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سياسة
تقرير

نقابة المهندسين

ّ
انتخابات «سياسية» ...وهزيمة مدوية للسلطة

ّ
فيما كانت الئحة «نقابتي للمهندس والمهندسة» تحتفل ،مساء السبت ،بفوز مرشحها جاد ثابت نقيبًا للمهندسين في
ّ
تتحمل مسؤولية ّهزيمة الئحتها .مشهد الخيبة
بيروت ،كانت أحزاب السلطة مشغولة بتبادل االتهامات حول الجهة التي
ّ
ال يتعلق بخسارتها المركز األول في نقابة المهندسين ،بل بالقلق من نمو الظاهرة التي يمثلها ثابت ،على أبواب النقاشات
المتعلقة بإعداد قانون لالنتخابات النيابية على أساس النسبية
محمد وهبة ،هديل فرفور
ان ـت ـصــار ج ــاد ث ــاب ــت ف ــي انـتـخــابــات
ن ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن ف ــي بـ ـي ــروت هــو
«سـ ـي ــاس ــي» ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى ،ال ــى
جــانــب كــونــه ان ـت ـصــارًا لـتـيــار نقابي
مـسـتـقــل ،ي ـحــاول أن يــولــد فــي غـمــرة
املتغيرات والتطورات التي يمر بها
ل ـب ـنــان .ل ــم ي ـكــن االن ـت ـص ــار مـفــاجـئــا،
ب ـق ــدر م ــا كـ ــان ت ـع ـب ـي ـرًا إض ــاف ـي ــا عــن
تـ ّ
ـوســع قــاعــدة املـتـضــرريــن مــن نظام
املـ ـح ــاصـ ـص ــة الـ ـح ــزبـ ـي ــة ونـ ـم ــوذج ــه
االقـتـصــادي ـ ـ الثقافي الريعي الــذي
أرساه منذ انتهاء الحرب األهلية في
نهاية الثمانينيات من القرن املاضي.
ك ـ ــان ـ ــت امل ـ ـعـ ــركـ ــة صـ ـعـ ـب ــة فـ ـ ــي وجـ ــه
«ت ـح ــال ــف» ي ــري ــد أن ي ـب ـقــي قبضته
محكمة على أطــر التنظيم النقابي
واملـ ـهـ ـن ــي ،كـ ــي ي ـس ـت ـمــر فـ ــي وأد أي

ً
كان الحريري األكثر تدخال
في العملية االنتخابية
وأقنع التيار بمنح القوات
مقعدين في الالئحة
ت ـع ـب ـيــرات م ـن ــاوئ ــة لـلـمـصــالــح الـتــي
يمثلها في السلطة .فالنقيب الجديد
ل ـل ـم ـه ـنــدســن خ ـ ــاض املـ ـع ــرك ــة عـلــى
ق ــاع ــدة م ـش ــروع س ـيــاســي م ـعــارض،
وف ـ ـ ــاز ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ب ــرن ــام ــج يــريــد
اسـ ـتـ ـع ــادة دور ال ـن ـق ــاب ــة ف ــي ال ـش ــأن
العام ،ويرمي على عاتق املهندسني
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي «إرس ـ ـ ــاء
ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي واجـ ـتـ ـم ــاع ــي
وثـ ـق ــاف ــي ي ـس ـم ــح بـ ـبـ ـن ــاء الـ ــوطـ ــن ـ ـ ـ ـ
ال ــدول ــة» .وال ـفــوز جــاء عشية انعقاد
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـ ـيـ ــوم ،مل ـنــاق ـشــة
قــانــون االنـتـخــابــات ،وف ــرض مشهدًا
يـجــدر الـتـمـ ّـعــن بــه كـثـيـرًا قـبــل اتـخــاذ
الـ ـق ــرار ب ــن ق ــان ــون ي ــؤم ــن الـتـمـثـيــل
ال ـ ـعـ ــادل وال ـصـ ـح ـي ــح ،ع ـب ــر اع ـت ـمــاد
النسبية الكاملة ،وبــن قــانــون ُيــراد
م ـن ــه أن تـ ـك ــون ن ـت ــائ ـج ــه مـحـســومــة
ّ
سـلـفــا ،واملـقــاعــد مــوزعــة عـلــى الـقــوى
ال ـ ـنـ ــافـ ــذة بـ ـم ــا ي ـش ـب ــه ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات،

تبادل أطراف التحالف الخماسي االتهامات في شأن مسؤولية كل طرف عن الهزيمة (مروان طحطح)

لقطات
ّ
● لم تتخط نسبة االقتراع الـ  ،%25بخالف ما كانت تجهد إليه «نقابتي» التي كانت
تراهن على استقطاب املهندسني الذين ال ينتخبون عادة.
● فريق عمل مجموعة «نقابتي للمهندس واملهندسة» كان كبيرًا وشبابيًا وانتشر
بشكل الفت .وكذلك الحال بالنسبة إلى املاكينة التابعة لـ«التيار الوطني ّ
الحر».
ُ
● كان «املستقبل» الحزب األكثر وضوحًا في «عدائيته» لـ»نقابتي» ولثابت .في املقابل،
كانت خيمة «الحزب الشيوعي اللبناني» األكثر حماسة في دعم «نقابتي».
● عند االنتهاء من فرز األصوات ،عمد مناصرو «املستقبل» الى إثارة نوع من «البلبلة»،
وطالبوا بإعادة الفرز ُمرددين شعارات تأييدًا لرئيس الحكومة سعد الحريري ،وزعموا
ُ
أن هناك  10أوراق لم تحتسب .هنا ،قال ثابت إن الفارق بينه وبني نجم  21صوتًا ،ما
ّ
يعني أنه ال يزال متفوقًا على منافسه بـ  11صوتًا ،فما كان من بول نجم إال أن تدخل
وأعلن رفضه إلعادة الفرز.

وصيغه مغالية في ترسيخ الطائفية
والتقوقع واالنقسام.
وصل ثابت الى رئاسة النقابة بفارق
 21ص ــوت ــا فـ ـق ــط عـ ــن م ـن ــاف ـس ــه ب ــول
نجم ( 4079صوتًا فــي مقابل .)4058
وج ـ ــاءت ن ـتــائــج املــرش ـحــن اآلخ ــري ــن
الــى مــركــز النقيب على الشكل اآلتــي:
بـيــار ج ـعــارة ( 1082صــوتــا) ،ميشال
ال ـخ ــوري ( ،)683ج ــان مـخــايــل (،)17
نزيه بريدي ( )2وجورج غانم (صوت
واحد).
صبيحة االنتخابات ،انسحب مرشح
حزب القوات اللبنانية نبيل أبو جودة
مــن السباق ملصلحة نجم ،فــي مقابل
م ـن ــح ال ـ ـقـ ــوات م ـق ـع ــدي ــن ع ـل ــى الئ ـحــة
املــرشـحــن الــى مجلس الـنـقــابــة .هكذا
حصدت القوات املقعدين بفوز الالئحة
مـ ــن دون رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ،وخـ ـس ــر ال ـت ـي ــار
الــوطـنــي الـحــر ال ــذي راه ــن على الفوز
بمركز النقيب عبر تحالف خماسي

ضمه الــى تيار املستقبل وحــركــة أمل
وحزب الله والقوات اللبنانية.
كان رئيس الحكومة سعد الحريري
ً
األكثر تدخال في العملية االنتخابية،
إذ بقي حتى ساعات قليلة قبل بدء
االنتخابات يسعى إلى إقناع التيار
الوطني الحر بمنح القوات اللبنانية
ً
مقعدين بدال من واحد على الالئحة.
وهـ ــو ن ـجــح ف ــي إعـ ـ ــادة ض ــم ال ـق ــوات
وسحب مرشحها الى مركز النقيب،
لـكـنــه خـســر ف ــي الـنـتـيـجــة بــانـتـصــار
ث ــاب ــت ،ولـ ــو أن امل ــرش ـح ــن اآلخ ــري ــن
على الئـحــة «نقابتي» غير املكتملة
لم يربحوا.
ح ـ ـصـ ــد ث ـ ــاب ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد األك ـ ـ ـبـ ـ ــر مــن
أص ــوات املـهـنــدســن غـيــر الحزبيني،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى أصـ ـ ـ ـ ــوات ال ـي ـس ــاري ــن
واملهندسني الناشطني في منظمات
ومـ ـجـ ـم ــوع ــات «املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ــدنـ ــي»
وجمعية متخرجي جامعات االتحاد

ال ـســوف ـيــاتــي ال ـس ــاب ــق ،مــدعــومــا من
الـحــزب الـشـيــوعــي ،وهــو يمثل كتلة
كبيرة ،والحزب التقدمي االشتراكي
ب ـع ــد ت ـ ـ ــردد ،وح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب ال ــذي
ً
ّ
جير عددًا قليال من األصوات لثابت
ّ
ردًا عـلــى رف ــض الـتـحــالــف ضــمــه الــى
الئحته.
ص ـ ـن ـ ــادي ـ ــق االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراع ف ـ ـ ــي نـ ـق ــاب ــة
ّ
امل ـه ـنــدســن م ــوزع ــة بـحـســب تــاريــخ
االنـتـمــاء للنقابة ،مــا يسمح بـقــراءة
النتائج على أساس أعمار املقترعني.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب امل ـ ــاكـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة
ل ــ»ن ـقــاب ـتــي» ،ف ــإن غــالـبـيــة األصـ ــوات
ال ـ ـتـ ــي حـ ــازت ـ ـهـ ــا كـ ــانـ ــت م ـ ــن ع ـن ـصــر
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب .وي ـ ــوض ـ ــح ال ـ ـنـ ــاشـ ــط فــي
املاكينة بيار خوري «أننا حزنا عددًا
أك ـب ــر م ــن األصـ ـ ــوات ف ــي الـصـنــاديــق
ال ـتــي ت ـت ــراوح ب ــن  17و ،25أي تلك
ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـخ ــب ف ـي ـه ــا امل ـه ـن ــدس ــون
الشباب» ،وهم أكثر املتضررين ممن
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سياسة

ابراهيم األمين

معركة قانون االنتخابات:
درس من نقابة المهندسين
ال يجدون فرص عمل إال في الهجرة
أو االس ـتــزالم .وأش ــار خ ــوري الــى أن
املـهـنــدســن الــذيــن ت ـتــراوح أعـمــارهــم
ب ــن  40و 50ع ــام ــا ص ـ ّـوت ــوا لـنـجــم،
فيما حظي ثابت في الصندوق رقم
 ،1الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـخــب ف ـي ــه امل ـه ـنــدســون
مــن عـمــر ثــابــت (ف ــوق الـخـمـســن) ،بـ
 70صوتًا زيــادة على منافسه نجم.
ومالت املنافسة مع الالئحة األخرى
الـ ــى ن ـجــم ف ــي ال ـص ـنــاديــق الـخــاصــة
باملهندسني املتوسطي األعـمــار ،أي
م ـمــن لــدي ـهــم م ـكــاتــب وم ـص ــال ــح مع
ق ــوى الـسـلـطــة ويـنـتـفـعــون مـنـهــا وال
يريدون خسارتها.
ورغ ــم فــوز ثــابــت بمركز النقيب ،إال
أن أيــا مــن أعـضــاء الئحته لــم يخرق
ال ــائـ ـح ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة .إذ ف ـ ــاز امل ــرش ــح
الـقــواتــي إيـلــي كــرم (عــن الـفــرع األول
لعضوية مجلس النقابة) ونال 4470
صوتًا ،فيما حصل املرشح املستقل
جـ ــوزف مـشـيـلــح ع ـلــى  1361صــوتــا
واملرشح الكتائبي كميل هاشم على
 428صــوتــا ومــرشــح املستقبل على
 263صوتًا .وفازت املرشحة القواتية
مـيـشـلــن وه ـبــة (ع ــن ال ـف ــرع الـســابــع
لـعـضــويــة مـجـلــس الـنـقــابــة) بـ ـ 5047
صوتًا ،فيما نال املرشح االشتراكي
أيمن زين الدين  974صوتًا ومرشحة
ح ــرك ــة أمـ ــل نـ ــدى ن ـع ـمــة  260صــوتــا
وامل ــرش ــح ال ـعــونــي ط ــون ــي ب ــوزي ــدان
 111صـ ــوتـ ــا وم ـ ــرش ـ ــح ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
ق ــاس ــم ح ـم ــود  97ص ــوت ــا .وف ـ ــاز كــل
من مرشح املستقبل باسم العويني
(عن الهيئة العامة لعضوية مجلس
ال ـن ـقــابــة) ب ـعــدمــا ح ــاز  4427صــوتــا
ومرشح «أمل» حيدر األخرس (3937
صوتًا) ومرشح «حــزب الله» عدنان
عليان ( ،)3909فيما خـســرت الئحة
ً
«نـقــابـتــي» الـتــي كــانــت تضم كــا من
امل ــرشـ ـح ــة رن ـ ــا ال ـش ـم ـي ـط ـلــي (3163
صــوتــا) وعبد الـنــور صليبا ()3064
وفراس مرتضى (.)3045
ورأى األمني العام لحركة «مواطنون
ومواطنات في دولة» الوزير السابق
شــربــل نـحــاس أن «أهـمـيــة هــذا الفوز
أن ـ ــه يـ ــأتـ ــي ع ـش ـي ــة انـ ـعـ ـق ــاد م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء لـ ـ ـ ـ ــدرس م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ــانـ ــون
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة .بـهــذا املعنى،
فـ ــوز ث ــاب ــت ي ـعـ ّـب ــر ع ــن ت ـي ــار يـتـبـلــور
وي ـفــرض نـفـســه عـلــى الـحـيــاة الـعــامــة
في لبنان .هذا التيار يريد بناء دولة
مــدنـيــة ،واالن ـخ ــراط فــي ال ـشــأن الـعــام
ب ـع ـي ـدًا ع ــن الــزبــائ ـن ـيــة واملـحــاصـصــة
وأالعـيــب الطوائف ،وهــو يستند إلى
قاعدة واسعة من املهندسني الذين ال
عالقة لهم مع األحزاب وقوى السلطة
وليس لديهم مصالح تجمعهم بها».
ّأمــا الحزب الشيوعي اللبناني فرأى
أن «هذا الفوز يشكل محطة مهمة في
مسار الحركة الشعبية االعتراضية،
التي بدأت منذ سنوات في الحراكات
ال ـش ـع ـب ـيــة وامل ــدنـ ـي ــة ،وفـ ــي ن ـض ــاالت
ً
ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـقــاب ـيــة ،وصـ ــوال
إل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخ ـي ــرة،
وع ـل ــى ه ــذه امل ـس ـي ــرة أن تـسـتـمــر في
صعودها فــي كــل املـعــارك السياسية
اآلتية ملواجهة السلطة وتحقيق خرق
نوعي في النظام القائم».
من جهتهم ،تبادل أطــراف التحالف
الـ ـخـ ـم ــاس ــي االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ف ـ ــي ش ــأن
م ـســؤول ـيــة ك ــل طـ ــرف ع ــن ال ـهــزي ـمــة،
ووجهت أصابع االتهام الــى القوات
اللبنانية بتشطيب املرشح العوني
ونـ ـق ــض االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ــذي ت ــم بــرعــايــة
الحريري .فيما اتهم تيار املستقبل
التيار الوطني الحر بأنه ساهم في
إضعاف فرص الفوز بتوتير األجواء
بينه وب ــن ال ـقــوات اللبنانية وعــدم
االس ـت ـج ــاب ــة مل ـطــال ـب ـهــا إال ف ــي رب ــع
الساعة األخير.

املنطقة من حولنا تغلي .ويبدو أننا مقبلون على أوقات
عصيبة ،لكنها عصيبة على الجميع هذه املرة .وسواء قرر
العبونا املحليون تجاهل األمر ،أو غرقوا في تحليله ،فإن
األولوية ،اليوم ،تبقى إقرار قانون جديد لالنتخابات .وهي
ً
ابتداء من
مهمة ،سيكون منطلقها في مجلس الوزراء
اليوم ،قبل أن ننتقل الى جولة ثانية في املجلس النيابي ،ثم
إلى حيث املواجهة األكبر ،حول تاريخ االنتخابات ،ونوعية
التحالفات التي ستظل رهن نوعية نظام االقتراع الذي
ّ
سيقر.
الجميع يعرف مواقف الجميع .لم يعد هناك من أرانب معدةّ
للخروج من القبعات .وكل املناورات جرت .لكن العبًا واحدًا
ال تزال في يده البطاقة الحمراء هو الرئيس ميشال عون.
وفي مقدوره أن ّ
يصوب األمر ،أو أن يترك الجنون يمضي
الى ما يطابق جنون املنطقة ،فال تكون هناك انتخابات ،وال
من يحزنون.
والبطاقة الحمراء في يد الرئيس ليست لالستخدام من
أجل عدم حصول الفراغ أو التمديد للمجلس النيابي ،بل
هي فعالة ،حصرًا ،في مواجهة سعي الطبقة السياسية الى
التجديد لنفسها ،وخنق الحياة السياسية نهائيًا ،من خالل
صيغ لقوانني تمنع التغيير ،أو حتى االختراق .وهو أمر ما
كان ليكون قاسيًا الى هذا الحد لوال تورط التيار الوطني
الحر في طرح مشاريع قوانني ،ال تختلف في جوهرها عن

تحالف الحريري ــ باسيل يتلقى ضربات
في السياسة وقوانين االنتخابات
ومعركة في نقابة المهندسين
كل مشاريع القوى الطائفية املتحكمة بالبالد ،ما أحدث
صدمة عامة في البالد .وهي صدمة لم تقتصر على قوى
سياسية دون غيرها ،أو على جمهور دون غيره .وما زاد
الطني بلة املطالعة النظرية – األيديولوجية – التي قدمها
الوزير جبران باسيل في مقالته أول من أمس في «النهار»،
والتي دلت على خلفية فكرية وسياسية ملن يريد منع
املواطنني من التفاعل انتخابيًا ،وال يمانع التصويت الطائفي
الضيق ،ويتراجع بسهولة عن تأييد اعتماد النسبية الكاملة
ً
مدخال لتغيير حقيقي يفتح الباب أمام إصالح حقيقي
تحتاج إليه البالد.
لذلك ،لم يعد يوجد في لبنان سوى الرئيس عون من يقدر
على استخدام حق الفيتو ضد هذه املقترحات ،وما يعادلها
من قوانني املحادل السياسية أو الطائفية .وهو الوحيد القادر
على قلب الطاولة من دون مضاعفات سياسية ّ
مدمرة.
ومتى قرر الرئيس عون العودة الى تثبيت مطلب النسبية
الشاملة ،سيكتشف أن غالبية شعبية حقيقية تقف الى
جانبه ،وستكون أكثر حيوية وفعالية عندما تشعر بأن
في مركز القرار من ينظر الى الناس على أنهم مواطنون
متساوو الحقوق والواجبات ،وليسوا مصنفني بحسب
مذاهبهم وطوائفهم ومناطقهم وطبقاتهم االجتماعية.
وألن الشيء بالشيء يذكر ،فإن بيروت شهدت ،أول من
أمس ،استحقاقًا سياسيًا ومهنيًا ،له من النتائج ما يساعد
الرئيس عون ،على وجه الخصوص ،على ّ
تلمس واقع
الجمهور وحاجاته ورغباته .إذ إن انتخاب الناشط املعارض
للسلطة ،جاد ثابت ،نقيبًا للمهندسني في بيروت ،لم يكن
ً
عمال نقابيًا صافيًا ،بل كان فيه السياسي والنقابي واملهني
واملصلحي أيضًا .وهي العناصر ّ
املكونة لكل املعنيني
بقانون االنتخابات.
جاد ثابت ليس ناشطًا محايدًا .لديه رأيه السياسي
األقرب الى كتلة يتشارك فيها يساريون وليبراليون مع
مستقلني لديهم طموحاتهم املهنية والسياسية .ويقف
هؤالء ،اليوم ،في وجه ما يقوله الرئيس عون وحلفاؤه في

املقاومة واإلقليم .لكن للرجل صفاته التي ساعدت على
اختياره مرشحًا ملعارضي مرشحي أحزاب السلطة .كما
أن ترشيحه جاء بعد حصول توافقات وتنازالت هي األولى
من نوعها وحجمها وصالبتها ،بني املجموعات السياسية
واملهنية والقطاعية التي دعمته ،وهي نفسها التي لم
تنجح في التشارك ملواجهة استحقاقات أخرى ،من بينها
االنتخابات البلدية األخيرة.
ما حصل ،عمليًا ،هو أن الباب فتح أمام بروز عصبية مقاتلة
عند كتلة بشرية مجبولة بالسياسة ّ
والهم العام .قاد هؤالء
حراكًا مكثفًا دعمًا لثابت .ونجحوا في مد الجسور مع
أفراد آخرين من تيارات سياسية ،موفرين لهم املساعدة
لالنضمام الى هذا التجمع ،ومن دون النظر كثيرًا الى
األسباب ،بني إعجاب بشخص ثابت ،أو تعبيرًا عن ضيقهم
من إدارة حملة املرشح العوني بول نجم .وترافق ذلك مع
سلوك كيدي لقوى من أحزاب السلطة ،قررت التصويت الى
جانب ثابت ،كفعل احتجاج أو انتقام من اآلخرين.
لقد شهدت انتخابات نقابة املهندسني ،السبت ،مجموعة من
الظواهر الالفتة .بينها خذالن «القوات اللبنانية» ملرشح التيار
الوطني الحر ملنصب النقيب ،وتذكر النائب وليد جنبالط
ّ
صديقه الراحل عاصم سالم في اللحظة األخيرة ،وتفلت
أعضاء في قوى سياسية ،من التوجهات املعلنة لقواهم
السياسية ،وكل هؤالء ّ
صوتوا ملصلحة املرشح ثابت ،وربما
منحوه نحو ربع األصوات التي حصدها وفاز بها على
مرشح تحالف أحزاب السلطة بول نجم.
لماذا حصل ذلك؟
لقد حصل ذلك ألن ما تشهده البالد منذ انتخاب الرئيس
عون ،ال يمثل طموحات الساعني الى انطالقة قوية لقطار
التغيير .وألن عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة
تمت من دون أي محاسبة على املرحلة املاضية ،وفي ذلك
مؤشر على رغبة بعدم املحاسبة العامة .ثم بسبب تسويات
وصفقات ومحاصصات رافقت كل التعيينات اإلدارية
األمنية والعسكرية ،األمر الذي تسبب بإحباط كبير عند
املتفائلني بتغيير حقيقي .وجاءت الطامة الكبرى في التفاهم
بني سعد الحريري وجبران باسيل ،على السير في قانون
انتخابي ،كله طائفية ومذهبية وإقصاء واستحواذ ،ومن
تحته ومن فوقه تعقد الصفقات الكبرى على كيفية إدارة
الدولة الحقًا.
عمليًا ،أتيح للمعارضني لهذه الثنائية ،وللمتضررين منها،
سواء من أهل السلطة نفسها ،أو من الجمهور ،أن يعبروا
في موقعة نقابية ـ ـ سياسية ،عن احتجاجهم الكبير .وهو
احتجاج ليس بإمكان املجتمعني اليوم في مجلس الوزراء
تجاهله .كما ال يطلب أحد منهم املبالغة في تصوير حجمه.
والتوجه مباشرة الى الرئيس عون ،سببه أنه الوحيد الذي
يملك كامل هوامشه التي تجعله ينظر الى ما جرى في نقابة
املهندسني على أنه جرس إنذار قوي .وكل مكابرة ،أو إنكار،
يعني دفع الناس نحو مواجهة قاسية مع فرقة النصابني
املتحكمني بالبالد ،وإذا ما تجاهلها الرئيس عون ،نكون أمام
مشكلة كبرى.
قد يكون أخيرًا ،لفت انتباه للرئيس عون ،الى قدرته على
النظر الى األمور من فوق الحشد السياسي في مجلس
الوزراء ،والتمسك بهذه الحفنة من املهنيني الذين رفعوا
صوتهم ،بأغلبية مخلصة وأقلية مخادعة ،والعمل على فتح
الباب أمامهم ليشاركوا في أكبر تغيير حقيقي تحتاج إليه
البالد .ولن يتأخر الوقت حتى يكتشف عون أن لديه بني
الناس حزبًا أكبر من كل األحزاب والتيارات.
هذا الفريق يحتاج الى مساعدة في إظهار قوته ،وفي تعزيز
الحافزية عند من يشبهه في بقية البالد .واملتاح اآلن،
لتحقيق ذلك ،حصرًا ،إقرار قانون يعتمد النسبية الشاملة.
وهنا بيت القصيد.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
 :IDMال ّ
نتجسس
ورد في في "األخبار" ( 7نيسان
)2017خ ـب ــر تـحــت ع ـنــوان "األخ
ً
األكبر يراقبنا" جاء فيه نقال عن
بعض املصادر ان شركة )IDM
)IncoNet Data Management
تمتلك اجهزة وبــرامــج يمكنها
ال ـت ـج ـس ــس ع ـل ــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن،
وتـ ــوحـ ــي ب ـ ــأن ش ــرك ـت ـن ــا ت ـقــوم
 IDMان تنفي
بذلك .يهم شركة ً
ً
هذه املعلومات جملة وتفصيال
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد عـ ـ ـ ــدم إمـ ـت ــاكـ ـه ــا اي ــة
اج ـه ــزة او ب ــرام ــج تـجـســس من
اي نوع كانت ،وإحترامها التام
واملطلق والدائم لسرية وحرية
ت ـب ــادل امل ـع ـلــومــات عـبــر انظمة
اإلنترنت التي تقوم بتشغيلها،
ولـ ـلـ ـق ــوان ــن امل ــرعـ ـي ــة اإلجـ ـ ـ ــراء،
الفتني اإلنتباه الى دور شركتنا
املعروف في صون هذه السرية
وصــون خصوصية املشتركني
حتى في األيام الصعبة.
مارون الشماس
رئيس مجلس االدارة المدير العام

♦♦♦

الفرصة األخيرة
أيام قليلة تفصلنا عن منعطف
خ ـط ـي ــر يـ ـم ــر عـ ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ــن
ً
الـ ـ ــذيـ ـ ــن عـ ـ ــانـ ـ ــوا ط ـ ـ ــوي ـ ـ ــا ،ومـ ــا
زال ـ ــوا ،م ــن مــراه ـقــات وم ــزي ــدات
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ال ـط ــائ ـف ـي ــن عـبــر
ال ـق ــوان ــن االن ـت ـخــاب ـيــة الـبــالـيــة
م ـن ــذ االسـ ـتـ ـق ــال ح ّـت ــى الـ ـي ــوم.
وه ــا ه ــم ال ـي ــوم ي ـمــنــون النفس
ب ـ ـقـ ــانـ ــون مـ ـخـ ـتـ ـل ــط ه ـ ـجـ ــن او
ت ـمــديــد ي ـق ــال ب ــأن ــه ت ـق ـنــي ،هــذا
اذا ل ــم ي ـكــن سـتـيـنـيــا أو فــراغــا
مجهول املصير ينذر باحتصار
جماعي.
والحق يقال ّ إن غالبية الشعب
اللبناني يمني النفس بقانون
ن ـس ـبــي ك ــام ــل لـ ــدائـ ــرة واحـ ـ ــدة.
وب ـ ـمـ ــا أن الـ ـشـ ـع ــب دائـ ـ ـم ـ ــا هــو
امل ـ ـظ ـ ـلـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذه ال ـط ـب ـق ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلل ـت ـف ــاف ـي ــة ت ـجــاه
مصالحها ومـقــاســاتـهــا ،وبما
ً
أن ك ــأ م ــن ال ـس ـتــن وال ـت ـمــديــد
وال ـف ــراغ مــرفــوض ظــاهــريــا من
ال ـج ـم ـي ــع ،ك ــذل ــك فـ ــإن املـخـتـلــط
ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـ ـكـ ــون م ــرف ــوض ــا
مل ــا ف ـيــه م ــن ت ـكــريــس للطائفية
وامل ـ ـحـ ــاص ـ ـصـ ــة ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـع ــدم
شرعيته ودستوريته.
وأن األوان ل ـ ـي ـ ـقـ ــول ف ـخ ــام ــة
الــرئـيــس كلمته ومــوقـفــه تجاه
هــرطـقــات مــا سـبــق .لقد اجتهد
الجميع عنتريا لتقطيع الوقت
وم ـ ـ ــرور امل ـ ـح ـ ــذور ،ورغ ـ ـ ــم ذل ــك
ف ــإن ــه ث ـم ــة م ـخ ــرج ــا ق ــد يــرضــي
الـجـمـيــع ول ــو عـلــى مـضــض من
خـ ــال دوائـ ـ ــر وس ـط ــى لنسبية
ك ــامـ ـل ــة ح ـ ـ ــازت عـ ـل ــى مـ ــا ي ـب ــدو
ع ـل ــى ت ــأي ـي ــد ك ـت ــل وازنـ ـ ـ ــة .وم ــن
هـنــا اق ـتــرح كـنــاخــب لبناني أن
ي ـق ـســم الـ ـق ــان ــون ال ـ ــى  9دوائ ـ ــر
وه ــي :محافظة ب ـيــروت (دائ ــرة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة) ،م ـح ــاف ـظ ــة ال ـج ـن ــوب
(دائرة واحدة)،
مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة (دائـ ـ ـ ـ ــرة
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة) ،مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـبـ ـق ــاع
(دائ ـ ــرت ـ ــان) ،م ـحــاف ـظــة ال ـش ـمــال
(دائرتان) ،محافظة جبل لبنان
(دائرتان).
وهـ ـ ـك ـ ــذا ت ـ ـكـ ــون ه ـ ــذه ال ـف ــرص ــة
االخ ـ ـيـ ــرة ق ـب ــل س ـق ــوط الـهـيـكــل
واس ـت ـش ــراء ال ـفــوضــى وح ــدوث
االنهيار.
عباس حيوك ـــ عيتا الشعب

المشهد السياسي

أزمة قانون االنتخاب :ال نتائج
إيجابية للقاء حزب الله ــ عون
ينتقل اليوم النقاش حول
قانون االنتخابات إلى طاولة
مجلس الوزراء ،في ظل
عدم حصول خرق كبير
على جبهة الحليفين ،حزب
الله والتيار الوطني الحر.
ّ
يستمر الرئيس
في المقابل،
سعد الحريري في مفاجأة
خصومه وحلفائه ،إيجابًا،
مبلغًا الجميع أنه مع
النسبية مهما كان شكل
الدوائر
ســاعــات ويلتئم مجلس الـ ــوزراء ،في
مـحــاولــة لــاتـفــاق عـلــى قــانــون جديد
لالنتخابات النيابية .حتى الساعة،
ّ
ال ي ـب ــدو أن ال ـج ـه ــود ن ـج ـحــت .كــذلــك
ّ
فــإن األسباب التي حالت سابقًا دون
تنتف.
االتفاق على مشروع جديد ،لم
ِ
ّ
تتشبث أكثر فأكثر
القوى السياسية
بمواقفها .رئيس التيار الوطني الحر
ي ـصـ ّـر عـلــى رف ــض الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة،
م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت ت ـق ـس ـي ـم ــات الـ ـ ــدوائـ ـ ــر،
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عـ ـ ــن مـ ـش ــروع ــه
(امل ـخ ـت ـل ــط ب ــن ال ـت ـص ــوي ــت األكـ ـث ــري
الـطــائـفــي والـنـسـبــي امل ـقـ َّـيــد) ،رغ ــم كل
م ــا ف ـي ــه م ــن ع ـي ــوب (ت ــوس ـي ــع دوائـ ــر
قانون «الستني» مع جعل التصويت
فـيـهــا طــائـفـيــا ،وت ـفــريــغ الـنـسـبـيــة من
مضمونها عبر حشر الصوت الطائفي
في القضاء) .في املقابل ،يرفض حزب
الله السير بمشروع باسيل ،إال إذا تم
األخذ بمالحظاته ،والتي ّ
تنص بشكل
أســاســي عـلــى أن ت ـكــون الـنـسـبـيــة في
املشروع قائمة على الدائرة الواحدة،
وت ـحــريــر ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي .تـيــار
املـسـتـقـبــل ،أي ـض ــا ،ل ــن يـسـيــر بـقــانــون
ّ
ب ــاس ـي ــل .وق ـ ــد ع ـل ـمــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن
ّ
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري أبـ ـل ــغ ك ــل
ّ
القوى السياسية أن تياره يقبل إقرار
قانون لالنتخابات قائم على النسبية

