ــاء
بـ ــرص ـ ـيـ ــد  25نـ ـقـ ـط ــة و 6ت ـ ـمـ ــريـ ــرات
حاسمة ،وأضــاف مواطناه ايمانويل
جــونــز وروب ــرت ابـشــاو  16نقطة لكل
مـنـهـمــا م ــع  7م ـتــاب ـعــات ل ـ ــأول و14
مـتــابـعــة و« 4ب ـل ــوك شـ ــوت» لـلـثــانــي،
فيما كان طوم ّ
عمار األفضل لبنانيًا
بـ  5نقاط و 3متابعات.
وع ـن ــد ال ــري ــاض ــي ،كـ ــان أم ـي ــر سـعــود

والـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري االدي امـ ـيـ ـن ــو ووائـ ـ ــل
عرقجي األفضل بـ  14نقطة لكل منهم،
مــع  5تـمــريــرات حاسمة لسعود و14
متابعة ألمينو و 7لعرقجي الذي مرر
 4كرات حاسمة ،فيما سجل الصربي

كأس العالم العربي

العهد الى ُعمان
لمواجهة فنجاء

برانكو سفيتكوفيتش  10نقاط لكل
مـنـهـمــا ،م ــع  10م ـتــاب ـعــات لـ ــأول و8
للثاني.
وه ـ ــذا ه ــو الـ ـف ــوز ال ـث ــام ــن لـلــريــاضــي
مـقــابــل  3خ ـســارات فــي املــركــز الثاني

ً
سفيتكوفيتش محاوال التسجيل في مواجهة ابشاو (سركيس يرتسيان)

مــؤق ـتــا ،فـيـمــا لـقــي م ـيــروبــا خـســارتــه
الثامنة مقابل  3انتصارات.
وتستكمل املــرحـلــة غ ـدًا بلقاء املتحد
وضـيـفــه هــوبــس عـنــد الـســاعــة 20.30
فــي طرابلس ،على أن يلعب األربـعــاء
الـ ـل ــوي ــزة مـ ــع ض ـي ـف ــه ال ـش ــان ـف ـي ــل فــي
الـتــوقـيــت عينه عـلــى ملعب املــركــزيــة.
ويلعب الخميس التضامن الزوق مع
هــومـنـتـمــن عـنــد الـســاعــة  20.30على
مـلـعــب مـجـمــع ن ـه ــاد ن ــوف ــل ،لتختتم
املرحلة الجمعة بلقاء الحكمة وضيفه
بيبلوس في غزير عند الساعة .17.30
ويتصدر هومنتمن ترتيب البطولة
بـ  28نقطة من  9انتصارات وخسارة
واحــدة ،يليه الرياضي ،ثم بيبلوس
فــي املــركــز الـثــالــث بــرصـيــد  26نقطة
ّ
مــن  8انـتـصــارات وخـســارتــن .ويحل
في املركز الــرابــع اللويزة بـ  20نقطة
بـ ـ ـ  5ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات و 5خـ ـ ـس ـ ــارات ،ثــم
املتحد الخامس بـ  20نقطة وبفارق
امل ــواجـ ـه ــة مـ ــع ال ـ ـلـ ــويـ ــزة .ويـ ـح ــل فــي
امل ــرك ــز ال ـس ــادس الـتـضــامــن الـ ــزوق بـ
 20نـقـطــة ،يليه الحكمة ب ـ  18نقطة.
ويـقـبــع الـشــانـفـيــل فــي املــركــز الـثــامــن
بـ ـ  16نـقـطــة ،فــي حــن يـحـتــل هوبس
امل ــرك ــز األخـ ـي ــر ب ـ ـ  12ن ـق ـطــة م ــع فــوز
وحيد فقط.
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فاز فريق الجيش اللبناني على هوليداي
بيتش  ،26 - 34في ختام مباريات املرحلة
األولى من بطولة لبنان في كرة اليد .وكان
العب الخاسر فرنسيس سمراني أفضل
مسجل في اللقاء برصيد  7أهداف ،فيما كان
علي الحاج حسن األفضل من الخاسر بـ5
أهداف.
وفي القاعة نفسها ،وجه فريق فوج إطفاء
بيروت إنذارًا شديد اللهجة للفرق املنافسة
على اللقب ،بعد اكتساحه املبرة بفارق 18
هدفًا  ،14 - 32وكان العب الفائز حسني
شاهني أفضل مسجل في املباراة برصيد
 12هدفًا ،بينما كان علي مشيك ومحمد
عصفور األفضل من الخاسر بـ 3أهداف لكل
منهما.

3

4
7

2
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أفقيا

ّ
 -1فنان لبناني شهير من نجوم إستديو الفن –  -2إحدى الواليات األميركية املتحدة
– تعويذة وتميمة وحجاب ّ–  -3رجل من حاشية ديونيسيوس حاكم سيراكوزا
دعاه الحاكم الى وليمة وعلق فوق رأسه سيفًا مربوطًا بشعرة حصان ّ
ليبني له أن
سعادة الظالم ّ
معرضة أبدًا لألخطار –  -4يحفر البئر – إسم ألشهر الغزاة الفاتحني
ّ
ّ
ّ
لقب بذي القرنني –  -5مدينة سويسرية – بواسطتي –  -6أعمر البيت – صور على
الورق –  -7نعم بالروسية – عندي وأملك – أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -8ينثر
املاء – يبصق – من ال أخمص لقدميه –  -9مطربة مصرية – بساتني العنب – -10
مطربة مصرية راحلة – إقليم في وسط السعودية

عموديًا

هذه الشبكة مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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.

1

 -1تطوان – بوذا –  -2وهب الالت –  -3فر – آني – رمز –  -4يال – دبس – آب –  -5قندهار – قرد
–  -6نو – ڤيينا –  -7لد – لدي –  -8داجن – لب – كي –  -9قنادس – أبي –  -10نورا جنبالط

عموديًا
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مشاهير 2502

حلول الشبكة السابقة

 -1توفيق الدقن –  -2طهران – دانو – ّ -3
وب – لدن – جار –  -4ا ا ا – هولندا –  -5نلندا
– سج –  -6ليبرڤيل –  -7با – باب –  -8وتر – قيس – بل –  -9مارن – كيا –  -10الزبداني

شراكة بين سوسيتيه
ّجنرال والحكمة

حل الشبكة 2501

شروط اللعبة
ّ

 -1من أعمق وديان لبنان –  -2أطول أنهر فرنسا – عاصمة أوروبية –  -3يتكلمان
ّ
بأصوات ّ
خفية – خليج –  -4عكسها دفن البنات وهن أحياء – مصيبة – عكسها
ضمير منفصل –  -5موقع أثــري فــي غواتيماال كناية عــن هيكل رائــع بشكل هرم
ربما كــان املــوقــع عاصمة حـضــارة مايا – راقـصــة مصرية –  -6بــورصــة نيويورك
ّ
ّ
عاملي –  -7يستعمل املكنسة – حل العقدة –  -8ضد يسيء – طعم
مالي
وأكبر مركز
الحنظل – دق الجرس –  -9برد – من الحيوانات – دولة أوروبية عاصمتها أوسلو
ّ
–  -10موسيقي مـصــري راح ــل وأح ــد عمالقة املوسيقى العربية لـحــن ألم كلثوم
وللمسرح الغنائي املصري

أفقيا

غادرت بعثة نادي العهد أمس الى العاصمة
العمانية مسقط للقاء فريق فنجاء في
إياب الدور التمهيدي الثالث من كأس العالم
العربي لألندية.
وتتألف البعثة من الالعبني :محمد حمود،
هيثم فاعور ،علي ضاهر ،نور منصور،
جمال خليفة ،حسني الزين ،علي حديد،
مهدي فحص ،حسني منذر ،أحمد زريق،
محمد حيدر ،التونسي يوسف املويهبي،
جاد الزين ،محمد قدوح ،حسني حيدر،
حسن شعيتو ،السنغالي داوودا ديوب،
السنغالي بابا إبنو با ،محمد زهر.
وكان العهد قد فاز ذهابًا  1 - 2سجلهما
محمد قدوح وحسني الزين على ملعب
صيدا ،ويحتاج إلى الفوز أو إلى التعادل
للتأهل إلى دور املجموعات ،وعدم إهدار
نتائج خمس مباريات ،ألن الخسارة ولو
بهدف مقابل ال شيء ستؤهل فنجاء على
حسابه ،فيما فوز فنجاء  2-1سيوصل
الفريقني للحسم عبر ركالت الترجيح
مباشرة ،ألن نظام البطولة ال يتضمن
اللعب لشوطني إضافيني في حال التعادل.
ويغيب عن العهد في هذا اللقاء كل من
قائد الفريق عباس عطوي وحسني دقيق
بداعي اإلصابة ،وخليل خميس الرتباطه
باالمتحانات الجامعية.
وسيقيم الفريق في فندق «سيزون» القريب
من مجمع السيب الرياضي حيث ستجري
املباراة عند الساعة الرابعة والنصف من
عصر األربعاء املقبل ،وستكون منقولة
مباشرة على الهواء على شاشة قناة عمان
الرياضية وتلفزيون املنار.

