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A Certified Pre-owned Porsche
feels like new.

«برنامج أوباما
»للمعتدلين
ساحة خلفية
بلغاريا
ّ
لـ «متعهدي
»الموت

Drive a Porsche Approved vehicle with
the following benefits:
I 3-year Porsche Worldwide Warranty
I 3-year complimentary scheduled maintenance
I Exclusive financial rates
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Discover even more Porsche Approved vehicles (a wider range) available in
our showroom. Terms and conditions apply.

ايران
Porsche Centre Lebanon s.a.l.
Telephone 01 568 911

Boxster GTS (PDK)

2015, 6,000 km, black, black alcantara
red stitching/top: black

Cayman S (PDK)

2014, 30,000 km, dark blue metallic/
yachting blue

911 Carrera S Coupe (PDK)

2010, 77,511 km, meteor grey metallic,
Carrera red

911 Carrera Coupe (Manual)

Cayenne Turbo (Tiptronic S)

911 Turbo Coupe (Tiptronic S)

911 Carrera 4S Coupe (PDK)

Panamera 4S (PDK)

Panamera 4S (PDK)

2012, 61,000 km, red/black

2009, 86,000 km, macadamia metallic,
cocoa

موازين
ّ
االنتخابات تتبدل
إبراهيم رئيسي
مرشحًا عن
المحافظين

2008, 75,000 km, meteor grey metallic, 2007, 52,000 km, GT silver metallic,
black
black
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ّ رياض نجيب
الريس
هذه ليست سيرة
صحافي المسافات
الطويلة

2010, 65,000 km, carbon grey metallic, 2014,16000 km, rhodium silver
espresso natural leather
metallic, black

22
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سياسة
المشهد السياسي

قانون االنتخاب ّإلى الحكومة:
االنقسام إلى توسع

ّ
غياب التفاهم
ظل
يفتح نقل النقاش حول قانون االنتخاب من مجلس النواب إلى الحكومة الباب أمام انقسام جديد ،في
ً
السياسي على القانون حتى اآلن ،واحتمال لجوء بعض األطراف إلى التصويت في حال عدم التفاهم .فضال عن عدم
وضوح الصيغ االنتخابية التي يفترض نقاشها في جلسة مجلس الوزراء االثنين
لــم يـكــن ال ـيــوم الـنـيــابــي الـطــويــل في
جلسة املساء لة العامة في البرملان،
أم ـ ــس ،سـ ــوى ف ـص ــل ج ــدي ــد ي ـضــاف
إل ـ ــى فـ ـص ــول االنـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـيــاســي
بني الكتل النيابية الرئيسية ،على
أع ـ ـتـ ــاب أزمـ ـ ــة دسـ ـت ــوري ــة م ـف ـتــوحــة
ـرمـتــه ،مع
ت ـهـ ّـدد الـنـظــام الـلـبـنــانــي بـ ّ
غياب االتفاق على قانون انتخابي
جديد.
وإذا ك ـ ــان ـ ــت ك ـ ـل ـ ـمـ ــات الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب قــد
حـ ّـذرت من املرحلة املقبلة وضــرورة
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ق ــان ــون ق ـب ــل وص ــول
املجلس النيابي إلى الفراغ ،وتاليًا
امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة األخـ ـ ــرى،
ـؤشـ ــر إل ــى
فـ ـ ــإن مـ ــا حـ ـص ــل أمـ ـ ــس يـ ـ ّ
التوصل إلــى أي اتفاق في
صعوبة
ّ

توافق على العميد
أنطوان منصور مديرًا للمخابرات
والتعيين خالل أيام
جلسة الحكومة املخصصة لنقاش
قــانــون االنـتـخــاب اإلثـنــن املقبل ،ما
لــم يـكــن االت ـف ــاق الـسـيــاســي قــد ُأع ـ ّـد
خــال عطلة نـهــايــة األس ـبــوع خــارج
الجلسة الحكومية.
وفيما يجري الحديث حتى اآلن عن
تــرحـيــل أزم ــة ال ـقــانــون إل ــى مجلس
الـ ــوزراء ،لـيــس واضـحــا بـعــد مــا هي
الصيغ التي ستناقشها الحكومة،
ـوقـعــة
وم ــا إذا كــانــت ال ـخــافــات املـتـ ّ
سـتــؤدي إلــى تصويت ال ــوزراء على
م ـ ـشـ ــروع م ـ ـعـ ـ ّـن ،وإن ـ ـتـ ــاج خ ــاف ــات
ج ــدي ــدة ،أخـطــر ه ــذه املـ ـ ّـرة ،فــي حــال
ش ـع ــرت أطـ ـ ــراف ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ب ــأن
استخدام التصويت سيكون سيفًا
م ـص ـل ـتــا ع ـل ـي ـه ــا ،ال س ـ ّـي ـم ــا ال ـح ــزب
التقدمي االشتراكي.

ّ
ّ
التوصل إلى أي اتفاق في جلسة الحكومة االثنين المقبل (حسن ابراهيم)
كلمات أمس تؤشر إلى صعوبة

وبـيـنـمــا ك ــان نـ ـ ّـواب ال ـت ـيــار الــوطـنــي
ال ـ ـحـ ـ ّـر يـ ـتـ ـح ـ ّـدث ــون ،خ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
امل ــاض ـي ــن ،ع ــن م ـهـ ٍـل زم ـن ـيــة ب ــن 24

ساعة و 48ساعة لسماع جواب حزب
ال ـل ــه أو مــوق ـفــه م ــن م ـش ــروع قــانــون
ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وال ـحــديــث

ّ
وفد من الحزب زيارة رئيس
عن نية ٍ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،أع ـطــى
النائب حسن فضل الله موقفًا شبه

ن ـهــائــي ،م ـك ـ ّـررًا مــوقــف ال ـح ــزب ،لكن
بـصــورة أوض ــح هــذه امل ـ ّـرة :النسبية
الكاملة مع تــرك هامش للنقاش في

تقرير

فتوش «يعيد» قانون االنتخاب إلى مجلس النواب :التمديد أو الزلزال!
إلى حين اعتالء النائب نقوال
فتوش منبر الهيئة العامة ،بقي
قانون االنتخابات عابر سبيل في كلمات
النواب الذي تناوبوا على الكالم من
باب األوراق الواردة أمس في مجلس
النواب .تفسيرات دستورية بالجملة
ّ
قدمها ّ
المشرع الزحالوي بمطالعة
أشبه بحصة دستورية ،حملت بين
سطورها تمهيدًا للتمديد ،وإال الذهاب
نحو زلزال سياسي أو مؤتمر تأسيسي

ميسم رزق
ّ
لــم يـتــأخــر الـنــائــب نـقــوال فـتــوش في
صـ ـ ـ ّـب امل ـ ـ ــاء الـ ـ ـب ـ ــارد عـ ـل ــى ال ـخ ـط ــاب
الساخن الذي ألقاه أمس في مجلس
الـنــواب .بكلمات ّ
منمقة ،لكن حــادة،
أع ـ ـ ـ ـ ّـد م ـ ــا اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـ ــن ت ـف ـس ـي ــرات
دس ـت ــوري ــة ،ع ـ ـ ّـرى خــال ـهــا الـكـلـمــات
«ال ـع ـن ـت ــري ــة»َ ،
وح ـ َّـج ـ َـم «امل ـغــامــريــن»
بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد .وع ـ ـلـ ــى ع ـكــس
ال ـغــال ـب ـيــة م ــن ال ـ ـنـ ــواب ،قـ ــال ف ـتــوش
م ــا ال ي ـعــرفــه زم ـ ـ ــاؤه ،أو يـعــرفــونــه
ويرفضونه ويتجاهلونه ،بال تقديم
بدائل.
ّ
ع ـلــى م ــدى  35دق ـي ـق ــة ،قـ ـ ّـدم فــتــوش
مـ ــراف ـ ـعـ ــة ب ــرمل ــانـ ـي ــة أش ـ ـبـ ــه ب ـح ـصــة
دستورية أطربت املعارض واملؤيد،
فكانت اللمعة الوحيدة التي أعادت
لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش ــات ف ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة مـ ـس ــاء ل ــة

الـحـكــومــة أم ــس أهـمـيـتـهــا ،وجعلت
أصحاب السعادة يعون أن املكابرة
لـ ـيـ ـس ــت ت ـ ــرف ـ ــاُ ،مـ ـلـ ـمـ ـح ــا م ـ ــن خ ـلــف
ال ـس ـط ــور إلـ ــى أن «ل ـب ـن ــان سـيـكــون
على موعد مع زلــزال سياسي» ،في
حال انتهاء مدة والية املجلس دون
ت ـمــديــدهــا ،ب ـمــا أن ال ـق ــان ــون الـنــافــذ
قــد ُدفـ ــن ،وا ّل ـقــانــون الـعـتـيــد ال تــزال
والدته متعثرة.
ّ
ث ــاث ن ـق ــاط م ـهـ ّـمــة وأس ــاس ـي ــة ،رك ــز
ع ـل ـي ـهــا ف ـت ــوش ف ــي م ــداخ ـل ـت ــه ،بـعــد
ت ــأك ـي ــده أن رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـن ــواب
نبيه بـ ّـري هو «صمام األمــان ورجل
ً
الرؤية» ،محمال مسؤولية ما يحصل
ال ـي ــوم إل ــى م ــن رف ــض االتـ ـف ــاق على
ّ
«ســلــة ب ـ ّـري» املـتـكــامـلــة قـبــل الــذهــاب
إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة.
أولى النقاط ،كانت في ضرب شرعية
الصيغة االنتخابية ّ
املقدمة من وزير

الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ،مــن دون
ّ
يسميها .بالحجة والبرهان ،رأى
أن
أن ال ـق ــان ــون امل ـخ ـت ـلــط «ل ـي ــس ســوى
بدعة لغوية وتشريعية وقانونية».
وعـ ــاد إل ــى ق ــان ــون أن ـجــز ع ــام ،1997
وطعن به املجلس الدستوري ،بعدما
تضمنت املــادة الثانية منه تقسيمًا
للدوائر شبيهًا بما هو مطروح في
صـيـغــة بــاس ـيــل .وم ــن ه ــذه الـنـقـطــة،
املقتطفات
استعار فتوش بعضًا من
َ ِّ
الدستورية باللغة الفرنسية ،ليذكر
الـ ـح ــاض ــري ــن ب ـ ــأن ق ـ ـ ـ ــرارات امل ـج ـلــس
ال ــدسـ ـت ــوري م ـلــزمــة ل ـكــل الـسـلـطــات
واملــراجــع القضائية واإلداري ــة .وأكد
فتوش أنه ضد التمديد ،لكن «يجب
أن نعلم إلى أين نحن ذاهبون» .و«ما
نحن ذاه ـبــون» إلـيــه بحسب املـشـ ّـرع
الزحالوي هو «خطير جدًا» ،وإن كان
التمديد ضررًا «فال يجوز أن نعالجه

ّ
بـ ـض ــرر أكـ ـب ــر مـ ـن ــه» .وقـ ـط ــع ف ــت ــوش
الطريق أمــام من ّ
يهون خطر الفراغ،
عـلــى اعـتـبــار أن الـسـلـطــة التنفيذية
ي ـم ـك ــن أن تـ ـع ـ ّـوض ــه ،م ـط ــال ـب ــا بـ ـ ّـري
ب ــ«عــدم تجيير صــاحـيــات املجلس
إلى الحكومة»ّ ،
فرد بري «أنا رفضت
أن أعطيها للعمالق رفيق الحريري
عام  ،1992فلن أفعل ذلك اآلن».
واستكمل فـتــوش كــامــه بالتحذير،
مشيرًا إلى أنه في «حال وصلنا إلى
 20نيسان الحالي مــن دون االتـفــاق
على القانون الجديد ،أو الذهاب إلى
انـتـخــابــات وال اس ـت ـمــراريــة للمرفق
الـ ـع ــام ،ف ـهــذا يـعـنــي نـتـيـجــة واحـ ــدة:
الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي» .وقال:
«املــؤتـمــر التأسيسي فــي ظــل وجــود
مليون ونصف مليون نازح سوري،
يـ ـعـ ـن ــي أن الـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري ــن يـ ـمـ ـك ــن أن
يجلسوا معكم على طاولة واحدة!».
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لماذا ال يضغط حزب الله إلجراء االنتخابات؟

املتوسطة أو غيرها ،قاضيًا
الدوائر
ّ
بــذلــك عـلــى ف ـكــرة ال ـقــانــون املـخـتـلــط.
غير أن كــام فضل الله أكمله الحقًا
ال ـن ــائ ــب ن ـق ــوال ف ـ ّـت ــوش ف ــي مــراف ـعــة
دسـتــوريــة مهنية لكن نـ ّ
ـاريــة ،نسف
فيها فكرة القانون املختلط ،فيما بدا
موقفه تعبيرًا عن موقف الكثير من
الـقــوى السياسية ،بينها حركة أمل
وحزب الله .ويأتي كالم فضل الله مع
معطيات ّ
تم تداولها أمس على لسان
أكثر من مسؤول في قوى  8آذار ،بأن
حزب الله لن يقبل بغير قانون على
أساس النسبية الكاملة ،لكنه منفتح
بشأن الــدوائــر بما يطمئن اآلخرين،
ال ّ
سيما التيار الوطني الحر ،ليبقى
السؤال حول إمكانية موافقة التيار
ّ
الحر على النسبية الكاملة
الوطني
يفضلها ،في ظل
أنه
عون
د
يؤك
التي ّ
ّ
ّ
معارضة رئيس حزب القوات سمير
جعجع لـهــا ،وكيفية توفيق رئيس
الجمهورية بــن حليفيه ،حــزب الله
والقوات.
االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــام الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ح ـ ـ ـ ــول قـ ــانـ ــون
االنتخاب ،وخــاف حركة أمل وتيار
املستقبل حــول التعيينات فــي قوى
األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،ل ــم ي ـم ـن ـعــا ال ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ال ـت ــواف ــق ع ـلــى اســم
م ــدي ــر املـ ـخ ــاب ــرات ال ـج ــدي ــد الـعـمـيــد
أن ـطــوان مـنـصــور (م ــن دورة ،)1986
يتوقع أن يصدر تعيينه خالل
الذي
ّ
األيـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن بــاس ـيــل
ـضــل اخـتـيــار الـعـمـيــد الـيــاس
ك ــان يـفـ ّ
ساسني للمنصب.
مـ ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى  ،ق ـ ـ ــرر «م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــرب» ع ـقــد دورت ـ ــه ال ـعــام
ـاء على اقتراح
املقبل فــي بـيــروت ،بـنـ ً
وزيــر الداخلية نهاد املشنوق .كذلك
تبنى املؤتمر اقتراح املشنوق إنشاء
ّ
«نواة صلبة أمنية معلوماتية عربية
ملواجهة التحديات اإلرهابية بقيادة
ولي العهد السعودي وزير الداخلية
محمد بن نايف» .ورأى املشنوق أن
«هـ ــذا اإلجـ ـم ــاع ال ـعــربــي دل ـيــل كبير
ع ـلــى ح ـجــم ال ــدع ــم ال ـع ــرب ــي ل ـلــدولــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وإي ـ ـمـ ــان الـ ـع ــرب بـمـســار
اس ـت ـعــادة ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة قــرارهــا
السياسي واألمني».
(األخبار)

تعهد الحريري بعقد
جلسة وزارية ترسل
مشروع قانون انتخاب
إلى مجلس النواب

لن يكون االمتحان االنتخابي الذي
ستخوضه حكومة «استعادة الثقة»
ً
ّ
يـ َ
املهمة،
ـوم االثـنــن سـهــا .مــا ُيعقد
اختصره النائب ابراهيم كنعان في
مــداخـلـتــه بـكــامــه عــن التلطي خلف
مـجـلــس الـ ـن ــواب وم ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء.
ف ــاألق ـط ــاب الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي جـهــدت
منذ أشهر في كواليس االجتماعات
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة والـ ـث ــاثـ ـي ــة وال ــرب ــاعـ ـي ــة
وف ـش ـل ــت ،ه ــي ن ـف ـس ـهــا م ــن سـتـلـتــف

بين المشاورات حول
قانون االنتخاب ،والنقاشات
حول مصير االنتخابات،
تكمن المفارقة في
الكالم عمن له مصلحة
في حصول االنتخابات أو
إرجائها .ولماذا ال يضغط
حزب الله اليوم أكثر
إلجرائها؟
هيام القصيفي
ق ــد ي ـك ــون سـمـيــر فــرنـجـيــة ـ ـ ـ ـ الـحــاضــر
ّ
الدائم ـ ـ وفارس سعيد الذي ال يمل من
اب ـت ــداع األف ـك ــار وامل ــؤت ـم ــرات ،أك ـثــر من
يعبران عن مرحلة انتخابات عام 2005
حني اختارا السير بإجراء االنتخابات
النيابية في موعدها آنــذاك ،مهما كان
ُّ
شـكــل ال ـقــانــون .ات ـهــم الـثـنــائــي بأنهما
ّ
فرطا في قانون الستني ،ملصلحة قانون
عام  ،2000فدفعا الثمن انتخابيًا .لكن
حجتهما ،كما يـقــول سعيد ،أن إجــراء
االنتخابات بدعم دولي في تلك املرحلة
ك ــان ض ــروري ــا ،وإال كـيــف يـمـكــن قطف
ث ـمــار االن ــدف ــاع ــة الـشـعـبـيــة ال ـتــي جــرت
ح ـي ـن ـهــا ،إن ل ــم ت ـجــر االن ـت ـخ ــاب ــات في
موعدها.
ال ـ ـعـ ــودة الـ ــى هـ ــذه ال ــواقـ ـع ــة ض ــروري ــة
ّ
يصر سعيد
لالنطالق الى السؤال الذي
ع ـلــى ت ـ ـ ــرداده ف ــي هـ ــذه األي ـ ـ ــام :مل ـ ــاذا ال
يقطف حزب الله ،في مرحلة حساسة،
ث ـمــن ان ــدف ــاع ـت ــه اإلق ـل ـي ـم ـيــة وان ـت ـخــاب
ح ـل ـي ـفــه رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد
ميشال عون وتشكيل حكومة بالتوافق
مــع الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،فيضغط
مــن أجــل إج ــراء انتخابات نيابية بأي
قانون ،طاملا أنه سيتمكن من تحصيل
ح ـصــة ك ـب ـيــرة م ــع حـلـفــائــه مسيحيني
ومسلمني في املجلسُ ،
فيحكم سيطرته
على مفاصل الحياة السياسية؟ وملاذا
ال تضغط القوى السياسية كلها إلجراء
االن ـت ـخــابــات ب ــأي ث ـمــن ،ألن حصولها
بعد تمديدين أهم من القانون؟
ال شك في أن املقارنة بني  2005و2009
وانتخابات عــام  ،2017إذا حصلت ،ال
تقتصر فقط على إشكالية القانون في
حــد ذات ــه .وه ــي ال تـصـ ّـب فــي مصلحة
استثمار انتخاب رئيس للجمهورية
وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــا،
بـعــدمــا تـغـيــر املـشـهــد الـسـيــاســي كليًا.
فاالنتخابات ،اليوم ،ليست بني موالني

حــول طــاولــة رئـيــس الجمهورية في
قـصــر بـعـبــدا بــدايــة األس ـب ــوع .وهــذا
عـمـلـيــا ،يـعـنــي ال ـ ـ ــدوران ف ــي الـحـلـقــة
ذات ـه ــا ،طــاملــا أن االت ـف ــاق الـسـيــاســي
غ ـي ــر مـ ـ ّ
ـؤمـ ــن .ب ـك ــل األح ـ ـ ـ ــوال ،س ــارع
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري أم ــس إلــى
امتصاص «الهجوم» الذي كان ّ
معدًا
سلفًا على الحكومة قبل الدخول إلى
قــاعــة الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ،ت ـحــت ع ـنــوان
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ـ ــن إنـ ـج ــاز
ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد .س ــاع ــده الـتـعـهــد
ب ـع ـق ــد ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة ب ـع ــرض
قانون انتخاب تمهيدًا إلرساله إلى
مجلس النواب ،إلى تحويل النقاش
إلــى مكان آخــر .فبعدما كــان متوقعًا
أن يكون القانون هو نجم الجلسة،
ّ
حــلــت محله ملفات الـفـســاد والـهــدر.
حني بــدأت الجلسة ،ســارع الحريري
الـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــرض إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ح ـك ــوم ـت ــه،

ومعارضني ،وحكمًا ليست بني  8و14
آذار ،ط ــامل ــا أن ت ـ ـيـ ــارات أس ــاس ـي ــة مــن
الفريقني تحالفت في تسوية الرئاسة
وتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة .ول ــم ت ـعــد تحمل
االنتخابات عناوين سياسية باملعنى
الــذي حملته في الــدورتــن السابقتني.
واألبـ ـ ــرز ،أي ـض ــا ،أن هــامــش الـشــريـحــة
امل ـس ـت ـق ـل ــة بـ ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات واألح ـ ـ ـ ــزاب
املـتـنــافـســة ب ــات ضـيـقــا ،وس ــط تــأرجــح
بعض املستقلني بني انتمائهم املذهبي
وال ـطــائ ـفــي وب ــن االن ـت ـم ــاء الـسـيــاســي
للخط الــذي يريدون في نهاية املطاف
ال ـت ـحــالــف م ـعــه ل ـل ـفــوز بــاالن ـت ـخــابــات،
علمًا بأن لكل حالة أو شخصية تصور
ن ـف ـس ـهــا م ـس ـت ـق ـلــة ،م ـس ـي ـح ـيــا وس ـن ـيــا
وشيعيًا ودرزيـ ــا ،مـسـتــوى معينًا من
التحالفات ال بــد مــن أن يـفــرض نفسه
ع ـلــى ح ـســاب اسـتـقــالـيــة م ــا .فينتفي
بــذلــك حـضــور املستقلني كـحــالــة عامة
تـ ـظـ ـه ــر فـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي ك ـمــا
كانت الـحــال فــي املجلس الــذي أفرزته
ان ـت ـخــابــات ع ــام  2000وأسـ ــس لـحــالــة
ن ـي ــاب ـي ــة فـ ــي عـ ــز ال ـ ــوج ـ ــود ال ـ ـسـ ــوري،
وانبثقت منه الحقًا نواة قرنة شهوان
وما تالها من تحرك للمعارضني ،ضد
الـ ـس ــوري ــن وضـ ــد س ـي ــاس ــة ح ـكــومــات
الرئيس الــراحــل رفيق الحريري ،وهو

ما ال نراه اليوم.
وإذا كانت الحالة السياسية الراهنة ال
تبشر باحتمال الذهاب الــى انتخابات
نيابية وفق مشاريع ورؤية محددة كما
كانت الحال في انتخابات  2005و،2009
طــاملــا أن الـجـمـيــع يـتـحــدث ع ــن مـعــارك
على أســاس الحصص ،يصبح السؤال
عن االنتخابات مرتبطًا ليس بالقانون،
وإن ـم ــا ب ــاألس ـب ــاب ال ـت ــي تـجـعــل إم ـكــان
إجرائها على املحك .ففي وقت تتقاذف
فيه الكتل النيابية كرة القانون من دون
أن يتمكن أي فريق من دفع عربة الحل
ال ــى األم ـ ــام ،يـكـبــر االن ـط ـبــاع ل ــدى أكـثــر
م ــن ج ـهــة س ـيــاس ـيــة ب ــأن ال ان ـت ـخــابــات

ُ
وضع القانون على
الحكومة
طاولة
َ
يعني دفع األزمة إلى
حدها األقصى

هل يقبل الرئيس بنسبية كاملة خالفًا لرأي األكثرية المسيحية؟ (هيثم الموسوي)

قـبــل أن ي ـبــدأ دور ال ـن ــواب ،لتتحول
الجلسة إلــى خطابات استعراضية،
شـ ّـددت على وجوب مكافحة الفساد
«بشطف الــدرج من األعلى» كما قال
النائب أنور الخليل.
واس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ال ـ ـنـ ــائـ ــب وائ ـ ــل
ً
أب ــو ف ــاع ــور ،م ـت ـنــاوال مـســألــة قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،الـ ـ ــذي ي ـج ــب أن «يـبـقــى
الـ ـت ــواف ــق ب ـش ــأن ــه ه ــو األس ـ ـ ــاس ألن
الـ ـتـ ـص ــوي ــت س ـي ـع ـن ــي االن ـ ـق ـ ـسـ ــام».
ثـ ــم رك ـ ــز الـ ـن ــائ ــب ح ـس ــن ف ـض ــل ال ـلــه
ع ـلــى م ـلــف ال ـف ـس ــاد ،م ــؤكـ ـدًا أن «مــا
يــؤرق اللبنانيني هــو الــوضــع املالي
واالقـ ـتـ ـص ــادي» ،حـيــث «ه ـن ــاك كثير
م ــن ال ــوظ ــائ ــف الــوه ـم ـيــة ف ــي الــدولــة
وأفـ ـ ــراد ي ـت ـقــاضــون روات ـ ــب م ــن دون
عمل .وهناك جيش من املستشارين
يـسـتـنــزفــون ال ـح ـكــومــة» .وأشـ ــار إلــى
«قرار استثنائي أخذ من جهة رسمية

أع ـط ــى امل ـ ـصـ ــارف أربـ ــاحـ ــا ب ـق ـي ـمــة 5
مليارات دوالر» .وقال إن «ثمة وزراء
تــواق ـي ـع ـهــم ع ـل ــى املـ ـع ــام ــات لـيـســت
بأقل من مليون دوالر»! وللمفارقة،
خ ــرج ال ـنــائــب ع ـقــاب ص ـقــر متحدثًا
ع ــن األخ ــاق ـي ــات وم ـح ــارب ــة الـفـســاد
وض ــرورة تسمية األم ــور بأسمائها
ح ـت ــى ال ي ــذه ــب «الـ ـص ــال ــح ف ــي ع ــزا
الـطــالــح» ،مطالبًا ب ــ«رفــع الحصانة
السياسية عن املوظفني الفاسدين»،
ودع ــا «الـحـكــومــة الــى أن تعمل على
مشروع املدن املنزوعة السالح ،على
أن تبدأ من بيروت الكبرى» ،منتقدًا
«سرايا املقاومة ألنها ضربت هيبة
الـ ــدولـ ــة»! والحـ ـق ــاّ ،
رد ال ـنــائــب ن ـ ّـوار
ّ
الساحلي عليه مــن دون أن يسميه،
فسأل إن كان من ّ
تحدث عن السالح
ن ــائ ـب ــا ،ل ــ«أن ـن ــا ن ـع ــرف أنـ ــه مـشـغــول
ببيع الحليب».

فـ ــي الـ ــوقـ ــت املـ ـنـ ـظ ــور .وتـ ــريـ ــث ال ـق ــوى
السياسية في خوض غمار االستحقاق
ن ــاب ــع مـ ــن ث ـ ــاث الءات :ال ق ـ ــان ـ ــون ،ال
مواعيد لالنتخابات وال تحالفات .إذًا،
ك ـيــف ي ـم ـكــن ألي طـ ــرف أن ي ـغ ــام ــر فــي
حشد الناخبني مبكرًا ،واستنفاد املال
والعصب بال طائل؟
وال يمكن القفز فوق مصير االنتخابات
في ضــوء عاملني :األول احتمال وضع
القانون على طاولة مجلس الوزراء ،مع
ما يعني ذلك من دفع األزمة الى حدها
األقصى .ألن طرح القانون في الحكومة
سـيـضــع جـمـيــع األف ــرق ــاء أم ــام امـتـحــان
خطر ،إذ يتعذر عليهم حينها التهرب
من مواجهة مثل هــذا االستحقاق ،كما
يحصل فــي لجنة االنـتـخــابــات املكلفة
إجراء الحوارات بني أربع قوى أساسية.
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ع ـ ـ ــدم إج ـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ت ـحــت أي ذريـ ـع ــة س ـي ـســاهــم ف ــي األك ــل
مــن صـحــن الــرئــاســة ،ألن ــه مـهـمــا كانت
التبريرات ،فإن املستهدف األول سيكون
الـعـهــد ،ولـيــس ال ـقــوى السياسية التي
لبعضها مصلحة فعلية في عدم إجراء
االنتخابات في الوقت الراهن ،وأوالها
تيار املستقبل.
وإذا ك ــان ــت األكـ ـث ــري ــة امل ـس ـي ـح ـيــة غـيــر
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج قـ ــانـ ــون ان ـت ـخ ــاب،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ح ـ ـ ـصـ ـ ــرت دوره ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـم ـع ــرك ــة
اسـتـعــادة حـقــوق املسيحيني ،وإذا كان
العهد غير قادر أيضًا على فرض إجراء
االنـتـخــابــات ،مثله مثل تـيــار املستقبل
املـهــادن هــذه األي ــام تحت سقف ترتيب
وضـعــه والــدفــاع عــن وج ــوده ،كما حال
الـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط فــي اسـتـعــراض
امل ـخ ـت ــارة ،ف ـمــا ح ـجــة ح ــزب ال ـل ــه ال ــذي
ي ــراك ــم حــالـيــا أوراق تـحـكـمــه بمفاصل
الحياة السياسية في عدم تعجيل مسار
االنتخابات؟ .فهل هي انتظارات جالء
املشهد اإلقليمي ،كما كانت الحال قبل
انتخابات الرئاسة ،أم هو التموضع في
انـتـظــار مـعــرفــة مصير األنـظـمــة ورســم
دساتيرها مجددًا ،فيكون لبنان سائرًا
ع ـلــى ال ـطــري ــق ن ـف ـســه؟ وف ــي ظ ــل غـيــاب
الـ ـق ــرار ال ــواض ــح ب ــإج ــراء االن ـت ـخــابــات،
تبقى كل األسئلة مشروعة حتى يتضح
ال ـع ـكــس ،م ــن دون ت ـجــاهــل انـطـبــاعــات
تتعلق بتمسك الحزب بقانون النسبية
الكاملة في دوائــر متوسطة ،واحتمال
ال ـس ـيــر ب ــه م ــن دون ت ــراج ــع وال ـض ـغــط
على رئيس الجمهورية لقبوله .وهذه
االنـطـبــاعــات تـشـيــر ال ــى احـتـمــال قبول
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ب ــامل ـش ــروع خــافــا
ل ــرأي األك ـثــريــة املـسـيـحـيــة ،انـطــاقــا من
َ
«اس ـ ـت ـ ـشـ ــارات» تـ ـق ــول إن ـ ــه ال ـح ــك ــم بــن
اللبنانيني ،وإن ــه لــم يـعــد رئـيــس فريق
مسيحي ،وإن إج ــراء االنـتـخــابــات أهــم
من القانون نفسه.

وتـطــرقــت الـكـلـمــات فــي الجلسة إلــى
ملفات حيوية أخرى ،إذ أكد الرئيس
نـجـيــب مـيـقــاتــي «أن ـن ــا ب ـحــاجــة إلــى
الـشـفــافـيــة ف ــي م ـلــف ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز.
وفــي ملف الكهرباء ،يمكن استبدال
البواخر بحلول أكثر استدامة» .وعن
مـلــف ال ـن ـفــايــات ،أش ــار ال ـنــائــب أك ــرم
شهيب ال ــى أن «م ــا أقــرتــه الحكومة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــل ال ـب ـي ـئ ــي
ال ـص ـح ـي ــح ،إنـ ـم ــا هـ ــو حـ ــل ال ـحــاجــة
نـتـيـجــة ال ـكــارثــة ال ـتــي وقـعـنــا فيها،
ونحن ذاهـبــون إلــى أزمــة كارثية في
عام  ،2018وسنقع في املشكلة نفسها
مرة أخرى» .فيما تحدث النائب علي
امل ـقــداد عــن آث ــار الــوضــع البيئي في
البقاع ،مشيرًا إلــى «األزم ــة الناجمة
ع ــن عـ ــدم وج ـ ــود صـ ــرف ص ـحــي في
عــرســال التي بــات يسكنها أكثر من
 150ألف شخص».
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سياسة

على الغالف

«األخ األكبر» يراقبنا :الخصوصية منتهكة
خاصتانIncoNet - Data:
ثالثة أجهزة أمنية :األمن العام وقوى األمن الداخلي ومخابرات الجيش .وشركتان
ّ
 Managementوُ .virtual ispي َّ
رجح أنها تمتلك تقنيات «املراقبة الشاملة» ،وهي املصطلح املهذب لعمل
ّ
سيئ للغاية :التجسس على الناس ورصد تحركاتهم واختراق بياناتهم الشخصية من أي نوع كانت ،حتى
الحميمية منها .هذا ما تكشفه تسريبات «ويكيليكس» األخيرة عن لبنان ومصادر أخرى ،التي استندت

إليها «منظمة تبادل اإلعالم االجتماعي» ،في تقرير تحت عنوان «رسم خريطة املراقبة الرقمية الجماعية ّفي
لبنان» .هذا ال يعني ّأن الجهات الخمس املذكورة وحدها تمتلك مثل هذه القدرة ،إال أن التسريبات ّقدمت أدلة
تتصل بهذه الجهات تحديدًا ،وهي عبارة عن مراسالت مع شركات وفرق عمل لطلب إيضاحات ومعلومات
ُ
وتجارب على أجهزة وبرامج تستخدم ألغراض التجسس الشامل ،وفواتير بماليني الدوالرات لشراء مثل هذا

تسريبات ويكيليكس
إنهم يتجسسون علينا
 %36م ــن الـلـبـنــانـيــن ،امل ـش ــارك ــن في
اس ـت ـط ــاع ع ــن امل ــراقـ ـب ــة ال ــرق ـم ـي ــة فــي
لبنان ،يشعرون يأن الحكومة تراقبهم
على اإلنـتــرنــت .فيما يشعر  %19بأن
الشركات الخاصة تراقبهم ،في مقابل
 %11يشعرون بــأن أفــرادًا يراقبونهم.
النسبة الباقية ،%34 ،ليسوا متأكدين
من تعرضهم للمراقبة ،ليبقى السؤال
معلقًا :هل نحن مراقبون؟
الـ ـج ــواب ن ـع ــم ،ب ـح ـســب ت ـقــريــر "رس ــم
خــري ـطــة املــراق ـبــة الــرقـمـيــة الـجـمــاعـيــة
ف ــي ل ـب ـن ــان" ،ال ـ ــذي صـ ــدر أواخـ ـ ــر عــام
 2016باإلنكليزية عن "منظمة تبادل
اإلع ـ ــام االج ـت ـم ــاع ــي" (ب ـح ــث وكـتــابــة
ُ
محمد نجم) ،وترجم إلى العربية في
شباط  ،2017من دون تسليط الضوء
ع ـل ـي ــه جـ ــديـ ــا .يـ ـتـ ـن ــاول ه ـ ــذا ال ـت ـقــريــر
الدولة
"الجهات الفاعلة الرئيسية في ّ
ف ــي ح ـقــل امل ــراق ـب ــة ال ــرق ـم ـي ــة ،وي ــوث ــق
حــاالت استخدام تكنولوجيا املراقبة
ّ
ويسمي أيضًا الشركات التي
الشاملة،
ب ــاع ــت ت ـلــك األن ـظ ـم ــة والـ ـخ ــدم ــات في
خالل السنوات الخمس املاضية".
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام ،قــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،م ـخ ــاب ــرات الـجـيــش،
ش ــرك ــةIncoNet - Data Management
املـعــروفــة ب ـ  IDMوشــركــة virtual isp
املــزودتــان لخدمات اإلنـتــرنــت ،تمتلك
برامج تجسس كشفت عنها تسريبات
لفواتير ضمن "ويكيليكس" وتقارير
َّ
أخ ــرى .ال يعني ذلــك أن هــذه الجهات
وحدها متورطة بالتجسس واملراقبة
ف ــي ل ـب ـن ــان ،إال أن هـ ــذه ال ـت ـســري ـبــات
ك ـش ـفــت ع ــن ت ــورط ـه ــا ف ــي ش ـ ـ ــراء /أو
السعي لشراء أجهزة تنصت بماليني
الدوالرات ،وفق ما يكشف التقرير ،في
ظــل غـيــاب مـبــادئ توجيهية واضحة
ّ
وم ـ ـ ـحـ ـ ــددة تـ ـن ــظ ــم ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات،
مـ ــا ي ـج ـع ـل ـهــا ت ـش ـك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا ج ــدي ــا
لخصوصية الـنــاس ويـطــرح ضــرورة
وضع أنظمة صارمة لحماية البيانات
وتنظيم عمل األجهزة األمنية في هذا
اإلطار.
ي ــوض ــح م ـع ـ ّـد ال ـت ـقــريــر ،مـحـمــد نـجــم،
ّ
ل ــ"األخ ـبــار" أن "التجسس يحصل ّفي
كل البلدان ،لكن املخيف في لبنان أنه
يـحـصــل مــن دون دور قـضــائــي جــدي
لـلـجــم أي ت ـعـ ٍّـد عـلــى ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
لـلـمــواطـنــن املـكـفــولــة بــالــدس ـتــور ،وال
سيما الـحــق بالخصوصية" .ويشير
نـ ـج ــم إل ـ ـ ــى أن "ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود ق ــان ــون
لحماية البيانات الشخصية يساهم
بــزيــادة هــذا التعدي (عــن قصد أو عن
غير قصد) من قبل األجـهــزة املعنية".
ويلفت إلى "أننا مقبلون على مرحلة
البيانات البيومترية في لبنان ،سواء
الـبــاسـبــورات الـتــي بــدأ العمل بـهــا ،أو
دف ــات ــر الـ ـس ــوق وت ـس ـج ـيــل ال ـس ـي ــارات
الـتــي سـيـبــدأ الـعـمــل بـهــا قــريـبــا ،لذلك
يجب أن نعرف ماهية هــذه البيانات
ُ
وأي ــن ت ـخ ــزن وكـيـفـيــة حـمــايـتـهــا ومــن
لديه القدرة على الوصول إليها ،وما
هو دور القضاء في ذلك؟".

األمن مقابل الخصوصية

ُ
عامليًا ،ت َع ّد قضية حماية خصوصية
األفــراد من أكثر القضايا املطروحة،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة

األم ـي ــرك ـي ــة وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـع ــد ص ـعــود
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،وب ــال ـت ــال ــي
ه ــي إشـكــالـيــة جــديــة ف ــي ا ّل ـعــالــم وال
تقتصر فقط على لبنان .مذاك ّ
غيرت
األج ـهــزة األمـنـيــة فــي الـعــالــم معادلة
األمـ ـ ـ ــن مـ ـق ــاب ــل الـ ـح ــري ــة إلـ ـ ــى األم ـ ــن
م ـقــابــل ال ـخ ـصــوص ـيــة .ت ـحــت ع ـنــوان
ُ َ
"فــوب ـيــا" اإلرهـ ـ ــاب ،انــت ـهــكــت امل ـبــادئ
الــديـمــوقــراطـيــة الـتــي وضـعــت قـيــودًا
قانونية وقضائية لألجهزة تمنعهم
مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز حـ ــد ال ـس ـل ـط ــة وض ـم ــان
حـ ــريـ ــة األف ـ ـ ـ ـ ــراد وخ ـص ــوص ـي ــات ـه ــم.
فـ ـ ــإذا كـ ــان ال ــوض ــع ف ــي ال ـ ـ ــدول ال ـتــي
تــزعــم أنـهــا "دي ـمــوقــراط ـيــة" وتضمن
"ال ـحــريــات الـعــامــة وال ـف ــردي ــة" مثيرًا
للقلق وال ـخــوف ،فكيف سيكون في
دول ،مـثــل ل ـب ـنــان ،تـفـتـقــر إل ــى الـحــد
األدنـ ـ ـ ــى مـ ــن الـ ـض ــواب ــط ال ـق ــانــون ـيــة
وتفتقر أساسًا إلى ثقافة عدم انتهاك
خصوصية الناس؟
َّ
يـقــول نـجــم إن "الـحـكــومــة اللبنانية
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـغـ ـطـ ـي ــة ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك
الخصوصية ،وهي أعطت شيكًا على
ب ـي ــاض لــأج ـهــزة األم ـن ـيــة لتحصل
على كــل داتــا االتـصــاالت واإلنترنت
م ــن دون أي تــدق ـيــق فـعـلــي م ــن قبل
الـ ـقـ ـض ــاء ،وه ـ ـ ــذا م ـخ ـي ــف وي ــؤس ــس
لزيادة التجسس والقمع اإللكتروني،
ما يؤثر سلبًا بنحو غير مباشر في
اإللكترونية".
كل نشاطاتنا
ّ
ال توجد معلومات موثقة قبل تشكيل
ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق ال ــدولـ ـي ــة بـقـضـيــة
اغ ـت ـي ــال رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســابــق
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري وإقـ ــامـ ــة املـحـكـمــة
ال ــدولـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـن ــان ،ول ـكــن
منذ ذاك الحني تحصل أكبر عملية
تجسس واخـتــراق للخصوصية في
لبنان عبر تسليم "دات ــا" االتصاالت
كــام ـلــة ألشـ ـخ ــاص أج ــان ــب وج ـهــات
خارجية وأجـهــزة أمنية محلية .في
عام  2014تخلى مجلس الــوزراء عن
صالحياته بقبول أو رفــض طلبات
ال ـح ـصــول عـلــى ب ـيــانــات االت ـص ــاالت
ّ
وإعـطــائـهــا لــأجـهــزة األم ـن ـيــة ،شكل
هــذا األمــر خرقًا للدستور والقانون
" 140الـ ــذي ي ـنـ ّـص بــوضــوح فــي أول
ّ
م ــادت ــن فـيــه عـلــى أن املــراق ـبــة يجب
ـدد مـ ـح ــدد مــن
أن ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ع ـ ـ ـ ٍ
األش ـخــاص ،ولـفـتــرة زمنية مـحــددة،
ـاض"،
وأن تكون ممنوحة بموافقة قـ ٍ
كما يرد في التقرير.

األجهزة األمنية :برامج بماليين
الدوالرات
يستند تقرير "رســم خريطة املراقبة
الــرقـمـيــة الـجـمــاعـيــة ف ــي ل ـب ـنــان" إلــى
املـعـلــومــات املـتــاحــة مــن التسريبات
الـ ـت ــي ح ـص ـلــت أخ ـ ـي ـ ـرًا .يـ ـق ــول ن ـجــم:
"كـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـلـ ـنـ ـم ــط ،نـ ـعـ ـتـ ـق ــد بـ ــأن
ال ـت ـج ـس ــس ي ـح ـصــل أكـ ـث ــر م ــن ذل ــك،
لكننا ال نستطيع أن نثبت ذلك".
ّ
بحسب التقرير ،إن املديرية العامة
لــأمــن ال ـع ــام وق ــوى األم ــن الــداخـلــي
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــان بـ ـ ــرامـ ـ ــج FinFisher
الـتـجـسـسـيــة لـنـشــاطــات املــراق ـبــة في
لـبـنــان ،مستندًا إل ــى تـقــريــر "مختبر
املــواطــن"  ،Citizen Labوهــو مختبر
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـحـ ــوث الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة

األمن العام وقوى األمن الداخلي يستخدمان برامج  FinFisherالتجسسية

ت ـ ــورونـ ـ ـت ـ ــو" ،وقـ ـ ـ ــد ُس ـ ـ ّـج ـ ــل ان ـ ـخـ ــراط
املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن الـعــام وقــوى
الرت ـبــاط ـه ـمــا
األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ن ـظ ـرًا ِ
بـمـخـ ّـدم بــريــد بـسـجــات تحمل اســم
نطاق كال الوكالتني".
لكن ما هي برامج FinFisher؟
في تقرير ملختبر  ،Citizen Labيوجد
شرح أن هذا البرنامج ّ
طورته شركة
"غاما الدولية" ،ويجري تسويقه على
أن ــه أداة قــويــة لـلــوصــول إل ــى أجـهــزة
كمبيوتر املجرمني واإلرهابيني سرًا.
بمجرد استهداف جهاز الكمبيوتر
الخاص بالشخص املعني ،ال يمكن
كشف البرنامج من قبل أي برنامج
ملكافحة الفيروسات والتجسس .أما
قـ ــدرات ه ــذه الـبــرنــامــج ،فـهــي :سرقة
كلمات املــرور من أجهزة الكمبيوتر
الـ ـخ ــاص ــة بـ ــاألش ـ ـخـ ــاص ،مـ ــا يـتـيــح
الوصول إلى حساباتهم اإللكترونية
ال ـخــاصــة والـتـنـصــت عـلــى املـكــاملــات
الهاتفية ومكاملات سكايب ،إضافة
إلى تشغيل كاميرا جهاز الكمبيوتر
الـخــاص بهم وميكروفون لتسجيل
املـ ـح ــادث ــات وال ـف ـي ــدي ــو م ــن ال ـغــرفــة
املوجودين فيها.
ي ـش ـي ــر ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى أن ـ ــه فـ ــي "عـ ــام
 ،2015ن ـش ــرت ويـكـيـلـيـكــس رســائــل
إلـكـتــرونـيــة مـسـ ّـربــة بــن األم ــن الـعــام
وش ـ ـ ِـرك ـ ــة ه ــاك ـي ـن ــج ت ـي ــم (Hacking
 )Teamللمراقبة الهجومية ،أظهرت
ّ
أن ال ـتــواصــل ب ــن الـ ّفــريـقــن ب ــدأ في
أوائل عام  ،2012إال أنه غير الواضح
إذا م ــا ن ـش ــأت ع ــاق ــة ع ـمــل بينهما
فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف أو ال" .يـتـضــح
ف ــي ت ـســري ـبــات "وي ـك ـي ـل ـي ـكــس" ألكـثــر
مــن مـلـيــون وثـيـقــة تـعــود إل ــى شركة
هاكينغ تيم ،وفــق ما ينقل التقرير،

أنه "في شباط  ،2015تواصل املكتب
(األمن العام) مع هاكينج تيم ،طالبًا
تفاصيل عن برنامج الشركة الجديد
غاليليو ( )Galileoلنظام التحكم عن
ُبعد وعــن ميزاته وثمنه والشخص
املمكن التواصل معه وعن معلومات
ّ
إض ــاف ـ ّـي ــة .وك ـش ـفــت الــت ـســري ـبــات عن
ـرض تـجــريـبــي
دل ـي ــل ع ـلــى إجـ ـ ــراء ع ـ ـ ٍ
لـلـفـكــرة فــي ب ـي ــروت .وأجـ ــرى املكتب

فواتير صادرة عن
شركة هاكينغ تيم
إلى مخابرات الجيش
بقيمة مليون يورو
لشراء نظام «غاليليو»

ات ـص ــاالت مــع كــل مــن شــركـتــي غاما
غ ـ ـ ـ ــروب )Gamma) Groupوهــاكـيـنــغ
تـيــم لـلـمــراقـبــة الـهـجــومـيــة ،إذ تشير
ّ
الـتـســريـبــات إل ــى أن شــركــة هاكينغ
بعرض تجريبي لبرنامج
تيم قامت
ٍ
غاليليو ِلنظام التحكم عن ُبعد ،جرى
فـيــه الـتــركـيــز عـلــى إصــابــة ّ الـهــواتــف
املحمولة واعتراضها .ووقــع املكتب
ـت الحق عقدًا بقيمة  450ألف
في وقـ ٍ
يــورو مــع شركة هاكينغ تيم يمكنه
من قرصنة  50فردًا".
ل ــم يـقـتـصــر األمـ ــر عـلــى ج ـهــاز األم ــن

ّ
العام ،إذ يرد في التقرير أن مخابرات
الجيش أجــرت مثل هــذه االتصاالت
أي ـضــا ،فـقــد "كـشـفــت الـتـســريـبــات عن
فــوات ـيــر صـ ــادرة عــن شــركــة هاكينغ
تيم موجهة إلــى مـخــابــرات الجيش
الـلـبـنــانــي ،بـلــغ مـجـمــوعـهــا أك ـثــر من
م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،مـسـتـحـقــة ع ــن ش ــراء
نظام غاليليو للتحكم عن ُبعد إلى
معدات أخرى .ولكن لم ُت َّ
جانب ّ
حدد
ٍ
األه ـ ـ ــداف أو امل ـح ـت ــوى ال ـخــاض ـعــان
للمراقبة".
إذًا ما هو برنامج Galileo؟
ت ـقـ ّـدم شــركــة "هــاكـيـنــغ تـيــم" برنامج
"غ ــال ـي ـل ـي ــو" ع ـل ــى أن ـ ــه أداة ل ـت ـجــاوز
التشفير ،جمع البيانات من أي جهاز
ومــراق ـبــة األفـ ــراد املـسـتـهــدفــن أينما
ـون خــارج
كــانــوا ،حتى عندما يـكــونـ ُ
ـراق ــب.
ن ـط ــاق امل ــراق ـب ــة الـ ـخ ــاص ب ــامل ـ ِ
يـمـكــن م ــن خ ــال ال ـبــرنــامــج التحكم
باملستهدفني ومراقبتهم مهما كانت
أنـ ـ ــواع أج ـه ــزت ـه ــم ،وهـ ــو ب ــرن ــام ــج ال
يمكن رص ــده مــن قـبــل املـسـتـخــدم أو
ب ــرام ــج مـكــافـحــة الـتـجـســس كـمــا أنــه
ال يؤثر على أداء الجهاز املــراقــب أو
بطاريته.
تعليقًا عـلــى ه ــذه املـعـلــومــات ،يقول
ناشط حقوقي إن "هناك ما يكفي من
املبررات الستخدام األجهزة األمنية
وسـ ــائـ ــل تـ ـجـ ـس ــس ،ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن رص ــد
ً
عمالء إسرائيل ،وصوال إلى استباق
الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة ،وه ــي نجحت
في هذا األمر أكثر من مرة ،وتمكنت
من تجنيب البلد هجمات ّ
عدة .لكننا
ب ــامل ـق ــاب ــل ن ـع ـي ــش فـ ــي ب ـل ــد ت ـشــوبــه
صــراعــات كثيرة وتــدخــات خارجية
واتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ألجـ ـ ـه ـ ــزة دول ع ــرب ـي ــة
وأجنبية بالتجسس على اللبنانيني
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في لبنان

ّ
النوع من األجهزة والبرامج .تؤكد مصادر أمنية رفيعة (رضوان مرتضى) ّ
صحة املراسالت ،وتؤكد أيضًا
هذه األجهزة توفر إمكانية املراقبة
شراء أجهزة تنصت بماليني الدوالرات ،ولكنها تنفي نفيًا قاطعًا أن تكون ً
لالتصاالت ،سواء عبر الهواتف الخلوية أو الشبكات الرقمية ،مشيرة إلى ّأن قدرة هذه األجهزة
الشاملة
ّ
تنحصر بتعقب اتصاالت محدودة .األمر غير محصور بالجهات املحلية ،فالخصوصية منتهكة من جهات

ق ـطــاع األفـ ــراد فــي ال ـســوق اللبنانية،
أمــا شركة  Virtual-ISPامل ــزودة أيضًا
لخدمات اإلنترنت ،فقد تأسست عام
.2004
ي ـ ـشـ ــرح تـ ـق ــري ــر صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـخ ـت ـبــر
ّ
 Citizen Labأن أج ـه ــزة Blue Coat
 PacketShaperتوفر مجموعة واسعة
م ــن وظ ــائ ــف إدارة ت ـص ـن ـيــف حــركــة
امل ــرور ،بما فــي ذلـ ُـك تحديد ومراقبة
حــركــة املـ ــرور ال ـتــي أن ـش ـئــت بــواسـطــة
املئات من التطبيقات الشائعة وأنواع
حركة املرور والسماح ملسؤول الشبكة
َّ
بتصفيتها أو منعها .وبرغم أن هذه
األج ـه ــزة يـمـكــن أن تـسـتـخــدم بغرض
توفير أمن الشبكات وصيانتها ،ولكن
يمكن أيضًا استخدامها "لفرض قيود
ذات دوافـ ــع سـيــاسـيــة ت ـحـ ّـد مــن قــدرة
ال ــوص ــول إل ــى امل ـع ـلــومــات ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى م ــراقـ ـب ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـخ ــاص ــة
وت ـس ـج ـي ـل ـهــا" ،وفـ ــق ت ـقــريــر املـخـتـبــر.
ُ
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،تـ ـط ــرح أس ـئ ـل ــة كـثـيــرة
"ح ــول بـيــع تـكـنــولــوجـيــا االت ـص ــاالت"
"ث ـنــائ ـيــة االس ـت ـع ـم ــال" لـلـسـلـطــات في
الدول ،حيث لم يخضع استخدام هذه
التكنولوجيا للنقاش العام أو سلطة
القانون.