وفــق لبنان دائ ــرة واح ــدة ،أو ُم ّ
قسمة
على ّ
ست دوائر ،أو تسع دوائر« ،وهو
ّ
سـيـعـمــل ع ـلــى إق ـن ــاع ك ــل املـعـتــرضــن
ب ـه ــذا الـ ـق ــان ــون» .أمـ ــام ح ــال ــة ان ـس ـ َّـداد
الـخـيــارات ه ــذه ،تتجه الـقــوى املمثلة
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
اليوم ،ملحاولة التوصل في ثالثة أيام
ُ
(الجلسات ستعقد اليوم وغـدًا وبعد
غــد) إلــى مــا عجزت عــن التوصل إليه
ف ــي سـبــع س ـن ــوات .وم ـمــا زاد االم ــور
تعقيدًا ،عدم التمكن من فتح ثغرة في
جدار األزمة ،رغم االجتماع الذي ُع ِقد
في بعبدا أمــس ،بني الرئيس ميشال
عون والوزير باسيل من جهة ،ووفد
رف ـي ــع امل ـس ـتــوى م ــن ح ــزب ال ـل ــه ،ضـ ّـم
نائب األمني العام لحزب الله ،الشيخ
نـعـيــم قــاســم ،وع ـضــو ش ــورى الـحــزب
ال ـح ــاج ح ـســن خ ـل ـيــل ،ورئ ـي ــس كتلة
الــوفــاء للمقاومة الـنــائــب محمد رعد
(هـ ــو ع ـضــو ش ـ ــورى أيـ ـض ــا) ورئ ـيــس
وحدة االرتباط والتنسيق في الحزب
الحاج وفيق صفا .وكــان منتظرًا من
اللقاء فتح الباب أمام إمكان التوصل
إلـ ــى ت ــواف ــق ع ـل ــى ق ــان ــون ان ـت ـخــابــي؛
فحزب الله ال يــزال يدعو إلــى اعتماد
النسبية الـكــامـلــة ،بـصــرف النظر عن
ال ـ ــدوائ ـ ــر .وه ـ ــذا امل ـط ـلــب كـ ــان ش ـعــارًا
يــرفـعــه الـعـمــاد ع ــون ،ط ــوال الـسـنــوات
امل ــاض ـي ــة .كــذلــك ف ــإن ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر ،حتى أسابيع قليلة خلت ،كان
ُ
يـطــرح النسبية كلما «ز ِرك» بـســؤال
ً
عــن سبب ّ
تمسكه باملختلط .وفضال
عن التصريحات العلنية ،فــإن التيار
سبق أن «انتزع» من القوى املسيحية

الحريري :مع
النسبية في لبنان
دائرة واحدة ،أو  6دوائر،
أو  9دوائر

ال ـتــي اجـتـمـعــت ف ــي ب ـكــركــي ،ب ــدءًا من
عـ ـ ــام  ،2012م ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى مـ ـش ــروع
قانون يعتمد النسبية ،في  15دائرة.
وعـ ّـد التيار موافقة الـقــوات اللبنانية
وال ـك ـت ــائ ــب ال ـل ـب ـنــان ـيــة وتـ ـي ــار املـ ــردة
على مـشــروع قــانــون يعتمد النسبية
الكاملة ،انـتـصــارًا كبيرًا لــه .لكن ذلك
لــم يـحــل دون تــراجــع الـتـيــار عــن هــذا
املطلب اإلصالحي.
ف ــي اج ـت ـمــاع أمـ ــس ،بـحـســب م ـصــادر
في  8آذار ،نقل وفد حزب الله تحيات
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله إلى العماد عون ،وثنائه على
م ــواق ــف ع ــون األخـ ـي ــرة .وب ـعــد عــرض
ل ـل ـش ــؤون ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وخ ــاص ــة في
سوريا بعد العدوان األميركي االخير،
جــرى بحث مسألة قــانــون االنتخاب.
ّ
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـط ــرف ــان م ـت ــان ــة ت ـحــال ـف ـه ـمــا،
ب ـصــرف الـنـظــر عــن اخـتــافـهـمــا حــول
قــانــون االن ـت ـخــاب .وك ــرر وف ــد الـحــزب
م ــاح ـظ ــات ــه ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع ب ــاس ـي ــل،
م ـجــددًا التمسك بالنسبية الشاملة.
وفـيـمــا لــم يـخــرج مــن ع ــون أي موقف
ّ
سـلـبــي م ــن ك ــام وف ــد الـ ـح ــزب ،تــولــى
الوزير جبران باسيل الرد ،ليعيد ّعلى
مسامع الوفد الحليف أسباب تحفظه
عـلــى النسبية .وف ــي محصلة الـلـقــاء،
لم يتم التوصل إلى قواسم مشتركة،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
التوافق .وعلمت «األخبار» أن باسيل
زار ،بـعــد م ـغ ــادرة وف ــد ال ـحــزب قصر
ب ـع ـبــدا ،الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري في
منزله بوادي أبو جميل.
وكــان حــزب الله قــد جــدد أمــس ،علنًا،
موقفه من النسبية ،على لسان النائب
حسن فضل الله ،الذي رأى أن «علينا
أن نـقــوم بـخـطــوة حقيقية إصالحية
فــي الـبـلــد ،وه ــذه الـخـطــوة تـجـعــل كل
مــرشــح لــانـتـخــابــات النيابية معنيًا
ب ـك ــل صـ ـ ــوت ،وبـ ـه ــذا ن ـل ـغــي املـ ـح ــادل
والـطــريـقــة املعتمدة منذ عــام .»1992
وقال إن نظرة حزب الله في ما ّ
خص
ُ
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات «ســن ـقــدم ـهــا في
جلسة مجلس ال ـ ــوزراء .ونـحــن لسنا
مـتـمـ ّـسـكــن بصيغة م ـحــددة لتقسيم
ّ
متمسكون بالنسبية
الدوائر ،بل نحن
الكاملة .يجب اعتماد قاعدة التفاهم

والتوافق إلنجاز القانون االنتخابي،
ألن تركيبة البلد تفرض ذلــك .ونحن
لم نتعامل في أي يوم من األيــام على
قــاعــدة أك ـثــريــة عــدديــة فــي مــا يخص
القضايا األساسية املتعلقة بانتظام
السلطة وبــال ـقــرارات األســاسـيــة على
مستوى السلطة في لبنان ،بل نتعامل
معها على قاعدة التفاهم والتوافق».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ــف ف ـض ــل ال ـلــه
ع ـ ــن اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ل ـ ـقـ ــانـ ــون ف ـ ــي م ـج ـلــس
ال ـن ــواب ُي ـلــزم مــن يـتـقــاضــون االم ــوال
العامة بكشف حساباتهم املصرفية،
وح ـســابــات أف ــراد عــائــاتـهــم ،عـلــى أن
ي ـك ــون لـلـمــواطـنــن ووس ــائ ــل اإلع ــام
الحق في االطــاع عليها .ورأى فضل
الله أن «املوقف الرسمي اللبناني في
ما يتعلق بالعدوان األميركي األخير
الــذي تعرضت له سوريا ،يفترض أن
ّ
تعبر عنه الحكومة الـتــي لــم تجتمع
ً
أص ـ ـ ــا ل ـت ــأخ ــذ قـ ـ ـ ــرارًا فـ ــي ذل ـ ـ ــك)...( ،

تقرير

نزيف عين الحلوة مستمر :هل تنجح «فتح» أم
ُ
لم تفلح الوساطات
المبذولة في وقف
القتال في عين الحلوة.
ُر ِفض عرض بالل بدر تسليم
سالحه للقوى
َ َ
اإلسالمية َ ْ
والتواري عن األنظار ،وركِّزت
«فتح» بين اثنتينّ :إما ُيسلم
األصولي اإلسالمي نفسه
ّ
يستمر القتال ُلي ُقتل
أو
ُ
أو يعتقل .ما هو أفق
المعركة؟ وهل ستنجح
فتح أم يصمد بدر؟ ومن
يكون هذا الشاب الذي يكاد
ُيحرق المخيم ألجله؟

رضوان مرتضى
لم يهدأ «عــن الحلوة» .ليله استحال
ن ـ ـ ـهـ ـ ــارًا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات الـ ـت ــي
ُ
خدمت فيها القذائف الصاروخية.
ُاست ِ
قـ ـت ــل م ــا ال ي ـق ــل ع ــن س ـت ــة أش ـخ ــاص
ً
وناهز عديد الجرحى األربعني ،فضال
عن عشرات املنازل واملحال التي ُد ِّمرت
ُ
حرقت ،فيما يقبع مئة ألف أو يزيد
وأ ِ
من قاطنيه في أسر املتحاربني .الخبر
ًّ
ب ــات مـ ـم ــا ،رغ ــم أن األب ــري ــاء ه ــم من
ُيـقـتـلــون وي ـت ـض ــررون .وتـتـســع دائ ــرة
الـضــرر لتشمل مدينة صـيــدا ،ومعها
ط ــري ــق ب ـي ــروت ـ ـ ـ ال ـج ـن ــوب .وك ـم ــا في
ُ
كــل م ــرة ،ي ـقــال إن ه ــذه املـ ـ ّـرة ال تشبه
ّ
سابقاتها .إال أن الـثــابــت الــوحـيــد أن
ح ــرك ــة ف ـتــح أخ ـف ـقــت ف ــي إن ـه ــاء حــالــة
األص ــول ــي اإلس ــام ــي ب ــال ب ــدر حتى
اآلن ،ول ــم ُيسعفها الــوقــت فــي فكفكة
حــالـتــه امل ـت ـش ــددة ،لكنها ق ـ ــادرة على
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي املـ ـع ــرك ــة .وال ـع ـن ــوان
ِّ
العريض اليوم :سلموا بالل أو تستمر
الـحــرب .خالصة تختصر مستجدات

االشـتـبــاكــات املـسـتـعــرة مـنــذ أي ــام بني
حــركــة فـتــح وال ـق ـ ّـوة األمـنـيــة مــن جهة
وج ـم ــاع ــة األص ــول ــي اإلس ــام ــي بــال
ب ــدر ،ال سـيـمــا بـعــد فـشــل الــوســاطــات
التي ُبذلت لوقف إطــاق النار ،والتي
ُ
ت ـ ِّـوج ــت ب ـم ـب ــادرة ل ـل ـقــوى اإلســام ـيــة
ّ
تفيد بتعهد بالل بدر بتسليم سالحه
وفـكـفـكــة مـجـمــوعـتــه ،ثــم ال ـت ــواري عن
األن ـظ ــار بـشـكــل كــامــل .ه ــذا ال ـطــرح لم
تستسغه «حركة فتح».
تـبــدو املعركة الـيــوم محاولة لتثبيت
الـشــرعـيــة األمـنـيــة للفصائل املعترف
بها من قبل الدولة اللبنانية (منظمة
الـتـحــريــر وال ـت ـحــالــف واإلس ــام ـي ــن)،
ف ـ ــي وج ـ ـ ــه املـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
َ
لتنظيمي الـقــاعــدة و«الــدولــة
التابعة
اإلسالمية» ،أو املتأثرة بهما .ومن هنا
تأتي ّ
حدة املعارك ،وعدم توقفها حتى
فجر اليوم .كذلك ،فإن للمعركة وجهًا
آخر :تريد حركة فتح أن ّ
توجه رسالة
إلــى الجميع ،داخ ــل املخيم وخــارجــه،
للقول إنها ،رغم انقساماتها ،صاحبة
اليد العليا في عاصمة الشتات .وعلى

ال ـض ـفــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ي ـ ــزال الـتـعــامــل
مــع املخيم أمنيًا ،بعيدًا عــن ّ
أي جهد
سياسي .الجيش يـعــزز حـضــوره في
عــاص ـمــة ال ـج ـن ــوب ،وي ــرف ــع مـسـتــوى
ت ـن ـس ـي ـقــه م ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــي ت ـقــاتــل
ّ
ويسهل لها حصولها
مجموعة بــدر،
على الدعم من املخيمات األخرى .هنا
أي ـض ــا ي ــري ــد ال ـج ـيــش ل ـل ـقــوة األمـنـيــة
املشتركة (املدعومة من كافة الفصائل)
أن تنجح فــي مهمتها ،إلب ـعــاد شبح
سيطرة «داعش» وأخواته عن املخيم.
ّ
وكـ ـس ــر ش ــوك ــة ب ـ ــال بـ ـ ــدرُ ،ي ـف ـ ِـه ــم ك ــل
املطلوبني أن املخيم لم يعد مكانًا آمنًا
لهم.
قــائــد األم ــن الــوطـنــي الفلسطيني في
لـبـنــان ال ـل ــواء صـبـحــي أب ــو ع ــرب قــال
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»« :ال نـ ـف ــاوض م ــع ب ــال
بدر .ال حل إال بتسليم نفسه وإال فإن
املعركة مستمرة» .وفــي هــذا السياق،
رأى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي الـ ـفـ ـتـ ـح ــاوي (جـ ـن ــاح
محمد دحــان) محمود عيسى امللقب
بـ«اللينو» ،في اتصال مع «األخبار»،
ّ
أن «ال ـكــام عــن مـنــح ب ــال ب ــدر فرصة
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ُ
كيف تصبح قوى األمن مؤسسة
غير قابلة للمحاصصة؟
عمر نشابة
لم يكن
سلبيًا،
عون ّ
فيما تولى
باسيل الرد
على «الوفد
الحليف»
(داالتي
ونهرا)

وبالتالي فإن املواقف التي صدرت عن
رسميني داخــل الحكومة هي ال ّ
تعبر
عــن مــوقــف الــدولــة اللبنانية ،وهناك
ب ـيــان وزاري يـجــب ع ـلــى الـجـمـيــع أن
ينضبط ب ــه ،وأم ــا مــن يــريــد أن يقول
موقفه فليقله فــي إط ــار حــزبــه ،ولكن
عـنــدمــا ن ـقــول إن الـحـكــومــة تـعـ ّـبــر عن
م ــوق ـف ـه ــا ،ف ـه ــي ت ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ب ـع ــد أن
تجتمع وبعد أن تقرأ بيانها الوزاري
لترى ما فيه .ومن وجهة نظرنا ،فإن
املــوقــف الـطـبـيـعــي هــو ب ــإدان ــة ع ــدوان
على شعب وعلى دولــة من قبل دولة
أجنبية معتدية هي الواليات املتحدة
األميركية».
من جهته ،قال عضو املجلس املركزي
ف ــي ح ــزب ال ـلــه ال ـش ـيــخ نـبـيــل ق ــاووق
ّ
إن «مـســار قــانــون االنـتـخــابــات يسير
ّ
م ــن ســيــئ إل ــى أسـ ــوأ ،واألزم ـ ــة حــولــه
تـ ـ ــزداد ص ـعــوبــة وت ـع ـق ـي ـدًا ،ال سيما
أن بـعــض ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ال تــزال

ت ـغ ــام ــر وت ـ ـ ـ ــراوغ وت ـ ـنـ ــاور وال تـعـبــأ
ّ
بمصير البلد» .وأكـ ّـد أن عالقة حزب
الـ ـل ــه «ب ـح ـل ـف ــائ ــه ج ـم ـي ـع ــا ،ال سـيـمــا
بـحــركــة أم ــل وال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر،
ه ــي عــاقــة ثــابـتــة وراس ـخ ــة وأصـلــب
ّ
مــن أن يهزها النقاش حــول القانون
االنتخابي الجديد .والذين يراهنون
على التباعد واالختالف على قانون
االن ـت ـخــاب ب ــن ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه،
ف ــإنـ ـه ــم ل ـ ــن ي ـ ـح ـ ـصـ ــدوا إال ال ـخ ـي ـب ــة
والحسرة».
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،زار ال ـقــائــم بــأعـمــال
ال ـس ـفــارة ال ـس ـعــوديــة ول ـيــد الـبـخــاري
الــوزيــر السابق عبد الرحيم مــراد في
شـتــوره .ورأى مــراد «ض ــرورة تكثيف
الخدمات واملشاريع في قرى البقاع»،
مثنيًا على «ال ــدور التاريخي ململكة
ال ـخ ـي ــر فـ ــي م ــواق ـف ـه ــا تـ ـج ــاه ل ـب ـن ــان،
وال ـق ـضــايــا الـعــربـيــة واالن ـســان ـيــة في
املنطقة».

في كل مرة يتولى فيها شخص ما اإلدارة العامة لقوى األمن
الداخلي أو وحدة من وحداتها أو شعبة أو فرع أو قسم ،يجري
التداول بانحيازه الطائفي واملذهبي والسياسي .يعود ذلك إلى
دخول التعيينات والتشكيالت في هذه املؤسسة ،كما في غيرها
من مؤسسات الدولة ،في بازار املحاصصة بني مختلف القوى
الفئوية في لبنان.
لكن السجال في التأثيرات السلبية لذلك بعمل أكبر مؤسسات
الضابطة العدلية في لبنان قد يختلف عن السجال في باقي
املؤسسات .إذ إنه يتناول التدخالت البوليسية في العمل
السياسي.
جرت العادة أن ينتهي السجال باالتفاق على تسوية تضمن
عدالة املحاصصة وتكفل االستقرار األمني والسياسي .لكن،
بينما يبدو ذلك مخرجًا مناسبًا في إطار تثبيت الوفاق الوطني،
ُي ّ
عد أيضًا تراجعًا في حسن إدارة املؤسسات وتطوير عملها
لخدمة الناس والدولة.
كيف تصبح قوى األمن مؤسسة غير قابلة للمحاصصة؟ وهل
يمكن أن تلعب التشريعات دورًا مفصليًا في تحصينها من
التدخالت السياسية؟
استمعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في البرملان ،في جلسة
عقدت يوم  3نيسان الجاري ،إلى رأي ممثل املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي الرافض القتراح تعديل القانون رقم ( 17قانون
تنظيم قوى األمن الداخلي) ،بحجة أن املديرية في صدد وضع
«مشروع قانون متكامل لتعديل القانون بمجمله ،وهو في طور
املناقشة في مجلس قيادة قوى األمن ،وستحيله على وزارة
الداخلية» .القانون  17صدر منذ  27عامًا (عام  ،)1990وقد ال
يختلف اثنان على وجوب تحديثه .لكن ،هل يمكن أن يحصن
القانون جديد املؤسسة من أي تدخالت سياسية وطائفية في
تشكيالت ضباطها وفي سير عملها؟
الجواب على هذا السؤال يستدعي مراجعة مفهوم العمل
املؤسساتي لقوى إنفاذ القانون في لبنان ،وإعادة تحديد
منهجيات تنفيذ املهمات وتنظيم العالقة بني الرئيس واملرؤوس،
وتطوير هوية رجال ونساء الضابطة العدلية بهدف إعادة ثقة
الناس بعملهم .لن ندخل في بحث فلسفي حول أهمية ذلك
في إطار العقد االجتماعي بني املواطنني والدولة ،لكن ال بد من
اإلشارة إلى أن مصدر سلطة الدولة ينتج من جودة الخدمات التي
تقدمها للناس ال من استعراضات العسكر والقوى «الضاربة»
التي ال تقوى على البعض وتتمادى أحيانًا في محاوالت ترهيب
آخرين.
السبيل الوحيد لتحصني قوى األمن الداخلي من التدخالت
السياسية والطائفية واملذهبية هو تحويلها إلى مؤسسة
تعمل وفق قانون حديث يكفل عدم انحياز ضباطها،
ويحرمهم التواصل مع القوى الفئوية على تنوعها ،ويجعل
مقتضيات القانون أساسًا لتنفيذ املهمات ،وال يمكن تجاوزه

مهما تعاظم الضغط وأيًا يكن مصدره.
قد يتحقق ذلك من خالل تعديل قانون تنظيم قوى األمن
الداخلي استنادًا إلى سبعة مبادئ أساسية:
ً
ُ
أوال ،تعديل املواد التي «تخضع» املؤسسة لشخص واحد
مهما عال شأنه وأيًا يكن منصبه .املؤسسة ال «تخضع» إألا
ملقتضيات الدستور والقانون ،وال يجوز أن «تخضع» لتوجهات
الوزير السياسية وانحيازه إلى جهة على حساب أخرى .أما
اإلدارة العامة فتعود إلى املدير وإلى مجلس قيادة املؤسسة
بموجب قواعد يحددها القانون في إطار دواعي تنفيذ املهمات.
وبما أنها مؤسسة إجرائية فهي تتبع من خالل ممثلها ،وزير
الداخلية ،لسلطة مجلس الوزراء مجتمعًا.
ثانيًا ،تغيير تنظيم املؤسسة وهيكليتها من تنظيم تطغى عليه
القواعد العسكرية في اإلمرة والترقية واألداء إلى تنظيم مدني
خدماتي تحكمه التخصصية واملهنية واالحتراف .تلغى بالتالي
الترقية ً
بناء على األقدمية ُويعتمد نظام ترقية بحسب الكفاءة
واإلنجازات.
ثالثًا ،انتقال قوى األمن من األداء السلطوي الذي يعتمد قوة
السالح وسطوة الترهيب الحربي إلى األداء املدني املحترف
واملتخصص الذي يعتمد فن التخاطب وتكنولوجيا املعلومات
وقوة املعرفة على حساب العضالت والسالح اللذين يبقيان من
ُ
اختصاص مجموعات تدخل تستدعى استثنائيًا وحيث يلزم
األمر.
رابعًا ،تحديد عقوبة التسريح من املؤسسة تتبعها املالحقة
القضائية بحق كل ضابط أو رتيب أو عنصر يتجاوز
املحظورات املذكورة في القانون  ،17خصوصًا لناحية «تعاطي
السياسة» و»حضور االجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية
واالنتخابية» ،والتشدد في مراقبة جميع الضباط.
ّ
تصرف
خامسًا ،إخضاع «املصاريف السرية» التي توضع في
املدير العام ملراقبة ديوان املحاسبة أو لتدقيق لجنة نيابية
خاصة كما هو معمول في الدول املتقدمة .إذ إن أموال الخزينة
ال يجوز أن يكون لشخص واحد حق التصرف بها في أي نظام
ديمقراطي ،وينبغي التدقيق في كيفية صرفها.
سادسًا ،التركيز على التطوير املهني والتجهيز اإللكتروني
ملختلف الوحدات وربطها بشبكة آمنة لتبادل املعلومات .وتحويل
معهد التدريب في قوى األمن الداخلي إلى جامعة للعلوم األمنية،
والتخلي عن التدريب العسكري لضباط قوى األمن في املدرسة
الحربية .فالحروب ليست من وظائف الضابطة العدلية وال من
ً
اختصاصها أصال.
سابعًا ،فصل املفتشية العامة لقوى األمن الداخلي عن مجلس
قيادتها .فال يمكن املفتش العام أن يقوم بمهماته من دون أن
ً
يكون مستقال عن إدارة املؤسسة.
أخيرًا ،ال بد من التنويه بالجهود التي يبذلها العديد من ضباط
قوى األمن الداخلي ورتبائها وعناصرها في تحسني الخدمة
وتطوير األداء .ويعود الفضل إلى املبادرات الفردية التي ال بد من
وضعها في إطار اإلصالح املؤسساتي املطلوب.

يصمد بدر؟
ّ
ُليسلم سالحه وي ـتــوارى عــن األنظار
ٌ
كالم ُخطير .وجع ساعة وال كل ساعة.
لقد ف ِتحت املعركة ويجب أن تستمر
لتصل إلــى خواتيمها» .ورأى اللينو
أن «وق ــف إط ــاق ال ـنـ ّـار مــرفــوض ولــو
س ـقــط  ٥٠ش ـه ـي ـدًا م ــن ــا» .وق ــد أبـلـغــت
ّ
مـصــادر «فـتــح» جميع املـفــاوضــن أن
ُ
ـرج ــم ذلــك
الـ ـق ــرار بــالـحـســم ن ـهــائــي .ت ـ ِ
بــاش ـتــداد ضـ ــراوة امل ـع ــارك لـيــل أمــس.
ّ
ّ
«مجرد طرح
ورأت مصادر «فتح» أن
ً
بقايا الشباب املسلم حال كهذا يعني
ّ
أن هـنــاك حــالــة إح ـبــاط وت ــراج ــع لــدى
ّ
مجموعة ب ــال ب ــدر» ،مـشـيــرة إل ــى أن
«م ــزي ـدًا مــن الـضـغــط ممكن أن يــؤدي
ِّ
إلى أن ُيسلم نفسه» .وبحسب مصادر
ّ
ف ـتــح ،فـ ــإن «ال ـش ـب ــاب املـسـلــم أنفسهم
ّ
ً
حلوا ّ
تجمعهم أصال لرفع الغطاء عن
بدر» .أما عن سبب اندالع االشتباكات،
ّ
فذكرت مصادر «حركة فتح» أن بالل
ّ
ب ــدر طــالــب ال ـقـ ّـوة األمـنـيــة بــدفــع خــوة
ق ــدره ــا  ٣٠أل ــف دوالر كــدف ـعــة أول ــى،
ث ــم مـبـلــغ ع ـش ــرة آالف دوالر شـهــريــا
للسماح للقوة األمنية باالنتشار في

ّ
ّ
حيه .وملا رفض الضابط املسؤول عن
ّ
القوة األمنية عرضه ،رد شباب بالل
بــدر بــإطــاق الـنــار عليها لطردها من
حــي ال ـط ـيــري .غـيــر ّأن م ـصــدرًا ّ
مقربًا
ّ
من بدر ذكر لـ«األخبار» أن بالل طالب
ال ـ ـقـ ـ ّـوة األم ـن ـي ــة ب ــدف ــع ال ـت ـعــوي ـضــات
ل ـل ـم ـت ـض ــرري ــن جـ ـ ـ ـ ـ ّـراء االشـ ـتـ ـب ــاك ــات
ّ
األخـ ـي ــرة ،إال أن أح ــد ع ـنــاصــر ال ـقـ ّـوة
ّ
األمـنـيــة م .ف ،.امل ـق ــرب مــن «الـلـيـنــو»،
بـ ــادر ب ــإط ــاق ال ـن ــار عـلــى املـجـمــوعــة،
فــانــدل ـعــت االش ـت ـب ــاك ــات .ورغـ ــم ت ـبـ ّـرؤ
القوى اإلسالمية ّ
مما اقترفه بــدر ،إال
ّ
أن مـصــادر «الـشـبــاب املـسـلــم» رأت أن
ّ
«رد الـفـعــل ج ــاء مـبــالـغــا فـيــه مــن قبل
ّ
حركة فتح» ،ورأت أن «الخطأ ًالصغير
ُي ّ
كبر لإليحاء بأن هناك خطأ كبيرًا».
ّ
ونقل املصدر اإلسالمي أن «مهاجمة
ب ـ ــال ب ـ ــدر ف ــي داره وح ـ ّـي ــه م ــن دون
إعطائه فرصة لالنسحاب ستدفع به
ّ
لالستماتة في القتال» ،مشيرًا إلى أن
«الغاية من افتعال االشتباكات األمنية
املتكررة تدمير املخيم وتهجير أهله
خدمة ألجندات خارجية».

مغالطات كهربائية
ّ
ذكرت مصادر تقنية مطلعة أن ما ذكر على لسان بعض النواب أخيرًا ،عن أن سعر إنتاج الكهرباء
من بواخر الطاقة التركية في لبنان هو االعلى عامليًا ،مقارنة بغيره من البلدان التي تعمل فيها
شركة «كارادينيز» ،أمر غير صحيح ،بل هو األرخص.
وأشارت املصادر إلى أن الشركة تتقاضى مبلغ  6.5سنت على إنتاج الكيلوواط /ساعة في بلد
كإندونيسا ،أما في لبنان فيبلغ  5.85سنت ،وهو الرقم االقل مقارنة ببلدان أخرى تعمل فيها
الشركة ،كغانا واملوزمبيق والعراق.
وعلى صعيد ما ذكر من أن الشركة التركية واجهت مشاكل في عملها في باكستان ،كشفت
املصادر أن شركات أميركية وأوروبية كبرى ،كجنرال إلكتريك واليستون و ABBعانت كشركة
ّ
«كرادينيز» من فترة الال استقرار السياسي الذي ّ
مرت به باكستان في السنوات االخيرة ،والذي أثر
على عمل معظم الشركات االجنبية ،وأن شركة «كارادينيز» هي التي ذهبت بالسلطات الباكستانية
الى التحكيم الدولي عبر البنك الدولي ،وليس كما ّ
تردد أن باكستان هي التي ّادعت على الشركة.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
ّ
ّ
تقرير
المالية التي وزعتها إدارة شركة «كازينو لبنان» على المساهمين ،قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية
البيانات
ّ
والتقارير تمتنع عن
واضحة،
غير
األرقام
بعض
كثيرة؛
أمور
إلخفاء
محاولة
على
تنطوي
اليوم،
ة،
العمومي
ّ
ً
تفسيرها ،ما يرخي ظالال كثيفة من الشك حول صدقيتها ،وال سيما أن بعض الملفات المتصلة بالنفقات
واإليــرادات في السنوات الماضية هي في عهدة النيابة العامة المالية ،التي ال تزال تجري تحقيقاتها مع
تقديم هذه البيانات ،بعد امتناع على مدى 5
المعنيين ،ومنهم رئيس مجلس ّاإلدارة .الواضح أن الهدف من
ّ
سنوات ،هو الحصول على براءة ذمة ،تمهيدًا لتعيين مجلس جديد ،كله من الحزبيين

ّ
الجمعية العمومية في كازينو لبنان :إبراء ذمة على
فيفيان عقيقي
تـنـعـقــد الـجـمـعـ ّـيــة ال ـع ـمــومـ ّـيــة لـشــركــة
«كــازي ـنــو ل ـب ـنــان» ،ال ـي ــوم ،وه ــي تبدو
ُ
أق ــرب إل ــى مـســرحـ ّـيــة ،كـتـبــت أحــداثـهــا
ّ
مسبقًا ،وستنتهي بإبراء ذمة مجلس
اإلدارة الـحــالــي ال ــذي يـتــرأســه حميد
كـ ــريـ ــدي ،امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه م ـن ــذ ع ــام
 .2013وسيجري فيها تعيني مجلس
ّ
إدارة جديد يخلفه من  10أعضاء كلهم
حزبيون.
ال ـهــدف هــو طـ ّـي صفحة ســت سـنــوات
ّ
الشفافية املــالـ ّـيــة ،مــن دون
مــن انـعــدام
ّ
إقامة أي اعتبار مللفات قضائية بتهمة
هدر أموال ّ
ّ
وخاصة ،تنظر فيها
عامة
ّ
ّ
ّ
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــال ــي ــة ،وتـ ـق ــدره ــا
مليون
مصادر متابعة بأكثر من ُ 300
دوالر أمـيــركــي .هــذا السيناريو املـعـ ّـد
ّ
املالية التي
بإتقان ،تعكسه البيانات
ّ
وزعتها الشركة على املساهمني قبل

كلفة الرواتب
في المطاعم تتجاوز
 6أضعاف إيراداتها
أيـ ــام مـ ـع ــدودة م ــن ال ـج ـل ـســة ،لـتـكـ ّـرس
نـهـجــا قــائـمــا مـنــذ ع ــام  ،2011يقضي
بــاس ـت ـمــرار م ــا يـصـفــه مـســاهـمــون من
األق ـل ـيــة "بــالـتــآمــر عـلـيـهــم" ،والـتـفــريــط
بأموال ّ
عامة ،وإبقاء هذا املرفق تحت
ّ
قبضة املحاصصة السياسية.