2502 sudoku

كلمات متقاطعة 2 5 0 2
9
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مسعود
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شــاعــر ع ــراق ــي مـعــاصــر وع ـضــو جـمـعـيــة املــؤل ـفــن ون ــاش ــري املــوسـيـقــى
حصل على جائزة منظمة اليونسيف ألفضل أغنية إنسانية
العاملية.
ّ
عن قصيدة غناها الفنان كاظم الساهر
 = 4+3+8+1ضد بخيل ■  = 10+2+7+6+5الوريد وشريان الدم ■ 11+9
= للتفسير

حل الشبكة الماضية :بول اميل بوتا

وقع بنك سوسيتيه جنرال في لبنان وشركة
ماستر كارد العاملية اتفاقية شراكة مع
نادي الحكمة الرياضي في مبنى القدامى
في مدرسة الحكمة في األشرفية ،بحضور
اإلدارة العامة لبنك سوسيتيه جنرال في
لبنان ،وكبار ممثلي ماستر كارد ،وإدارة
وفريق نادي الحكمة ،وإدارات مدارس وجامعة
الحكمة والقدامى وأهالي الطالب ،بحضور
إعالمي كبير.
وتعتبر شراكة بنك سوسيتيه جنرال في
لبنان وماستر كارد ونادي الحكمة شراكة
ّ
استراتيجية ،فباإلضافة إلى رعاية فريق
الدرجة األولى للرجال لكرة السلة ،سوف
تطلق قريبًا ،بموجب هذه الشراكة ،مجموعة
ّ
مصرفية تحمل شعارات نادي
بطاقات
الحكمة و SGBLوماستر كارد توضع
ّ
ّ
مشجعي ومنتسبي نادي الحكمة
بتصرف
ّ
وتقدم لحاملها امتيازات عديدة.

20

االثنين  6شباط  2017العدد 3098

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

نابولي ونجومها يعيشون الظلم مجددًا
ال ينال العبانابولي البلجيكي دريس ميرتنز
والسلوفاكي مــارك هامسيك الحق
اإلعالمي الذي يناله العبون آخرون في
الــدوري االيطالي لكرة القدم .ورغم
تألق الثنائي المذكور ،يبقى ذنبهما
أنهما يلعبان للنادي الجنوبي حيث ال
تنشط ال ـشــركــات الـكـبــرى فــي عــروض
هي الحال في
الرعاية واإلعالنات كما ً
روما وميالنو وتورينو مثال
هادي أحمد
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي دريـ ـ ــس م ـيــرت ـنــز لـيــس
الع ـبــا ع ـ ّ
ـادي ــا ،هــو يـثـبــت ذل ــك كلما
سـ ـنـ ـح ــت لـ ـ ــه ال ـ ـف ـ ــرص ـ ــة .ي ـ ــري ـ ــد أن
يصبح فــي املستقبل الـقــريــب رمـزًا
وأيـ ـق ــون ــة ف ــي امل ــاع ــب اإلي ـط ــال ـي ــة،
وأح ــد الــوجــوه ال ـق ــادرة عـلــى صنع

أصاب ميرتنز إنجازًا كبيرًا
واقترب هامسيك من تحطيم
رقم مارادونا
الفرح في نابولي وبلجيكا .مهاجم
نابولي الذي يعتبر حاليًا أحد أهم
الــذي خلفوا األرجنتيني غونزالو
هيغواين ،اختار تثبيت نجوميته،
رغم كل التعتيم عليه.
رحــل هيغواين عــن نــابــولــي ،فجاء
البولوني أركــاديــوش ميليك الــذي
تعرض إلصابة قبل  4أشهر أبعدته
عن املالعب كليًا .قبل يومني ،وبعد

أن تـعــافــى تـمــامــا م ــن إصــاب ـتــه في
ال ـ ــرب ـ ــاط ال ـص ـل ـي ـب ــي ،بـ ـ ــدأ يـسـتـعــد
لـ ـلـ ـع ــودة ،ل ـك ــن ال شـ ــك فـ ــي أن ـ ــه لــن
يتمكن من إزاحة ميرتنز عن مركزه
الذي ثبته بنجوميته واستفاد من
ـري لــآخــريــن .أرقــامــه
الـغـيــاب الـقـسـ ً
تحكي عنه :بداية هو هداف الدوري
اإلي ـطــالــي بـ ـ  16هــدفــا .كــذلــك ،وفــي
امل ـبــاراة أم ــام تورينو ( ،)3-5سجل
 4أهـ ــداف ،وك ــان «ال ـهــاتــريــك» الــذي
س ـج ـلــه األس ـ ـ ــرع ّ ف ــي الـ ــ»سـ ـي ــري أ»
منذ ذاك الــذي وقــع عليه األوكراني
أن ــدري ــه شـفـتـشـنـكــو م ــع م ـيــان في
س ـب ــع دق ــائ ــق عـ ــام  .2000مـيــرتـنــز
فعلها بـ  9دقائق ،وكان «الهاتريك»
الثاني تواليًا له ،وهو ما لم يحدث
منذ عام  1974في الدوري اإليطالي.
هذه اإلنجازات املتتالية والسريعة،
أدت الى إجــراء أسرع من قبل إدارة
نــابــولــي ال ـتــي تــريــد ال ـح ـفــاظ عليه
أمام هجمة الصينيني على مالعب
ً
أوروب ــا أوال ،ثم إلغــاق الباب أمام
األن ــدي ــة اإلي ـط ــال ـي ــة ،ب ــوض ــع شــرط
جزائي ،لكي ال يخطئوا الخطأ ذاته
ال ــذي حـصــل مــع هـيـغــوايــن املنتقل
الى يوفنتوس.
وم ـيــرت ـنــز ل ـيــس امل ـظ ـل ــوم الــوح ـيــد
في نابولي ،بل هناك أيضًا القائد
الـسـلــوفــاكــي م ــارك هــامـسـيــك الــذي
يقترب من تحطيم رقــم األسطورة
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ديـ ـيـ ـغ ــو أرم ـ ــان ـ ــدو
مارادونا ،كأفضل هداف في تاريخ
النادي االيطالي بـ  115هدفًا خالل
امل ـ ــوس ـ ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي .وص ـ ــل رص ـي ــد
هــامـسـيــك ال ــى  109أه ــداف ويـبــدو
أنه قريب جدًا من تحطيمه.
إنـجــازات ،ردود فعلها في وسائل
اإلع ـ ـ ــام ال ت ــرت ـق ــي ال ـ ــى ح ـج ـم ـهــا،

ّ
ميرتنز ونجوم نابولي ال يأخذون حقهم إعالميًا (جوسيبي كاكاتشي  -أ ف ب)

م ــا يــدفــع إل ــى ال ـت ـس ــاؤل ع ــن قيمة
الــاعـ َـبــن الـتــي تـبــدو متدنية أمــام
العبني آخرين ،ال يقدمون إال جزءًا
بسيطًا مــن إن ـج ــازات هـ ــؤالء ،لكن

م ــا يـســاعــدهــم هــو أن ـهــم يعيشون
في كنف أندية تحمل تأثيرًا أكبر
في املجتمع الكروي هناك ،ولديها
ألقاب أكثر عبر التاريخ .وال يتوقف