األجهزة الالقطة منتشرة

ً
ُيحكى عنها دائمًا ،فضال عن طبيعة
الـنـظــام املــافـيــويــة ...يجعلنا كــل ذلك
نشعر بالخوف والقلق على حياتنا
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال ي ـم ـك ــن أن
نستسلم لفوبيا اإلرهاب واإلجراءات
األمنية االستباقية ،ونحن مدركون
لحجم االنـتـهــاكــات الـتــي قــد تحصل
ّ
م ــن خ ــال الـتـجـســس ،خـصــوصــا أن
ام ـت ــاك ب ــرام ــج وأجـ ـه ــزة الـتـجـســس
ج ــراء الـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي ب ــات ال
يقتصر فقط على األجهزة األمنية".

الشركات الخاصة تتجسس؟
ليست األجهزة األمنية فقط من يمتلك
أجـ ـه ــزة وب ــرام ــج يـمـكـنـهــا الـتـجـســس
ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن ،ب ــل ه ـن ــاك شــركــات
خاصة أيضًا .يكشف التقرير أنه ُ"عثر
ع ـلــى تـنـصـيـبــات (ت ــرك ـي ـب ــات) بــرامــج
لشبكة  Blue Coat PacketShaperفي
مـجـمــوعـتــي ع ـنــاويــن ل ـبــروتــوكــوالت
اإلن ـت ــرن ــت ،أو  ،netblockمرتبطتني
ب ـ ـشـ ــرك ـ ـتـ ــن خ ـ ــاص ـ ـت ـ ــن مـ ـ ـ ـ ّ
ـزودتـ ـ ـ ــن
لـ ـخ ــدم ــات اإلنـ ـت ــرن ــت ه ـم ــا IncoNet
( Data Managementاملعروفة بـ )IDM
وشركة  ،Virtual ISP Lebanonحسب
تقرير ملؤسسة "مختبر املواطن" نشر
ع ــام  ،2013وهـ ــذه ال ـشــركــات امل ـ ـ ّ
ـزودة
لخدمات اإلنترنت جزء من  24شركة
خاصة ّ
مزودة لخدمات اإلنترنت التي
تـشـتــري إن ـتــرنــت قــانــونـيــا م ــن وزارة
االتصاالت".
 ،IDMه ـ ــي شـ ــركـ ــة مـ ـ ـ ـ ــزودة ل ـخ ــدم ــة
اإلن ـتــرنــت أنـشـئــت ع ــام  ،1995وتـقــدم
خ ــدم ــة ال ــوص ــول إلـ ــى اإلن ـت ــرن ــت إلــى
األفــراد والشركات .تقول الشركة على
موقعها إنها تستحوذ على  %60من
ق ـطــاع ال ـشــركــات وأك ـث ــر م ــن  %50من

يكشف تـقــريــر منظمة ت ـبــادل اإلع ــام
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ـب ـنــان
لالقطات "إمسي"  َ ،IMSI Catcherوهي
"أج ـه ــزة ت ـقــوم بـعـمــل شـبـيــه ب ــاألب ــراج
الـخـلــويــة ب ـغــرض اع ـت ــراض ات ـصــاالت
امل ـح ـمــول أو تـتـ ّـبــع حــركــة املـسـتـخــدم،
وه ـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي ل ـب ـن ــان بـحـســب
وثائق نشرتها الحكومة السويسرية
ّ
عــام  .2015بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،أكــدت
األج ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان أن ـه ــا
تستخدم هذا البرنامج منذ عام ،2009
ً
زاعـمــة أن هـنــاك حــاجــة لـهــذه األجـهــزة
الالقطة لكشف عمالء إسرائيليني".
 IMSI Catchersه ــي فـئــة م ــن أج ـهــزة
املراقبة التي تستخدمها أجهزة الدولة
ال ـك ـن ــدي ــة ،وهـ ــي ت ـت ـيــح ل ـهــا اع ـت ــراض
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت م ـ ــن األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـن ـق ــال ــة
وتستخدم أساسًا لتحديد األشخاص
املجهولني املرتبطني بأجهزة محمولة
وتعقبهم.
يضيف الـتـقــريــر َّأن "مـ ـ ّ
ـزودي خــدمــات
اإلنـتــرنــت اللبنانيني تلقوا تعليمات
صدرت عن املدعي العام في  7حزيران
 2103ب ــوج ــوب "ال ـق ـيــام بـكــل م ــا يـلــزم
لـتـفـعـيــل وح ـفــظ مـلـفــات ال ــدخ ــول إلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت الـ ـت ــي تـ ـت ـ ّـم ع ـب ــر ال ـ ـخـ ــوادم
واملـ ّ
ـوج ـهــات الـتــابـعــة لـهــا ،ولتحضير
ن ـس ـخــة اح ـت ـيــاط ـيــة دوريـ ـ ــة م ــن نـظــام
حفظ البيانات لحمايتها من الفقدان،
ملدة عام على األقل"ّ .
ونصت التعليمات
على وجوب أن تتضمن البيانات التي
ّ
يتم جمعها وحفظها اســم املستخدم
وعـ ـ ـن ـ ــوان بـ ــروتـ ــوكـ ــول اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت IP
 addressواملــواقــع الـتــي تـ ّـمــت زيارتها
وال ـبــروتــوكــوالت املـسـتـخــدمــة ومــوقــع
املستخدم".
يـ ـلـ ـف ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى ب ـعــض
امل ـخ ــاوف ال ـجــديــرة بــاالهـتـمــام والـتــي
تـتـعـلــق ب ــاالن ـت ـق ــال إلـ ــى تـكـنــولــوجـيــا
الـ ـقـ ـي ــاس الـ ـبـ ـي ــومـ ـت ــري فـ ــي جـ ـ ــوازات
السفر ،وفــي بيانات الالجئني إضافة
إلــى نشر كاميرات مراقبة في بيروت
تبث صورها عبر اإلنترنت إلى غرفة
الرصد الفوري .فجميع هذه البيانات
م ـع ــرض ــة ل ــاخـ ـت ــراق نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ع ــدم
وجود ضمانات لحمايتها.
(األخبار)

خارجية ،بتغطية من الحكومة أحيانًا ،كتسليم «داتا» االتصاالت كاملة إلى املحكمة األمنية (باإلضافة إلى
األجهزة األمنية املحلية) ،أو عبر عمليات خاصة ،كالتي كشفت عنها وثيقة ،نشرها موقع ،censoo.com
تفيد ّ
بأن وكالة األمن القومي األميركية اخترقت منذ فترة طويلة سنتراالت أوجيرو وتمكنت من التجسس
على الداتا الصادرة من لبنان وتصفيتها ومعالجتها

بيد األميركيين
اإلنترنت
داتا
َ
أوجيرو مخترقة
محمد وهبة
ت ـظ ـهــر وث ـي ـق ــة ،ن ـشــرهــا م ــوق ــع censoo.
ّ
 comأن وكــالــة األمــن القومي األميركية
اخ ـتــرقــت م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة س ـن ـتــراالت
أوج ـي ــرو ،وتـمـكـنــت مــن الـتـجـســس على
الــداتــا ال ـص ــادرة مــن لـبـنــان وتصفيتها
وم ـعــال ـج ـت ـهــا .ال ت ــوض ــح ه ــذه الــوثـيـقــة
إذا كـ ـ ــان مـ ـص ــدر هـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــدرة نــات ـجــا
مـ ــن ب ــرن ــام ــج م ـع ـل ــوم ــات ـي ــة أو أجـ ـه ــزة
تكنولوجية متطورة أو مزيج من االثنني
ت ـحــت اخ ـت ـص ــار «ه ــام ــرك ــس» ،إال أنـهــا
ّ
تؤكد أن التجسس عبر «أوجيرو» أتاح
لها تصفية داتــا بحجم  ١٠٠ميغابيت،
خاصة بما تزعم أنه «الوحدة  »١٨٠٠في
حزب الله.
هذه الوثيقة ّ
مؤرخة في  ٢٤نيسان ٢٠١٣
بعنوان برنامج «سيغينت ديفلوبمنت
س ــوب ــورت  IIـ ـ قـ ــراءة بــرنــامــج اإلدارة».
الــوثـيـقــة مـخـتــومــة بـشـعــار وكــالــة األمــن
ال ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي ف ــي داخ ـل ـه ــا كـلـمــة
« ،»SIGDEVأي إن هذه الوثيقة عرضت
ف ــي م ــؤت ـم ــر  SIGDEVالـ ـ ــذي ي ـح ـضــره
مـ ـمـ ـثـ ـل ــون ع ـ ــن وك ـ ــال ـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
األميركية حول العالم .ويتضمن املؤتمر
م ـح ــاض ــرات وورش ع ـمــل واج ـت ـمــاعــات
ض ـمــن ط ــاول ــة دائ ــري ــة وسـ ــواهـ ــا ،ح ــول
ق ـ ـضـ ــايـ ــا اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــة وت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
التكنولوجيا في هذا املجال ،وهو يعقد
مـنــذ س ـن ــوات ع ــدي ــدة ف ــي إط ــار بــرنــامــج
»SIGNIT» Development Support
ال ــذي يحمل أكـثــر مــن نسخة اخـتـصــارًا
لعبارة «تطوير أنظمة الدفاع العسكرية
الستخبارات اإلشارة».
بتاريخ نشر هذه الوثيقة ،أي في نيسان
 ،٢٠١٣ك ــان عـمــر املــؤتـمــر تـســع سـنــوات،
وقـ ـ ــد ّ
ذي ـ ـلـ ــت ال ــوثـ ـيـ ـق ــة بـ ـعـ ـب ــارة «سـ ــري
ّ
ج ـ ـدًا» ،م ــع أن ـهــا ع ـب ــارة ع ــن ورق ــة مـعــدة
مل ـحــاضــرة خــاصــة شــاركــت فـيـهــا شركة
«بـ ــوز أل ــن هــام ـل ـ ّتــون» .ال ــورق ــة مكتوبة
بـلـغــة تـقـنـيــة م ـعــقــدة نـسـبـيــا ،م ــا يشير
إلــى أن هــذا االجتماع كــان يجمع خبراء
ومحللني تقنيني فــي مجال االتـصــاالت
واملعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة
وغيرهم.

تـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة مل ـ ـحـ ــة ع ـ ــام ـ ــة ُع ــن
االستراتيجية وتقنية العمل الــذي قـ ّـدم
ل ـ «ال ــزب ــون» .ويفهم منها أنـهــا خالصة
ً
ع ـم ــل ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـم ــاده ب ــوص ـف ــه م ـث ــاال
ُ
طبق فــي لبنان وأفغانستان ،غير أنها
ت ـت ـح ــدث بــال ـت ـف ـص ـيــل عـ ــن ل ـب ـن ــان وع ــن
عمليات التجسس على «داتا اإلنترنت»
الصادرة عنه إلى الخارج عبر سنتراالت
ّ
«أوجيرو» وموزعاتها.
ّ
تقول الوثيقة إن فريق العمل تمكن من
االتصال بالبوابات الرئيسية لإلنترنت
فــي لبنان ومــن تصفية املعطيات التي
جمعت من هذه العملية .وقد أدت عملية
جمع «الــداتــا» وتصفيتها إلــى حصول
وكالة األمن القومي األميركية على ١٠٠

الخرق ال يمكن ان
يحصل عن بعد
ّ
ويتطلب وجود عميل
في «أوجيرو»
ّ
تسميه «الوحدة
ميغابايت خاصة بما
١٨٠٠ال ـتــاب ـع ــة ل ـحــزب ال ـل ــه» ،وال ـص ــادرة
مــن لـبـنــان إل ــى ال ـخ ــارج .وق ــد ج ــرت هــذه
العملية من خالل االتصال بموزع رأس
ّ
ب ـيــروت لــإنـتــرنــت ،وه ــو أح ــد املــوزعــن
االثـنــن األســاسـيــن فــي لبنان واملتصل
بــالـكــابــل الـبـحــري ال ــذي ينقل الــداتــا من
لبنان إلى الخارج وبالعكس.
َّ
تشير الوثيقة إلى أن آلية االتصال جرت
ً
ب ــ«خ ـف ـي ــة» ،أي إنـ ــه كـ ــان ت ـس ـلــا خـفـيــا،
بواسطة عملية «ريكس كوايندو» التي
نـ ـف ــذت مـ ــن خـ ـ ــال «هـ ــامـ ــركـ ــس» (ل ـي ــس
واضحًا ما إذا كانت هذه التسمية تتعلق
ببرنامج معلوماتية أو بجهاز تنصت
مـتـطــور أو بـمــزيــج مــن االث ـن ــن) .وليس
ذل ــك فـحـســب ،ب ــل أت ــاح ــت ه ــذه العملية
االت ـص ــال بـمــركــز الـتـحـكــم األس ــاس ــي في

أوجـيــرو املــوجــود فــي رأس النبع ،فيما
ّ
أت ـي ــح ل ـفــريــق ال ـع ـمــل أن ي ـن ـشــئ م ــوزع ــا
خــاصــا رديـفــا يتيح جمع املعلومات أو
داتــا اإلنترنت ومعالجتها وتصفيتها.
وب ـن ـت ـي ـج ــة ذلـ ـ ـ ــك ،ج ـ ـ ــرى الـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ــى
حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــن وعـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــم
األساسية على الشبكة.
بـحـســب الــوث ـي ـقــة ،ف ــإن ك ــل حــركــة الــداتــا
واملعلومات املتعلقة بما ّ
تسميه «الوحدة
 »١٨٠٠جمعت مــن خــال هــذه العملية،
وإن ربــط املعلومات املحصلة بالوحدة
جرى بعد  ٢٤ساعة من إجراء االتصال،
أي بعد  ٢٤ساعة من بدء التجسس .وقد
أشار محلل تقني لدى الوكالة ،إلى أنه،
بنتيجة هذا البرنامج ،باتت هناك قدرة
أكيدة لدى فريق العمل ،على التدقيق في
أي عنوان ( .)IP Addressوتقول الوثيقة
إن ــه ف ــي ال ـس ــاب ــق ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك ال ـق ــدرة
ع ـلــى تـنـفـيــذ م ـثــل ه ــذا االتـ ـص ــال خــافــا
للتطور الحاصل بنتيجة «هامركس».
وتضيف أن هــذه العملية نفذت سابقًا
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ح ـيــث جـ ــرى االت ـص ــال
بالشبكة الـتــي يستعملها كـبــار الـقــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــن وال ـس ـي ــاس ـي ــن وامل ــدن ـي ــن
أيضًا.
ُ
ل ــم ت ـع ــرف م ـ ـ ّـدة ال ـت ـج ـســس ال ـ ــذي قــامــت
ب ــه ال ــوك ــال ــة ع ـب ــر ع ـم ـل ـي ـت ـهــا املـ ــذكـ ــورة،
ّ
ول ـ ــم تـ ـع ــرف مـ ـ ـ ّـدة االت ـ ـصـ ــال ب ـم ــوزع ــات
«أوج ـ ـي ـ ــرو» ،وال ع ــن تــوق ـيــت االت ـص ــال
والـتـجـســس ،إال أن التقنيني فــي لبنان
يؤكدون أن عملية كهذه أتاحت للوكالة
الـحـصــول عـلــى كــل ال ــدات ــا املـنـقــولــة عبر
ّ
امل ـ ــوزع وغ ــرف ــة الـتـحـكــم ،وع ـلــى األرج ــح
أنها أتــاحــت لهم الــدخــول إلــى كــل الداتا
املتصلة بعمل شبكة اإلنترنت في لبنان.
وليس ذلــك فقط ،بل يمكن التساؤل عن
تقصير «أوج ـي ــرو» فــي حـمــايــة الشبكة
اللبنانية من خرق كهذا ،وخصوصًا أنه
يجر االستثمار فــي الشبكة الحالية
لــم
ِ
منذ فترات طويلة ،فيما يــزداد الحديث
بــن التقنيني عــن استعمال الشبكة من
أج ــل مـنــافــع خــاصــة وأن ـه ــا ،عـلــى فــرض
حسن ّ
النية ،أهملت لهذا الهدف.
إزاء هـ ــذا الـ ـخ ــرق ال ـه ــائ ــل ،ي ـب ــرز س ــؤال
أس ــاس ــي ع ــن كـيـفـيــة ح ـص ــول االت ـص ــال
ّ
باملوزع وغرفة التحكم ،إذ إن هذا األمر،
ُ
تقنيًا ،ال يمكن أن يحصل عن بعد ،وفق
رأي الخبراء التقنيني ،بل يجب أن يكون
هناك عميل ميداني ّ
سهل لهم هذا األمر،
وبالتحديد عميل في «أوجيرو».
وبالنسبة إلى حجم الضرر الواقع على
لبنان بنتيجة هذا الخرق االستخباراتي
األم ـيــركــي ،ف ــإن ال ــدات ــا امل ـشــار إلـيـهــا في
ه ــذه الـعـمـلـيــة ال يـمـكــن ح ـصــرهــا ،وهــي
تتعلق بالرسائل البريدية اإللكترونية
وب ـح ـس ــاب ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــن ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي م ــن فــاي ـس ـبــوك
ووات ــس آب وانـسـتـغــرام وس ــواه ــا… كل
الرسائل والتسجيالت والصور وغيرها
من أنواع الداتا املستهلكة باتت مكشوفة
لــوكــالــة األم ــن الـقــومــي األم ـيــركــي ،ال بل
إن الـتـحــويــات املـصــرفـيــة والـحـســابــات
املــرتـبـطــة بـهــا هــي أي ـضــا انـكـشـفــت… ال
يمكن تـعــداد وحصر حجم الــداتــا بهذه
التطبيقات والتحويالت ،فهناك الكثير
ال ـك ـث ـي ــر م ـم ــا ان ـت ـش ـل ـتــه ال ــوك ــال ــة ب ـهــذه
العملية مــن حـســابــات اللبنانيني على
مواقع اإلنترنت والتطبيقات املستعملة.

6

الجمعة  7نيسان  2017العدد 3147

مجتمع وإقتصاد

على الغالف

التنصت على االتصاالت« :كوتا» لكل جهاز أمني
خصوصية المواطنين اللبنانيين في
مرمى األجهزة األمنية« .ويكيليكس»
عن امتالك هذه
تتداول معلومات ّ
األجهزة لتقنيات تمكنها من التجسس.
فهل كل ما نفعله مراقب؟ وما
قصة «الفايروس الجاسوس» الذي
يخترق هاتفك ويرصد كل تحركاتك
ومحادثاتك؟ هل هناك هواتف سهلة
االختراق وأخرى أكثر تحصينًا؟ في ما
يأتي أجوبة من مصادر معنية بهذا
النوع من األعمال األمنية

رضوان مرتضى
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة تـتـجـســس علينا.
ّ
ٌ
يتخوف منه أغلب اللبنانيني،
واقع
ٌ
الــذيــن بــات قسم كبير منهم مقتنع
بـ ــأنـ ــه مـ ــراقـ ــب عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة
م ــع تـ ـط ـ ّـور ع ـم ــل األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
اللبنانية في حربها على اإلرهــاب.
تسريبات موقع «ويكيليكس» تعزز
مساع
هــذه املـخــاوف ،إذ كشفت عن
ٍ
م ــن ق ـبــل ج ـه ــاز األم ـ ــن الـ ـع ــام وف ــرع
امل ـع ـلــومــات واس ـت ـخ ـب ــارات الـجـيــش
بــاإلضــافــة إل ــى شــركـتــن خــاصـتــن،
ُ
الم ـت ــاك ت ـق ـن ـيــات وب ــرام ــج تـخـضــع
الـلـبـنــانـيــن ل ـ ـ «امل ــراق ـب ــة ال ـشــام ـلــة»،
واستثمار ماليني ال ــدوالرات لشراء
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ت ـج ـســس قـ ـ ــادرة عـلــى
تسجيل كــل حركة وسكنة تحصل،
س ـ ـ ـ ـ ــواء أك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ع ـ ـبـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
ال ـ ـخ ـ ـلـ ــويـ ــة أم مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال وسـ ــائـ ــل
ً
التواصل الرقمي .فهل فعال تمتلك
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ه ــذه
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة؟ وه ـ ـ ــل ب ـ ـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون
مـكـشــوفــن أمـ ــام األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة؟

ه ـ ــل ك ـ ــل م ـ ــا ن ـف ـع ـل ــه م ـ ــراق ـ ــب؟ وه ــل
بإمكان ضابط أو عسكري في أحد
األج ـه ــزة األمـنـيــة وض ــع أي مــواطــن
تحت املراقبة أو الدخول إلى هاتفه
واختراق خصوصيته؟
ّ
تزدحم األسئلة عندما يتعلق األمر
ب ـك ـشــف خ ـصــوص ـي ـت ـنــا ،وال سـيـمــا
أن غالبية املــواطـنــن ال تــزال تجهل
دهــالـيــز الـعــالــم الــرق ـمــي .وال ـخــوض
ف ــي غ ـم ــار ه ــذه امل ـس ــائ ــل ي ــدخ ــل في
دائ ـ ـ ــرة امل ـ ـح ـ ـظـ ــورات بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،ل ـكــون ه ــذا املـلــف
ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد م ــن «أسـ ـ ـ ــرار الـ ــدولـ ــة ال ـع ـل ـيــا»
الـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق ب ــاألم ــن الـ ـق ــوم ــي .إال
ّ
أن مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة رف ـي ـع ــة كـشـفــت
جانب عوالم
لـ «األخبار» بعضًا من
ّ
التجسس املجهولة .ورغم أنها نفت
نفيًا قاطعًا تــوافــر إمكانية املراقبة
ال ـش ــام ـل ــة ل ــاتـ ـص ــاالت ،سـ ـ ــواء عـبــر
الهواتف الخلوية أو العالم الرقمي،
ّ
أوض ـح ــت املـ ـص ــادر أن ال ـس ـبــاق في
هــذا العالم يخضع لتطور مستمر،
ّ
كــاشـفــة عــن متابعة دائـمــة يـتــولهــا
ضباط اتصاالت.
لـ ــم تـ ـن ــف املـ ـ ـص ـ ــادر ن ـف ـس ـه ــا شـ ــراء
أجـهــزة تنصت بماليني ال ــدوالرات،
ّ
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا اعـ ـتـ ـب ــرت ّ أن قـ ـ ـ ــدرة ه ــذه
األج ـ ـهـ ــزة ع ـل ــى ت ـع ــق ــب االتـ ـص ــاالت
ّ
محدودة ،إذ إن ّ«األجهزة املوجودة
ب ــإم ـك ــان ـه ــا تـ ـع ــق ــب أرقـ ـ ـ ــام هــات ـف ـيــة
م ـع ــدودة ال ت ـت ـجــاوز الـعـشــريــن في
الحد األقصى ضمن بقعة جغرافية
ّ
مـ ـحـ ـص ــورة» .وأوضـ ـح ــت أن ه ـنــاك
«ك ــوت ــا» أرق ـ ــام هــات ـف ـيــة ل ـكــل جـهــاز
أم ـ ـنـ ــي ي ـم ـك ـن ــه الـ ـتـ ـن ـ ّـص ــت ع ـل ـي ـه ــا،
ّ
مشيرة إلى أن استخبارات الجيش
مسموح لها بمراقبة عشرين رقمًا،
ف ـي ـم ــا ُي ـس ـم ــح ل ــأم ــن الـ ـع ــام وف ــرع
امل ـع ـل ــوم ــات بــال ـت ـنـ ّـصــت ع ـبــر مــركــز
ّ
تحكم على  ١٢رقمًا في ٍّ
حد أقصى!
ّ
الف ـتــة إل ــى أن بـعــض ه ــذه األج ـهــزة
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة مـ ــوجـ ــود أيـ ـض ــا ل ــدى
املــاف ـيــا الــدول ـيــة ال ـتــي تـسـتـخــدمـهــا

ّ
أجهزة التجسس يمكنها تعقب عدد قليل من األرقام الهاتفية في بقعة محصورة

المصادر األمنية:
تواصلنا مع فريق
 hacking teamولم
نشتر األجهزة

في أعمالها غير الشرعية.
ّ
ت ـش ـي ــر امل ـ ـصـ ــادر األمـ ـنـ ـي ــة إل ـ ــى «أن
ال ــرق ــاب ــة ال ـش ــام ـل ــة ع ـل ــى اتـ ـص ــاالت
الـهــواتــف الـخـلــويــة مــوجــودة بنحو
كــامــل لــدى الــدولــة الـســوريــة» ،ولكن
كلفة تحقيق ذلك في لبنان «تتجاوز
املـ ـلـ ـي ــار دوالر» .وف ـ ــي ّ
ردهـ ـ ـ ــا عـلــى
تسريبات ويكيليكس لفواتير تؤكد
ضلوع األجهزة األمنية في املراقبة
الشاملة وإعطائها صالحية شــراء
أجـهــزة تنصت بماليني ال ــدوالرات،
ال تنفي املـصــادر أن تكون األجهزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ق ـ ــد تـ ــواص ـ ـلـ ــت م ـ ــع ف ــري ــق
 hacking teamل ــاسـ ـتـ ـفـ ـس ــار عــن
بـ ــرامـ ــج ت ـج ـس ــس ت ـت ـع ـلــق ب ــإص ــاب ــة
ّالهواتف املحمولة ّ واعتراضها ،إال
أنـهــا أصــرت على أنــه لــم يـجـ ِـر شــراء
ّ
أي م ــن ه ــذه األجـ ـه ــزة ،م ـع ـت ـبــرة أن
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـي ـســت بـحــاجــة
لدفع املبالغ الطائلة للحصول على
ُ
ّ
التنصت
أجـهــزة تـنـ ّـصــت تـتـيــح لـهــا
على االت ـصــاالت الهاتفية الـعــاديــة،
ّ
ب ــاع ـت ـب ــار أن كـ ــل جـ ـه ــاز ب ــإم ـك ــان ــه،
ع ـبــر ال ـق ـض ــاء ،ال ـح ـص ــول ع ـلــى إذن
لـ ـل ــدخ ــول ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ات ـ ـص ـ ــاالت أي
ّ
ّ
مواطن عند االشتباه فيه .وأكدت أن
ّ
تتنصت
جميع األج ـهــزة اللبنانية
بـ ّـط ــريـ ـق ــة سـ ــريـ ــة وقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة .غ ـيــر
ّ
أن ـهـ ّـا لـفـتــت إل ــى أن ال ـت ـحـ ّـدي األكـبــر
يتمثل بالقدرة على التجسس على
االتصاالت واملحادثات التي تجري
في العالم االفـتــراضــي .وكشفت عن
ُ
جـهــود ضخمة تـبــذل لـلــوصــول إلى
إم ـكــان ـيــة تـعـقــب جـمـيــع االت ـص ــاالت
وامل ـع ـلــومــات ال ـتــي ي ـجــري تـبــادلـهــا
ف ــي ال ـعــالــم االف ـت ــراض ــي ع ـلــى كــامــل
األراضي اللبنانية.
ت ـق ـلــل املـ ـص ــادر األم ـن ـي ــة م ــن أهـمـيــة
الحديث عن رقابة شاملة باالستناد
إلى مسألة حصول املحكمة الدولية
على الداتا الكاملة لالتصاالت لكل
ّ
امل ــواطـ ـن ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن .تـ ـق ــول "إن

ه ــذه ال ــدات ــا ت ـع ـنــي م ــن ات ـص ــل بمن
وتوقيت االتصال واملكان الجغرافي
ل ـح ـظــة ح ـص ــول االتـ ـص ــال ف ـقــط مــن
دون م ـض ـم ــون االتـ ـ ـص ـ ــال" .وت ـن ـفــي
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وجـ ـ ـ ــود ب ــرام ــج
ُ
ل ــدي ـه ــا ت ـت ـي ــح اخ ـ ـتـ ــراق ال ـح ـســابــات
وأج ـهــزة الكمبيوتر وال ـهــواتــف من
ّ
دون اك ـت ـش ــاف ـه ــا ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
كـشــف الـ ـ « ،»Trojanأي الـجــاســوس
اإللـكـتــرونــي ،يسير ملــن لــديــه معرفة
م ـح ــدودة ف ــي عــالــم الـكـمـبـيــوتــر ،إال
ّ
أنها أوضـحــت أن اخـتــراق الهواتف
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى بــرنــامــج «آن ــدروي ــد»
أك ـ ـثـ ــر سـ ـه ــول ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل اس ـت ـح ــال ــة
اخ ـت ــراق ه ــوات ــف «اآليـ ـف ــون» لـكــونــه
ّ
مجهزًا بنظام حماية عالي الفعالية،
بــاسـتـثـنــاء حــالــة اب ـتــاع املـسـتـخــدم

ل ـل ـط ـعــم .وت ـع ـنــي املـ ـص ــادر ب ــذل ــك أن
ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف م ـب ــاش ــر
ُ
ـرس ــل
ل ـص ــاح ــب الـ ـه ــات ــف ،أي أن ت ـ ِ
الجهة الــراصــدة له رابطًا أو صورة
عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وب ـ ـم ـ ـجـ ـ ّـرد ال ـض ـغ ــط
عليها ُي ّ
فعل الجاسوس اإللكتروني.
ُ
وبــالـتــالــي ،يـصـبــح بــإمـكــان الـجـهــاز
األم ـنــي سـحــب كــل الــداتــا املــوجــودة
ع ـل ــى ال ـه ــات ــف وال ـت ـح ـك ــم بــال ـهــاتــف
ع ـ ــن ُب ـ ـعـ ــد ل ـ ــدرج ـ ــة إجـ ـ ـ ـ ــراء اتـ ـص ــال
ّ
مـنــه .ت ــرى امل ـصــادر األمـنـيــة أن «كــل
بـ ــرامـ ــج ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال
يـمـكــن اخ ـتــراق ـهــا ،لـكــونـهــا مــربــوطــة
ـارج ،إال فــي
بـ ـسـ ـي ــرف ــرات فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ـ َ
حـ ــال ـ ـتـ ــن :األولـ ـ ـ ـ ــى أن ُيـ ـ ــدخـ ـ ــل إل ــى
السيرفر ،أما الثانية فهي اعتراض
ال ـ ــدات ـ ــا فـ ــي الـ ـ ـه ـ ــواء وفـ ـ ــك رم ــوزه ــا
ع ـب ــر ال ـ ـ ـ  .»Interceptionوك ـش ـفــت
ُ
ّ
أن ك ــل الـتـطـبـيـقــات ال ـتــي تـسـتـخــدم
عـ ـل ــى أجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــر س ـه ـلــة
االخـ ـت ــراق إذا م ــا ك ــان االس ـت ـه ــداف
ّ
فــرديــا ،لكنها لفتت إلــى أن إمكانية
اخ ـ ـتـ ــراق ال ـس ـي ــرف ــر األسـ ــاسـ ــي ألي
ّ
تطبيق مستحيلة .وأشارت إلى «أن
ال ـج ـهــد األم ـن ــي ال ـي ــوم يـنـصــب على
اخ ـتــراق الـهــواتــف الـخـلــويــة لكونها
األك ـثــر اسـتـخــدامــا مــن قـبــل عناصر
ّ
التنظيمات اإلهابية» ،الفتة إلى أن
تطبيق التيليغرام املستخدم على
نطاق واسع من قبل عناصر تنظيم
«الدولة اإلسالمية» و«القاعدة» ،لم
تتمكن من ّ
فك الرموز الختراقه ،وهذا
مــا ُيتيح لعناصر هــذه التنظيمات
ال ـتــواصــل بـسـهــولــة كـبـيــرة مــن دون
ّ
تعقبهم أحيانًا كثيرة .أما عن نجاح
األجهزة األمنية في تفكيك عدد من
ّالخاليا اإلرهابية ،فكشفت املصادر
أن ـهــا تعتمد فــي ذل ــك عـلــى مقاطعة
املـعـلــومــات وتحليلها ،مـشـيــرة إلــى
ّ
أن الخطأ البشري لعنصر واحد في
الخلية يسبب غالبًا فضح أمر باقي
أفراد الخلية.

«ن ّجار»...

عرصنة القهوة اللبنانية

قدمت عالمة القهوة الرائدة «ن ّجار» ،خالل معرض «هوريكا»
الذي يقام يف مركز بيال بني  4و 7نيسان الجاري ،ابتكارها الجديد
« »NAJJAR RAQWAالذي يع ّد ثورة يف عامل القهوة اللبنانية.
من خالل هذا املنتج العرصي ،تنعش «ن ّجار» مفهوم «الركوة»
التقليديّة ،لتق ّدم مقاربة حديثة يف إعداد القهوة اللبنان ّية
تحض فنجان
بواسطة أ ّول ركوة أوتوماتيكية فريدة من نوعهاّ ،
قهوة لبنانياً مثالياً بأسهل الطرق ويف أقل من دقيقة واحدة.
تعتمد  NAJJAR RAQWAالتي ت ّم إطالقها تحت شعار «لبنانيّة
كل كبسولة
وعأصولها» ،عىل نظام إبداعي يح ّول ،بكبسة ز ّرّ ،
 CAFÉ NAJJAR RAQWAإىل فنجان من القهوة اللبنانيّة
رس هذه التجربة الجديدة يف الكبسوالت التي
األصيلة .ويكمن ّ
كل منها عىل  ٥غرامات من أجود أنواع حبوب بن أرابيكا
يحتوي ّ
املح ّمصة واملطحونة واملع ّبأة بإحكام يف أكياس مفرغة من الهواء
للحفاظ عىل نكهتها الطازجة واللذيذة.
وتتمتع  NAJJAR RAQWAمبزايا عدة ،من بينها التحكّم
األوتوماتييك بدرجة الحرارة لغيل املياه ،ونظام أوتوماتييك
للتنظيف السهل والتخلّص من الكبسوالت.
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تقرير

حركة أمل تنهي إضراب موظفي الصيانة في مجمع الحدث
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ل ــاج ـئ ــن
السوريني ،أنه ناقش األمر مع رئيس
ّ
الحكومة سعد الـحــريــري ،وأن هناك
تــوجـهــا جــديــا إلدراج املــوضــوع على
أول جـلـســة ملـجـلــس الـ ـ ــوزراء تمهيدًا
للتفاوض مــع «شــركــة دن ــش» بهدف
استيعاب غالبية املوظفني ،على حد
تعبير املصدر .ويشير املصدر إلى أن

فاتن الحاج
ل ـيــل أول م ــن أمـ ــس ،عـ ــادت الـكـهــربــاء
واملـيــاه إلــى وح ــدات مجمع الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي ال ـح ــدث ،بـعــد تعطيل
للدراسة واألعمال املخبرية واإلدارية
دام ن ـح ــو  10أيـ ـ ـ ــام ،ب ـف ـع ــل إضـ ـ ــراب
موظفي الصيانة والتشغيل.
املـ ــوظ ـ ـفـ ــون عـ ـلـ ـق ــوا إضـ ــراب ـ ـهـ ــم بـ ـن ـ ً
ـاء
ٍّ
عـ ـل ــى «تـ ـ ـم ـ ــن» م ـ ــن ج ـ ـهـ ــات ن ـق ــاب ـي ــة
م ـح ـســوبــة ع ـلــى ح ــرك ــة أمـ ــل شــارك ّــت
فــي م ـفــاوضــات م ـبــاشــرة مــع املـشــغــل
ال ـجــديــد (ش ــرك ــة دن ــش ل ـل ـم ـقــاوالت).
العام بشارة
رئيس االتحاد العمالي
ّ
األسـ ـم ــر ،ق ــال ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» إنـ ــه أبـلــغ
ّ
اللجنة بأن املفاوضات أثمرت موافقة
الـ ـش ــرك ــة عـ ـل ــى ت ــوقـ ـي ــع الـ ـعـ ـق ــود مــع
املوظفني الذين كانوا يعملون
جميع ّ
م ــع امل ـشــغــل ال ـســابــق (ش ــرك ــة خــرافــي
ن ــاش ـي ــون ــال) ،م ــع تـعـهــد بالتسجيل
ال ـف ــوري لـهــم فــي ال ـص ـنــدوق الوطني
ّ
للضمان االجـتـمــاعــي .وأش ــار إلــى أن
وف ـدًا واسـعــا مــن املوظفني زاره أمس
فــي مـقــر االت ـح ــاد الـعـمــالــي ،وق ــد ركــز
فــي حــديـثــه مـعــه عـلــى أهـمـيــة ابــاغــه
بــأي خلل قد يحدث في االتـفــاق ،كما
س ـم ــاه .أمـ ــا رئ ـي ــس امل ـك ـتــب الـعـمــالــي
َّ
في حركة أمــل ،علي حمدان ،فــرأى أن
الشركة تحلت بالجرأة حني تعهدت
بأخذ كل املوظفني قبل صدور أي قرار
في مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
في هذا الوقت ،ينتظر مجلس اإلنماء
واإلع ـمــار تكليفًا رسميًا مــن مجلس
الـ ــوزراء لـبــدء مـفــاوضــات رسمية مع
الشركة الجديدة ،باعتبار أن الحفاظ
ع ـلــى دي ـمــومــة ع ـمــل املــوظ ـفــن يــرتــب
ت ـغ ـي ـي ــرات ف ــي دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ــذي
يـنــص عـلــى تــوقـيــع الـعـقــود مــع %50
منهم فقط.
ّ
مصدر مطلع على امللف فــي مجلس
اإلنماء واإلعمار نفى لـ «األخبار» أن
يكون املجلس قد أجرى اتفاقًا رسميًا
مع الشركة حتى اآلن ،لكن ما حصل
ّ
أن وزيــر التربية م ــروان حـمــادة أبلغ
امل ـج ـلــس قـبـيــل س ـف ــره إل ــى بــروكـســل

مجلس اإلنماء واإلعمار
ينتظر تكليفًا رسميًا
من مجلس الوزراء

«التكليف الرسمي من مجلس الوزراء
يـخــولـنــا ال ـت ـفــاوض مــع الـشــركــة على
قيمة جديدة للعقد».
ّ
لكن ما صحة أن القيمة سترتفع من
 18مليون دوالر على  3سـنــوات إلى
 26مليون دوالر ،أي بزيادة  8ماليني
دوالر؟ يـجـيــب امل ـص ــدر« :ل ــم نتحدث
بـ ــاألرقـ ــام بـ ـع ــد» .وت ـف ـي ــد امل ـع ـلــومــات
ب ـ ـ ـ ــأن م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء واإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار
َّ
ب ـ ــدأ مـ ـف ــاوض ــات غ ـي ــر رس ـم ـي ــة ،وأن
املفاوضات الرسمية ستركز على أن
ال يرتفع املبلغ عن  27مليون دوالر،
وه ــو سـعــر الـشــركــة الـثــانـيــة« ،شــركــة
حمود للمقاوالت» ،التي خسرت في
املناقصة االخيرة ،وذلك كي ال ُت َّ
عرض
نتائج املناقصة العمومية للتشغيل
وال ـص ـيــانــة لـخـطــر ّال ـط ـعــن ،وإن كــان
الـ ـبـ ـع ــض ي ـع ـت ـب ــر أن ـ ـ ـ ــه لـ ـي ــس ه ـن ــاك
اسـتـعــداد ل ــدى أي الـشــركــات األخ ــرى
ّ
لتسلم ما َّ
سموه «كرة النار».

الحكومة للتفاوض مع «دنش»
الستيعاب غالبية الموظفين
(هيثم الموسوي)

تقرير

مشروع الموازنة :إجراءات تهدد الضمان باإلفالس
ّ
نــفــذ ع ــدد مــن مــوظـفــي مــراكــز الضمان
االجتماعي وبعض النقابات العمالية،
أمــس ،اعتصامات ُم ّ
تفرقة فــي مناطق
ً
ُ
مختلفة ،تلبية لدعوة نقابة مستخدمي
الـصـنــدوق الوطني االجـتـمــاعــي ،وذلــك
احتجاجًا على املادتني  54و 68اللتني
أدرجتهما الحكومة في مشروع قانون
ّ
املوازنة العامة لعام  ،2017واملتعلقتني
ب ـ ــ»إل ـ ـغـ ــاء م ــوج ــب حـ ـص ــول ال ـش ــرك ــات
الخاصة على بــراءة ذمة من الصندوق
الــوط ـنــي لـلـضـمــان االجـتـمــاعــي إال في
حالتي التصفية والحل» ،وســداد جزء
بسيط من ُمستحقات الضمان املترتبة
ع ـلــى ال ــدول ــة ،م ــن دون أن تـلـحــظ دفــع
غرامات التأخير والفوائد على الديون،
ً
مـ ــا ي ـش ـطــب أم ـ ـ ـ ــواال ط ــائ ـل ــة مـسـتـحـقــة
للصندوق.
ُ
َّ
ي ــرى املـعـتـصـمــون أن تــداع ـيــات هاتني
ُ
امل ــادت ــن س ـت ــؤدي حـكـمــا إل ــى «إف ــاس
ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـض ـ ـمـ ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي»،
وبــالـتــالــي إل ــى «ح ــرم ــان أك ـثــر مــن ثلث
الشعب اللبناني خدمات الضمان من
اس ـت ـش ـفــاء وط ـبــابــة وت ـعــويــض نـهــايــة
الخدمة» ،على ّ
حد تعبير رئيس دائرة
الضمان في طرابلس محمد زكي ،الذي
طــالــب املـعـنـيــن بــالـعـمـ ُـل ملـنــع حـصــول
ذلــك «ضـمــانــا لحقوق املستفيدين من
الضمان» .يطالب املعتصمون الحكومة
بالتراجع عــن هــذه ال ـق ــرارات «مــن أجل

أصبح متاحًا ّ ألصحاب
العمل التهرب من
سداد االشتراكات

صحتنا وصحة أبنائنا والوقوف بكل
ق ــوة بــوجــه الـ ـق ــرارات الـظــاملــة ( )..التي
تطاول الفقير».
يوضح أمني صندوق االتحاد العمالي
ف ــي ال ـش ـم ــال ،شـ ــادي ال ـس ـيــد ،أن ــه لــوال
بــراءة الذمة للضمان «النهار الضمان
ُ ّ
ماليًا» ،الفتًا إلى أن بــراءة الذمة تشكل
رادعــا أمــام املؤسسات الخاصة ،وأنها
ُ
ت ـل ــزم ـه ــا ب ـ ـسـ ــداد االش ـ ـتـ ــراكـ ــات بـغـيــة
االس ـت ـح ـص ــال ع ـل ـي ـهــا (بـ ـ ـ ــراءة ال ــذم ــة)

س ـن ــوي ــا .وي ـض ـي ــف« :إذا أقـ ـ ــرت املـ ــادة
 54فــي املـجـلــس الـنـيــابــي سيتيح ذلــك
للشركات وأرب ــاب العمل واملــؤسـســات
ّ
التهرب من ســداد متوجباتهم املالية؛
وكأن الحكومة تقول ألصحاب العمل ال
ُت ّ
سددوا اشتراكات الضمان».
يندد رئيس نقابة مستخدمي وعمال
مــؤسـســة م ـيــاه لـبـنــان الـشـمــالــي كـمــال
مـ ــولـ ــود ،ب ـح ــرم ــان صـ ـن ــدوق ال ـض ـمــان
إيرادات مالية كبيرة« ،ما يهدد استقرار
ال ـص ـنــدوق الـضــامــن ألك ـثــر مــن مليون
ّ
و 400أل ــف ل ـب ـنــانــي» .وف ــي م ــا يتعلق
باملادة  68التي تنص على سداد الدولة
ج ــزءًا بسيطًا مــن مستحقات الضمان
دون أن تلحظ فوائد كما جرت العادة،
وم ــن دون تـحــديــد مـهــل زم ـن ـيــة ،يـقــول
مولود إنه ال بد من التذكير بأن الدولة
«ال تقوم بـســداد متوجباتها السنوية
ت ـ ـجـ ــاه الـ ـضـ ـم ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وه ــي
بحدود  380 - 350مليار ليرة ،واملبالغ
املتراكمة عليها لغاية نهاية عام 2016
بلغت نحو  1900مليار ليرة» .وأضاف:
«م ـ ــا ي ـع ـنــي أن الـ ــدولـ ــة أعـ ـف ــت نـفـسـهــا
م ــن االلـ ـت ــزام ال ـ ــدوري وامل ـن ـظــم لـلـســداد
وم ــن فــوائــد تـلــك األم ـ ــوال ،مــع الـعـلــم أن
الضمان يدفع فوائد على األمــوال التي
يـسـتـخــدمـهــا م ــن ص ـنــادي ـقــه الـخــاصــة
لسد العجز بسبب ع ــدم س ــداد الــدولــة
متوجباتها املالية».