تقرير عام تبريري
يطلب مجلس إدارة الكازينو املصادقة
على حسابات الشركة من 2011/1/1
حـ ـت ــى  ،2016/12/31بـ ـع ــد خ ـمــس
سـ ـن ــوات م ـت ـتــال ـيــة م ــن االمـ ـتـ ـن ــاع عــن
ّ
ّ
عمومية للمساهمني،
جمعية
عقد أي
وعدم توزيع أنصبة األرباح عليهم ،إذ
ّ
ّ
أعد مجلس اإلدارة تقريرًا عامًا وزعه
ّ
اعتبره
عـلــى املـســاهـمــن ع ــدد فـيــه مــا ّ
«إن ـ ـجـ ــازات م ـح ـســوبــة ل ـ ــه» ،وحــقـقـهــا
خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،وهـ ـ ــي :ام ـت ـنــاعــه
عــن "دف ــع" أنصبة األرب ــاح منذ شباط
" 2013ت ــدارك ــا لـلــوضــع االق ـت ـص ــادي".
ج ـن ــي الـ ـف ــوائ ــد م ــن ت ــوظ ـي ــف األم ـ ــوال
فـ ــي امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ،وبـ ـلـ ـغ ــت نـ ـح ــو 25.8
مليون دوالر بني عامي  2011و،2016
وق ــد بـلــغ رص ـيــد االم ـ ــوال امل ــودع ــة في
املـ ـص ــارف وال ـص ـن ــادي ــق ن ـحــو 124.8
مليون دوالر .وتــراكــم مبالغ "طائلة"
فــي ذمــة الـصـنــدوق الــوطـنــي للضمان

ّ
ّ
ّ
العمومية ،أرباحًا بقيمة  6.55مليارات ليرة (هيثم الموسوي)
الجمعية
وزع مجلس اإلدارة على نفسه ،من دون موافقة

االجتماعي ،بقيمة  25.6مليون دوالر،
وت ـك ــوي ــن م ــؤون ــات ل ــدي ــه بـقـيـمــة 8.3
ماليني دوالر.
فــي املـقــابــل ،تراجعت أرب ــاح الكازينو
(الدخل الشامل) من  95.3مليار ليرة
فــي عــام  2010إلــى  13مليار لـيــرة في
ع ـ ــام  .2016ويـ ــزخـ ــر ال ـت ـق ــري ــر ال ـع ــام
ب ـعــرض املـ ـب ــررات ل ـهــذا ال ـت ــراج ــع ،من
ّ
لتحمل املسؤولية ،إذ
دون أي توجه
برأيه الحكومة هي املسؤولة من خالل
عــدم حماية احتكار الكازينو أللعاب
الـقـمــار ،كــذلــك فــإن االقـتـصــاد مسؤول
ً
ألنـ ــه ال ي ـن ـمــو ك ـمــا ي ـج ــب! ف ـض ــا عــن
االوضاع املحيطة بلبنان.

عائدات الدولة

خالصة حكم
في قضية البستاني
بـ ـت ــاري ــخ  ،2017/2/7أصـ ـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـمــة
املطبوعات في بيروت في الــدعــوى املقدمة
مــن الـسـيــد أن ـط ــوان الـبـسـتــانــي ضــد غسان
سعود ،على خلفية املقال املنشور بتاريخ
 2015/6/8في العدد رقم  2609تحت عنوان:
«نقيب األطباء والرهبنة اليسوعية :توارد
أفكار أم سطو ثقافي» ،قــرارًا بإدانة املدعى
عـلـيــه ب ـجــرم ال ــذم وإل ــزام ــه بـتـســديــد غــرامــة
وق ــدره ــا  3مــايــن ل.ل .وتـســديــد تعويض
لـلـمــدعــي وقـ ــدره أل ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ونـشــر
خالصة عن القرار.

يـشـيــر ال ـت ـقــريــر إلـ ــى ارتـ ـف ــاع ع ــائ ــدات
ال ــدول ــة م ــن االس ـت ـث ـم ــار م ــن ن ـحــو 40
م ـل ـي ــون دوالر س ـن ــوي ــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
املـمـتــدة بــن عــامــي  1996و 2009إلــى
نحو  87مليون دوالر سنويًا عن الفترة

املمتدة بني عامي  2010و ،2016علمًا
بــأنــه ارت ـف ــاع "م ـبــرمــج" ال يــؤشــر على
تـحـ ّ ّـســن أع ـمــال الـكــازيـنــو ،ك ــون العقد
ّ
اللبنانية،
املوقع بني الشركة والدولة
يـعـطــي األخـ ـي ــرة  %30م ــن اإلي ـ ـ ــرادات
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر األول ـ ـ ــى مــن
توقيعه ،و %40خالل السنوات العشر
الثانية ،و %50خالل السنوات العشر
ـف الـتـقــريــر ب ـ ّـادع ــاء
ال ـثــال ـثــة .ول ــم يـكـتـ ِ
«إن ـ ـجـ ــازات» وه ـمـ ّـيــة ،ب ــل أشـ ــار أيـضــا
ّ
ّ
الشركة
إلــى أعباء مالية مترتبة على ّ
ســاهـمــت ه ــي نـفـسـهــا فـيـهــا ،و ّفــنــدهــا
ض ـم ــن خ ــانـ ـت ــن؛ األولـ ـ ــى ت ـت ـم ــث ــل فــي
ّ
البشرية وكلفتها الباهظة ،ما
املــوارد
ّ
حتم على الشركة صــرف  191موظفًا
في عام  2015ودفع تعويضات بقيمة
 27.1م ـل ـي ــون دوالر أم ـي ــرك ــي (ن ـحــو
ّ
 40م ـل ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة) ،وهـ ــو م ــا يـتـخــطــى
رأسمالها املـقـ ّـدر ب ــ 32مليار ليرة ،من
ّ
ّ
العمومية،
الجمعية
دون العودة إلــى
علمًا بــأنـهــا أع ــادت أكـثــر مــن خمسني

ً
مـنـهــم إل ــى ال ـع ـمــل ،ف ـضــا ع ــن إدخ ــال
ّ
مــوزعــي قـطــاع األلـعــاب (مــن املفترض
ّ
أن ّتؤمنهم شركة «أبيال» بحكم العقد
املوقع معها) ضمن مالك الشركة (244
ّ
 2015و ،2016حتى
موزعًا بني عامني ّ
تاريخه) ،فيما تتمثل الخانة الثانية
ّ
ّ
اللبنانية ،التي بلغت
بحصة الــدولــة
بــن عــامــي  2010و 2016مــن إي ــرادات
األلعاب نحو  896.3مليار ليرة ،مقابل
عدم تنفيذها كامل بنود العقد لجهة
ّ
الحصرية التي ّ
ينص عليها العقد مع
شركة «كازينو لبنان».

منافع مجلس االدارة

ّ
ّ
األساسية في «كازينو
تتمثل الكلفة
ّ
لـ ـبـ ـن ــان» ،ب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ــات امل ــال ــي ــة،
ب ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــب وم ـ ـخ ـ ـ ّـص ـ ـص ـ ــات م ـج ـل ــس
ّ
اإلدارة (مــؤلــف مــن عـشــرة أشـخــاص)،
ّ
ّ
وروات ــب ومـخــصـصــات املــوظـفــن وما
ّ
اجتماعية ،يليها
يلحقها من خدمات
ق ـس ـمــا امل ـط ــاع ــم وامل ـ ـسـ ــارح الـ ـل ــذان لم

ّ ّ
يحققا إل خسائر متتالية منذ ست
ً
س ـ ـنـ ــوات ،فـ ـض ــا عـ ــن تـ ــراجـ ــع أع ـم ــال
ّ
مصدر ّاإليــرادات الرئيسية للكازينو،
واملـ ـتـ ـم ــثـ ـل ــة فـ ــي األلـ ـ ـع ـ ــاب والـ ـسـ ـل ــوت
واملاكينات.
ّ
بلغ مجموع ما تقاضاه كل من رئيس
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارة «ك ــازيـ ـن ــو
ّ
ومخصصات
لبنان» مــن تعويضات
وب ـ ـ ـ ــدل ح ـ ـضـ ــور وأن ـ ـص ـ ـبـ ــة أربـ ـ ـ ـ ــاح و
 Bonusوأتعاب ّ
فنية لشركتي «أبيال»
و«( »MLSاملـمـلــوكــة بنسبة  %90من
«أبـ ـي ــا» ال ـت ــي تـمـلــك  %17م ــن أسـهــم
ال ـك ــازي ـن ــو) ،م ــا م ـج ـمــوعــه ن ـحــو 126
ّ
لبنانية بــن عــامــي 2011
مليار لـيــرة
ّ
و ،2016عـلـمــا ب ــأن ال ـب ـيــانــات املـقــدمــة
تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى مـ ـخ ــالـ ـف ــات ف ــاض ـح ــة،
أوالهـ ـ ــا ت ــوزي ــع م ـج ـلــس اإلدارة على
نفسه ،حـصـرًا دون املساهمنيِ ،سلفًا
على حساب أنصبة األرب ــاح وBonus
ّ
لبنانية ،بني
بقيمة  6.55مليارات ليرة
عــامــي  2011و ،2016مــن دون الـعــودة

منافع مجلس اإلدارة (بالليرة اللبنانية)
تعويضات رئيس مجلس اإلدارة
ّ
مخصصات وبدل حضور مجلس اإلدارة
أنصبة أرباح مجلس اإلدارة
أتعاب ّ
فنية لشركة «أبيال»
ّ
أتعاب فنية لشركة «»MLS
المجموع

2011
 515.6مليون
 604مليون
 2.2مليار
 20.4مليار
 170.8مليون
 23.9مليار

2012
 519.5مليون
 565مليون
 580.4مليون
 19.5مليار
 354.6مليون
 21.6مليار

2013
 522.8مليون
 510مليون
 829.2مليون
 19.8مليار
 603.1مليون
 22.3مليار

2014
 522.8مليون
 486مليون
 1.7مليار
 19.7مليار
 901.1مليون
 23.3مليار

2015
 522.8مليون
 517مليون
 829.1مليون
 18.9مليار
 779.5مليون
 21.6مليار

2016
 541.2مليون
 688.4مليون
 414.6مليون
 11.5مليار
 361.5مليون
 13.5مليار
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النبي  -العالم الذي يعود دومًا
غسان ديبة

حسابات «الفضيحة»
ّ
حزبيون أعضاء
مجلس اإلدارة
الجديد!
ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،تـ ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار
حـ ــزب ـ ـيـ ــن ملـ ـجـ ـل ــس إدارة
«كازينو لبنان» ،وذلــك على
أس ـ ــاس م ـب ــدأ املـحــاصـصــة
ّ
ّ
والطائفية ،منهم
السياسية
 3أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـ ــن امل ـج ـل ــس
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـض ــع
لتحقيقات أمام ّ
املدعي العام
املالي ،وهم:
روالن خ ـ ـ ـ ــوري (رئـ ـيـ ـس ــا
ملـ ـجـ ـل ــس اإلدارة – ت ـي ــار
وط ـ ـنـ ـ ّـي حـ ـ ـ ـ ّـر) ،واألع ـ ـضـ ــاء
بيارو خويري (تيار وطني
حـ ّـر) ،شارل غسطني (تيار
وط ـنــي ح ـ ـ ّـر) ،ك ــاري ــن إيـلـيــا
(تـ ـي ــار وط ـن ــي حـ ـ ـ ّـر) ،رام ــي
مجذوب (تيار وطني ّ
حر)،
رونـ ـ ــي ع ـب ــد الـ ـح ـ ّـي (ق ـ ــوات
ل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة) ،م ـح ـمــد شـعـيــب
(إنترا وحركة أمل – عضو
سـ ــابـ ــق) ،غ ـس ــان ش ـك ــرون
(حــركــة أم ــل) ،ولـيــد النقيب
(تـ ـي ــار مـسـتـقـبــل – عضو
س ـ ــاب ـ ــق) ،م ـج ـي ــد ج ـن ـبــاط
(الحزب التقدمي االشتراكي
– عضو سابق).

لـلـمـطــاعــم ف ــي عـ ــام  2015إلـ ــى نحو
 15م ـل ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن نـسـبــة
أعباء الــرواتــب واألجــور وملحقاتها
ضمن كلفة املطاعم املـبــاشــرة بلغت
ضعفي مجمل إيـ ــرادات املـطــاعــم في
عــام  ،2011لتصل إلــى ستة أضعاف
ف ــي عـ ــام  ،2015ف ــي ح ــن ت ـج ــاوزت
أعباء الفرق الفنية للمسارح ضعفي
اإليرادات املتأتية من نشاط املسارح
م ـن ــذ عـ ــام  ،2011وذلـ ـ ــك رغـ ــم أن مــا
صــرف من بــدالت إعــانــات وتسويق
ّ
على العروض الفنية تخطى ضعفي
قيمة هذه العروض( ،استفادت منها
محددة) ،وهو ما ّ
ّ
ردته اإلدارة
شركة
ّ
إلــى "أع ـبــاء تـخــص نـشــاطــات أخــرى،
ال ي ـم ـكــن ت ـح ــدي ــده ــا ح ـس ــاب ـي ــا" ،أي
بمعنى أوضـ ــح ،ال ـح ـفــات والــوالئــم
املـجــانـيــة واس ـت ـخــدامــات املــرافــق من
قبل املحظوظني.

إيرادات األلعاب والسلوت

ّ
ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ـ ــإي ـ ــرادات األلـ ـع ــاب
وال ـس ـلــوت ،فـقــد تــراجـعــت مــن 241.5
مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2010إل ــى
 152.7م ـل ـيــار ل ـي ــرة ف ــي عـ ــام ،2016
كنتيجة مباشرة لسياسة "تنشيف"
الكازينو من زبائنه الكبار ملصلحة
ّ
القبرصية ،لقاء تقاضي
الكازينوات
م ــدي ــري ــن م ــراق ـب ــن عـ ـم ــوالت هــائ ـلــة،
على مــا تفيد الـشـهــادات املـ ّ
ـدونــة في
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـج ــاري ــة لـ ــدى املــدعــي
الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ــال ـ ــي .وتـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ــى ذل ــك
مصاريف بمبالغ الفـتــة مــدرجــة في
خانة "مصاريف أخرى" ،من دون أي
تحديد ،وإيجارات ،وبدل ّ
زي رسمي
(ب ـل ــغ ف ــي عـ ــام  2016ف ـقــط ن ـحــو 29
مليون ليرة)

أرقام ّ
تورط الجميع!

ّ
ّ
العمومية ،فيما ّ
خصص
الجمعية
إلى
مجلس اإلدارة مبلغًا مقطوعًا بقيمة
ّ
ّ
مليون ليرة لكل عضو بدل حضور كل
جلسة مجلس إدارة.

الرواتب واألجور
إلى ذلك ،بلغ مجموع الرواتب واألجور
وملحقاتها بــن عــامــي  2011و2016
نـحــو  623.7مـلـيــار ل ـيــرة ،إذ ارتـفـعــت
من  86.9مليارًا في عام  2011إلى 110
م ـل ـي ــارات ف ــي ع ــام  ،2016وذلـ ــك على
الــرغــم مــن ال ـقــرار املتخذ بـعــدم تعيني
مــوظ ـفــن جـ ــدد وع ـ ــدم زيـ ـ ــادة األجـ ــور
وال ـتــرق ـيــات .بــن عــامــي  2015و2016
ارتفعت األجــور من  108مليارات إلى
 110مليارات ،رغم صرف  191موظفًا،
ّ
ّ
كذلك وظف نحو  244موزع ألعاب منذ
عــام  ،2015إضافة إلــى إعــادة أكثر من
 50موظفًا طردوا خالل موجة الصرف
ف ــي عـ ــام  ،2015وقـ ــد ت ــراف ــق ذلـ ــك مع
ارتـفــاع بــدالت الطبابة والتعويضات
ّ
االجتماعية واملدارس.

كلفة المطاعم والمسارح
ع ـن ـص ــر ال ـك ـل ـف ــة األكـ ـ ـث ـ ــر إث ـ ـ ـ ــارة هــو
املتصلّ بقسمي املـطــاعــم وامل ـســارح،
إذ ت ـحــف ـظــت ع ـل ـيــه ت ـق ــاري ــر م ـفـ ّـوض
الرقابة "ديلويت أند توش" و"إرنست
ويــونــغ" خــال السنوات الـســت؛ ففي
ّ
اإلجمالية
عام  2011بلغت الخسائر
للمطاعم واملسارح ما مجموعه 7.4
مليارات ليرة و 2.4مليار ليرة على
ّ
اإلجمالية
التوالي ،لتصل الخسائر

تـقــول مـصــادر املساهمني إن توزيع
تـ ـق ــري ــر م ـج ـل ــس اإلدارة وبـ ـي ــان ــات
املالية وتقارير ّ
ّ
مفوض
«الكازينو»
الرقابة قبل أيــام قليلة من الجمعية
العمومية ،هو عمل مقصود بهدف
إعاقة عملية دراستها التي تتطلب
وق ـتــا وج ـه ـدًا ،وال سـيـمــا أن الكثير
م ـ ــن األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام غـ ـي ــر واضـ ـ ـح ـ ــة وغ ـي ــر
مـفـ ّـســرة ،وتـحـتــاج الــى فـ ّـك شيفرتها
(ع ـل ـمــا ب ــأن ت ـقــريــر م ـف ـ ّـوض الــرقــابــة
عــن سنة  2016لــم يـصــدر حتى يوم
بوجود
السبت املــاضــي) ،مــا يوحي
ّ
ن ــوع مــن الـتـحــايــل عـلــى حـســاب حــق
االطــاع على املعلومات وخرق مبدأ
ّ
الشفافية ،اللذين يتيحان فهم تلك
األرقـ ـ ـ ــام واالس ـت ـف ـس ــار ع ـن ـهــا وأخ ــذ
ال ـ ـقـ ــرار املـ ـن ــاس ــب ،وه ـ ــو م ــا اع ـت ـبــره
ً
ب ـعــض ص ـغ ــار امل ـســاه ـمــن «م ــدخ ــا
ل ـق ـطــع إم ـك ــان ـ ّـي ــة امل ـح ــاس ـب ــة ،وإبـ ـ ـ ً
ـراء
لـ ّ
ـذمــة مجلس اإلدارة وتـعـيــن بديل
ّ
م ـنــه ب ـســرعــة ،ب ـع ـي ـدًا م ــن أي عـلـمــيــة
وش ـ ـفـ ــافـ ـ ّـيـ ــة» ،ف ـي ـم ــا ي ـش ـي ــر خـ ـب ــراء
مــال ـيــون إل ــى أن «عـ ــدم وجـ ــود شــرح
وت ـف ـص ـي ــل لـ ـه ــذه األرق ـ ـ ـ ـ ــام ،امل ـن ـف ــوخ
ّ
ّ
لتتحول
شرعيتها،
بعضها ،يفقدها
ّ
إل ــى م ـجـ ّـرد حـســابــات وهـمــيــة ،يبدو
أن الـهــدف منها تأمني غطاء شكلي
ألع ـم ــال امل ـج ـلــس ال ـس ــاب ــق ،وه ــو ما
ّ
إشكالية فقدان الجلسة
يطرح تاليًا
ملـشــروعـ ّـيـتـهــا وقــانــونـيـتـهــا ،ويفتح
املـجــال للطعن فيها وتـقــديــم دعــوى
مشروعية لرفض إبراء ّ
ّ
ذمة املجلس
الحالي ورفــض تعيني أعضاء جدد،
قبل تصحيح األرقام».

َّ
«أال تتعجب مــن أن عليهم أن يعلنوا
موتي دائمًا وتكرارًا؟»
ماركس في سوهو
ّ
«ق ـبــل  150عــامــا حــلــل مــاركــس وإنـجـلــز
الــرأسـمــالـيــة بشكل جـيــد جـ ـدًا ،وأستطيع
الـقــول إنــه فــي كثير مــن األح ـيــان بشكل
أفضل من االقتصاديين الكالسيكيين»
جورج سوروس
ف ــي ع ــام  1999ك ـتــب املـ ـ ــؤرخ األم ـيــركــي
هوارد زن مسرحية "ماركس في سوهو".
تحكي املـســرحـيــة ع ــودة ك ــارل مــاركــس،
ليس إلى سوهو لندن حيث عاش وكتب
"رأس املال" ،بل إلى سوهو نيويورك .يقول
ماركس في البداية" :شكرًا لله ،إن هناك
جمهورًا! جيد أنكم أتيتم وأنكم لم تتأثروا
بكل هؤالء البلهاء الذين قالوا َّإن ماركس
قــد مـ ــات" .وأضـ ــاف" :حـسـنــا ،إن ـنــي ميت
كما أنني لست كذلك ...هذا هو الديالكتيك
إذا أردت ــم!" .في تلك األي ــام ،كانت الحرب
الباردة قد انتهت للتو ،واعتقد أكثر العالم
ً
فعال لن يعود َّ
ألن الرأسمالية
َّأن ماركس
قــد انـتـصــرت إل ــى غـيــر رج ـعــة .لـكــن على
ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ،وح ـتــى ف ــي تـلــك الـفـتــرة،
ظ ـهــرت ك ـتــابــات لـغـيــر املــارك ـس ـيــن تـنـ ّـبــه
الـعــالــم إلــى َّأن تــوديــع مــاركــس نهائيًا قد
يكون مبكرًا ،وحتى مبكرًا جدًا.
فـ ــي شـ ـب ــاط  ،1991فـ ــي م ـج ـل ــة ال ـع ـل ــوم
األم ـي ــرك ـي ــة ()Scientific American
ال ــرص ـي ـن ــة جـ ـ ـ ـدًا ،وف ـ ــي عـ ـم ــوده ــا آن ـ ــذاك
ً
"االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـت ـح ـل ـي ـلــي" ،ك ـت ــب م ـق ــاال
ب ـع ـنــوان "ال تـسـتـبـعــدوا م ــارك ــس" ،وفــي
عــام  1997فــي مجلة الـنـيــويــوركــر)New
ً
 )Yorkerالـشـهـيــرة كـتــب م ـقــاال بعنوان
"ع ـ ـ ــودة مـ ــاركـ ــس" ،ذكـ ــر ف ـي ــه امل ــؤل ــف َّأن
صــديـقــا لــه يعمل فــي شــركــة استثمارية
كـبــرى قــال لــه" :كلما قضيت وقـتــا أطــول
ُ
اقتنعت أكثر
في العمل في وال ستريت،
فأكثر َّ
بأن ماركس كان محقًا ...أنا مقتنع
َّ
بأن مقاربة ماركس هي األفضل لدراسة
الرأسمالية ".في تلك الفترة أيضًا ،انتخب
ماركس في عام  ،1999على أبواب القرن
الواحد والعشرين ،كأعظم مفكري األلفية،
مـتـقــدمــا عـلــى جـمـيــع املـفـكــريــن والـعـلـمــاء
الــذيــن شملهم االستطالع الــذي أجــرتــه الـ
"بــي بــي س ــي" ،ومنهم ألـبــرت أينشتاين.
وفي عام  2005في استطالع آخر للـ "بي
بــي س ــي" ،اح ـتــل مــاركــس املــرتـبــة األول ــى
كــأهــم فـيـلـســوف ،مـتـقــدمــا عـلــى فالسفة
كأرسطو وسـقــراط وأفــاطــون وديـكــارت
وغيرهم.
لقد كــانــت ع ــودة مــاركــس إلــى نـيــويــورك،
وليس إلى لندن ،تأكيدًا من هوارد زن أنه
ال يكتب مسرحية تاريخية ،بل يريد أن
يقول ،ويستشرف في آن واحدَّ ،إن أفكار
مــاركــس ال ت ــزال مفاهيم أســاسـيــة لفهم
ما يحدث في الرأسمالية اليوم ،وفي عقر
دار الــرأسـمــالـيــة األمـيــركـيــة ،حـيــث كانت
ّ
وتتهيأ الـظــروف
فــي تلك الـفـتــرة تعتمل
االقتصادية واملالية لالنفجار الكبير في
 .2008وعندما انفجرت األزمة انكشفت
هشاشة "النصر الرأسمالي" في الحرب
ال ـبــاردة ،وه ــرول الرأسماليون إلــى كينز
إلنقاذهم مرة أخرى بعد أن صلبوه ،لربما
أك ـثــر م ــن م ــارك ــس ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان.
ولكن بعضهم عــرف َّأن األمــر أعمق من
ذلك بكثير ،وشعروا َّ
بأن الناس يذهبون
إل ــى مــاركــس لفهم مــا ي ـحــدث ،حـتــى بني
بعض الرأسماليني منهم .بعد ذلك توالت
إشارات عودة ماركس :أصبح كتاب رأس
املــال مطلوبًا بكثرةُ ،
وص ـ ِّـور ســاركــوزي

وهو يقرأه ،وقال وزير املالية األملانية بيير
س ـتــاي ـن ـبــروك َّإن ب ـعــض أف ـك ــار مــاركــس
"ل ـي ـســت ب ـس ـي ـئــة" .وأصـ ـ ــدر ت ـل ـفــزيــون الـ ـ
 BBCثالثية وثائقية "أسـيــاد املــال" لكل
من ماركس وكينز وهايك.
أخيرًا ،في وال ستريت ،حيث كان انفجار
األزم ـ ــة م ــدوي ــا ،ك ـتــب جـ ــورج مــاغ ـنــوس،
وهـ ــو م ـس ـت ـشــار رف ـي ــع ف ــي ب ـنــك ،UBS
ً
مقاال على موقع بلومبرغ في عام 2011
ب ـع ـنــوان "أعـ ـط ــوا كـ ــارل م ــارك ــس فــرصــة
لينقذ االقتصاد العاملي" .قال في مقدمته:
َّ
"إن صانعي السياسات الذين يحاولون
بصعوبة فهم السيل الكبير مــن الرعب
املالي واالعتراضات الشعبية وغيرها من
العلل التي تصيب العالم اآلن ،سيؤدون
ألن ـف ـس ـه ــم خ ــدم ــة إذا درس ـ ـ ـ ــوا أعـ ـم ــال
اقتصادي مات منذ زمن بعيد ،أي كارل
ماركس".
لقد كانت عــودة مــاركــس إذًا بعد 2008
م ــدوي ــة ،وه ــي عـ ــودة ال ـعــالــم ل ـشــرح م ــاذا
يحدث في العالم .يقول جوزيف شومبيتر
االقتصادي النمساوي الشهير ،في فصل
"م ــارك ــس ال ـن ـبــي" فــي كـتــابــه الــرأسـمــالـيــة
واالشتراكية والديمقراطية ،إنــه "لــو كان
ماركس فقط من يزود العالم بلغة مميزة،
لكان في عداد األموات اآلنَّ .إن اإلنسانية
ال ت ـقـ ِّـدر ه ــذه ال ـخــدمــة ،وتـنـســى بسرعة
أسماء الذين يكتبون النصوص الكالمية
ألوبــراهــا السياسية" .وكـمــا فــي السابق
كــذلــك ال ـي ــوم ،فــاملــارك ـس ـيــون ال يعملون
لتزويد الناس كالمًا مميزًا .وللمناسبة،
ال ـش ـيــوع ـيــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون ل ــم يـخـتــرعــوا
وال يــؤيــدون الـشـعــار الـشـعـبــوي "كـلـهــم"،
بــل هــم يسعون الـيــوم إلــى أوســع تحالف
ي ـضــم ق ــوى املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي وأط ــراف ــه
ضد النظام الراسمالي-الطائفي من أجل
التقدم والتطور وضد الرجعية والتخلف
ال ــذي أغــرقــت الطبقة الحاكمة الـبــاد في
غياهبها.
أيـضــا هـنــاك مــن عـلــم َّأن ع ــودة مــاركــس
هي ليست فقط إلى عالم األفكار والعلوم،

عودة ماركس ليس
فقط إلى عالم األفكار
والعلوم ،بل إلى الحقل
السياسي أيضًا

ب ــل إل ــى ال ـح ـقــل ال ـس ـيــاســي أي ـض ــا ،وفــي
ظ ــل األزم ـ ـ ــة تـ ـط ــورت ش ـع ـبــويــة يـمـيـنـيــة
كـحــركــة جـنـيـنـيــة لـفــاشـيــة ج ــدي ــدة ،على
الــرغــم مــن َّأن ظاهرها عنصري وديني
ضــد املهاجرين ،لكن جوهرها كجوهر
الفاشية دومــا ،وهــو الـعــداء لالشتراكيني
والـشـيــوعـيــن .يـقــول ج ــون جــوديــس في
كتابه "االنفجار الشعبوي" حول الظهور
األول للفاشيةَّ :
"إن هــدف الفاشيني كان
األحـ ـ ـ ــزاب االش ـت ــراك ـي ــة وال ـش ـي ــوع ـي ــة ،ال
لهزيمتهم انتخابيًا فقط ،بــل لتدميرهم
عبر العنف املسلح".
كــذلــك َّإن الـصــراع االجتماعي يكمن في
بعض األحيان على دور الدين فيه .يقول
كارل ماركسَّ :
"إن الدين هو ُّ
تأوه اإلنسان
املظلوم وقلب لعالم بال قلب وروح لعالم
ب ــا روح .إنـ ــه أفـ ـي ــون ل ـل ـن ــاس" .إذًا رأى
مــاركــس َّأن الــديــن يعطي األم ــل ويخفف
مــن الــوجــع فــي عــالــم الـظـلــم .ويمكننا أن
نقارن رؤية ماركس للدين هذه مع الذين
يدعون تمثيل املسيحيني ويريدون للدين