األم ــر عـنــد ه ــذا ال ـح ـ ّـد ،ب ــل يـتـعــداه
الــى أن ه ــؤالء الــاعـبــن لــم يتقنوا
بعد لعبة التسويق والدعاية التي
سبقهم اليها آخ ــرون ،وبــاتــت لهم
ّ
جزءًا ال يتجزأ من اللعبة.
مـ ـظـ ـل ــوم مـ ـي ــرتـ ـن ــز وق ـ ــائ ـ ــد ف ــري ـق ــه
هامسيك من هذه الناحية تحديدًا،
وك ــأن إنـجــازاتـهـمــا مـخـبــأة ،إال ملن
أراد أن يبحث عنها ،عكس البقية
ف ــي ي ــوف ـن ـت ــوس وف ــري ـق ــي مـيــانــو
وروم ـ ـ ـ ـ ــا ،ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـت ــول ــى وس ــائ ــل
اإلعالم املهمة نيابة عنهم.
العــب وســط مثل هامسيك يقارب
أرق ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ــا ،وآخـ ـ ـ ــر ب ـف ـت ــرة
ق ـص ـي ــرة ي ـك ـس ــر أرق ـ ــام ـ ــا ق ـيــاس ـيــة
ل ـن ـجــوم ح ـف ــروا الـكـثـيــر ف ــي ذاك ــرة
الدوري اإليطالي ،يعيشان تعتيمًا
إعــامـيــا مــن قـبــل أص ـحــاب االق ــام
وال ـش ــاش ــات ال ـقــويــة ف ــي إيـطــالـيــا.
صـحـيــح أن ع ــراق ــة ال ـف ــري ــق تلعب
دورًا كبيرًا ،أو ارتــداء العب أللوان
فـ ــريـ ــق غـ ـي ــر ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس وروم ـ ـ ــا
وم ـي ــان وإن ـت ــر م ـيــانــو ،ل ـكــن ذلــك
ل ـي ــس الـ ـع ــام ــل ال ــوحـ ـي ــد .ف ــال ــزخ ــم
اإلعـ ــامـ ــي م ــرتـ ـب ــط ،وال ري ـ ــب فــي
ذلك ،بعروض الرعاية واالعالنات.
امل ــاي ــن ال ـت ــي ي ـت ـقــاضــاهــا ن ـجــوم
كــرة الـقــدم ليست هــي مــا تجعلهم
األشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،بـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــروض الـ ــرعـ ــايـ ــة
واإلع ــان ــات مــع الـشــركــات الكبرى
تبدو العامل االقوى.
لن يقف ميرتنز وهامسيك مكتوفي
األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــواص ـ ـ ــان وضـ ــع
إنجازاتهما أمــام مــرأى املتابعني،
لكن إذا أرادا أن يكونا دائمًا تحت
االضـ ــواء ،فعليهم ان ينتقلوا الى
الفرق األعلى من فريقهم بدرجات،
«إعالمية ورعائية».

نتائج وترتيب البطوالت االوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )24
تشلسي  -ارسنال 1-3
االسـبــانــي مــاركــوس الونسو ( )13والصربي
نـيـمــانـيــا مــاتـيـتــش ( )70واالس ـبــانــي سيسك
فابريغاس ( )85لتشلسي ،والفرنسي اوليفييه
جيرو ( )90ألرسنال.
مانشستر سيتي  -سوانسي سيتي 1-2
ال ـب ــرازي ـل ــي غ ــاب ــري ــال ج ـي ـس ــوس ( 13و)90
لسيتي ،وااليـسـلـنــدي غيلفي سـيـغــوردســون
( )81لسوانسي.
ليستر سيتي  -مانشستر يونايتد 3-0
االرميني هنريك مخيتاريان ( )42والسويدي
زالتان إبراهيموفيتش ( )44واالسباني خوان
ماتا (.)49
توتنهام هوتسبر  -ميدلسبره 0-1
هاري كاين ( 58من ركلة جزاء).

اسبانيا (المرحلة )21
برشلونة  -اتلتيك بلباو 0-3
بــاكــو ال ـكــاس ـيــر ( )18واالرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
ميسي ( )40واليكس فيدال (.)67
اتلتيكو مدريد  -ليغانيس 0-2
ال ـفــرن ـســي انـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان ( 15م ــن ركـلــة
جزاء) وفرناندو توريس (.)51
ريال سوسييداد  -اوساسونا 2-3
راوول ن ــاف ــاس ( )63وامل ـك ـس ـي ـكــي ك ــارل ــوس
ف ـي ــا ( )73وخ ــوانـ ـم ــي ( )77ل ـســوس ـي ـيــداد،
وكينان ك ــودرو ( )25وسيرجيو لـيــون ()79
ألوساسونا.
ملقة  -اسبانيول 1-0
األرجنتيني بابلو بياتي (.)17

إفرتون  -بورنموث 3-6
ساوثمبتون  -وست هام يونايتد 3-1
وست بروميتش البيون  -ستوك سيتي
0-1
واتفورد  -بيرنلي 1-2
كريستال باالس  -سندرالند 4-0
هال سيتي  -ليفربول 0-2

فالنسيا  -ايبار 4-0
اشبيلية  -فياريال 0-0
سبورتينغ خيخون  -االفيس 4-2
ديبورتيفو ال كــورونـيــا  -ري ــال بيتيس
(تأجلت)
سلتا فيغو  -ريال مدريد (تأجلت)
غرناطة  -الس باملاس (الليلة )21.45

ترتيب فرق الصدارة:
 -1تشلسي  59نقطة من  24مباراة
 -2توتنهام  50من 24
 -3مانشستر سيتي  49من 24
 -4ارسنال  47من 24
 -5ليفربول  46من 24

ترتيب فرق الصدارة:
 -1ريال مدريد  46نقطة من  19مباراة
 -2برشلونة  45من 21
 -3اشبيلية  43من 21
 -4اتلتيكو مدريد  39من 21
 -5ريال سوسييداد  38من 21

ايطاليا (المرحلة )23
يوفنتوس  -انتر ميالنو 0-1
الكولومبي خوان كوادرادو (.)45
بولونيا  -نابولي 7-1
اليوناني فاسيليوس تــوروسـيــديــس ( 36من
رك ـلــة جـ ــزاء) لـبــولــونـيــا ،وال ـس ـلــوفــاكــي مــاريــك
هامسيك ( 4و 70و )74ولــورنــزو إينسينيي
( )6والبلجيكي دريس ميرتنز ( 33و 43و)90
لنابولي.
بيسكارا  -التسيو 6-2
الليبي احمد بنالي ( )29وغاستون بروغمان
( )41لبيسكارا ،وماركو بارولو ( 10و 14و49
و )77والسنغالي بالدلي كيتا ( )49وتشيرو
إيموبيلي ( )69لالتسيو.
ميالن  -سمبدوريا 1-0
الكولومبي لويس مورييل ( 70من ركلة جزاء)
اتاالنتا  -كالياري 0-2
كييفو  -اودينيزي 0-0
امبولي  -تورينو 1-1
جنوى  -ساسوولو 1-0
باليرمو  -كروتوني 0-1
روما  -فيورنتينا (الثالثاء )21.45
ترتيب فرق الصدارة:
 -1يوفنتوس  54نقطة من  22مباراة
 -2نابولي  48من 23
 -3روما  47من 22
 -4التسيو  43من 23
 -5انتر ميالنو  42من 23

المانيا (المرحلة )19

فرنسا (المرحلة )23

بايرن ميونيخ  -شالكه 1-1
البولوني روب ــرت ليفاندوفسكي ( )9لبايرن،
والبرازيلي نالدو ( )13لشالكه.

موناكو  -نيس 0-3
فــالـيــر ج ـيــرمــان ( )47وال ـكــولــوم ـبــي رادام ـي ــل
فالكاو ( 60و.)81

بوروسيا دورتموند  -اليبزيغ 0-1
الكاميروني بيار  -إيميريك أوباميانغ ()35

ديجون  -باريس سان جيرمان 3-1
خــولـيــو تــافــاريــس مــن الـ ــرأس االخ ـضــر ()31
ل ــديـ ـج ــون ،والـ ـب ــرازيـ ـل ــي ل ــوك ــاس مـ ـ ــورا ()29
وااليـطــالــي تياغو مــوتــا ( )81واالوروغــويــانــي
إدينسون كافاني (.)84

اينتراخت فرانكفورت  -دارمشتات 0-2
الياباني ماكوتو هاسيبي ( 47من ركلة جزاء)
والكرواتي أنتي ريبيتش (.)83
هوفنهايم  -ماينتس 0-4
مارك أوث ( )5وماركو تيرازينو ( )81واملجري
آدم تشاالي ( 86و.)90
بــوروسـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ  -فــرايـبــورغ
0-3
هيرتا برلني  -اينغولشتات 0-1
كولن  -فولفسبورغ 0-1
هامبورغ  -باير ليفركوزن 0-1
اوغسبورغ  -فيردر بريمن 2-3
ترتيب فرق الصدارة:
 - -1بايرن ميونيخ  46نقطة من  19مباراة
 -2اليبزيغ  42من 19
 -3اينتراخت فرانكفورت  35من 19
 -4دورتموند  34من 19
 -5هوفنهايم  34من 19