كأس مازيراتي للبولو 2017
فريق أبوظبي يفوز باملركز األول
في نهائي كأس مازيراتي دبي للبولو 2017
اختتمت فعاليات جولة مازيراتي
العاملية للبولو  ،2017والتي
انعقدت في نادي دزرت بالم
للبولو من مارس  11إلى ،17
بتتويج فريق أبوظبي فائزًا بـكأس
مازيراتي دبي للبولو بعد أدائه
االستثنائي في البطولة النهائية
بنتيجة  7مقابل .4
وشارك في البطولة ستة فرق بولو
تضمنت العبني محترفني وهواة
من اإلمارات العربية املتحدة،
واململكة العربية السعودية ،واململكة املتحدة واألرجنتني؛ وخاضت
مباريات مليئة باملرح والتشويق .و قد حضر السيد علي سعيد جمعة
البواردي ،رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات لرياضة البولو ومؤسس
منتجع ونادي ديزرت بالم للبولو و أيضا حضر نخبة من املشاهير
وكبار الشخصيات وضيوف الشرف الذين استمتعوا بهذه الفعالية
ممثال لبنان.
الختامية ونخص بالذكر اإلعالمي وسام بريدي
َ
www.maseratipolo.com.
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على الحافة

السلبية الواجبة
حبيب معلوف
فيما ال ت ــزال وتـيــرة االهـتـمــام بـمــوضــوع النفايات
عــال ـيــة نـسـبـيــا ت ـحــت ض ـغــط إيـ ـج ــاد ال ـب ــدائ ــل قـبــل
ّ
استنفاد مهلة الخطة الطارئة مع توقع نهاية قدرة
مطمر الكوستا برافا االستيعابية قبل أوانها ،برز
اهتمام مفاجئ باإلعالن عن فتح موسم الصيد!
فتحت صفحة «بيئة» فــي «األخ ـبــار» ملف الصيد
البري (البربري) باكرًا واستباقًا وتحذيرًا ملحاوالت
م ــا ي ـس ـمــى «ف ـت ــح املـ ــوسـ ــم» ،ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــره عـلـمــاء
الطبيعة املستقلون ،محاولة «لتشريع إبادة الطيور»
ّ
في لبنان ،إال أن إصرار املنتفعني غلب على تحفظ
العلماء ،على ما يبدو!
ّ
لم يعد خافيًا أن كل شيء على هذه البسيطة بات
ال يتحرك إال مع تحرك شبكات كبيرة من املصالح،
إال أن ذلك لم يمنعنا من اإلصــرار على االستمرار
في االعتراض والتحذير ...ونحن نشهد على انهيار
املنظومات الطبيعية وعلى أسس ومقومات حياتنا
وحياة األجيال القادمة.
في السنوات األخيرة دخلت على قطاع الصيد البري
شبكات مصالح جــديــدة .فلم يعد األم ــر مقتصرًا
عـلــى تـجــار أسـلـحــة وأدوات الـصـيــد وذخـيــرتـهــا…
دخ ــل إلـيـهــا أي ـضــا ،بـمــوجــب مــراسـيــم تنظيمية ملا
يسمى «تنظيم الصيد» ،ن ــوادي الرماية والتدريب
وش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن وش ـب ـكــة م ــا ي ـس ـمــى «خـ ـب ــراء»
وجمعيات وإع ــام وأمــن وتــراخـيــص حمل أسلحة
وه ــواة… يتسابقون على االستثمار فــي مــا بقي
من أجمل املخلوقات الطبيعية املستضعفة كالطيور
البرية!
وكنا نأمل أن تستمر وزارة البيئة في تأجيل إطالق
موسم الصيد ،لحني تعديل القانون الذي ُوضع في
ظروف غلبت فيها شبكة مصالح معينة على دعاة
حـمــايــة الـطـيــور ،مـصــدر الـخـيــر وال ـح ـيــاة… ووقــف
العمل باملراسيم التي ال معنى بيئيًا لها ولن تكون
ّ
حصيلتها إال تشريع إبــادة الطيور في ظــل وضع
سياسي واقتصادي واجتماعي ُم َ
فسد ،يستبيح
ّ
ك ــل ش ــيء .ولـعــل حجتنا الــدائـمــة فــي ه ــذه املعمعة
التي بدأت عام  2004مع طرح قانون الصيد البري
للتعديل ،ال تزال هي نفسها« :الدولة التي ال تستطيع
ّ
أن تطبق قــرار منع الصيد البري الكلي (األسهل)،
كيف يمكن أن تنظم الصيد (األص ـع ــب)؟!» .فمن
ال ـ ــذي س ـي ـم ـيــز ب ــن األنـ ـ ـ ــواع امل ـم ـن ــوع أو امل ـس ـمــوح
ص ـيــدهــا؟ وم ــن يـضـبــط األوقـ ـ ــات واألع ـ ـ ــداد؟ ومــن
يضحك على من؟
ّ
تسرع وزير البيئة في فتح املوسم أول من أمس ،قبل
أن يدرس امللف جيدًا .ولكن ال يزال بإمكانه التراجع
وطلب إعــادة النظر بالقانون والتشدد فــي تطبيق
قرار املنع الكلي للصيد البري .ونرجو أن ال يتسرع
أي ـضــا ف ــي املــواف ـقــة عـلــى إن ـش ــاء م ـح ــارق نـفــايــات،
كخيار غير مؤقت وطارئ ،قبل االنتهاء من إعداد
ومناقشة استراتيجية مستدامة إلدارة النفايات.
وكما قلنا سابقًا ،قدر وزارة البيئة (ووزيرها) ،في
بلد مثل لبنان ،ال يزال يعتبر أن رأسماله األساسي
وقيمته التفاضلية هــو بيئته الطبيعية ،أن يكون
محافظًا ومتحفظًا على املـشــاريــع واالسـتـثـمــارات
املشكوك بأنها تؤثر سلبًا في املحيط .وقدره أيضًا
أن يكون في غاية السلبية دائمًا وأن ال يجد أي حرج
في قول الـ «ال» .ال لتنظيم قتل الطيور .وال لتشريع
املحارق وحرق املوارد .أو على األقل ،أن يستمر في
رفع هذه الـ «ال» ،لحني إنجاز االستراتيجية البيئية
الشاملة لــوزارتــه ولـلــدولــة اللبنانية ،واستراتيجية
القطاعات األساسية املترابطة .وللحديث صلة.

تنوع بيولوجي

الدود يفتك بصنوبر بيروت والمنــ
لم تكد وزارة الزراعة تنجح في القضاء
على دودة الصندل التي هاجمت
جزءًا من أحراج الصنوبر البري ،حتى بدأت
أنواع جديدة من الدود تغير على بعض
أحراج الصنوبر ّ
«الجوي» أو المزروع .اليباس
بات جزءًا من أحراج المتن وحاصبيا ،فيما
الوزارة تعهد إلى البلديات بالتصرف ،من
دون وضع خطة مكافحة متكاملة
وعابرة للمناطق
آمال خليل
منذ ثالثة أشهر ،غزا الدود حرج بيت
مــري فــي املــن .حتى اآلن ،فــإن حوالى
 200شجرة في حرج بيت مري نخرها
الـ ـ ـ ــدود م ــن ج ــذوعـ ـه ــا وتـ ـح ــول ــت إل ــى
خ ـش ـبــة يــاب ـس ــة ف ــي غ ـض ــون أســاب ـيــع
ق ـل ـي ـلــة .ع ـل ــى ن ـحــو م ـب ــدئ ــي ،اصـطـلــح
عـلــى تسمية ال ــدود بــ»حـفــار الـســاق».
أعلنت البلدية حالة الطوارئ .تواصل
رئـيـسـهــا روي أب ــي شــديــد م ــع وزارة
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي أوفـ ـ ـ ـ ــدت امل ـه ـن ــدس ــن
ميشال باسيل (رئيس دائرة التحريج
واالستثمار) ويوسف املصري (رئيس
دائـ ــرة وق ــاي ــة املـ ــزروعـ ــات) ،ب ـنــاء على
تكليف شفهي من مصلحتي األحراج
والـ ـث ــروة الـطـبـيـعـيــة ووق ــاي ــة الـنـبــات.
بحسب التقرير الــذي رفعاه لرئيسي
امل ـص ـل ـح ـتــن ،أظ ـه ــر ال ـك ـشــف «ي ــرق ــات
وخنافس في جذوع األشجار املصابة
وه ــي مــن مجموعة الـخـنــافــس القلف

اليباس يضرب صنوبر بيت مري

 ،Bark beetlesوأن األشـجــار اليابسة
ّ
منتشرة في أنحاء الحرج» .الحل الذي
أوص ــى بــه الـخـبـيــران ق ــام عـلــى «قطع
األشـجــار املصابة والـتــي بــدأت تظهر
عليها عــامــات الـيـبــاس ومعالجتها

بــالـفــرم والتسبيخ وتقطيعها ولفها
بالنايلون ومعالجتها بغاز التوكسني
أو ح ــرقـ ـه ــا والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـشـحـيــل
األشجار املتبقية وتفريدها ،فالكثافة
تـســاعــد ف ــي تـفــاقــم اإلص ــاب ــة» .ولـحــظ

نفايات

محرقة في الكرنتينا أم في كل لبنان؟!
لم نعرف كيف ُ
سيترجم طرح «الالمركزية»
لوزير البيئة في معالجة ّ النفايات .هل
المقصود أن يكون لكل منطقة
محرقتها؟ أم المقصود تجربة كل أنواع
المحارق؟ وهل تم وضع محرقتي
والكوستا برافا والنبطية على نار
الكرنتينا
ّ
حامية بعد تعثر «صوبيا» ضهور الشوير؟
ح .خضرة
ّ
بــال ـكــاد ت ـنــفــس امل ــواط ـن ــون ال ـص ـعــداء
ّ
ب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن وجـ ــود ن ـي ــات جــديــة
ملعالجة تراكم النفايات في الشوارع،
حـ ـت ــى اكـ ـتـ ـشـ ـف ــوا أن امل ـش ـك ـل ــة س ــوف
ت ـن ـت ـقــل إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـك ــرن ـت ـي ـن ــا ،إذ
ُ
ب ــات م ــن شـبــه امل ــؤك ــد أن ت ـق ــام عليها
محرقة الستيعاب نحو  1000طن من
ال ـن ـفــايــات املـنــزلـيــة يــوم ـيــا ،والـبـعــض
يقول محرقتني بقدرة استيعاب 2000
طن.
ب ـس ـه ــول ــة ي ـك ـت ـش ــف امل ـت ـت ـب ــع مل ـس ــار
معالجة النفايات منذ التسعينيات
أن سياسيي الـبـلــد كــانــوا يتعمدون
تكبير الحجر على املواطن .دخل كل
منهم في اللعبة املناطقية والطائفية
وحـتــى الـحــزبـيــة لـيــرفـضــوا استقبال
ن ـفــايــات امل ـنــاطــق املـ ـج ــاورة .نـجـحــوا
في الخطاب التحريضي ضد اآلخــر،

لدرجة أنه لم يعد يهم سوى أن تكون
ّ
ومحصنة ومكتفية،
«منطقتي» آمنة
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاسـ ـ ــوا أن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ه ـ ــو وح ـ ــدة
جـغــرافـيــة مـتـكــامـلــة .دف ــع ه ــذا النمط
م ــن الـتـفـكـيــر واملـ ـم ــارس ــة إلـ ــى نـشــوء
ح ـلــول وم ـعــال ـجــات بـتـكــالـيــف مــالـيــة
وبيئية وسلوكية متطرفة في أغلب
األحـيــان ،والشواهد على ذلــك ال تعد
وال تحصى ومنها على سبيل املثال
ال ال ـح ـصــر ،ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي عــولـجــت
فيها نفايات مكب النورماندي التي
ُر ّحلت إلى جوانب طرقات اإلقليم في
نهايتها وإحــدى الكسارات القديمة!
وال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ع ــو ُل ــج ف ـي ـهــا مـلــف
مطمر الناعمة الــذي فتح وأغـلــق ،ثم
في قبضة من؟

أعيد فتحه وإغــاقــه ألسـبــاب أغلبها
ً
ذات ط ــاب ــع سـ ـي ــاس ــي ،ل ـ ُـي ـف ـت ــح بـ ــدال
منه مطمران خطيران على الشاطئ
ألهداف استثمارية أكثر منها بيئية!
ثم أيضًا هناك الطريقة التي ّ
تم فيها
التعامل مع «محرقة» ضهور الشوير
ّ
ّ
وغيرها...إلخ .لكن األهــم من هذا كله
هو الطريقة التي أوصلت اللبنانيني
إل ــى ال ـح ــد الـ ــذي يـقـبـلــون ف ـيــه إقــامــة
م ـحــرقــة وإال غ ــرق ــوا ف ــي «زبــال ـت ـهــم».
ويبدو أن بعضًا من الطاقم السياسي
ملـ ــس حـ ـج ــم الـ ــربـ ــح الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن
يتحقق من املـحــارق فركب املوجة أو
ّ
يستعد إلقــامــة مـحــارق مناطقية
أنــه
بدواع مختلفة.
ٍ
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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

مع منع الصيد
وليس تنظيمه!

ــاطق
ال ـت ـقــريــر مـعــالـجــة األش ـج ــار املحيطة
بتلك املصابة من خالل «رشها بمبيد
حـ ـش ــري ب ـم ـع ــدل  10إلـ ـ ــى  15غ ــرا ّم ــا
للشجرة ثالث مرات كل  45يومًا ورش
ج ـ ــذوع ك ــاف ــة األشـ ـج ــار ب ـم ــادة ســامــة
للحشرات تعمل على طريق املالمسة
ALPHA-CHLORPYRYFOSLAMBDA CHYALATOTHRIN CYPERMETHRINEك ــل أسـبــوعــن
ملدة ثالثة أشهر ومتابعة املراقبة عن
طريق الكشف ال ــدوري على األشجار
ملعرفة كيفية تطور األمور ليبنى على
الشيء مقتضاه.

د .رياض صادق

أين طائر نقار الخشب؟

ّ
أحد خبراء البيئة املعتكفني الذي فضل عدم ذكر اسمه ،اختصر املشكلة
والحل بقوله غاضبًا «عندما تصيدنا الطيور دون رحمة كنقار الخشب
الذي كان يسحب الديدان من قلب األشجار وينقذها ...والقيقب املشهور
الصندل ...فماذا ننتظر غير أن تتكاثر الديدان
بأكل الديدان ال سيما دودة ّ
وأن تقضي على األحــراج؟» محذرًا من التوسع في استخدام املبيدات كما
في كل مرة والتي تقضي على ما بقي من كائنات حية في األحراج.

حفار الساق
فــي حــديــث إلــى «األخ ـبــار» ،انتقد أبي
ش ــدي ــد ط ــري ـق ــة الـ ـع ــاج الـ ـت ــي قــدمـهــا
الخبيران« .قطع األشجار ومعالجتها
على األرض يــؤدي إلــى نقل الــدود من
الجو إلى األرض واختالطها بالتربة
وانتقالها إلى شجرة أخــرى» .لنتائج
م ـض ـم ــون ــة ،ط ـل ــب اسـ ـتـ ـش ــارة خ ـب ــراء
آخ ــري ــن ق ــدم ــوا الـ ـح ــل« .ل ـك ـنــي طلبت
م ـن ـهــم أن ي ـع ــرض ــوا ت ـق ـن ـيــات ال ـعــاج
ال ـتــي قــدمــوهــا عـلــى الـ ـ ــوزارة لتتبناه
لكي أطبقه لكوني مؤسسة رسمية لن
أتـخـطــى ال ـ ــوزارة» .ينتظر أب ــي شديد
تحركات أسرع من قبل الــوزارة .مدير
التنمية الريفية وال ـثــروات الطبيعية
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ش ـ ـ ـ ــادي م ـه ـن ــا أوض ـ ــح
ل ــ»األخ ـب ــار» أن ال ــوزي ــر غ ــازي زعيتر
سيصدر في اليومني املقبلني تعميمًا
إل ــى الـبـلــديــات ي ـحـ ّـدد كيفية مكافحة
ال ــدود فــي أح ــراج الصنوبر (الطريقة
ه ــي املـ ــذكـ ــورة ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ال ـخ ــاص
بحرج بيت مــري) .مــاذا عن املبيدات؟.

«عندما تموت
الشجرة تغزوها أنواع
أخرى من الحشرات»

«لـيـســت م ـتــوافــرة فــي الـ ـ ــوزارة ،لكنها
متوافرة في األسواق» قال مهنا.
ال ـ ــدود يـنـخــر ف ــي ال ـص ـنــوبــر م ــن دون
كـ ـل ــل ،ف ـي ـمــا ت ـت ـن ـظــر ال ـب ـل ــدي ــات خـطــة
مكافحة شاملة من الوزارة التي ترمي
الـ ـك ــرة ف ــي م ـل ـعــب الـ ـبـ ـل ــدي ــات .مـشـهــد
ب ـي ــت م ـ ــري تـ ـك ــرر ف ــي ح ـ ــرج بـ ـي ــروت.
باسيل واملصري حــددا املشكلة ذاتها
وط ــري ـق ــة الـ ـع ــاج أيـ ـض ــا .األس ـ ـ ــوأ فــي
حـ ــرج بـ ـي ــروت أن األشـ ـج ــار الـيــابـســة
منتشرة على مساحة الحرج وإصابة
املـ ــزيـ ــد مـ ــن األش ـ ـجـ ــار يـ ـح ــدث بـشـكــل

ســريــع .بـلــديــة راش ـيــا الـفـخــار (قـضــاء
حاصبيا) ،طلبت من خبراء في كلية
الــزراعــة في الجامعة اللبنانية إجــراء
كشف على حــرج البلدة بعد مالحظة
الـ ـيـ ـب ــاس امل ـن ـت ـش ــر .ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،رص ــد
ك ــل مــن لـيـنــدا كـفــوري االخـتـصــاصـيــة
ف ــي ع ـلــم ال ـح ـش ــرات ورون ـ ــي ال ـخ ــوري
ول ـي ـل ــى ج ـع ـجــع االخ ـت ـصــاص ـيــن فــي
عـ ـ ـل ـ ــم أم ـ ــراض الـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــات ،حـ ـ ـش ـ ــرة مــن
نـ ـ ـ ـ ــوع ح ـ ـ ـفـ ـ ــار الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاق م ـ ـ ــن ف ـص ـي ـل ــة
«س ـي ــرام ـب ـي ـك ــس»  ،Cerambyxت ـبــدأ
نشاطها مــن مـسـتــوى الـتــربــة وتنخر
جذع الشجرة إلى ارتفاع متر ونصف،
مانعة الغذاء من الوصول إلــى الجزء
األعلى من الشجرة ،ما يؤدي إلى موت
ال ـش ـجــرة وي ـبــاس ـهــا .بـحـســب الـتـقــريــر
الــذي وضعته البلدية ،الحــظ الخبراء
وج ـ ــود نـ ــوع م ــن نـ ــوع م ــن ال ـف ـطــريــات
الخشبية الـتــي تـسـ ّـبــب تقرحات على
األش ـجــار األخ ــرى الـحـيــة الـتــي أخــذت
ت ـعــانــي م ــن ت ـبــاش ـيــر املـ ـ ــرض .األس ــوأ
أنــه عند مــوت الشجرة تغزوها أنواع
أخــرى من الحشرات التي تتحول إلى

تقنيات مختلفة و»رمادية»
ال ـخ ـبــراء الـبـيـئـيــون ي ـش ـيــرون إل ــى أن
تقنيات الـحــرق ليست واح ــدة ،منها
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ح ـ ــرق املـ ـ ـ ــواد امل ـط ـلــوب
الـتـخـلــص مـنـهــا م ـبــاشــرة ،ومـنـهــا ما
يستخدم تقنيات يقال عند الترويج
لـ ـه ــا «إن ـ ـهـ ــا ص ــديـ ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة»! كـمــا
ُيـشــاع عــن املحرقة الـتــي تـشــاد حاليًا
فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـن ـب ـط ـي ــة أنـ ـه ــا تـعـتـمــد
تقنية «الـتـغــويــز» .لكن هــذه التقنية،
وبــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ي ـتــم فـيـهــا تــركـيــب
املعمل وإدارة العمل عليها سوف لن
تكون أكثر من محرقة.
في جميع األحوال الحرق يحتاج إلى
ِّ
فيول أو إلى طاقة مشغلة ،وهذه هي
أول مشكلة فــي لبنان ألننا نستورد
هـ ـ ــذه املـ ـ ـح ـ ــارق  -أيـ ـ ــا كـ ـ ــان ن ــوعـ ـه ــا -
بالعملة الصعبة ،مع العلم أن نوعية
النفايات في لبنان رطبة ،وتجفيفها
يحتاج إلى مزيد من املحروقات!
أيضًا هناك البقايا التي سوف تنتج،
وهذه مشكلة ّ
بحد ذاتها ،ألن تقنيات
مثل التغويز أو  Gasificationتحتاج
إلـ ــى ف ـي ــول إض ــاف ــي ل ـحــرق ـهــا م ـجــددًا
فـ ــي غ ـ ــرف خ ــاص ــة Back Chamber
ل ـل ـتــأكــد م ــن أن كـمـيـتـهــا ق ــد تقلصت
ّ
إل ــى ال ـحـ ّـد األق ـص ــى ،وه ـكــذا ف ــإن مثل
ه ــذه التقنيات  -عـلــى سبيل امل ـثــال -
هــي صفقات رابـحــة لـكــارتــات النفط
ّ
والسياسة ومن لف حولهم.
إشـ ــارة أي ـضــا فــي ه ــذا امل ـجــال إل ــى أن

نوع من «السوسة» من فصيلة Canker
.Scolytidae

طريقة العالج
طريقة العالج التي اقترحها الخبراء
تـنـقـســم إلـ ــى مــرح ـل ـتــن :عـ ــاج ط ــارئ
وف ــوري يقضي بــرش األش ـجــار امليتة
م ــن األغـ ـص ــان إلـ ــى الـ ـج ــذع الــرئـيـســي
والتربة املحيطة بالشجرة بقطر متر
باملبيد الحشري Lambda-cyalothrine
اوAlphametherine
ثم قطع الشجرة امليتة وإبعادها عن
ال ـح ــرج واألشـ ـج ــار األخ ـ ـ ــرى .إضــافــة
إل ــى ع ــاج كــل أش ـجــار الـغــابــة بــالــرش
ً
مــن ارت ـفــاع مـتــريــن ن ــزوال إل ــى الـتــربــة،
ورش الــدواء على كعب جــذع الشجرة
امل ـ ـصـ ــابـ ــة بـ ـ ــأدويـ ـ ــة وتـ ـ ـض ـ ــاف إل ـي ـه ــا
أدويــة لتقوية املناعة وأدويــة ملعالجة
ُ
ال ـف ـط ــري ــات .وي ـج ــب أن ت ــده ــن أج ــذاع
ُ
األشـ ـج ــار ال ـت ــي أخ ـ ــذت مـنـهــا عـيـنــات
بالجنزارة من أجل حمايتها.
املـعــالـجــة تشمل أيـضــا تشكيل فريق
مل ـت ــاب ـع ــة امل ـ ــوض ـ ــوع ب ـ ــإش ـ ــراف دق ـيــق
وتـ ـشـ ـحـ ـي ــل كـ ـ ــل أش ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـصـ ـن ــوب ــر
الـصـغـيــرة وإب ـعــاد األغ ـصــان اليابسة
وأك ـ ــوام الـحـشــائــش عــن الـغــابــة كــي ال
تختبئ فيها الحشرات.
ذلــك العالج ال ينفع من دون التعاون
مــع الـبـلــديــات امل ـج ــاورة الـتــي تشترك
بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــرج .ب ـ ـح ـ ـسـ ــب نـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
البلدية بيار عطا الله ،طرحت الخطة
ع ـلــى ب ـلــديــات ال ـف ــردي ــس وك ـفــر حـمــام
وال ـه ـب ــاري ــة ب ــإش ــراف ات ـح ــاد بـلــديــات
العرقوب لتبني خطة عالج شاملة في
ّ
ظل غياب الــوزارة ميدانيًا .حتى اآلن،
لم يسجل تحرك على األرض.

كهرباء لمن؟

استراتيجة للنقاش

ّ
ألول مرة على املستوى الرسمي ،تنظم األمــم املتحدة للبيئة بالتعاون مع
األمانة العامة ملجلس النواب ومشروع برنامج األمــم املتحدة اإلنمائي في
املجلس وبالشراكة مع وزارة البيئة ،ورشة عمل في مجلس النواب منتصف
األسبوع القادم ،تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية إلدارة النفايات الصلبة
التي ترسم رؤيــة الحكومة وتوجهاتها في هذا اإلطــار ،ومناقشة مشروع
القانون الــذي أحالته الحكومة (عــام  )2012على مجلس الـنــواب ،إلدخــال
التعديالت الضرورية عليه ،لتخرج البالد من خطط الطوارئ املدمرة إلى
أطر أكثر استدامة.

المحارق على أنواعها
ال تستغني عن الفرز
وال عن الطمر
استخدام الحرق بواسطة «التغويز»
أو غ ـيــره مــن الـتـقـنـيــات ،س ــوف ينتج
رمـ ـ ـ ــادًا فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة :ه ـ ــذا األم ـ ــر هــو
قــانــون فيزيائي منذ األزل ،الفــوازيــه
 Lavoisierكان أول من تحدث عنه« :
ال يتم فقد شيء ،ال يتم خلق شيء ،كل

شــيء يتحولrien ne se perd, rien“ :
 ”ne se crée tout se transformeولهذا
س ــوف نـجــد أنـفـسـنــا وق ــد وقـعـنــا في
مشكلة تحتاج إلى «طمر» هي مشكلة
التخلص من الرماد.
امل ـش ـك ـلــة األخ ـ ــرى ال ـت ــي س ـت ـقــع فـيـهــا
امل ـح ــارق – ال سـيـمــا مـنـهــا ت ـلــك الـتــي
تستخدم تقنية التغويز هي الفترات
الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغــي ف ـي ـه ــا إي ـ ـقـ ــاف عـمـلـيــة
ال ـ ـحـ ــرق مـ ــن أجـ ـ ــل أع ـ ـمـ ــال ال ـص ـي ــان ــة
الـ ـ ــدوريـ ـ ــة الـ ــدائ ـ ـمـ ــة – اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ــى
الدراسات املوثقة في هذا املجال ،وهو
ما يعيدنا إلى السؤال األساسي :ملاذا
قبلنا الدخول في هذا النفق إلى ما ال
نهاية؟

س ـ ــوف ت ـخ ـل ــص ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـحـ ــرق إل ــى
إنتاج الكهرباء ،هذا أمر مؤكد ،بعض
املـعـطـيــات الفنية ح ــول ال ـحــرق تشير
إلــى أن الكهرباء املنتجة ســوف تكفي
إلع ـ ــادة تـشـغـيــل امل ـح ــرق ــة ن ـف ـس ـهــا ،أو
في أحسن األح ــوال ســوف تكون كلفة
إنتاج الكيلو واط مرتفعة إلى الدرجة
الـ ـت ــي لـ ــن ي ــرغ ــب أحـ ـ ــد فـ ــي ش ــرائ ـه ــا،
إال إذا أج ـب ــرت شــركــة ك ـهــربــاء لبنان
عـلــى تسييلها عـلــى شبكتها إرض ـ ً
ـاء
للنافذين مــن أصـحــاب امل ـحــارق .وفي
النهاية سوف يجد املواطن نفسه من
ج ــدي ــد أمـ ــام أزمـ ــة اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــات
أحــدث  -قد ال تكون كلها معتمدة في
دول العالم الصناعي  -وبكلفة أعلى
ماليًا وبيئيًا واجتماعيًا.
ويـكـفــي ف ــي ه ــذا امل ـج ــال الـتــذكـيــر بــأن
استشاري  Rambollالــذي أعـ ّـد دراســة
امل ـ ـ ـحـ ـ ــارق لـ ـص ــال ــح م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـ ـمـ ــار يـ ـق ــول« :مـ ــن األفـ ـض ــل بـنــاء
م ـح ــرق ــة واح ـ ـ ــدة ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي
خاصة وأنه ليس لدى الدولة اللبنانية
أية خبرات في مجال املحارق».
ّ
أال ي ــدع ــون ــا ه ـ ــذا ك ــل ــه إل ـ ــى الـتـفـكـيــر
جديًا باعتماد استراتيجيات ناجعة
وم ـس ـت ــدام ــة مل ـش ــاك ــل ال ت ـح ـت ــاج إل ــى
ت ـق ـن ـيــات ك ـب ـي ــرة وم ـع ـق ــدة ومـسـيـســة
وعـلــى قـيــاس الـطــوائــف أو الــزعــامــات،
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـعـتـمــد بـبـســاطــة على
الـتـقـلـيــل م ــن ح ـجــم ال ـن ـفــايــات وال ـفــرز
والترشيد؟

ّ
كنا نتصور أن يكون هدف وزارة البيئة هو حماية البيئة
بــدل تنظيم تدميرها وتكريس ال ــدور «الـحـضــاري» لهذا
البلد بحكم موقعه بني  3قــارات بــإبــادة كل ما ّ
يمر فوق
أراضيه بعد إتمام إبــادة ما هو مقيم فيه .هــذا «الصيد»
مرض اجتماعي ال ّ
يبرره أخالق وال علم وال إنسانية وال
دين وال حضارة ،بل يجب تنظيم عالجه واستئصاله بدل
تنظيم التعايش معه بحكم األمر الواقع.
كنا نتوقع أو نتأمل أن تطلق الــوزارة والجمعيات البيئية
برامج للتوعية البيئية واالجتماعية بــدل إطــاق مواسم
الصيد .هل يعقل أن تكون مهمة ّأي جمعية بيئية توفير
برامج تدريب تساعد «القواسني» في اجتياز امتحانات
الترخيص فــي سبيل تحويلهم إلــى «صـيــاديــن» بــدل أن
تسعى لتحويل هواياتهم من قاتلة إلى محبة!؟
ألـيــس مــن واج ـبــات الــدولــة بكل وزارات ـه ــا تحقيق انتقال
الشباب من قعر الفراغ الفكري والثقافي الذي تمثله هواية
«الصيد» إلى قمة اإلبداع العلمي والفني في هوايات بديلة.
(أستعير هنا أحد أمثلة الرعيان الشعبية ليصبحْ :
«صيد
يــوم ب ت ْيـسنة سـنــة») .يفكرون ببرنامج يعطي مقابل
تسليم كل بندقية صيد أجهزة أو ّ
معدات أخرى يستفاد
منها في هواية إبداعية؟
ألم يكن باألجدى على األقل رفع سن االستحصال على
ً
الرخصة من  18إلى  25سنة مثال بحيث يتاح للشباب
أن ينخرطوا بنشاطات وهوايات أخرى حضارية محترمة
يجدون فيها متعة ويبدعون فيها ،أو على األقل إعطاؤهم
ّ
والحس
مهلة للوصول إلــى مستوى أعلى مــن النضوج
باملسؤولية قبل منحهم رخصًا للقتل؟
علمنا أن م ـعــدل الـنـجــاح فــي االم ـت ـحــان لـلـحـصــول على
رخـصــة صيد هــو ( % 60للشفهي والعملي مـعــا) .هل
من ضوابط أو روادع تضمن نزاهة النوادي التي ستدير
االمتحانات وتعطي الـشـهــادات ،بينما تقع فــي محظور
تضارب املصالح ومطبات التنافس بينها؟ ما الذي سيردع
املخالفات التي قد تحدث عند الصيادين في ممارساتهم
في ظل هامش الـ  %40للخطأ الذي ارتضيناه في امتحان
الرخصة؟
هــل فـكــرتــم بسقف م ـحـ ّـدد فــي ه ــذا الـبـلــد لـعــدد الــرخــص
التي سيتم منحها؟ هل سيكون هناك عالمات الغية ملنع
ّ
حوادث الصيد في ظل التفلت والكثافة العالية للصيادين؟
ه ــل سـيـتــم س ـجــن األهـ ــل عــدي ـمــي ال ـش ـعــور بــاملـســؤولـيــة
الــذيــن يسمحون ويسهلون ألطفالهم القاصرين حمل
واستعمال بنادق الصيد؟
هل سيشمل تطبيق القانون إجبار الصيادين على أكل
مــا يـصـطــادون حتى يبقى مـبــرر أخــاقــي وديـنــي واحــد
ملمارساتهم؟
ّ
نستمر بصيد الـحـيــوانــات غير املـهــددة
هــل املـطـلــوب أن
باالنقراض إلى أن تصبح مهددة؟ وهل نحسب االنقراض
على مقياس عاملي أم على مقياس محلي بما أن العديد من
حيواناتنا انقرضت محليًا أو تكاد ،حتى لو لم تنقرض
عامليًا؟ هل سيتم التقييم العلمي اإلحصائي املستمر؟
إذا كانت وزارة البيئة (ومن قبلها وخلفها وعلى جنبيها
من «بيئيني») حريصة على تأمني «حـقــوق» الصيادين
ضمن مناطق طبيعية ،مل ــاذا ال تـكــون فــي املـقــابــل أيضًا
حريصة على الحقوق املهدورة لباقي الناس بالتنزه في
نفس املناطق الطبيعية طــوال موسم الصيد ،لــوال فلتان
«الصيادين» فيها؟
لقد تم استعراض ضبط مخالفة «صيد» هذا األسبوع
وهــي مـجـ ّـرد واح ــدة مــن عـشــرات آالف املخالفات التي ال
زالــت مستمرة .وأنــا أكتب هذه املقالة ،هناك على «سطح
ال ـج ـي ــران» (ف ــي نـفــس املـنـطـقــة ال ـتــي يـنـتـمــي إلـيـهــا وزي ــر
البيئة) ،مراهق ُيقلق راحتنا بعشرات الطلقات النارية غير
آبه بقانون أو برخصة أو بموسم .هل سيتغير الحال في
املستقبل القريب أو البعيد ما دمنا نتعامل مع مشكلة
كهذه بخداع الذات واآلخرين؟
لدينا مجلدات من القوانني واملراسيم التنظيمية التي لم
تفلح فــي وقــف سلب أمــاكـنــا الـعــامــة النهرية والبحرية
والـحــد مــن تلويث هوائنا وأنـهــارنــا وبـحــارنــا وشواطئنا
وحفظ املساحات الخضراء وضبط املقالع والكسارات
وإلزامها إعادة تأهيل ما بقرته من بطون جبالنا .يعرف
وزيــر البيئة ،كيف تستباح القوانني .ها هم األطـفــال في
الـ ـش ــوارع ي ـق ــودون املــرك ـبــات عـلــى أنــواع ـهــا (ويـحـمـلــون
أسـلـحــة الـصـيــد عـلـنــا) وتـ ــرى ف ــي شــوارع ـنــا وطــرقــاتـنــا
غرائب لم يمنعها ضــرورة الحصول على رخــص قيادة
اآلليات كما هو متوخى من رخص الصيد .الذي نجح في
الخارج هو التربية والتعليم والتثقيف املضاد للصيد أكثر
بأشواط من التنظيم والقوننة .في ظل هذا الوضع البيئي
الكارثي ،لن يحمي الطبيعة ســوى املنع الشامل للصيد
ولـيــس «ال ـصـيــد» تـحــت أي نـظــام أو مـسـمـيــات ،فالصيد
والـصـيــادون ليسوا قــدرًا علينا الــرضــوخ لــه .والتفضيل
بني اإلنسان (قصدهم «الصياد») و»البيئة» ال مكان له،
فلسنا منفصلني عن «البيئة» وال نحرص عليها لـ «سواد
عيونها» ،لكن باألساس للحفاظ على حاضر ومستقبل
اإلنسان والبشرية!
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محمد شقير *

قــد ال أكــون مبالغًا إذا مــا قلت بــأن العدالة
هــي مــن أهــم مــرتـكــزات الفكر الــديـنــي عامة،
واإلســامــي بشكل خــاص ،واإلمــامــي بشكل
أخـ ــص .وت ـق ــف م ـقــولــة ال ـع ــدال ــة إل ــى جــانــب
مـقــولــة اإلي ـم ــان فــي تحقيق مـقــاصــد الفكر
الديني ،وأهدافه ،وقيمه .وإن كان هناك أكثر
من اختالف بني هاتني املقولتني.
وعندما نأتي إلى البعد التعبيري في هذا
الـفـكــر ،وإل ــى الـخـطــاب الــديـنــي املـعـ ّـبــر عنه،
ن ـجــد أن ه ــذا ال ـخ ـطــاب – ب ـمــا ه ــو صـنــاعــة
بـشــريــة تـصــل الـفـكــر بــالــواقــع ،للتعبير عن
ال ـف ـكــر ،ولـتـحـقـيــق أه ــداف ــه ف ــي واقـ ــع ظــرفــي
ّ
محدد ـ ال يحتوي على ثقل مقولة العدالة
باملستوى نفسه لثقل تلك املقولة في الفكر.
وإن ـمــا يمكن أن نلحظ تــدنـيــا فــي مستوى
الـحـضــور عـنــدمــا يتعلق األم ــر بــالـخـطــاب،
أو الـتــربـيــة ،أو الـسـيــاســات ،أو التطبيقات
العملية ،أو البرامج ...بل يمكن الحديث عن
ضعف في الحضور ،أو لربما خفوت فيه ،أو
حتى اضمحالل في بعض املوارد.
ُ
وع ـل ـيــه ،ت ـط ــرح ه ــذه امل ـف ــارق ــة ف ــي مـسـتــوى
الحضور بني البعد النظري ،والبعد العملي،
العديد من األسئلة واإلشكاليات؛ أن املشكلة
هل هي في مستوى حضور مقولة العدالة
في البعد النظري ،ومدى أهميتها؟ أم أنها
ت ـك ـمــن ف ــي عـ ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـسـيـيــل تلك
املقولة ،وتطبيقها ،وتحويلها إلــى برامج،
وسياسات ،ومشاريع عملية؟ أم أنها تكمن
فـ ــي أس ـ ـبـ ــاب أخـ ـ ــرى س ــاه ـم ــت فـ ــي تـعـطـيــل
تلك املقولة إلــى حـ ٍّـد بعيد ،أو فــي إضعاف
حضورها من قبيل الكثير من التطبيقات
الــديـنـيــة ،وتـحــديـدًا فــي املــراحــل التاريخية
اإلس ــام ـي ــة األولـ ـ ــى ،وال ـت ــي حـمـلــت الـكـثـيــر
م ــن االن ـ ـحـ ــراف ف ــي املـ ـم ــارس ــة ،وت ـش ـ ّـوه ــات
التطبيق ،لكنه جرى التعامل معها بكثير من
القداسة ،أو النظرة الطهرانية ،والتبريرية،
ّ
والتسطيحية الى ّ
حد السذاجة .ما عطل أية
ق ــدرة على الـنـقــد ،والتحليل ،واالسـتـنـتــاج.
لـتـتـحــول ت ـلــك الـتـطـبـيـقــات ـ ـ ـ ب ـعــد دهـ ـ ٍـر من
الزمن ـ إلى مرجعيات دينية متعالية على
ُأي م ـشــروع ن ـقــدي ،جـ ـ ّـدي ،وف ـ ّـع ــال ،بـعــد أن
أقـحـمــت فــي ال ـت ــراث ،وأصـبـحــت ج ــزءًا منه،
ومــن الوعي الديني ،والــذي يوجد من يرى
أنه ال يجوز املس بهما ،أو االقتراب منهما.
وه ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا أدى إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــدوث اخ ـ ـتـ ــافـ ــات
وت ـش ـ ّـوه ــات مــزم ـنــة ف ــي ال ــوع ــي ،وال ـث ـقــافــة،
والـ ـسـ ـل ــوك ،وامل ـ ـمـ ــارسـ ــة .ل ـي ـص ـبــح ال ــوض ــع
عـصـيــا ع ـلــى امل ـعــال ـجــة إل ــى ح ـ ٍـد ب ـع ـيــد .ألن
األزمــة ال تقتصر على تلك الطبقات العليا
في املعرفة والوعي ،وإنما هي تمتد لتصل
إل ــى ال ـج ــذور ،أي إل ــى م ـقــوالت ال ـت ــراث ،ومــا
أحدثته أكثر من سلطة ،ومــا افتعلته أكثر
مــن تـجــربــة سلطانية مــن م ـقــوالت تــراثـيــة،

اسـتـطــاعــت أن تقحمها فــي ال ـت ــراث ،بهدف
ّ
إعـ ـ ــادة إن ـت ــاج ــه وص ـيــاغ ـتــه .ول ـت ـت ـســلــل من
خــال تلك امل ـقــوالت إلــى جملة مــن مفاصل
ذاك التراث ،لتمارس استيطانًا معرفيًا في
مجاالته املختلفة.
بل يمكن القول إن تلك التجارب السلطانية
ق ــد اح ـت ـل ــت ال ـ ـتـ ــراث ،وأعـ ـ ـ ــادت ب ـ ـنـ ــاءه ،بـمــا
ي ـن ـس ـجــم مـ ــع مـ ـش ــروعـ ـه ــا ،وي ـت ـن ــاس ــب مــع
مصالحها ،ويتماهى مع حقيقتها؟
إن مــا تـقــدم يتطلب مـنــا الـ ّبـحــث فــي موقع
ال ـع ــدال ــة ف ــي الـ ـق ــرآن وال ـس ــن ــة ،وف ــي الــرؤيــة
اإلسالمية ،ثم في األبعاد املختلفة للعدالة،
ً
وصــوال إلــى توصيف ما آلــت إليه التجربة
الدينية في هــذا اإلط ــار ،وتحليل أسبابها،
كمقدمةٍ لتقديم التوصيات الالزمة ،التي قد
تتمحور حول الخطاب ،أو تتعداه.

ّ
 -1العدالة في القرآن والسنة:

الـعــدالــة (أو الـقـســط) هــي مــن أهــم مرتكزات
الفكر اإلسالمي وأهدافه العملية.
يـ ـق ــول الـ ـ ـق ـ ــرآن ال ـ ـكـ ــريـ ــم« :أرس ـ ـل ـ ـنـ ــا رس ـل ـنــا
بالبينات ليقوم الناس بالقسط »1
ع ــن رس ـ ــول ال ـل ــه (ص)« :ع ـ ــدل س ــاع ــة خير
من عبادة ستني سنة ،قيام ليلها ،وصيام
نهارها »2
عــن اإلم ــام عـلــي(ع)« :إن العدالة مـيــزان الله
الذي وضعه في الخلق »3
أيضًا يقول« :جعل الله العدل قوامًا لألنام
»4
كما جاء عنه« :ما ّ
عمرت البلدان بمثل العدل
»5
ومــن هنا يمكن الـقــول إن مقولة الـعــدل ،قد
أخ ــذت موقعًا كبيرًا ومهمًا فــي النصوص
الدينية ،التي عرضت ملجمل ما يتصل بتلك
املـقــولــة فــي امل ـئــات مــن األح ــادي ــث الشريفة،
واآليات القرآنية.

 -2أبعاد العدالة:
س ــوف يـكــون مــن امل ـبـ ّـرر منهجيًا ط ــرح هــذا
الـعـنــوان ألنـنــا إذا كنا نتحدث فــي مفارقة
حـضــور مقولة الـعــدالــة بــن البعد النظري
والبعد العملي ،ال بد عندها أن نشير إلى
مجمل أبـعــاد الـعــدالــة ،حتى يتضح لنا أن
أبعاد هــذه املقولة من شأنها أن تستوعب
الكثير مــن الـجــوانــب وامل ـج ــاالت ،وأن الــذي
حصل ال يتصل بالقدرة النظرية والفكرية
لـتـلــك امل ـقــولــة عـلــى ال ـش ـمــول واالس ـت ـي ـعــاب،
وإن ـم ــا ه ــو يـتـصــل بــأس ـبــاب أخـ ــرى أشــرنــا
إليها ،وسوف نوضحها أكثر الحقًا.
أم ــا أب ـعــاد تـلــك امل ـقــولــة ،فـيـمـكــن ال ـقــول إن
مقولة العدالة تستوعب مختلف مجاالت
ال ـح ـي ــاة اإلن ـس ــان ـي ــة م ــن ن ـظــريــة وع ـم ـل ـيــة.
ـال إنـســانــي يـخــرج
وأن ــه ال يــوجــد مــن م ـجـ ٍ
عــن حــدود هــذه املـقــولــة وشـعــاعـهــا ،وأنها
مـ ـق ــول ــة ع ـ ــاب ـ ــرة ل ـج ـم ـي ــع تـ ـل ــك املـ ـ ـج ـ ــاالت،

وموارد الفعل البشري ومتعلقاته.
فلهذه املقولة أبعاد معنوية ،ترتبط بالقرب
من الله تعالى العادل .ولها أبعاد تربوية،
تتصل بتربية الـنـفــس عـلــى ال ـعــدالــة .ولها
أبـعــاد أســريــة واجتماعية ،تهدف الــى قيام
االج ـت ـم ــاع اإلن ـس ــان ــي ف ــي جـمـيــع مـفــاصـلــه
وشـ ــؤونـ ــه ع ـل ــى الـ ـع ــدال ــة .ك ـم ــا ل ـه ــا أب ـع ــاد
اقتصادية ،ومالية ،تعنى بتوزيع الثروات
والسياسات الضرائبية .وكذلك لها أبعاد
ثقافية ،وأخالقية ،وفكرية ،ودينية ،وفقهية،
وكالمية ،وعملية ،ونظرية.
بل يمكن القول إن فلسفة الخلق في الرؤية
ال ــدي ـن ـي ــة ت ـق ــوم ـ ـ ـ ف ـي ـمــا ت ـق ــوم ع ـل ـيــه ـ ـ ـ عـلــى
أســاس مــن اختبار الـعــدالــة ،بمعنى أن الله
تـعــالــى ق ــد مـنــح اإلن ـس ــان عــامــل االخ ـت ـيــار،
وجـمـيــع األس ـب ــاب امل ـس ــاع ــدة ،وذل ــك بـهــدف
ّ
بـنــاء االجـتـمــاع اإلنـســانــي كــلــه  -فــي جميع
مجاالته ـ على أساس من مقولة العدالة تلك،
ملا في ذلــك من منافع ومصالح مختلفة له
في دنياه ،وليكون ذلك أيضًا من أهم السبل
للوصول إلى الله تعالى ورضاه.
بـ ــل إن الـ ـل ــه تـ ـع ــال ــى قـ ــد وعـ ـ ــد بـ ـقـ ـي ــام ذل ــك
االجتماع اإلنساني على أســاس من العدل
بأوسع معانيه ،وأرقى درجاته ،قبل انقضاء
الــدنـيــا ،ليكون ذلــك باعث أمــل ،ودافـعــا إلى
مزيد من العمل ،لتحقيق العدالة ،وتأكيدًا
على أهميتها ،ومحوريتها ،بــأن البشرية
ح ـت ــى لـ ــو أخ ـف ـق ــت فـ ــي إق ــام ـت ـه ــا ـ ـ ـ ب ـعــدمــا
ُمـنـحــت الـفــرصــة لفعل ذل ــك ـ ـ لكنه ال يمكن
لهذه الحياة البشرية أن تنقضي على هذه
البسيطة دون انتصار العدالة ،وسيادتها.
وه ــذه هــي فلسفة امل ـهــدويــة ،ومـعـنــى غيبة
املمهدي.
وإن من أشد ميادين االختبار لذلك االجتماع
ُ
الـبـشــري ـ ـ فـيـمــا اخــتـبــر فـيــه ـ ـ هــو اخـتـبــاره
فــي مقولة الـعــدالــة ،حيث فشل وأخـفــق في
إقامتها وتحقيقها .ولعل السبب فــي ذلك
يكمن فيما سوف ّ
نبينه تاليًا.