أن يؤجج التطرف والــامـســاواة وإدخــال
املـسـيـحـيــة ف ــي أت ـ ــون ال ـع ـنــف ف ــي خــدمــة
الرأسمال .هــؤالء ال يقولون ألتباعهم َّإن
أعدادًا من الكهنة الكاثوليكيني في أميركا
الالتينية قتلتهم "ف ــرق امل ــوت اليمينية"
ألن ـهــم وق ـف ــوا م ــع ف ـقــرائ ـهــا ومهمشيها
ورف ـ ـضـ ــوا ح ـك ــم ال ـط ـغ ــم األول ـي ـغ ــارش ـي ــة
فاتهموا باملاركسية والشيوعية ،ومنهم
مطران سان سلفادور أوسكار روميرو
والكهنة كاميلو توريس ولويس اسبينال.
األول ط ــوب ــه ال ـب ــاب ــا فــرن ـس ـيــس ف ــي عــام
 ،2015واألخـيــر أوقــف موكبه فــي مكان
اكتشاف جثته في بوليفيا ،وقال" :تذكروا
أحــد إخوتنا الــذي سقط ضحية على يد
املصالح التي أرادت منعه من القتال من
أجــل حرية بوليفيا" .فــي هــذا اإلط ــارَّ ،إن
أحد مؤشرات َّأن فكر ماركس ال يموت،
ه ــو االت ـ ـهـ ــام امل ـت ـك ــرر ل ـل ـي ـمــن امل ـت ـطــرف
للبابا فرنسيس بأنه ماركسي .بالطبع،
ه ــو ن ـفــى ذل ـ ــك ،وق ـ ــال إنـ ــه ع ـلــى الـعـكــس،
إذ َّ
"إن الـشـيــوعـيــن ه ــم ال ــذي ــن يـفـكــرون
ُّ
كــاملـسـيـحـيــن" .ات ـهــم ال ـبــابــا بــاملــاركـسـيــة
ألن ــه ك ـه ــؤالء الـكـهـنــة ال ـش ـهــداء وق ــف مع
فقراء العالم َّ
ومهمشيه ،وألنه في اإلرشاد
الرسولي األول في عام  2013أطلق أربع
الءات :ال القـتـصــاد اإلق ـص ــاء؛ ال لـعـبــادة
املـ ــال؛ ال لـنـظــام مــالــي يـحـكــم وال يـخــدم؛
وال لعدم املساواة التي تنتج العنف .هذه
ال ـ ــاءات األربـ ــع كــانــت فــي الـصـمـيــم ضد
الــرأسـمــالـيــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة ال ـتــي نظامها
مبني عـلــى مــا رفـضــه ه ــذا اإلرشـ ــاد في
هذه الالءات األربع.
َّإن الـشـيــوعـيــن واملــاركـسـيــن فـخــورون
ب ـتــاريــخ حــركـتـهــم الـعــاملـيــة األم ـم ـيــة كما
ب ـح ــاض ــره ــا ،أمـ ــا ال ـف ــاش ـي ــون فـيـخـفــون
تاريخهم ويتلونون بأشكال مختلفة في
حاضرهم .يقول شي جني بينغ رئيس
جمهورية الصني الشعبية واألمــن العام
ألك ـبــر ح ــزب شـيــوعــي ف ــي ال ـعــالــم يضم
 89مليون عـضــوَّ ،إن "املــاركـسـيــة يجب
أن تكون املـ ِّ
ـوجــه األســاســي ...وعلينا أن
نتذكر أنه منذ نشوء حزبنا ،كان التوجه
األس ــاس ــي دومـ ــا ه ــو ال ـن ـضــال م ــن أجــل
االشتراكية ومن أجل الشيوعية".
في  1أيار عام  1945رفع جنود سوفيات
راية الكتيبة  150من الجبهة البيلوروسية
للجيش األحمر على قمة البرملان األملاني
أو الرايشتاغ ليعلنوا انتصار الشيوعية
على الـفــاشـيــة ،بعد حــرب اسـتـعــرت بني
االتـحــاد السوفياتي وأملانيا النازية ملدة
أرب ـعــة أعـ ــوام وسـبـقـتـهــا س ـنــوات عــديــدة
من الصراعات والـحــروب بني الشيوعية
كإيديولوجية التحرر اإلنساني والتقدم
التكنولوجي والعلمي واملساواة واإلخــاء
والـ ـس ــام ب ــن ال ـش ـع ــوب ،وب ــن الـفــاشـيــة
كإيديولوجية الكراهية والعنف العقالني
واإلبادة والعنصرية والرأسمالية املنظمة
املؤسساتية الديكتاتورية .وال يــزال إلى
ال ـيــوم يسير عـلــم الـنـصــر ه ــذا مــع العلم
الــروســي رمـ َـزيــن لروسيا االتـحــاديــة في
عرض النصر في موسكو على وقع أنغام
"الحرب املقدسة" أللكسندر الكسندروف
التي تقول فــي أحــد مقاطعها" :انهضي
أي ـت ـهــا ال ـب ــاد ال ـك ـب ـي ــرة ...ان ـه ـضــي إنـهــا
حــرب حتى امل ــوت ...ضــد الـقــوة الفاشية
السوداء".
ن ـ ـعـ ــم ،لـ ـق ــد كـ ــانـ ــت حـ ــربـ ــا حـ ـت ــى املـ ـ ـ ُـوت،
وف ــي نـهــايــة ال ـح ــرب انـتـحــر هـتـلــر وقـتــل
م ــوس ــول ـي ـن ــي ،والـ ـ ـي ـ ــوم ال يـ ـج ــرؤ حـتــى
ال ـفــاش ـيــون ال ـج ــدد ع ـلــى أن يــذكــروه ـمــا.
وهنا العبرة للذين قالوا َّإن ماركس مات:
صـحـيــح َّأن الـشـيــوعـيــن ي ـم ــوت ــون ،لـكـ ّـن
الفاشيني الذين يرددون َّأن ماركس مات
يموتون هم وأفكارهم.
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ّ
التعليم األساسي :توجه ضمني إلقفاله؟

وزارة التربية ،الراعي األول للتعليم
في لبنان ،توفر التعليم الرسمي
لما يقارب  %33.4من تالمذة المرحلة
األساسية فقط ،على رغم االنتشار الواسع
في المناطق اللبنانية كافة.
للمدارس ّ
يفسر ذلك أن التعليم األساسي الرسمي
لم ينشأ في األصل نتيجة رؤية استراتيجية
للحكومات المتعاقبة بل تحت ضغط
ّ
الشعبية
المطالبات
كثيرون يترقبون حلول ساعة الصفر
التي تعلن فيها الدولة اللبنانية إقفال
التعليم األساسي الرسمي .ثمة شعور
عام بأن هناك توجهًا ضمنيًا إلنهائه.
يعزز هذا الشعور صعود أصوات في
اآلونــة األخيرة تخدم هذا الطرح ،كأن
يطالب أمني عام املدارس الكاثوليكية
بطرس عازار بتلزيم التعليم الرسمي
للتعليم ال ـخــاص ألن ــه فــاشــل .ويـقــول
ف ــي ح ــدي ــث ت ـل ـف ــزي ــون ــي « :االه ـ ـ ــل فــي
امل ــدارس الخاصة يـســددون الضرائب
م ــرت ــن :االول ـ ـ ــى ل ـل ــدول ــة ح ـت ــى تــدفــع
رواتب املعلمني واملوظفني في القطاع
الرسمي والثانية للمدارس الخاصة
لـتـعـلـيــم أوالده ـ ـ ــم» وأن ي ـق ــول رئـيــس

يخرج ّ 800
مدرس
إلى التقاعد كل سنة
نقابة املعلمني فــي امل ــدارس الخاصة
ّ
نعمه محفوض بــأن التعليم الخاص
نــاجــح بعكس التعليم الــرسـمــي ،كما
لـ ــو أن األم ـ ـ ــر م ـف ــاض ـل ــة ال س ـي ــاس ــات
وم ـص ــال ــح .ول ـي ــس آخ ــر األصـ ـ ــوات ما
قاله النائب القواتي أنطوان زهرا في
ّ
جلسة مساءلة الحكومة بأن األستاذ
ال يعلم أكثر من  5تــامــذة ،داعيًا إلى
إلغاء املنح التعليمية ووضع املعلمني
ألوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ــرسـ ـمـ ـي ــة،
بوصفه عقابًا لهم بتخفيض أجورهم
غير املباشرة وليس بوصفه دافعًا إلى
اإلصالح.
الشعور أيضًا نابع من مؤشرات أخرى
ك ـث ـي ــرة :االع ـت ـم ــاد ال ـك ـلــي ع ـلــى أم ــوال
املـجـتـمــع ال ــدول ــي ومـشــاريـعــه وغـيــاب
الخطط البديلة (ماذا لو انتهت األزمة
السورية غدًا؟) ،االستجابة لتوصيات

البنك الدولي ومؤتمر باريس ـ 3بوقف
التوظيف وترشيد اإلنفاق ،املضي في
دفــع املنح التعليمية ملوظفي القطاع
العام بشقيه املدني والعسكري ،ومنح
التعليم املجاني الــذي تؤمنه مــدراس
الطوائف واملــذاهــب ،وعــدم مـبــادرة أي
من وزراء التربية املتعاقبني إلى تنفيذ
القانون  2011/150الذي يجيز للوزير
ال ـط ـلــب إل ــى مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدنـيــة
تنظيم مباراة عند كل حاجة ،وقد فعل
وزي ــر الـتــربـيــة ال ـيــاس بــو صـعــب ذلــك
للتعليم الثانوي دون األساسي.
ف ــي األصـ ـ ـ ــل ،ل ــم ي ـن ـشــأ ه ـ ــذا الـتـعـلـيــم
نتيجة سياسة تربوية وطنية بدليل
اس ـت ـبــدال ال ـح ـكــومــات تـطـبـيــق قــانــون
إلــزامـيــة التعليم ومجانيته (القانون
الـ ــرقـ ــم  686بـ ـت ــاري ــخ  16آذار 1998
وتعديالته) حتى سن الخامسة عشرة،
ب ـ ـ «م ـك ــرم ــات» ال ـ ــدول امل ــان ـح ــة ،وع ــدم
اكتراثها عــن سابق تصور وتصميم
ب ـت ــأم ــن خ ــدم ــات ت ــرب ــوي ــة تـنــافـسـيــة
مــع كارتيل امل ــدارس الـخــاصــة ،ومنها
تـطــويــر أداء إدارات امل ـ ــدارس ،تــدريــب
املعلمني وحسن توزيعهم وتكليفهم
بمهمات مناسبة لكفاءاتهم واعتماد
خريطة علمية لـتــوزيــع امل ــدارس على
ق ــاع ــدة م ـعــرفــة عـ ــدد ال ـت ــام ــذة الــذيــن
يقطنون في املكان وأعمارهم وتوفير
األبنية املدرسية املالئمة واملجهزة.

ضعف الروضات
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـكـ ـب ــرى ال ـ ـتـ ــي ي ــواج ـه ـه ــا
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي ت ـ ـك ـ ـمـ ــن ف ــي
ال ـت ـفــاوت ال ـح ــاد فــي نــوعـيــة التعليم
ب ــن ال ـق ـطــاعــن ال ــرس ـم ــي والـ ـخ ــاص.
امل ـق ــارب ــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي اعـتـمــدتـهــا
الـحـكــومــات املتعاقبة فــي مــا تسميه
«االسـتــراتـيـجـيــة الـعــامــة» إل ــى جانب
«ث ـق ــاف ــة االع ـ ــان ـ ــات» أو «الـ ـشـ ـح ــادة»
هــي الـشـعــار الـتــرويـجــي «مـقـعــد لكل
تلميذ» ،لكن ال أحد يعرف ماذا يفعل
ه ـ ــذا ال ـت ـل ـم ـيــذ ع ـل ــى ه ـ ــذا امل ـق ـع ــد فــي
التعليم األســاســي الــرسـمــي؟ مــا هي
نــوع ـيــة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ــي ي ـت ـل ـقــاهــا وال
سيما في الحلقتني األولــى والثانية
(مــن األول حتى ال ـســادس ابـتــدائــي)،
ّ
وه ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ــن االل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاق ب ــال ـت ـع ـل ـي ــم
وال ـخ ــدم ــات ال ـتــربــويــة امل ـت ــواف ــرة في
امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة تــوفــر ألب ـن ــاء هــذا
القطاع تكافؤ الفرص مع أترابهم في
الـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص؟ ومـ ــاذا ع ــن كـفــاءة
املعلمني وتدريبهم؟
أحد أهم أسباب اإلقبال على التعليم
الخاص ضعف مرحلة الروضات في

لم تنظم مباراة للتثبيت طيلة السنوات الثماني الماضية (مروان طحطح)

التعليم الــرسـمــي .هــذه املــرحـلــة غير
معممة على جميع مدارسه ،وهي لم
تنشأ حيث توجد إال منذ زمن يسير،
ودون ب ـ ـنـ ــاء مـ ـن ــاس ــب وت ـج ـه ـي ــزات
مـنــاسـبــة ف ــي أغ ـلــب األح ـي ــان وكــذلــك
ّ
مـ ــن دون ع ـ ــدد ك ـ ــاف مـ ــن امل ـع ــل ـم ــات
صـ ــاح ـ ـبـ ــات االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص .وي ـش ـي ــر
ّ
ت ــرب ــوي ــون م ـت ــاب ـع ــون إل ـ ــى أن ه ــذه
املرحلة قابلة لإلقفال بالكامل في ما
لو غادرها التالمذة السوريون .يرى
ّ
هؤالء أن وزارة التربية لم تلحظ أي
تــرتـيــب لـتــوظـيــف حـمـلــة اخـتـصــاص
ري ــاض األط ـفــال ،ال سيما متخرجي
كلية التربية في الجامعة اللبنانية
ّ
ل ـت ـعــزيــز هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ،م ــؤك ــدي ــن أن

املـ ـطـ ـل ــوب ه ــو إع ـ ـ ــادة ه ـ ــرم الـتـعـلـيــم
الرسمي إلى قاعدته الطبيعية لكونه
هــرمــا مقلوبًا رأس ــا عـلــى عـقــب ،على
حد تعبيرهم.

 % 33.4من التالمذة في التعليم
الرسمي
بحسب آخر إحصاء للمركز التربوي
ل ـل ـب ـحــوث واإلن ـ ـمـ ــاء ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
 2015ـ  ،2016يـ ــدرس نـحــو  259ألـفــا
و 804تالمذة لبنانيني وغير لبنانيني
فــي  996مــدرســة فــي دوام قبل الظهر
وهـ ـن ــاك ،ب ـح ـســب ت ـصــري ـحــات وزارة
التربية ،نحو  210آالف تلميذ سوري
في  277مدرسة في دوام بعد الظهر.

ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ي ـب ـلــغ عـ ــدد تــامــذة
املرحلة األساسية في التعليم الخاص
غـ ـي ــر املـ ـج ــان ــي وامل ـ ـجـ ــانـ ــي وم ـ ـ ــدارس
األون ـ ــروا م ــن ال ــروض ــة ح ـتــى الـتــاســع
أس ــاس ــي  516أل ـفــا و 246ت ـل ـم ـي ـذًا ،أي
أن نـسـبــة ت ــام ــذة الـتـعـلـيــم األســاســي
الرسمي إلــى نسبة التالمذة فــي هذه
املرحلة هي  .%33.4فقط.

نصف مدرسي المالك إداريون

ومـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل  17ألـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدرس فــي
امل ــاك ،هناك نحو  8500م ـ ّ
ـدرس ،أي
نـصــف ع ــدد امل ــدرس ــن ،يـقــومــون إمــا
بأعمال إدارية  /تربوية في املدارس
واملناطق التربوية وبعض اإلدارات

لماذا تقبع أموال الدول المانحة في البنوك؟
كاترين ضاهر *

(هيثم الموسوي)

عامًا بعد عام ،تتفاقم أزمة ّ
املدرسني
«املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن» ل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـت ــام ــذة
الــاجـئــن الـســوريــن ،ويـتــزايــد عــدد
املدارس املخصصة لهم ،وبحجتهم
تـتــزايــد حـيــل الـحـكــومــات واملعنيني
بامللف الستعطاف املجتمع الدولي
لــزيــادة التمويل مــن ال ــدول املانحة،
والجميع يستفيد مــن تلك الهبات
أو الـقــروض ،ما عــدا أصحاب الحق
نـ ـفـ ـس ــه ،وم ـ ـ ــا «ب ـ ــروك ـ ـس ـ ــل» (ح ـي ــث
انعقد فــي األسـبــوع املــاضــي مؤتمر
ل ــاجـ ـئ ــن) إال أمـ ـ ــل آخـ ـ ــر مل ــدرس ــن
ل ــم ي ـت ـع ـل ـمــوا ب ـع ــد الـ ـ ــدرس م ــن تـلــك
السياسات املجحفة بحقهم.
هم ليسوا "متعاقدين" ،وال تنطبق
ع ـل ـي ـه ــم بـ ــدعـ ــة "امل ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــان بـ ـه ــم"،
وم ـس ـت ـح ـقــات ـهــم ال ت ـص ـل ـهــم ق ـب ــل 4
أش ـه ــر م ــن بـ ــدء ع ـم ـل ـهــم ،رغـ ــم تــوفــر
األموال املرصودة من الدول املانحة،

ومـعـظـمـهــم عــاطـلــون مــن الـعـمــل ،أو
م ـت ـعــاقــدون ف ــي ال ـ ــدوام الـصـبــاحــي،
يتحملون عبء مصاريفهم اليومية.
لم تفلح اللجنة التي شكلها هؤالء
املدرسون في العامني املاضيني في
م ـعــرفــة مـصـيــر امل ـس ـت ـح ـقــات ،ومل ــاذا
تقبع فــي البنوك مــا دامــت متوفرة.
ت ــأت ــي ال ـح ـج ــة م ــن ص ــون ـي ــا خ ــوري
مسؤولة وحدة التعليم الشامل في
وزارة التربية التي تعنى بالالجئني،
بأنه ليس هناك موارد مالية كافية،
م ــع أن ـهــا ح ـثــت املــدي ــري ــن ف ــي بــدايــة
العام الدراسي على زيــادة التالمذة
فـ ــي ال ـش ـع ـب ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ل ــرف ــع أج ــر
الساعة لهم ،وبالفعل فإن أي شعبة
ال تقل عن  27تلميذًا وقد تصل إلى
 40تلميذًا فــي بعض امل ــدارس .وها
هــو الـعــام الــدراســي الـحــالــي يشرف
على نهايته ،وال بصيص أمل حتى
اآلن .وه ـن ــاك م ـع ـلــومــات ت ـف ـيــد بــأن
ج ــداول القبض لــم تسلم بـعــد ،وإذا

سلمت فستخضع للروتني اإلداري
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف مل ـ ـ ــدة شـ ـه ــر عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل.
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـ ـق ــول إنـ ـه ــا س ـت ـتــأخــر
حتى شهر حــزيــران ،أي بعد نهاية
العام الدراسي ،وفقط للفصل األول.
كذلك فوجئت إدارات بعض املدارس
بأن تعيد املناطق التربوية جداول

حجة وزارة التربية
عدم وجود موارد
مالية كافية
وتأخير المديرين
لجداول الساعات

ال ـ ـسـ ــاعـ ــات وتـ ـطـ ـل ــب مـ ــن املـ ــدرسـ ــن
إعادة توقيعها واملوافقة على حسم
ح ـصــة أو حـصـتــن م ــن ك ــل م ــدرس،
بحجة أن ال ــوزارة ال تريد احتساب
ب ــدل ال ـيــوم ال ــذي خـصــص ملـقــابــات
ذوي ال ـ ـتـ ــامـ ــذة ،مـ ــع أن امل ــدرس ــن
داوم ـ ـ ـ ـ ــوا ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ،والـ ـتـ ـق ــوا
عشرات األهالي ،وقدموا تقارير لهم
عن مستوى أوالدهم.
ف ــي  30آذار امل ــاض ــي ،دعـ ــت راب ـطــة
معلمي التعليم األســاســي الرسمي
إل ـ ــى اإلض ـ ـ ـ ــراب مـ ــن أج ـ ــل رف ـ ــع أج ــر
ساعة التعاقد بالتساوي بني جميع
املتعاقدين فــي املــدرســة قبل الظهر
وبـ ـع ــده أي  18ألـ ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة
ول ـيــس  14أل ـفــا ل ـل ـمــدرس و 15ألـفــا
للمدير والناظر كما يحصل حاليًا.
وق ــد أوص ــت الـجـمـعـيــات العمومية
بالتصويت على اإلضراب املفتوح.
م ـ ـع ـ ـظـ ــم املـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــن واف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوا ع ـل ــى
التوصية ،ومنهم من وقــع بالقبول
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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

الصغار ودولتهم

نوادي
أو مـنـتــدبــون إل ــى التعليم الـثــانــوي
للقيام بــأعـمــال إداري ــة أيـضــا .يقابل
هـ ــذا الـ ـع ــدد م ــن م ــدرس ــي املـ ـ ــاك 11
أل ــف مـ ـ ّ
ـدرس مـتـعــاقــد وأل ـفــي مــدرس
م ـس ـت ـعــان ب ـهــم م ــن دون عـ ـق ــود ،في
حني يخرج سنويًا إلى التقاعد 800
ّ
مدرس على األقل.

ال تشريع موحد بين المعلمين

ت ـت ـع ـ ّـدد ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي ت ـح ــدد أســس
تعيني املـ ّ
ـدرس في التعليم األساسي،
عـلــى عـكــس م ــا ه ــو قــائــم ف ــي التعليم
ال ـث ــان ــوي ال ــرس ـم ــي .ف ــي ه ــذا التعليم
من هو ّ
معي في الدرجة األولــى ،ومن
هو معني في الدرجة الخامسة عشرة
م ـ ــرورًا بــالــدرجــة ال ـســادســة وال ــدرج ــة
السابعة والــدرجــة التاسعة والــدرجــة
ّ
ّ
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـ ـشـ ــرة ،وك ــلـ ـه ــم ي ـع ــل ـم ــون
ال ـص ـف ــوف ن ـف ـس ـهــا ،وس ــاع ــات الـعـمــل
ً
ن ـف ـس ـهــا ،فـ ـض ــا ع ــن أنـ ـه ــم ف ــي ال ـف ـئــة
الــوظ ـي ـف ـيــة ن ـف ـس ـهــا (ال ـف ـئ ــة ال ــراب ـع ــة)
وي ـت ـب ـعــون جـمـيـعــا م ــدي ــري ــة الـتـعـلـيــم
االبتدائي.
ومـ ـ ـ ــن مـ ـف ــاعـ ـي ــل هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــوان ـ ــن أن
ت ـحــولــت امل ــدرس ــة إل ــى ســاحــة مـعــركــة
بــن املعلمني« ،األع ـ ــداء» ،فبعض من
ت ـعـ ّـن حــديـثــا م ــارس اال ّس ـت ـعــاء على
أقــرانــه واعتبر أن مــن حقه االستفادة
ُ
مــن ال ــدرج ــات ال ـتــي قــد تـعـطــى لغيره
في مشروع سلسلة الرتب والــرواتــب.
ومن كان ُ
مجازًا سابقًا شعر باإلهانة
والغنب والظلم حيث وجد أن سنوات
خدمته وإجازته ال قيمة لها.
في هذا التعليم ،عشرات اآلالف من
املتعاقدين الــذيــن يعملون مــن دون
ضمانات اجتماعية وصحية ،ومن
دون روات ـ ـ ــب شـ ـه ــري ــة .ل ـق ــد ت ـج ــاوز
بعضهم العمر الذي يتيح له التقدم
إلى مباريات مجلس الخدمة املدنية،
وبـعـضـهــم نـســي أس ـمــاء املـ ــواد التي
ّ
تعلمها في الجامعة ومضمونها.
أم ــا لـلـمـسـتـعــان ب ـهــم ،أو «ال ـل ـق ـطــاء»
كما سمتهم رابطة مدرسي التعليم
األسـ ــاسـ ــي ،أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـح ـكــايــة أخـ ــرى.
بطبيعة ال ـحــال،
ه ــم لـيـســوا ب ـ ِ
ـامل ــاك ّ
ّ
وليسوا متعاقدين ،لكنهم يعلمون
ّ
الرسمية بطلب من وزارة
في املدارس
الـتــربـيــة الـتــي أج ــرت لـهــم اخـتـبــارات
ً
ّ
أهلية ،لكنها ونزوال عند قرار مجلس
ال ـ ــوزراء بمنع الـتـعــاقــد ،ال تستطيع
توقيع عقود تعاقد معهم .وهم حتى
اآلن ل ــم ي ـق ـب ـضــوا مـسـتـحـقــاتـهــم وال
يدرون هل تستمر االستعانة بهم في
السنة املقبلة أم ال؟

م ــع ت ـح ـفــظ ش ـف ـه ــي .ك ـم ــا أن ه ـنــاك
مديرين امتنعوا عن عقد جمعيات
ع ـمــوم ـيــة وت ــوق ـي ــع امل ـح ــاض ــر .ومــع
الرابطة عن اإلضراب
ذلك ،تراجعت
ّ
امل ـف ـتــوح ،مـعـلـنــة أن ــه م ــن أص ــل 277
مــدرســة فــي لبنان وصـلــت محاضر
مــن  116مــدرســة إلــى الــرابـطــة ،ومــن
أصــل املحاضر ال ـ  116تبني أن 105
م ـح ــاض ــر ت ــؤي ــد اإلض ـ ـ ــراب امل ـف ـتــوح
و 11مدرسة ضده.
قــرار تراجع الرابطة ،ودعوتها إلى
ال ـتــريــث ب ــإع ــان اإلضـ ـ ــراب املـفـتــوح
لــدوام بعد الظهر لتعليم الالجئني،
وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا م ـ ـ ــع م ــؤتـ ـم ــر
ّ
بروكسل ،بحجة انتظار تسلم باقي
املـحــاضــر لـيــس بـجــديــد عـلــى رابـطــة
ال ت ـ ــرد ع ـل ــى اتـ ـ ـص ـ ــاالت وم ـس ــاء ل ــة
ـدرس ــي الـ ــدوام امل ـســائــي ،إذ ّ
مـ ّ
همها
األس ـ ــاس ـ ــي هـ ــو رفـ ـ ــع أجـ ـ ــر ال ـس ــاع ــة
ملصلحة من تمثلهم.
* مدرسة متعاقدة

«نبض الشباب» يخاطب
األكثرية الصامتة
في الجامعة اللبنانية
وسط تغييب االنتخابات الطالبية
وسـبــاقــات االسـتـئـثــار بــن األح ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ي ـب ـحــث نـ ـ ــادي «ن ـبــض
الشباب» في الجامعة اللبنانية عن
فسحة للعمل والتعبير يـخــرج من
خــالـهــا ال ـطــاب مــن حــالــة الـخـمــول
وم ـن ــاخ ال ـص ــراع ــات الــوهـمـيــة ال ــذي
يقسمهم ويصادر دورهم في الدفاع
عن حقوقهم نحو تطوير الجامعة
والواقع الطالبي فيها.
النادي تأسس بعيد الحراك املدني
فـ ــي عـ ـ ــام  2015حـ ــن تـ ـن ـ ّـب ــه بـعــض
املـشــاركــن إلــى انـكـفــاء معظم طالب
الـجــامـعــة ع ــن االنـ ـخ ــراط ف ــي الـشــأن
الـ ـ ـع ـ ــام سـ ـ ـ ــواء عـ ـب ــر م ـج ـم ــوع ــات ـه ــم
ال ـس ـيــاس ـيــة أو أنــدي ـت ـهــم ال ـطــاب ـيــة.
أخ ـي ـرًا ،ح ـضــر ال ـن ــادي ف ــي الـتـحــرك
الطالبي الحاشد في مجمع الحدث
الـ ـج ــامـ ـع ــي ل ـي ـط ــال ــب بــاس ـت ـقــال ـيــة
الجامعة في إدارة شؤونها ورفض
خصخصة خدماتها.
ـاد ط ــاب ــي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
ـاب»
«ن ـ ـ ـبـ ـ ــض ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ـ
ٍ
م ـس ـت ـقــل ،ب ـح ـســب ال ـن ــاش ــط تـيـسـيــر
ال ــزعـ ـت ــري ،وق ـ ــد ج ـ ــاء ض ــد تـغـيـيــب
دور ال ـطــالــب وال ـطــال ـبــة ـ ال ـف ــرد في
تـحــديــد م ـص ـيــره/هــا ف ــي الـجــامـعــة،
«فنحن ال نريد أن نكون أفــرادًا على
الـهــامــش ،أف ــرادًا بــا قـيـمــة» ،مشيرًا
إلـ ـ ــى أنـ ـن ــا «نـ ـسـ ـع ــى إلي ـ ـجـ ــاد م ـن ــاخ
جامعي بات ضرورة ملحة على كل
صـعـيــد سـيــاســي اجـتـمــاعــي ثـقــافــي
فني توعوي رياضي» .وقال« :نريد
أن ن ـح ـم ــل مـ ـع ــا هـ ـم ــومـ ـن ــا ك ـط ــاب
ج ــامـ ـعـ ـتـ ـن ــا ،نـ ـت ــوح ــد خ ـل ـف ـه ــا وأن
تربطنا العالقات اإلنسانية التي ال
ّ
تحدها حدود الطائفية».
وي ـ ـشـ ــرح أن الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــوجـ ــود فــي
كليات عدة في الجامعة في بيروت
وطرابلس وفــرن الشباك والنبطية.
وهــو الـيــوم يـصـ ّـوب بــاتـجــاه أهــداف
مـ ـح ــددة ت ـت ـم ـثــل بـ ـص ــورة أســاس ـيــة
«ب ـ ــوض ـ ــع ق ـ ــان ـ ــون لـ ــأنـ ــديـ ــة وم ـن ــع
الطريق على أي كالم يتعلق بالتذرع
بالرخص للتضييق على نشاطاتنا
ومـ ــن ث ــم م ـح ــاول ــة ت ــأس ـي ــس ات ـح ــاد
ألندية الجامعة اللبنانية يجمعنا

رأي

فادية حطيط *

م ـ ــع األن ـ ــدي ـ ــة امل ـس ـت ـق ـل ــة األخ ـ ـ ـ ــرى».
س ـيــركــز الـ ـن ــادي أيـ ـض ــا ،ك ـمــا يـقــول
ال ــزع ـت ــري ،ع ـلــى ال ـب ــرام ــج ال ـجــديــدة
لكلية العلوم التي ترهق الطالب من
الـثــامـنــة صـبــاحــا وح ـتــى الـســادســة
ً
مساء وتمنعه من االنـخــراط في أي
نشاط غير أكاديمي.
وتـبـقــى االنـتـخــابــات الـطــالـبـيــة بندًا
أساسيًا على جــدول أعمال النادي،
ف ـفــي س ـنــة ال ـتــأس ـيــس ن ـظــم أع ـضــاء
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي حـ ـمـ ـل ــة «ط ـ ـ ـ ـ ـ ــارت» ركـ ـ ـ ــزوا
ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي

نريد أن نحمل معًا
همومنا كطالب
ونتوحد خلفها
وسـ ـيـ ـع ــودون إلـ ــى ف ـت ــح امل ـل ــف عـبــر
الـتـصــويــب عـلــى حـقــوق ال ـطــاب في
االنتخابات.
نـ ـش ــاط ــات ك ـث ـي ــرة ن ـظ ـم ـهــا الـ ـن ــادي
واسـ ـتـ ـقـ ـطـ ـب ــت ،ب ـح ـس ــب ال ــزعـ ـت ــري،
«األكـ ـث ــري ــة ال ـص ــام ـت ــة» م ــن ال ـطــاب
الذين ال يريدون أن ينضووا تحت أي
إطار سياسي .ومن هذه النشاطات
املسرح التفاعلي ورحــات ترفيهية
وح ـم ـلــة «مـكـتـبــة ل ـكــل ط ــال ــب» وهــي
عبارة عن معرض كتب نظمه النادي
أخيرًا بالتعاون مع دار الفارابي ،إذ
تــم خـفــض أس ـعــار الـكـتــب إل ــى 5000
ل.ل بـهــدف إتــاحــة الـفــرصــة للطالب
بــاقـتـنــاء الـكـتــاب ال ــذي يــريــد ،نسبة
إلـ ــى ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي الـصـعــب
ال ــذي يعيشه .وتنتقل هــذه الحملة
إلى فروع في النبطية وصيدا وسن
الفيل وطرابلس.
النادي يصدر نشرة نصف فصلية
هــي منبر مفتوح لكل الـطــاب على
اختالف توجهاتهم السياسية.
مساع
ٍ
لتأسيس
اتحاد ألندية
الجامعة
اللبنانية
(هيثم
الموسوي)

بعض املواضيع راكدة في املجتمع اللبناني ،مع أنها ّ
حارة
في كل املجتمعات ألنها تصيب البيوت وأهلها مباشرة.
وهو أمر يشي بنوع من الجمود االجتماعي ،إذ أن طغيان
املــواض ـيــع الـسـيــاسـيــة الـعــامــة يـخـفــي فــي طـيــاتــه ضعف
االهـتـمــام ب ـشــؤون ال ـنــاس امل ـبــاشــرة .مــن تـلــك املــواضـيــع،
نذكر موضوع األطـفــال الصغار ،ونقصد بهم الذين لم
يبلغوا الثالثة ولم يدخلوا إلى املدرسة بعد .ونتساءل ما
هي مسؤولية الــدولــة تجاههم؟ من أي بــاب تنظر إليهم
وتعتني بهم؟ وكيف تتدبر األسر ،وخصوصًا األمهات
العامالت ،أمرها في ما يتعلق باألطفال الصغار؟
ه ــؤالء الصغار ليسوا بفئة قليلة .فبحسب التقديرات
السكانية املـتــوافــرة لـعــام  2009يبلغ مجموع األطـفــال
تحت األربــع سنوات حوالى  300ألــف طفل ويقدر عدد
األطفال في عمر الحضانة بأكثر من نصف هذا العدد.
أما بالنسبة إلى الخدمات املقدمة إليهم فتفيدنا األرقام،
أنه في عام  2014كان لدينا ما مجموعه  443حضانة.
وإذا ما حسبنا أن كل حضانة فيها ما يقارب الخمسني
ً
طفال (وهــو رقــم مبالغ فيه) ،فــإن املجموع ســوف يكون
في أحسن األحــوال حوالى  22ألف طفل .وهــذا يعني أن
فقط ما يقارب  %15من مجموع األطفال في هذا العمر
يحصلون على رعاية مؤسسية خاضعة بشكل أو بآخر
ً
إلى إشراف .ومن املعلوم أن ثمة أشكاال أخرى من الرعاية
املدفوعة األجر منها ما يقوم على استقبال األطفال في
البيت ،أو على مجالسة األطفال لساعات معينة ،ومنها
خــدمــة املــربـيــة املـســاعــدة بــراتــب ش ـهــري ،وغـيــر ذل ــك من
أشكال رعائية أخرى ولكن ال تتوافر أي متابعة بشأنها،
وال تتطلب إعدادًا أو ترخيصًا معينًا.
في كل دول العالم الحديثة ،تقوم الدولة برعاية هذه الفئة
من املواطنني (نعم مواطنني!) وبوضع خطط وسياسات،
وتحاول أن تجاري التطورات النظرية في مجال الطفولة
املبكرة ،فتكون رعايتها ليس فقط صحية أو اجتماعية
وإنما تربوية أيضًا .وهذا ما تجري التوصية به اليوم من
قبل العاملني في شأن الطفولة في لبنان.
نحن اليوم إذن في طور املطالبة .ولكن لم أكن أعلم أن هذا
املوضوع كان مطروحًا في بلدنا من وقت بعيد ،أن هنالك
مفكرين قدموا تصورات حول املوضوع تستحق التأمل.
فــي كتاب صــادر عــن املــركــز الـتــربــوي للبحوث واإلنـمــاء
ّ
ح ــول «ســلــم تعليمي جــديــد للنظام الـتــربــوي فــي لبنان
آفــاق عــام  ،»2000نقرأ فيه أن الدكتور جــوزف أنطون،
رئيس مكتب البحوث التربوية في املركز ،كان قد اقترح
في عام  ،1977أي منذ ما يقارب األربعني عامًا ،مخططًا
ّ
لـلـســلــم الـتـعـلـيـمــي ف ــي لـبـنــان لـحــظ فـيــه مــرحـلــة الـتــربـيــة
البيتية (ويسميها أيضًا مرحلة الحضانة) وهــي تمتد
على ثالث سنوات (من الوالدة وحتى  3سنوات) ويكون
لها مــرشــدون نفسيون اجتماعيون يهتمون باألطفال
وبرامجهم التربوية ،وتـجــري بشأنها دراس ــات نفسية
اجتماعية حول الطفل واألهل واألسرة على أن يكون لها
مبنى مستقل ويكون الترفيع فيها آليًا.
قد يناقش الكثيرون هذا الطرح ،ويرونه خياليًا أو فائضًا
على قــدرة القطاع التربوي .ولكن لن يختلف اثنان على
ً
كونه رؤيــويــا ومتفائال ويعطي الجانب التربوي أهمية
كبرى في تناول هذه الفئة .ولكن هذا االقتراح بقي طي
األدراج وال أدري إذا كان قد نوقش أو ال .وجرت األمور
بحيث صارت وزارة الصحة هي املسؤولة عن هذه الفئة
في األحــوال العادية وفــي حالة التهميش والفقر أعطيت
الصالحية لوزارة الشؤون االجتماعية .أما وزارة التربية
فتنصلت مــن مسؤوليتها لصالح األه ــل ،ولــن يصعب
على القارئ أن يحزر أن وراء كل أهل طائفة ،وأن اعتبار
الـصـغــار مــواطـنــن يستحقون وضــع سـيــاســات رعائية
وطنية بشأنهم هو مشروع "خطير" ينبغي التخفيف قدر
اإلمكان من آثاره املناقضة للطائفية.
املهم ،هذه املقالة تهدف إلى تحية تربوي متميز ،نظر في
أحــوال الصغار ،وسعى ألن تكون الدولة شريكة لألهل
وال سيما األمهات العامالت منهم في تحمل املسؤولية،
فهل لنا من يفكر بمثل ذلك اليوم؟
* أستاذة الطفولة املبكرة في كلية التربية في
الجامعة اللبنانية
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في بدادون ،ال كلمة تعلو على الـ»أوف» .في البلدة الواقعة في قضاء عاليه ،ال تكتمل السهرات والجلسات
من دون الزجل ،الضيف الثابت في األعراس والمناسبات السعيدة ،كما في مراسم الدفن والرثاء

ّ
ّ
منطقة عاليه «والدة» الزجالين

في بدادون ال صوت يعلو فوق الـ«أوف»
لؤي فلحة
للزجل ،في بــدادون ،مكانة غالية في
ّ
قلوب أهلها .في منازلهم ومحالهم
وصالون كنيستهم ،أو تحت أشجار
الجنارك التي تشتهر بها ،تصدح من
دون انـقـطــاع أبـيــات حفظوها تعود
لكبار ّ
الزجالني ،وأخرى جاءت وليدة
االرتجال في جلساتهمّ وسهراتهم.
«أنا يا منبر بدادون ّمني
غريب عنك تنال التمني
ّ
روحانا وأسعد الخوري املحنك
وعلي عملوك جنة بقلب جنة»
تختصر هــذه األبـيــات للشاعر روكز
خليل روك ــز عــاقــة بـ ــدادون بالزجل
والـ ـت ــي ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى ت ــاري ــخ ع ــري ــق.
ف ــال ـش ــاع ــر الـ ــراحـ ــل أسـ ـع ــد ال ـف ـغــالــي
امللقب بــ»شـحــرور ال ــوادي» ،مؤسس
املنبر الزجلي ،ولد في بدادون ودفن
ف ـي ـه ــا ،وهـ ـ ــذا م ــا وض ـ ــع ع ـل ــى كــاهــل
أهــالــي البلدة مسؤولية حفظ تراثه
ّ
ال ــزج ـل ــي .وه ــم ال ي ـمــلــون م ــن ت ــرداد
ال ـق ـصــص ال ـتــي تـشـيــر ال ــى مــوهـبـتــه

الزجل ّ في
بدادون هوية ال
هواية (هيثم
الموسوي)

تستضيف أكبر
عدد من حفالت الزجل
في لبنان بمعدل 6
حفالت سنويًا

أهال وسهال بطه حسين
ولد أسعد الفغالي ّ
(عم الفنانة الراحلة صباح) في بدادون عام
 .1894ورث عن أبيه الخوري لويس الفغالي موهبة الزجل .ومع
اتجاه الوالد نحو الحياة الكنسية وانقطاعه عن الزجل ،أكمل
«شحرور الوادي» املسيرة ،وبات ،رغم حياته القصيرة (توفي
عام  ،)1937من عمالقة شعراء الزجل اللبنانيّ .أسس أول
جوقة زجلية عام  1928مع الشعراء :علي الحاج وأنيس روحانا
وطانيوس عبدهّ ،
لتكر بعدها سبحة الجوقات مع زغلول الدامور
وخليل روكز وغيرهما .اشتهر «شحرور الوادي» بموهبته الفذة
وصوته الجميل وسرعة بديهته ،وذاع صيته محليًا وخارجيًا،
إذ أحيا في مصر حفالت القت نجاحًا كبيرًاُ .وينقل في هذا
السياق أن األديب املصري طه حسني حضر حفلة مصر .ومع
دخوله القاعة ،بعد بدء الحفلة ،ارتجل شحرور الوادي ّ
مرحبًا:
أهال وسهال بطه حسني
ربي أعطاني عينني
العني الوحدة ّبتكفيني
خد لك عني وخلي عني

وأردف الشاعر علي الحاج بدوره:
أهال وسهال بطه حسني
بيلزم لك عينني اتنني
تك ّـرم شحـرور الوادي
منك عني ومني عني
وعندما علت االبتسامة وجه حسني ،تلقف املبادرة الشاعر
ً
أنيس روحانا قائال:
ال تقبل يا طه حسيـن
من كل واحد تاخد عني
ّ
بقدم لـك جوز عيوني
هدية ال قرضة وال دين
وكان مسك الختام مع الشاعر طانيوس عبده:
ما بيلزملو طه حسني
عني وال أكثر من عني
ّ
اختصه بعني العقل
الله
بيقشع فيها عامليليـن

وإبداعه وسرعة بديهته وقدرته على
االرتجال ،ومنها سجال طريف جرى
بينه وبني أحد أصدقائه الذي مازحه
ً
قائال:
صرلي سبع تمان شهور
قاعد بالضيعة ناطور
فاتح ديك البارودة
ّ
تيمر الشحرور
ناطر
فارتجل الفغالي ردًا سريعًا:
بدك شحرور الوادي
ّ
يما شحرور الغادي
شحرور لفكرك منو
حارق قلب الصيادي.
فــي ساحة الضيعة ،يكفي أن يطلق
أحدهم بيت زجل حتى تفتح شهية
آخ ــري ــن ع ـلــى الـ ــرد بــأب ـيــات مـقــابـلــة،
لينطلق التحدي بــن أبـنــاء ب ــدادون
ال ــذي ــن ي ـج ـم ـع ـهــم ح ــب ال ــزج ــل عـلــى
اختالف أعمارهم ومهنهم.
عـ ـل ــى ج ـ ـ ـ ــدران ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات امل ـ ـج ـ ــاورة،
تـنـتـشــر امل ـل ـص ـقــات واإلعـ ــانـ ــات عن
ح ـ ـفـ ــات الـ ـ ــزجـ ـ ــل .ت ـخ ـت ـل ــف أسـ ـم ــاء
الـ ـج ــوق ــات واألزم ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ل ـك ــن ال ـثــابــت
الــوحـيــد فيها هــو امل ـكــان .ف ـبــدادون،
بـ ـ ـل ـ ــدة ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ال ـ ــراحـ ـ ـل ـ ــة ص ـ ـبـ ــاح،
حــاضــرة دائـمــا لالستضافة .رئيس
«لـجـنــة إح ـي ــاء ال ـت ــراث ف ــي بـ ــدادون»

ال ـ ـيـ ــاس الـ ـح ــوي ــك ي ــؤك ــد أن ب ـلــدتــه
ت ـس ـت ـض ـيــف أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ــن ح ـفــات
الــزجــل فــي لـبـنــان بـمـعــدل  6حفالت
س ـنــويــا ،ي ـش ــارك فـيـهــا ك ـبــار شـعــراء
ً
ال ــزج ــل ف ــي ل ـب ـنــان وس ــوري ــا ،فـضــا
ع ــن عـ ـش ــرات ال ـح ـف ــات االرت ـج ــال ـي ــة
التي ينظمها محبو الزجل وهواته
ف ــي رب ـ ــوع ال ـب ـل ــدة .وي ـع ــزو الـحــويــك
ذلــك إلــى أن منطقة بــدادون والجوار
ّ
«ولدة للمواهب الزجلية .فشحرور
الـ ـ ــوادي م ــن ب ـ ـ ــدادون ،وع ـل ــي ال ـحــاج
مــن الـقـمــاطـيــة ،وإم ـيــل رزق ال ـلــه من
الكحالة ،وأنـيــس روحــانــا مــن وادي
ش ـ ـحـ ــرور .وه ـ ـ ــؤالء ت ــرك ــوا بـصـمــات
خــالــدة فــي تــاريــخ الــزجــل اللبناني».
يلفت الى أن البلدة توقفت قسريًا عن
إحياء الحفالت خالل الحرب األهلية،
ل ـت ـعــود فـ ــور ان ـت ـهــائ ـهــا الـ ــى تنظيم
التحديات الزجلية بزخم أكبر« .ففي
حـفـلــة ع ــام  2001ال ـتــي شـ ــارك فيها
ال ـشــاعــران زغ ـلــول ال ــدام ــور ومــوســى
زغـيــب ،فــاق الحضور الخمسة آالف
شخص قدموا من مختلف املناطق،
وه ــو رق ــم كـبـيــر نـسـبــة إل ــى مساحة
الـ ـق ــري ــة وع ـ ـ ــدد سـ ـك ــانـ ـه ــا» .ح ــال ـي ــا،
«تـسـتـقـطــب حـفـلــة ال ــزج ــل نـحــو ألــف
شخص .والشعراء يرغبون دائمًا في
املشاركة في حفالت بــدادون لثقتهم
بنجاحها ،بسبب األجواء الحماسية
التي ّ
تعمها ،ولتمتع روادها بمعرفة
ع ـم ـي ـق ــة ب ـ ــأص ـ ــول ال ـ ــزج ـ ــل م ـ ــن دون
تحيزهم مسبقًا لشاعر دون آخــر».
ويؤكد الحويك أن تنظيم حفلة زجل
ّ
ً
«ل ـيــس أم ـ ـرًا س ـهــا وي ـكــلــف ع ـشــرات
آالف الـ ــدوالرات للتعاقد مــع شعراء
م ـح ـت ــرف ــن وت ـج ـه ـي ــز مـ ـك ــان يـتـســع
ً
ألعـ ـ ــداد غ ـف ـي ــرة ،ف ـض ــا ع ــن ال ـع ـشــاء
القروي والصوتيات واإلعالنات».
حـ ـف ــات بـ ـ ـ ــدادون ت ـم ـ ّـي ــزه ــا األجـ ـ ــواء
الحماسية وتخضع ألع ــراف ثابتة:
يصعد الشعراء إلى املنبر ووراء هــم
«الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردادة» .بـعــد ال ـتــرح ـيــب ،تنطلق
ّ
امل ـعــركــة ال ـتــي ي ـطــوع فـيـهــا الـشـعــراء
كل الكلمات واملعاني ،ويستخدمون
أوزان ّ ال ــزج ــل املـخـتـلـفــة كــالـشــروقــي
واملـعــنــى والـ ـق ـ ّـرادي وغـيــرهــا ،إلب ــراز
م ــواهـ ـبـ ـه ــم ،وال ـت ـب ـخ ـي ــس مـ ــن ش ــأن
خـ ـص ــومـ ـه ــم كـ ـم ــا ت ـق ـت ـض ــي أص ـ ــول
«اللعبة» .ومــع توالي األبيات يــزداد
تفاعل الجمهور ،فمنهم من ينهض
مـ ــن ك ــرسـ ـي ــه م ـص ـف ـق ــا ،ومـ ـنـ ـه ــم مــن
ي ـقــاطــع ال ــزج ــال ــة ص ــارخ ــا «ع ـيــدهــا»
تعبيرًا عــن اإلع ـجــاب الـشــديــد ،وهــو
طلب ال يتوانى الشعراء عن تلبيته
أبدًا.
يفخر أبناء بدادون بأنهم يساهمون
فــي املحافظة على الـتــراث مــن خالل
اهتمامهم بــالــزجــل ال ــذي تـحـ ّـول من
مجرد هواية إلى هوية وبصمة تميز
البلدة عن غيرها من القرى اللبنانية.
وهم ،إلى الزجل ،متمسكون بالطابع
القروي لبلدتهم من القرميد األحمر
والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـخ ـ ــري والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارات
الضيقة ،الى اللهجة الجبلية التي لم
ّ
تبدلها السنوات.
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«األبونا» يوسف وزوجته وشموعهما (علي حشيشو)

شمع «األبونا» يضيء العيد في شرق صيدا
آمال خليل
ت ـح ـن ــو فـ ــاديـ ــا دن ـ ـ ــدن ب ــرأسـ ـه ــا عـلــى
ّ
الشمعة .تقلبها برفق بني كفيها كأنها
ً
تــاعــب ط ـفــا .بـعــد جـلــوس لـســاعــات،
تمتلئ الطاولة أمامها بشموع ّ
ملونة
ّ
مزينة بالورود وأقمشة الدانتيل .منذ
ثالثني عامًا ،صارت الشموع جزءًا من
أسرتها بعدما امتهن زوجها يوسف
دندن حرفة صناعة الشمع .بلمسات
األن ـثــى واألم ،تنفخ فــاديــا ال ــروح في
األشكال التي يصنعها زوجها.
ال تكتمل «الشعنينة» في شرقي صيدا
إال بشمع «األبونا» يوسف .قبل العيد
بأشهر ،تحجز الكنائس واألخويات
واملؤمنون حصصهم من شمع دندن
الــذي «يستحق دخــول كتاب غينيس
ألن ــه ي ـض ــيء بـشـكــل م ـت ــواص ــل لستة
أسابيع» .ليست امليزة في أنه «شغل
بـيــت» ولـيــس تـجــاريــا ،بــل فــي عالقته
بالذاكرة الجماعية ملسيحيي شرقي
ُ
صـيــدا الــذيــن ه ـ ّـج ــروا ع ــام  1985قبل
أن يـبــدأ بعضهم بــالـعــودة بعد سبع
سـ ـن ــوات« .األبـ ــونـ ــا» ل ــم يـخـتــر طــوعــا
تصنيع الشمع .التهجير أجبره على
ذلــك« .كــانــت النية أال تعتم الكنائس
وأن يبقى مذبحها مـضـ ً
ـاء ولــو بنور
شـمـعــة ،وأال يـفـقــد ال ـق ــداس ج ــزءًا من
طقوسه».
ّ
بــن عامي  1966و ،1973تعلم الفتى

يوسف ،بالنظر ،طريقة صنع الشمع
ال ـيــدوي مــن رهـبــان ديــر املخلص في
جــون ،حيث كان يــدرس ،لكنه انشغل
ع ــن ه ــذه ال ـحــرفــة ب ــدراس ــة ال ــاه ــوت.
كفرحونة
عام  ،1986خالل إقامته في
ُ
(قـ ـض ــاء ج ــزي ــن) ب ـعــد ت ـه ـج ـيــره ،فـقــد
الـ ـشـ ـم ــع فـ ــي كـ ـن ــائ ــس جـ ــزيـ ــن ،حـيــث
ك ــان يـقـيــم ال ـق ــدادي ــس ،بـسـبــب إق ـفــال
ال ـط ــرق ــات .ع ـمــل ع ـلــى تـجـمـيــع بـقــايــا
الـشـمــع الــذائــب مــن الـكـنــائــس وإع ــادة
ّ
وصبها في قوالب .الحقًا ،بدأ
طبخها
يجتاز معبر باتر إلى الشوف لشراء
أل ــواح الشمع الجاهز وإع ــادة ّ
صبها
فـ ــي م ـع ـم ـلــه ال ـص ـغ ـي ــر فـ ــي ب ـي ـت ــه فــي
كـفــرحــونــة .خــال إع ــادة إعـمــار منزله
ً
امل ـه ــدم ف ــي ال ـصــال ـح ـيــة ،ش ـيــد مـعـمــا
فــي قـبــو الـبـيــت .عـلــى نـحــو تــدريـجــي،

صناعة الشمع
وتزيينه جزء من
صمودنا في األرض
بعد مرارة التهجير

طـ ـ ـ ّـور م ــع زوجـ ـت ــه ت ـق ـن ـيــات ال ـح ــرف ــة.
أش ـقــاؤه فــي أملــان ـيــا ،وص ـلــوه بسيدة
متخصصة بصناعة أشكال متميزة،
فـ ـس ــاف ــر وتـ ـعـ ـل ــم عـ ـل ــى ي ــديـ ـه ــا طـ ــوال
أسبوعني .مذذاك ،صار املعمل يعتمد
على اآلالت والتقنيات الحديثة ،لكن
الشمع حافظ على طابعه البلدي .من
أملانيا وإيطاليا ،تعلم كيفية إدخــال
ال ـص ـبــاغ عـلــى طـبـخــة الـشـمــع لتأخذ
ألوانًا مختلفة.
شـهــرة شـمــع دن ــدن وصـلــت إل ــى كندا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال اب ـ ـنـ ــه غ ـ ـسـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
ي ـســاعــده ف ــي املـعـمــل قـبــل أن يـســافــر.
في أحــد «الشعنينة» ،في كندا ،حمل
غ ـس ــان شـمـعــة مــزي ـنــة ب ـط ــول مـتــريــن
إل ــى الـ ـق ــداس .لـفـتــت ال ـن ـظــر ووص ـلــت
أصــداؤهــا إلــى لجنة «غينيس» التي
تفاوضه على إدخالها في الكتاب.
الـقـصــة ل ــدى «األب ــون ــا» دن ــدن ليست
شمعة تنير الظلمة وت ــذوب سريعًا.
ت ـم ـس ـكــه ب ـص ـنــاعــة ال ـش ـمــع وتــزيـي ـنــه
«جزء من صمودنا في األرض بعدما
ذقنا مــرارة التهجير ،ومحافظة على
الـطـقــس املــرت ـبــط ب ــاألف ــراح واألع ـي ــاد
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذورات والـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــوات» .زب ــائ ـن ــه
لـيـســوا م ــن املـسـيـحـيــن فـحـســب .كثر
من أهالي صيدا والـجــوار يقصدونه
لحجز طلبيات خاصة باملولد النبوي
أو ب ـم ـن ــاس ـب ــات خ ــاص ــة كـ ــالـ ــوالدات
واألعراس.

جد المسيح في بلدة القليلة
ف ــي ال ـل ــوح ــة الـ ـت ــي ت ـش ـيــر إلـ ـ ُـى ات ـج ــاه
ّ
بلدة القليلة (قـضــاء ص ــور) ،خــط اسم
البلدة إلى جانب «مقام النبي عمران».
تـتـبــاهــى القليلة بــأنـهــا ،اس ـت ـنــادًا إلــى
ال ــرواي ــات الـتــاريـخـيــة ،تـحـتـضــن مـقــام
والــد السيدة مريم .في حي «يواكيم»،
ف ــي ال ـب ـل ــدة ،غ ــرف ــة ك ـب ـيــرة فــوق ـهــا قبة
خـضــراء ،يقابلها صليب خشبي ُرفــع
في الباحة الخارجية .تحتضن الغرفة
مقامًا تقول الــروايــات إن النبي عمران
مدفون داخله .ثرى والــد السيدة مريم
يجذب الزوار من املسلمني واملسيحيني،
ال س ـي ـمــا ف ــي ع ـي ــدي س ـي ــدة ال ـب ـش ــارة
والفصح .على الـجــدران ،وفــي الــزوايــا،
ت ـخ ـت ـلــط ال ـع ـق ــائ ــد ال ــدي ـن ـي ــة :ش ـع ــارات
وأدعـيــة وأيقونات وفوانيس وشموع
وسبحات تزدحم حول الضريح املبني
ُ
الذي غطي بقماشة خضراء.
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،اعـ ـ ـت ـ ــادت
جـمـعـيــات مـسـيـحـيــة تـنـظـيــم مـسـيــرات
تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «ع ـ ـلـ ــى خـ ـط ــى ال ـس ـي ــدة
مــريــم الـ ـع ــذراء» م ــن قــانــا إل ــى القليلة
م ــرورًا بـصــور .وبـحـســب مــديــر املــواقــع
األث ــري ــة فــي ق ـضــاء ص ــور عـلــي ب ــدوي،

من مسرحية الصلب (حسن بحسون)

مقام النبي عمران في القليلة (علي حشيشو)

«يـعــود بـنــاء املـقــام إلــى الـفـتــرة مــا قبل
الصليبية .وفي االتفاقية على تقاسم
األراضــي بني سلطان املماليك قالوون
ومــارغــري ـتــا حــاكـمــة ص ــور ،فــي العهد
الصليبي ،ذكــر املقام الــذي كــان يعرف
حينها بدير عمران».
وكــانــت املــديــريــة الـعــامــة لــآثــار أجــرت
سـنــة  1996أع ـم ــال تـنـقـيــب ف ــي الـعـقــار
املـ ـج ــاور ل ـل ـم ـقــام أظـ ـه ــرت ف ــي طـبـقــات
مـخـتـلـفــة آثـ ــار مـعـبــد روم ــان ــي مـكــرس

ّ
القرية (قضاء
ظهر الجمعة املقبل ،يمثل السيد املسيح أمام محكمة
صيدا) في باحة كنيسة مار جرجس .يستجوبه رئيس الكهنة قيافا
في دعوى ثورته ضد الحكم الروماني ،بحضور األقباط وحراس
ّ ً
مكبال ليمثل أمام الحاكم
باقتياده
ويوعز
الهيكل ويهوذا األسخريوطي،
َ
ّ
الروماني بيالطس البنطي الذي يسلمه ُليصلب .على وقع تالوة اإلنجيل،
ً
ُيقتاد املسيح مكبال ،وإكليل الشوك على رأسه ،على درب الجلجلة.
ً
حشود املتفرجني تشارك في جلده وهو ّ
يجر جسده حامال صليبه
الخشبي الذي سيعلق عليه .عند تلة مزار سيدة الحنان ،توثق يداه
ورجاله بحبل ويربط على الصليب الذي يثبت مرتفعًا .والدته مريم
العذراء وتالمذته يركعون تحت الصليب ويرثونه بدموعهم وصلواتهم.
بعد صلبه ،ينقل في ّزياح إلى كنيسة سيدة الحنان حيث تتم رتبة دفن
املسيح ويدفن عند الثالثة عصرًا.
تلك فصول من مسرحية ستؤدى يوم الجمعة العظيمة في البلدة ،في
ّ
القرية املريمية على تنظيمها سنويًا ملناسبة
مراسم اعتادت أخوية
أسبوع اآلالم وعيد الفصح منذ أكثر من  20عامًا .تجهش حنة عيد
كلما شاهدت املسرحية ،رغم أنها حفظت السيناريو والحوار" .تشعر

على اســم سابينا ،زوج ــة اإلمـبــراطــور
ال ــروم ــان ــي ادريـ ـ ــانـ ـ ــوس .ك ـم ــا وج ــدت
آث ـ ـ ــارًا ل ـك ـن ـي ـس ـتــن ،األول ـ ـ ــى ُب ـن ـي ــت فــي
العهد البيزنطي ،والثانية فــي العهد
الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـب ــي .وأله ـ ـم ـ ـيـ ــة امل ـك ـت ـش ـف ــات،
ّ
اس ـت ـم ـل ـكــت امل ــدي ــري ــة الـ ـعـ ـق ــار وغ ــط ــت
املـكـتـشـفــات فــي انـتـظــار تــوافــر تمويل
لـ ـت ــأهـ ـي ــل امل ـ ــوق ـ ــع وتـ ـك ــريـ ـس ــه م ــوق ـع ــا
سياحيًا دينيًا.
آمال...