سانت اتيان  -ليون 0-2
كيفن مونيه باكيه ( )9ورومان هاموما (.)22
بوردو  -رين 1-1
جيريمي مينيز ( )56لبوردو ،ويوان غوركوف
( )69لرين.
متز  -مرسيليا 0-1
غانغان  -كاين 1-0
ليل  -لوريان 1-0
مونبلييه  -باستيا 1-2
تولوز  -انجيه 0-4
نانت  -نانسي 2-0
ترتيب فرق الصدارة:
 -1موناكو  52نقطة من  23مباراة
 -2باريس سان جيرمان  49من 23
 -3نيس  49من 23
 -4ليون  37من 22
 -5سانت اتيان  36من 23
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كأس أمم أفريقيا
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«أسود الكاميرون» ملوك أفريقيا
خسرت مصر كأس أمم
أفريقيا ،بعدما سقطت
أمام الكاميرون  2-1في
الدور النهائي .وانتهى
حلم العودة المصري بعد
غياب دام ثالث نسخات عن
البطولة .أما الكاميرون
فرفعت عدد كؤوسها الى
 ،5معلنة ّ
تسيد القارة من
جديد
تربعت الكاميرون على عرش أفريقيا.
وث ــأرت للهزيمتني السابقتني ،أمــام
م ـصــر ف ــي نـسـخـتــي  ،1986و،2008
لتنتزع منها لقب أمم أفريقيا .2017
قبل انطالق البطولة ،ومع بدايتها ،لم
يكن أي من املنتخبني ،مرشحًا للفوز
بالتتويج ،على الرغم من أنهما معًا
يمتلكان  11لقبًا من أصل  30بطولة،
شهدتها القارة السمراء 7 ،في خزائن
منتخب مصر ،و 4للكاميرون.
ل ـكــن اس ـت ـط ــاع كــاه ـمــا ش ــق طــريـقــه
ل ـل ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة ،عـلــى ال ــرغ ــم من
مـ ــرور مـنـتـخــب ال ـكــام ـيــرون بمرحلة
تجديد وإعــادة بناء ،بعد اعتزال كل
نـجــومــه ال ـقــدامــى .فيما م ـ َّـر الفراعنة
بـ ـم ــرحـ ـل ــة انـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة مـ ـ ــع م ــدربـ ـه ــم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي هـ ـيـ ـكـ ـت ــور ك ـ ــوب ـ ــر ،إذ
ل ــم ي ـس ـت ـطــع ال ـف ــراع ـن ــة الـ ـت ــأه ــل إل ــى
م ـنــاف ـســات ال ـب ـطــولــة ف ــي نـسـخــاتـهــا
الثالث ( ،2012و ،2013و.)2015
لـيـلــة أمـ ــس ،رف ـع ــت ال ـ ًك ــام ـي ــرون عــدد
كؤوسها الــى  ،5رامـيــة خلف ظهرها
األداء ال ـ ـكـ ــارثـ ــي ف ـ ــي كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
َّ
 2014الــذي ظــن كثيرون أنــه سيبقى
يالزمها.
والـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي وراء بـ ـل ــوغ
الكاميرون الدور النهائي هو امتالك
املـنـتـخــب عقلية االن ـت ـص ــارات ،حيث
لـعـبــوا بكثير مــن ال ـت ــروي وال ـه ــدوء،
وال ـص ـب ــر ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـي ــرة
الـتــي ســاعــدتـهــم عـلــى ال ـفــوز ،رغ ــم أن
مـعـظــم ال ــاع ـب ــن ش ـب ــاب ال يـمـلـكــون
الـخـبــرة الكافية فــي بـطــوالت كبيرة.
ق ــد ال ي ـك ــون امل ـن ـت ـخــب ق ــد ق ـ ـ َّـدم على

طول البطولة ً
أداء راقيًا وقويًا ،إال أنه
تطور تدريجيًا من دور املجموعات
الــى ال ــدور النهائي وبـعــدد قليل من
األهداف.
ولعل من أهم الالعبني الذي صنعوا
النصر الجديد هو الحارس فابريس
أون ـ ـ ـ ــدوا ال ـ ـ ــذي ص ـن ــع ل ـن ـف ـســه اس ـمــا
ذهبيًا بعدما ساهم بشكل مؤثر في
اجتياز الكاميرون األدوار السابقة.
وه ــو ال ــذي ظ ـهــرت مــوهـبـتــه الــرائـعــة
فــي وقــت مبكر للغاية ،حيث تعاقد
معه برشلونة عام  2014لكنه ظل في
الفريق الثاني.
ليلة أمسَّ ،
قدم مباراة جيدة ،لكنه لم
يفلح حــن افتتحت مصر التسجيل
ع ـبــر ه ـج ـمــة م ــرت ــدة ،وتـ ـب ــادل ك ــرات
مـثـلــث األض ـ ــاع ع ـلــى ي ـس ــار منطقة
الجزاء الكاميرونية بني محمد النني
ومحمد صــاح وعـمــر وردة ،قبل أن
تعود الكرة الى النني داخل املنطقة،
ليتخلص من أدولف تيكو ويسددها
رائـ ـع ــة م ــن زاويـ ـ ــة ض ـي ـقــة مـ ــرت على
يـ ـس ــار أون ـ ـ ـ ــدوا وانـ ـتـ ـه ــت فـ ــي سـقــف
املرمى في الدقيقة .21
أسـ ـ ـك ـ ــت ال ـ ـن ـ ـنـ ــي جـ ـمـ ـي ــع م ـن ـت ـق ــدي ــه،

وخصوصًا بعد عودته من اإلصابة
الـ ـت ــي أبـ ـع ــدت ــه ب ـض ــع مـ ـب ــاري ــات عــن
البطولة .استمر الضغط املصري في
الشوط األول ،لكن في الشوط الثاني
استعادت الكاميرون زمام املبادرة.
وأق ـ ـ َّـر مـ ــدرب ال ـكــام ـيــرون البلجيكي
هوغو بروس بخطة هجومية ،حيث
ً
دفع بفانسان أبو بكر بدال من روبير
نــديــب تــام ـبــي ،م ــا ســاهــم فــي تعزيز
األداء الـهـجــومــي .وعـنــد أول اختبار
جــدي ،تلقت الشباك املصرية الهدف
األول .رفع موكاندحو كرة من الجهة
الـ ـيـ ـس ــرى ،ارت ـ ـقـ ــى إل ـي ـه ــا ن ـي ـك ــوالس
نكولو من بني ثالثة العبني وأرسلها

استمرت عقدة المركز
الثاني لكوبر التي الزمته
خالل مسيرته التدريبية

رأس ـيــة فــي ال ــزاوي ــة ال ـي ـســرى ،مــدركــا
التعادل في الدقيقة .59
أمــا الهدف القاتل ،فجاء في الدقيقة
 ،88عندما تلقى أبــو بكر الـكــرة بني
امل ــدافـ ـع ــن ،ف ـه ـيــأهــا ل ـن ـف ـســه وراوغ
م ـت ـقــدمــا ،ق ـبــل أن يـفـلــت م ــن الــرقــابــة
ويسدد داخل مرمى الحارس عصام
الحضري.
س ـق ــط ح ـل ــم الـ ـ ـع ـ ــودة املـ ـ ـص ـ ــري ،كـمــا
اسـتـمــرت عـقــدة املــركــز الـثــانــي لكوبر
التي الزمته خالل مسيرته التدريبية
حـيــث خـســر  3نـهــائـيــات قــاريــة على
ص ـع ـيــد األنـ ــديـ ــة ،اث ـن ـت ــان ف ــي دوري
أبـطــال أوروب ــا  ،2000-1999و-2000
 ،2002ونـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــأس االت ـ ـح ـ ــاد
األوروبي  ،1999-1998ليزيد في غلته
نهائي كأس أمم أفريقيا.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ي ـت ـم ـثــل أول امل ـكــاســب
فــي حصد الـكــامـيــرون اللقب الـقــاري
ال ـ ـخـ ــامـ ــس فـ ـ ــي تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا ب ـس ـحــب
الـبـســاط مــن تـحــت أق ــدام «الـفــراعـنــة»
والـثــأر منهم ،والـحـصــول على دفعة
مـعـنــويــة كـبـيــرة ملــواص ـلــة مسيرتهم
فــي تصفيات كــأس الـعــالــم  2018في
روسيا.

بات األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم برشلونة
اإلسباني ،على بعد  100هدف من هداف ريال
مدريد السابق راوول غونزاليس بتسجيله
هدفه الرقم  328في مسيرته في الدوري
اإلسباني.
وكان «أسطورة» التهديف املدريدية قد سجل
 228هدفًا في «الليغا» في  550مباراة خاضها،
بينما لعب «البرغوث» األرجنتيني  366مباراة
حتى اآلن ،علمًا بأن ميسي سبق أن عادل رقم
راوول بالتسجيل في مرمى  35فريقًا مختلفًا
في الدوري عندما زار شباك الس باملاس.