 -3العقم التراثي وحبس العدالة:
إن العدالة بــأوســع معانيها ،تعني شمول
ت ـط ـب ـي ـق ــات ـه ــا م ـخ ـت ـل ــف م ـ ـجـ ــاالت ومـ ـ ـ ــوارد
االجتماع اإلنساني .أي إنها تعني العدالة
فــي تــوزيــع ال ـث ــروات ،والـعــدالــة فــي الـفــرص،
وال ـ ـعـ ــدالـ ــة فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـض ــرائ ـب ـي ــة،
وال ـعــدالــة فــي املــواقــع الـسـيــاسـيــة ،والـعــدالــة
في اإلنـمــاء ،والعدالة في اإلنـفــاق ،والعدالة
االجتماعية ،والعدالة املالية.
وع ـل ـيــه ،ه ــل س ــوف يــرضــى امل ـتــرفــون بـهــذه
ال ـ ـعـ ــدالـ ــة؟ وه ـ ــل س ـي ـق ـبــل املـ ـفـ ـس ــدون ب ـهــذه
الـقـضـيــة؟ وه ــل سـيــوافــق مــن ك ــان هـ ّـمــه في
التنافس فــي جمع ال ـثــروات واألم ــوال على
تطبيق تلك املقولة؟
مـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن ه ـ ـ ـ ــؤالء سـ ـي ــواجـ ـه ــون
الـعــدالــة ،ولــن يقبلوا لهذه املقولة أن ّ
تمس

مصالحهم ،أو تقترب من نفوذهم ،أو تضر
مـنــافـعـهــم .وإذا ك ــان ال ــدي ــن يـتـبـنــى مـقــولــة
العدالة هذه ،فلن يتوانوا عن مواجهة الدين
نفسه ،وبمختلف األساليب ،والتي منها أن
يـسـتـحــوذوا عـلــى ذلــك الــديــن ،لـيـفــرغــوه من
جميع معاني الـعــدالــة ،ولـيـعـيــدوا إنتاجه،
بـطــريـقــة ال م ـكــان فـيـهــا ل ـل ـعــدالــة ،وقـيـمـهــا،
وأحكامها ،إال بالشكل ،والصورة ،واللفظ،
الذي ال معنى له ،وال تطبيق ُيرجى لديه.
وإذا كان اإليمان توأمًا للعدالة في االعتقاد
والعمل ،فال مانع لديهم أن يواجهوا مقولة
اإليـمــان بالتأويل ،ويقابلوا مقولة العدالة
بالتعطيل .أي أن ّ
يقدموا تفسيرًا لإليمان
والــديــن ،يــؤدي إلــى إضعاف مقولة العدالة
لــديــه ،وتهميشها عـنــده ،وحبسها فــي تلك
فعل يحاول
األبـعــاد النظرية ،وتعطيل أي
ٍ
ن ـقــل ت ـلــك امل ـق ــول ــة إلـ ــى أب ـع ــاده ــا الـعـمـلـيــة،
واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وإل ــى مـخـتـلــف تطبيقاتها
ف ــي م ـج ـمــل م ـي ــادي ــن االج ـت ـم ــاع اإلن ـســانــي
ومجاالته .ليتحول الدين تاليًا إلى مقوالت
طقوسية ،ال معنى لها فــي الــواقــع ،وليس
دور فيه .فال هي تنكر على ُمفسد.
لها من ٍ
وال تضرب على يد ظالم .وال تخالف مترفًا.
وال تـ ـع ــارض ط ــاغ ـي ــا .وال ت ـع ـمــل ملـصـلـحــة
ُاملـ ـظـ ـل ــوم ــن ،أو امل ـس ـت ـض ـع ـف ــن ،أو ال ــذي ــن
أري ــد لهم أن يكونوا وقــود األرض ملصالح
املترفني ،والظاملني ،وأهوائهم.
نعم هذا الذي حصل في التاريخ ،حتى آلت
مقولة العدالة إلى الوضع التالي:
ُ
 -1أصبحت مقولة شبه تجريدية ،تــدرس
أكـ ـث ــر مـ ــا ت ـ ـ ــدرس فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـ ـكـ ــام أو
الفلسفة.
 -2تـ ّـم حبسها إلــى حـ ٍـد بعيد فــي الطبقات
النظرية العليا في الفكر اإلسالميُ .
وجهد
ّ
ّ
في املنع من ترشحها وتنزلها إلى الطبقات
الدنيا في الفعل ،والواقع ،واملمارسة.
كنقيض
ُ -3عمل على إنتاج تــراث السلطة،
ٍ
لتراث العدالة .ليتم تحويل ذاك التراث إلى
مرجعية فقهية ،ديـنـيــة ،ثـقــافـيــة ،متعاليةٍ
على النقد ،والتمحيص.
 -4إن الـتـشـ ّـوهــات الـتــي انـتــابــت الـعــديــد من
املرجعيات التراثية (مرجعيات السلطة)،
هي التي تسهم في تشويه الوعي ،والعقل،
والفعل ،واملمارسة ،واملجتمع ،والثقافة...
 -5لقد ّ
تم تعطيل قــدرة مقولة العدالة على
ّ
الـفـعــل ،واإلن ـت ــاج ،وال ـت ـنــزل ،بسبب عــوامــل
ال ـع ـق ــم الـ ـت ــراث ــي الـ ـ ــذي زرعـ ـت ــه ف ــي الـ ـت ــراث
مرجعيات التجارب السلطانية في التاريخ
اإلسالمي.
 -6إن مستوى الخلل الــذي حصل ،لــم يبق
م ـجــرد خ ـلـ ٍـل مــوضـعــي يـقـتـصــر عـلــى امل ــادة
ّ
خلل بنيوي ،أصاب
تحول إلى
فقط ،وإنما
ٍ
املنهج ،والفكر ،وأدوات املعرفة ،والتفكير.
ُ -7ع ـم ــل ع ـلــى تـنـمـيــط ال ـف ـكــر ف ــي مــوضــوع
ّ
العدالة .فبدل أن تتحول إلــى مقولة خلقة

السوريون بين اقتصاد األزمة وأزمة االقتصاد
معتز حيسو *

فـ ــي سـ ـي ــاق املـ ـق ــارب ــة بـ ــن أزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــاد
واقتصاد األزمة ،يتضح أن ثمة فرقًا واضحًا
بينهما ،وال ينفي ذلك التقاطعات املوجودة
بينهما.
قبل نقاش موضوع بحثنا املتعلق باقتصاد
األزمــة وارتـبــاط تداعياته بــاألزمــة البنيوية
لالقتصاد ،وشكل وتركيبة الحكم وطبيعته،
نـشـيــر إل ــى أن ال ـف ـكــر ال ـس ـيــاســي ،وبــالـتــالــي
املـ ـم ــارس ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وك ــذل ــك ال ـس ـيــاســات
االقـتـصــاديــة ،وأيـضــا طبيعة وآلـيــات تفكير
األف ــراد وأش ـكــال تجلياته ،يخضع فــي زمن
الـ ـح ــروب واألزمـ ـ ـ ــات امل ـف ـص ـل ـيــة وال ـب ـن ـيــويــة
لـ ـتـ ـغ ـ ُّـي ــرات ك ـث ـي ــرة وم ـت ـب ــاي ـن ــة .وملـ ــزيـ ــد مــن
اإلي ـ ـ ـضـ ـ ــاح نـ ـسـ ـتـ ـع ــرض بـ ـع ــض الـ ـتـ ـح ــوالت
التاريخية التي تحمل دالالت على درجة من
األهمية:
ـ ـ بعد انـتـصــار ال ـثــورة البلشفية ،وألسـبــاب
يتعلق بعضها بـتــداعـيــات ال ـثــورة والـحــرب
ومخلفات النمط اإلقطاعي املتخلف .اشتغل
لينني على تطبيق «شيوعية الـحــرب» .لكن
ظروفًا ذاتية وأخرى موضوعية حالت دون
ذلــك .ما استدعى اعتماد سياسية «النيب»
االقتصاد الجديد /رأسمالية الدولة.
ـ ـ م ــع دخ ــول االق ـت ـصــاد الــرأس ـمــالــي الـعــاملــي

فــي أزم ــة الـكـســاد العظيم (تضخم رك ــودي)
َّ
( 1929ـ  ،)1933ألف جون ماينرد كينز كتابه
الشهير «النظرية العامة في الفائدة والنقود
َّ
وضمنه مــا بــات يعرف الحقًا
والـتــوظـيــف».
بالسياسية الكنزية :دور الــدولــة الحمائي،
التشغيل العام لحل مشكلة البطالة ،تحجيم
ح ــري ــة رأس امل ـ ـ ــال وحـ ــريـ ــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ـتــي
أس ــس لـهــا «آدم سـمـيــث ،وسـ ــاي» ،وكالهما
كــان مقتنعًا بــأن الـســوق تمتلك قــدرة خفية
فــي التحكم بــآلـيــات الـعــرض والـطـلــب ،وبــأن
الــرأسـمــالـيــة ق ــادرة بفعل قوانينها الــذاتـيــة
على ضبط آليات اشتغالها وتجاوز أزماتها.
ومعلومًا أن التخلي عن السياسيات الكنزية
( 1979ـ ـ ـ  )1980واعـ ـتـ ـم ــاد أفـ ـك ــار م ـن ـظــري
الـنـيــولـيـبــرالـيــة وم ـن ـهــم مـيـلـتــون فــريــدمــان،
َّأسس ألزمة عام  2008املالية .بعدها الحظنا
ع ــودة قـســريــة إل ــى أس ــس االقـتـصــاد الكنزي
نتيجة أسباب متعددة منها األزمة املذكورة.
ومن الوارد أن يتم في سوريا اعتماد املنهج
ً
الكنزي إلدارة االقتصاد مستقبال.
ـ أما منهج اقتصاد السوق االجتماعي ،فإن
أس ـب ــاب ن ـشــوئــه تـتـعـلــق ب ـتــداع ـيــات ال ـحــرب
الـعــاملـيــة األولـ ـ ــى .وكـ ــان ملــاكــس فـيـبــر قصب
السبق في وضع مالمحه األولــى في أملانيا.
والح ـقــا أك ــد لــودفـيــغ اي ــره ــارد ب ــأن اقـتـصــاد
ال ـ ـسـ ــوق االجـ ـتـ ـم ــاع ــي هـ ــو نـ ـظ ــام س ـيــاســي

اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي يـ ـق ــف عـ ـل ــى قـ ـ ــدم امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة مــع
الـنـظــامــن االش ـتــراكــي والــرأس ـمــالــي ،ويـقــوم
على :حرية تكون األسعار ـ استقرار عرض
النقود ـ املنافسة من دون احتكار ـ استقرار
امل ـل ـك ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ـ ـ ـ اسـ ـتـ ـق ــال املـ ـش ــروع ــات
االقتصادية ومسؤوليتها ـ ـ ال ــدور املحدود
لـ ـل ــدول ــة .ومـ ـعـ ـل ـ ٌ
ـوم أن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
اشتغلت عـلــى نـســخ الـتـجــربــة امل ــذك ــورة بما
يـتـنــاســب م ــع تــوجـهــاتـهــا وم ـصــالــح بعض
املتنفذين ،وتحت غطاء إعالمي أيديولوجي
يحجب حقيقة األهداف األساسية للحكومة.
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـس ـ ــوري ،فـقــد
بــات جليًا أنــه يعاني مــن الـتـصــدع والــدمــار
واالنهيار .ويفاقم من مخاطر ذلك ،الحصار
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وهـ ـ ــروب ال ــرس ــام ـي ــل ،إضــافــة
إلـ ــى اس ـت ـم ــرار م ـظــاهــر االح ـت ـك ــار واع ـت ـمــاد
التجارة الحرة وإطــاق الحرية لحركة رأس
امل ــال .وجميعها إضــافــة إل ــى قـضــايــا أخــرى
لها عالقة بما بــات يعرف باقتصاد األزمــة،
يساهم فــي تهديم األمــن الـغــذائــي .مــا يعني
الـتــركـيــز فــي سـيــاق االشـتـغــال عـلــى صياغة
هوية االقتصاد وطبيعته وأهــدافــه وبنيته
الــداخـلـيــة وتركيبته وأدواتـ ــه ،على ضــرورة
لـحــظ مـصــالــح ال ـســوريــن امل ــادي ــة إلنـقــاذهــم
م ــن أوض ــاعـ ـه ــم ال ـك ــارث ـي ــة ووض ـع ـه ــم عـلــى
س ـلــم االرت ـ ـق ــاء االج ـت ـمــاعــي واملـ ـ ـ ــادي .وذل ــك

يستوجب بــداهــة ،وضــع االقتصاد السوري
على سكة البناء الوطني ،وضبط السياسات
االق ـت ـص ــادي ــة ان ـطــاقــا م ــن م ـصــالــح الـفـئــات
املتضررة من سياسات التحرير االقتصادي،
ُّ
ومن تخلع دور الدولة.
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى مـ ـع ــان ــاة ال ـ ـسـ ــوريـ ــن امل ــادي ــة
واإلنسانية ،يتضح أن األزمة الحالية كشفت
عن أشكال متعددة لإلثراء غير املشروع مثل
انتشار مظاهر الخطف والتشليح والتشبيح
والتعفيش .ولذلك عالقة مباشرة بتفاقم دور
مجموعات تفرض سطوتها على السوريني
ب ـك ــون ـه ــا س ـل ـطــة ف ـ ــوق الـ ـق ــان ــون .ويـسـيـطــر
هـ ــؤالء ع ـلــى امل ـ ــوارد وال ـس ـلــع االسـتـهــاكـيــة
األســاس ـيــة .ويـضــاعــف مــن إف ـقــار الـســوريــن
وخوفهم ،ويزيد من درجة حقدهم ومستوى
احتقانهم ،ارتباط تلك املجموعات مع جهات
نافذة ،ومسؤولني .وجميعهم يهدرون كرامة
الـســوريــن وحــرمــاتـهــم وحـقــوقـهــم ،ضــاربــن
بعرض الحائط القوانني كافة.
فــي الـسـيــاق ،يـبــدو أن غالبية الـســوريــن لم
يعد ُيقنعها ربط الجهات الحكومية ملظاهر
األزمة ،ومنها أزمة الطاقة «الكهرباء ،الغاز،
امل ــازوت ،البنزين» بمفاعيل ال ـصــراع .وأول
مــا ي ـت ـبــادر إل ــى تـفـكـيــرهــم هــو سـبــب وجــود
املشتقات النفطية في السوق السوداء ،وعدم
ُّ
ت ـ ُّـدخ ــل ال ـج ـهــات امل ـســؤولــة لـلـحــد م ــن تحكم
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فــي إن ـتــاج التطبيقات ،ووصـلـهــا بــالــواقــع؛
أضـحــت مقولة مقفلة على م ــوارد دراسـ ّـيــة
مـ ـح ــددةُ ،ي ـت ـعــاطــى مـعـهــا بـنـمـطـيــة زائ ـ ــدة،
وموغلة في العقم املعرفي.
 -8لقد تم الحجر على تلك املقولة في موارد
م ـعــرف ـيــة مـ ـحـ ــددة ،وفـ ــي م ـس ــاح ــات عـمـلـيــة
ج ـدًا جزئية ،لتغيب فــي املقابل عــن مجمل
املوارد ذات الصلة ،مع كونها أساسًا فكريًا،
ومعرفيًا ،عابرًا لجميع املجاالت ،والقضايا
املعرفية والعملية.
 -4جواب اإلشكالية:
يمكن القول مما تقدم إن تلك اإلشكالية ال
تكمن فـقــط فــي الـخـطــاب ،ألن الـخـطــاب هو
مجرد ّ
معبر عــن الفكر .وهــي ال تكمن فقط
ف ــي ال ـف ـكــر ،ألن ال ـف ـكــر ه ــو ن ـت ــاج م ـص ــادره،
ّ
واملـنـهــج امل ــول ــد ل ــه .وعـلـيــه ال بــد مــن الـقــول
إن ت ـلــك اإلش ـكــال ـيــة ،وذاك ال ـخ ـلــل ،ينبعان
مــن ال ـتــراث ،وم ـص ــادره ،ومـنــابـعــه ،واملنهج
ً
املستمد منها ،وصــوال إلى الفكر ،والوعي،
وال ـث ـق ــاف ــة .وانـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء ب ــال ـخ ـط ــاب ،وأش ـكــالــه

التعبيرية عن ذاك الفكر ،ومضمونه.
من هنا ،ال بد من االعتراف بأن تلك األزمة
هــي أزم ــة بنيوية ،وشــامـلــة .ولــن يـكــون من
الصحيح حصرها في الخطاب فقط ،وإنما
هــي أبـعــد مــن ذل ــك .وتـشـمــل جميع حلقات
املنظومة املعرفية ،التي تحمل ذلك الخلل،
وتشوهاته التراثية ،والتواءاته املنهجية.
ول ــذل ــك إن ق ـيــل ه ـن ــاك خ ـف ــوت ف ــي حـضــور
مقولة العدالة في الخطاب الديني ،أو هناك
ضـعــف ف ـيــه؛ ف ـهــذا صـحـيــح .لـكــن الصحيح
أيضًا أن األزمة ليست فقط أزمة خطاب.
وإن قيل بــأن هناك ضعفًا مــا ،أو نقصًا ما،
في حضور تلك املقولة في الوعي ،أو الفكر؛
فهذا أيضًا صحيح .لكن الصحيح أيضًا أن
األزم ــة تـتـعــدى الـفـكــر ،وال ــوع ــي ،إل ــى منابع
الـفـكــر ،وم ـصــادر الــوعــي ،واملـنـهــج ،وأدوات ــه
املعرفية .ولذلك ينبغي القول ،إن الخطاب
ال ــدي ـن ــي ـ ـ ـ ف ــي أغ ـل ـبــه ـ ـ ـ يـفـتـقــر إلـ ــى حـضــور
ف ـ ّـع ــال وق ـ ــوي مل ـق ــول ــة الـ ـع ــدال ــة وم ـعــان ـي ـهــا،
ـاد ف ــي الـ ـق ــدرة على
ـص حـ ـ ٍ
وي ـعــانــي م ــن ن ـق ـ ٍ

ٌ
صحيح أن
هناك خفوتًا
في حضور
مقولة
العدالة في
الخطاب
الديني

هناك أزمة ّ
بنيوية ومزمنة في مجمل المنظومة المعرفية الدينية (هيثم الموسوي)

ّ
تسييلها ،وتطبيقها ،واجتراح تجلياتها،
ومـ ـص ــاديـ ـقـ ـه ــا .وه ـ ـ ــذا يـ ـع ــود إل ـ ــى مـشـكـلــة
مـنـظــومـيــة ،أو إل ــى أزم ــة بـنـيــويــة ،تـتـجــاوز
ال ـخ ـط ــاب ،وتـ ـف ــوق ق ــدرت ــه ع ـلــى امل ـعــال ـجــة،
ّ
والحل ،واإلصالح.
مــا ال ــذي تــرتــب عـلــى ذل ــك الـخـلــل الـبـنـيــوي،
وعلى عطالة التراث تلك ،وعقمه؟
إن جملة مــن الـنـتــائــج قــد تــرتـبــت عـلــى ذاك
ّ
الخلل ،لعل من أهمها ،أو منها ،أن االجتماع
ال ــدي ـن ــي ـ ـ ـ ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ن ـم ــاذج ــه – قــد
أض ـحــى أك ـثــر نـجــاحــا ف ــي الـعـمــل ال ــدع ــوي،
أو ف ــي ال ـن ـشــاط االح ـت ـفــالــي (ال ـش ـع ــائ ــري)،
أو ّفــي م ـيــدان الـتــدافــع والـفـعــل الـعـسـكــري...
لكنه أصبح أقل نجاحًا  -ولربما بمسافات
ودرجـ ـ ــات -ف ــي إق ــام ــة االج ـت ـمــاع اإلنـســانــي
عـلــى أس ــاس مــن ال ـعــدالــة ،وف ــي بـنــاء ال ــدول
واملجتمعات بشكل عادل ،وفي تقديم نماذج
ّ
تتميز بـقــدرتـهــا على
حـضــاريــة أو مــدنـيــة،
مـحــاكــاة الـقـيــم اإلســامـيــة األســاس ـيــة ،وفــي
قلبها العدالة ،والتعبير ّ
الفعال عنها ،وفي
الـقــدرة على اجـتــراح حـلــول ملجمل املشاكل
االجتماعية واالقتصادية القائمة ،من خالل
االتـكــاء على تلك املعاني الصافية للعدالة
وقيمها ،وفي إمكانية استخراج تطبيقات
أصـيـلــة لـتـلــك امل ـعــانــي وال ـق ـيــمُ ،يـعـمــل على
تسييلها ف ــي مـخـتـلــف م ـج ــاالت االجـتـمــاع
اإلنساني ،وشؤونه ،وقضاياه.

املقولة ،ومعانيها؛ فال ّ
بد حينها من اإللفات
إلى ما يلي من خطوات منهجية ،ومعرفية،
ّ
وثقافية ،وتربوية ،قد تشكل منطلقًا في هذا
املجال:
إلى املصادر األم للدين ،أي
العودة
ضرورة
أ-
ّ
القرآن الكريم ،والسنة الصحيحة ،واملوثوقة
فيما جــاء عــن النبي (ص) ،وأه ــل بيته (ع)
ومدرستهم.
ب -ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز مـ ـجـ ـم ــل مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــراث
ّ
الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــل ـ ــوث ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
الـتـشـ ّـوهــات ،وح ــوى الـعــديــد مــن االل ـتــواءات
بفعل فـســاد السلطة وتـغـ ّـولـهــا ،واحتاللها
مل ـقــوالتــه ،ون ـصــوصــه ،مــن خ ــال مــا ابتدعه
فقهاء السلطان ،واجترحه يراعهم.
ت -إع ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء أص ــال ــة امل ـن ـه ــج ،وأدوات ـ ـ ــه
املعرفية ،بعيدًا عن ذلــك الـتــراث السلطاني،
ّ
وتلوثه املعرفي ،والتوائه املنهجي.
ث -إع ـم ــال ه ــذا املـنـهــج ال ـجــديــد ف ــي تفكيك
معيقات ال ـت ــراث ،ومـعــالـجــة عقمه املـعــرفــي،
وإزالـ ـ ـ ــة ج ـم ـيــع املـ ــوانـ ــع ،ال ـت ــي ت ـح ــول دون
تـسـيـيـلــه ،وإن ــزال ــه ال ــى الـطـبـقــات الــدنـيــا في
الوعي ،والسلوك ،واملمارسة.
ج -إع ـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج ف ـه ــم ج ــدي ــد ف ــي ال ــوع ــي،
وال ـف ـكــر ،وال ـث ـقــافــة ،م ــن خ ــال تــوظـيــف ذلــك
املنهج الجديد واألصيل في قراءة النصوص
األص ـل ـي ــة ،ال ـت ــي ل ــم يـصـلـهــا ع ـبــث الـسـلـطــة،
ول ــم يـصــل إلـيـهــا ف ـســاد الـسـلـطــان ،وتـلـ ّـوثــه
املـعــرفــي ،بعيدًا عــن أي تــأويــل سلطاني ،أو
الهوت سلطوي ،أنتجته أكثر من سلطة في
التاريخ ،وألبسته لباس القداسة ،وأقحمته
ً
عنوة في التراث.
ح -إعـ ــادة إح ـي ــاء مـقــولــة ال ـع ــدال ــة ،والـعـمــل
على ذلك ّ
ّ
وفعالية ،من خالل إدراجها
بقوة
ف ــي ب ــرام ــج ،وم ـنــاهــج مـخـتـلــف املــؤس ـســات
البحثية ،والفكرية ،واألكاديمية ،والتربوية.
ّ
خ -ل ـعــل م ــن أه ــم م ـ ّـا يـمـكــن أن ُيـعـمــل عليه
فــي اإلط ــار اآلن ــف ال ــذك ــر ،هــو إع ــداد مناهج
تربوية ،وبرامج عملية ،بهدف التربية على
العدالة ،ومفرداتها.
للمجال املعرفي للعدالة،
د -إطــاق العنان
ً
ً
ب ــاع ـت ـب ــار ك ــون ـه ــا مـ ـق ــول ــة عـ ــابـ ــرة ملـخـتـلــف
املجاالت املعرفية ،والعملية من اجتماعية،
واقـتـصــاديــة ،وسـيــاسـيــة ،وإداريـ ــة ،ومالية،
وت ــرب ــوي ــة ،وذلـ ــك لـتـسـتـعـيــد ح ـضــورهــا في
ً
مختلف تلك امليادين ،واملجاالت ،فضال عن
املنهج وأدواته ،والتراث ونصوصه ،والوعي
ً
وثقافته ،وصوال إلى الخطاب ومضامينه.
هنا يستقيم الـخـطــاب ،ويستعيد عافيته،
ب ـح ـض ــور الـ ـع ــدال ــة وم ـعــان ـي ـهــا فـ ـي ــه .وذل ــك
عندما تستقيم املرتكزات الفكرية واملنهجية
املؤسسة لذاك الخطاب ،وتستعيد سالمتها
ّ
تتطهر من
املـعــرفـيــة .وه ــذا يحصل عـنــدمــا
تـشــوهــات الـسـلـطــة ،وتـتـحــرر مــن احتاللها
املعرفي للوعي ،والدين ،والتأويل.
* أستاذ جامعي

األزمــة االقتصادية املتناسلة منها ،وأيضًا
ال ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة امل ـس ـت ـنــدة إلـ ــى ال ـقــوة
والـنـفــوذ وت ـغـ ُّـول تـجــار ال ـح ــروب ،أسـهــم في
اسـتـفـحــال أزم ــة إنـســانـيــة شــامـلــة وعـمـيـقــة،
ك ــان ُي ـف ـتــرض معالجتها فــي س ـيــاق القطع
مع سياسات التحرير االقتصادي ،واعتماد
س ـي ـ ِّـاس ــات م ــال ـي ــة ون ـق ــدي ــة ت ـل ـحــظ مـصــالــح
امل ـفــقــريــن ،وض ـبــط ال ـخ ــارج ــن ع ــن ال ـقــانــون
مــن تـجــار ال ـح ــروب .عـلـمــا ب ــأن ذل ــك ال ينفي
الـصـعــوبــات الـنــاجـمــة عــن سـيـطــرة «داع ــش»
وف ـ ـصـ ــائـ ــل أخ ـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى م ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـثـ ــروة
ال ـن ـف ـط ـي ــة ،واملـ ـن ــاط ــق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ــزراع ـي ــة
الحبوب والقطن ،دمار القطاعات اإلنتاجية
الصناعية والــزراعـيــة والخدمية ،انخفاض
م ـعــدالت اإلن ـت ــاج ،تــراجــع مـسـتــوى الـتـبــادل
الــداخ ـلــي ألس ـبــاب م ـت ـعــددة ،هيمنة التجار
على مــداخــل ومـخــارج العمليات اإلنتاجية
والتبادلية ،وتفاقم معدالت التضخم ،كذلك
تراجع قيمة الشرائية لليرة ،إلى جانب تفاقم
ظاهرة املضاربة واالحتكار.
نـشـيــر أخ ـي ـرًا إل ــى أن ض ـم ــان اس ـت ـق ــرار أمــن
الغذائي للمواطن يحتاج إلى:
ـ ـ ضـبــط حــركــة ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري الــداخـلــي
وال ـ ـخـ ــارجـ ــي (املـ ـ ـ ـ ــواد األولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـض ــروري ــة
للصناعات الــوطـنـيــة املــرتـبـطــة بالقطاعات
اإلنتاجية الغذائية والطبية).

ـ ـ مــراقـبــة قـطــاعــات إن ـتــاج املـ ــواد األســاسـيــة،
وآليات التوزيع.
ـ ـ مــراقـبــة حــركــة األس ــواق واألس ـعــار ،وفــرض
عـ ـق ــوب ــات رادعـ ـ ـ ــة ب ـح ــق مـ ــن ي ـح ـت ـكــر امل ـ ــواد
وال ـس ـل ــع األس ــاسـ ـي ــة وي ـت ـح ـكــم بــأس ـعــارهــا
وآليات عرضها.
ـ مالحقة املضاربني واملتالعبني بسعر صرف
الليرة السورية ،وإغــاق محالت الصيارفة
غير املرخصة.
ـ وضع نظام ضريبي يراعي أوضاع الفئات
الشعبية وأصحاب الدخل املحدود والشرائح
األكثر فقرًا ،وفــرض ضرائب تصاعدية على
حركة املال والعمالت.
ـ ـ اعتماد سياسات تشغيل عامة تستوعب
أك ـبــر ع ــدد مـمـكــن م ــن الـعــاطـلــن م ــن الـعـمــل،
وضمان مبدأ الرعاية االجتماعية.
إن ال ـعــوامــل امل ــذك ــورة تـسـتــوجــب اسـتـعــادة
دور ال ــدول ــة ول ـيــس ال ـس ـل ـطــة ،ع ـلــى مــداخــل
ومـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ،وت ـ ـم ـ ـكـ ــن دورهـ ـ ـ ــا
ال ـح ـم ــائ ــي .ض ـبــط ح ــري ــة ح ــرك ــة رأس امل ــال
وح ــري ــة الـ ـتـ ـج ــارة ،وضـ ـم ــان ح ــق املـنــافـســة
دون احتكار .باإلضافة إلى ضمان استقرار
امل ـل ـك ـيــة ال ـخ ــاص ــة وأيـ ـض ــا عـ ــرض ال ـن ـق ــود،
وأخ ـي ـرًا تمكني الـطــابــع الــديـمـقــراطــي لشكل
اقتصاد رأسمالية الدولة.
* كاتب سوري

 -5الخاتمة ،الحل والتوصيات:

ّ
بنيوية ومزمنة في
في الخالصة هناك أزمة
مجمل املنظومة املعرفية الدينية ،انعكست
على الخطاب الديني ،وظهرت في مفرداته،
وف ــي الـسـيــاســات والـ ــرؤى املنبثقة عــن تلك
املنظومة .ولـهــذه األزم ــة أسبابها العديدة،
ونتائجها املختلفة ...لكن الـســؤال املطروح
هو التالي :هل مستوى األزمة قد وصل الى
درجــة ،لم يعد هناك من مجال للحديث عن
ّ
فرصة للحل ،أو العالج ،أو اإلصــاح ،أم أنه
يوجد ما يمكن االنطالق منه ،واالتكاء عليه،
في تلك املعالجة ،وذاك اإلصالح؟
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إنـ ــه وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن وج ــود
معوقات هائلة في التراث والوعي والثقافة،
االعـتـمــاد
لـكـنــه فــي امل ـقــابــل ه ـنــاك مــا يـمـكــن ّ
ع ـل ـي ــه ،إلعـ ـط ــاء م ـق ــول ــة الـ ـع ــدال ــة ح ــق ـه ــا فــي
الـحـضــور ،والـفـعــل ،والتطبيق ،والستعادة
مـحـ ّ
ـوريـتـهــا فــي ال ــوع ــي ،وال ـف ـكــر ،والـثـقــافــة،
ً
وصـ ــوال إل ــى إعـ ــادة ب ـنــاء مـخـتـلــف مـجــاالت
اجـتـمــاعـنــا اإلن ـســانــي عـلــى أس ــاس مــن تلك
املقولة ،وقيمها.
وع ـل ـي ــه إن ك ـ ــان االعـ ـتـ ـق ــاد ب ـ ــأن م ــا يـنـبـغــي
أن ي ـكــون عـلـيــه ال ـه ــدف األس ـ ــاس ل ــأدي ــان ـ
وخصوصًا اإلسالم ــ ،وأحزابها ،وحركاتها،
ومشاريعها ،وبرامجها ،وسياساتها؛ هو
إعادة إحياء مقولة العدالة ،بل إعادة إحياء
وعينا ،واجتماعنا ،ومجمل شؤوننا بهذه

تـجــار ال ـحــروب واملـســؤولــن املرتبطني بها،
بمعيشة الـســوريــن .والــافــت أن املتالعبني
بأمن واستقرار معيشة السوريني ،يمارسون
أعمالهم اإلجرامية ضمن شبكات مافيوية.
ويـ ـف ــاق ــم م ـ ــن امـ ـتـ ـع ــاض عـ ــامـ ــة الـ ـس ــوري ــن
ونقمتهم ،أن جهات حكومية ِّ
تحملهم أسباب
أزم ــة الـكـهــربــاء .متناسية مسؤولياتها عن
عدم تأمني أدنى حاجات املواطن من حوامل
الطاقة .وكــأن تلك الجهات ليست فقط غير
معنية بتأمني احتياجات املواطن األساسية.
لكنها كما بــات واضحًا تعمل على معاقبة
الـ ـس ــوري ــن ك ــاف ــة ،وذلـ ـ ــك ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
انتماءاتهم ومواقفهم السياسية وأوضاعهم
االجتماعية واالقتصادية.
وي ـت ـضــح ذل ــك ف ــي زي ـ ــادة س ــاع ــات «تـقـنــن»
الكهرباء إلى أكثر من اثنتني وعشرين ساعة
ي ــوم ـي ــا ،وفـ ــي عـ ــدم تــوف ـيــر مـ ـ ــازوت الـتــدفـئــة
بالسعر الرسمي ،تخفيض مخصصات الغاز
املنزلي ،وجميعها أفضى إلــى ارتـفــاع سعر
ليتر امل ــازوت إلــى  500لـيــرة ســوريــة ،وسعر
ج ــرة ال ـغــاز إل ــى أكـثــر مــن ثمانية آالف ليرة
سورية .وسعر كيلو الحطب إلى حوالى املئة
لـيــرة ســوريــة .ويعلم مــن هــم فــي السلطة أن
كميات املازوت التي يتم توزيعها للمواطنني
ال تكفي شهرًا واحدًا .ما يعني أن السوريني
ي ــواج ـه ــون ب ـص ــدوره ــم ال ـع ــاري ــة وبـطــونـهــم

الفارغة بردًا ال يرحم ،وتجارًا ساقطني بكافة
املعاني واملستويات .واألنكى واألكثر مرارة،
تــوافــق مصالح املتالعبني بقوت السوريني
وح ـيــات ـهــم ،م ــع ثـلــة م ــن أص ـح ــاب ال ـق ــرار في
ِّ
السلطة .ونذكر أن دخل العاملني في الدولة
ال يكفي األسرة لتأمني حاجاتها من املازوت،
أو مواد أخرى لها عالقة بالتدفئة واإلضاءة.
م ــا يـعـنــي أن ـهــم ع ــاج ــزون ت ـمــامــا ع ــن تــأمــن
احـتـيــاجــاتـهــم الـغــذائـيــة وامل ـ ــازوت فــي نفس
ال ــوق ــت .بـهــذا املـسـتــوى ف ــإن ال ـس ــواد األعـظــم
من السوريني يحتاج إلى معجزة ُّ
ترد عنهم
جــور الحكومة وظلم وجشع تجار الحرب،
وأيضًا برد الشتاء والجوع.
وننوه إلى أن سقف الدخل الشهري للزوجني
معًا من الفئة الثانية ُيقدر بحوالى  90ألف
ليرة سورية .هذا في وقت تحتاج فيه األسرة
امل ـك ــون ــة م ــن خ ـم ـســة أشـ ـخ ــاص ف ــي الـشـهــر
الواحد وسطيًا ،إلى حوالى  200ليتر مازوت.
م ــا ي ـع ـنــي أن ـه ــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى ش ـ ــراء الـكـمـيــة
املذكورة من السوق السوداء إلى حوالى 100
ألف ليرة شهريًا .أما االحتياجات األساسية
ل ــأس ــرة إض ــاف ــة إل ــى امل ـ ـ ــازوت ،فــإن ـهــا تـقــدر
تقريبيًا في موسم الشتاء الحالي بأربعمئة
ألف ليرة سورية.
إن ت ـم ـ ّـس ــك ال ـح ـك ــوم ــة ب ـس ـي ــاس ــات ت ـحــريــر
االقـتـصــاد ،وع ــدم معالجة مظاهر وأسـبــاب

أسهم ّ
تمسك
الحكومة
بسياسات
تحرير
االقتصاد في
استفحال
أزمة إنسانية
شاملة
وعميقة

11

12

الجمعة  7نيسان  2017العدد 3147

العالم

الحدث ّ
نفسها أمام االختبار السوري .في لحظة مشابهة لـ«أزمة الكيميائي» في صيف
واشنطن
وضعت
أخرى،
ة
مر
ُ
أمام دونالد ترامب أمس كل الخيارات المتاحة لعمل عسكري ،لكن
ضعت
و
 ،2013يريد رئيسها «فعل شيء ما».
ّ
ستقدم اإلدارة األميركية على فعل
الفارق األساسي عن «التجربة األولى» هو المظلة الروسية لدمشق .فهل
ّ
تعيد به االشتباك السياسي والعسكري في سوريا إلى المربع األول ،أم سيقدم بوتين «مخرجًا» (كما فعل في
األزمة األولى) ينزع فتيل االندفاعة األميركية نحو الحرب؟

َ
هل يستطيع ترامب «فعل شيء ما»؟

«شبح صيف  »2013فوق سوريا:
يعيد سيل التصريحات األميركية
ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن اح ـت ـمــال «تــدخــل
عسكري» في سوريا إلى عام ،2013
ح ــن لـ ـ ـ ّـوح ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
ب ـتــوج ـيــه ض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة ل ـل ـقــوات
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة الـ ـهـ ـج ــوم
ال ـك ـي ـم ـيــائــي ف ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة.
ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ـ ــن تـ ـ ـف ـ ــاص ـ ـي ـ ــل خ ـط ــط
ال ـضــربــات وب ـنــك األهـ ــداف الـســوريــة
املفترض ،غطى على مسار األحــداث
فــي مجلس األم ــن ،وال ــذي أب ــدت فيه
موسكو مـعــارضــة واضـحــة ملشروع
الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـغ ــرب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـن ــص عـلــى
اسـتـخــدام «الفصل الـســابــع» لتنفيذ
بـ ـن ــوده «ال ـض ــاغ ـط ــة» ع ـل ــى دم ـش ــق،
وقدمت مشروعًا «مضادًا».
وي ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول فـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل

تدرس واشنطن احتمال الردود
من األسد والتهديد على القوات
الموجودة على األرض
«ال ـضــربــة» األمـيــركـيــة ضــد ســوريــا،
إقرارًا بأن قوات البنتاغون ستتحرك
م ـن ـفــردة م ــن دون تـغـطـيــة أم ـم ـيــة أو
ش ــراك ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وه ـ ــو أم ـ ــر يـجــب
الـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـي ــه مـ ــع م ـ ــراع ـ ــاة ال ــوج ــود
ال ـ ــروس ـ ــي الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي سـ ــوريـ ــا،
ورفــض األوروب ـيــن املشاركة فــي أي
تحرك خارج إطار القانون الدولي.
وبـيـنـمــا ك ــان يـنـتـظــر أمـ ــس ،تـحــديــد
مـ ـ ــوعـ ـ ــد ج ـ ـل ـ ـسـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـل ــى
مشروعي القرارين الروسي والغربي،
نقلت تقارير إعالمية أميركية عدة
ع ــن مـ ـص ــادر ف ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع ،أن
اجـتـمــاعــا رف ـيــع املـسـتــوى ملـســؤولــن
ع ـس ـكــريــن ف ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع ،عقد
مل ـنــاق ـشــة «خـ ـي ــارات الـ ــرد الـعـسـكــري

املـحـتـمــل عـلــى هـجــوم ال ـغ ــاز» .وضــم
ً
االج ـ ـتـ ـمـ ــاع كـ ـ ــا مـ ـ ــن :وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ج ــاي ـم ــس م ــات ـي ــس ،رئ ـي ــس األركـ ـ ــان
املشتركة جوزيف دانفورد وعددًا من
كبار املسؤولني العسكريني؛ بينهم
رئ ـيــس ال ـق ـيــادة املــركــزيــة األمـيــركـيــة
جوزيف فوتيل .ونقلت املصادر عن
أحد املسؤولني في وزارة الدفاع ،أن
«الخيارات تشمل أي هدف عسكري
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك املـ ـص ــان ــع
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة والـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات وم ــراك ــز
الـقـيــادة والـسـيـطــرة ،ولــديـنــا الكثير
مــن ال ـخ ـي ــارات» .وأضـ ــاف إن «هـنــاك
اع ـت ـبــارات ع ــدي ــدة» ،بـمــا فــي ذل ــك أي
رد محتمل من قبل (الرئيس بشار)
األس ـ ــد ،وال ـت ـهــديــد الـ ــذي ق ــد يشكله
على القوات األميركية املوجودة على
األرض.
ومــن الالفت أن االجتماعات لتقديم
خـيــارات عسكرية تتزامن مــع موعد
الـ ـ ـ  90ي ــوم ــا ،ال ـ ــذي ح ـ ــدده الــرئ ـيــس
دونالد ترامب حني قدومه إلى البيت
األب ـي ــض .وبـيـنـمــا نـقـلــت ق ـنــاة «ســي
ان ان» أن ترامب قال لبعض أعضاء
الكونغرس إنه يدرس خيارات العمل
ال ـع ـس ـكــري ف ــي س ــوري ــا ،غ ـيــر أن ــه لم
ي ـق ــرر ب ـح ــزم امل ـض ــي ق ــدم ــا ف ـي ــه ،فقد
أشـ ــارت إل ــى أن ــه يـنــاقــش اإلج ـ ــراءات
والخيارات املتاحة مع وزير الدفاع،
مــوض ـحــة أنـ ــه سـيـعـتـمــد ع ـلــى حكم
مــات ـيــس ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص .غير
أن تــرامــب ع ــاد فــي مــؤتـمــر صحافي
ل ـي ـت ـه ــرب مـ ــرتـ ــن م ـ ــن اإلج ـ ــاب ـ ــة عــن
تـســاؤل حــول س ــؤال يتعلق بمصير
األسـ ـ ــد ب ــال ـق ــول إن ـ ــه «يـ ـج ــب ح ــدوث
شيء ما».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول
كبير في وزارة الخارجية األميركية،
ق ــول ــه إن ال ــوزي ــر ري ـك ــس تـيـلــرســون
تـحــدث هــاتـفـيــا مــع نـظـيــره الــروســي
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س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف ،أول مـ ــن أمـ ــس،
بشأن الـهـجــوم .وأض ــاف إن الجانب
األميركي «طلب التحليل أو القراءة
ال ــروس ـي ــة مل ــا ي ـع ـت ـقــدون أنـ ــه ح ــدث»
ه ـنــاك .وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي أمــس،
قــال تيلرسون إن بــاده تــدرس «ردًا
مـنــاسـبــا» عـلــى ال ـه ـجــوم ،مـشـيـرًا في
معرض رده على ســؤال حــول ما إذا
ك ــان ــت واش ـن ـط ــن ف ــي صـ ــدد تـكــويــن

«تـ ـح ــال ــف» إلزاحـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــد ،إل ـ ــى أن
«هناك خطوات تجرى حاليًا» بهذا
الشأن.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أصـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـض ــوا
الـكــونـغــرس ج ــون مــاكــن وليندسي
غ ــراه ــام ،ب ـيــانــا مـشـتــركــا يــدعــو إلــى
ال ـق ـيــام بـعـمــل ع ـس ـكــري ف ــي ســوريــا،
موصيًا بإقامة «تحالف دولــي ملنع
طيران األسد من التحليق» .وأضاف

البيان إنه «يجب أن نبني أنه ال قوة
أجنبية تستطيع حماية األسد اآلن».
وكــانــت البعثة الــروسـيــة ل ــدى األمــم
امل ـت ـح ــدة ،ق ــد وزعـ ــت أمـ ــس ،م ـشــروع
ق ـ ـ ـ ــرار م ـ ـض ـ ــادًا لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـت ــرح الـ ـغ ــرب ــي
ح ــول ال ـه ـجــوم الـكـيـمـيــائــي ف ــي خــان
شـيـخــون .ويـطــالــب امل ـشــروع بــزيــارة
فريق التحقيق املشترك التابع لألمم
امل ـت ـحــدة و«م ـن ـظ ـمــة ح ـظــر األسـلـحــة

تقرير

قمة أميركية ـ صينية اليوم ...في فلوريدا
ب ــدأ الــرئـيــس شــي جــن بـيـنــغ ،أمــس،
زي ــارة إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،حيث
ّ
سـيـحــل ضـيـفــا عـلــى دون ــال ــد تــرامــب
ّ
ف ــي مـ ـق ــره ف ــي فـ ـل ــوري ــدا .وبــان ـت ـظــار
ال ـب ـي ــان ــات وال ـت ـص ــري ـح ــات ،يـتـكـ ّـهــن
كثيرون بــأن ترامب سيكون الطرف
األضعف في هذه ّ
القمة.
خـ ـ ــال ح ـم ـل ـت ــه االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة الـ ـع ــام
املــاضــي ،اضطلع الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ب ـ ـ ــدور املـ ــدافـ ــع عــن
ال ـســوق األمـيــركـيــة «ال ـتــي تـغــزوهــا»
الـ ـبـ ـض ــائ ــع ال ـص ـي ـن ـي ــة .ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة
ن ـف ـس ـهــا ،ت ـم ـ ّـرس ف ــي ام ـت ـه ــان حــرفــة
«املهاجم» للصني ،على اعتبار أنها
«م ـتــاعــب بــالـعـمـلــة» .حـيـنـهــاُ ،عــرف
ت ــرام ــب ب ـت ـغــريــداتــه امل ـث ـيــرة لـلـجــدل،
التي كان للصني حصة األسد منها.
وفي ذلك الوقت أيضًا ،وصف ترامب
ّ
«عدونا».
بكني بأنها
ً
ك ــل م ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ف ـض ـ ّـا ع ــن ات ـه ــام ــات
وهجمات أخ ــرى شنها تــرامــب على
الـ ـ ـص ـ ــن ،ت ـح ـض ــر الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي ذه ــن
املـ ـت ــابـ ـع ــن مل ـس ـي ــرت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة،