كأن املسيح مات مجددًا" تقول عيد .تحرص وأخريات على أن يشاهد
األطفال املسرحية "ليدخلوا في األجواء .كيف عاش املسيح وتألم وصلب
ألجلنا ،ما يساهم في تمسكهم بالطقوس الدينية".
جوزيف مخول" ،يتزاحم الشبان على أداء
بحسب مسؤول األخوية
ّ
دور املسيح كأن البركة ستحل عليهم" .هذا العام ،كان هناك خمسة
مرشحني ،اختير واحد منهم وفقًا لقدرته على ّ
تحمل املشقة وأدائه
التمثيليّ .
ّ
ويتدربون على التمثيل
شبان األخوية ،يكتبون نص املسرحية
ويخرجونه ويشترون الثياب واألدوات الالزمة .إنها "تمثيلية" ،يؤكد
مخول ،فمؤدي دور املسيح يطلى جسده بالصباغ األحمر والسيوف
ُ ّ
بالستيكية .أما في الصلب ،فال تدق املسامير في أيدي املمثل .يرفض
مخول ّ
بث ّالعنف في املسرحية التي يشاهدها األطفال" .فاملسيح ال
يقبل بأن نعذب أجسادنا".
املسرحية جزء من سلسلة أنشطة تبدأ بسبت أليعازر الذي يسبق أحد
الشعانني .فتيان من أبناء األخوية يجولون على البيوتّ ،
مجسدين دور
تالمذة املسيح .في خميس الغسل الذي يسبق الجمعة العظيمة ،يغسل
الفتيان أو فرسان األخوية أقدام املصلني املشاركني في القداس ثم
يؤدون تمثيلية بستان الزيتون .عشية الجمعة العظيمة ،تنطلق مسيرة
شموع ليلية من ّ
القرية نحو عني الدلب واملية ومية.
آمال...
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عودة إلى تسخين الميدان
دمشق والحلفاء يرفعون سقف التحدي
رفع حلفاء دمشق سقف التحدي
في
في مواجهة واشنطن .ما يدور ّ
كواليس هؤالء يشي بمعرفتهم أن
ّ«ضربة الشعيرات» ليست يتيمة ،بمعنى
أنه يجري اإلعداد لتسخين الجبهات
بمباركة ودفع أميركي ـ تركي ـ
خليجي .الرؤية األميركية «ما بعد
تعاط عالي النبرة
العدوان» أثمرت عن ٍ
ْ
لطهران وموسكو مجتمعتين ،في
مواجهة «تجاوز الخطوط الحمراء».
ولهذه األسباب تعتزم سوريا وروسيا
وإيران خوض المعركة معًا واالستعداد
لجولة غير مسبوقة من التهديدات
ت ــدور جميع التصريحات الـصــادرة
عـ ـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا ،ع ـقــب
العدوان الذي نفذته القوات األميركية
ّ
«تنصل»
ضــد ســوريــا ،على ض ــرورة
مــوسـكــو وط ـه ــران بــالــدرجــة األول ــى،
من دورهما الداعم لدمشق .الدعوات
ُ
األميركية األخيرة ط ّعمت بتهديدات
ّ
مضمنة ،مفادها استعداد واشنطن
لتنفيذ ضربات عسكرية إضافية في
سوريا «عند الضرورة».
لـ ـك ــن ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـق ـيــت
ردًا واض ـ ـحـ ــا أم ـ ـ ــس ،ع ـب ــر س ـي ــل مــن
الـتـصــريـحــات واالت ـص ــاالت الثنائية
ب ـ ــن م ــوسـ ـك ــو وط ـ ـ ـهـ ـ ــران ودم ـ ـشـ ــق،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات م ـك ـث ـفــة
بــن ال ـعــواصــم ال ـثــاث عـبــر الـقـنــوات
الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة ،أك ــدت على
رفض العدوان األميركي الذي تجاوز
«خطوطًا حمراء» ،والتحضير لردعه
بـمــا يشمل جميع االح ـت ـمــاالت ،بما
فيها التصعيد املـيــدانــي عـلــى كامل
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق.
وأكدت مصادر مطلعة على معطيات
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاورات أن ـ ـهـ ــا ن ــاقـ ـش ــت خ ـط ـطــا
واضحة ملواجهة توجهات واشنطن
املتوقعة للضغط في امليدان ،بما في
ذلك احتماالت شن هجوم جديد من
قبل الجماعات املسلحة على جبهات
مدينة حلب .ولفتت إلــى أن النقاش
تطرق إلى مواجهة جميع الخطوات
الـتــي يستطيع األمـيــركـيــون التحرك
م ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ،م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وح ـت ــى
العراق ،بشكل ّ
منسق.
املشاورات التي ركزت على الجاهزية
فـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــه الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي،

ان ـع ـك ـس ــت مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـصــري ـحــات
الرسمية ملـســؤولــي الـبـلــدان الثالثة،
وفــي بـيــان أصــدرتــه غــرفــة العمليات
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـح ـل ـف ــاء دم ـ ـشـ ــق ،أمـ ــس.
بـيــانــات «ال ـغــرفــة» امل ـع ــدودة ســابـقــا،
أشركت للمرة األولــى روسيا كضلع
أساسي من املعركة إلى جانب دمشق،
ّ
لـيـكــون الـتـهــديــد بــاســم الـجـمـيــع بــأن
قواتها «سترد بقوة على أي عدوان»،
ومشددة على أن «العدوان األميركي
هو تجاوز للخطوط الحمراء».
وأضاف البيان« :نحنا لسنا غافلني
ع ـم ــا ت ـس ـعــى أم ـي ــرك ــا ل ـت ـح ـقـي ـقــه فــي
شـمــال ســوريــا وشـمــال غــرب الـعــراق،
وي ـج ــب أن ي ـع ـل ـمــوا أن ـن ــا ن ــرص ــد كل
خ ـطــوات ـهــم وت ـحــركــات ـهــم ونـتــابـعـهــم
بدقة ،وأن محاولتهم السيطرة على
تلك البقعة الجغرافية تجعلهم قوات
غير شرعية الحـتــال أراض سورية

شمخاني :هناك إرادة
صلبة لدى إيران وروسيا
وسوريا في ما يخص
التعاون المشترك

ذات س ـ ـيـ ــادة» .ول ـف ــت إلـ ــى أن «فـعــل
أمـيــركــا ه ــذا لــن يثنينا عــن محاربة
اإلرهـ ــاب وال ـق ـضــاء عـلـيــه ،وسنتابع
قتالنا إل ــى جــانــب الـجـيــش الـســوري
وال ـقــوات الـصــديـقــة ،وسنعمل معها

لـتـحــريــر ك ــل األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة من
رجس االحتالل أيًا كان».
وتــابــع الـقــول إن «روس ـيــا وإي ــران لن
تـسـمـحــا ألم ـي ــرك ــا بـ ــأن تـهـيـمــن على
العالم وتفرض نظام القطب الواحد...
وستقفان فــي وجهها بكل قــوة ولو
بلغ مــا بـلــغ» ،خاتمًا بــأنــه «ردًا على
ه ــذا ال ـع ــدوان امل ـج ــرم ،نـحــن كحلفاء
ســوريــا سـنــزيــد مــن دعـمـنــا للجيش
والشعب السوريني بمختلف الطرق».
بالتوازي ،جــاء اإلصــرار على تحدي
الـ ـضـ ـغ ــط األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،وم ــواجـ ـهـ ـت ــه
بالتصعيد ،في كالم الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،خالل اتصال هاتفي
م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــري ــه الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ب ـ ــوت ـ ــن ،والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األس ـ ـ ــد.
وأعرب روحاني مع األسد ،عن إدانته
الشديدة للعدوان األميركي ،معتبرًا
ّ
أنــه يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة

السورية وللقوانني الدولية.
وأكد وقوف بالده إلى جانب سوريا
فــي حربها ضــد اإلره ــاب ،معتبرًا أن
«تداعيات هذا العدوان ستعود على
هذه الدول واملنطقة عمومًا» .بدوره،
أكـ ـ ــد األسـ ـ ـ ــد أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
«ف ـش ـلــت ف ــي تـحـقـيــق ه ــدف ـه ــا» ال ــذي
أرادت ـ ـ ــه ع ـبــر ال ـ ـعـ ــدوان ،مـ ـش ــددًا على
إص ــرار ب ــاده عـلــى «سـحــق اإلره ــاب
في كل بقعة من األراضي السورية».
أم ـ ــا م ــرش ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلي ــران ـي ــة
السيد علي خامنئي ،فقد أشار خالل
استقباله كبار قادة القوات املسلحة،
إل ــى أن األم ـيــرك ـيــن «ق ــام ــوا بــالـقـتــل
واالع ـ ـ ـتـ ـ ــداء وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوز فـ ــي م ـنــاطــق
مختلفة من العالم من قبل» ،مضيفًا
إن امل ـهــم ه ــو «ه ــل يـمـتـلـكــون ال ـجــرأة
ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ـث ــل ه ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ــراء أي ـن ـمــا
أرادوا؟».

ّ
فلسطينيون يتظاهرون في مدينة نابلس ضد العدوان األميركي األخير على سوريا (أ ف ب)

إسرائيل :عدوان واحد ال يكفي
علي حيدر
رغــم الفرحة العارمة التي اجتاحت
مــؤسـســة ال ـقــرار الـسـيــاســي واألمـنــي
فـ ـ ــي تـ ـ ــل أب ـ ـ ـيـ ـ ــب ،نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان
األمـ ـيـ ــركـ ــي ع ـل ــى الـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـج ــوي ــة
ّ
ال ـســوريــة ،إال أن إســرائ ـيــل ت ــدرك أن
نتائجه العسكرية كــانــت مـحــدودة،
ولن تؤثر بذاتها على موازين القوى
وعلى املجريات امليدانية.
وم ــع ت ــوال ــي امل ــواق ــف اإلقـلـيـمـيــة في
م ــوسـ ـك ــو وطـ ـ ـه ـ ــران ودمـ ـ ـش ـ ــق ،ب ــات
واضـ ـ ـح ـ ــا أن م ـ ــن غـ ـي ــر امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن
يـ ـت ــرك هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان املـ ـ ـح ـ ــدود فــي
بـعــده العسكري ،واملـفـتــوح بأبعاده
السياسية ،أي مفاعيل استراتيجية
باملستوى الــذي تأمله تــل أبـيــب .من

أجل ذلك ،لم تكتف إسرائيل بالقنوات
الرسمية مع واشنطن ،للتعبير عن
رؤيتها وموقفها في هذا املجال ،بل
ب ــادر وزي ــر الـطــاقــة وعـضــو املجلس
الــوزاري املصغر يوفال شطاينتس،
إلــى االعــان الصريح عن أن «رسالة
واحـ ـ ـ ــدة ال ت ـغ ـي ــر الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـع ــام ــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة» مـ ــع أن ال ـه ـج ــوم
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ك ـ ـ ــان «خ ـ ـط ـ ــوة هـ ــامـ ــة».
وحـ ـ ــدد ش ـطــاي ـن ـتــس أف ـ ــق املـصـلـحــة
اإلسرائيلية في هذا السياق ،بالقول
إنــه «فــي الـنـهــايــة ،الــواليــات املتحدة
األمـيــركـيــة وروس ـي ــا ت ـق ــرران مـعــا ما
الذي ينبغي فعله مع سوريا ،وما ال
ينبغي فعله .واضح ما الذي ينبغي
ع ــدم فـعـلــه وهـ ــو :ال ل ــوج ــود إيــرانــي
هناك ،ال لتطوير سالح كيميائي وال

إذا بقي الهجوم
األميركي موضعيًا
فلن ّ
يغير مسار
الحرب السورية

لتطوير صواريخ باليستية».
أمـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص املـ ــدخـ ــل إلـ ـ ــى ه ــذه
الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــدفـ ــع ن ـح ــوه ــا
إسرائيل ،فقد حددها رئيس حكومة

العدو بنيامني نتنياهو خالل جلسة
الـحـكــومــة بــالــدعــوة إل ــى «اسـتـكـمــال
مهمة إخــراج كل السالح الكيميائي
من سوريا» ،الفتًا إلى وجود «فرصة
للتعاون األميركي الروسي في هذا
امل ـ ـج ـ ــال» .وتـ ــأتـ ــي دع ـ ـ ــوة ن ـت ـن ـيــاهــو
ه ــذه رغ ــم إعـ ــان األمـ ــم امل ـت ـحــدة في
ع ــام  ،2013أن ســوريــا بــاتــت خالية
م ــن األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة وم ــن أي
مـصــانــع تنتجها .لـكــن شطاينتس،
ح ــدد بــأنــه م ــا زال ه ـنــاك م ــا نسبته
« »%1م ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة
ال ـس ــوري ــة .ه ــذا م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
كالم نتنياهو وشطاينتس يعكسان
تقويمًا إســرائـيـلـيــا عــن أن الــواليــات
املتحدة ليست قادرة على التفرد من
جانب واحد باملسارات على الساحة

ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ون ـت ـي ـج ــة ذلـ ـ ــك ،ب ـ ــرز فــي
كالمهما الدعوة إلى تعاون أميركي
ـ ـ ـ روس ـ ــي ،وأن ـه ـمــا م ـعــا يـ ـح ــددان ما
يجري على الساحة السورية.
ل ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة
اإلسرائيلية مــن ف ــراغ ،بــل يبدو أنها
انطلقت مــن تقديرات ومـخــاوف ّ
عبر
عنها شطاينتس (رســالــة واح ــدة ال
تـكـفــي) ،وب ـعــض ال ـخ ـبــراء واملـعـلـقــن،
إذ اعتبر الخبير بالشؤون السورية
ايــال زيسر أنه «إذا بقي هذا الهجوم
ً
م ـع ــزوال ومــوضـعـيــا ،فــإنــه لــن يحقق
التغيير في مسار الحرب السورية»،
موضحًا أنه «يمكن لـ(الرئيس) بشار
(األس ــد) بسهولة استيعاب الهجوم
األم ـيــركــي .فـقــد خـســر خ ــال سـنــوات
الـحــرب الكثير مــن املـطــارات ملصلحة
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واشنطن إلى «المنطقة الجنوبية» مع شركائها:

فصل درعا عن دمشق

فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،اتـ ـص ــل ع ـ ــدد مــن
املـ ـس ــؤول ــن اإلي ــرانـ ـي ــن ب ـن ـظــرائ ـهــم
الـ ـس ــوري ــن ،واع ـت ـب ــر رئـ ـي ــس هـيـئــة
األركـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة
م ـح ـم ــد بـ ــاقـ ــري ،خ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال مــع
ن ـظ ـي ــره ع ـل ــي أي ـ ـ ــوب ،أن «م ـ ــا ج ــرى
ف ـ ــي خ ـ ـ ــان شـ ـيـ ـخ ــون مـ ـشـ ـك ــوك ب ــه،
وهــو مــؤامــرة ضــد الشعب الـســوري
وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادت ـ ـ ــه» .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــر أمـ ــن
املجلس األعلى لألمن القومي علي
ش ـم ـخــانــي ،أن ال ـ ـعـ ــدوان األم ـيــركــي
«دلـ ـي ــل ع ـلــى انـ ـتـ ـص ــارات الـحـكــومــة
ال ـســوريــة فــي ال ـســاحــات السياسية
والـعـسـكــريــة» .وأك ــد فــي ات ـصــال مع
م ــدي ــر م ـك ـتــب األمـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي عـلــي
م ـم ـل ــوك ،أن ه ـن ــاك «إرادة صـلـبــة»
ل ــدى إيـ ــران وروس ـي ــا وس ــوري ــا ،في
م ــا ي ـخــص ال ـت ـع ــاون امل ـش ـت ــرك عـلــى
الساحة السورية.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ــر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
خـ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال ه ــاتـ ـف ــي مـ ــع ن ـظ ـيــره
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ري ـ ـكـ ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،إن
الهجوم األخـيــر على ســوريــا «يخدم
املتطرفني ،ويخلق تهديدات إضافية
لألمن اإلقليمي والعاملي».
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـمــرت حـمـلــة الـضـغــط
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ض ـ ــد م ــوسـ ـك ــو وط ـ ـهـ ــران
ودم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،وتـ ـ ـ ــرك مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ــن
ال ـقــومــي ال ـجــديــد ،ه ــرب ــرت رايـمــونــد
م ــاك ـم ــاس ـت ــر ،الـ ـب ــاب م ـف ـتــوحــا أم ــام
تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية
في سوريا .وقال إن اإلدارة األميركية
س ـ ـت ـ ـحـ ــاول «تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ن ـ ـظـ ــام األس ـ ــد
وتدمير (داعش) في الوقت نفسه».
بدورها ،اعتبرت املندوبة األميركية
ل ــدى األم ــم املـتـحــدة نيكي هــالــي ،أن
اح ـت ـم ــال إنـ ـج ــاح ح ــل س ـي ــاس ــي فــي
سوريا «غير ممكن مع وجود األسد»
فــي الـحـكــم .وأشـ ــارت فــي مقابلة مع
قناة «سي إن إن» األميركية ،إلى أن
لدى بالدها «العديد من األولويات...
ورحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـيـ ــس األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
الوحيدة» ،مضيفة إن هناك «محاولة
ل ـه ــزي ـم ــة (داعـ ـ ـ ـ ــش) ،وكـ ـس ــر ال ـن ـف ــوذ
اإليــرانــي في ســوريــا ،والــوصــول إلى
حــل سياسي فــي النهاية» .وشــددت
على أن بالدها مستعدة لفعل «أكثر»
من الهجمات األخيرة «في حال كان
ذل ــك ض ــروري ــا» ،مــوضـحــة أن «األم ــر
متعلق بردود أفعال الجميع على ما
ي ــدور فــي ســوريــا» .وبــال ـتــوازي ،قال
تيلرسون إن بــاده تتوقع أن تتخذ
روس ـيــا «نـهـجــا أش ــد» تـجــاه دمـشــق،
و«تـعـيــد الـتـفـكـيــر» فــي تحالفها مع
األسد.
(األخبار)

عملت كل من تل أبيب
وعمان على سيناريوات
مختلفة للجنوب السوري.
الدولتين غطاء
كان ينقص
ّ
«استراتيجي» في ظل
ّ
«المظلة الروسية» فوق
دمشق .أخيرًا ،بدأت واشنطن
إعادة بناء استراتيجية جديدة
في المنطقة بالتعاون
مع إسرائيل واألردن .ومن
جبهة الجنوب السوري،
تتقاطع مصالح هؤالء لتثمر
خططًا جاهزة لمناطق آمنة
وقواعد «مدنية» وعسكرية
تقطع بين العاصمة
وخاصرتها الجنوبية
إيلي حنا
قـ ـب ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى م ـط ــار
الشعيرات يوم الجمعة ،كانت عمان وتل
أبيب تضعان اللمسات النظرية األخيرة
على مشروعهما إلقامة منطقة آمنة في
الجنوب السوري.
ّ
أسيرة حسابات
ت
ظل
التي
هذه املنطقة
ُ ّ
سـيــاسـيــة وعـسـكــريــة عـ ـ ّـدة ،ف ــك ــت بعض
َ
«ط ــاس ـم ـه ــا» أخـ ـيـ ـرًا ف ــي زيـ ــارتـ ــي املـلــك
األردنــي عبدالله الثاني ورئيس الــوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لواشنطن.
س ـمــع الـ ــزائـ ــران م ــن مـضـيـفـهـمــا دون ــال ــد
إيجابيًا عن طرحهما ،وعن
ترامب كالمًا ّ
استعدادات لتدخل مباشر في الجنوب
ال ـس ــوري .واألخ ـي ــر ك ــان قــد تـعـ ّـهــد قبيل
تنصيبه رسميًا ( )2016/12/15بإنشاء
مناطق إنسانية آمنة في سوريا ،مطالبًا
دول الخليج بتمويل هذا املشروع.
امل ـ ـلـ ــك األردن ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــرض ،خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء،
رؤيته للواقع العسكري والسياسي في
ال ـج ـنــوب ،وع ـ ــاود تــذك ـيــره بـحــديـثــه عن
إق ــام ـ ّـة مـنـطـقــة آم ـن ــة ،م ـبــديــا اس ـت ـع ــداده
ًَ
للتدخل جوًا وبــرا بدعم أميركي (ضمن
التحالف الدولي).
ً
تــل أبـيــب ،بــدورهــا ،تـلـ ّـح وتعمل جــاهــدة
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذه امل ـط ــال ــب أيـ ـض ــا ،بـيـنـمــا
ال ـس ـع ــودي ــة ت ـب ـحــث ع ــن ف ــرص ــة لـتـقــويــة
نفوذها في الجنوب .وهي عرضت (على
هامش القمة العربية) على امللك األردني
تـمــويــل الـحـمـلــة وتـحـ ّـمــل نـفـقــاتـهــا .وفــي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،تـفـيــد اإلشـ ـ ــارة إل ــى بـيــان
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ف ــي  29ك ــان ــون الـثــانــي
ّ
امل ــاض ــي ،ب ــأن الــرئـيــس تــرامــب طـلــب من
املـلــك سلمان بــن عبد العزيز «املساعدة
في دعم تأسيس مناطق آمنة في سوريا

عمان وتل أبيب «لن تتسامحا»
مع نفوذ إيران
في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،على هامش
زيارته لواشنطن قبل أيام ،أعرب امللك األردني عبدالله الثاني عن
قلق بالده من تزايد النفوذ اإليراني في منطقة الجنوب السوري.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الهيمنة اإليرانية
ستبقى في سوريا ما بعد معركة الرقة ،قال إن «هناك محاولة
إلقامة صلة َ َجغرافية بني إيران والعراق وسوريا وحزب الله في
لبنان .وقد أثــرت هذا املوضوع مع الرئيس (الروسي فالديمير)
بوتني ،الذي كان على علم تام به ...وإن نية إيران االستراتيجية أن
يكون لها نفوذ هناك».
وأض ــاف حــول نـظــرة ب ــاده لــوجــود ق ــوات إيــرانـيــة قــرب حــدودهــا
الشمالية ،إن «الـحــرس الـثــوري يبعد حــوالــى  70كيلومترًا (عن
الحدود) .إذا كانت تلك أخبارًا سيئة بالنسبة إلينا ،يجب أن تنظر
إلى املعادلة اإلسرائيلية في هذا».
وتابع« :لقد كنا صريحني جدًا مع الروس ،وكذلك كان اإلسرائيليون،
بــأن الجهات الفاعلة غير الحكومية من الـخــارج (غير السورية)
القادمة نحو حدودنا لن يتم التسامح معها .وأعتقد بأننا توصلنا
إلى تفاهم مع الروس».

وال ـي ـم ــن ،وأن امل ـل ــك وافـ ـ ــق ،وذل ـ ــك خــال
اتصال هاتفي بينهما».
أما ّ
مبررات نتنياهو إلنشاء هذه املنطقة
وف ـ ـ ــق م ـ ــا ذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ه ـ ــآرت ـ ــس»
اإلســرائـيـلـيــة بـعــد «ع ـ ــدوان الـشـعـيــرات»
بساعات ،فهي «منع إيران وحزب الله من
أن يكون لهما موطئ قــدم فــي املنطقة»،
ً
مشيرة إلى أن نتنياهو «يناقش الخطوة
مـ ــع إدارة تـ ــرامـ ــب والـ ـجـ ـه ــات ال ــدول ـي ــة
ّ
الفاعلة» .ولفتت إلى أن رئيس الحكومة
يـسـعــى إل ــى أن ت ـك ــون امل ـنــاطــق ال ـعــازلــة
«جـ ــزءًا م ــن أي ات ـف ــاق مستقبلي إلنـهــاء
الحرب في سوريا».

الترجمة على األرض
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ـ ـ
اإلسرائيلي ـ السعودي ـ األردني ،يجري
العمل على توحيد الفصائل الجنوبية
ودعمها على نحو أفضل ،بهدف تشكيل

تدرس واشنطن خطة
نقل مقاتلين جوًا
لتنفيذ عمليات إنزال

منطقة يــديــرهــا املـسـلـحــون ،إضــافــة إلــى
إدارة مــدنـيــة تستنسخ تـجــربــة الشمال
ُ
الـســوري ،وفيها تنشئ واشنطن قواعد
ع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى غ ـ ــرار م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
«الوحدات الكردية».
ّ
كذلك ،فإن فكرة التدخل العسكري األردني
مع قوات عربية حاضرة ضمن الخطط ،إذ
توافقت عمان مع الرياض منذ مدة على
ذل ــك ،كـمــا يــاحــظ ح ــراك عـسـكــري ُمكثف
عـلــى ط ــول ال ـح ــدود األردنـ ـي ــة ـ ـ الـســوريــة
(ســرت تقارير أمــس عن وصــول مدرعات
أم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى م ـن ـط ـقــة املـ ـف ــرق األردنـ ـي ــة
امل ــواجـ ـه ــة مل ـحــاف ـظــة درع ـ ـ ــا ،وأخ ـ ـ ــرى عن
انتشار قوات خاصة أردنية وأميركية على
الـحــدود مــن ناحية محافظة الـســويــداء).
وال ـ ـهـ ــدف ،ح ـســب مـ ـص ــادر سـ ــوريـ ــة ،هو
تـقـسـيــم ال ـج ـنــوب تـمـهـيـدًا إلق ــام ــة «حــالــة
فيدرالية» .وأشــارت املصادر إلى تواصل
االجتماعات األمنية والعسكرية ملناقشة
هــذه الخطط ،ويحضرها قــادة الفصائل
ّ
وتبي منذ
املسلحة وضباط أميركيون.
ّ
مدة ،حسب املصادر ،أن «القوات األميركية
ُ ّ
ت ـ ـعـ ــزز وجـ ــودهـ ــا ف ــي الـ ـق ــواع ــد ال ـجــويــة
األردنية».
ّ
ّ
سيتم زج الفصائل
وأضافت املصادر إنه
بمعركة كبيرة ضد الجيش السوري قبل
بــدء ّ
تحرك الـقــوات األردنـيــة والخليجية
املدعومة أميركيًا تحقيقًا لهدف تقسيم
ال ـج ـنــوب وفـصـلــه عــن ال ــدول ــة ال ـســوريــة.
وع ـن ــد بـ ــدء ال ـت ـح ــرك ال ـع ـس ـك ــري ،تـتــابــع
امل ـ ـصـ ــادر ،ت ـ ــدرس واش ـن ـط ــن خ ـط ــة نـقــل

طائراتها ملقاتلني جـوًا لتنفيذ عمليات
إن ـ ــزال ف ــي مـنــاطــق خ ـلــف ن ـقــاط الـجـيــش
الـســوري ليتم قطع طريق اإلم ــداد إليها
وحـصــارهــا .وحـســب معلومات الجيش
وحـلـفــائــه ،فــإن الـخـصــوم يبحثون فكرة
اإلنزال في مناطق شرق السويداء وقرب
بلدة خربة غزالة لقطع الطريق الدولية
بني دمشق والسويداء ودرعا.
وتـ ـشـ ـي ــر هـ ـ ــذه امل ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى تـحـضـيــر
الفصائل الجنوبية هجومًا كبيرًا على
درعـ ــا املــدي ـنــة م ــن م ـح ــاور ع ــدة م ــن حي
امل ـن ـش ـي ــة .وت ــدع ــم هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ح ــراك
عسكري مــن نصيب (شــرق مدينة درعــا
ق ـ ــرب ال ـ ـح ـ ــدود) وطـ ـف ــس (ش ـ ـمـ ــال غ ــرب
امل ــديـ ـن ــة)« ،وقـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأوا أيـ ـض ــا ب ــإدخ ــال
العناصر والسالح من طريق جديد يبدأ
م ــن ق ــري ــة ق ــرب مــدي ـنــة الــرم ـثــا األردن ـي ــة
بــاتـجــاه طــريــق الـســد ،ومـنــه نحو طفس
وقــرى مـجــاورة لــدرعــا املدينة ،وآخــر من
قرية الطرة األردنية نحو القرى املحيطة
بمدينة درعا» ،حسب املصادر.
مـ ـص ــدر آخـ ـ ــر أفـ ـ ـ ــاد «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ســاب ـقــا
ّ
قـبــل ل ـقــاء عـبــدالـلــه ـ ـ ت ــرام ــب ،ب ــأن ال ـقــرار
األميركي بالتصعيد جنوب ســوريــا تم
اتخاذه ،و«الزيارة بحثت األفعال وكيفية
ترجمتها ميدانيًا».
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ال تـ ـ ـ ــزال ال ـف ـص ــائ ــل
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة («الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» و«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر»)
ت ـخ ــوض م ـع ــارك ش ــرس ــة مـسـتـمــرة منذ
م ــا ي ـق ــارب ال ـش ـهــريــن ف ــي ح ـ ّـي املـنـشـيــة.
وتـشـيــر امل ـص ــادر إل ــى «اإلص ـ ــرار الكبير
ج ـ ـدًا ل ـل ــدخ ــول إلـ ــى امل ــدي ـن ــة م ــن جهتها
الجنوبية ...ورغم خسائرهم الكبيرة ،إال
أنهم يعاودون املحاولة دائمًا».
كذلك ،يلفت مصدر ميداني في درعا إلى
أن ــواع األسـلـحــة املـسـتـخــدمــة فــي مـعــارك
املنشية «املختلفة عــن امل ــرات السابقة»،
ُ
حيث تستخدم أعداد كبيرة من القذائف
وص ــواري ــخ «غـ ــراد» عـلــى املــديـنــة ،وعلى
منطقة أزرع وطريق دمشق ـ درعا.

«استعراض» في حوض اليرموك
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـف ــذت ـه ــا «ال ـف ـص ــائ ــل
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» عـ ـل ــى مـ ـن ــاط ــق «داع ـ ـ ـ ــش»
ف ــي حـ ــوض الـ ـي ــرم ــوك ك ــان ــت أق ـ ــرب إل ــى
«االستعراضات اإلعالمية» كما يصفها
ّ
مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي .وأض ـ ـ ــاف املـ ـص ــدر إن
«الفصائل قــادرة على القيام بهجومات
أق ــوى بـكـثـيــر ،وه ــذا مــا أثـبـتـتــه عمليات
املـنـشـيــة ،فـلــم نـشـهــد فــي م ـعــارك حــوض
اليرموك هذا الثقل العسكري الذي رأيناه
ّ
فــي امل ـن ـش ـيــة» .وي ــرى أن قـ ــدرات «جـيــش
خالد بن الوليد» ليست كبيرة إلى درجة
تمنع الفصائل الجنوبية مجتمعة من
مواجهة مبايعي تنظيم «داعــش» ،ولكن
ّ
مصر على إظهار الجيش
«هناك من هو
الحر والفصائل األخرى غير قادرين على
املــواج ـهــة ،وذل ـ ّـك السـتـغــال ه ــذه الــورقــة
ً
الستجالب تدخل خــارجــي ،وصــوال إلى
الضغط نحو إقامة منطقة آمنة».

قلق إسرائيلي على التنسيق الجوي
مع الجيش الروسي (أ ف ب)

املتمردين .»...في اإلطار نفسه ،اعتبر
معلق الـشــؤون العربية فــي صحيفة
«هــآرتــس» ،تسفي برئيل أن «ترامب
فــاجــأ الجميع كـعــادتــه ...وسـبــق الــرد
العسكري انقالب سياسي ،حني أعلن
أن األســد ال يمكن أن يكون جــزءًا من
ال ـحــل .وه ــذا فـقــط بـعــد أي ــام ع ــدة من
تصريح سفيرته في األمم املتحدة بأن
إسقاط األسد ليس أولوية أميركية».
وأش ــار إلــى أن «الــواليــات املتحدة لن
تــرجــع لتكون العـبــا قــويــا فــي الحرب
الـســوريــة ،إال إذا قــرر تــرامــب مفاجأة
ال ـج ـم ـيــع مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى» .ول ـف ــت أيـضــا
إل ــى أن «اإلن ـج ــاز ال ـف ــوري وامل ـهــم من
ناحية تــرامــب هــو سياسي أميركي.
وه ــو أثـبــت للجمهور األمـيــركــي بــأن
الواليات املتحدة ليست أرنبًا خائفًا».