إبراهيموفيتش قياسي في
«البريميير ليغ»
أصاب النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش،
مهاجم مانشستر يونايتد ،رقمًا قياسيًا في
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بتسجيله
هدفًا في مرمى ليستر سيتي أمس ،ليصبح
أكبر العب يسجل  15هدفًا في موسم واحد
في تاريخ «البريميير ليغ» ،إذ يبلغ من العمر 35
عامًا و 125يومًا.
كذلك حافظ إبراهيموفيتش على معدله
التهديفي بتسجيله  20هدفًا على األقل في
املوسم الواحد في كل البطوالت ،لألندية التي
لعب لها على مدار السنوات العشر األخيرة،
منذ أقل معدل له بتسجيل  15هدفًا إلنتر
ميالنو اإليطالي في كل البطوالت موسم
.2007-2006
كما أصبح «إيبرا» أيضًا أول العب في صفوف
مانشستر يونايتد يسجل أكثر من  20هدفًا
في البطوالت املختلفة في موسم واحد ،منذ
تسجيل النجم الهولندي روبن فان بيرسي 30
هدفًا في موسم .2013-2012

امتلك العبو الكاميرون الشباب عقلية االنتصارات (أ ف ب)

تير شتيغن يكسر أنف رافينيا

الدوري األميركي للمحترفين

جيمس أصغر العب في التاريخ بـ 28ألف نقطة
أصـ ـب ــح نـ ـج ــم ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز
حــامــل الـلـقــب لـيـبــرون جميس أصغر
العب يسجل  28ألف نقطة في تاريخ
دوري كــرة السلة االمـيــركــي الشمالي
للمحترفني ،وذلك بتسجيله  32نقطة
فــي فــوز فريقه على نـيــويــورك نيكس
.104-111
وبـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط ب ـ ـ ــات ج ـي ـم ــس (32
عــامــا) ثامن أفضل مسجل فــي تاريخ
ال ــدوري ب ـ  28الـفــا و 20نقطة ،محققًا
إنجازه بسلة قبل نهاية الربع الثاني
مــن امل ـب ــاراة بـســت دقــائــق و 49ثانية،
ومانحًا فريقه التقدم .31-45
واضــاف «امللك»  10تمريرات حاسمة،
ليصبح على بعد تمريرتني فقط من
احتالل املركز الـ  13على الئحة افضل
ً
املمررين فــي تــاريــخ ال ــدوري ،بــدال من
ليني ويلكينز حاليًا ( 7,211تمريرة).
وشهدت املباراة عودة كيفن لوف الى
صفوف كليفالند ،بعد غيابه ملباراتني
ب ـس ـبــب آالم ف ــي ال ـظ ـه ــر ،وهـ ــو سـجــل
 23ن ـق ـطــة و 15م ـتــاب ـعــة ،ف ــي املـ ـب ــاراة
التي تمكن فيها كليفالند مــن تعزيز
ص ــدارت ــه لـتــرتـيــب املـنـطـقــة الـشــرقـيــة،
بتحقيقه فوزه الـ  34مقابل  15خسارة.
ام ــا ن ـيــويــورك فتلقى خـســارتــه ال ـ ـ 30

ميسي أفضل من راوول
بـ  100هدف!

لمع وايتسايد مجددًا بتسجيله «دابل دابل» امام فيالدلفيا (إنترنت)

مقابل  22فوزًا ،وقد سجل له براندون
جيمس  23نقطة ،واضاف  10تمريرات
حاسمة.
ب ــدوره ،واص ــل ميامي صــاحــب املركز
الثاني عشر في املنطقة الشرقية خلف
ن ـيــويــورك ،ان ـت ـصــاراتــه ،محققًا فــوزه
ال ـع ــاش ــر ت ــوال ـي ــا ،وذل ـ ــك ع ـلــى حـســاب
ضـيـفــه فـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سيكسرز
 .102-125وكــان أفضل مسجل مليامي
وفــي املـبــاراة حسان وايتسايد مع 30

نقطة ،واضاف اليها  20متابعة.
ولقي غولدن ستايت ووريرز ،وصيف
املوسم املاضي وصاحب افضل سجل
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،خ ـس ــارت ــه ال ـثــام ـنــة هــذا
املــوســم (مـقــابــل  43فـ ــوزًا) ،وذل ــك امــام
مضيفه ساكرامنتو كينغز 106-109
بعد التمديد.
وهـ ــذه اول خ ـس ــارة ل ـغــولــدن سـتــايــت
امــام ساكرامنتو منذ آذار  ،2015وقد
ط ــرد خــالـهــا م ــدرب ــه سـتـيــف كـيــر من

امللعب العـتــراضــه بـشــدة على ق ــرارات
الحكام.
ورغ ــم كــل ال ـص ـعــوبــات ،تـمـكــن غــولــدن
س ـت ــاي ــت مـ ــن فـ ـ ــرض شـ ـ ــوط اض ــاف ــي،
بفضل  35نقطة لستيفن ك ــوري و26
ل ـكــاي طــومـبـســون .لـكــن دي ـمــاركــوس
كــازنــز الــذي سجل  32نقطة ،واضــاف
ال ـي ـه ــا  12م ـتــاب ـعــة وت ـس ــع ت ـم ــري ــرات
حــاسـمــة ،تمكن مــن ق ـيــادة فــريـقــه الــى
فوز ثمني.
ٍ
كــذلــك ،فــاز ســان انطونيو سبرز على
دن ـف ــر نــاغ ـتــس  ،97-121وم ـي ـلــووكــي
باكس على فينيكس صنز ،112-137
وممفيس غريزليس على مينيسوتا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز  ،99-107ويـ ــوتـ ــا ج ــاز
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـش ـ ــارل ـ ــوت هـ ــورن ـ ـتـ ــس -105
 ،98وواشـ ـنـ ـط ــن ويـ ـ ـ ـ ــزاردز ع ـل ــى نـيــو
اورلـيــانــز بيليكانز  ،91-105واتالنتا
هــوكــس عـلــى اورالن ـ ــدو مــاجـيــك -113
 ،86وانــديــانــا بايسرز على ديترويت
بيستونز .84-105
وهذا برنامج مباريات اليوم :بروكلني
نـتــس  -تــورون ـتــو رابـ ـت ــورز ،بوسطن
سـلـتـيـكــس  -لـ ــوس ان ـج ـلــس كـلـيـبــرز،
اوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر  -بورتالند
ترايل باليزرز.

أفاد نادي برشلونة اإلسباني بأن العبه
البرازيلي رافينيا الذي أصيب في مباراة السبت
ضد اتلتيك بلباو في الدوري اإلسباني ،يعاني
كسرًا في األنف ،من دون تحديد مدة غيابه.
وكان العب خط الوسط قد استبدل في الدقيقة
 55من مباراة السبت ،والدم يسيل من أنفه
بعدما اصطدم به زميله حارس املرمى األملاني
مارك أندريه تير ـ شتيغن لدى خروجه لقطع
إحدى الكرات العالية.

إيران تعود عن قرار منع فريق
أميركي من دخول البالد
عادت إيران عن قرارها بمنع فريق مصارعة
أميركي يعتزم املشاركة في دورة تستضيفها،
من الدخول الى البالد ،وذلك في أعقاب قرار
قضائي فيدرالي بتعليق العمل بمرسوم
الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي يحظر
دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة.
وكانت وزارة الخارجية اإليرانية قد أعلنت
الجمعة رفض منح تأشيرة للفريق ،انطالقًا من
مبدأ املعاملة باملثل إزاء املرسوم املثير للجدل.
إال أن الوزارة نفسها عدلت موقفها في ضوء
القرار القضائي األميركي.
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف «سيتم إصدار تأشيرة دخول
للمصارعني األميركيني» ،وذلك في تغريدة
األحد عبر حسابه الرسمي على «تويتر».
ومن املقرر أن يشارك الفريق األميركي في
دورة دولية في الجمهورية اإلسالمية تقام في
 16و 17الحالي.
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قضية