واملـ ـهـ ـت ـ ّـم ــن ب ــال ـع ــاق ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ـ ـ
الصينية ،عـمــومــا؛ فهم يتساءلون:
هل كان حديث ترامب ،خالل الحملة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،مـ ـج ـ ّـرد ك ـ ــام فـ ـ ــارغ ال
يعني شيئًا ،أم كان تمهيدًا لسياسة
شديدة؟
وبانتظار أن تعطيهم القمة املرتقبة
الـ ـي ــوم ،ب ــن الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شي
جني بينغ وتــرامــب ،إجابة واضحة،
يذهب متابعون إلى نظرية مفادها
أن شــي سـتـكــون لــه ال ـيــد الـعـلـيــا في
اللقاء ،وهو ما ّ
تطرقت إليه صحيفة
«ذا غارديان» البريطانية ،قائلة« :في
تـنــاقــض واض ــح مــع سلطة الرئيس
الصيني غير املتنازع عليها ،يبدو
ترامب في موقع أضعف».
شي وصل أمس مساء إلى مقر ترامب
في « »Mar A Logoفي فلوريدا .ومن
دون أن يــوضــح الــرئ ـيــس األمـيــركــي
سبب استقبال نظيره الصيني في
ه ــذا امل ـك ــان ،ت ــرك ملـخـ ّـيـلــة اإلعـ ــام أن
ّ
تتحدث عن محاولة من قبله إلبــداء
ّ
ّ
نوع خاص من املودة والتقرب تجاه

شــي جــن بـيـنــغ .أم ــا الـبـعــض اآلخ ــر،
فـ ـق ــد ت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن ش ـ ـعـ ــور ب ــال ــراح ــة
يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـيـ ــه تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،خ ـ ـ ــال ه ــذا
ال ـل ـق ــاء ،وه ــو م ــا ل ــن ي ـك ــون م ـتــواف ـرًا
في واشنطن التي ال تزال غريبة عن
«السياسي» الجديد.
املـهــم فــي كــل ذلــك أن كــل تصريحات
تــرامــب املـثـيــرة للجدل تـجــاه الصني
س ـت ـكــون ح ــاض ــرة ب ـش ـكــل أو بــآخــر.
وم ـه ـمــا حـ ــاول ت ـف ــادي ت ـك ــراره ــا ،لن
يتمكن مــن تجاهلها لــوقــت طــويــل،

لم يوضح ترامب سبب
استقبال نظيره شي
جين بينغ خارج واشنطن

ّ
وذلـ ـ ــك ل ـس ـبــب وجـ ـي ــه ج ـ ـدًا « ّي ـت ـعــلــق
ب ــالـ ـع ــاق ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة امل ـ ـعـ ــقـ ــدة مــع
ّ
الصني ،إذ إن أي إجراء هدفه معاقبة
ب ـك ــن ،ي ـم ـكــن أن ي ـ ــؤذي واش ـن ـط ــن»،
على ّ
حد تعبير الخبير ريك نيومن.
إذًا ،سـيــواجــه تــرامــب هــذه العقد في
ال ـق ـمــة ال ـتــي سـتـجـمـعــه م ــع الــرئـيــس
الـصـيـنــي ال ـي ــوم ،وال ـتــي قــد ال ينتج
منها شيء سوى تغريدات وبيانات،
سيعمل املستثمرون على تحليلها،
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إش ـ ـ ــارات
تتعلق بالحروب التجارية.
ّ
تتضمن
أجندة ترامب تجاه الصني
مسألتني أساسيتني ،هما التفاوض
على ش ــروط «أكـثــر عــدالــة» للتجارة
معها ،وإيجاد وسائل من أجــل دفع
بكني للضغط على بيونغ يانغ .ولكن
ل ــدى ال ـص ــن أج ـن ــدة خ ــاص ــة أي ـضــا،
وه ــي ق ــد تـتــركــز عـلــى أن ي ـبــدو شي
جني بينغ في بالده قائدًا قويًا ،قادرًا
ع ـلــى ال ـت ـص ـ ّـرف ب ــذك ــاء م ــع الــرئـيــس
ّ
األميركي الجديد ،ومتمكنًا من منعه
من تحقيق التهديدات التي يطلقها

ً
بشأن الـتـجــارة ،ومنها مثال إضافة
 45في املئة كتعرفة على الصادرات
الصينية إلى الواليات املتحدة.
«شـ ــي رجـ ــل واث ـ ــق ج ـ ـدًا ،وهـ ــو يـظــن
بأنه سيذهب إلــى الــواليــات املتحدة
ح ـيــث سـيـتـمـكــن م ــن تـسـجـيــل نقطة
عـلــى ت ــرام ــب» ،كـمــا يــوضــح الخبير
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي «م ــرك ــز
الــدراســات االستراتيجية والدولية»
كريس جونسون ،معربًا فــي الوقت
نفسه عن اعتقاده بأن «ترامب يظن
ّ
سيسجل نقطة عـلــى ش ــي ،لــذا
بــأنــه
سيكون من املثير لالهتمام مشاهدة
كيفية لعب هذه الديناميكية».
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ان ـ ـت ـ ـقـ ــد ب ـعــض
ّ
امل ـ ـحـ ــل ـ ـلـ ــن تـ ـ ــرامـ ـ ــب إلج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــه هـ ــذا
االج ـت ـم ــاع م ــع ن ـظ ـيــره الـصـيـنــي في
ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت املـ ـبـ ـك ــر م ـ ــن رئ ــاسـ ـت ــه.
وأشاروا إلى أن اجتماعات ّ
قمة مثل
ً
هـ ــذه ،عـ ــادة م ــا تـتـطـلــب ع ـم ــا مــدتــه
أشـهـرًا ،من أجــل وضــع جــدول أعمال
لالجتماع ،واملفاوضات التي تتطرق
إلـ ـ ــى املـ ـس ــائ ــل الـ ـحـ ـس ــاس ــة ،وأيـ ـض ــا
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العالم
الكيميائية» ،موقع الحادث «إلجراء
ت ـح ـق ـيــق ش ــام ــل واس ـ ــع ال ـن ـط ــاق فــي
أقـ ــرب وق ــت م ـم ـكــن» .كـمــا يـطـلــب من
جميع األطراف في سوريا أن «تكفل،
وف ـق ــا ل ـق ــرار مـجـلــس األمـ ــن (،)2118
بشكل كامل وبحرية ،وصول أعضاء
الـفــريــق املـشـتــرك إلــى مــوقــع الـحــادث
وامل ـن ــاط ــق امل ـتــاخ ـمــة» .وي ـنــص على
«تقديم املدير العام لـ(منظمة حظر
األسلحة الكيميائية) ،ورئيس آلية
التحقيق املـشـتــركــة ،مـقـتــرحــات إلــى
األمـ ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة بـشــأن
مـقـتــرحــاتـهـمــا ح ــول تـشـكـيـلــة فــريــق
التحقيق ،استنادًا إلى مبدأ التمثيل
ال ـج ـغ ــراف ــي الـ ـع ــري ــض وامل ـ ـ ـتـ ـ ــوازن».
وي ـت ـج ــاه ــل امل ـ ـشـ ــروع اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ــى
«ال ـف ـصــل ال ـســابــع» مــن مـيـثــاق األمــم
املـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـ ـ ــذي ي ـج ـيــز اس ـت ـخ ــدام
القوة العسكرية لتنفيذ بنود القرار
املـقـتــرح ،عـلــى عـكــس م ـشــروع الـقــرار
الغربي.
ب ــدوره ــا ،دانـ ــت ال ــرئ ــاس ــة الــروس ـيــة
الهجوم في خــان شيخون ،معتبرة
أنــه يمثل «جريمة مــروعــة وتهديدًا
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــا» .ودعـ ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،ديـ ـمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف،
الـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى «ب ــذل جميع
الـ ـجـ ـه ــود ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون وصـ ــول
مــواد سامة إلــى أيــدي اإلرهــابـيــن»،
مشددًا على أن تصريحات الرئيس
األميركي لــن تؤثر «جــوهــريــا» على
الـ ـع ــاق ــات ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ األم ـي ــرك ـي ــة.
ورأى الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن ،أن االت ـهــامــات الـتــي خرجت
حول الهجوم الكيميائي «ال أساس
لها» ،مضيفًا في اتصال هاتفي مع
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،عـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـب ـ ــول م ــوس ـك ــو
«توجيه اتهامات بال أساس إلى أي
كان قبل إجــراء تحقيق دولــي دقيق
ومحايد».
وف ـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ردود الـ ـفـ ـع ــل ح ــول
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الفرنسي جان مارك إيرولت ،إن بالده
لن تشارك في تحرك عسكري بري في
سوريا ،مشيرًا في حديث تلفزيوني،
إلـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة «اس ـ ـت ـ ـصـ ــدار ق ـ ـ ــرار مــن
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن يـ ـقـ ـض ــي ب ـم ـع ــاق ـب ــة
م ــرت ـك ـب ــي الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة» .بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ــال
وزيــر الخارجية البريطاني بوريس
جونسون ،إنــه يجب استصدار قرار
في األمم املتحدة قبل أي تحرك منفرد
ف ــي سـ ــوريـ ــا .واعـ ـتـ ـب ــرت امل ـس ـت ـشــارة
األملانية أنجيال ميركل أن عدم صدور
قرار من مجلس األمن يندد بالهجوم
الكيميائي ّ
يعد «فضيحة ،وعلى من
عارضوه التفكير في املسؤولية التي
يتحملونها».
(األخبار)

تنظيم نقاط االتـفــاق الــذي يمكن أن
َ
ُيعلن عنه .قد يكون الرئيس الصيني
جــاه ـزًا مــن ه ــذه الـنــاحـيــة ،ولـكــن في
املـقــابــل يعمل تــرامــب «وف ــق هيكلية
موظفني فارغة ،وخبرة مؤسساتية
ق ـل ـي ـلــة ب ــالـ ـص ــن» ،ب ـح ـســب ن ـيــومــن.
ً
ـا عــن ذل ــك ،فــإن تــرامــب لــم ّ
يعي
فـضـ
أشـخــاصــا فــي املـنــاصــب األســاسـيــة،
أي نـ ــوابـ ــا ومـ ـس ــاع ــدي ــن فـ ــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـج ــارة وال ــدف ــاع ،لــذا
سيعمل مــع الـ ّـرئـيــس الصيني «مــن
دون خبراء محنكني».
من جهة أخــرى ،ترامب كان قد أشار
إلى أنه سيكون مسرورًا في حال كان
العجز التجاري مــع الصني أقــل مما
هو عليه ،ذلك أنه وصل في عام 2016
إل ــى  310م ـل ـيــارات دوالر .ول ـكــن من
الصعب تحقيق هذه األمنيات ،األمر
الذي أشار إليه عدد من الخبراء ،على
اعتبار أنــه «مــن أجــل الحصول على
ال ـت ــوازن فــي ال ـت ـجــارة ،سـيـكــون على
الصني تغيير كل أسلوبها التجاري».
(األخبار)
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تقرير

فصل جديد من «برنامج المعتدلين»:

ّ
بلغاريا ساحة خلفية لـ«متعهدي الموت»
انفجار ناجم عن خلل في قذيفة «آر بي جي» في ً
مجمع عسكري وسط بلغاريا عام  ،2015كان كفيال
بإعادة تحريك التحقيقات الصحافية المحلية حول
«االنتعاش» ّالمفاجئ الذي شهدته الصناعة العسكرية
البلغارية ،وسلط الضوء على الدور الذي تلعبه صوفيا
في استراتيجية الرئيس األميركي السابق باراك أوباما،
العسكرية تجاه سوريا و«المعارضة المعتدلة»
رنا حربي
لم يكن يتوقع املتعاقد العسكري مايك
دوغيرتي أن تنتهي املهمة «القومية»
التي دفعه مردودها املادي املغري إلى
أن يحزم حقائبه ويسافر إلى بلغاريا
م ــن دون ط ــرح أس ـئ ـلــة ،وه ــو ي ـصــارع
املوت على السرير نفسه الذي لفظ فيه
صديقه فرانسيس نورويلو ،أنفاسه
األخيرة.
«ملـ ـ ـ ــاذا أن ـ ــت هـ ـن ــا؟ مـ ــن أع ـ ـطـ ــاك اإلذن
بـ ــالـ ــدخـ ــول إلـ ـ ــى بـ ــادنـ ــا واسـ ـتـ ـخ ــدام
األس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة؟» ،سـ ــألـ ــه
املـ ـت ــرج ــم ال ـ ـ ــذي دخ ـ ــل ب ــرف ـق ــة ضــابــط
فـ ــي االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ،فـ ــي غ ــرف ــة أح ــد
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ثـ ــان ـ ـيـ ــة كـ ـ ـب ـ ــرى املـ ـ ــدن
البلغارية.
فــي تلك اللحظة فــي ربـيــع عــام ،2015
أدرك الجندي األميركي املتقاعد ،بعد
أن ســاعــدتــه الـشـظــايــا ال ـتــي اخـتــرقــت
جسده بالتهرب مــن أسئلة الضابط،
أنه ببساطة ،ال يعرف شيئًا.
ف ـب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن وص ـ ـ ــول دوغـ ـي ــرت ــي،
وصديقه الجندي املتقاعد في البحرية
األم ـيــرك ـيــة ،وزمـيـلـهـمــا ج ـيــري بــاركــر
إلــى بلغاريا ،وفيما كــانــوا يختبرون
األس ـل ـح ــة ف ــي م ـج ـمــع ع ـس ـك ــري تــابــع
لشركة «في إم زد سوبوت» الحكومية،
ّ
سبب خلل تقني في قذيفة «آر بي جي»
انفجارًا ،ذهب ضحيته نورويلو ،األب
لطفلني ،وأدخ ــل املـتـعــاقــديــن اآلخــريــن
املستشفى.
ي ـ ــؤك ـ ــد دوغ ـ ـ ـيـ ـ ــرتـ ـ ــي ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث مــع
الـصـحــافــي األم ـيــركــي آرام روس ـت ــون،
أن «كـ ـ ــل مـ ــا أعـ ــرفـ ــه أن م ـه ـم ـت ـن ــا فــي
ب ـل ـغــاريــا ج ـ ــاءت ف ــي إط ـ ــار ال ـبــرنــامــج
ال ـس ـ ّـري لتسليح امل ـعــارضــة الـســوريــة
وت ــدري ـب ـه ــا» .وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ينقل
روسـ ـت ــون ف ــي م ـق ــال ن ـش ــره األس ـب ــوع
املــاضــي ،عــن دوغـيــرتــي قــولــه إنــه قبل
شـهــر واح ــد فـقــط مــن االن ـف ـجــار ،وافــق
واثنني من رفاقه ،بصفتهم «متعاقدين
عسكريني» على القيام بهذه «املهمة»،
الـتــي أوكـلــت إليهم مــن قبل مــا ُيعرف
بـ ــ«س ــوك ــوم» ،وه ــي ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
الخاصة والسرية للواليات املتحدة،
املـكـلـفــة مــن قـبــل الـبـنـتــاغــون اإلش ــراف
ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـس ــري ــة ف ــي جـمـيــع
أنحاء العالم.
ي ـش ـي ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخـبــار» إلــى أنــه «على الرغم من أن
ح ــادث ــة ب ـل ـغــاريــا لـيـســت س ــوى حلقة
ّ
واح ــدة مــن برنامج أميركي كبير ،إل
ّ
أن ـه ــا ت ـشــكــل ت ـج ـس ـي ـدًا واق ـع ـي ــا لفشل
الـبـنـتـ ًـاغــون فــي إدارة املـلــف ال ـســوري،
خاصة أن سوكوم وضع جزءًا حساسًا
منه فــي عـهــدة شــركــة صغيرة عديمة
الخبرة ،اسمها بيربل شوفل».
وفــي خــال السنوات املاضية ،كشفت
تقارير صحافية أن «سوكوم» منحت
شـ ــركـ ــة «بـ ـي ــرب ــل ش ـ ــوف ـ ــل» ،فـ ــي إطـ ــار
بــرنــامــج تـسـلـيــح وت ــدري ــب امل ـعــارضــة
السورية الذي تبناه الرئيس األميركي
ال ـس ــاب ــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،أك ـث ــر م ــن 50
مليون دوالر ،من ضمنها عقد بقيمة
 26.7مليون دوالر لشراء األسلحة من
بلغاريا.
ّ
وتـ ـش ــك ــل األسـ ـلـ ـح ــة ال ـي ــوغ ــوس ــاف ـي ــة

ُ
املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة م ـ ـنـ ــذ ظـ ـ ـه ـ ــور ال ـ ـحـ ــركـ ــات
االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــة ،الـ ـنـ ـسـ ـب ــة األك ـ ـب ـ ــر فــي
الصفقات األميركية ـ البلغارية .فوفق
دوغـيـتــري ،إن القذيفة الـتــي انفجرت
ي ـعــود تــاريـخـهــا إل ــى ع ــام  ،1984وإن
مستندات القضية التي رفعها وأرملة
ن ــورويـ ـل ــو ،ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن ال ـح ـكــومــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة «رف ـ ـ ـضـ ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
استخدام هذا النوع من القنابل ألنها
خ ـط ـي ــرة وغ ـي ــر م ـس ـت ـق ّــرة» .وأض ـ ــاف،
معاتبًا« :كنت أعتقد حقًا أن كل خطوة
نقوم بها جرت املوافقة عليها مسبقًا
مــن قبل واشـنـطــن وصــوف ـيــا ...ولكني
كنت مخطئًا».
وال ي ـق ـت ـص ــر دور «س ـ ـ ــوك ـ ـ ــوم» ع ـلــى
ال ـع ـم ـل ـي ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
قـ ّـدمــت واشـنـطــن الــدعــم «اللوجستي»
لـصـفـقــات األس ـل ـحــة ب ــن دول أوروبـ ــا
الـشــرقـيــة ودول ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط.
ففي السنوات األربــع املاضية ،كشفت
تحقيقات صـحــافـيــة الـغـطــاء عــن بيع
دول الـبـلـقــان مـنــذ ع ــام  ،2012أسلحة
وذخ ــائ ــر بــأكـثــر م ــن  1.2مـلـيــار ي ــورو
للسعودية واألردن واإلمارات وتركيا،
وصل معظمها إلى مناطق الصراع في
ال ـشــرق األوسـ ــط .وتـشـيــر التحقيقات
إل ـ ــى أن وص ـ ـ ــول ه ـ ــذه األسـ ـلـ ـح ــة إل ــى
الجماعات املسلحة السورية «املعتدلة
وغـ ـي ــر املـ ـعـ ـت ــدل ــة» ،ج ـ ــرى ب ــ«م ـب ــارك ــة

ّ
حادثة بلغاريا تشكل
تجسيدًا لفشل البنتاغون
في إدارة الملف السوري

في ليبيا أيضًا
هذا البرنامج للتدريب والتسليح
ليس األول من نوعه ،إذ كشفت
ّ
ستدرب
واشنطن عام  2013أنها
ما يصل إلى  8000جندي ليبي
في بلغاريا .وفي ربيع ،2014
أعلنت الصحف األميركية
وصول جنديني أميركيني اثنني
من أصل  11إلى ليبيا «ملعالجة
املسائل اللوجستية املرتبطة
بالبرنامج» ،الذي سيستمر بني
خمس وثماني سنوات .ولكن
مع تصاعد الخالفات في ليبيا،
اختفى البرنامج ولم ُيعرف
مصيره .وفيما يؤكد الخبراء
ً
أن التدريبات «لم تبدأ أصال»،
انتشرت تقارير في خريف
 ،2014تؤكد عن لسان محليني
مشاركة عدد من الشبان «الذين
تلقوا تدريبات على حرب
الشوارع ومكافحة اإلرهاب في
بلغاريا ،بإشراف ضباط من
الواليات املتحدة» ،في ما ُعرف
بـ «عملية تحرير بنغازي» ،التي
أطلقها اللواء املتقاعد في الجيش
الليبي خليفة حفتر.

م ــن الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة» ال ـت ــي كــانــت
مسؤولة عــن «تسيير خــط مستحدث
إلمــرار السالح يمتد من دول البلقان،
مــرورًا بــدول الخليج والــدول املجاورة
لسوريا ،مثل األردن وتركيا ،وينتهي
فـ ــي م ـن ــاط ــق ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ،م ـث ــل س ــوري ــا
واليمن».
ورص ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـقـ ــريـ ــر ل ـ ــ«ش ـ ـب ـ ـكـ ــة الـ ـبـ ـلـ ـق ــان
للتحقيقات اإلخبارية» تصدير أكثر من
 68شحنة من األسلحة من وسط وشرق
أوروبــا إلــى منطقة الشرق األوســط بني
كانون الثاني عام  2015وآب عام ،2016
وأورد أن «ســوكــوم» أشــرفــت على ُ عدد
َ
من هذه الشحنات الضخمة «التي نقلت
بحرًا من موانئ كونستانتا في رومانيا
وبرجاس في بلغاريا».
ّ
وف ــي بـلـغــاريــا ،أك ــدت الـصـحــف املحلية

ثلث الرصاص الذي استخدمه «داعش» في العراق وسوريا مصدره بلغاريا

أنـ ـه ــا رص ـ ـ ــدت هـ ـب ــوط طـ ــائـ ــرات شـحــن
سعودية وإماراتية في مطارات بلغارية
أواخــر عام  2014وفي مطلع عام ،2015
ولكنها لــم تفهم سبب هــذه «الــزيــارات
املفاجئة» ،التي كانت األولى من نوعها
ّ
منذ عــام  ،1991إل بعد صــدور التقرير
السنوي لـصــادرات األسلحة والذخائر
الخاصة بوزارة الدفاع البلغارية ،الذي
أظهر صفقات تسليح تزيد قيمتها على
 85مليون يورو بني صوفيا والسعودية
في .2014
وشـهــدت ص ــادرات الـســاح فــي بلغاريا
ارتفاعًا كبيرًا ،إذ إنها بلغت  80مليون
يورو في  ،2008و 404ماليني في ،2014
و 640مليونًا في  .2015وهذه األسلحة
ب ـ ـ ــدأت ،م ـن ــذ عـ ــام  ،2013ت ـظ ـهــر تـبــاعــا
وبكثافة في امليدان السوري.
ّ
ردًا على سؤال عن سبب اختيار بلغاريا
ّ
كبلد م ـصــدر أســاســي ،يــوضــح الخبير
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي «مـ ــركـ ــز ال ـ ــدراس ـ ــات ح ــول
الــديـمــوقــراطـيــة» فــي صــوفـيــا تيهومير
ً
بـيــزلــوف ،أن ــه فـضــا عــن وج ــود فائض
من السالح اليوغوسالفي ،فإن بلغاريا
«ت ـن ـتــج ن ـم ــاذج ع ــن األس ـل ـحــة الخفيفة
وال ــذخ ــائ ــر روسـ ـي ــة ،ول ـك ــن بـكـلـفــة أق ــل،
وب ـطــري ـقــة اس ـت ـخ ــدام أس ـه ــل وأب ـس ــط».
ُ
وفي كانون األول املاضي ،اكتشف مثل
هذه األسلحة البلغارية في مستودعات
ت ــاب ـع ــة ل ـل ـج ـمــاعــات امل ـس ـل ـحــة امل ــوال ـي ــة
لتنظيم «القاعدة» في حلب.
ّ
وبـ ــث اإلع ـ ــام ال ـب ـل ـغ ــاري ،مـطـلــع ال ـعــام
ّ
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،مـ ـق ــاط ــع فـ ـي ــدي ــو صـ ــورهـ ــا
صحفيون بلغاريون ،تسللوا إلــى هذه
املـ ـسـ ـت ــودع ــات ق ـب ــل ت ـح ــري ــره ــا ،تـظـهــر
وج ــود ق ــراب ــة مـلـيــونــي قــذيـفــة و 4آالف
ص ـ ـ ــاروخ «غ ـ ـ ـ ــراد» ،ج ـم ـي ـع ـهــا ب ـل ـغــاريــة
الصنع .ووفق هؤالء ،فإن هذه األسلحة
صـنـعـتـهــا ش ــرك ــة ب ـل ـغ ــاري ــة ف ــي ،2014
و«تـ ـكـ ـف ــي مل ــواصـ ـل ــة الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي حـلــب
لعامني آخرين».
وك ـ ـ ـ ــان مـ ــركـ ــز «ك ــونـ ـفـ ـلـ ـيـ ـك ــت ارمـ ـمـ ـن ــت
ريـ ـسـ ـت ــرت ــش» الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ق ـ ــد ك ـشــف
ف ــي ع ـ ــام  ،2014أن  47م ــن أص ـ ــل 161
رص ــاص ــة مـصـنـعــة ب ــن  2010و ،2014
استخدمها تنظيم «داعــش» في العراق
وســوريــا ،مصدرها بلغاريا .وتتوافق
ه ــذه األرقـ ـ ــام م ــع م ــا أورده الـصـحــافــي
البولندي ميشيل كوت ،في مقال نشره
الـعــام املــاضــي فــي «فــي إم زد ســوبــوت»
الحكومية ،حيث قال إن الشركة «ازداد
في املئة مقارنة مع
إنتاجها بنسبة ً 60
العام املاضي ،وخاصة تصنيع قواذف
(آر ب ــي ج ـ ــي) ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت ع ـلــى حــافــة
اإلفالس قبل عامني».
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العالم

الحدث

ّ
موازين االنتخابات اإليرانية تتبدل

ّ
المحافظ
يبدو أن آمال التيار
ّ
بالفوز باالنتخابات تعززت
مصافحًا خامنئي ـ
(رئيسي
ً
نقال عن تسنيم)

إبراهيم رئيسي
مرشحًا عن المحافظين

مع إعالن إبراهيم رئيسي ،أمس،
ّ
ترشحه لالنتخابات الرئاسية في إيران،
يبدو أن المسار االنتخابي ـ على الرغم
من بعده مسافة  40يومًا ـ بدأ يتجه
إلى منافسة حامية بين حسن روحاني
ورئيسي ،الذي ّ
يعد من المرشحين
األقوياء عن التيار المحافظ
طهران ــ وحيد صمدي
بـ ـق ــي نـ ـح ــو  40یـ ــومـ ــا عـ ـل ــى م ــوع ــد
االن ـت ـخــابــات اإلي ــران ـي ــة ،ال ـتــي ســوف
يختار خاللها اإليــران ـيــون الرئيس
ال ـثــانــي ع ـشــر ل ـل ـبــاد ،م ـنــذ انـتـصــار
ال ـث ــورة اإلســام ـيــة ع ــام  .1979وفــي
ك ــل يـ ــوم ي ـم ــر ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران ،يـنـحـســر
الغموض في املشهد السياسي.
ّ
ويوم أمس ،بدا أن املشهد االنتخابي
أصبح شبه مكتمل ،وذلك إثر إعالن
العتبة الــرضــويــة» إبــراهـيــم
«س ــادن
ّ
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،تـ ــرش ـ ـحـ ــه ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة ،عـقــب اجـتـمــاع مــا يسمى

«ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة ل ـق ــوى ال ـث ــورة»
الـتــابـعــة لـلـتـيــار امل ـحــافــظ .واسـتـقــال
رئـيـســي ،أم ــس ،مــن عـضــويــة الهيئة
املركزية لــإشــراف على االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة الـ ـ ـ  ،12ت ـم ـه ـي ـدًا لـخــوض
الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـب ــدأ
التسجيل للترشح فيه ب ــدءًا مــن 11
نـيـســان ال ـج ــاري ،ویـسـتـغــرق خمسة
أي ــام ،لتبدأ املرحلة الحساسة وهي
مرحلة تأكيد أهلية املرشحني والتي
ت ـس ـت ـغــرق أس ـب ــوع ــن ك ـح ــد أق ـص ــى.
وس ـي ـت ــم إعـ ـ ــان األس ـ ـمـ ــاء ال ـن ـهــائ ـيــة
للمرشحني فــي  27نـيـســان ،ثــم تبدأ
مرحلة الدعاية االنتخابية ،وستكون
هـ ـن ــاك ف ــرص ــة ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع أم ــام
املــرشـحــن ،قبل حـلــول يــوم الصمت
االنتخابي ،وأخيرًا يوم االنتخابات
في  19أيار املقبل.
وإلى جانب إبراهيم رئيسي ،أعلنت
«ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـ ـق ــوى الـ ـث ــورة
اإلسالمية» ،والتي تسمى اختصارًا
«ج ـم ـنــا» (جـبـهــه م ــردم ــي نـيــروهــاي
ان ـ ـقـ ــاب اسـ ـ ــامـ ـ ــي) ،أس ـ ـمـ ــاء أربـ ـع ــة
مــرشـحــن آخــريــن ،عـلــى أن ينسحب
الـجـمـيــع ملصلحة أكـثــرهــم شعبية ـ
حسب االستطالعات ـ والــذي ُيعتقد

خامنئي :نحن بحاجة إلى الشباب الثوري
رأى مرشد الجمهورية اإليرانية علي خامنئي ،أمس ،أن البالد بحاجة إلى «الشباب الثوري واملؤمن»،
معتبرًا ّأن «األشخاص الذين يسيئون للشباب الثوري وشباب التعبئة الشعبية ،ال يدركون ما الذي
يقومون به ،إذ هم في الحقيقة يسيئون للبالد وملستقبلها».
وتوجه خالل زيارته منزل أسرة الشهيد غالم رضا صمديان،
ً
في مدينة مشهد خالل أيام النوروز ،إلى الشباب قائال« :كلما
كانت معلوماتكم أكثر ،يمكنكم أن تكونوا مفيدين أكثر في
املحيط الديني والثوري ،عليكم بالتقدم في العلم وعدم التخلي
عن النهج الثوري ،عليكم أن تعلموا ّأن الطريق شاق ،أي يمكن
لرفيق سيئ ومستشار سيئ ومعلم سيئ وحادثة سيئة أن
ّ
تعثر اإلنسان».
(األخبار)

بــأنــه سـيـكــون رئـيـســي .واملــرشـحــون
األرب ـعــة هــم :الـنــائـبــان الـســابـقــان في
الـبــرملــان علي رضــا زاكــانــي ،مـهــرداد
بـ ـ ــذربـ ـ ــاش ،عـ ـم ــدة ط ـ ـهـ ــران ال ـح ــال ــي
محمد باقر قاليباف والوزير السابق
وال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــال ــي ل ـل ـج ـنــة اإلم ـ ــام
الخميني لإلغاثة ،برويز فتاح.
ّ
وفي قراءة أولية ،يبدو أن آمال التيار
املحافظ بالفوز باالنتخابات املقبلة
ّ
تعززت ،بعدما نجح قادته في إقناع
إبراهيم رئيسي ( 56عامًا) بالقبول
بالترشحُ .
وينظر إلى رئيسي ـ وهو
متزوج بابنة «خطيب جمعة» مدينة
مـشـهــد آي ــة ال ـلــه أح ـمــد عـلــم ال ـه ــدى ـ
عـلــى أن ــه م ــن ضـمــن ال ــدائ ــرة املـقـ ّـربــة
م ــن امل ــرش ــد وال ـح ــرس الـ ـث ــوري ،وقــد
ص ـعــد نـجـمــه تــدري ـج ـيــا ،ف ــي اآلون ــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وخـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد تــول ـيــه
«سـ ــدانـ ــة ال ـع ـت ـبــة ال ــرض ــوي ــة» ألن ـهــا
إحـ ــدى أك ـبــر أثـ ــرى مــؤسـســة خيرية
في العالم اإلسالمي وإيران .وكان قد
جرى تعيني رئيسي «سادنًا للعتبة
الرضوية» في مدينة مشهد (شمال
شرق البالد) ،من قبل املرشد األعلى
للجمهورية اإلســامـيــة السيد علي
خامنئي ،في السابع من آذار .2016
ّ
وي ـ ـ ـ ــرى مـ ـح ــلـ ـل ــون سـ ـي ــاسـ ـي ــون فــي
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران أن م ـ ـعـ ــركـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــا ّبـ ــات
سـ ـتـ ـك ــون «ح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ،بـ ـع ــد ت ــرش ــح
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ل ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــا ق ــوي ــا
ّ
لـلــرئـيــس روح ــان ــي ،م ــا ي ـقــلــل فــرص
فــوز األخـيــر بــالــواليــة الـثــانـيــة ،نظرًا
إل ـ ــى ع ـ ــدم نـ ـج ــاح االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
ف ــي تـحـســن الـ ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة
للبالد ،وانخفاض شعبية روحاني،
بحسب استطالعات الــرأي األخيرة.
ّ
ّ
إال أن مـحــلـلــن آخــريــن منتمني إلــى
التيارين املعتدل واإلصالحي ،يرون
أن رئ ـي ـســي ال يـمـتـلــك خ ـب ــرة كــافـيــة
فــي املـنــاصــب التنفيذية الحكومية،
برغم أنه شغل سابقًا منصب النائب
ال ـعــام لـلـبــاد ،والـنــائــب األول للقوة
القضائية.
ّ
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرىُ ،ي ــذك ــر أن مـحـمــد
ب ــاق ــر ق ــالـ ـيـ ـب ــاف ،ال ـ ـ ــذي ُي ـع ـت ـب ــر مــن
أقـ ـ ـ ــوى م ــرشـ ـح ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار امل ـح ــاف ــظ
أيضًا ،كان قد ملح أول من أمس ،عبر

ُينظر إلى رئيسي
من ضمن
على أنه
ّ
الدائرة المقربة من
المرشد والحرس

بـيــان رسـمــي ،إلــى أنــه قــد ال يترشح
لالنتخاباتّ ،
معبرًا عن دعمه الكامل
ّ
ألي مرشح يمثل «الجبهة الشعبية
لقوى الثورة» في نهاية املطاف .لكن
املحلل السياسي وعضو «الجبهة»
ّ
مهدي محمدي ،أعلن أمــس أن بيان
قاليباف «ال يعني بــالـضــرورة عدم
ترشحه» ،مضيفًا« :سأقول بصراحة،

ال ولن يحق للسيد قاليباف أو لبقية
األشخاص الذين عقد الشعب اآلمال
عليهم ،اتخاذ هكذا قرار لوحدهم».
ُ
ويـ ـض ــاف تــرشــح رئ ـي ـســي واألرب ـع ــة
اآلخ ــري ــن إل ــى الئ ـح ــة ت ـضــم وجــوهــا
ق ــوي ــة ،ي ــأت ــي ع ـلــى رأسـ ـه ــا الــرئ ـيــس
الـ ـح ــال ــي ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،وح ـم ـيــد
رضا بقائي ،النائب السابق للرئيس
السابق محمود أحمدي نجاد ،وهما
مــن أب ــرز وأق ــوى مــرشـحــي الـتـيــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،إلـ ــى جــانــب
مرشحني آخرين ُيعتبرون أقل حظًا
مثل مصطفى مير سليم ،مــن حزب
«مؤتلفه».
ّ
ويـمــثــل الــرئـيــس روحــانــي التيارين
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــي واملـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدل ،خـ ـ ــال
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ف ـي ـمــا تـشـيــر
مصادر مطلعة إلــى مشاركة مرشح
ـان م ــن ه ــذي ــن ال ـت ـي ــاري ــن لـتـعــزيــز
ثـ ـ ـ ٍ
م ـ ــوق ـ ــف روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،خـ ـ ـ ــال م ــرح ـل ــة
ال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وخ ـصــوصــا

تقرير

كازنوف في الجزائر :جردة حساب لعهد هوالند
سمحت زيارة رئيس
الوزراء الفرنسي
برنارد كازنوف،
للجزائر خالل
اليومين الماضيين،
بإزالة التوتر الذي
علق بين البلدين
بعد زيارة سلفه
مانويل فالس ،في
ربيع العام الماضي

الجزائر ــ محمد العيد
على الرغم من الطابع البروتوكولي
ال ــواض ــح ل ــزي ــارة ب ــرن ــارد ك ــازن ــوف
لـلـجــزائــر ،بـسـبــب ق ــرب انـتـهــاء فترة
والي ـ ـ ـ ــة االشـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي ف ــرن ـس ــا
واق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراب م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
ّ
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــإن مـ ـج ــيء املـ ـس ــؤول
الفرنسي الــرفـيــع إلــى الـجــزائــر ،كان
ل ــه دالالت رم ــزي ــة وسـيــاسـيــة قــويــة،
تــؤشــر إلــى رغـبــة بــاريــس فــي تأكيد
أه ـم ـي ــة الـ ـج ــزائ ــر وم ـح ــوري ـت ـه ــا فــي
عالقاتها اإلقليمية والدولية.
ّ
وتعد زيارة كازنوف األخيرة ضمن
والي ـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــال ــي ف ــرن ـس ــوا
ه ــوالن ــد ،لــذلــك ح ــرص ع ـلــى تطمني
ال ـجــانــب ال ـج ــزائ ــري عـلــى أن وتـيــرة
ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ل ــن تـتـغـيــر
مــع ال ـق ـيــادة ال ـجــديــدة ال ـتــي ستأتي

بـهــا االنـتـخــابــات الفرنسية املقبلة،
وخصوصا في ما يتعلق بالشراكات
الـقــائـمــة ف ــي امل ـج ــال االق ـت ـص ــادي أو
تلك التي تنتظر التجسيد.
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ف ــي
الـنــدوة الصحافية الـتــي عقدها مع
عـبــد املــالــك س ــال ،أم ــس ،أن «هـنــاك
م ـش ــاري ــع ت ــم إنـ ـج ــازه ــا خ ـ ــال ه ــذه
العهدة (الوالية الرئيسية) ،وأخرى
ق ـي ــد الـ ــدراسـ ــة وس ـت ـت ــم م ـبــاشــرت ـهــا
ف ــي األس ــابـ ـي ــع أو األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـلــة،
وخاصة في القطاعات االقتصادية
املهمة على غــرار صناعة السيارات
والـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـغ ــذائـ ـي ــة والـ ـط ــاق ــات
املستقبلية».
وبحسب كازنوف ،فإن االستثمارات
الـفــرنـسـيــة فــي ال ـجــزائــر بـلـغــت «1.8
مـ ـلـ ـي ــار ي ـ ـ ــورو سـ ـن ــة  ،»2015وه ــي
«اس ـت ـث ـمــارات نــوع ـيــة» ت ـقــدم «قيمة

مـ ـض ــاف ــة» ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـجـ ــزائـ ــري.
أم ــا فــي الـتـعــاون األم ـنــي ،فـقــد أشــار
امل ـســؤول الـفــرنـســي إل ــى أن الـجــزائــر
وبـ ـ ـ ـ ـ ــاده م ـ ـتـ ــواف ـ ـق ـ ـتـ ــان ت ـ ـمـ ــامـ ــا فــي
مــوضــوع الحل فــي ليبيا ،علمًا بأن
ال ـجــزائــر تــرافــع مــن أج ــل حــل األزم ــة
ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة وتـ ــرفـ ــض
اللجوء إلى أي تدخل عسكري .وفي
مالي ومنطقة الساحل عمومًا ،أكد
أن فــرنـســا «سـتـسـتـمــر ف ــي مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ــاب» ع ـب ــر ق ــوت ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة
«برخان» املنتشرة في املنطقة.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال ع ـب ــد امل ــال ــك
س ــال إن ال ـل ـقــاء س ـمــح ب ـحــل بعض
املشاكل العالقة بني الشركة الوطنية
ال ـن ـف ـط ـيــة «سـ ــونـ ــاطـ ــراك» وشــرك ـتــي
«تـ ــوتـ ــال» و«إن ـ ـجـ ــي» ال ـفــرن ـس ـي ـتــن،
مــن دون أن يشير إل ــى طبيعة هــذه
الخالفات .وكانت «توتال» الفرنسية

(أ ف ب)
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إسرائيل ...من الصفقات المتفردة إلى الصفقة اإلقليمية
علي حيدر

ُ
خالل املناظرات االنتخابية .وطرحت
أسماء بهذا الخصوص ،مثل النائب
األول لروحاني ،اسحق جهانغیري،
والنائبني اإلصالحيني فــي البرملان
م ـ ـس ـ ـعـ ــود بـ ــزش ـ ـك ـ ـيـ ــان وم ـص ـط ـف ــى
كواكبيان ،وفق صحيفة «كيهان».
وضمن خريطة املرشحني البارزين،
ي ـب ـق ــى ح ـم ـي ــد رضـ ـ ــا بـ ـق ــائ ــي ،الـ ــذي
ي ــدع ـم ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق أح ـم ــدي
ن ـج ــاد .وف ـي ـمــا ي ــرى ال ـب ـعــض أن ــه لن
ي ـتــم تــأك ـيــد أه ـل ـيــة ب ـقــائــي لـلـتــرشــح
م ــن ق ـبــل مـجـلــس ص ـيــانــة الــدس ـتــور
ّ
املكلف بــاإلشــراف على االنتخابات،
ّ
ف ــإن نـجــاد رفــض ذل ــك ،خــال مؤتمر
ً
صحافي عـقــده أول مــن أم ــس ،قائال
إنــه ال یــرى ّ
حجة لعدم تأكيد أهلية
بقائي ،برغم احتجازه املؤقت الذي
اسـ ـتـ ـغ ــرق أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ـع ــة أش ـه ــر،
قبل أن يتم إخــاء سبيله فــي نهاية
املـطــاف ،مــن دون أن يثبت أي اتهام
ضده.