فــي سـيــاق متصل ،حـضــرت مخاوف
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة مـ ــن نـ ـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،نـتـجــت
مــن ال ـقــرار الــروســي بــوقــف التنسيق
ال ـجــوي ّمــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة .ورأى
هــرئـيــل أن ــه «لـيــس مــن ال ــواض ــح بعد
مـ ــا إذا ك ـ ــان ت ـع ـل ـيــق ال ـت ـن ـس ـيــق ه ــذا
س ـي ـش ـمــل إس ــرائـ ـي ــل ،رغ ـ ــم أن ـ ــه لـيــس
ج ـ ــزءًا م ــن ال ـت ـفــاه ـمــات م ــع ال ــوالي ــات
املـتـحــدة .لكن مــن املحتمل ،أن بوتني
الذي غضب من تصريحات نتنياهو
ض ـ ــد األسـ ـ ـ ــد سـ ـي ــرغ ــب ف ـ ــي اإلث ـ ـبـ ــات
ّ
للمس بحليف
لترامب بأنه سيكون
روس ـيــا أب ـعــاد عـلــى حـلـفــاء الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،ولــذل ــك قــد يـجـمــد أو يلغي
التفاهمات مــع إســرائـيــل .وإذا كانت
ه ـ ــذه هـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة ،ي ـع ـنــي ذل ـ ــك أن
الـحــرب فــي ســوريــا ستضع إسرائيل

ع ـل ــى خ ــط الـ ـن ــار ال ـس ـي ــاس ــي ول ـيــس
العسكري فقط ،حني تجد نفسها في
تناقض للمصالح بني سياسة ترامب
وحاجتها إلى مواصلة التنسيق مع
روسيا».
َّ
فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،حـ ـ ــذر ي ــون ــي بــن
مناحيم ،املختص بالشؤون العربية،
م ــن ت ــداع ـي ــات إعـ ــان روس ـي ــا تـعــزيــز
سـ ــوريـ ــا ب ـم ـن ـظ ــوم ــات دف ـ ـ ــاع جـ ــوي،
ورأى أن ذلــك «مــن شــأنــه أن يـكــون له
ان ـع ـك ــاس ــات خ ـط ـيــرة ع ـلــى إســرائ ـيــل
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ح ـ ـ ـصـ ـ ــول س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ع ـل ــى
منظومات دفاع جوي ،من طراز (أس
ّ
ستعرض ســاح الجو
ـ  ،)400والتي
للخطر».
اإلسرائيلي
ّ
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـعـ ـل ــق الـ ـ ـش ـ ــؤون
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت

أح ـ ــرون ـ ــوت» ،أل ـي ـك ــس ف ـي ـش ـم ــان ،مــن
أن يــدفــع ال ـعــدوان األمـيــركــي الرئيس
األس ــد «إل ــى خـطــوة مـتـســرعــة ...لذلك
فإن كل عمل ستقوم به إسرائيل خالل
الفترة القريبة على الحدود الشمالية
س ـي ــأخ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن ال ــرئ ـيــس
األســد سيحاول إنـقــاذ كرامته .يبدو
أن هذا هو سبب منع النشاط الجوي
واملـ ـ ــدنـ ـ ــي وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـ ـجـ ــوالن وغـ ـ ــور األردن خ ـ ــال عـيــد
الفصح – عدم توفير فرصة للرئيس
ال ـســوري إلط ــاق الـنــار عـلــى طــائــرات
إسرائيلية» .وختم فيشمان بالقول
«ال ـ ـسـ ــؤال ال ـك ـب ـيــر (الـ ـ ــذي ي ـب ـقــى) هل
سيكون هناك استمرار لهذا اإلصرار
األم ـيــركــي فــي س ــوري ــا ،وكـيــف سيرد
ترامب إذا واصل األسد تحديه».
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العالم

يبلغ عدد القواعد
العسكرية األميركية
في العراق  8قواعد،
ّ
تتوزع بشكل أساسي
في وسط البالد
وغربها وشمالها.
ولواشنطن ّنية بإنشاء
قاعدتني جديدتني،
واحدة غربي العاصمة
بغداد ،وأخرى عند
الحدود العراقية ـ
السوريةّ .
ويقدر
عديد هذه القواعد
ّ
جندي
بحوالى  20ألف
أميركي ،األمر الذي
ً
ّ
يشكل داللة على عودة
أميركية قوية ...بعد 5
أعوام على االنسحاب
ٍ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
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اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ

دﻫﻮك

إﻳﺮان

إرﺑﻴﻞ

اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺗﻠﻌﻔﺮ
اﻟﻤﻮﺻﻞ
ﺳﻨﺠﺎر

8
6

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

7

دﻳﺮ اﻟﺰور

ﻛﺮﻛﻮك
اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ

ﺑﻴﺠﻲ
ﺗﻜﺮﻳﺖ
اﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺳﺎﻣﺮاء
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ

ﺣﺪﻳﺜﺔ

2

ﺑﻐﺪاد
1

4

اﻟﺮﻣﺎدي

5

ﻫﻴﺖ

اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل

9

3

10

ﻛﺮﺑﻼء

(تصميم
سنان عيسى)

0

ﻗﺎﻋﺪة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

0

ﻗﺎﻋﺪة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

العراق

 14عامًا على ذكرى الغزو األميركيون عادوا إلى العراق!
في  9نيسان من عام  ،2003سقطت بغداد بيد القوات األميركية،
لينتهي بذلك حكم «حزب البعث» ،وحقبة الرئيس األسبق صدام حسين.
احتالل عسكري ـ سياسي شهدته البالد ،دام ثماني سنوات ،أحكمت فيها
واشنطن قبضتها على مفاصل اللعبة السياسية العراقية ،قبل أن تنسحب
في كانون األول من عام  ،2011وتعود ّ
وبشكل تدريجي ،مع
مجددًا،
ٍ
إعالن تنظيم «داعش» دولته في العراق والشام

الصدر لألسد:
عليك التنحي!
على خلفية ال ـعــدوان األمـيــركــي على
سوريا ،دعا زعيم «التيار الصدري»
مقتدى الصدر ،أول من أمس ،الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،إل ــى «عــدم
الكيل بمكيالني ...إذ يقصف املدنيني
ّ
العزل في املوصل ،وفي الوقت نفسه
يـسـتـنـكــر ال ـق ـصــف امل ـ ــدان لـلـمــدنـيــن
بــالـكـيـمـيــائــي» فــي س ــوري ــا ،متوجهًا
إلى الرئيس السوري بشار األسد في
البيان نفسه ،بدعوته إلى «االستقالة
وأن يـ ـتـ ـنـ ـح ــى ...لـ ـيـ ـك ــون ل ـ ــه م ــوق ــف
تاريخي بطولي».
وتساءل الصدر في بيانه« :أال يكفي
س ــوري ــا أن ت ـكــال ـبــت عـلـيـهــا األي ـ ــادي
أجمع من الداخل والخارج ،لكي يأتي
دور أميركا السلبي أيضًا (؟)» .وبينما
ّ
قد ُيفهم من التساؤل بأن واشنطن لم
يكن لديها دور سلبي في سوريا قبل

ـاف تمامًا
ال ـعــدوان األخ ـيــر ،وه ــذا مـنـ ٍ
للوقائع ،فإنه أضاف« :أنا ال أستبعد
أن يكون قــرار ترامب بقصف سوريا
هــو اإلذن بـتـمــدد داع ــش فــي مناطق
أخرى ،فغالبًا ما تكون أميركا راعية
ل ــإره ــاب ك ـمــا ت ـع ـ ّـودن ــا مـنـهــا ذل ــك».
وتوجه الصدر إلى الرئيس األميركي
ً
قائال إنه «ال ينبغي» عليه «أن ُيفرط
ف ــي تـصــريـحــاتــه وم ــواق ـف ــه وق ــرارات ــه
الــرعـنــاء( ...وال) ينبغي عليه أن يـ َّ
ـزج
نـفـســه ف ــي م ـحــرقــة ج ــدي ــدة ق ــد يــدفــع
الجميع ضريبتها ،وقد تكون سوريا
فيتنام جديدة لهم».
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـبـ ـي ــان ،قـ ـ ــال الـ ـص ــدر:
ّ
«لـيـعـلــم ال ـج ـم ـيــع ،أن ت ــدخ ــل أمـيــركــا
ال ـع ـس ـكــري ل ــن ي ـك ــون م ـج ــدي ــا ...فهي
قـ ــد أع ـل ـن ــت ق ـص ـف ـهــا لـ ـل ــدواع ــش فــي
العراق ،وما زال اإلرهــاب جاثمًا على

نور أيوب
بعد  13عامًا على ذكرى «السقوط»،
تعود واشنطن إلــى بغداد بقواها
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .ي ـق ــول
م ـصــدر س ـيــاســي ع ــراق ــي «إن ـن ــا لم
ن ـص ــدق ك ـيــف أخ ــرج ـن ــا األم ـيــركــي
م ــن ال ـب ــاد ع ــام  ...2011ل ـقــد خــرج

أراضـيـنــا املـقــدســة ،ولــم يكن تدخلها
م ـج ــدي ــا وال ن ــاف ـع ــا ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق»،
ّ
مستدركًا بالقول« :حسب ظني ،فإن
مثل هذه القرارات ستجر املنطقة إلى
صـ ــراع ،وال سـيـمــا م ــع وج ــود راي ــات
أخ ــرى ت ـ ّـدع ــي تـحــريــرهــا أو إنـقــاذهــا
ل ـس ــوري ــا ال ـج ــري ـح ــة ،والـ ـت ــي ص ــارت
حـطـبــا ل ـصــراعــات سـيــاسـيــة مقيتة».
ودعـ ــا ال ـص ــدر «الـجـمـيــع لــانـسـحــاب
الـعـسـكــري مــن ســوريــا ألخ ــذ الشعب
زم ـ ـ ــام األم ـ ـ ـ ــور ،ف ـه ــو ص ــاح ــب ال ـحــق
ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي ت ـق ــري ــر مـ ـصـ ـي ــره ،وإال
سـ ـتـ ـك ــون سـ ــوريـ ــا ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ركـ ــام
يـكــون املنتفع الــوحـيــد هــو االحـتــال
واإلرهاب».
وفـ ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،أع ـ ـلـ ــن زع ـي ــم
«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» أن «ع ـلــى أمـيــركــا
ّ
كــف أذاه ـ ــا ،كـمــا أن ذل ــك مـطـلــوب من
روسيا والفصائل األخرى ،بل ولعلي
أج ــد مــن اإلن ـصــاف أن ي ـقـ ّـدم الرئيس
ب ـشــار األس ــد اسـتـقــالـتــه وأن يتنحى
ع ــن ال ـح ـكــم ح ـبــا ب ـس ــوري ــا الـحـبـيـبــة،
ليجنبها وي ــات ال ـحــروب وسيطرة
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــن ،ف ـي ـع ـط ــي زمـ ـ ـ ــام األم ـ ــر
إل ــى جـهــات شعبية نــافــذة تستطيع
الوقوف ضد اإلرهاب إلنقاذ األراضي
الـ ـس ــوري ــة ب ــأس ــرع وقـ ـ ــت ،ل ـي ـك ــون لــه
موقف تاريخي بطولي ،قبل أن يفوت
األوان».

مـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاب ،ق ـب ــل أن يـ ـع ــود إل ـي ـنــا
الـيــوم مــن نــافــذة مـحــاربــة داع ــش».
ّ
توزع القواعد العسكرية في البالد
يوضح ذلك .ثماني قواعد عسكرية،
كافية لتبيان النيات األميركية في
ّ
بحجة «الحرب
العودة إلى العراق،
على اإلره ــاب» ،والبقاء في مرحلة
«م ــا ب ـعــد داعـ ـ ــش» ،لـلـمـشــاركــة في

إعـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
وفـ ــق ال ـت ـصــري ـحــات ال ـ ـصـ ــادرة من
واشنطن وبغداد.
وص ــف «الـ ـع ــودة» يـكـشــف خـطــورة
املـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ،وح ـ ــاج ـ ــة
واش ـن ـط ــن إلـ ــى ال ـب ـق ــاء ف ــي امل ـي ــدان
ال ـع ــراق ــي م ــن ج ـه ــة ،و«اس ـت ـه ـت ــار»
بعض القوى السياسية العراقية،

وبينما لم ينتشر بيان الصدر كثيرًا
ّ
عبر الوسائل اإلعالمية ،فــإن وسائل
إع ـ ــام إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة اسـتـثـمــرتــه
ّ
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان أن «ال ـ ـص ـ ــدر أص ـب ــح

أول زع ـي ــم س ـيــاســي ش ـي ـعــي عــراقــي
يحث األس ــد على تــرك الـحـكــم» ،وفق
وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز» ال ـعــامل ـيــة لــأن ـبــاء.
لكن الوكالة استتبعت هــذا العنوان،

على أميركا كف أذاها ،وذلك مطلوب من روسيا والفصائل األخرى (أ ف ب)
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العالم
ً
وتفريطها بالبالد نتيجة لقراءاتها
«ال ـس ـط ـح ـيــة» ل ـل ـن ـيــات األم ـيــرك ـيــة،
وال ـ ـت ـ ــي يـ ـب ــديـ ـه ــا «دبـ ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــو
املنطقة الخضراء» ،من جهةٍ أخرى.
قبل  ،2011أي قبل االنسحاب ،عانت
القوات األميركية كثيرًا من فصائل
املقاومة العراقية ،وتتحدث صحف
ّ
بريطانية وأميركية أن غزو العراق
أدى إل ــى مـقـتــل «أك ـث ــر م ــن »4500
جندي أميركي.
ورغ ــم إن ـج ــازات املـقــاومــة العراقية
فــي تطوير وبـنــاء ذاتـهــا ،وتحقيق
ُ
إنجازات ضد املحتل ،فإنها تركت
وح ـي ــدة ،فــي مـعـظــم األح ـي ــان .هــذه
ً
سدى ،بالتأمل
اإلنجازت قد تذهب

وجدت واشنطن
في «داعش» الفرصة
األنسب للعودة
إلى العراق

ف ـق ــط ف ــي خ ــري ـط ــة وجـ ـ ــود ال ـق ــوات
األمـيــركـيــة فــي ال ـع ــراق ،ال ـتــي يبلغ
ع ــدي ــده ــا ال ـ ـيـ ــوم حـ ــوالـ ــى  20أل ــف
جندي ،مع ترجيح أن يزداد بحسب
التصريحات األميركية املستمرة.
ّ
سـيــاسـيــا ،تـمــكــن الـعــراقـيــون ـ ـ بعد
م ـف ــاوض ــات ص ـع ـبــة ـ ـ ـ م ــع ال ـجــانــب
اتفاق عام 2011
األميركي من عقد
ٍ
يقضي بانسحاب قــوات االحتالل،
ُ
ـدد
على أن تبقي واشـنـطــن على عـ ٍ
م ـع ـ ّـن م ــن ج ـن ــوده ــا ،ض ـمــن إط ــار

ـاون أم ـنــي ـ ـ دفــاعــي.
ات ـفــاق ـيــات ت ـع ـ ٍ
ومـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،ب ــدأت واشنطن
تعد ّ
ّ
العدة للعودة إلى العراق ،من
خالل امليدان والسياسة.
فــي ح ــزي ــران مــن ع ــام  ،2014وبعد
س ـ ـ ـقـ ـ ــوط امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل بـ ـ ـي ـ ــد ت ـن ـظ ـي ــم
«داعــش» ،وجدت واشنطن في هذا
ال ـظ ــرف ال ـفــرصــة األن ـس ــب لـلـعــودة
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .دعـ ـ ــت إلـ ـ ــى تـشـكـيــل
قــوات «التحالف الــدولــي» ملكافحة
«داعـ ـ ـ ــش» ،وإل ـ ــى ضـ ـ ــرورة ال ـع ــودة
لـ ـتـ ـق ــدي ــم االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات ل ـل ـج ـيــش
العراق املنهار.
عودة «العسكر»
ـدد
أبـقــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى عـ ٍ
مــن قــواعــدهــا فــي ال ـعــراق ،منذ عام

ربط بعض الناشطين
العراقيين دعوة
الصدر بموقف إقليمي
مستجد له

ّ
ب ــال ـق ــول إن «دعـ ــوتـ ــه ج ـ ــاءت مـغـلـفــة
بـ ـعـ ـب ــارات ت ـم ــدح ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري
وتدين الضربات األميركية».
وف ـ ــي ح ــن رب ـ ــط ب ـع ــض ال ـنــاش ـطــن
ال ـع ــراق ـي ــن دعـ ـ ــوة الـ ـص ــدر ب ـمــوقــف
إقـلـيـمــي مـسـتـجــد ل ــه ،ع ـ ّـب ــر الـبــاحــث
الـ ّعــراقــي ح ــارث حـســن ،عــن اعـتـقــاده
بأنها ليست مفاجئة ،مضيفًا« :أراها
جــزءًا مــن تـحـ ّـول مضى على تبلوره
س ـ ـنـ ــوات ع ـ ـ ــدة( ،ب ـ ـ ـ ــدأ) مـ ــع ت ـصــاعــد
خ ــاف ــات ال ـص ــدر و(رئـ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ال ـس ــاب ــق نـ ـ ــوري) امل ــالـ ـك ــي» .واع ـت ـبــر
ّ
ً
ح ـس ــن أن ت ـ ـحـ ـ ّـوال ك ـه ــذا «ال تـمـتـلــك
م ـع ـظــم األط ـ ـ ــراف ال ـش ـي ـع ـيــة األخـ ــرى
تـ ـ ــرف ال ـ ـخـ ــوض فـ ـي ــه ،ألنـ ـه ــا خــافــا
لحركة الـصــدر ذات الثقل الشعبي،

 ،2011غير أن عــدد «املستشارين»
ب ــدأ يـتـضــاعــف مـنــذ  .2014ال ـيــوم،
ي ـب ـل ــغ عـ ـ ــدد ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـع ـس ـكــريــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق  9ق ــواع ــد
ّ
تتوزع على الشكل اآلتي:
 -1قاعدة «النصر» أو «فيكتوري»،
وت ـق ــع داخ ـ ــل ح ـ ــدود م ـط ــار ب ـغــداد
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،وت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة
والتحكم والتحقيقات واملعلومات
االستخبارية.
 -2قــاعــدة بـلــد الـجــويــة ،وه ــي أكبر
قاعدة جوية في العراق ،وتبعد 64
كلم شمال العاصمة بغداد.
 -3ق ــاع ــدة ع ــن األس ـ ــد ،ثــانــي أكـبــر
القواعد الجوية فــي الـعــراق ،وتقع
في ناحية البغدادي ،في محافظة
األنبار ،بالقرب من نهر الفرات.
 -4قــاعــدة الـتــاجــي ،الـتــي تـقــع على
بعد  25كلم شمال بـغــداد ،وتشبه
إلى ّ
حد كبير قاعدة «بلد».
 -5قــاعــدة الـحـبــانـيــة أو «ال ـت ـقــدم»،
وت ـ ـق ـ ــع ب ـ ــن م ــديـ ـنـ ـت ــي الـ ـفـ ـل ــوج ــة
والرمادي ،بجوار مدينة الخالدية،
ف ـي ـهــا ك ـل ـي ــات ع ـس ـكــريــة ل ـل ـتــدريــب
األمني ومقار للتحكم والسيطرة.
 -6ق ــاع ــدة ال ـق ـيــارة ال ـجــويــة ،وتـقــع
في محافظة نينوى ،على بعد 300
ك ـلــم ش ـم ــال بـ ـغ ــداد ،وت ـض ــم حــالـيــا
قيادة «العمليات املشتركة» ملعركة
«قادمون يا نينوى».
«رينج».
 -7قاعدة كركوك أو
ُ
 -8ق ــاع ــدة أربـ ـي ــل ،والـ ـت ــي أن ـش ـئــت
مــؤخـرًا بتسهيل مــن رئــاســة إقليم
كردستان بهدف «مواجهة داعش».
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
عــازمــة على إقــامــة قاعدتني لقوات
«العمليات الـخــاصــة» ،فــي منطقة
عكاز قرب مدينة القائم الحدودية،
وفي منطقة الحميرة قرب الرمادي.
ّ
من خالل توزع تلك القواعد ،يظهر
الـ ـ ـح ـ ــرص األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى وص ــل
العراق بسوريا ،وجعلهما ميدانًا
ّ
واحدًا .ويشير التوزع إلى الحاجة
األمـيــركـيــة إل ــى اإلم ـس ــاك املـيــدانــي،
وعــزل إي ــران عــن ســوريــا ،مــن خالل
الـ ـس ــاح ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة .وإن ُج ـم ـعــت
ّ
القواعد في «خط وهمي» ،فإن األمر
يــوضــح ذل ــك ،ويـجـعــل ســوريــا بني
ّ
فــكــي كماشة مــن الـشـمــال الشرقي،
وتحديدًا في القيارة ،ومن الجنوب
الـ ـغ ــرب ــي ،أي ف ــي الـ ـق ــائ ــم ،ع ـل ــى أن
األساسية في مطار
تكون القاعدة ّ
بغداد ،والهدف كله «حرب داعش»،
لكن التساؤل األســاســي يـبــرز« :ما
ب ـعــد داعـ ـ ــش ،مل ـ ــاذا ه ــذا ال ـع ــدد من
القواعد واملستشارين؟».

ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ـص ــدري ــن أســاس ـيــن
لـ ـلـ ـق ــوة ،أو واحـ ـ ـ ــد :األول ،تــوظ ـيــف
الهوية الطائفية ،تحت عنوان تمثيل
امل ـك ـ ّـون وح ـقــوقــه ،لـصـنــاعــة شرعية
ً
سياسية ال يمكنها أن تصمد طويال
من دون استمرار االنقسام الطائفي
أو م ــأس ـس ـت ــه ...أمـ ــا (الـ ـث ــان ــي) فـهــو
م ــا ي ـم ـكــن أن ي ــوض ــع ت ـح ــت ع ـن ــوان
سـ ـي ــاس ــات الـ ـنـ ـخـ ـب ــة ،ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إل ــى
هـنــدســة ت ــوزي ــع الـسـلـطــة عـبــر نـظــام
انـتـخــابــي ،مسيطر على مخرجاته،
وع ـب ــر م ـص ــادر ال ــري ــع والـ ـق ــوة الـتــي
ت ـت ــأت ــى م ــن امل ـن ــاص ــب ال ـح ـكــوم ـيــة».
ّ
ورأى حسن أن «وحده الصدر بحكم
ق ــاع ــدت ــه ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة ق ـ ـ ــادر عـلــى
التملص من هذه املحددات والتعبير
عن متبنيات مستقلة ،يراها البعض
شجاعة أو مغامرة».
ّ
جدير بالذكر أن الـصــدر يــواصــل في
ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ت ـن ـظ ـيــم اح ـت ـج ــاج ــات
مل ـنــاصــريــه ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة،
ت ـ ـحـ ــت ش ـ ـع ـ ــار «م ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــة الـ ـفـ ـس ــاد
واملطالبة بإصالحات» .وهو كان قد
أعلن أمام مناصريه في نهاية الشهر
املاضي ،وبصورة مفاجئة ،أنه كان قد
تلقى «تهديدات ّ باالغتيال» ،وذلك في
وقت ُيقال فيه إنه يبحث عن تمايز له
ضمن الخريطة السياسية العراقية.
(األخبار)
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صهر ترامب ...بول بريمر جديد

الحدود العراقية للشركات الخاصة
تفتح الزيارة التي قام بها كبير
مستشاري البيت األبيض ،اآلتي من عالم
إلى العراق ،الباب
العقارات ،جاريد كوشنيرَ ،
على عملية «احتالل مخصخص» ،تتوسل
بالشركات األمنية واالستثمارية لتحقيق
أهداف سياسية واقتصادية ،إلى جانب
الحرص األميركي على إبقاء أكبر عدد من
القواعد العسكرية في بالد الرافدين ،بعد
هزم «داعش»
دعاء سويدان
«مــوضــوعـنــا ال ـيــوم هــو خـصــم يشكل
تهديدًا خطيرًا ألمن الواليات املتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .هـ ــذا ال ـخ ـص ــم ه ــو واح ــد
مــن آخــر معاقل التآمر املــركــزي ،وهو
يحكم من خالل فرض خطط خمسية.
ويـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاول ،م ـ ـ ــن عـ ــاص ـ ـمـ ــة وح ـ ـي ـ ــدة،
فــرض مطالبه ...وهــو يخنق ،باطراد
وحـشــي ،الفكر الحر ويسحق األفكار
الجديدة ...هذا الخصم أكثر قربًا من
الديار .إنه بيروقراطية البنتاغون».
تلك مقتطفات من خطاب ألقاه وزير
الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي األس ـ ـبـ ــق ،ف ــي ظــل
إدارة جـ ـ ــورج ب ـ ــوش االبـ ـ ـ ــن ،دون ــال ــد
رامسفليد ،في  10أيلول  .2001خطاب
أراد من خالله رامسفيلد الدعوة إلى
إح ــال ن ـمــوذج جــديــد مـحــل الـنـمــوذج
«الـبـيــروقــراطــي» ،يرتكز على القطاع
ّ
الخاص ،معتبرًا أن ذلك «مسألة حياة
كل أميركي أو موته في النهاية».
ك ــان ــت ك ـل ـم ــات رام ـس ـف ـل ـي ــد ال ـ ـشـ ــرارة
األول ــى النـطــاق أكـبــر عملية توظيف
للشركات الخاصة في حروب الواليات
املتحدة الخارجية ،بهدف تأمني الدعم
ال ـلــوج ـس ـتــي ل ـل ـج ـنــود ال ــزاح ـف ــن إلــى
ما وراء البحار ،وتحريرهم من عبء
يرتكبونه
املسؤولية واملحاسبة عما
ّ
في الدول املستهدفة ،وبالتالي تخفف
واش ـن ـط ــن م ــن الـ ـص ــورة «الــوح ـش ـيــة»
الـ ـ ـت ـ ــي ت ــاحـ ـقـ ـه ــا كـ ـلـ ـم ــا ق ـ ـ ـ ــررت غـ ــزو
اآلخــريــن .استراتيجية يبدو أن إدارة
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـح ــال ــي ،دونــالــد
ت ــرام ــب ،تـنـحــو مـنـحــاهــا ،وخـصــوصــا
فــي مــا يـتـصــل بتعاملها مــع ال ـعــراق،
وإن اختلفت الغايات واألدوات.
جـ ــاريـ ــد ك ــوشـ ـن ــر ،ك ـب ـي ــر م ـس ـت ـشــاري
البيت األبيض وصهر ترامب ،والذي
أوكــل إليه األخـيــر ،مــن ضمن املهمات
ال ـت ــي كـلـفــه ب ـه ــا ،تـقـيـيــم ح ــال ال ـحــرب
ع ـل ــى «داع ـ ـ ـ ــش» ،نـ ـم ــوذج واضـ ـ ــح مــن
مـ ـقـ ـتـ ـضـ ـي ــات ت ـ ـلـ ــك االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة.
كوشنر ،القادم من عالم االستثمارات
العقارية ،يطمح وفــق صحف غربية،
إل ـ ــى ت ـح ــدي ــث ال ـح ـك ــوم ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس امل ـ ـس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص .من هنا ،جاء تعيني كوشنر
رئـ ـيـ ـس ــا ل ـ ـ «مـ ـكـ ـت ــب الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
للتجديد األميركي» ،املناطة به مهمة
ت ـجــديــد ال ـح ـكــومــة ال ـف ــدرال ـي ــة ،وال ــذي
ُيـفـتــرض أن ي ـقــوم الـسـيــاســي ال ـشــاب،
عن طريقه ،بنقل ذهنية عالم األعمال
وخـطــواتــه أو مـمــارســاتــه إلــى القطاع
العام.
ت ــأسـ ـيـ ـس ــا عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ال
يعود مستغربًا قيام تــرامــب بإرسال
ص ـ ـهـ ــره ،ال ـ ـ ــذي ي ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى ال ـخ ـب ــرة
الحكومية والدبلوماسية ،على رأس
وفد عسكري إلى العراق في األسبوع
املاضي ،البلد الذي يعتقد ترامب بأن
واشنطن أضاعته من بني يديها ،ولم
تستثمر فيه بما يكفي بقدر ما أهدرت
تــريـلـيــونــات ال ـ ــدوالرات .حـتــى تتضح
ال ـصــورة ،يـبــدو مـفـيـدًا اسـتـحـضــار ما
سبق زيارة كوشنر ،الذي استكمل في

استكمل كوشنر في بغداد المباحثات
التي أجراها العبادي مع ترامب (أ ف ب)

الهدف واضح:
تريد واشنطن
إحكام القبضة على
الحدود مع سوريا

بغداد املباحثات التي أجراها رئيس
ال ــوزراء الـعــراقــي ،حيدر الـعـبــادي ،مع
ت ــرام ــب ،ف ــي واش ـن ـط ــن ،ومـ ــا أعـقـبـهــا
م ــن م ــواق ــف ع ــراق ـي ــة وأمـ ـي ــركـ ـي ــة .فــي
 27آذار املــاضــي ،أك ــد ال ـع ـبــادي ،عقب
عــودتــه مــن الــواليــات املـتـحــدة ،األنـبــاء
التي تم تداولها عن تعاقد بغداد مع
شــركـتــن أمـيــركـيـتــن لـتــأمــن الـطــريــق
الدولي املمتد من موانئ البصرة إلى
الـ ـح ــدود م ــع األردن .وق ـ ــال ال ـع ـبــادي
لرؤساء الكتل البرملانية إن الشركتني
سـتـتــولـيــان «مـســؤولـيــة تــأمــن الـخــط
ال ــدول ــي بـعـمــق خـمـســة كـيـلــومـتــرات»،
بـ ــاالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى «أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء املـ ـن ــاط ــق
وامل ـحــاف ـظــات ال ـتــي يـمــر بـهــا الـطــريــق
السريع لتوفير الحماية على جانبيه
من أجل دخول البضائع وخروجها».
ت ـصــريــح سـبـقــه ب ــأي ــام وصـ ــول فــريــق
استطالع تابع لشركة أمنية أميركية
إلى املنطقة املذكورة ،في ما قال قائد
«الـتـحــالــف الــدولــي» الـجـنــرال ستيفن
تاونسند إنها «تنقالت باالتفاق مع
الحكومة العراقية» .الالفت أن مجلس
العشائر األنبارية املناهضة لتنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ل ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــردد ف ـ ــي اإلف ـ ـصـ ــاح
ع ــن أن «ال ـ ـقـ ــوة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ستحمي الشريط الفاصل بني العراق