ترامب ٌفي عيون المثقفين:
َ
ال شيء مستغرب بعد اليوم

أحمد محسن
قبل الحديث عن دونالد ترامب ،ربما
كان يجب الحديث عن بيل كلينتون.
ع ــن ب ــداي ــة «خ ـ ـطـ ــاب» دي ـم ــوق ــراط ــي
بالصعود ،وعن نزوله إلى الهاوية.
الهاوية ليست تــرامــب ،لكنه تمثيل
مـعـقــول لـلـهــاويــة ال ـتــي وص ــل إليها
الحزب الديموقراطي ،ال بالضرورة
أميركا .الجملة األخيرة تنطوي على
حد كبير من املبالغة .ليس تحرش
كلينتون بمونيكا لوينسكي ،حادثة
ب ــا دالالت ،ل ـك ـن ـهــا ل ـي ـســت ال ـس ـمــة
األس ــاسـ ـي ــة لـ ـعـ ـه ــده ،إنـ ـه ــا «ال ـس ـم ــة
املتداولة إعالميًا» لعهده .في الواقع،
وبالنسبة إلى كثير من األميركيني،
ال ـس ـم ــة األس ــاسـ ـي ــة ه ــي س ـيــاســاتــه
االقتصادية ،وتبعاتها التي ظهرت
ف ــي أم ـي ــرك ــا ب ـعــد م ــا ُع ـ ــرف ب ــاألزم ــة
العاملية املالية.
نتحدث عــن أنـســاق شائكة متعلقة
بـ ـ ــاإلدارة «الــدي ـمــوقــراط ـيــة» لــأزمــة،
الـتــي اعـتــرض األمـيــركـيــون عليها بـ
«ت ــرام ــب س ــاب ــق» ه ــو ج ـ ــورج بــوش
االبن .واختراق أوباما لهذه القاعدة،
يــدخــل فــي حـســابــات أخ ــرى .ولكننا
ن ـت ـحــدث ع ــن «أزمـ ـ ــة» طــوي ـلــة األم ــد،
وعن متضررين أساسيني من األزمة
ال ـنــات ـجــة م ــن ال ـس ـل ــوك االق ـت ـص ــادي
لـلـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي ،وه ــذا ليس
ً
تفصيال بالنسبة إل ــى األمـيــركـيــن.
أخ ـي ـرًا ،ق ــرر هـ ــؤالء ال ـت ـصــويــت ضــدّ
األزم ـ ـ ــة ،م ــن دون اه ـت ـم ــام بطبيعة
«األزم ـ ـ ــة» ال ـتــي يـنـتـخـبــونـهــا ،أو إن
كــانــوا يستبدلون أزم ــة بــأخــرى ،في
م ـحــاولــة لـتـصــديــر ه ــذه األزم ـ ــة إلــى
خارج الواليات املتحدة األميركية.
ّ
املــؤكــد أن ثـمــة أسـبــابــا ممكنة لفهم
وص ـ ــول ت ــرام ــب .وه ـ ــي ،ف ــي ال ــواق ــع،
أس ـبــاب ع ــدم وص ــول ه ـي ــاري ،أكثر
م ـ ــن ك ــونـ ـه ــا ع ـ ـ ــدم وصـ ـ ـ ــول تـ ــرامـ ــب.
أس ـبــاب كـثـيــرة ال يمكن إحـصــاؤهــا،
وال يمكن املثقفني الــذيــن يواجهون
ت ــرام ــب الـ ـي ــوم ت ـج ــاه ـل ـه ــا .ن ـت ـحــدث
عــن أص ــوات الــريـفـيــن وس ـكــان املــدن
الصغيرة ،ضـ ّـد أصــوات سكان املدن
الـكـبـيــرة وال ـســواحــل الــذيــن تتصدر
كاليفورنيا واجهة اعتراضهم حاليًا.
إنه تصويت ّ
ضد «الدولة العميقة»،
التي وجدت نفسها خارج ّاهتمامات
الجماهير ،وإن كانت تمثل مناطق
ت ـعــرف انـفـتــاحــا يـتـيــح لـهــا الـحــديــث
ع ـ ــن قـ ـض ــاي ــا إنـ ـس ــانـ ـي ــة مـ ـع ــاص ــرة.
ّ
والغريب أن مثقفي أميركا ،والعالم،
ال ي ـع ـت ــرف ــون ب ـ ــأن خ ـ ـسـ ــارة ب ـيــرنــي
س ــان ــدرز ،ه ــي ال ـتــي م ـ ّـه ــدت الـطــريــق
لفوز ترامب ،نظرًا إلى استحالة قدرة
هيالري على إقناع العمال بالوقوف
إلــى جــانــب مصالحهم ،بــن سلسلة
مطالب أخرى.

شرخ في المجتمع
األميركي سيكون
له تأثير عظيم
بالعالم

فــي األس ــاس ،نتج مــن األزمــة املالية
«اخـتـفــاء» عــدد كبير مــن الــوظــائــف،
ّ
وتــال ـيــا ت ـعــطــل ح ـي ــوات أصـحــابـهــا،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــروج م ــؤسـ ـس ــات
تـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ضـ ـخـ ـم ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املتحدة األميركية نفسها .نتحدث
ع ـ ــن طـ ـبـ ـق ــة م ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ،ق ــوامـ ـه ــا
البيض ،عمومًا ،وهي التي خاطبها

ترامب منذ البداية ،وهي التي تشعر
بأنها املتضررة األولى من «األزمة».
ّ
َ
ومن يعرف أميركا ،يعرف جيدًا ،أن
وصول ترامب ليس «صدمة» كبيرة.
ه ــذا م ــا يـمـكــن تـفـسـيــره ،باستنفار
اإلع ــام األمـيــركــي غالبه ،بالترويج
ّ
ضد ترامب .وبمعزل عن دور اإلعالم
ومــا ستثبته ال ــدراس ــات الحـقــا ،عن

«تحميل
عاطفي»
للبريطاني
أوسترر
جيمس
ِ
(سمك نيء
ومعجنات
ممضوعة وعينا
خروف وأنف
خنزير ــ )2016

دور ال ـس ـل ــوك اإلع ــام ــي األم ـيــركــي
فـ ــي وصـ ـ ــول تـ ــرامـ ــب ،أو فـ ــي «عـ ــدم
وصــول» هيالري ،فــإن وجــود حملة
إعالمية مـضــادة لترامب ،يــدل على
شيئني :األول ،هو افتراض سطحي،
ل ـك ــن ضـ ـ ـ ـ ــروري ،م ـ ـفـ ــاده أن ت ــرام ــب
يشكل حــالــة استثنائية ،تستدعي
االعـ ـت ــراض وال ـت ـحــذيــر .أم ــا الــداللــة

الثانية ،فهي شعور منتجي الــرأي
العام ،أو الذين يصنفون على أنهم
مثقفون من خــارج االستبالشمنت،
ب ـ ــأن ت ــرام ــب قـ ـ ــادر ع ـل ــى ال ــوص ــول،
وأن الخطاب الشعبوي الذي يفتقر
إلـ ــى ال ـح ـي ـلــة وي ـت ـس ـلــح ب ــال ــوض ــوح
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاذج ،ق ـ ـ ــد ي ـ ـ ـكـ ـ ــون أن ـ ـ ـجـ ـ ــع م ــن
ـي
«ح ـ ــرك ـ ــات» ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن ال ـتـ ً
جـ ـ ّـرب ـ ـهـ ــا األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون ،وخـ ــاصـ ــة
«الـ ـعـ ـم ــال الـ ـبـ ـي ــض» .ه ـ ــذه ال ـط ـب ـقــة،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـم ـ ـكـ ــن االفـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراض أن ـ ـهـ ــا
َّ
وس ـط ــى ،وم ـشــك ـلــة م ــن ال ـب ـيــض ،أو
م ــن «ال ـب ـيــض األنـغـلــوســاكـســونـيــن
ال ـ ـبـ ــروت ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـت ـ ـيـ ــن» ،تـ ـ ـ ــرى أنـ ـه ــا
خـ ـ ـس ـ ــرت ام ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــازات فـ ـ ــي ال ـع ـص ــر
«الديموقراطي» ملصلحة املهاجرين
ال ــات ـي ـن ـي ــن ال ــذي ــن ه ــم م ــن أص ــول
اف ــري ـق ـيــة .وال ـط ـب ـقــات األخـ ـي ــرة ،في
األس ـ ـ ــاس ،ت ـعــانــي م ــن ظ ـلــم ال ـن ـظــام
الطويل.
ن ـت ـح ــدث ـ ـ ـ ع ــرض ــا ـ ـ ـ عـ ــن خ ـط ــاب ــن:
األول ،خطاب مثقف ومتعال يحذر
األميركيني من الشعبوية .والثاني
خطاب ترامب البسيط ،لكنه يصدر
ع ــن رجـ ــل ن ـم ــوذج ــي بــال ـن ـس ـبــة إلــى
فئة مــن األميركيني ،بنت تقاليدها
وثـقــافـتـهــا ع ـلــى ح ـســابــات وقــواعــد
رأسمالية .فئة قد تؤمن بليوناردو
دي كــابــريــو وكــايــت وينسلت وبــال ـ
«أم ـي ــرك ــان دري ـ ــم» .ال يـعـنــي ذل ــك أن
االنتخابات األميركية كانت حصرًا
ص ــراع ــا ب ــن خ ـطــابــن ،وأن خـطــاب
امل ـث ـق ـفــن كـ ــان خ ـ ــارج ال ـ ـصـ ــراع ،فــي
أمـيــركــا وح ــول الـعــالــم .لـكــن الـســؤال
اإلع ــام ــي ال ـ ــذي ي ـط ــرح ن ـف ـســه :هــل
واج ــه اإلع ــام األم ـيــركــي واملـثـقـفــون
األميركيون حملة ترامب بــاألدوات
املناسبة؟ بكلمات أخرى ،هل سدوا
الـ ـثـ ـق ــوب أم أنـ ـه ــم أسـ ـهـ ـم ــوا ـ ـ ـ عـبــر
تـبـنـيـهــم ال ـخ ـطــاب امل ــائ ــع الـتـقـلـيــدي
للحزب الديموقراطي ـ في السماح
لـتــرامــب بفتح فـجــوة كـبـيــرة بينهم
وبني «الرأي العام» املشار إليه خرج
منها منتصرًا؟
م ــع ذلـ ــك ،يـمـكــن ال ـق ــول إن الـتـشــابــه
بـ ــن «شـ ـعـ ـب ــوي ــة» تـ ــرامـ ــب (ظ ــاه ــرة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـتـ ـن ــاس ــل فـ ـ ــي الـ ـع ــال ــم
ع ـم ــوم ــا) و«ال ـف ــاش ـي ــة» ،ه ــو تـشــابــه
يـ ـح ـ ّـرك ش ـه ـيــة امل ـث ـق ـفــن ف ــي ال ـعــالــم
لــاع ـتــراض ،والـتـحــذيــر مــن تـجــاوز
ح ــال ــة ت ــرام ــب وت ـح ـ ّـول ـه ــا م ــن حــالــة
اع ـت ــراض ـي ــة لـ ــدى ط ـب ـقــة مـعـيـنــة من
األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،إل ـ ــى ش ـ ــرخ ك ـب ـي ــر فــي
املجتمع األميركي ،سيكون له تأثير
كبير بالعالم .تحذيرات تختلف في
طـبـيـعـتـهــا ب ــن مـثـقــف وآخ ـ ــر ،وبــن
أم ـي ــرك ــي وأوروبـ ـ ـ ــي ،وم ــا إل ــى ذل ــك.
لقد فتح ظـهــور تــرامــب على مسرح
ً
ّ
تخيل
العالم سجاال ،ال أحد يمكنه
نهايته.