قــد ه ــددت بـمـقــاضــاة «ســونــاطــراك»
فــي املحاكم الــدولـيــة ،إثــر فسخ عقد
السـتـغــال آب ــار نـفــط وغ ــاز بينهما،
بـسـبــب اع ـت ـبــار ال ـشــركــة ال ـجــزائــريــة
أن «ت ـ ــوت ـ ــال» ت ــأخ ــرت ف ــي تـجـسـيــد
التزاماتها معها.
وفـيـمــا كـشــف س ــال ،خ ــال املــؤتـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي ،ع ــن إم ـك ــان ـي ــة ان ـط ــاق
م ـ ـص ـ ـنـ ــع «ب ـ ـي ـ ـج ـ ــو وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروان»
للسيارات قبل نهاية العام الجاري،
ّ
إال أن بيانًا كانت قد وزعته رئاسة
الـ ـ ــوزراء عـقــب االج ـت ـمــاع املـغـلــق مع
ّ
كازنوف ،أشار إلى أن «الطريق الذي
قـطـعــه ال ـب ـلــدان فــي م ـســار الـعــاقــات
الثنائية يبقى بــا شــك غير كــاف»،
بــرغــم «م ــا تــم تحقيقه مــن نـتــائــج»،
مضيفًا« :ال بد من أن أشير الى الخط
ال ـت ـنــازلــي لــاسـتـثـمــارات الفرنسية
فــي الـجــزائــر خــال الـسـنــوات الثالث

ارتفــع منســوب الخطــاب السياســي الــذي يتنــاول
املســار اإلقليمــي ُّللتســوية مــع إســرائيل ،باعتبــاره
الخيــار البديــل لتعثــر عمليــة التســوية علــى املســار
الفلســطيني .وتجلــى ذلــك فــي الحديــث عــن «صفقــة
إقليميــة» فــي خــال زيــارة رئيــس حكومــة العــدو،
بنيامــن نتنياهــو ،األخيــرة لواشــنطن ،وكذلــك فــي
مواقــف املبعــوث األميركــي الخــاص إلــى املنطقــة.
أيضــا ،يبــدو أنــه يحتــل جــزءًا مهمــا مــن جــدول لقــاءات
الرئيــس األميركــي ،دونالــد ترامــب ،مــع الزعمــاء العــرب
الذيــن يتوالــون إلــى العاصمــة األميركيــة.
يتقاطــع هــذا املفهــوم مــع املســار البديــل ،الــذي ُيـ ِّ
ـروج
لــه نتنياهــو ،القائــم علــى أســاس عقــد مؤتمــر إقليمــي
يجمــع إســرائيل إلــى جانــب دول «االعتــدال» العربــي،
وعلــى رأســهم الســعودية .وهــو يســتند فــي مخططــه
التســويقي إلــى القــول إن التوصــل إلــى ســام إقليمــي
مــع «االعتــدال» فــي الخليــج يمكــن أن يــؤدي الحقــا إلــى
صيغــة تســوية مــع الطــرف الفلســطيني.
مــن املفارقــات أن إســرائيل ســبق أن رفضــت الحــل
اإلقليمــي مطلقــا طــوال العقــود الســابقة .بــل أصــرت
علــى املفاوضــات الثنائيــة .أمــا اآلن ،فهــي التــي بــادرت
علــى لســان نتنياهــو إلــى طــرح املســار اإلقليمــي.
مــا قــد يوحــي للوهلــة األولــى أنــه انقــاب علــى
اســتراتيجية الصفقــات املتفــردة التــي اعتمدتهــا تــل
أبيــب منــذ انطــاق قطــار التســوية مــع اتفاقيــة كامــب
ديفيــد عــام  ،1978واســتمرت فــي تســعينيات القــرن
املاضــي.
ينبغــي القــول إن إســرائيل نجحــت آنــذاك فــي إســقاط
مشــروع الحــل اإلقليمــي ،ملصلحــة «الصفقــات
الثنائيــة» ،عبــر اتفــاق أوســلو (ومــا تــاه) ،الــذي جـ ّـر
وراءه اتفــاق «وادي عربــة» مــع األردن .وهكــذا نجحــت
فــي التفــرد بــكل طــرف عربــي تســووي علــى حــدة.
بغــض النظــر عــن املوقــف مــن مبــدأ شــرعنة االحتــال
الصهيونــي لفلســطني ،ومحاولــة جعــل الكيــان
اإلســرائيلي كأنــه جــزء طبيعــي مــن مكونــات الخريطة
َّ
اإلقليميــة ،فقــد وفــر مبــدأ الصفقــات املنفــردة
مجموعــة مــن اإلنجــازات للكيــان اإلســرائيلي ،مــن
أهمهــا:
التمكــن مــن إضعــاف املوقــف العربــي فــي املفاوضــات،
مقابــل تعزيــز موقف إســرائيل.
هــذا يعنــي تثميــر كل صفقــة منفــردة جــرى التوصــل
إليهــا ،علــى طاولــة التفــاوض مــع بقيــة األطــراف
املشــاركة فــي املفاوضــات التســووية .يمكــن القــول
إن كل طــرف ســلك املســار الثنائــي مــع إســرائيل،
بمعــزل عــن بقيــة األطــراف العربيــة األخــرى ،أســهم

األخيرة ،ما يتناقض مع طموحاتنا
من أجل شراكة استراتيجية».
ول ــم ي ـفـ ّـوت الــوزيــر األول الـجــزائــري
ح ـض ــور ن ـظ ـيــره ال ـفــرن ـســي ،لـيـ ّ
ـوجــه
رسالة مفادها أن الرئيس بوتفليقة
هــو املــاســك بــزمــام الـقــرار فــي البالد،
ً
قـ ــائـ ــا« :الـ ـج ــزائ ــر ل ـه ــا ق ــائ ــد واح ــد
هــو عبد العزيز بوتفليقة ،وال أحد
يـعـطـيـنــي ال ـت ـع ـل ـي ـمــات دون ـ ـ ــه» .هــذا
ال ـت ــأك ـي ــد م ــن امل ـ ـسـ ــؤول الـ ـج ــزائ ــري،
يــأتــي ف ــي ظ ــل ال ـت ـس ــاؤالت امل ـت ـكــررة
التي يطرحها الرأي العام الجزائري
حــول ق ــدرة الــرئـيــس بوتفليقة على
مـمــارســة صــاحـيــاتــه كــامـلــة فــي ظل
وضعه الصحي الصعب.
وت ـ ــأت ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ،ب ـعــد
نـحــو ع ــام مــن زيـ ــارة ال ــوزي ــر رئـيــس
الـ ــوزراء الفرنسي الـســابــق ،مانويل
فالس ،والجدل الواسع الذي رافقها

فــي إضعــاف نفســه (مــع تفــاوت بــن مصــر واألردن
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية) ،وفــي الوقــت نفســه
حــرم اآلخريــن عناصــر قــوة إضافيــة فــي مواجهــة
إســرائيل ،لكــن مفاعيــل «كامــب ديفيــد» ،باعتبارهــا
الصفقــة املنفــردة األولــى مــع كيــان العــدو ،أدت فــي
ذلــك الوقــت إلــى تغييــر موازيــن القــوى فــي املنطقــة
العربيــة.
ولــوال أن املقاومــة فــي لبنــان عــادت َّ
وغيــرت معادلــة
ً
الصــراع (بعــد اجتيــاح  ،)1982وصــوال إلــى إجبــار
العــدو علــى االنســحاب الكامــل ،تقريبــا ،عــام ،2000
لدخــل لبنــان فــي العصــر اإلســرائيلي.
فــي املقابــل ،نجحــت إســرائيل عبــر اعتمــاد املســارات

المسار اإلقليمي
للتسوية يهدف إلى تصفية
القضية الفلسطينية

الثنائيــة ،فــي التفــرد بالطــرف الفلســطيني تحدي ـدًا،
بفعــل مجموعــة عوامــل منهــا القيــود التــي فرضهــا
األخيــر علــى نفســه بســبب تبنيــه خيــارات عقيمــة،
وتخليــه عــن عــدد مــن أوراق القــوة .لكــن لــوال وجــود
الخيــار املقــاوم ،لنجحــت إســرائيل فــي التهميــش التــام
للقضيــة الفلســطينية.
بعدمــا نجــح العــدو فــي اســتنفاد املســارات الثنائيــة
فــي خدمــة اســتراتيجيته اإلقليميــة ،انتقــل إلــى مرحلــة
طــرح مشــروع سياســي جديــد يتــاءم مــع املتغيــرات
اإلقليميــة والدوليــة ،ولخدمــة أهــداف إضافيــة.
وحتــى ذلــك الوقــت ،كان يفتــرض أن أنظمــة «املســاومة
علــى فلســطني» تتبنــى معادلــة «املبــادرة العربيــة»
بنصهــا الحرفــي مــن دون أي التفــاف عليهــا (علــى
أنهــا تمثــل الحــد األدنــى بعــد التخلــي عــن نحــو %80
مــن فلســطني) ،مقابــل حصــول إســرائيل علــى
«الجائــزة» اإلقليميــة .تتمثــل هــذه الجائــزة ،وفق منطق
أنظمــة املســاومة ،باالنتقــال إلــى مرحلــة التطبيــع
الرســمي مــع كيــان العــدو واالنفتــاح العلنــي عليــه علــى
املســتويات كافــة .لكــن إدراك اإلســرائيلي أن قضيــة
فلســطني ّ
تحولــت إلــى عــبء علــى هــذه األنظمــة ،التــي
تســعى جاهــدة إلــى التحلــل منهــا ،دفعــه إلــى الطمــوح
فــي الحصــول علــى الجائــزة مــن دون أن يضطــر إلــى

إثـ ــر ن ـش ــره صـ ـ ــورة ل ــه م ــع الــرئ ـيــس
ُ
بوتفليقة ،تـظـهــر األخ ـيــر فــي وضــع
صحي منهك .وأطـلـقــت تلك الصور
وق ـت ـه ــا الـ ـتـ ـس ــاؤالت ف ــي ال ـص ـحــافــة
الفرنسية حــول مــدى قــدرة الرئيس
بوتفليقة على الحكم ،قابله سخط

ّ
لم يحل عهد هوالند
قضايا عالقة على غرار
األرشيف والكنوز األثرية
ع ـ ـ ـ ــارم مـ ـ ــن امل ـ ـ ــوال ـ ـ ــن لـ ـل ــرئـ ـي ــس فــي
الجزائر ،أبرزهم مدير ديوانه أحمد
أويحيى ،الــذي وصف ما أقــدم عليه
فالس بالعمل الدنيء.
وب ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة فـ ـ ـت ـ ــرة واليـ ـ ـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
هــوالنــد ،تكون العالقات الجزائرية

دفــع أثمـ ٍّـان الحــد األدنــى للطــرف الفلســطيني.
ـواز ،لــم يعــد خافيــا أن هــذه األنظمــة
علــى خــط مـ ٍ
تعمــل جاهــدة علــى إخمــاد القضيــة الفلســطينية،
ملصلحــة تبديــل بوصلــة العــداء مــن إســرائيل إلــى
الجمهوريــة اإلســامية فــي إيــران .هــذا الواقــع ،وجــدت
فيــه تــل أبيــب أرضيــة خصبــة للرهــان علــى املصالــح
املشــتركة التــي تبلــورت بينهــا وبــن هــذه األنظمــة،
وهــو عــزز الرهــان لديهــا علــى إمكانيــة القفــز فــوق
املســار الفلســطيني ،والدفــع نحــو مســار إقليمــي،
الــذي هــو فــي الواقــع عمليــة التفــاف تهــدف إلــى
تهميــش القضيــة الفلســطينية علــى أمــل تصفيتهــا،
وفــي الوقــت نفســه ،االنتقــال إلــى مرحلــة التحالــف
بــن إســرائيل وهــذه األنظمــة ،علــى قاعــدة مواجهــة
التهديــدات واملصالــح املشــتركة.
مــع ذلــك ،ينبغــي القــول ،إن مــا أســهم فــي تزخيــم هــذا
الرهــان علــى هــذا املســار ،فــي تــل أبيــب وعواصــم
ـاوم» ،حالــة الخــراب التــي أحدثتهــا
«الخيــار املسـ ِ
الجماعــات املســلحة واإلرهابيــة فــي ســوريا والعــراق،
ثــم تبنــي ترامــب ،الحــل اإلقليمــي باعتبــاره جــزءًا مــن
اســتراتيجية مواجهــة محــور املقاومــة وعلــى رأســه
طهــران.
باملقارنــة بــن املرحلتــن ،يتضــح أن مرحلــة املســار
اإلقليمــي ،مــن منظــور إســرائيلي ،ليســت انقالب ٌّــا
علــى اســتراتيجية ســابقة ،بــل هــي امتــداد لهــا؛ كل
بمــا يتــاءم مــع الظــروف الســائدة .وبمعنــى مــن
املعانــي ،هــو ثمــرة مــن ثمــرات «الصفقــات املتفــردة».
بعبــارة أدق :بعدمــا حققــت اســتراتيجية «الصفقــات
املتفــردة» أهدافهــا فــي تفكيــك الجبهــة العربيــة فــي
َّ
مواجهــة إســرائيل ،ومكنتهــا مــن التفــرد بــكل منهــا،
ً
سياســيًا وأمنيــا ،وصــوال إلــى تطويــق الشــعب
ـاومة ،انتقلــت
الفلســطيني وقــواه
املقاومــة واملسـ ِ
ِ
إســرائيل فــي ضــوء املتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة ،إلى
مرحلــة قطــف الثمــار علــى حســاب قضيــة فلســطني،
ً
علــى أمــل أن يكــون هــذا املســار مدخــا إلقحامهــا فــي
النســيج اإلقليمــي ،وتقديمهــا كحليــف طبيعــي لقــوى
إقليميــة ،أنظمــة وحــركات سياســية ،بمــا فيهــا التــي
يحمــل بعضهــا شــعارات إســامية.
الرهــان األساســي فــي كل هــذه املعــادالت التــي
توالــت ،يبقــى علــى الشــعب الفلســطيني القــادر علــى
ُ ِّ
رفــد نضالــه باإلبداعــات املتواصلــة التــي تمكنــه مــن
تزخيــم مقاومتــه وإبقــاء قضيتــه حيــة فــي الوجــدان
العربــي واإلســامي ،ومــن أن تفــرض نفســها علــى
عواصــم القــرار الدولــي واإلقليمــي الــذي يحــاول
تهميشــها ،واألهــم إيصــال املحتلــن الصهاينــة ،بفعــل
تراكــم النضــال واملقاومــة ،إلــى مرحلــة اليــأس مــن
الرهــان علــى إمكانيــة توفيــر احتــال آمــن.

ـ الفرنسية ،قد مــرت بإحدى أحسن
م ــراح ـل ـه ــا إل ـ ــى درجـ ـ ــة وص ـف ـه ــا مــن
وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي السابق
ل ـ ـ ــوران ف ــابـ ـي ــوس ،ب ــ«ش ـه ــر الـعـســل
غـيــر امل ـس ـبــوق» ،مــع تسجيل بعض
الـ ـت ــوت ــرات ال ـت ــي شــاب ـت ـهــا م ــن حــن
آلخ ــر ،والـتــي ال تــرقــى إلــى درج ــة ما
ك ــان ــت ق ــد وص ـل ــت إل ـي ــه ف ــي فـتــرتــي
الــرئـيـســن الـيـمـيـنـيــن ج ــاك شـيــراك
ون ـي ـك ــوال س ـ ــارك ـ ــوزي .ف ــي امل ـق ــاب ــل،
عـ ـ ـ ــرف هـ ـ ــوالنـ ـ ــد مـ ـ ــع نـ ـ ــزولـ ـ ــه ق ـصــر
اإلل ـي ــزي ــه ف ــي  2012ك ـيــف يستميل
امل ـس ــؤول ــن ال ـج ــزائ ــري ــن ،م ــن خــال
خـ ـط ــوات رمـ ــزيـ ــة ،ت ـ ــارة ب ــاالع ـت ــراف
بـمـســؤولـيــة ال ـشــرطــة الـفــرنـسـيــة في
إيـ ـ ـق ـ ــاع ضـ ـح ــاي ــا م ـ ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن
الجزائريني فــي بــاريــس أيــام الثورة
ال ـج ــزائ ــري ــة ،وتـ ـ ــارة أخ ـ ــرى بــإي ـجــاد
تــوص ـي ـفــات ت ـع ـبــر ع ــن ظ ـلــم ال ـن ـظــام

االستعماري الذي طبقته بالده على
الجزائر طوال  132سنة.
غ ـ ـيـ ــر أن ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات ،وفـ ــق
م ـتــاب ـعــن ج ــزائ ــري ــن ،تـب ـقــى رمــزيــة
وال تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ــة االع ـ ـت ـ ــراف
الـكــامــل بــالـجــرائــم االسـتـعـمــاريــة في
ً
الـجــزائــر ،فـضــا عــن كــونـهــا لــم تجد
ال ـحــل للكثير مــن الـقـضــايــا العالقة
عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار األرش ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـجـ ــزائـ ــري
وب ـ ـعـ ــض الـ ـكـ ـن ــوز األث ـ ــري ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال
ت ـ ــزال م ـح ـت ـجــزة ،ورفـ ـ ــات امل ـقــاومــن
ال ـج ــزائ ــري ــن املـ ــوجـ ــودة بــامل ـتــاحــف
الفرنسية ،إلى جانب خرائط األلغام
والـ ـتـ ـع ــوي ــض ل ـض ـح ــاي ــا الـ ـتـ ـج ــارب
ال ـنــوويــة ف ــي ال ـص ـحــراء ال ـجــزائــريــة.
أما في الجانب االقتصادي ،فال يزال
املـيــزان الـتـجــاري خــارج املـحــروقــات،
يميل بشكل كبير ملصلحة الجانب
الفرنسي.
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مقالة تحليلية

المغرب :حكومة ملكية
تحفظ ماء الوجه الدستوري!
باريس ــ عثمان تزغارت
بـعــد ق ــراب ــة سـتــة أش ـهــر م ــن الـتـجــاذبــات
واملـ ـس ــاع ــي امل ـت ـع ـث ــرة ،ت ـ ُـم ال ـت ــوص ــل إل ــى
ائـ ـت ــاف ح ــزب ــي م ــوس ــع أعـ ـل ــن بـمــوجـبــه
تشكيل حكومة مغربية جديدة ،برئاسة
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ــاب ــق ،وه ــو الــرجــل
ال ـث ــان ــي ف ــي ح ـ ــزب «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»
اإلسالمي ،سعد الدين العثماني.
وكان امللك املغربي قد أعفى ،في  15آذار
امل ــاض ــي ،رئ ـيــس الـحـكــومـ ّـة الـســابــق عبد
ُ
اإلله بنكيران ،إذ كان قد كلف ،بمقتضى
الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة،
إث ــر ف ــوز حــزبــه «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» في
االنتخابات التشريعية التي جــرت في 7
تشرين األول املاضي.
م ـس ــاع ــي ب ـن ـك ـي ــران ل ـت ـش ـك ـيــل ائ ـت ــاف
ح ـكــومــي ت ـع ـثــرت طـ ــوال خـمـســة أش ـهــر.
فرغم أن «العدالة والتنمية» حل في املرتبة
األولــى بــ 125مقعدًا برملانيًا ،كان مطالبًا
بــإقــامــة تـحــالـفــات حــزبـيــة مــوسـعــة لبلوغ
النصاب القانوني لألغلبية النيابية ،أي
 198مقعدًا من مجموع .395
وكانت املـشــاورات الحزبية ،التي أطلقها
بـنـكـيــران ،قــد اصـطــدمــت بحجري عثرة:
األول ق ــرار الـغــريــم الـسـيــاســي الرئيسي
لإلسالميني ،حزب «األصالة واملعاصرة»،
املـ ـق ـ ّـرب م ــن ال ـق ـصـّـر امل ـل ـك ــي ،ال ـب ـق ــاء في
املعارضة ،مع أنه حل ثانيًا في االنتخابات
التشريعية بمئة ومـقـعــديــن .أم ــا العقبة
الـثــانـيــة ،فتمثلت فــي اسـتـقــواء «األح ــزاب
امل ـتــوس ـطــة» ع ـلــى «حـ ــزب األغ ـل ـب ـيــة» في
ل ـع ـبــة ال ـت ـحــال ـفــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،ب ـح ـكــم نــأي
«األصالة واملعاصرة» بنفسه عن املعترك
الحكومي .ونجم عن ذلك معركة ّلي أذرع
طويلة بــن إسالميي «الـعــدالــة والتنمية»
ولـيـبــرالـيــي «الـتـجـمــع الــوطـنــي ل ــأح ــرار»،
الذي حل رابعًا بـ 37مقعدًا.
زعيم «األحــرار» ،وهو رجل أعمال ّ
مقرب
م ــن ال ـق ـصــر امل ـل ـكــي ،عــزيــز أخـ ـن ــوش ،لم
ي ـفــاوض بـنـكـيــران عـلــى تــوزيــع الحقائب
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة األه ـ ـ ــم ف ـح ـس ــب ،بـ ــل اش ـت ــرط
إشراك حزب «االتحاد االشتراكي للقوات
الشعبية» العتيد (لم ينل سوى  14مقعدًا
فــي االنـتـخــابــات األخ ـي ــرة) فــي االئـتــاف
ال ـح ـكــومــي ّال ـج ــدي ــد ،ل ـكــن ب ـن ـك ـيــران رأى
أن ذل ــك خ ــط أح ـمــر .ل ـكـ ّـن زع ـيــم «الـعــدالــة
والتنمية» ،الذي لم َير مانعًا في التحالف
مع حــزب «التقدم واالشتراكية» (الحزب
الشيوعي املغربي) ،رفض ضم «االتحاد
االشتراكي» إلى ائتالفه الحكومي ،بسبب
خ ـصــومــات سـيــاسـيــة قــديـمــة ت ـعــود إلــى
منتصف السبعينيات.

وقـبــل تــأسـيــس «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،عــام
 ،1996بــالـتـحــالــف ب ــن بـقــايــا «الـجـمــاعــة
اإلسالمية» و«الحركة الشعبية الدستورية
الديموقراطية» ،كان بنكيران منضويًا في
حركة «الشبيبة اإلسالمية» الراديكالية،
الـتــي اغتالت زعـيــم «االت ـحــاد االشتراكي
للقوات الشعبية» ،الشهيد عمر بنجلون،
ع ــام  ،1976وه ــو مــا زرع عـ ــداوة مزمنة
ُ
بــن التيارين ترجمت بمواجهات دامية
عـ ـ ــدة فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات املـ ـغ ــربـ ـي ــة ،خ ــال
ع ـقــدي الـسـبـعـيـنـيــات والـثـمــانـيـنـيــات ،أي
في املدة التي كان فيها بنكيران وغالبية
ك ــوادر «الـعــدالــة والتنمية» الحاليني طلبة
إسالميني متشددين.
قرار امللك إعفاء بنكيران ،بعدما وصلت
مساعيه إلــى طريق مـســدود ،تجلى فيه
الحرص على حفظ ماء الوجه الدستوري،

الحكومة الجديدة
ال تمثل مساكنة بين
القصر وأحزاب األغلبية

إذ استعاض عن بنكيران بالرجل الثاني
في حزبه ،سعد الدين العثماني ،املعروف
ب ـبــراغ ـمــات ـي ـتــه وبـ ـم ــرون ــة م ــواق ّـف ــه ت ـجــاه
القصر امللكي ،وهو ما ّ
خوله تولي حقيبة
وزارة الخارجية ،فــي الحكومة السابقة،
وه ــي م ــن الـحـقــائــب ال ـس ـيــاديــة ال ـتــي تقع
ضمن صالحيات امللك.
لم تكد تمر عشرة ّأيام على تكليفه ،حتى
خرق العثماني الخط األحمر الذي شهره
بـنـكـيــران ط ــوال خـمـســة أش ـهــر فــي وجــه
«االت ـح ــاد االش ـت ــراك ــي» ،إذ أع ـلــن رئيس
الـحـكــومــة الـجــديــد ،فــي  25آذار املــاضــي،
استعداده لضم الحزب العتيد إلى ائتالفه
ال ـح ـك ــوم ــي .ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ل ــم ي ـم ـنــع زع ـيــم
«التجمع الوطني لألحرار» ،عزيز أخنوش،
من خوض معركة ّلي أذرع جديدة أفضت
إل ــى ح ـصــول حــزبــه عـلــى وزارة الـعــدالــة
التي كــان «العدالة والتنمية» يتوالها في
الحكومة السابقة .وحاز «األحرار» أيضًا
وزارت ـ ــي االق ـت ـصــاد واملــال ـيــة ،والـصـنــاعــة
ً
وال ـت ـجــارة ،فـضــا عــن احـتـفــاظ أخـنــوش
نفسه بــوزارة الفالحة (الزراعة) والصيد
البحري التي كــان يتوالها فــي الحكومة
السابقة.

أما حقائب «العدالة والتنمية» ،فتقصلت
إل ــى أرب ــع وزارات ه ــي :الـطــاقــة وامل ـع ــادن،
وال ـن ـقــل ،وال ـع ـمــل ،واألسـ ـ ــرة ،فـيـمــا بقيت
ال ـ ــوزارات الـسـيــاديــة (ال ــدف ــاع ،والــداخـلـيــة،
والـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
اإلسالمية) في أيدي شخصيات مستقلة
ّ
عينها القصر.
هـ ــذه ال ـتــول ـي ـفــة الـ ــوزاريـ ــة عـكـســت نـجــاح
تحجيم
اسـتــراتـيـجـيــة املـلــك ال ـهــادفــة إل ــى ّ
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،رغـ ــم أنـ ــه حـ ــل أول
فــي االنـتـخــابــات الـتـشــريـعـيــة .وق ــد شكل
«التجمع الوطني لألحرار» حجر الزاوية
ف ــي ه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،بــإقــامــة «ط ــوق
م ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـت ــوسـ ـط ــة» مل ـح ــاص ــرة
ّ
والحد من هيمنته على
«العدالة والتنمية»
االئتالف الحكومي الجديد.
مع ذلــك ،لم يكتف القصر امللكي بتثبيت
رجاالته في ال ــوزارات السيادية ،بل أعاد
ّ
بضم
إحكام قبضته على مفاصل الدولة
وزارة ال ـعــدال ــة إل ــى ال ـ ـ ــوزارات الـس ـيــاديــة،
كــذلــك أع ــاد الـقـصــر بـســط هيمنته ،عبر
حركة أخـنــوش ،على مختلف القطاعات
االق ـت ـص ــادي ــة ،م ــن املــال ـيــة إل ــى الـصـنــاعــة
فالزراعة والصيد البحري.
وال يعني هذا ،بالطبع ،العودة إلى سنوات
«القبضة الحديدية» التي شهدتها البالد
في عهد امللك الحسن الثاني؛ فالتركيبة
الـحـكــومـيــة الـحــالـيــة حــرصــت عـلــى حفظ
م ــاء ال ــوج ــه ال ــدسـ ـت ــوري ،ب ــاح ـت ــرام مـبــدأ
تعيني رئـيــس الحكومة مــن الـحــزب الــذي
يحل أول في االنتخابات التشريعيةّ .
لكن
صالحيات «العدالة والتنمية» ،في حكومة
العثماني ،باتت ّ
مفرغة تمامًا من أي نفوذ
أو تأثير فــي الـقــرار اإلداري والسياسي
واالقتصادي ،ولم يعد باإلمكان القول إن
الحكومة الجديدة ّ
تجسد مبدأ املساكنة
بني القصر امللكي واألحزاب ذات األغلبية
النيابية.
هــل يعني ذلــك أن الـنـظــام املـغــربــي انتقل
م ـج ــددًا م ــن «املـلـكـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ،الـتــي
ك ـ ّـرسـ ـه ــا دسـ ـ ـت ـ ــور  ،2011إلـ ـ ــى خ ــان ــة
«امل ـل ـك ـي ــات ال ـت ـس ـل ـط ـيــة» ،وفـ ــق ال ـن ـم ــوذج
العربي العتيق؟ ال يمكن الجزم بذلك ،ما
دام القصر حريصًا على املعادلة السابقة.
املــؤكــد ،كـمــا كتبت صحيفة «تـيــل كــال»
املغربية ،أن إعادة إحكام قبضة القصر،
وإن بصيغة ناعمة ،تجعل املغرب اليوم
يـقــف «ح ـيــال وض ــع بــن – ب ــن :ال نظام
ّ
تسلطي معلن ،وال ديموقراطية فعلية،
وهـ ــو وضـ ــع يـ ـب ــرره بـعـضـهــم ب ـض ــرورة
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ت ــوازن ــات ح ـســاســة ،لكنه
وض ـ ــع مـ ـت ــأرج ــح ي ـح ـك ــم ع ـل ــى امل ـغ ــرب ــي
بالجمود وباملراوحة مكانه».

رقد على رجاء القيامة املجيدة نهار
الخميس  6نيسان  2017املــأســوف
على شبابه املرحوم
يوهان أنطوني الياس توفيق الهاروني
والـ ـ ـ ـ ــده :ال ــدكـ ـت ــور ال ـ ـيـ ــاس تــوف ـيــق
الهاروني
والـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه :ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــورة ري ـ ـتـ ــا ج ــاك
جوخادريان
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه :راي ـ ـ ـ ــن اي ـ ـل ـ ـيـ ــوت الـ ـي ــاس
الهاروني
جده :توفيق طانيوس الهاروني
جدته :سلوى الياس الهاروني
جده :معالي الوزير والنائب السابق
املحامي جاك جوخادريان
عمه :نقوال توفيق الهاروني
ع ـ ـمـ ــاتـ ــه :ل ـي ـل ـي ــان زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
مرسال الهاشم وعائلتهما
جاندارك زوجة املرحوم مروان حنا
وعائلتها
ج ـ ــاكـ ـ ـل ـ ــن زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــدو الـ ـ ـح ـ ــاج
وعائلتها
أخ ـ ــوال ـ ــه :بـ ــول جـ ــاك ج ــوخ ــادري ــان
وعائلته (في املهجر)
رافي جاك جوخادريان وعائلته (في
املهجر)
املـحــامــي سـيــرج ج ــاك جــوخــادريــان
وعائلته
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الـســاعــة الـثــالـثــة والـنـصــف مــن بعد
ظـ ـه ــر ال ـ ـي ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة  7ن ـي ـس ــان
 2017فـ ـ ـ ــي كـ ـنـ ـيـ ـس ــة مـ ـ ـ ـ ــار زخـ ـي ــا
الرعائية،عجلتون.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
ويــوم السبت  8الجاري في صالون
ً
إبتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ح ـتــى الـســابـعــة
مساء.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ابنا الفقيدة :املالزم يوسف الخوري
وزوجته نينا بابيس وعائالتهما
ال ـيــاس ال ـخــوري وزوج ـتــه كريستل
نصر وعائلتهما
بـ ـن ــاتـ ـه ــا :جـ ــومـ ــانـ ــا زوج ـ ـ ــة ج ـم ـيــل
بكعكفري وعائالتهما
س ـ ـعـ ــاد زوج ـ ـ ـ ــة ان ـ ـ ـطـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــوري
وعائلتهما
س ـن ــاء (م ــدي ــرة ث ــان ــوي ــة س ــن الـفـيــل
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة) زوج ـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور اي ـلــي
انطون
صــونـيــا (رئـيـســة مصلحة الـشــؤون
الثقافية في وزارة التربية والتعليم
العالي) زوجة جوزف يونس
(رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـص ـ ـل ـ ـح ـ ــة املـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــة
واالم ـت ـح ــان ــات ف ــي الـتـعـلـيــم املـهـنــي
والتقني)
سحر زوجة شربل غانم وعائلتهما
ينعون اليكم املرحومة
ماريا مطانس نصر
أرملة املرحوم جورج يوسف الخوري
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الجمعة وغـدًا
ال ـس ـبــت  7و 8ال ـج ــاري ف ــي صــالــون
ال ـك ـن ـي ـس ــة م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
ً
مساء.
صباحًا حتى السابعة
ويــومــي االث ـنــن وال ـثــاثــاء  10و11
الجاري في صالون مطرانية الــروم
امللكيني الكاثوليك ـ ـ بيروت املتحف
م ــن ال ـســاعــة  11ص ـبــاحــا ول ـغــايــة 7
ً
مساء.
ّ
َّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره ،نـنـعــى إلـيـكــم
فقيدنا الغالي،
املربي
ّ
االستاذ الحاج عبد األمير علي مهنا
أب ـ ـنـ ــاؤه :امل ـه ـن ــدس الـ ـح ــاج هـ ـ ــزار ،
الحاج زاهر  ،سامر وعلي
أش ـق ــاؤه :املــرحــوم حـســن  ،املــرحــوم
الحاج عبد الحسني والحاج محمد
رضا
شقيقته :املرحومة زينب
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـطــاهــر
وي ـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي بـلــدتــه الـخـيــام
ال ـ ـيـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة  ٧ن ـي ـس ــان ٢٠١٧
الـســاعــة الثانية بعد الظهر ويقام
مـجـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي ع ــن روح ــه
الطاهرة فــي حسينية الخيام يوم
األح ــد  ٩نـيـســان الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا.
ّ
ويتقبل التعازي في مجمع املجتبى
 حــي األم ـيــركــان ي ــوم ال ـثــاثــاء ١١نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر
حتى السادسة والنصف .
اآلسـفــون آل مهنا وشـيــري وعموم
أهالي الخيام

◄ ذكرى ►
تقرير

القاهرة تنتظر زيارة الجبير:
ال نفط عراقيًا إلى مصر
القاهرة ــ األخبار
تشهد الـقــاهــرة ،األسـبــوع املقبل ،زيــارة
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،عـ ــادل
الجبير ،لبحث ترتيبات القمة املصرية
ـ السعودية مع نظيره املـصــري ،سامح
ش ـكــريُ .
ويـعـقــد لـقــاء بــن الــرئـيــس عبد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،واملـ ـل ــك س ـل ـمــان بن
عبد الـعــزيــز ،فــي الــريــاض خــال الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ف ــي زيـ ـ ـ ــارة س ـت ـك ــون األول ـ ــى
للسيسي منذ أكثر من عام إلى اململكة.
قبل الــزيــارة املنتظرة ،أكــد وزيــر الطاقة
والصناعة والثروة املعدنية السعودي،
خ ــال ــد ال ـ ـفـ ــالـ ــح ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات
البترولية من شركة «أرامكو» السعودية

إل ــى م ـصــر خ ــال املـ ــدة امل ـق ـب ـلــة ،مـشـيـرًا
إلــى أن آذار املــاضــي شهد وص ــول أربــع
شـحـنــات بالفعل إل ــى املــوانــئ املصرية
بعد توقف دام أشهر عــدة على خلفية
الـ ـت ــوت ــر فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة
والرياض.
جــاءت تصريحات الفالح خــال مؤتمر
صحافي عقده أمــس فــي مقر الحكومة
امل ـص ــري ــة ،ع ـقــب ل ـقــائــه رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
املصري ،شريف إسماعيل ،واستعرض
خــالــه ع ــددًا مــن املـلـفــات املـشـتــركــة ،كما
أع ـل ــن تــوق ـيــع ع ـق ــود ال ـش ــرك ــات املـنـفــذة
م ـش ـ َ
ـروع ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي ب ــن مصر
والـسـعــوديــة خ ــال النصف الـثــانــي من
العام الجاري ،وهو املشروع الذي توقف

ال ـع ـم ــل ع ـل ـيــه خ ـ ــال أشـ ـه ــر ال ـخ ــاف ــات
السابقة.
مع استئناف «أرامكو» شحنات النفط،
تــراجـعــت الحكومة املـصــريــة عــن اتفاق
اسـ ـتـ ـي ــراد م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل مـ ــن ال ـن ـفــط
الـعــراقــي شهريًا لتغطية االحتياجات
املـحـلـيــة ،مفضلة اس ـت ـمــرار ال ـش ــراء من
ال ـش ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة الـ ـت ــي ت ـص ــل م ــدة
السداد لديها إلى خمس سنوات بفائدة
بسيطة ،مقارنة بأشهر عدة في االتفاق
املوقع مع الحكومة العراقية ،علمًا بأن
قرار القاهرة مرتبط برغبتها في سرعة
ت ـس ــدي ــد ب ــاق ــي م ـس ـت ـح ـقــات ال ـش ــرك ــات
األجـنـبـيــة وإرجـ ــاء تـســديــد األمـ ــوال إلــى
«أرامكو» حتى إشعار آخر.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

سبحان الحي الذي ال يموت
بمناسبة مرور أسبوع على وفاة
املغفور له املرحوم
الحاج أحمد حسني حمية
أبو نوبار
أوالده :نوبار زوجته يسرى برو
يوسف
بـنــاتــه :مــاغــي زوج ــة سـلـمــان حمية
ون ـ ـتـ ــالـ ــي زوج ـ ـ ـ ــة امل ـ ـحـ ــامـ ــي ب ــاس ــم
مظلوم وعنود زوجة ربيع الحركة
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :ي ــوس ــف ح ـم ـي ــة زوجـ ـت ــه
ازدهار ،علي ،محمد ،حمية ،مهدي،
نعمة الله ،خيرالله
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة في
 7نيسان فــي مـنــزل شقيقه يوسف
فــي املعلقة  -زحـلــة قــرب مستشفى
الـخـطـيــب مــن الـســاعــة الـثــانـيــة بعد
ً
مساء
الظهر حتى الساعة السابعة
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء
اآلس ـف ــون :آل حـمـيــة ،م ـظ ـلــوم ،بــرو،
الحركة وعموم أهالي طاريا
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◄ إعالنات رسمية ►
انذار
موجه الى جميع املكلفني املتخلفني عن
الدفع
ان وزير الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية،
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم  144ت ــاري ــخ
( 1925/6/10االمالك العمومية)
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم  320ت ــاري ــخ
( 1926/5/26املحافظة على مياه االمالك
العمومية واستعمالها)،
ب ـنــاء عـلــى امل ــرس ــوم رق ــم  14438تــاريــخ
( 1970/5/2تنظيم التنقيب عــن املياه
واستعمالها).
بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ـ ـ ــادة  11مـ ـ ــن امل ـ ــرس ـ ــوم
االشتراعي رقم  147تاريخ 1959/6/12
(اصـ ـ ــول تـحـصـيــل ال ـض ــرائ ــب امل ـبــاشــرة
والرسوم املماثلة لها).
تدعو شاغلي االم ــاك النهرية وجميع
املكلفني بالرسوم املتعلقة بالتراخيص
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة بـ ـم ــراسـ ـي ــم او ق ـ ـ ـ ـ ــرارات فــي
املواضيع التالية:
ـ ـ اشغال امالك نهرية.
ـ ـ استثمار مياه.
ـ ـ تعميق آبار.
واملتخلفني عن الدفع ،ملراجعة املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة

إعالن
تـجــري شــركــة إنـتــرا لإلستثمار ش.م.ل.
مناقصة عامة ملشروع صيانة وترميم
واج ـه ــات مـبــانــي ال ـل ـعــازاريــة والـســاحــة
الداخلية واملــوقــف .يمكن ملــن يرغب من
املتعهدين املصنفني في الدرجة األولى
ل ــدى وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة وال ـن ـقــل ـ
تنفيذ أعمال مباني ،اإلشتراك في هذه
املناقصة واإلط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص وتـسـلــم نـسـخــة عـنــه م ــن إدارة
الشركة في منطقة الحمراء ،شــارع عبد
الـعــزيــز ،بناية شــركــة إنـتــرا لإلستثمار
ش.م.ل ،.ال ـط ــاب ــق ال ـث ــام ــن ،خـ ــال دوام
العمل من الساعة  9,00صباحًا ولغاية
الساعة  12,00ظهرًا مقابل تسديد مبلغ
 ،$ /5,000/على أن يتم تحديد موعد
للكشف عـلــى امل ـش ــروع يــومــي األرب ـعــاء
والـخـمـيــس ف ــي  12و 13نـيـســان .2017
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ع ـلــى ال ـع ـنــوان
امل ـش ــار ال ـيــه أعـ ــاه ق ـبــل ال ـســاعــة 12,00
مــن يــوم السبت  ،22/04/2017وتفض
فــي جلسة علنية الـســاعــة الـعــاشــرة من
صـبــاح ي ــوم االث ـنــن ف ــي 24/04/2017
على العنوان أعاله.
شركة إنترا لالستثمار ش.م.ل.

ـ ـ ـ مـصـلـحــة االس ـت ـم ــاك وال ـح ـق ــوق على
امل ـيــاه وذل ــك فــي مـهـلــة شـهــر مــن تــاريــخ
نشر هــذا االن ــذار فــي الجريدة الرسمية
تحت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية
في حقهم،
يعتبر هــذا االن ــذار الـعــام بمثابة تبليغ
شـخـصــي ل ـكــل م ـك ـلــف ،وق ــاط ـع ــا لـعــامــل
مرور الزمن.
 21آذار 2017
وزير الطاقة واملياه
سيزار أبي خليل
التكليف 595
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـلــب مـحـمــد ال ـع ـلــي بــوكــال ـتــه ع ــن عبد
الـ ـسـ ـت ــار م ـح ـمــد ال ـ ـحـ ــراش ب ـ ــدل ضــائــع
للعقارات  1385و 1382جبرائيل و597
و 856و 829و 861ع ـي ــات و 98ق ـبــوال
و 4951املقسم  7زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب جميل نجيب شاهني بوكالته عن

بــولـيـنــا ح ــرب ملــورث ـهــا ســاســن مـخــول
حرب بدل ضائع للعقارين  1518و3409
رحبة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب نبيه محمد يحي اليوسف بوكالته
عـ ــن سـ ـم ــار وصـ ـبـ ـح ــي احـ ـم ــد ال ـح ـل ـبــي
سندان بدل ضائع للعقار  1858حلبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلـبــت ه ـنــد مـحـمــد اب ــراه ـي ــم بصفتها
م ـش ـت ــري ــة مـ ــن ع ـل ــي إب ــراهـ ـي ــم إب ــراه ـي ــم
ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار /735
جديدة مرجعيون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
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أفقيا

 -1شالالت مائية تفصل البرازيل عن األرجنتني –  -2أرخبيل هندي شهير في خليج
البنغال – متشابهان –  -3أميرة إنكليزية راحلة – عاصمة آسيوية –  -4حصص
ّ
يشتد
األكل املخصصة له – ماركة سيارات –  -5واحد باألجنبية – في الوجه – -6
عطشه – آف ــة إجتماعية تسبب إن ـخــداع الـشـخــص بنفسه –  -7مــرفــأ يــابــانــي في
هونشو على خليج أوساكا – حديقة حيوانات باألجنبية – ُ -8يفزع ُ
ويخيف – آلة
ُ
على شكل نصف دائرة ترمى بها السهام –  -9أمر فظيع – من الحيوانات – مرض
صدري –  -10كيميائي سويدي إخترع الديناميت عام  1866ووقف ثروته لتأسيس
ّ
والطب والسالم
خمس جوائز سنوية في اآلداب والفيزياء والكيمياء

عموديًا

 -1دولة مترامية األطراف ُت ّ
عد أكبر أرخبيل بحري في العالم –  -2مدينة بلجيكية –
بحيرة في شمالي إيطاليا بني مقاطعتي لومبرديا والبندقية –  -3مدينة مكسيكية
على الهادي ومنتجع سياحي عاملي – ّ -4
نبي من أنبياء التوراة طرح في البحر
وابتلعه الحوت وقذفه الى ّ
البر بعد ثالثة أيام ُيعرف في القرآن بإسم يونس أو ذو
النون – أعامل ّ
بشدة –  -5باغت مبعثرة – للتفسير – طعم الحنظل –  -6للندبة – من
ّ
الحبوب – من الحيوانات –  -7أحفر البئر – زنجي باألجنبية –  -8يجحد الدين
ونعم الله – من األشجار –  -9ابن آوى بالعامية – من الطيور – متشابهان – -10
حصن في أثينا القديمة فوق تلة صخرية إشتهر بهياكله الرائعة

شروط اللعبة
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مشاهير 2551
1

حلول الشبكة السابقة

 -1بيار كورناي – ّ -2
يقر – حرب – رو –  -3لط – الو – إسم –  -4كيتو – أنل –  -5لنا – ارسنال
–  -6يفد – جفلت –  -7نابولي – طمر –  -8تيه – ببر – بو –  -9وج – اورلي –  -10نهج البالغة

حل الشبكة 2550

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

 -1بيل كلينتون –  -2يقطني – ايجه –  -3آر – تايبه –  -4أو – فو – شا –  -5كحل – ادلب – -6
وروار – يباب –  -7رب – نسج – رول –  -8النفط – را – ّ -9
أرس – املبلغ –  -10يوم التروية

عموديًا

غادر العامل البنغالدشي
parvin jamal
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا ،االتـ ـص ــال على
الرقم 76/856897
غادرت العامله االثيوبية
ansha seid yesuf
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شـيـئــا ،االت ـصــال على
الرقم 03/088385

31 37 35 32 30 25 24

2551 sudoku

1

أفقيا

◄ خرج ولم يعد ►

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 2 5 5 1

2

إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـيــوف ـل ـنــت ال ـ ــى ح ـضــور
اجتماع مشاركة للعامة ملشروع تطوير
مـعـمــل مـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات الـصـلـبــة في
منطقة عني بعال ـ ـ صــور يــوم الخميس
فــي  20نيسان  2017الساعة  11:00في
مبنى اتحاد بلديات قضاء صور.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

املــؤســس الحقيقي لإلتحاد السوفياتي (ُ )1953 -1878عــرف بحكمته
ّ
فالحي الى مجتمع صناعي ومن ثم
وقوته .قام بنقل بالده من مجتمع
الى مرتبة القوة العظمى
 = 3+2+1+9+8من املكسرات ■  = 11+8+7+6+5لباس نسائي ■ 4+9+10
= يأتي بع

حل الشبكة الماضية :تيسير الجاسم

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1498وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 24 :ـ ـ  25ـ ـ  30ـ ـ  32ـ ـ  35ـ ـ 37
الرقم اإلضافي31 :
* املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
* املــرتـبــة الـثــانـيــة (خـمـســة أرقـ ــام مــع الــرقــم
اإلضافي):
ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
132,897,965
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة132,897,965 :
ل.ل.
* املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 57,541,770ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 28 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة2,055,063 :
ل.ل.
* املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 57,541,770ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 978 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 58,836 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 126,040,000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 15,755 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولة
للسحب املقبل 894,851,167 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل:
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1498
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح55559 :
* الجائزة األولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 35,341,327 :ل.ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة2 :
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة17,670,664 :
ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.5559 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم 559 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.59 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 311
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة335 :
• يومية أربعة8333 :
• يومية خمسة77877 :
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع للمرة السادسة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهم :عارف وجهاد وعماد وزياد
محمد سرحال
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـت ــاب ع ـقــد متضمن
فـتــح اع ـت ـمــاد وك ـشــوفــات ح ـســاب بقيمة
/107.761.12/د.أ .وسـنــدات ألمــر بقيمة
/36.106/د.أ .عـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بيان بالعقار املطروح للبيع :القسم  3من
العقار  /2886رأس بيروت ،يحتوي على
ثالث مستودعات ضمن واحد خالء مرآب
ل ـس ـيــارة واحـ ــدة تــابـعــة ل ــه نــزلــة للطابق
السفلي الثاني وبالكشف الحسي تبني
انه مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/930/ :م 2متر مربع تقريبًا
حــدود الـعـقــار :غربًا العقار رقــم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم  /2748/رأس بيروت
ً
شماال :العقار رقم  /3030/رأس بيروت
جنوبًا العقار رقم  /2885/رأس بيروت
وق ــد خـمــن  2400سـهــم ف ــي الـقـســم  3من
ال ـع ـق ــار  /2886رأس بـ ـي ــروت ال ـع ـقــاريــة
بمبلغ  /3.200.000/د.أ( .ثــاثــة ماليني
ومــاي ـتــان ال ــف دوالر أم ـيــركــي) وان بــدل
ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـحـ ــدد مـ ــن ق ـب ــل رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت ب ـعــد الـتـخـفـيــض بمبلغ
/1.613.584/د.أ( .مـ ـلـ ـي ــون وس ـت ـمــايــة
وث ــاث ــة ع ـش ــر الـ ــف وخ ـم ـس ـمــايــة واربـ ــع
وثمانون الف دوالر أميركي).
موعد املزايدة ومكان اجرائها:
يوم االثنني الواقع في  2017/5/8الساعة
 10.30في دائرة تنفيذ بيروت قصر العدل.
ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيــذ الح ـكــام
امل ـ ــواد  973و 987و 983أ.م.م .أن ي ــودع
بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح ،أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تـضـمــن ه ــذا امل ـب ـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـقــام
مختار في نطاق هــذه الــدائــرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
ال ــدالل ــة خ ـم ـســة بــامل ـئــة دون ح ــاج ــة إلــى
إن ــذار أو طلب وذلــك خــال عشرين يومًا
مــن تــاريــخ ص ــدور بــاالحــالــة ،لـلــراغــب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
محمد وليد الحلبي
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2016/115
املتكونه فيما بني:
املنفذ :عماد ابوالعينني وكيله املحامي
علي فقيه.
املنفذ عليه :فادي محمد علي زين  /صور
ـ ـ الحوش.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :شـيــك مـصــرفــي بقيمة
 30.000د.أ .عـ ـ ــدا ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وال ـ ــرس ـ ــوم
واللواحق.
تاريخ التنفيذ.2016/4/27 :
تاريخ قرار الحجز.2016/5/14 :
تاريخ تسجيله.2016/5/17 :
تاريخ محضر الوصف.2016/5/24 :
تاريخ تسجيله.2016/6/23 :
العقار املطروح للبيع:
 520سـهـمــا مــن ال ـع ـقــار رق ــم  405منطقة
ب ــرج الـشـمــالــي الـعـقــاريــة مساحته 5540
م 2يحتوي على بئر مياه وثــاث فيالت
االولى دوبلكس مساحته  340م 2يتبعها
حــدي ـق ـتــان ام ــام ـي ــة وخ ـل ـف ـيــة م ــزروع ـت ــان

ب ــاشـ ـج ــار ال ــزيـ ـن ــة واملـ ـثـ ـم ــرة وال ـ ـغـ ــازون
وش ـ ـجـ ــرة زيـ ـ ـت ـ ــون ،والـ ـث ــانـ ـي ــة دوب ـل ـك ــس
مساحتها  300م 2امامها حديقة مزروعة
ب ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــازون واش ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ــزي ـ ـنـ ــة وب ـع ــض
االشـ ـج ــار امل ـث ـم ــرة وش ـج ــرة ال ــزرزن ـخ ــت،
وال ـثــال ـثــة تــريـبـلـكــس مـســاحـتـهــا  700م2
امامها حديقة مغروسة باشجار النخيل
وبعض االشجار املثمرة والغازون.
التخمني 429.433.16 :د.أ.
بدل الطرح 257.660.89 :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/4/26الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبـخــال ثالثة ايــام تلي قــرار
االح ــال ــة عـلـيــه ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
اع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :شبلي احمد حسن
املجهول محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2017/623املـتـكــونــة بينك وب ــن باسمة
غ ـس ــان ع ـث ـم ــان ب ـخ ــال  /25/ي ــوم ــا مــن
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن
يعلن اتحاد بلديات كسروان ـ ـ الفتوح عن
حاجته الى استئجار شقة ملركز االتحاد
قرب ســراي جونيه ال تقل مساحتها عن
 450مـتــر مــربــع فــي الــداخــل مــع فسحات
خارجية غير مسقوفة ال تقل مساحتها
عن  500م.م .مع مواقف عدد  22سيارة.
فلكل من يرغب ولديه القدرة على تأمني
الشقة املطلوبة ان يتقدم بعرضه الى قلم
بلدية جونيه مرفقًا باملستندات الثبوتية