طبقة ترى أنها خسرت
امتيازات في العصر
«الديموقراطي»
لمصلحة المهاجرين
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العالم ليس على ما يرام!
ّ
ّ
ّ
لسنوات ،حذر المفكر نوام تشومسكي من صعود شخص يملك الكاريزما واأليديولوجيا المؤثرة في الواليات المتحدة ،ليستغل خوف معظم فئات
ّ
ويوجه هذا الغليان بعيدًا عن أسبابه الحقيقية إلى أهداف أكثر خطورة! هنا ،مقتطفات من أقوال لمفكرين وفالسفة
المجتمع االميركي وغضبها،
وأكاديميين عن ظاهرة ترامب

ّ
«الشعبوية» الفتاكة

ّ
«سلم»
للفلسطيني
خالد ّ
جرار
(تجهيز فني
نصبه الفنان
على الحدود
المكسيكية ــ
األميركية من
أجزاء مسروقة
من تلك الحدود،
ضمن مشروع
Culturunners
The :2016
Campaign
) Trail

الحصان ليس وحيدًا

ّ
مايكل هاردت وساندرو ِمزادرا *

ً
رغم أن ترامب شخصية استثنائية قطعًا ،لكنه فعال واحد بني
مجموعة قادة يمينيني «شعبويني» برزوا على مسرح العالم،
على خلفية األزمة االقتصادية ،بمن في ذلك فالديمير بوتني في
روسيا ،نارندرا مودي في الهند ،اللواء السيسي في مصر ،رجب
طيب أردوغان في تركيا ،فيكتور أوربان في املجر ،رودريغو
دويترتي في الفيليبني ،ميشال تامر في البرازيل ،موريسيو
ماكري في األرجنتني ،وربما ،قريبًا ،نوربرت هوفر في النمسا
ومارين لوبان في فرنسا .بوضوح تام ،تبدو هذه مجموعة غير
متجانسة ،وحتى تسمية «الشعبوية» التي نستخدمها على
نحو اختزالي لوصفها ،تستحق نقدًا أكثر دقة .لكن هذه الرموز
ٍ
اليمينية ،تتشارك العديد من الخصائص .جميعهم يشكلون في
كحلول
تركيبتهم مزيجًا من النيوليبرالية والقومية ،ويقدمونها
ٍ
لألزمات االقتصادية واالجتماعية .معظمهم ،أيضًا ،يعمل من
أجل تعبئة الجماهير ،على نطاق سياسي واسع ،إضافة إلى
ازدراء املؤسسة السياسية ،أو الدولة العميقة (االستبالشمنت).
نحو فعال أحيانًا
وهذه النزعة العاطفية األخيرةُ ،ع ِّبر عنها على
ٍ
من قوى يسارية ،لفترات محدودة ،في األرجنتني بخالل ،2001
وفي إسبانيا بخالل .2011
* فيلسوف أميركي عرف بكتابه الشهير «اإلمبراطورية» مع أنطونيو
نيغري ،ومزادرا أستاذ مساعد في جامعة بولونيا

يمكنه الوصول
إلى السالح النووي
جياني فاتيمو *
في األساس ،الوضع في الواليات املتحدة ،في ظل اشتباكات
األميركيني من أصل أفريقي مع الشرطة ،في الشوارع ،والطرقات،
ً
ّ
هو وضع مزعج للغاية .شخصيًا ،أعتقد أن الشيء األكثر إثارة
للقلق في الواليات املتحدة هو فوز ترامب .أتذكر أشخاصًا حول
ّ
ّ
ّ
ومقربني منه ،منهم حاكم والية أالسكا ،الذي فكر في شن
ترامب،
حرب على روسيا قبل سنوات .لكن حتى لو ترامب بشخصيته
هذه التي نعرفها سيصبح رئيسًا للواليات املتحدة ،يجب أن
يكون النظام قويًا بما فيه الكفاية لعدم السماح له بارتكاب
الكثير من األمور املجنونة .أنا مقتنع بأن رئيس الواليات املتحدة
ال يفعل ما يريده دائمًا .ولكن ،من املفهوم ،أنه إذا فاز ترامب،
ستتغير األوضاع الدولية .ال يمكننا أن نعرف كيف ستكون .هذا
الرجل يمكنه الوصول إلى السالح النووي.
* فيلسوف من أشهر ّ
مفسري هايدغر اإليطاليني

مرآة العالم القبيح
أالن باديو *
الكثير من الناس خائفون وقلقون من وصول ترامب إلى الرئاسة.
مع ذلك ،يجب االعتراف بأنه ـ لتشخيص أسباب فوز ترامب
ـ يجب النظر إلى املوضوع من ثالث زوايا :فشل الرأسمالية،
والحالة الراهنة للديموقراطية ،والطريق أمام الذين يعتبرون
أنفسهم قوى اليسار السياسي .ترامب هو ّبقعة على وجه العالم
ّ
للقبح
السياسي املعاصر ،وظاهرته ال تفسر إال بأنها انعكاس ً
في الوضع العاملي عمومًا .لقد خلق النظام الرأسمالي حالة
من عدم املساواة االقتصادية الهائلة واملتزايدة .حالة قسمت
الناس طبقيًا ،ووزعتهم على مجموعات من أصحاب األعمال
واملستهلكني والفالحني ،جنبًا إلى جنب مع مجموعة كبيرة من
ثقب يدخلون منه إلى النظام.
املعزولني الذين يبحثون عن ٍ
* فيلسوف فرنسي كبير ولد في الرباط

هذا الفاشي الودود!
هذه الرموز اليمينية يعمل معظمها
من أجل تعبئة الجماهير ،على نطاق
سياسي واسع
ّ
يجب االعتراف بأن فوزه يعود إلى فشل
الرأسمالية وقوى اليسار السياسي ،والحالة
الراهنة للديموقراطية

نوام تشومسكي *
ّ
لسنوات عديدة ،كتبت وحذرت من خطر صعود شخصية تملك
الكاريزما واأليديولوجيا املؤثرة في الواليات املتحدة .شخص
يمكنه استغالل الخوف والغضب الذي يغلي في معظم فئات
املجتمع االميركي ،ويوجه هذا الغليان بعيدًا عن أسبابه الحقيقة
إلى أهداف أكثر خطورة .سيؤدي هذا قطعًا إلى ما ّ
يسميه
عالم االجتماع بيرترام غروس بـ «الفاشية الودودة» (Friendly
 ،)Fascismفي دراسة مهمة قبل  35عامًا .ولكن ذلك يتطلب
ً
أيديولوجيًا مخلصًا أليديولوجيته ،من نوع هتلر مثال ،ال
شخصًا أيديولوجيته الوحيدة هي أناه .مع ذلك ،فاملخاطر كانت
حقيقية لسنوات عديدة ،وربما أكثر مع ما يصدر عن ترامب.
* مفكر وعالم ألسنيات أميركي

حرب الجمهوريين الباردة
يورغن هابرماس *

مرض الديموقراطية
جاسون برنان *
كيف أصبح دونالد ترامب منافسًا جديًا ملوقع الرئاسة في
ً
أميركا؟ ذلك هو السؤال الذي يطرح ،لكنه سؤال خاطئ .بدال
من ذلك ،ونظرًا إلى مدى جهل وال عقالنية الناخبني ،علينا
أن نسأل كيف أن شخصًا مثل ترامب ،وهو مرشح رغم سوء
فهمه للسياسة واحتقاره لها ،يمكنه الطعن في إيماننا
ّ
بالديموقراطية؟ ذلك ألن املرشح الجمهوري ليس حالة شاذة،
بقدر ما هو أحد أعراض مرض عميق داخل عظام الديموقراطية
نفسها.