التالية:
ـ ـ نسخة عن هوية العارض والبدل املقترح
ـ ـ افادة عقارية حديثة وشاملة
ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــان ب ــامل ـس ــاح ــة االج ـم ــال ـي ــة لـلـمـبـنــى
املعروض موقع من مهندس
ـ ـ الخرائط التفصيلية موقعة من مهندس
ـ ـ افادة ارتفاق وتخطيط
ـ ـ رخصة إسكان
ـ ـ تقرير مهندس بمتانة البناء
وذلك خالل مهلة ثالثة اسابيع من تاريخ
نشر االعالن في الصحف
رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان ـ ـ
الفتوح
جوان حبيش
تبليغ فقرة حكمية
تبلغ الى :زينب وحسن وسامي شعيتو
وداوود وفــاتـنــة وفــاطـمــة حـمــود نبلغكم
انه بتاريخ  2016/11/8صدر قرار نهائي
برقم  2016/169في الدعوى املقامة امام
محكمة استئناف بعبدا عـقــاري اســاس
 2012/117واملتكونة من محمود شعيتو
بـ ــوجـ ــه م ـح ـم ــد وم ـ ـنـ ــى ونـ ـ ـ ــدى ش ـع ـي ـتــو
وبوجهكم قضى.
 1ـ ـ بإدخال سائر املالكني على الشيوع في
املحاكمة وهم علي ،منيرة ،أميرة ،سامية
فــاط ـمــة ،زي ـنــب ،ح ـســن ،شعيتو وســامــي
شعيتو املدعى عليهم بداية في املحاكمة
االستئنافية.
 2ـ ـ تصحيح الخصومة بسبب وفاة املقرر
ادخــالـهــا امـيــرة شعيتو واح ــال ورثتها
مـحـلـهــا وهـ ــم خ ـل ـيــل واب ــراهـ ـي ــم وداوود
وفاتنة وفاطمة حمود.
 3ـ ـ رد طلب وقف النظر باالستئناف.
 4ـ ـ ـ تـصــديــق الـحـكــم املـسـتــأنــف وتعديله
ج ــزئ ـي ــا ف ـق ــط ل ـج ـه ــة ق ـي ـم ــة ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ً
فتصبح  108000دوالر ب ــدال مــن 90000
دوالر أميركي.
رئيسة القلم
تانيا زخور
إعالن قضائي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ايـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـ ـي ـ ــروت
بــرئــاســة الـقــاضــي أم ـيــرة ص ـبــره بـتــاريــخ
 2017/3/30بالدعوى  2017/277املقامة
من كريستيان وميري بوغوصيان نشر
مضمون االستحضار واستدعاء املدعني
الرامي الى تعيني السيدة ميراي قرطباوي
ً
ابنة املدعى عليها ممثال خاصًاَ للمدعى
عليها نورما طانس بشارة أرملة ادمون
قرطباوي سندًا الحكام املادة /15أ.م.م .كل
من له الحق باالعتراض أن يتقدم به أمام

هذه املحكمة ضمن مهلة الشهرين تحت
طائلة اتخاذ القرار املناسب.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ـ ــورج مــزهــر
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
وم ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه ك ــل م ــن ي ـح ــي اح ـمــد
حيدر وديانا يوسف عبد الرضا واسيا
وميمونه وياسمينة وعباس وصبحية
وقاسم ومحمد عبدالله وحمزة وجعفر
وف ـض ــل ح ـي ــدر ح ـي ــدر وامل ـج ـهــولــي محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن اوراق الدعوى رقم 2017/1770
املـ ـق ــام ــة مـ ــن م ـح ـم ــد ص ـب ـح ــي ح ـجــاجــي
محمد بموضوع ازالــة شيوع عن العقار
 2486مــن منطقة قانا العقارية واال يتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ـ ــورج مــزهــر
ورث ــة سـلـيــم ابــراه ـيــم عـطـيــة واملـجـهــولــي
محل االقــامــة الـحـضــور الــى قلم املحكمة
الس ـتــام نـسـخــة عــن اوراق ال ــدع ــوى رقــم
 2017/1627بـ ـم ــوض ــوع ازال ـ ـ ـ ــة ش ـيــوع
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ب ـن ـط ــاق املـحـكـمــة
والجواب خالل شهرين من تاريخ النشر
واال يصار الى تعيني ممثل خاص سندًا
الحكام املادة  15اصول محاكمات مدنية
ويبلغ املمثل كافة اوراق املحاكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ـ ــورج مــزهــر
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
ومـحـمــد عـبــد الـلــه كــل مــن خليل ووردي
ذيـ ــب كـ ـت ــورة وامل ـج ـه ــول ــي م ـحــل االق ــام ــة
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عن اوراق الدعوى رقم  2017/1322املقامة
من حسني أحمد ماضي بموضوع ازالــة
ش ـي ــوع ع ـلــى ال ـع ـقــار  968ق ــان ــا واال يتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبد الله
كــل مــن ودي ــع ومـ ــاري سـلـيـمــان ال ـخــوري
وامـ ــي وجـ ــان وانـ ـط ــوان قـيـصــر شـلـهــوب
واملـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة الـحـضــور الــى
قـلــم املـحـكـمــة الس ـتــام نـسـخــة عــن اوراق
الـ ــدعـ ــوى رقـ ــم  2017/1702امل ـق ــام ــة مــن
محمد حسن رمـضــان ورفــاقــه بموضوع
ازالـ ـ ــة ش ـي ــوع ع ـلــى ال ـع ـق ــار  52الــزغــريــن
واال يتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
ع ـلــى ل ــوح ــة اع ــان ــات امل ـح ـك ـمــة .ودعـ ــوة
ورث ــة اسـعــد ع ــازار وورث ــة م ــاورن الحاج
يوسف واملجهولي محل االقامة والهوية
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عــن اوراق ال ــدع ــوى وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
بنطاق املحكمة والـجــواب خــال شهرين
مــن تــاريــخ النشر واال يـصــار الــى تعيني
ممثل خاص سندًا الحكام املادة  15أ.م.م.
ويبلغ املمثل كافة أوراق الدعوى.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
بتاريخ  2017/3/31قــرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خالصة عــن االسـتــدعــاء املـقــدم مــن عفاف
الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـل ــي م ـغ ـن ـي ــة وامل ـ ـسـ ـج ــل ب ــرق ــم
 2017/1798والـ ـ ــذي ي ـط ـلــب ف ـيــه شطب
اش ــارة الــدعــوى عــن العقارين  122و123
وادي جيلو واملسجلة بــرقــم يــومــي 569
تاريخ  1947/9/9دعوى مقدمة بمحكمة
ص ـل ــح ص ـ ــور  1947/9/5م ــن أوج ـي ـنــي

اس ـ ـك ـ ـنـ ــدر صـ ــال ـ ـحـ ــة ف ـ ـمـ ــن لـ ـ ــه م ـص ـل ـحــة
بــاالع ـتــراض أن يـتـقــدم بــه خ ــال عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/66
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :سليم حسن ياغي  /طيرحرفا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 70.183.50د.أ .ع ــدا ال ــرس ــوم والـلــواحــق
والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2013/3/14 :
تاريخ تبليغ االنذار.2013/5/21 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2013/7/3 :وتــاريــخ
تسجيله.2013/8/5 :
تاريخ محضر وصف العقار2013/9/21 :
وتاريخ تسجيله.2014/3/8 :
املطروح للبيع:
الـعـقــار رقــم /19اب ــو شــاش ـ ـ ـ الـحــاكــورة ـ ـ
طيرحرفا عبارة عن قطعة ارض مساحته
 514م 2ق ــائ ــم ع ـل ـي ـهــا بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مــن
طــابـقــن ارض ــي واول مـســاحــة كــل طابق
منهما  155م.2
قيمة التخمني/183.350/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/99.285/ :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/4/26الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
ايــداع بــدل الطرح امــا نقدًا او تقديم شك
او كـفــالــة مصرفيني بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وعليه اضافة الى رسوم
التسجيل رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/70
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .وكـيـلـتــه
املحامية مايا مجذوب.
املـنـفــذ عـلـيــه :عـلــي أح ـمــد خـلـيــل  /ح ــارة
حريك.
ب ـتــاريــخ  2017/2/13ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليه عـلــي احـمــد خليل املـقـيــم فــي حــارة
ح ــري ــك وم ـج ـه ــول م ـح ــل االقـ ــامـ ــة حــالـيــا
بــوجــوب الـحـضــور الــى قلم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
املرفقة باملعاملة التنفيذية رقم 2015/70
واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
ت ــدع ــو هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة إن ـت ـص ــار سـلـيـمــان
محي الدين للحضور اليها لتبلغ اوراق
الدعوى رقم  2017/535املقامة من حسني
علي سالمي بمادة ـ ـ عقارية ـ ـ وذلك ضمن
اوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وخ ــال عشرين
يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر ه ــذا االع ـ ــان واال
ي ـع ـت ـبــر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي ق ـل ــم املـحـكـمــة
قانونيًا لغاية صدور الحكم النهائي.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
إعالن
إن مـحـكـمــة بـعـقـلــن املــذهـبـيــة ال ــدرزي ــة ـ ـ
الدرجة االولى ـ ـ
قررت بتاريخ :2017/4/1
ال ـح ـجــر ع ـلــى امل ــدع ــو (رائ ـ ــف جـمـيــل أبــو
شـقــرا) مــن عماطور ـ ـ الـشــوف رقــم سجل
( )118وذل ــك لعلة الغفلة ونـقــص الوعي
واالدراك .وت ـن ـص ـيــب ال ـس ـيــديــن (لـطـيــف
ومنيف جميل ابو شقرا) وصيني شرعيني
عليه للعناية بـشــؤونــه واملـحــافـظــة على
مـصــالـحــه وام ــوال ــه وتـنـمـيـتـهــا بــالـطــرق
املناسبة .من لديه اعتراض التقدم به الى
قلم املحكمة خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر.
القاضي
الشيخ فؤاد البعيني
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إعالنات

إعالم تبليغ
كوزيت نصري بو سابا
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة
صالح صعب ضو
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى
يوسف جرجس بوسابا
فيعاني ـ ـ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
حسن خليل صلح
انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
محمد حسام خليل صلح
http://www.finance.gov.lb
وداد محي الدين يونس
رقم املكلف
رقم البريد املضمون رقم االنذار
اسم املكلف
يوسف سعيد مصطفى يونس
718535 2017 /2470 RT000109718LB
كريمة سليم ابراهيم فرحات
عبدالله راشد بورسلي
412082 2017 /2396 RT000109683LB
محمد محي الدين الالذقي
صالح راشد بورسلي
707164 2017 /1582 RT000109482LB
حسني خليل صعب
هاشم محمد سعيد عوضي
709607 2017 /1583 RT000109483LB
هشام محمد عريسي
محمد محمد سعيد عوضي
716811 2017 /1593 RT000109493LB
مازن محمد حيدر
عبد املاجد محمد رباط
687457 2017 /1566 RT000109331LB
أميه محمد راشد مرعشلي
نيقوال وليم وليم قازان
692934 2017 /1572 RT000109463LB
فراس يوسف الهاشم
رجاء محمد الرباط
34989 2017 /2160 RT000109280LB
حسن محمد حسنني
فريال محمد الرباط
180656 2017 /2115 RT000108890LB
معمل حبيب ونجم
نسيب سامي مكارم
189443 2017 /2128 RT000108903LB
شارل فكتور الطنب
تريز منير بو سليمان
616530 2017 /1595 RT000108255LB
وجيهه سيد بدوي الشعار
بيدرو شوكت طعمة معكرون
شركة االمني للتجارة العامة -هرموش وخطاب -تضامن 257871 2017 /2433 RT000109738LB
حصه راشد بورسلي
254599 2017 /2428 RT000109733LB
شركة فوش  228ش.م.ل
عنايت رمزي كلسلي
253659 2017 /2426 RT000109731LB
احمد صبحي الخطيب
الياس منير بو سليمان
482677 2017 /2476 RT000109723LB
صبحي يوسف خيرو
ديان منير بو سليمان
201266 2017 /2514 RT000109751LB
علي محمود زواوي
فاطمة علي نصر الله
 MEETمعوض للهندسة والتعهدات والتجارة ش.م.م 200354 2017 /2487 RT000109749LB
مهيبة الياس ماضي
198117 2017 /2485 RT000109747LB
محمد مصطفى رحال
خليل الياس ماضي
197357 2017 /2483 RT000109745LB
شركة غولكوند ش.م.ل
خالد محمد خير الشامي بيرقدار
191988 2017 /2134 RT000108909LB
محمود ابراهيم عيتاني
زهير محمد خير الشامي بيرقدار
1170500
2017 /664 RT000107908LB
امال صبري مهدي طعيمه
احمد كامل محمد علي عضام
1175586
2017 /665 RT000107761LB
 ALLO BUS SALالو باص ش.م.ل
مايا اردشاس ميسبريان
1235485
2017 /741 RT000108077LB
ساره قسطنطني ابو الروس
سامر محمد اسماعيل
1235489
2017 /742 RT000108078LB
مريم قسطنطني ابو الروس
سعد الدين محمد شاتيال
1243710
2017 /745 RT000108081LB
حسن محمد نصر الله
امثل محمد اسماعيل
994250
2017 /528 RT000107829LB
زهير عبد الحميد الشعار
عدنان محمد الشعار
1075542
2017 /639 RT000107878LB
منى انيس صوايا
يانا ابراهيم صباح
1086680
2017 /641 RT000107881LB
علي حسن درويش
خليل ابراهيم صباح
264557 2017 /3121 RT000111152LB
ارتني طوروس قيومجيان
كريم ابراهيم صباح
269821 2017 /3126 RT000111157LB
سهى محمد مسقاوي
جوزفني مايكل ماهر بو سابا
1196410
2017 /667 RT000107934LB
شادي مالك الشريف
ابتسام حسن شميساني
926547 2017 /3144 RT000111175LB
جميلة عبد اللطيف بيضون
وسيلة محمد علي عضام
283527 2017 /3138 RT000111169LB
يوسف علي ابو شالة
اسراء محمد علي عضام
2118818 2017 /1819 RT000109840LB
حسني علي عواضه
مها محمد دباغ
2120228 2017 /1820 RT000109841LB
محمد بن احمد بن سالم بامحرز
احمد عباس مالح
2127364 2017 /1821 RT000109842LB
روال فيصل الخاني
سعاد عزت غندور
2128744 2017 /1822 RT000109843LB
فيا شيسالف فيالياكوف
احمد ابراهيم بيضون
2129873 2017 /1825 RT000109846LB
عثمان محمد سعيد عياد
عادل مصطفى فخري
2147263 2017 /1832 RT000109852LB
ندى علي عجمي
مريم توفيق محمد عبدالقادر
2171534 2017 /1841 RT000109861LB
حسني رياض صالح
نغم محمد سليمان
شركة فاست رؤيا وافاق في املهارات والتكنولوجيا 2181250 2017 /1845 RT000109864LB
قاسم محمد سليمان
2158610 2017 /1837 RT000109857LB
سعد عماد االسعد
حكمت محمد حمزة سنو
2186869 2017 /1847 RT000109866LB
محمد عباس سهيل
نهاد امني صابر
منال نعيم الحافي
2201100 2017 /1849 RT000109869LB
خديجه علي حكيم
2203174 2017 /1850 RT000109870LB
منى دبس زهراء
هيالني لبوس الحاج
2208899 2017 /1851 RT000109871LB
نبيل محمد نجار
ليلى عمر شعبان
2214205 2017 /1914 RT000109875LB
جوليات جان مارك اوديبير
وديع عالء الدين عالء الدين
2228841 2017 /1916 RT000109876LB
حسني حيدر مرتضى
ندى عثمان عبد العال
2232385 2017 /1919 RT000109877LB
رامي محمد سويدان
عائدة اسماعيل مكي
2232387 2017 /1921 RT000109878LB
رضا محمد سيدان
حنيفة اسماعيل مكي
2232395 2017 /1924 RT000109879LB
رمزي محمد سويدان
جميله اسماعيل مكي
2232403 2017 /1925 RT000109880LB
ريم محمد سويدان
ساميه احمد ابو عمو
2239237 2017 /1928 RT000109882LB
هدى حليم عيد
ناهدة محمد معروف زين
2254589 2017 /1930 RT000109883LB
ربى راغب وهبة
سها سامي العدو مكداشي
2285138 2017 /1934 RT000109886LB
اميره فريد الفغالي
وليد خالد شوقي
2295707 2017 /1936 RT000109887LB
رندا عبده بو دبس
محمود نمر عودة
2340030 2017 /1937 RT000109888LB
بالل جميل عميرات
املاظ سعيد فرح
2385756 2017 /1942 RT000109891LB
ليلى سعود بن عبد العزيز الدغيثر
مريم سعيد فرح
2394858 2017 /1945 RT000109893LB
بسام علي قبيسي
روحية محمد نجاتي
2436294 2017 /1948 RT000109898LB
زينه يوسف سابا
قاسم محمد الشاب
2451382 2017 /1949 RT000109899LB
مايا حيدر صفي الدين
نعمة سعيد فرح
2460765 2017 /1950 RT000109900LB
علي محمود بزي
			
			
عن مدير الواردات بالتفويض
2851236 2017 /2238 RT000109501LB
انجيل اديب بهنام
2809310 2017 /2239 RT000109502LB
جورج منير بو سليمان

RT000109504LB
RT000109506LB
RT000109510LB
RT000109511LB
RT000109512LB
RT000109513LB
RT000109516LB
RT000107786LB
RT000107785LB
RT000107781LB
RT000107782LB
RT000107784LB
RT000107795LB
RT000107796LB
RT000107797LB
RT000107798LB
RT000107808LB
RT000107804LB
RT000107802LB
RT000107801LB
RT000107806LB
RT000107830LB
RT000107835LB
RT000107836LB
RT000107837LB
RT000107839LB
RT000107841LB
RT000107842LB
RT000107879LB
RT000107884LB
RT000107885LB
RT000107888LB
RT000107886LB
RT000107915LB
RT000107914LB
RT000107912LB
RT000107910LB
RT000107909LB
RT000108391LB
RT000108392LB
RT000108393LB
RT000107330LB
RT000107329LB
RT000107328LB
RT000107326LB
RT000107324LB
RT000107335LB
RT000107333LB
RT000107816LB
RT000107813LB
RT000107810LB
RT000107809LB
RT000107803LB
RT000107345LB
RT000107845LB
RT000107843LB
RT000107840LB
RT000107834.LB
RT000107831LB
RT000107832LB
RT000107834LB
RT000107822.LB
RT000107822LB
RT000107864LB
RT000107866.LB
RT000107818LB
RT000107819LB
RT000107866LB

2017 /2241
2017 /2243
2017 /2247
2017 /2248
2017 /2249
2017 /2250
2017 /2253
2017 /1471
2017 /1470
2017 /1466
2017 /1467
2017 /1469
2017 /1472
2017 /1473
2017 /1474
2017 /1475
2017 /1480
2017 /1484
2017 /1478
2017 /1477
2017 /1479
2017 /1481
2017 /1483
2017 /1485
2017 /1486
2017 /1487
2017 /1488
2017 /1489
2017 /1491
2017 /1494
2017 /1495
2017 /1498
2017 /1496
2017 /1514
2017 /1513
2017 /1512
2017 /1511
2017 /1510
2017 /1518
2017 /1519
2017 /1520
2017 /1059
2017 /1058
2017 /1057
2017 /1055
2017 /1053
2017 /1062
2017 /1063
2017 /1278
2017 /1274
2017 /1270
2017 /1269
2017 /1266
2017 /1074
2017 /1297
2017 /1296
2017 /1295
2017 /1294
2017 /1291
2017 /1292
2017 /1293
2017 /1284
2017 /1285
2017 /1315
2017 /1506
2017 /1280
2017 /1281
2017 /1506

19
2879676
1224900
1443339
3029637
3029639
2263162
2817427
2827460
2827453
3005869
3005871
2010182
1013350
608000
608003
1566665
2809420
2981008
2827462
2010169
2809419
2809421
3034300
2868435
1563033
2426144
96187
2416716
2709934
2476474
1160759
678104
575451
2889263
2889261
2889257
2879678
2840547
2390239
2416718
2416723
1981383
2646142
1047994
2879651
943553
2837688
2837692
606602
2035369
2047662
2003250
2951270
2389182
506855
3000864
2155473
2002326
2182768
2215682
2291670
2056188
1164040
2003591
2003593
2164921
2281182
2003594
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

تشابه بين «دربي مدريد» و{كالسيكو ألمانيا»
يشهد الدوريان اإلسباني واأللماني لكرة
القدم مواجهتين حاميتين متتاليتين
السبت .األولى بين ريال مدريد وجاره
أتلتيكو في «الليغا» ،والثانية بين بايرن
ميونيخ وغريمه بوروسيا دورتموند
في «البوندسليغا» ال تخلوان من قواسم
مشتركة تجمع بينهما
حسن زين الدين
ال مجال اللتقاط األنفاس يوم السبت
في البطوالت األوروبية الوطنية لكرة
القدم في إسبانيا وأملانيا.
بداية عند الساعة  17,15حيث سيكون
"الـلـيـغــا" على مــوعــد مــع "الــدربــي" بني
ريـ ـ ــال م ــدري ــد وج ـ ـ ــاره أت ـل ـت ـي ـكــو عـلــى
م ـل ـع ــب "س ــان ـت ـي ــاغ ــو ب ــرن ــابـ ـي ــو" .أم ــا
عـنــد ال ـســاعــة  19,30فتنتقل األن ـظــار
م ـب ــاش ــرة إلـ ــى م ـل ـعــب "ألـ ـي ــان ــز أري ـن ــا"
الــذي سيستضيف "ديــر كالسيكر" أو
"كالسيكو أملانيا" بني بايرن ميونيخ
وضيفه بوروسيا دورتموند.
ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة ع ــدي ــدة ت ـج ـمــع بني
ه ــات ــن ال ـق ـم ـت ــن ،رغ ـ ــم ُبـ ـع ــد امل ـســافــة
ً
بينهما ،إذ فـضــا عــن أنـهـمــا تقامان
في اليوم ذاته فإن فرقها األربعة تلعب
املـبــاراتــن قبل االستحقاق األوروب ــي
األهــم وهو ربع نهائي دوري األبطال
يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني حيث
توجد األطراف األربعة في هذا الدور،
وأكثر فــإن البافاري وامللكي سيقفان

األربعة
ً
تنتظر الفرق ً
أسبوعًا مقبال حافال
على الصعيد األوروبي
وج ـه ــا ل ــوج ــه ،م ــا ي ـع ـنــي أن ـه ـمــا أم ــام
اختبارين صعبني قبل موقعة الذهاب
بينهما فــي أملــانـيــا ،وهــذا مــا أدى إلى
إراح ـت ـه ـمــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــاع ـب ــن في
مـ ـب ــارات ــي ب ـطــول ـت ـي ـه ـمــا األخـ ـي ــرت ــن،
فــي منتصف األس ـب ــوع ال ـحــالــي ،مثل
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ــالـ ــدو
والويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم
بـنــزيـمــا واألمل ــان ــي طــونــي ك ــروس من
جهة الــريــال ،وفيليب الم واإلسـبــانــي
ثياغو ألكانتارا من جهة بايرن.
أم ـ ــا الـ ـق ــاس ــم املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـث ــان ــي بــن
امل ــوقـ ـعـ ـت ــن فـ ـه ــو أن الـ ـ ــريـ ـ ــال ي ـل ـعــب
م ـب ــارات ــه م ــع ج ـ ــاره الـ ـل ــدود وهـ ــو في
ال ـ ـص ـ ــدارة وي ـب ـت ـع ــد ع ـن ــه ب ـ ـفـ ــارق 10
ن ـق ــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث م ــع م ـب ــاراة
مؤجلة ،كما أن بــايــرن يلعب مباراته
مع غريمه وهــو في الـصــدارة ويبتعد

مواجهة بين رونالدو وغريزمان (أرشيف)
عنه بفارق  15نقطة في املركز الرابع،
لـكــن كـمــا عـ ّـودتـنــا ه ــذه امل ـبــاريــات فــإن
الـفــوارق في النقاط والترتيب تنتفي
وتصبح الكلمة للميدانّ ،وخصوصًا
أن "الــروخ ـي ـبــان ـكــوس" تـلــقــى هزيمة
ن ـك ــراء ذه ــاب ــا  3-0أمـ ــام "املـيــريـنـغـيــز"
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي تــواج ـهــا
فيها عـلــى "فيسنتي كــالــديــرون" قبل
انـتـقــال أص ـحــاب األرض إل ــى ملعبهم

ال ـجــديــد ،حـيــث يـسـعــون بــالـطـبــع إلــى
ال ـث ــأر وت ـقــديــم ك ــل م ــا لــدي ـهــم إلي ـقــاف
انـطــاقــة ال ـجــار نـحــو الـلـقــب ،فــي حني
أن دورت ـمــونــد ت ـفـ ّـوق عـلــى بــايــرن 0-1
ذهــابــا ،وخـصــوصــا أن األخ ـيــر يدخل
املـبــاراة بعد خسارته أمــام هوفنهايم
 1-0وهــي الثانية لــه هــذا املــوســم بعد
األولـ ـ ــى أم ـ ــام غ ــري ـم ــه ،ف ــي ح ــن حقق
األول فوزًا كبيرًا على هامبورغ .0-3

القاسم املشترك الثالث هو املواجهة
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن نـ ـجـ ـم ــن فـ ـ ــي ك ـل ـتــا
امل ـبــاراتــن ،حـيــث يعتبر األرب ـع ــة من
األف ـضــل فــي خــط الـهـجــوم فــي العالم
في الوقت الحالي.
فـ ـف ــي مـ ـ ــدريـ ـ ــد ،سـ ـيـ ـق ــف ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ب ـم ــواج ـه ــة
ال ـفــرن ـســي أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان .األول
ي ـح ـت ــل امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـ ــي ت ــرت ـي ــب

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )32

ألمانيا (المرحلة )28

فرنسا (المرحلة )32

 الجمعة:فياريال × أتلتيك بلباو ()21,45
 السبت:إسبانيول × أالفيس ()14,00
ريال مدريد × أتلتيكو مدريد ()17,15
إش ـب ـي ـل ـيــة × دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورون ـي ــا
()19,30
ملقة × برشلونة ()21,45
 األحد:غرناطة × فالنسيا ()13,00
سلتا فيغو × إيبار ()17,15
أوساسونا × ليغانيس ()19,30
الس باملاس × ريال بيتيس ()21,45
 االثنني:ريال سوسييداد × سبورتينغ خيخون
()21,45

 الجمعة:أينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن
()21,30
 السبت:شالكه × فولسبورغ ()16,30
ك ــول ــن × ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ
()16,30
هامبورغ × هوفنهايم ()16,30
فرايبورغ × ماينتس ()16,30
اليبزيغ × باير ليفركوزن ()16,30
بــايــرن ميونيخ × بــوروسـيــا دورتـمــونــد
()19,30
 األحد:هيرتا برلني × أوغسبورغ ()16,30
إينغولشتادت × دارمشتات ()18,30

 الجمعة:ليل × نيس ()21,45
 السبت:أنجيه × موناكو ()18,00
بوردو × متز ()21,00
كاين × مونبلييه ()21,00
ديجون × باستيا ()21,00
ليون × لوريان ()21,00
نانسي × رين ()21,00
 األحد:تولوز × مرسيليا ()16,00
سانت إتيان × نانت ()18,00
ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان × غ ــان ـغ ــان
()22,00

هدافي "الليغا" بـ  19هدفًا ،أما الثاني
فيأتي خامسًا ب ـ  14هــدفــا .وبطبيعة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ،ف ـ ــإن املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن ه ــذي ــن
الالعبني بــات لها خصوصية بعدما
ف ــرض الـفــرنـســي وج ــوده فــي املــاعــب
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة واألوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة وأصـ ـب ــح
أحـ ــد ن ـجــوم ـهــا .ل ـ ــذا ،فـ ــإن ال ـحــارســن
الـسـلــوفـيـنــي ي ــان أوب ـ ــاك م ــن جــانــب
أت ـل ـت ـي ـكــو وال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي كــاي ـلــور
نافاس من جانب الريال سيكونان في
كامل يقظتهما أمام "الدون" و"غريزو"،
إذ للتذكير فإن رونالدو سجل أهداف
الفوز الثالثة في الذهاب.
باالنتقال إلى ميونيخ ،فإن املواجهة
سـتـكــون عـلــى أشـ ّـدهــا بــن البولوني
روب ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي والـغــابــونــي
ب ـيــار – إيـمـيــريــك أوبــام ـيــانــغ تـمــامــا،
ك ـمــا حـ ــال صــراع ـه ـمــا امل ـح ـت ــدم على
صدارة ترتيب هدافي "البوندسليغا"،
حـيــث يـحـتــل ال ـثــانــي الـ ـص ــدارة بـ ـ 25
هــدفــا واألول ال ــوص ــاف ــة بـ ـ  24هــدفــا.
وكــال ـعــادة ،تـتــوجــه األن ـظ ــار إل ــى هــذا
ال ـث ـن ــائ ــي ق ـب ــل غ ـي ــره ف ــي م ــواج ـه ــات
بـ ــايـ ــرن ودورت ـ ـمـ ــونـ ــد ح ـي ــث ُيـ ـع ــدان
األفـضــل على الـســاحــة األوروب ـيــة في
مركز قلب الهجوم حاليًا ويتنافس
الـعــديــد مــن الـفــرق الـكـبــرى للحصول
على توقيعهما.
أمــام هذا املشهد ،فإن األجــواء ستكون
مشتعلة في مدريد وميونيخ السبت،
في بروفة أخيرة قبل الجولة األوروبية
العاصفة.

سوق االنتقاالت

ّ
بنزيما أولوية لميالن لتعزيز قوته الهجومية

ما بين  50و 60مليون يورو لضم بنزيما (أ ف ب)

َّ
تصدر الفرنسي كريم بنزيما ،مهاجم
ريــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،العناوين في
صـحـيـفــة «ت ــوت ــوس ـب ــورت» اإليـطــالـيــة
املقربة من نادي يوفنتوس ،لكن ليس
الهتمام األخير بضمه ،بل لكونه بات
على أجندة القطب اآلخر في «السيري
أ» م ـ ـ ـيـ ـ ــان .إذ بـ ـحـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات
َّ
الـصـحـيـفــة ،ف ــإن ال ـن ــادي الـلــومـبــاردي
وضـ ـ ـ ــع بـ ـن ــزيـ ـم ــا ع ـ ـلـ ــى رأس الئـ ـح ــة
أول ــوي ــات ــه لـتـعــزيــز ق ـ ّـوت ــه الـهـجــومـيــة،
خ ـص ــوص ــا م ــع انـ ـتـ ـق ــال م ـل ـك ـي ـتــه إل ــى
املستثمرين الصينيني ،ما سيتيح له
إنفاق بني  50و 60مليون يورو إلتمام
الصفقة.
ّ
ورأت «ت ــوت ــوسـ ـب ــورت» أن م ـســاعــي
«الروسونيري» للحصول على املهاجم

الفرنسي قــد تبصر الـنــور ،خصوصًا
أن أل ـفــارو مــوراتــا جــاهــز لخالفته في
امل ـل ـك ــي ال ـ ـ ــذي ي ــرغ ــب أيـ ـض ــا فـ ــي ضــم
الغابوني بيار  -إيميريك أوباميانغ
ذكرته.
مهاجم دورتموند ،وفقًا ملا
ُ
وب ــالـ ـح ــدي ــث عـ ــن دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ،أع ـل ــن
تمديد عقد مدافعه البولوني لوكاس
بيتشيك حتى .2019
وم ــدد بيتشيك ( 31عــامــا) عـقــده ملــدة
عام ،بعد أن كان عقده األصلي ينتهي
في حزيران .2018
وق ـ ـ ــال ب ـي ـت ـش ـيــك ل ـل ـم ــوق ــع ال ــرس ـم ــي
ل ــدورتـ ـم ــون ــد ع ـق ــب الـ ـت ــوقـ ـي ــع« :أنـ ــا
سعيد للغاية بالثقة الـتــي يضعها
النادي في شخصي ،وفخور للغاية
بلعب كرة القدم ملوسمني آخرين أمام

الجماهير الرائعة للفريق».
وانـتـقــل بيتشيك إل ــى دورت ـمــونــد في
 2010قادمًا من هيرتا برلني ،وحظي
ب ــإش ــادة مــديــر ال ـك ــرة مـيـكــايــل ت ــزورك
ال ـ ــذي وص ـف ــه ب ــأن ــه «ق ـ ـ ــدوة» لــاعـبــن
الشباب.
وفي أملانيا أيضًا ،ذكرت مجلة «كيكر»
أن بــايــرن ميونيخ يـنــوي تمديد عقد
نجم وسطه اإلسباني تياغو ألكانتارا
حتى عام .2021
ويستمر العقد الحالي لالعب الوسط
املوهوب مع البافاري حتى عام .2019
َّ
وذك ـ ـ ـ ــرت املـ ـجـ ـل ــة أن الـ ـعـ ـق ــد ال ـج ــدي ــد
سيتضمن زي ــادة ملحوظة فــي راتــب
العب برشلونة اإلسباني السابق.
وفــي إسبانيا ،أعـلــن غــرنــاطــة تعاقده

م ــع امل ـهــاجــم ال ـبــرازي ـلــي ال ـش ــاب كــايــو
إيمرسون ملدة  4مواسم ،تبدأ الصيف
املقبل وحتى حزيران  ،2021قادمًا من
كورينثيانس املحلي.
ولعب كايو ،البالغ من العمر  18عامًا،
في صفوف الناشئني في كروزيرو ،إال
أن ــه ارت ــدى قميص كورينثيانس في
خالل املواسم األربعة األخيرة ،بحسب
ما أعلن النادي األندلسي عبر موقعه
الرسمي على «اإلنترنت».
ووص ــف غــرنــاطــة الــاعــب بــأنــه «أحــد
امل ـ ــواه ـ ــب ال ـ ـ ــواع ـ ـ ــدة ف ـ ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه تــألــق
فـ ــي ك ـ ــأس ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ت ـح ــت  17عــامــا
بتسجيله  7أه ــداف« ،مــا أثــار اهتمام
كبرى األندية األوروبية».
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رياضة
الفيفا

أصداء عالمية

منتخب البرازيل األول على العالم
ّ
ً
نبأ ّ
سارًا أمس ،حيث
تلقت البرازيل
ع ـ ـ ــاد م ـن ـت ـخ ـب ـه ــا ل ـ ـتـ ـ ُّ
ـزعـ ــم ت ـص ـن ـيــف
االتحاد الدولي لكرة القدم ،مطيحًا
غــري ـمــه األرج ـن ـت ـي ـنــي ع ــن الـ ـص ــدارة،
وذلك للمرة األولى منذ عام .2010
ويأتي هذا التقدم بعد أسبوع حافل
لـلـمـنـتـخــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،أصـ ـب ــح فــي
خالله أول منتخب يتأهل رسميًا إلى
كأس العالم  2018في روسيا بفوزه
على األوروغ ـ ــواي  1-4وال ـبــاراغــواي
.0-3
وتشكل هــذه الـعــودة تتويجًا ملسار
تــدري ـجــي مـنــذ إق ـصــاء ال ـب ــرازي ــل من
رب ــع نـهــائــي ك ــأس ال ـعــالــم  2010في
جنوب أفريقيا ،على يد هولندا (-1
.)2
وحـ ـ ـ ـ ــاول م ـن ـت ـخ ــب "الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو"
الـعــودة وتعزيز رقـمــه القياسي في
ع ــدد مـ ــرات إح ـ ــراز ك ــأس ال ـعــالــم (5
م ـ ــرات آخ ــره ــا عـ ــام  ،)2002عـنــدمــا
اسـتـضــاف املــونــديــال عــام  ،2014إال
أن ـ ــه ع ـ ــاش خ ـي ـب ــة كـ ـب ــرى ب ـخ ــروج ــه
مــن نصف النهائي بتلقيه خسارة

تاريخية أمام أملانيا .7-1
وع ـل ــى ع ـكــس ال ـص ـع ــود ال ـب ــرازي ـل ــي،
تـبــدو األرجـنـتــن فــي وضــع متراجع
وتـ ــواجـ ــه صـ ـع ــوب ــات ف ــي تـصـفـيــات
أم ـ ـيـ ــركـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة املـ ــؤه ـ ـلـ ــة إل ــى
املونديال ،حيث تحتل حاليًا املركز
الـخــامــس بــرصـيــد  22نـقـطــة ،بـفــارق

 11ع ــن الـ ـب ــرازي ــل املـ ـتـ ـص ــدرة ،كــذلــك
ف ــإنـ ـه ــا س ـت ـف ـت ـقــد خـ ــدمـ ــات نـجـمـهــا
لـيــونـيــل مـيـســي امل ــوق ــوف ف ــي ثــاث
م ــن املـ ـب ــاري ــات األرب ـ ـ ــع ال ـب ــاق ـي ــة مــن
التصفيات.
ً
وعربيًا ،تقدمت مصر مركزًا ( 19بدال
مــن  ،)20علمًا أنـهــا كــانــت قــد دخلت

حققت البرازيل نتائج الفتة في تصفيات مونديال  2018وباتت أول المتأهلين (أ ف ب)

قبول استئناف المهندي
ن ــادي املـنـتـخـبــات الـعـشــريــن األوائ ــل
في آذار املاضي ،وذلــك للمرة األولى
منذ عام .2010
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت ت ــون ــس خ ـم ـس ــة م ــراك ــز
لتصبح مصنفة  42عامليًا ،واملغرب
أربعة مراكز إلى التصنيف  53عامليًا،
والجزائر باملقدار نفسه لتصبح ،54
أما السعودية ،فتقدمت أربعة مراكز
ليصبح تصنيفها عامليًا  .52ولفت
ت ـقــدم لـبـنــان  18مــرتـبــة ليصبح في
املركز .137
وف ــي م ــا يــأتــي تـصـنـيــف املنتخبات
العشرة األولى:
 -1البرازيل  1661نقطة
 -2األرجنتني 1603
 -3أملانيا 1464
 -4تشيلي 1403
 -5كولومبيا 1348
 -6فرنسا 1294
 -7بلجيكا 1281
 -8البرتغال 1259
 -9سويسرا 1212
 -10إسبانيا .1204

الفورموال 1

ّ
فيراري ينافس مرسيدس في سباقه المفضل
ت ـن ـت ـق ــل بـ ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم ل ـس ـب ــاق ــات
س ـي ــارات ال ـف ــورم ــوال  1ف ــي جولتها
الـثــانـيــة مــن أوسـتــرالـيــا إل ــى الصني
ال ـت ــي تـسـتـضـيــف ال ـج ــائ ــزة الـكـبــرى
على حلبة شنغهاي.
ورغ ـ ــم ف ـ ــوزه بــال ـس ـبــاق االف ـت ـتــاحــي
ف ــي م ـل ـب ــورن ،رش ــح س ــائ ــق ف ـي ــراري
األمل ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان فيتيل فريق
م ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس ب ـ ـطـ ــل الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ل ـل ـف ــوز
بالسباق الصيني.
ً
ويـمـتـلــك مــرس ـيــدس س ـجــا نــاجـحــا
ت ـم ــام ــا ع ـل ــى ح ـل ـبــة ش ـن ـغ ـهــاي بـعــد
ف ــوزه بــالـسـبــاق أرب ــع م ــرات فــي آخــر
خ ـم ـســة أع ـ ـ ــوام ،ان ـط ــاق ــا م ــن املــركــز
ُ
األول ،كذلك تـ ِّـوج سائقه البريطاني

ل ــوي ــس هــام ـي ـل ـتــون ب ـل ـقــب ال ـس ـبــاق
الـصـيـنــي أرب ــع مـ ــرات ،وه ــو يـتـفـ ّـوق
على جميع السائقني في ذلــك ،وهو
ُ
ال ـســائــق الــوح ـيــد الـ ــذي ت ـ ـ ِّـوج بلقب
السباق الصيني مرتني متتاليتني.
وعــن السباق قــال فيتيل ( 29عامًا)
ال ــذي سـبــق لــه مـنــح فــريـقــه الـســابــق
«ري ـ ـ ـ ــد ُب ـ ـ ـ ــل» أول ان ـ ـت ـ ـصـ ــار لـ ـ ــه فــي
الفورموال  1في شنغهاي عام :2009
«هذا السباق دائمًا يحمل مفاجآت.
ال يعلم أحد ما يمكن أن يحدث هنا».
وأض ـ ـ ـ ــاف ف ـي ـت ـي ــل ل ـل ـص ـح ـف ـيــن فــي
امل ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ف ـ ـ ــي ح ـل ـب ــة
شـنـغـهــاي« :أعـتـقــد أن مــرسـيــدس ال
يزال املرشح األبرز للفوز».

وتابع بطل العالم سابقًا أربع مرات
ً
ق ــائ ــا« :ن ـ ــدرك أن ـن ــا نـمـلــك مـقــومــات
ج ـي ــدة ،وه ــو م ــا يـضـعـنــا ف ــي مــركــز
ّ
يتعي علينا
قــوي .لكننا نعرف أنه
ال ـق ـيــام بــالـكـثـيــر م ــن األشـ ـي ــاء حتى
نـتـمـكــن م ــن ال ـح ـفــاظ ع ـلــى املـنــافـســة
معهم والحفاظ على موقعنا الحالي
والقتال من أجل تقديم أداء قوي في
السباقات».
وتـ ـ ـق ـ ــام ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب الـ ـ ـح ـ ــرة األول ـ ـ ــى
للسباق الـيــوم الـســاعــة  05,00فجرًا
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت وال ـثــان ـيــة الـســاعــة
 09,00صباحًا ،والتجارب الرسمية
غـدًا الساعة  ،10,00والسباق األحــد
الساعة .09,00

فيتيل في المؤتمر الصحافي (أ ف ب)

ثأر وصراع على المركز الثاني بين األنصار والسالم
عبد القادر سعد

المفاوضات مستمرة بين ّ
جرايه وإدارة السالم (أرشيف  -هيثم الموسوي)

املدرب ّ
جراية سيقود الفريق من على
املـ ــدرجـ ــات ،وهـ ــو م ــا زال ف ــي مــرحـلــة
التفاوض مع ناديه لتجديد عقده بعد
أن قــدمــت إدارة ن ــادي ال ـس ــام زغــرتــا
عقدًا جديدًا يتضمن زيادة في الراتب
قد تصل إلى عشرين في املئة ،إضافة
إلى رفع الحوافز املالية مقابل احتالل
ال ـف ــري ــق م ــراك ــز مـعـيـنــة ف ــي الـتــرتـيــب
العام.
ّ
لـكــن مــا هــو الف ــت أن ال ـســام يـفــاوض
م ــدرب ــه وه ــو م ــوق ــوف مل ــدة س ـنــة ،لكن
امل ـع ـل ــوم ــات ت ـش ـيــر إلـ ــى أنـ ــه ف ــي ح ــال
م ــواف ـق ــة ج ـ ّـراي ــة ع ـلــى ت ـجــديــد ع ـقــده،
س ـ ُـيـ ـق ـ َّـدم اس ـت ـئ ـن ــاف ب ـع ـق ــوب ـت ــه ل ــدى

االتـحــاد ،مــا يعني أن بقاء جـ ّـرايــة في
َّ
لبنان مرتبط بتجديد العقد ،ذلــك أن
ـاد آخــر قــد يكون صعبًا
انتقاله إلــى نـ ٍ
بسبب الـحــاجــة إلــى تقديم استئناف
من قبل السالم.
األنصار من جهته يعود إلى "عرينه"
م ـل ـع ــب بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي بـ ـع ــد ط ــول
غ ـيــاب ،وتـحــديـدًا مـنــذ لـقــاء الراسينغ
فــي  25تشرين الـثــانــي املــاضــي ضمن
األس ـب ــوع ال ـتــاســع م ــن ال ــذه ــاب ،وهــو
يدخل بمعنويات مرتفعة بعد تأهله
إل ــى نـهــائــي ك ــأس لـبـنــان عـلــى حساب
العهد ،وبالتالي سيسعى العبوه إلى
املحافظة على العودة األنصارية.

أفاد االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قبول
االستئناف الذي تقدم به القطري سعود املهندي،
نائب رئيس االتحاد اآلسيوي ،ردًا على قرار
الغرفة القضائية في لجنة األخالق بوقفه عن
ممارسة أي نشاط كروي ملدة عام.
وكانت الغرفة القضائية في لجنة األخالق
املستقلة في االتحاد ،قد أصدرت في تشرين
الثاني  2016عقوبة إيقاف املهندي على خلفية
عدم تعاونه في تحقيق بحق نجيب شيراكال
املقرب من الرئيس السابق لالتحاد اآلسيوي
القطري محمد بن همام.
وقال «الفيفا» في بيان« :أيدت لجنة االستئناف
( )...االلتماس الذي تقدم به السيد سعود املهندي
ضد القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة
ً
وبناء عليه تم رفع
للجنة األخالقيات املستقلة،
العقوبات املفروضة عليه».
وكانت العقوبة قد دخلت ّ
حيز التنفيذ في 16
ُ
تشرين الثاني  ،2016وقرنت بغرامة  20ألف
فرنك سويسري ( 20ألف دوالر) .وأكد «الفيفا»
َّأن الغرامة ُر َفعت أيضًا.

مالكو مانشستر سيتي ّ
يتوسعون
نحو أميركا الجنوبية

أكدت الشركة املالكة لنادي مانشستر سيتي
اإلنكليزي لكرة القدم استحواذها على نادي
أتلتيكو توركي من األوروغواي ،في توسع لنشاط
الشركة اململوكة من الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان في أميركا الجنوبية.
وأعلنت شركة «سيتي فوتبول غروب» َّأن نادي
الدرجة الثانية سينضم إلى الئحة النوادي
اململوكة منها ،وبينها نيويورك سيتي األميركي،
وملبورن سيتي األوسترالي ،ويوكوهاما
مارينوس الياباني.
وإضافة إلى أتلتيكو توركي ،كشفت شركة
«سيتي فوتبول غروب» أنها أبرمت «اتفاق
تعاون» مع نادي أتلتيكو فنزويال من الدرجة
األولى الفنزويلية ،ما سيمنحها موطئ قدم في
أميركا الجنوبيةُ ،ويسهم في اكتشاف املواهب
الشابة وتنميتها واإلفادة منها في سيتي.

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

يـعــود الـ ــدوري اللبناني لـكــرة الـقــدم
بعد طول غياب مع انطالق منافسات
األسبوع العشرين اليوم بلقاء وحيد
يجمع األنصار صاحب املركز الرابع
برصيد  32نقطة مــع الـســام زغرتا
الـ ـث ــال ــث ب ـ ـفـ ــارق ن ـق ـط ــة ع ـل ــى مـلـعــب
بـيــروت الـبـلــدي عند الـســاعــة .15.30
م ـ ـبـ ــاراة ت ـح ـمــل ع ـن ــوان ــا واح ـ ـ ـ ـدًا ،هــو
صـ ــراع ال ـص ـعــود إل ــى امل ــرك ــز الـثــانــي
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون ط ـم ــوح
ال ـفــري ـقــن ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،س ـع ـيــا وراء
امل ـشــاركــة فــي ك ــأس األن ــدي ــة العربية
لكرة القدم.
الـســام يــدخــل إلــى امل ـبــاراة بغيابات
ع ــدي ــدة ،ب ـ ــدءًا م ــن املـ ـ ــدرب الـتــونـســي
ط ــارق جـ ّـرايــة املــوقــوف اتـحــاديــا ملدة
سنة ،م ــرورًا بقائده جــان جــاك يمني
امل ــوق ــوف أي ـضــا ،لـكــن مل ـب ــاراة واح ــدة
لـنـيـلــه اإلنـ ـ ــذار األص ـف ــر ال ـث ــال ــث ،إلــى
العبيه األجنبيني املــدافــع البرازيلي
ل ـي ــون ــاردو دي أولـيـفـيـيــرا واملـهــاجــم
الـ ـغ ــان ــي م ــاي ـك ــل ه ـي ـل ـي ـغ ـبــي بـسـبــب
اإلصــابــة وابـتـعــادهـمــا عــن التمرين.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوم ش ـ ـ ـكـ ـ ــوك ح ـ ـ ـ ــول م ـ ـشـ ــاركـ ــة
امل ــوريـ ـت ــان ــي م ـ ــام ـ ــادو نـ ـي ــاس الـ ــذي
أصيب مع منتخب بالده ،لكنه شارك
في التمارين في اليومني املاضيني.
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ـال من
لـكــن األن ـص ــار لـيــس بــأفـضــل ح ـ ٍ
الــزغــرتــاويــن عـلــى صـعـيــد الـغـيــابــات
واإلصـ ــابـ ــات ،إذ سـيـفـتـقــد "األخ ـض ــر"
البرازيلي بيتو اليقافه مباراة واحدة
بعد نيله اإلنذار األصفر الثالث ،كذلك
ي ـغ ـي ــب ع ـل ــي األتـ ـ ـ ــات ب ـع ــد ط ـ ـ ــرده فــي
لقاء العهد فــي نصف نهائي الكأس.
أم ــا عـلــى صـعـيــد اإلص ــاب ــات ،فيغيب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي الـ ـث ــان ــي ري ـت ـش ــي بـسـبــب
اإلصابة.
وت ـف ــوح رائ ـح ــة ال ـث ــأر م ــن ال ـل ـقــاء بعد
أن خ ـس ــر األن ـ ـصـ ــار ذه ــاب ــا  5 - 2فــي
املرداشية في افتتاح الدوري واستقال
عـلــى إث ــر ه ــذه النتيجة امل ــدرب جمال
طه ،ليتسلم الصربي زوران بيسيتش
ّ
ث ــم يـسـتـقـيــل لـيـتـســلــم س ــام ــي ال ـشــوم
املـهـمــة ،وبــالـتــالــي سيسعى إلــى الثأر
ملدربه السابق طه.
وي ـس ـت ـك ـمــل األسـ ـب ــوع ال ـع ـش ــرون غ ـدًا
السبت بأربع مباريات ،فيلعب العهد
مــع الـصـفــاء عـلــى مـلـعــب ب ــرج حـمــود،
واإلخــاء األهلي عاليه مع االجتماعي
ف ــي ب ـح ـم ــدون ،وش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل مع
ال ـت ـضــامــن ص ــور ع ـلــى مـلـعــب الـعـهــد،
وطـ ــراب ـ ـلـ ــس م ـ ــع ض ـي ـف ــه ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ،
وجميع املباريات عند الساعة .15.30
ويـخـتـتــم األس ـب ــوع ي ــوم األحـ ــد بـلـقــاء
الـنـجـمــة مــع الـنـبــي شـيــت عـلــى ملعب
املدينة الرياضية في التوقيت عينه.