بطبيعة الحال ،ونظرًا إلى التنوع الهائل في مصالحه املتباينة،
ً
لم يكن سهال على «الغرب» اختيار اللحظة املناسبة للتعامل
بعقالنية مع التطلعات الجيوسياسية لدولة عظمى كروسيا،
أو مع الطموحات األوروبية للحكومة التركية السريعة الغضب.
لكن في حالة املصاب بجنون العظمة ،ترامب ،فاألمر مختلف
ً
قليال .بدءًا من الحملة االنتخابية الكارثية ،هو يعيد إنتاج حالة
من االستقطاب ،التي يعمل الجمهوريون عليها بحسابات باردة
ّ
ّ
ويروجون بنزعةٍ خالية من أي ضمير ،أن «الحزب
منذ ،1990
القديم العظيم» ،حزب أبراهام لينكولن ،فقد السيطرة تمامًا .هذه
ّ
التعبئة والتحريض على االستياء ،شكال متنفسًا لالضطرابات
االجتماعية التي تعانيها دولة عظمى كأميركا ،تشهد تراجعني:
ّ
سياسيًا واقتصاديًا .أعتقد أن اإلشكالية هنا ليست في النموذج
ّ
السلطوي املفترض ،بل في التهديد الجدي لالستقرار السياسي
في الدول الغربية عمومًا .ما يؤثر بأميركا في موضوع القوة
والنظام العاملي ،يؤثر بأوروبا أيضًا .العوملة االقتصادية التي
قدمتها واشنطن في السبعينيات ،بأجندتها النيوالليبرالية،
كانت حدثًا ّ
ضد الصني وغيرها من دول البريكس الناشئة ،لكنها
سببت تراجعًا نسبيًا للغرب .يجب على مجتمعاتنا أن تعمل
محليًا ملحاربة هذا التراجع العاملي ،في موازاة التطور الناجم عن
التكنولوجيا ،والنمو املتفجر لتعقيدات الحياة اليومية .ردود
ً
الفعل الوطنية بدأت تجد قبوال في تلك األوساط االجتماعية
نحو ناقص من ازدهار
التي لم تستفد ،أو استفادت على
ٍ
االقتصادات الكبرى ،بسبب فشل الوعود املتواصلة عبر عقود.

ترامب ،من دون قصده قطعًا ،هو دعوة لصحوة الجمهورية .لقد
أجبرنا على أن نحسب األمور بجدية أكثر من ّذي قبل .لقد أخرج
العنصرية الضامرة في النفوس إلى السطح ،إنه يعرض كل شيء
ألشعة الشمس ،للنقد ،وإعالن ضرورة االنتهاء من السياسة
العنصرية التي اخترعها ريتشارد نيكسون .وعلى الرغم من
شعورنا بانعدام األمن ،فإن تصورات ترامب عن املكسيكيني
واملسلمني هي تصورات حقيرة ويجب إدانتها دائمًا.

* فيلسوف أملاني ،أهم ممثلي الجيل الثاني في مدرسة فرانكفورت

* أستاذ الفلسفة في جامعة كاليفورنيا

* بروفسور مساعد للفلسفة في جامعة جورج تاون

العنصرية على حقيقتها
آرون جايمس *
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
ّ
ِّ
َ
ُ
ؤسية للصبي الطيب
السيرة الم ْ ِ
يجعلوا منه «مسيحًا»
أرادوا ُأن َ ّ
الذي َ ْ
َ
َ
فص َّير نفسه «سـفاحًا»:
«إلى مسيح نيكوس كازانتزاكيس»

صورة
وخبر

واقع اللجوء...
«صورة وحكاية»
ضمن مشروع «صورة وحكاية»
الذي أطلقته جمعية «مهرجان
الصورة ـ ذاكرة» العام املاضي
بالشراكة مع «اليونيسف»،
ّ
املصور» معرض
افتتح «دار
صور فوتوغرافية في «مسرح
املدينة» يستمر حتى  10شباط
(فبراير) الحالي ،فيما تخلل
الحدث عرض وثائقي وإطالق
كتاب يحمل اسم املشروع .على
ّ
املصور»،
مدى  9أشهر في «دار
ّ
تدرب أكثر من  60مشاركًا من
جنسيات عربية مختلفة (بني
 14و 18عامًا) على التصوير
الفوتوغرافي ،وكتابة الخبر،
واستعمال السوشال ميديا،
ّ
مصورة
إلعداد ونشر تحقيقات
حول واقع وتحديات املجتمعات
اللبنانية واللجوء.
«صورة وحكاية» :حتى  10شباط
في «مسرح املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم01/373347 :

ّ
ضمـن معـرض ( Range ta chambreرتـب غرفتـك) فـي المقـر السـابق
لمعمـل «ميـرا النـزا» فـي رومـا ،عـدد مـن التجهيـزات واللوحـات التـي تحمـل
توقيـع فنـان الشـارع الفرنسـي جوليـان ماالند ،المعـروف بـ «سـيث» .ومن بين
المعروضـات ،لوحـة بعنـوان( Vultus Est Index Animiالصـورة) .أجـزاء مـن
هـذا المعمـل الـذي كان متخصصـا فـي صناعـة الصابـون ،صـارت اليـوم حضنًا
ألعمـال «سـيث» الـذي سـبق أن ّ
خيـم ـــ بطريقـة غيـر قانونيـة ـــ علـى أنقـاض
المـكان ّ
لمـدة شـهرين خلال العـام الماضـي ،قبـل أن يخضـع اليـوم لرعايـة
مجموعـة مـن المهاجريـن فـي رومـا ،يعيشـون فـي هـذه البقعـة( .ألبيرتـو
بيزولـي ـــ أ ف ب)

الطيب
الصبي
ذاك
ِّ
ُّ
يحب َ
ب»)
(ربا ألن ُه
أحالمهِ ّ
ِ
«شغْل َة احل ُ ّْ
ُّ
الذي كا َن أكبر ُ
سرَّة/
أبواب ،ونوافذ،
وأراجيح ،وعكاكي ِز عجائز ،وأ َ ِ
َ
أ ْن يَصير َ جنّارا ً ( جنّار َ ٍ
اخلاصة)
ت
سر ّ ٍة
أَ ِ
لألطفال واملرضى واحمل ِ ّبني ...احمل ّبني َ ذوي االحتياجا ِ
ّ
ِ
سواهم /...أنا
ب
ذا َك
غامض ال أح َد يعرف ُه ِ
ٍ
الصبي األبله ( لسب ٍ
ُّ
أعرف ُه طبعاً)
الورِعو َن السفّ احون) أ ْن يَطردو ُه
خارج احلياة ْ
َ
أرادَ أصحاب ُ ُه (أصحاب ُ ُه َ
النوع
يشتغلَ «مسيحاً» (مسيحا ً أصيالًِ ،من ذلك
فأَق َنعو ُه أ ْن
ِ
ِ
ميوت ُمخ َتلَّ الفؤادِ ،أو...
الذي ال ب ّد أ ْن تنتهي بهِ
أحالم ُه وب َ َ
اله ُت ُه أل ِ ْن َ
ُ
مصلوباً).
الذكي)
الصبي األبله (األبل ُه
ذا َك
ّ
ُّ
ُ
سوانا (هو وأنا طبعاً)
ال أح َد
يعرف ِ
«احلب»،
ملاذا ،وهو املغْر َ ُم مبهن ِة
ّ
احلب :النوافذ ،واألبواب،
احلب وأدوا ِ
َ
ت ّ
هجـر َ كلَّ ما َل ُه عالق ٌة بصناع ِة ِّ
سرّة ،والعك َّازات ،واألراجيح ،إلخ)...
واأل َ ِ
ب ال أح َد
اجلميع
عي
َ
وعقول اجلميع ،ولِسب ٍ
وتَوَّلَ  ،في غفل ٍة عن أ َ ُ ِ
ِ
ِ
يعرفه،
حب
صانع أدوا ِ
ت ّْ
ِمنْ
ِ
صلبان ...وتَوابيت!
إلى صان ِ ِع
ٍ
..
طبعاً ،أنا أَعرف.
2016/11/19