فوز الرياضي والمتحد
في الفاينال 8
فاز فريق الرياضي على ضيفه الشانفيل
93 ،51 – 69 ،25 – 33 ،6 – 17( 76 – 93
–  )76على ملعب املنارة في افتتاح املرحلة
الثانية إيابًا من الدور الثاني «الفاينال »8
من بطولة لبنان لكرة السلة .وكان أفضل
مسجل من الرياضي أمير سعود بـ27
نقطة منها خمس ثالثيات من أصل سبع
محاوالت ،كما ّ
سجل ادغار سوزا  20نقطة،
وأالدي أمينو  15نقطة و 16متابعة .ومن
الشانفيل ،كان براندون طوماس األفضل
بـ 23نقطة وباتريك رامبرت بـ 22نقطة.
كما فاز املتحد على ضيفه التضامن 102
–  101بعد التمديد (76 ،51 – 51 ،26 – 25
–  )101 - 102 ،92 – 92 ،69في طرابلس.
وكان أفضل مسجل من املتحد ديواريك
سبنسر بـ 33نقطة ،ومن التضامن موريس
كيمب بـ 26نقطة.
وتختتم املرحلة الثانية اليوم بلقاءي
هومنتمن وضيفه اللويزة على ملعب سنتر
مزهر ،وبيبلوس مع ضيفه الحكمة في
جبيل عند الساعة .17.30
من جهة أخرى ،تدخل بطولة لبنان في
فترة راحة بدءًا من الغد افساحًا في املجال
أمام تنظيم االتحاد اللبناني للعبة «ويك اند
النجوم» السبت واالحد  8و 9نيسان الجاري
في حدث رياضي هام سيخطف األضواء
على مدى يومني والذي سيقام في ّ
«مجمع
نهاد نوفل للرياضة واملسرح» في ذوق
مكايل .فالهدف األول من اقامة «ويك أند
النجوم» دعم موازنة منتخب لبنان للرجال
في تحضيراته لبطولة األمم اآلسيوية التي
سيستضيفها لبنان في آب املقبل.
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ثقافة وناس

وجوه المدينة

«صحافي المسافات الطويلة» في بيروت العصر الذهبي

رياض نجيب الريس ...هذه ليست سيرة
رؤوف قبيسي
نطالع أحيانًا تــاريــخ رئيس أو ملك،
فـنـجــد فـيــه ت ــاري ــخ أمـ ــة ،نـسـبــر أغ ــوار
حياة صحافي فنجد فيها صورًا من
تــاريــخ صحافة .وعليه ،ال نغالي إذا
قلنا إن الكتاب الجديد ،الــذي أصدره
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ري ـ ـ ـ ــاض ن ـج ـيــب
الــريــس ،عــن ال ــدار الـتــي تحمل اسمه،
يــؤكــد ه ــذه الـحـقـيـقــة ،وي ـق ــدم بــرهــانــا
على أن بعض الحاالت الخاصة ،تكون
أحيانًا صــورًا عــامــة .بالتالي ،يسهل
إدراج كـ ـت ــاب «صـ ـح ــاف ــي امل ـس ــاف ــات
الطويلة» في باب السير الذاتية ،رغم
أن ــه لـيــس بقلم ال ـ ــراوي ،بــل مجموعة
ح ـ ــوارات ج ــرت ف ــي ب ـي ــروت ودم ـشــق،
دونت بقلم الكاتبة سعاد جروس.
ف ــي هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ال ـش ــائ ــق ،ل ــم يـتــرك
الــريــس شيئًا يتمنى أن يعرفه قــارئ
ش ـغ ــوف إال وأج ـ ـ ــاب ع ـن ــه ،م ــن خ ــال
ت ـج ــارب خ ــاص ــة ف ــي ع ــال ــم الـصـحــافــة
والكتابة ،اكتنفتها مقابالت مع ملوك
رؤس ـ ــاء ،الـتـقــاهــم وعــايــش عـهــودهــم،
وسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن وكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ون ـ ــاش ـ ــري ـ ــن
وص ـحــاف ـيــن ،جــايـلـهــم وع ـمــل معهم،
وعرفهم من كثب ،على امتداد سنوات
طويلة في فترات مختلفة من مرحلة
مضيئة من تاريخ الصحافة اللبنانية
املقيمة واملهاجرة.
فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ق ـص ــص ط ــريـ ـف ــة ،مـنـهــا
زي ـ ـ ــارة قـ ــام ب ـه ــا ن ـج ـيــب ال ــري ــس إل ــى
لـيـبـيــا لـلـقــاء الـعـقـيــد مـعـمــر ال ـقــذافــي.
ك ــان ال ــري ــس ي ــرت ــدي ثـيــابــا عـلــى غير
مقاسه ،اشتراها على عجل من دكان
فــي ضــواحــي الـعــاصـمــة طــرابــس ،ألن
حقيبته كــانــت قــد ضــاعــت فــي املـطــار.
أث ـن ــاء ال ـل ـقــاء ،اع ـت ــذر ال ــري ــس للعقيد
ع ـمــا كـ ــان ع ـل ـيــه م ــن لـ ـب ــاس ،وأخ ـب ــره
ب ـحــادثــة ض ـيــاع حـقـيـبــة ال ـس ـفــر .حني
ســألــه الـعـقـيــد م ــا إذا كــانــت ال ـط ـيــارة
الـتــي وصــل عليها إلــى ليبيا ،تابعة

للخطوط الليبية ،أجاب بأنها تابعة
لشركة الخطوط السويسرية ،عندها
ّ
رد القذافي بثقة وقال« :إذن سيجدون
الشنطة»!
مــن القصص أيضًا اكتشاف الريس،
القادم من دمشق إلى مدرسة برمانا
في لبنان ،أن فريدة عقل ،معلمته في
ّ
تلك املدرسة ،هي التي علمت لورنس
ال ـع ــرب ،الـلـغــة الـعــربـيــة عـنــد مجيئه
إلــى سوريا ولبنان ،وقــال« :اكتشفت
أنه كانت لي ،أنا ولورنس الذي طاملا
أعجبت به ،معلمة واحدة»! ويقول إنه
عندما كان طالبًا ذهب مرة إلى بلدة
فــاريــا الجبلية ،لقضاء عطلة نهاية
األسـ ـب ــوع ع ـنــد آل ال ـ ـخـ ــازن ،فــأقــامــت
العائلة قداسًا في الـهــواء الطلق ،من
طقوسه قــراءة اإلنجيل .طلب الشيخ
س ـل ـيــم الـ ـخ ــازن إلـ ــى ال ـط ــال ــب ري ــاض
أن يـ ـق ــرأ الـ ـطـ ـق ــوس ،إذ لـ ــم ي ـك ــن مــن
الحاضرين من يجيد العربية مثله،
فقام باملهمة على أكمل وجه ،وحسب
ال ـت ـق ــال ـي ــد امل ـ ــارونـ ـ ـي ـ ــة .حـ ــن ان ـت ـهــى
ال ـقــداس وح ــان مــوعــد ت ـنــاول ال ـغــداء،
س ـمــع ك ــاه ــن ف ــاري ــا م ــن أح ــد الـطـلـبــة
أن ريــاض الريس ليس مسيحيًا ،بل
مـسـلــم ،فــاسـتـشــاط غـضـبــا ،ألن ـهــم لم
يبلغوه بــذلــك مــن قـبــل ،ولــو عــرف ما
كان سمح له بقراءة «الكتاب املقدس».
عن ذلك ،يقول الريس« :أدركت عندها
أن ما تعملته عند البروتستانت في
مدرسة برمانا ،ال يصلح عند املوارنة
في كسروان»!
فــي الـصـفـحــة  ،130يطالعنا الــريــس
ب ـش ــيء آخـ ــر ط ــري ــف ،ف ـي ـق ــول إنـ ــه لــم
يتأثر بحزب البعث ،ولــم ينتم إليه،
وأن ـ ـ ــه حـ ــن تـ ـع ــرف فـ ــي وقـ ـ ــت مـبـكــر
إل ــى مــؤسـســه مـيـشــال عـفـلــق ،وج ــده
«شـ ـخـ ـص ــا ع ـ ـ ــادي ـ ـ ــا»! وف ـ ـ ــي م ــدرس ــة
برمانا ،كــان معظم رفاقه وأساتذته
من القوميني السوريني .لم يتبعهم،
ألن ـهــم «قـتـلــوا ري ــاض الـصـلــح ،الــذي

كـ ـ ــان أعـ ـ ــز أص ـ ــدق ـ ــاء وال ـ ـ ـ ــدي نـجـيــب
الريس»!
مــن الـطــرائــف أيـضــا حــادثــة جــرت في
امل ـع ـهــد امل ــذك ــور .ب ـعــد مـ ــرور س ـنــوات
ع ـل ــى ن ـك ـب ــة ف ـل ـس ـط ــن ،وث ـ ـ ـ ــورة عـبــد
الناصر عام  ،1952أراد طلبة املدارس
فــي لـبـنــان أن يـكــون ي ــوم  22آذار من
ك ـ ــل عـ ـ ـ ــام ،عـ ـي ــد ت ــأسـ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة
العربية ،عطلة رسمية .يقول الريس:
ّ
«شكلنا لجنة كان رئيسها ومحركها
وال ـن ــاط ــق بــاس ـم ـهــا دان ـ ــي ش ـم ـعــون،
االبن األصغر للرئيس كميل شمعون،
وكنت أنا عضوًا فيها .تقدمنا بطلب

يصف غسان تويني بأبرع
مايسترو صحافي عرفه
إلـ ــى رئ ـي ــس املـ ــدرسـ ــة أن ي ـك ــون ذل ــك
اليوم عطلة ،لكنه رفض بفظاظة ،ما
أث ــار غـضـبـنــا .تـنــاديـنــا بـقـيــادة دانــي
شمعون إلى اإلضراب ،واالمتناع عن
دخ ــول الـصـفــوف ،وانـقـســم األســاتــذة
بني مؤيد ومعارض .استمر اإلضراب
يومني .والحتواء املوقف ،طلب مستر
دوبينغ إلى رئيس الجمهورية كميل
شـ ـمـ ـع ــون ،الـ ـحـ ـض ــور إلـ ـ ــى املـ ــدرسـ ــة
شخصيًا ،بصفته والد التلميذ الذي
ي ـقــود اإلضـ ـ ــراب ،وبـصـفـتــه الرسمية
رئيسًا للبالد .جــاء الرئيس شمعون
وانتزع من املعهد وعدًا بالتعطيل في
ه ــذا ال ـيــوم مــن كــل سـنــة ،ثــم ن ــزل إلــى
وأل ـقــى فينا خـطــابــا عروبيًا
املـلـعــبُ ،
حماسيًا .فــك اإلض ــراب وهتفنا نحن
ال ـطــاب ،بحياة فتى الـعــروبــة األغــر،
بما لــم نهتف مثله مــن ُ
بعد إال لعبد
الناصر»!
ي ـح ـك ــي ع ـ ــن حـ ـي ــات ــه ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة فــي
جــامـعــة كـمـبــريــدج .يـقــول عــن الشاعر
تــوفـيــق صــايــغ ال ــذي ك ــان يعلم اللغة

الـعــربـيــة ف ــي تـلــك ال ـجــام ـعــة ،إن ــه كــان
غــريــب األطـ ـ ــوار« ،ك ــان ي ـقـ ّـص أظ ـفــاره
ف ــي س ــاع ــة مـعـيـنــة ،وف ــي ي ــوم مـحــدد
م ــن األسـ ـب ــوع ،ول ــم يـكــن يــدخــن لـعــدم
قــدرتــه على إشـعــال عــود ثـقــاب ،حتى
أنه كان يستعني بجيرانه ليشعلوا له
البوتاغاز».
يملي الــريــس آراءه فــي ناشرين عمل
معهم .عن سعيد فريحة ،يقول إنه كان
له بمنزلة أب« .كان أستاذًا وصحافيًا
ع ـم ــاق ــا .ل ــم أجـ ــد ل ــه م ـن ــاف ـس ــا ،ال فــي
مــوهـبـتــه ،وال فــي قـلـمــه ،ال فــي ظــرفــه،
وال فــي ك ــرم ــه» .مــن حـكــايــات يــذكــرهــا
عـ ــن م ــؤس ــس دار الـ ـصـ ـي ــاد أنـ ـ ـ ــه ،أي
سعيد فريحة ،سمع مرة من قال له إن
الروائي املشهور توفيق يوسف عواد
توفي ،فطلب إلى املحررين أن يكتبوا
عنه خبرًا .صــدرت الجريدة في اليوم
ال ـت ــال ــي ،وف ـي ـهــا ال ـخ ـبــر ف ــي الـصـفـحــة
ال ــرابـ ـع ــة ،ث ــم ف ــوج ــئ س ـع ـيــد فــري ـحــة
ب ـه ــات ـف ــه ي ـ ــرن فـ ــي س ــاع ــة م ـب ـك ــرة مــن
صباح صــدور العدد ،وصــوت توفيق
يوسف عواد على الهاتف معاتبًا «أنا
الـ ــذي مـ ّـوت ـنــي ف ــي الـصـفـحــة الــراب ـعــة.
ولو يا أبو عصام ،الخبر أربعة أسطر
فقط ،وفــي الصفحة الــرابـعــة ،أهــذا ما
أسـتـحـقــه م ـن ــك»؟! ك ــان حــاتــم خ ــوري،
الصحافي العامل في «دار الصياد»،
هــو مــن كتب الخبر ،وحــن وصــل إلى
مكاتب الــدار متأخرًا ذلك اليوم ،سأله
سعيد فــريـحــة عــن سـبــب تــأخــره .فــرد
ً
قائال« :كنت في جنازة توفيق يوسف
عواد»!
عن كامل مروة ،والفترة التي أمضاها
الــريــس فــي صحيفة «الـحـيــاة» ،يقول:
«كانت من أمتع فترات حياتي املهنية.
أس ـ ـه ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي ت ـ ـكـ ــويـ ــن ش ـخ ـص ـي ـتــي
ال ـص ـح ـف ـيــة ،وكـ ـ ــان ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،بـفـضــل
كامل مروة؛ اإلنسان الرائع ،الصحافي
والــديـبـلــومــاســي ،ال ــذي علمني معنى
حرية الرأي» .عن ناشر «النهار» غسان
(مروان بو حيدر)

تــويـنــي ي ـقــول« :ك ــان صــاحــب أسـلــوب
م ـم ـيــز فـ ــي االف ـت ـت ــاح ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وكــان أهم جانب صحافي فيه ،قدرته
على قيادة فريق من مختلف املواهب
وال ـن ــزع ــات واألفـ ـك ــار .ه ــو قـطـعــا أب ــرع
مايسترو صحافي عرفته».
عــن فــرنـســوا عـقــل ،ي ـقــول« :ك ــان مدير
ال ـت ـح ــري ــر الـ ـح ــدي ــدي اآلم ـ ـ ــر ال ـن ــاه ــي
فــي «ال ـن ـهــار» ،واحـتـكــاكــي بــه لــم يكن
مشجعًا ،لكنه لــم يـكــن صــدامـيــا .كــان
على قدر كبير من التهذيب ،وهو من
عــائـلــة صـحــافـيــة عــري ـقــة .كـنــت أقــابــل
ب ــال ـح ــذر جـ ـف ــاءه الـ ــواضـ ــح ت ـجــاهــي،
ففي تلك الفترة كان نموذجًا للبناني
املحافظ ،لكن في الوقت نفسه أدركت
مهنيته العالية وشخصيته الساخرة
والالفتة ،وعندما عدت إلى «النهار»
للعمل محررًا للقسم الخارجي ،كنت
على أتـ ّـم االستعداد النفسي للتعامل
مع املحررين ،وباألخص مع فرنسوا
ع ـق ــل ،إذ زال ـ ــت ال ـغ ــرب ــة ب ـيـن ـنــا بـفـعــل
التجربة ،وزاد التقدير ملهنيته .كان
رصينًا ال يكتب إال القليل ،وإذا كتب
ال يوقع».
عن ميشال أبــو جــودة ،كاتب العمود
الـ ـي ــوم ــي فـ ــي ال ـص ـف ـح ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
«الـنـهــار» واملـعـلــق السياسي األشهر
ف ــي لـبـنــان ي ـق ــول« :ك ــان ــت عــاقـتــي به
مختلفة كليًا .كنت معجبًا بقلمه ،إال
أن ــي لــم أسـتـســغ الـكـثـيــر مــن كـتــابــاتــه.
وأظن أنه لم يستسغ وجودي النشط
ف ــي الـ ـج ــري ــدة ،رغـ ــم م ـظــاهــر الـلـيــاقــة
وال ـ ـ ـ ــود الـ ــواض ـ ـحـ ــن ( )...ال ـك ـي ـم ـيــاء
البشرية بيننا كانت معدومة».
ع ــن ت ـجــرب ـتــه ف ــي «ال ـس ـف ـي ــر» ،ي ـق ــول:
«كتبت فيها فترة قصيرة .كــان طالل
سلمان يتسلم املـقــال مــن دون أي رد
فعل ،وال حتى طيف ابتسامة .عندما
انـقـطـعــت عــن الـكـتــابــة بـسـبــب الـسـفــر،
لــم يـســأل مل ــاذا لــم أع ــد أرس ــل مـقــاالت،
فاعتبرت أنــه اكتفى ،وال يريد املزيد.
ل ــم أش ـعــر بــانـتـمــائــي إل ــى «الـسـفـيــر»،
وب ـق ـي ــت ّ
أح ـ ـ ــن إل ـ ــى «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» ،فـهــي
مــدرســة صحافية تعلمنا فيها كيف
نضع العنوان ،ونضبط الجملة .كنا
نـصــدر قــوائــم «اكـتــب ال تكتب» وكــان
الجميع يلتزمها مــن دون استثناء،
من أصغر محرر إلى رئيس التحرير».
ال شك في أن سيرة الريس من السير
ال ـغ ـن ـي ــة فـ ــي ع ــال ــم الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،فـهــو
ك ــات ــب غ ــزي ــر وضـ ــع ن ـحــو  30ك ـتــابــا،
وم ـس ـيــرة إن ـج ــازات ــه تـشـمــل صحيفة
«امل ـن ــار» فــي ل ـنــدن ،ومـجـلــة «الـنــاقــد»،
ومجلة «النقاد» ،ومكتبة «الكشكول»
وك ــان افتتحها فــي أح ــد أرق ــى أحـيــاء
الـعــاصـمــة اإلنـكـلـيــزيــة ،ثــم دار النشر
التي باسمه ،وال تــزال تتنفس ،برغم
الكوارث املميتة التي أصابت صناعة
الـنـشــر ال ـعــرب ـيــة .ه ــل ه ـنــاك م ــا يمكن
أن ي ــؤخ ــذ عـ ـل ــى الـ ــريـ ــس وم ـس ـي ــرت ــه
اإلعــامـيــة؟ يـقــول فــي الكتاب إنــه كان
حريصًا على أن تكون مجلة «الناقد»
وجــريــدة «املـنــار» مستقلتني ،ثــم نــراه
يــذهــب إل ــى الـكــويــت وال ـع ــراق وليبيا
ويقابل بعض زعماء تلك الدول بحثًا
ع ــن ال ـت ـم ــوي ــل! والـ ــريـ ــس الـ ـ ــذي خـبــر
الصحافة فــي بريطانيا ،يعرف أكثر
مــن غـيــره مــن الـنــاشــريــن اللبنانيني،
أن ّ
أي أداء م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،ت ـقــوم به
صحيفة بــريـطــانـيــة ،يعتبر انتهاكًا
لحرية الصحافة ،ويعرض أصحابها
والقيمني عليها للمالحقة القانونية.
م ـه ـم ــا يـ ـك ــن ،ت ـب ـق ــى م ـس ـي ــرة ال ــري ــس
مجللة بكثير من النواحي اإليجابية.
رغ ـ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالتـ ــه ال ـ ـت ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ب ــاب
السلطان ،ظل يحتفظ بهامش واسع
مــن ال ـجــرأة وحــريــة الـ ــرأي ،خصوصًا
في حقل الثقافة ،حيث تعرضت كتب
جــديــة كـثـيــرة نـشــرهــا ملـقــص الــرقـيــب
وشرطي الحدود.
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وقت للكتابة

فيرونيك تصف الربيع العربي
خالد النجار *
س ــاح ــة بـ ــول دومـ ـي ــر ف ــي مــديـنــة
آرل الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ض ـ ـ ــوء املـ ـس ــاء
البرتقالي يغمر العالم ...الناس
منتشرون على األرصفة كما في
لوحة تعبيرية لكامي بـيــزارو...
ع ـلــى رص ـي ــف امل ـط ـعــم الـصـغـيــر،
كانت فيرونيك املرأة األربعينية
ذات املــريـلــة الـحـمــراء والدجينز
األزرق تخاطب صديقها متوترة
م ـنــدف ـعــة ف ــي ال ـح ــدي ــث غــاضـبــة
م ــن ال ـســاســة الـفــرنـسـيــن الــذيــن
ت ـحــولــوا إل ــى أول ـي ـغــارش ـيــا كما
تـقــول ،أقلية تتحكم فــي الشعب
ال ـفــرن ـســي مـتـخـفـيــة وراء نـظــام
ان ـت ـخ ــاب ــي ج ـع ــل ل ـح ـم ــاي ــة ه ــذه
األوليغرشيا .وال بــد مــن تغيير
ه ــذا ال ـن ـظــام االن ـت ـخــابــي الـفــاقــد
الصالحية كما تقول ...فيرونيك
غ ــاضـ ـب ــة م ـ ــن هـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ــرؤس ـ ــاء
املتعاقبني الــذيــن يـبــدون صــورًا
م ـت ـط ــاب ـق ــة ل ـب ـع ـض ـه ــم ال ـب ـع ــض
رغ ــم اخ ـت ــاف ال ـل ـغــة وش ـع ــارات
ح ـم ـل ـت ـهــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة وأل ـ ـ ــوان
م ـل ـص ـق ــات ـه ــم وصـ ـ ــورهـ ـ ــم ال ـت ــي
تـمــت معالجتها بالفوتوشوب
وبعناية ودقة كبيرتني...
ي ـج ــب أال ن ـل ــوم ح ـس ـنــي م ـب ــارك
الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ــي بـ ـشـ ـع ــره األس ـ ـ ــود
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ــي
ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات أو ص ـب ـغ ــة زي ــن
العابدين بن علي وعلي عبد الله
ص ــال ــح وال ـق ــذاف ــي ألن ال ــرؤس ــاء
ال ـعــرب ال يـشـيـخــون .ال ـفــرق تلك
الهالة الحمراء التي تلتمع فوق
رؤوسهم والتي تجعل سحنهم
غ ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــاب تـ ـن ــاس ــب
وجوههم مع شعورهم السوداء
ه ـ ـ ــي س ـ ـحـ ــن شـ ـبـ ـيـ ـه ــة بـ ــوجـ ــوه
ال ــدم ــى الـعـمــاقــة أو ق ــل بــوجــوه
ممثلني في مسرحيات الفودفيل
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي خ ـم ـس ـي ـن ـي ــات

العشرين...
ف ـي ــرون ـي ــك ع ـ ّـي ـن ــة م ـج ـت ـم ـع ـيــة...
ف ـ ـيـ ــرون ـ ـيـ ــك لـ ـيـ ـس ــت لـ ــوحـ ــدهـ ــا.
ك ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــاس هـ ـن ــا تـ ـتـ ـح ــدث عــن
االنتخابات بشيء من الغضب...
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي م ـ ـت ـ ـخـ ــم بـ ــأدب ـ ـيـ ــات
الغضب السياسي منذ مــا قبل
الثورة الفرنسية والكمونة وما
تالها من اضطرابات ومطالبات
اجتماعية حتى مايو  .68يبدو
الفرنسي األكثر غضبًا ومطلبية
من بني األوروبيني اآلخرين .منذ
الثورة إلى اليوم ،لم يتعب .كما
تـحـ ّـس أن وراء كــل فــرنـســي ثمة
فولتير متنمر يــريــد أن يصرخ
غاضبًا من األوضاع.
التفتت فـيــرونـيــك إل ــى صديقها
الجالس حدنا واستمرت:
ـ ـ هــذا شــيء مــرعــب .كــل الــرؤســاء
يـ ـك ــررون ف ــي أفــري ـق ـيــا وغ ـيــرهــا

فولتير متنمر
يريد أن يصرخ غاضبًا
من األوضاع
السيناريو نفسه :يدعمون بقوة
الــديـكـتــاتــوريــن .ثــم يـحــاصــرون
ال ـش ـع ــب اق ـت ـص ــادي ــا ،ي ـجــوعــون
الـشـعــب .يـشـتــد االح ـت ـقــان داخــل
هذه البلدان .يشجعون األطراف
املتصارعة على االقتتال يزودون
ال ـ ـطـ ــرف الـ ـغ ــاض ــب ب ــاألس ـل ـح ــة.
ه ــل تـسـتـطـيــع أن ت ـق ــول ل ــي من
أيـ ـ ــن جـ ـ ــاء ال ـ ـشـ ــاب ال ـص ــوم ــال ــي
ب ــالـ ـك ــاشـ ـنـ ـك ــوف ف ـ ــي بـ ـل ــد ف ـيــه
مـجــاعــة!؟ بعد ذلــك ،يأتي العمل
اإلنساني بني قوسني .يرسلون

البعثات اإلنسانية ويستلمون
البلد.
وع ـق ـبــت :وه ـن ــاك ي ـج ــدون نخبًا
ساذجة خاصة في مستعمراتنا
القديمة
ّ
ّ
وعقبت في ّ
سري وكأني أواصل
حديثها :نخب مصابة باألعراض
الـ ـك ــول ــونـ ـي ــالـ ـي ــة ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة
احـتـقــار ال ــذات ،وتـقــديــس السيد
املستعمر ،والتماثل الكاذب معه،
مستلمني مهماته الكولونيالية
التبشيرية.
نـخــب تــؤمــن ب ـهــدايــا بــابــا نــويــل
السياسية .بابا نويل الذي ينزل
ف ــي ال ـل ـيــل م ــن امل ــدخ ـن ــة بـكـيـســه
املـ ـل ــيء ب ـب ـضــائــع الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وح ـقــوق اإلن ـس ــان وحــريــة امل ــرأة
واملثلية الجنسية وهــدم التراث
الذي يمنعنا من التقدم والقبول
ب ــال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ك ــواح ــة
ديمقراطية ...وبقية اكسسوارات
الحداثة.
نـخــب ريـفـيــة فــي مجملها الـعــام
قفزت فجأة إلى ما بعد الحداثة...
وهي تعلمنا اليوم هذه الحداثة
ال ـت ــي دش ـن ـهــا ال ـع ـب ـقــري حبيب
بورقيبة.
ت ــذك ــرت ش ـك ــري ال ـق ــوت ـل ــي وه ــو
يسلم مقاليد حكم سوريا لجمال
عـبــد ال ـنــاصــر ،إذ ق ــال ل ــه :انتبه
ستحكم شعبًا تسعة وتسعون
ف ــي امل ـئ ــة م ــن أب ـن ــائ ــه يـعـتـبــرون
أن ـف ـس ـه ــم عـ ـب ــاق ــرة ،أم ـ ــا ال ـب ـق ـيــة
ّ
فأنبياء .الـيــوم يبدو لــي أن هذا
التوصيف ينسحب على غالب
ال ـن ـخــب واملـ ـع ــارض ــات الـعــربـيــة
ال ـتــي أوغ ـل ــت م ــع املـسـتـعـمــر في
سفك دمــاء شعوبها وهي تحلم
بانتصار الثورة وإقامة املدينة
الفاضلة بعد أن تـكــون بلدانها
ق ـ ــد تـ ـح ــول ــت إل ـ ـ ــى خ ـ ـ ـ ــواء ب ـل ـقــع
شبيهًا بالقطب الشمالي
* شاعر ومترجم تونسي
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وظل على التقوى يقيم َ ِ
َ
ليولد من ُروح َّ
الصال ِة ُمش ِّر ُع
َف ْإن ُنص َر َاأل ِ ْش َر ُار َك َ
ان َغ َ
ريم ُهمْ
ِ
َ َ ُ ِّ
ُ
األخي ُار ف ُه َو امل َوق ُع
ص َر
َوإ ْن ن
ِ
ُ َّ َ ْ َ َ َ
َ ِ ُ ُّ َ
طيب مد ٍع ينطوي على
وكل خ ٍ
َج َوار ِح ِه َح َّتى َي َك ُاد ُي َش َّيعُ
ُ ِ
هاب عميقًا ما ُي ُ
م ٌ
بشخصه
هاب َُ ِ
هاب  ...ل ْم ِتعُ
وذاك الذي ِفي ِه ُي ُ
ً¶ ¶ ¶
َ َ ُ َ َ َ َّ َّ
تأ ّد َب قرآنًا ..تكل َم ُسنة
َ َ َ َ َّ
بالسماوي َي ُ
ِّ
طمع
ان إال
وما ك
َ ًَ
َ َ َ ِ ِّ ُ ْ
و َدار على األي ِام يل ِقي ِخطابة
َ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ ْ
ان ت ُحط َوتقل ُع:
َكأسر ِاب عقب َ َ ٍ
ُ َ ِ َّ َ ٌ ََ
األرض ..قال األرض غرارة كما
عن
ِ َّ ِ َّ
ّ ُ ُ ْ
واويس تخ َد ُع
َمع الل ْو ِن والل ْو ِن الط
َ
َ َّ
ْ
جميل ل ُه ِح َم ًى
ع ِن َالل ِه َفي َوج ٍه َ َ ٍ
العر َش َي ْر َفعُ
ْ
َ
َ
َو َب ْي جناحينا ٱرتأى ْ
َ َ ْ ِّ َ ْ َ ِّ َ
ال فإنها
ُوعن ِ َس ْر أ َطب ِاع الرج َ ِ
َ
الط ُم أط َباع ِّ
الس َباع ،فت ْس َب ُع
ت ِ
َ َِ َ َ َ ُ
ُ
ضي ِه أسارى تجاش ٍع
َع ِن ُالع ْم ِر ن ْم
ِ
خذ ُلنا في ِه ٌ َ ْ َ ُ
َفي ِ
ختام ومطلع َ ْ َ ً
ِّ
ِّ
َ
َّ
ينِ ،إن الدين ما كان ِغلظة
َعن الد
َ َ ِ َ َّ ِ َّ
بالت ْمنني ُي ْعطي َو َي ْم َنعُ
وال ر َب َّ ِ
والب ْخ ُل َحاسدٌ
ُ
َعن الك َرم الل ّماح
َ َ ْ َ َ ِ ٌ َ ْ ِ َ ْ َ َّ ْ َ ِ ْ َُ
وهل حسد مع ثور ِة النه ِر ..ينفع؟
َ
َ ْ
ص َل ِة ْ
والغنى
األر َح ِام
بالفقر ِ
َ َوع ِّن ِ
ِ
لط ْفل َما للشيخ :ح ٌ
ضن َو َم ْو ِقعُ
ِ َّ ِ
ف ِل ِ ِ
َ
َعن َالع ْدل في ُ
الحك ِام َي ْج َع ُله ْم ُرقـى
ِ
ِ
ْ َ َّ ْ ُ ْ
ََْ َ ُ ُ ْ
س تط َب ُع
َوأس َماؤه ُم ْ في صفح ْ ِة الش َم ِ
َ
ض خ َو ِاطر
عن امل ْوت نق ِ
صيهِِ ..ببع ِ
ََ ِ ْ َُِ َ ْ
البيتَ ..م ْض ٍ َجعُ
َ
ولكن له في مضجع
َ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َِ َ
رب َوا َرأ َيًا ِب َرأ ٍي ف ُيول ُد
وقال«ٱض
َ َ
الص َو ُاب»َ ..وأ ْغ َص ُ
َّ
ان الخليق ِة ْت ْين ُع
الح َك ُم َاأل ْح َلى ِم َن َالو ْرد َبأ ُسهاَ
ِه َي ِ
ِْ َ
َ
َي َظ ُّل َل َها َما َب ْ َ
ص ْدغ ُْي ِ َه َمقل ُع
ي
ِ
َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ْ
احة أ َن َج َب ْت
ع ِليك هذا ،ال الفص
ْ
َ ََ
ُ
امليزان َم ْن ِمن ُه أ ْر َو ُع
َوال نطق
¶¶¶
َ َْ
َ َُ َ ّ
َون ْسأل :أ ْي َن َ الن ُاس ِم َّما ف َعلت ُه
ْ َ ُ َ ْ َ ُْ
َ
رك تق َر ُع؟
َو َعاش ْت ِب ِه أجراس صب
َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ف َهل كان في اآلذان ص ُّم ِحج َارة
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ٌ ُ ٍ َ َُّ
الجل ِد َ ..وحش مقنع؟
و َهل كان تحت
َ
َ
َِ َ
كأ َّن َعلى األ ْع َر ِاب ل ْعنة َم ِّي ٍت
َّ
َ
َ
ْ
َ
ت َسل َم أكف َانًا َو َر َاح ُي َ َو ِّز ُع...
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ف ِم ْن َب ْع ِد أل ٍف ،قلَ :وأل ٍف َو ِن ْص ِفها
َ َ َ
عنا م َن اإلسالمَ ...ما َك َ
ان ُي ْص َنعُ:
صن َ ِ
َ ِْ َ
َََْ
َ
بٱسم ِ َه
لف
ح
ن
ل
...
كر
ب
قتلنا أ َبا
َ ُ َ ٍ َ ِ َ ْ َ َ َّ ْ ِ ْ ُُ
وفي عم ٍر ...ضاقت على الثأ ِر أضلع
ُْ ُ َّ َ
َ
قميص ِه
َوعث َم ُان فت ْحنَا ُجروح َ ْ ِ
َ َّ ُ َ
فينا ت ُج ُ
وع َ ..وتش َبً ُع
وقصته
َ َ ِ ْ َ َ ٌّ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َّ
وأنت ع ِليْ ..شق رأسك شقة
ُ
َت َص َّدى َل َها َرأ ُس ُ
سني امل َر ِّو ُع
الح
َ َّ
َ
َ ُ ُِ ُ َ
ف َيا َع ْبق التاريخ ،هذي قبورنا
َ ْ َ ِ َِ ٌ َ َ ْ َُ
َ َْ
ُ
ونحن على البلوى فظيع ..وأفظع!؟
¶¶¶
ُْ
َع ِل ٌّي ُهو َامل ْع ُل ُ
وم ِم َّما َع َرفت ُم
َ
َ
َ َ ْ ُ ُ َ َْ َ َ
الكون أ ْرف ُع
وم ْجه ُولَ ما ُ أوحَى ع َ ِن ْ َ ِ
َو َمن ُبره امل ْحفور أ ْح ُرف َيقظة
ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ٍَ
خشعُ
يصيح  ...وأعناق املنا ِئر ت
َعل ٌّي ُهو اإل َيث ُار َح َّض َر َن ْف َسهُ
ِ
َ
ِ َ
آلخ َر ٍة فيها امل َر ُ ِاح ُم أ ْو َس ُع
ِ
َ ْ َ ِّ ُ ُ َ
وبنا
ولواله َأبصرنا ْ ِبأم قل ِ
باملصاحف ُت ُ
صرع
احف َر َاحت
ِ
َم َص ِ
ِ
َ َ ًَ
َ َْ َ َ ْ َْ َ
ير» شهـادة
ولو شاء ِمن«يوم الغد
َ
ِّ ُ َّ ِ ِ ِ ْ َ
َعلى َ َحقهِ ،شل الذي ْلي َس َيقن ُـع
َ
َّ
ُ
َو َل ِكنه أ ْبقى ب َم ْو ِق ِف ِه َّ
الس َمـا
ََ ََََْ ِ ْ ً
مة َال ُت َز ْعز ُعَ
على قٌدم َيها ِكل ُ َ
ُ َّ َ
اإليمان؟ أ ْم َج ْم َرة الذكا؟
ضمير؟ أم
ُ َ
دور َع َلى ِ َ
ُب ٌ
اري َع ِل ٍّي تش ْع ِش ُع
ج
َ ُ ُّ َ ً
اال؟ َي ْن ِ َتهي َالع ُّد ِع ْن َدهُ
نعد ِرج
َُُْ
َ ِ ََ ْ
َونقتل ُه؟  ...ن ْه ُج َالبالغ ِة َين َب ُع...
ُ َ
َ
َ
اتل
ِل َي ْبقـى َأب امل ْج َد ْينِ :
مجد مق ٍ
أول ِالناس يركعُ.
إمام
ِ
ِ
ومجد ٍ
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التونسي نجيب خلف الله
الراقص المطعون الذي أغضب «اإلخونجية»

صورة
وخبر

انطلقـت ،أخيـرًا عـروض «أميلـي» علـى خشـبة مسـرح
«والتـر كيـر» فـي بـرودواي .العـرض الموسـيقي ُ
المبهـر
الـذي تؤدي بطولته فيليبا سـو ،يسـتلهم قصـة الفيلم
الكوميدي ــ الرومانسـي بالعنوان نفسـه ( 2001ــ إخراج
جـان بيـار جونيـه) الـذي ّ
تقمصـت فيـه أودريه توتـو دور
فتـاة تنسـج عالمها مـن الخيال .ويعكس الشـريط الحياة
الباريسـية المعاصـرة( .تومـاس أوربايـن ـــ أ ف ب)

أدان عــدد مــن املثقفني واملسرحيني والناشطني
الـسـيــاسـيــن الـتــونـسـيــن اال ّعـ ـت ــداء ع ـلــى امل ـخــرج
والكوريغراف نجيب خلف الله (الصورة) ،مساء
السبت املــاضــي ،مــن قبل مجهولني اخـتـفــوا في
جنح الظالم بعدما هاجموه بآلة حادة ،مما يخفي
نية لقتله .جــاء ذلــك بعد تقديم عرضه الراقص
«ألهاكم التكاثر» (إنتاج «املسرح الوطني») في 25
ً
شباط (فبراير) املاضي .يومها ،أثار العرض جدال
ّ
املتشدد ،رضا
واسعًا بسبب عنوانه ،إذ دعا اإلمام
ّ
الجوادي ،في خطبة الجمعة في مدينة صفاقس،
ّ
ّ
إلى منعه باعتباره «يمس باملقدسات» ،األمر الذي
اضطر إدارة «املسرح الوطني» وقتها إلى سحب
ّ
املتشددين لقاعة
إعالن العمل ،خوفًا من اقتحام
«الفن الرابع» ،وحرقها أو تهشيمها ،كما حصل
فــي عــام  2011فــي قــاعــة «سينما أفــريـكــا آرت»،
التي ال تزال مغلقة منذ ذلك الوقت.
وطالب الناشطون التونسيون رئيس الجمهورية
الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف
الشاهد ووزراء الداخلية والثقافة والعدل بـ «حماية
ّ
يتعرضون التضييق
املبدعني التونسيني الذين
والعنف ،ما ّ
يعرض حياتهم للخطر».
ّ
وفــي وقــت ســابــق ،وفــي مناسبة الـعــرض األول لـ
«ألـهــاكــم التكاثر» ،قــال الفاضل الجعايبي مدير
ّ
«امل ـس ــرح الــوط ـنــي» ،إن ــه اضـطــر «مــؤقـتــا لسحب
إعــان العرض من دون ّاملساس بالعمل ،حفاظًا
على املرفق العام بعدما حذرته دوائر األمن مما قد
ّ
تتعرض له قاعة «الفن الرابع» و«قصر الحلفاوين»
ّ
ع ـلــى ي ــد امل ـت ـش ــددي ــن» .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أكــد
ّ
الجعايبي أنــه لو كان منتجًا للعمل عبر شركته
الخاصة «فاميليا» ملا «تنازلت ،لكن مسؤوليتي
عــن املــرفــق الـعــام تجبرني على وضــع تهديدات
ّ
املتشددين في االعتبار» .وقد أثــار موقفه آنذاك
ّ
الكثير من الجدل ،إذ اعتبر كثيرون أنه «تنازل»
ّ
املتشددين
فــي الــوقــت ال ــذي يجب فيه «مـقــاومــة
الذين تحميهم بعض األطراف السياسية».
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع الـقـضـيــة ال ـت ــي رف ـع ـهــا «امل ـس ــرح
الــوطـنــي» ضــد ال ـجـ ّـوادي ،أ ّصــدر الجعايبي بيانًا
ّ
الدينية معقدة ورهاناتها كبيرة
جــاء فيه« :اآللــة

أميركا ــ إيران
 60عامًا من المد والجزر

متاحف لبنان
ّ
تشرع أبوابها الليلة

«ربيع» األطفال
من بيروت إلى صيدا

يدعو «معهد الدراسات
الدولية» و«دار األمير للثقافة
والعلوم» ،اليوم ،إلى حضور
ندوة واحتفال توقيع كتاب
«بني الشاه والفقيه ـ العالقات
األميركية اإليرانية ( 1950ـ
( »2010دار األمير) لوسام
ناصيف ياسني ،في مطعم
«الساحة» (طريق املطار).
يسبق احتفال التوقيع،
كلمة ألستاذ علم االجتماع
طالل عتريسي (الصورة)،
وأخرى لألكاديمي والباحث
االستراتيجي أمني حطيط،
ّ
إضافة إلى كلمة للمؤلف.
يقع الكتاب في  456صفحة،
وينقسم إلى ثالثة أجزاء،
ّ
تؤرخ لستني عامًا من العالقات
اإليرانية ـ األميركية.

اليوم ،سيكون لبنان على
موعد مع «ليلة املتاحف»
التي القت رواجًا كبيرًا في
املاضية .إذ أعلنت
السنوات
ّ
وزارة الثقافة أنه بني الساعة
الخامسة عصرًا والحادية
ً
عشرة ليال ،سيتمكن الراغبون
من زيارة نحو  13متحفًا
ّ
وقصرًا أثريًا ،موزعة بني لبنان
وصيدا وطرابلس ،مجانًا،
فيما سيكون النقل ّ
مؤمنًا من
أمام املتحف الوطني .املتاحف
البيروتية املشاركة تشمل:
«ميم» ،و«ما قبل التاريخ»،
و«سرسق» ،و«العمالت»...
ً ُ
شماال ،ستفتح أبواب متاحف:
كيليكيا ،وآرام دفيكيان،
والفن املعاصر ،والكورة.
ّ
فستشرع جنوبًا
أما صيدا،
أبواب «متحف الصابون»،
ً
و«قصر دبانة» ،فضال عن
قصور وأماكن أثرية ،كـ «قصر
عال» ،و«خان صاص» ،و«خان
الفرنج».

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ
 16من «مهرجان ربيع جنانا»
ّ
ّ
ينظمه «مركز
الجوال ،الذي
املعلومات العربي للفنون
الشعبية ـ الجنى» ،ويستمر
حتى  11نيسان (أبريل) الحالي.
يهدف الحدث إلى خلق فسحة
إبداعية لألطفال (بني  8و14
عامًا) ،خصوصًا املنحدرين
من فئات إجتماعية مهمشة،
من أجل دمجهم في مجاالت
عدة كالتصوير والصحافة
والسينما .ينتقل املهرجان بني
مناطق ّ
عدة (بيروت ،طرابلس،
بعلبك ،صور ،صيدا) ،ويضم
عروضًا فنية وترفيهية وزوايا
تفاعلية وأنشطة ّ
منوعة في
مجال الصحة وسالمة البيئة،
ّ
التنوع
وأخرى حول أهمية
والقراءة.

ندوة وتوقيع كتاب «بني الشاه
والفقيه» :اليوم ـ الساعة الخامسة
عصرًا ـ مطعم «الساحة» (طريق
املطار ـ بيروت).

«مهرجان ربيع جنانا» :بدءًا من اليوم
حتى  11نيسان ـ مناطق لبنانية
ّ
عدة .لإلستعالم71/512942:

ال ُتـ ـ َـواجـ ـ ُـه بــال ـت ـعـ ُّـنــت واالص ـ ـطـ ــدام ب ــل بــال ـتـ ّ
ـريــث
ّ
وال ـت ـح ـ ّ
ـري وال ـت ـش ــاور والـتـبـ ّـصــر وال ـت ـعــقــل ،رغــم
ّ
ّ
أنها ال تستهدف جوهر موضوع املسرحية وال
ّ
تمس بكلمة واح ــدة أو حركة واح ــدة مــن العمل.
ّ
لم يأمرني أحد بأي قــرار .أنا ال أؤمــر» .وأضاف:
ـض ض ـم ـيــري وتـجــربـتــي
«أخـ ـ ــذت قـ ـ ــراري ب ـم ـحـ ِ
وضمير وتجربة من ّمعي إلى أن يبت القضاء في
ّ
ّ
االستعجالية التي رفعناها».
القضية
ورأى عدد من املتابعني ّ
لتطورات الحياة السياسية
ف ــي تــونــس ّأن «ح ــرك ــة الـنـهـضــة» امل ـشــاركــة في
ال ـح ـكــم ع ـبــر ت ـحــالــف م ــع «ح ــرك ــة نـ ــداء ت ــون ــس»،
ّ
املتشدد
تسعى إلى «تجييش الشارع عبر ذراعها ٌ
من خالل إثارة بعض القضايا التي تثير الشارع
وتوهم ّالناس ّ
ّ
«الهوية» مستهدفة ،استعدادًا
بأن
لالنتخابات البلدية التي من ّ
املقرر أن تجرى نهاية
الـعــام الـحــالــي ،وفــق سيناريو  2011ال ــذي فــازت
بموجبه غالبية وحكمت البالد ّملدة عامني ،كانت
األسوأ في تاريخ تونس املعاصر.