وس ــوري ــا» ،وأن «ال ـش ــرك ــة األمـيــركـيــة
املستثمرة ستقوم باستخدام تقنيات
حديثة من طائرات مسيرة وكاميرات
م ــراقـ ـب ــة ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـط ــري ــق» .ال ـه ــدف
واض ـ ــح إذًا :إن ـه ــا الـ ـح ــدود ال ـســوريــة
الـعــراقـيــة الـتــي تــريــد واشـنـطــن إحكام
القبضة عليها ،منعًا لتشكل منطقة
نفوذ حيوية إليران وحلفائها ما بني
العراق وسوريا .هدف تأتيه واشنطن
هذه املرة من بوابة الشركات األمنية،
بالتوازي مع تواصل ضغوطها ملنع
«الحشد الشعبي» مــن دخــول تلعفر،
وإطالقها بني الحني واآلخــر عمليات
ع ـشــائــريــة ض ــد تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» في
غ ــرب األنـ ـب ــار ،ك ــان آخ ــره ــا ق ـبــل أي ــام،
حيث انطلقت قوات من الفرقة األولى
وح ـشــد عـشــائــر األنـ ـب ــار ،بــإس ـنــاد من
طيران «التحالف الدولي» ،الستعادة
مناطق في جنوب غرب قضاء عانة.
هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــاق ل ـق ـط ــع الـ ـط ــري ــق ع ـلــى
«الـ ـحـ ـش ــد» وح ـل ـف ــائ ــه ،يـ ــوازيـ ــه ع ـمــل،
ك ــان مـتــوقـعــا ،إلع ــادة االسـتـيــاء على
األصـ ـ ـ ــول ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة تـحــت
ستار االستثمار .بعد أيام على زيارة
كوشنر ،الذي تفيد معلومات بمنحه
جزءًا من «قصر سندباد» في املنطقة
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء (ت ـ ـ ــم تـ ـشـ ـيـ ـي ــده ف ـ ــي ع ـهــد
نظام البعث ،وأعيد ترميمه ليصبح
ق ـص ـرًا ل ـل ـمــؤت ـمــرات ال ــدول ـي ــة ،ق ـبــل أن
ُيمنح للسياسي بهاء األرعجي الذي
أنفق على إصــاحــه  4ماليني دوالر)،
قـ ــام ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـع ــراق،
دوغ ـ ـ ــاس س ـل ـي ـم ــان ،بـ ــزيـ ــارة ملــدي ـنــة
ال ـج ـبــايــش ج ـن ــوب م ـحــاف ـظــة ذي قــار
لتفقد األه ــوار العراقية .هناك ،تعهد
سليمان بتشجيع الشركات األميركية
وح ـث ـه ــا ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ق ـطــاع
الـسـيــاحــة بـمـنــاطــق أهـ ــوار الـجـبــايــش
ً
وعـ ـ ـم ـ ــوم مـ ـح ــافـ ـظ ــة ذي قـ ـ ـ ــار ،ق ــائ ــا
إن «الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـح ـثــت مــع
إدارة املـحــافـظــة سـبــل تـطــويــر القطاع
السياحي في مناطق أهوار الجبايش
بعد ضمها إلى الئحة التراث العاملي،
مــن أجــل تــوفـيــر فــرص الـعـمــل لــأيــدي
العاملة املحلية ملواجهة األزمة املالية
ُ
الحالية» .ذريعة ال ُيستبعد أن ترفع
الفتتها فــي املـنــاطــق الغنية بالنفط،
الذي يعتقد ترامب أنه كان على بالده
أن «تأخذها عــام  ،»2003متوقعًا أنه
«ربـمــا سـتـكــون هـنــاك فــرصــة أخ ــرى»،
تـتــدثــر بـ ــرداء االسـتـثـمــار والـتــوظـيــف
والدعم املالي ،وتستبطن عملية نهب
قد ال تكون شركات املقاوالت الخاصة
مستبعدة من إجراء ات حمايتها.
ه ــي إذًا االسـتــراتـي ـجـيــة «الـتــرامـبـيــة»
القائمة على تحقيق أرباح أكبر بكلفة
أقــل ،وتنويع وجــوه «الـغــزوة املبكرة»
لـلـعــراق ،كـمــا سمتها صـحــف غــربـيــة،
حـ ّتــى ال تـبــدو واشـنـطــن كــأنـهــا تعود
بقضها وقضيضها العسكريني إلى
بــاد الــرافــديــن .إال أن ذلــك ال يعني أن
الواليات املتحدة تخلت عن طموحها
ب ـت ـع ــزي ــز ق ــواع ــده ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة عـلــى
األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وزي ـ ـ ـ ــادة عــديــد
جنودها هناك .جاريد كوشنر ،الذي
ي ــدور حــديــث عــن توسيع صالحياته
وم ـن ـحــه ن ـف ــوذًا أش ـب ــه ب ـمــا ك ــان لـبــول
بــري ـمــر أي ـ ــام االح ـ ـتـ ــال ،ب ـح ــث ،خــال
لـقــائــه ال ـع ـبــادي ،اإلب ـق ــاء عـلــى ال ـقــوات
األميركية في العراق بعد هزم تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ،وم ـن ـح ـه ــا قـ ــواعـ ــد دائـ ـم ــة.
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ت ـنــوي زيـ ــادة عــديــد قــواتـهــا،
ال ـبــالــغ حــال ـيــا  22أل ـفــا م ــا ب ــن جـنــود
وم ـس ـت ـشــاريــن وم ـت ـع ــاق ــدي ــن ،إلـ ــى 40
أل ـف ــا .زي ـ ــادة ت ـت ـط ـلــب ،ط ـب ـعــا ،مــواف ـقــة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،وهـ ـ ــو م ـ ــا قــد
تعمد اإلدارة األميركية إلــى االلتفاف
عليه بــإرســال تـعــزيــزات على دفـعــات،
واالسـتـعــانــة بـشــركــات خــاصــة للقيام
بـبـعــض م ـه ـمــات ال ـج ـي ــش ،وبــال ـتــالــي
تقليص عدد البزات الرسمية ملصلحة
املقاولني الخاصني.
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العالم

الحدث

آالم» طويل عشرات الـــ
«أسبوع ٍ

ّ
الممهد
عشرات القتلى والجرحى ًارتقوا قرابين في «أحد السعف» (الشعانين)،
آالم سيكون طويال على مصر ،بعد اختراق «داعشي» خطير ،تمثل في
ألسبوع ٍ
هجومين انتحاريين ،استهدف أحدهما كنيسة مار جرجس في طنطا ،واآلخر الكنيسة
المرقسية في اإلسكندرية حيث كان يترأس البابا تواضروس القداس فيها ...وهي
تطورات ،أليمة ،دفعت الرئاسة إلى إعادة «الطوارئ» لتحكم البالد
أدى الهجومان إلى سقوط
 44شهيدًا على األقل،
وعشرات الجرحى (أ ف ب)

القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
نــفــذ «داعـ ــش» تـهــديــداتــه ي ــوم أمــس.
التنظيم التكفيري اخـتــار التوقيت
األك ـ ـثـ ــر ح ــرج ــا فـ ــي مـ ـص ــر ،داخ ـل ـي ــا
وخارجيًا ،الختراق الساحة املصرية،
مــن بــوابـتـهــا األك ـثــر حـســاسـيــة ،عبر
اس ـت ـهــدافــه املـسـيـحـيــن .وم ــع أن ّ
رد
الفعل ،الذي عبرت عنه صورة ّ
معبرة
فــي صمتها للبابا ت ــواض ــروس ،قد
جـعــل الـبـعــض يتنفسون الـصـعــداء،
تجاه وعي األقباط ملن يريد إشعال
الفتنة ،إال أن الجرح القبطي سيبقى
ّ
تضمده سوى إجراءات
مفتوحًا ،ولن
س ــري ـع ــة ،تـ ـق ـ ّـدم مــرت ـك ـبــي ال ـجــري ـمــة
إل ــى عــدالــة حقيقية ،واألهـ ــم تدابير
حاسمة ال تكتفي بشعارات «الوحدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،الـ ـت ــي ُي ـ ـعـ ــاد ت ــدوي ــره ــا
ب ـعــد ك ــل ع ـمــل إره ــاب ــي ي ـطــال ـهــم ،بل
تمتد إلــى «قطع لسان» من ّ
يحرض
ّ
عليهم على منابر التكفير ،املتعدد
األوجه ،وقطع يد من يرمي كنائسهم
وبيوتهم بالحجارة.
وإذا كــان مؤكدًا أن مصر ستتجاوز
«قطوعًا» جديدًا في محاوالت إشعال
ّ
الفتنة الداخلية ،فإن ما حدث أمس ال
يبشر بخير ،في املقاربة املتبعة من
قـبــل ال ــدول ــة امل ـصــريــة عـلــى مستوى
مـ ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب؛ ف ــال ـث ـغ ــر ال ـت ــي
انـكـشـفــت فــي تـفـجـيــري الكنيستني،
ربما تمثل «رأس الجليد» لثغر أكثر
خ ـط ــورة ،ت ـبــدأ ع ـلــى م ـس ـتــوى األم ــن
الــوقــائــي ،وال تنتهي عـنــد مستوى
تجفيف الفكر املغذي لإلرهابّ .
وبهذين التفجيرين اللذين تبناهما
تنظيم «داعـ ــش» ّ
وأديـ ــا إل ــى سقوط
 44ش ـه ـي ـدًا ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،وعـ ـش ــرات
الجرحى ،استقبلت مصر ،يوم أمس،
«أح ــد الـشـعــانـيــن» .التفجير األول،
اسـتـهــدف كنيسة م ــار جــرجــس ،في
مــدي ـنــة ط ـن ـطــا ،ع ـنــد ال ـتــاس ـعــة و10
دقائق ،خــال قــداس «أحــد السعف»،
حـيــث فـجــر ان ـت ـحــاري نـفـســه بـحــزام
ناسف في الصفوف األولى ،ما أوقع
نحو  27شـهـيـدًا ،فيما أصـيــب نحو
 126غالبيتهم في حالة خطرة.
أمــا التفجير الـثــانــي ،فـكــان محاولة
الغـتـيــال بــابــا اإلسـكـنــدريــة وال ـكــرازة
املرقسية ،تواضروس الثاني ،بعدما
أنهى صالته ،وبدأ استقبال املهنئني

الجزائر

االستحقاق التشريعي ...رحلة البحث عن ناخب
بدأت في الجزائر أمس،
حمالت االنتخابات التشريعية
المقررة في الرابع من شهر
أيار المقبل .تستمر الحمالت
ثالثة أسابيع ،في وقت تكثر
فيه األسئلة عن إمكانات
رفع نسب المشاركة منعًا
ألن يشهد هذا االستحقاق
عزوفًا شعبيًا جديدًا

جعفر خلوفي
ي ـت ـح ـ ّـول ال ـن ــاخ ــب الـ ـج ــزائ ــري ،هــذه
األي ــام ،إلــى مـحــور اهـتـمــام السلطة،
وك ــذل ــك األح ـ ــزاب امل ـع ــارض ــة .فكلما
دق ـ ــت س ــاع ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،يـسـعــى
ال ـج ـم ـيــع إلقـ ـن ــاع املـ ــواطـ ــن ب ـج ــدوى
امل ـشــاركــة فــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة،
ف ـ ــي ظ ـ ــل أن الـ ـ ـعـ ـ ــزوف ع ـ ــن م ـك ــات ــب
االقتراع عند املواطن الجزائري هو
ّ
تجل لرفض العمل السياسي ككل،
وليس بالضرورة استجابة لدعوات
املقاطعة التي تطلقها األحزاب.
وت ـح ـس ـب ــا ل ـل ـت ـش ــري ـع ـي ــات امل ـق ـب ـل ــة،
شرعت السلطة في حملة إقناع غير
مسبوقة ،يشترك فيها قــادة أحــزاب
م ــن ك ــل الـ ـت ــوجـ ـه ــات ،وش ـخ ـص ـيــات

وطـ ـنـ ـي ــة وأي ـ ـض ـ ــا دي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وك ــذل ــك
الفنانون .ويهدف الجميع إلى رفع
نـسـبــة امل ـشــاركــة وتـجـنــب سيناريو
تشريعيات  2007الـتــي لــم تتجاوز
املشاركة فيها  35.6في املئة.
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـكــس
نتائج االقتراع التي قد تتوجه مرة
أخــرى إلــى غالبية يتقاسمها حزبا
السلطة «جبهة التحرير الوطني»
و«الـتـجـمــع الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي»،
تـ ـمـ ـث ــل نـ ـسـ ـب ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ه ــاج ـس ــا
حقيقيًا ،ألن ارتفاعها يضفي نوعًا
مـ ــن الـ ـش ــرعـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان مل ــدة
عهدة كاملة ،وهــي عهدة ستواصل
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـش ـ ــف ،وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض
ال ـن ـف ـق ــات الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت م ـن ــذ ق ــان ــون
املالية لسنة .2016

حــول هــذه النقطة (نسب املشاركة)،
ينبه الباحث في الشؤون السياسية
ع ــادل أوراب ـ ــح ،إل ــى «غ ـيــاب دراس ــات
ع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
االنتخابية وسلوك الناخبني فيها،
بسبب غـيــاب مــراكــز ومـعــاهــد لسبر
اآلراء واإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء» .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـنــي،
أن ال ـت ـف ـس ـيــر ي ـب ـقــى خ ــاض ـع ــا أك ـثــر
للمالحظة ولالنطباع الـعــام وليس
للتحليل العلمي ،في رأيه.
وعــن التشريعيات في  4أيــار املقبل،
فيرى أورابــح أنه ال يوجد ما يؤشر
إل ــى أن نسبة املـشــاركــة الـتــي تعرف
عادة منحى تنازليًا ستبصر مصيرًا
آخر هذه املرة ،وذلك «بسبب استمرار
العوامل املسببة للنفور الشعبي».
وبـ ـش ــأن أسـ ـب ــاب الـ ـ ـع ـ ــزوف ،ف ـه ـنــاك

م ـ ــا ه ـ ــو م ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية نفسها من طرف الحكم
ونظرته إليها كوسيلة لالستمرار
في السلطة وتدوير النخب ،وأيضًا
«ت ــوزي ــع بـعــض ال ــري ــوع الـسـيــاسـيــة
عـ ـل ــى شـ ـك ــل ك ـ ــوت ـ ــات لـ ـك ــل ح ـ ـ ــزب».
ويـضـيــف« :االن ـت ـخــابــات فــي منطق
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة هـ ـ ــي غ ـ ــاي ـ ــة ب ـ ـحـ ــد ذات ـ ـهـ ــا
ول ـي ـســت وس ـي ـلــة لـتـحـقـيــق ال ـت ــداول
الـسـلـمــي ،وه ــذا م ــا يـفـســر لـجــوء هــا
إلى التزوير املباشر في استحقاقات
س ــاب ـق ــة ،أو غ ـيــر امل ـب ــاش ــر ع ـبــر سن
قوانني انتخابية وإجــراء ات مفرطة
ببيروقراطيتها ،بما يقصي النخب
ّ
املعارضة وينفر الناخبني ،وهو ما
يـسـمــح ألح ـ ــزاب الـسـلـطــة املـتـحـكـمــة
في اإلدارة بالهيمنة على النتائج».
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ـضحايا ...ومصر تعود لـ«الطوارئ»!
بالشعانني ،إذ فجر انتحاري نفسه
ع ـنــد ب ــواب ــة الـتـفـتـيــش اإللـكـتــرونـيــة
عـنــد مــدخــل الـكـنـيـســة املــرقـسـيــة في
اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،م ــوقـ ـع ــا  17ش ـه ـي ـدًا
وعشرات اإلصابات.
خلع البابا تواضروس بعد سماعه
خـبــر تفجير كنيسة طنطا «ص ــدرة
ال ـ ـفـ ــرح» الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ــرت ــدي ـه ــا وبـ ــدأ
ب ـهــا ص ــات ــه ،ف ـظــل ج ــال ـس ــا ،لبعض
ال ــوق ــت ،م ــن دون أن ي ـت ـحــدث ،عقب
انتهاء الصالة التي سارت بمسارها
الطبيعي ،مع إزالــة معالم الفرح من
صدره عقب وصول الخبر إليه.
الـ ـتـ ـه ــان ــي ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن
يتلقاها الـبــابــا مــن شـعــب الكنيسة
ـاز
ب ـع ــد الـ ـ ـص ـ ــاة ،ت ـح ــول ــت إلـ ـ ــى ت ـع ـ ٍ
ودع ــوات للضحايا ،ومتابعة آلخر
اإلحصاءات عن تفجير طنطا األول،
ال ـتــي ظـلــت تــرتـفــع ك ــل س ــاع ــة ،حتى
استقرت ،فــي حصيلة شبه نهائية،
ع ـنــد  27ش ـه ـي ـدًا ون ـح ــو  75مـصــابــا
ع ــدد مـنـهــم ف ــي ح ــال ــة خ ـط ـيــرة ،وتــم
نقلهم إلى مستشفيات القاهرة.
فــي تفجير الكنيسة املــرقـسـيــة ،كــان
االنـ ـتـ ـح ــاري يـ ـح ــاول الـ ــوصـ ــول إل ــى
مكان بابا األقباط ،لكن الرائد عماد
الــركــايـبــي أوقـفــه بعدما اشتبه فيه،
وه ــو م ــا جـعـلــه ي ـس ــارع ف ــي تفجير
نفسه وقتل الركايبي وآخرين معه،
خاصة من القوات التي كانت تحاول
القبض عليه ،فيما انتهى الـحــادث
بـمـغــادرة الـبــابــا اإلسـكـنــدريــة ،عائدًا
إلــى الـقــاهــرة ،وســط إجـ ــراءات أمنية
مشددة.
امل ـث ـيــر لــان ـت ـبــاه ،ف ــي تـفـجـيــر طنطا
األول ،أن ال ـع ـم ـل ـي ــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة تــم
تنفيذها بأسلوب مشابه الستهداف
ال ـك ـن ـي ـســة ال ـب ـطــرس ـيــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة
نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون األول املـ ـ ــاضـ ـ ــي؛
فــاالن ـت ـحــاري دخ ــل الـكـنـيـســة وســط
ً
املصلني ،مستغال ضعف اإلجــراءات
األمنية ،وهو يضع حزامًا ناسفًا ،إذ
لم تتمكن إجراءات التأمني من كشفه،
ّ
ففجر نفسه سريعًا في وقت الــذروة
الصباحية للصالة .والالفت أكثر أن
الـكـنـيـســة نفسها ش ـهــدت قـبــل نحو
أسبوعني محاولة تفجير عن طريق
قنبلة تم تفكيكها بواسطة الخبراء،
يفترض اتخاذ إجراءات أكثر
ما كان ّ
تشددًا تجنب مصر كارثة من اثنتني.

وبـيـنـمــا فــرضــت قـ ــوات األمـ ــن طــوقــا
ح ـ ـ ـ ــول الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـف ــري ــغ
الـكــامـيــرات ،انتقل فــريــق مــن النيابة
الـ ـع ــام ــة واملـ ـعـ ـم ــل الـ ـجـ ـن ــائ ــي ل ــرف ــع
ال ـب ـص ـم ــات ،ف ـي ـمــا اعـ ـت ــدى األه ــال ــي
ال ـغــاض ـبــون عـلــى مـحــافــظ الـغــربـيــة،
ومدير األمن ،واحتجزوهما في مقر
ّ
موجهني إليهما اتهامات
الكنيسة،
بالتقصير.
ووفـ ــق م ـص ــادر أم ـن ـيــة ت ـحــدثــت إلــى
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،ف ـ ـ ــإن غ ـ ـيـ ــاب الـ ـت ــزام ــن
ب ــن ال ـع ـم ـل ـي ـتــن ،س ــاه ــم ف ــي تـقـلـيــل
الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر ،خـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـف ـج ـي ــر
اإلس ـك ـن ــدري ــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن حــالــة
استنفار قصوى اتخذت ،وتم إرسال

واجبًا «قطع لسان»
بات
ّ
من يحرض على األقباط
من على منابر التكفير
أعلن الرئيس عبد الفتاح
السيسي حالة الطوارئ
في البالد لثالثة أشهر
تعزيزات أمنية لحماية الكنائس بعد
الـتـفـجـيــر األول ،وه ــو مــا ســاهــم في
«يقظة إضافية للضباط وللجنود».
وت ـس ـتــدرك امل ـص ــادر ب ــأن «التقصير
في التفجيرين يبقى قائمًا ،ويكشف
ع ــن خ ـلــل جـسـيــم ف ــي ج ـه ــازي األم ــن
الــوطـنــي واملـبــاحــث الـجـنــائـيــة ...رغم
الصالحيات الواسعة التي يتمتعان
بها .لكن تصنيع القنابل ،ووصــول
حــام ـل ـي ـهــا إلـ ــى ال ـك ـن ــائ ــس ،ي ــؤك ــدان
إخفاق الخطط االستباقية املعمول
بـ ـ ـه ـ ــا ،وال سـ ـيـ ـم ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل وجـ ـ ــود
تهديدات معلنة من داعش قبل أكثر
من شهرين باستهداف الكنائس».
هذه املصادر قالت إن وزير الداخلية
أق ــال مــديــر أم ــن الـغــربـيــة بـعــد تــأكــده
من تقصير قوات التفتيش ،وعجزها
عن كشف املتفجرات التي دخــل بها

االنتحاري داخل مار جرجس ،األمر
الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا.

عودة «الطوارئ»!
ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـت ــاب ــع ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ،دع ــا
ال ــرئـ ـي ــس عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
«مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ــوط ـ ـنـ ــي» إل ــى
اجـتـمــاع ،أعـلــن إث ــره حــالــة الـطــوارئ
في البالد لثالثة أشهر ،وذلك «بعد
اسـتـيـفــاء اإلجـ ـ ــراء ات الــدس ـتــوريــة»،
كما أصــدر قــرارًا بتشكيل «املجلس
األعلى ملواجهة اإلرهاب والتطرف»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ط ــري ـق ــة ت ـعــامــل
اإلع ـ ـ ــام م ــع الـ ـ ـح ـ ــوادث اإلره ــابـ ـي ــة،
وم ـط ــال ـب ــا أج ـ ـهـ ــزة األم ـ ــن بـتـكـثـيــف
جهودها «لجلب القتلة واملجرمني
أمام العدالة».
وأض ــاف فــي كلمة بثها التلفزيون
م ـ ــن قـ ـص ــر اإلتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة الـ ــرئـ ــاسـ ــي،
إن «املـ ـص ــري ــن أف ـش ـل ــوا مـ ـح ــاوالت
ت ـن ـظ ـيــم إره ــاب ــي ف ــاش ــي لـلـسـيـطــرة
على مقاليد البالد» ،في إشــارة إلى
ج ـم ــاع ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
«امل ــواج ـه ــة م ــع اإلره ـ ــاب سـتـسـغــرق
ً
وق ـ ـ ـتـ ـ ــا ط ـ ـ ــوي ـ ـ ــا وس ـ ـي ـ ـس ـ ـقـ ــط ف ـي ـه ــا
ضحايا من أبناء مصر» .كذلك رأى
ّ
أن «الهجمات تستهدف التفرقة بني
املـصــريــن وتـفـكـيــك نـسـيــج املجتمع
ب ـ ـغـ ــرض ه ــزيـ ـم ــة م ـ ـصـ ــر» ،م ـطــال ـبــا
«املجتمع الــدولــي بمحاسبة الــدول
التي تدعم اإلرهاب».
ُيــذكــر أن حــالــة ال ـطــوارئ فــرضــت في
م ـص ــر م ـن ــذ اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس أن ــور
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادات ،وت ـس ـل ــم ح ـس ـنــي م ـب ــارك
رئاسة الجمهورية ،وقد تم تطبيقها
بـمـسـتــويــات ع ــدة ،ضــد «الـجـمــاعــات
الجهادية» في مرحلة التسعينيات
أو مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـحـ ــاكـ ــم.
وبـ ـع ــد «ثـ ـ ـ ــورة  25يـ ـن ــاي ــر» ،وت ـحــت
ضـغــط شـعـبــي ،ألـغــى املـشـيــر حسني
ط ـ ـن ـ ـطـ ــاوي ،وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
العسكري خــال املرحلة االنتقالية،
ّ
هــذا اإلج ــراء الــذي ظــل سيفًا مسلطًا
على الناشطني السياسيني.
وقـ ـبـ ـي ــل انـ ـعـ ـق ــاد «مـ ـجـ ـل ــس الـ ــدفـ ــاع
الــوطـنــي» ،كــانــت الــرئــاســة أعلنت أن
ال ـس ـي ـس ــي ،ب ـص ـف ـتــه ال ـق ــائ ــد األع ـل ــى
للقوات املسلحة ،أمــر بدفع عناصر
من وحدات التأمني الخاصة بالقوات
املسلحة ملعاونة الشرطة املدنية في

تأمني املنشآت الحيوية واملهمة في
مـحــافـظــات الـجـمـهــوريــة كــافــة ،علمًا
بــأن هناك قانونًا سابقًا ينص على
أن ّ
أي منشأة يشارك الجيش املصري
فــي تأمينها ،هــي مـنـشــأة عسكرية،
وي ـحــاكــم م ـحــاولــو االعـ ـت ــداء عليها
أم ــام ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري ،كــذلــك فــإن
ً
الـقــرار الجديد ســاري املفعول أصال
منذ ثالثة أعوام.
وأعـلـنــت السلطات املـصــريــة الـحــداد
ثــاثــة أي ــام اع ـت ـبــارًا مــن أم ــس ،كذلك
تــم تنكيس األع ــام ،فــي وقــت توالت
فيه برقيات العزاء واملشاطرة والدعم
الدولية للرئاسة.
ومـمــا ال شــك فـيــه أن تفجيري أمــس
ي ـش ـك ــان ت ـه ــدي ـدًا ح ـق ـي ـق ـيــا لـجـهــود
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــايـ ــة األقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط»،
والحفاظ على شعبيته املرتفعة في
ص ـفــوف ال ـق ــوى الـقـبـطـيــة ،والسـيـمــا
أن ـ ـهـ ــم دفـ ـ ـع ـ ــوا الـ ـثـ ـم ــن األكـ ـ ـب ـ ــر م ـنــذ
مشاركتهم بفعالية في « 30يونيو»
ض ــد ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»،
وذل ـ ــك ب ـت ـعــرض ـهــم ل ـل ـق ـتــل وإلح ـ ــراق
الكنائس واملنازل.
أم ــا اآلن ،وب ـع ــد أســاب ـيــع قـلـيـلــة من
إجـ ـب ــار «داع ـ ـ ـ ــش» الـ ــدولـ ــة امل ـصــريــة
عـ ـل ــى ت ـه ـج ـي ــر األقـ ـ ـب ـ ــاط مـ ــن ش ـم ــال
سيناء ،حماية لهم ،بعد استهدافهم
ب ـص ــورة ف ــردي ــة ب ــال ــرص ــاص ،م ــرورًا
بتفجير الكنيسة الـبـطــرسـيــة الــذي
أوق ـ ـ ـ ــع  30شـ ـهـ ـيـ ـدًا غ ــال ـب ـي ـت ـه ــم مــن
األط ـفــال والـنـســاء ،يــواجــه السيسي،
ب ـعــد حــادث ـتــي أمـ ــس ،مــوق ـفــا صعبًا
ّ
بجدية فائقة،
يتطلب منه احـتــواءه
حتى ال يخسر ظهيرًا شعبيًا يمثله
امل ـس ـي ـح ـيــون .وهـ ـ ــؤالء ل ــن تـكـفـيـهــم،
بعد اليوم ،اإلجــراءات الشكلية التي
قاربت بها الدولة ،خاصة السيسي،
هــواجـسـهــم امل ـس ـت ـمــرة ،ومـنـهــا على
سبيل املثال الزيارات الثالث للرئيس
إلى الكاتدرائية.
وق ـ ـبـ ــل نـ ـح ــو أربـ ـ ـع ـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،ن ـجــح
السيسي في احتواء غضب األقباط
ج ـ ّـراء التقصير فــي حماية الكنيسة
ال ـب ـطــرس ـيــة ب ــإع ــان اس ــم امل ـن ـفــذ في
ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،خ ــال م ـشــارك ـتــه في
جنازة الضحايا .فهل سيكرر املوقف
نـفـســه ف ــي ج ـن ــازة ال ـش ـه ــداء امل ـق ـ ّـررة
اليوم؟ واألهم من ذلك ،هل يبدو ذلك
كافيًا لطمأنة مسيحيي مصر؟

هناك نفور
شعبي واضح من
السياسة (أ ف ب)

ه ـنــاك أي ـض ــا ،وف ــق ال ـبــاحــث نـفـســه،
أس ـب ــاب مـتـعـلـقــة بــالـنـخــب الـحــزبـيــة
الـ ـع ــاج ــزة ع ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـت ـع ـب ـئــة
داخل املجتمع ،فـ «العرض السياسي
ال ـب ــاه ــت ،الـ ــذي ت ـقــدمــه إل ــى الـشـعــب
أحزاب السلطة أو املعارضة ال يغري
ال ـن ــاخ ـب ــن ،ألن ال ـف ـقــر ف ــي ال ـبــرامــج
أو الـخـطــاب ال ـقــادر عـلــى استقطاب
ال ـف ـئــات ال ـشــابــة خــاصــة ال ـتــي تكثر
فيها نسبة العزوف يعمق الفجوة...
الكثير من املترشحني لالنتخابات
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ال يـ ـ ـ ــرون ف ـي ـه ــا س ــوى
مصعدًا اجتماعيًا للتقرب من دوائر
ال ـس ـل ـطــة وت ــوزي ــع ال ــري ــع ،ب ــل حـتــى
يقدمون وعودًا كاذبة ال يمكن لنائب
تحقيقها ألنـهــا ال تــدخــل فــي نطاق
مهماته ،كمنح السكن واألراض ــي»،

لم تتجاوز نسب
التصويت في
العقد األخير %50

الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل ن ـق ــاط ــا ح ـس ــاس ــة عـنــد
املواطن البسيط.
لـيــس ه ــذا فـحـســب ،بــل ثـمــة أسـبــاب
أخرى متعلقة بالناخبني «املقتنعني
في غالبيتهم أن االنتخابات ليست
وسيلة للتغيير السياسي ،بجانب
نـفــور شعبي واض ــح ومـتـعــاظــم من
السياسة بسبب ممارسات السلطة
وك ــذل ــك ن ـق ــص ت ـس ـي ـيــس امل ـج ـت ـمــع،

خاصة الفئات الشابة ،التي تعطي
ً
ان ـط ـبــاعــا بــأن ـهــا ال تـفـهــم أصـ ــا في
غــالـبـيـتـهــا مـهـمــة ال ـنــائــب الـبــرملــانــي
ووظ ـي ـفــة ال ـب ــرمل ــان ...بــاإلضــافــة إلــى
فضائح الفساد وشراء املقاعد».
أم ـ ــا ال ـف ـئ ــة ال ـن ــاخ ـب ــة ف ــي الـ ـج ــزائ ــر،
فتنتمي جغرافيًا في غالبيتها إلى
املناطق الريفية والجنوبية واملــدن
امل ـت ــوس ـط ــة ،وع ـم ــري ــا إلـ ــى شــري ـحــة
كبار السن التي تنتخب العتبارات
رمزية أكثر منها موضوعية ،وكذلك
أحزاب السلطة «التي تستثمر كثيرًا
فــي ال ــوالء ات البدائية والعشائرية
الـتــي تشكل خــزانــا انتخابيًا مهما
لها» ،يختتم عادل أورابح.
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ي ـقــول ال ـكــاتــب في
صحيفة «الـخـبــر» عثمان لحياني،

إن «كل االستحقاقات االنتخابية في
العقد األخير لم تتجاوز فيها نسبة
ال ـت ـص ــوي ــت  ،%50ف ـف ــي ان ـت ـخــابــات
 2012بـ ـلـ ـغ ــت  ،%43وهـ ـ ـ ــذا ي ــؤك ــد
اس ـت ـمــرار أزم ــة الـثـقــة بــن املــؤسـســة
ال ــرس ـم ـي ــة والـ ـن ــاخ ــب ال ـ ـجـ ــزائـ ــري».
ّ
ويعتبر لحياني أن «مرد أزمة الثقة
ل ـي ــس ع ــام ــل الـ ـت ــزوي ــر الـ ـ ــذي ط ــاول
االستحقاقات السابقة ،بل اإلخفاق
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وألن
االستحقاقات السابقة لم تنتج لنا
مــؤسـســة دي ـمــوقــراط ـيــة وال هـيـئــات
قادرة على الرقابة على املال العام».

على الموقع :هل ستخرج
هذه الوجوه الجزائريين عن عزوفهم؟

زيارة البابا
فرنسيس قائمة؟
بـيـنـمــا أدان ال ـبــابــا فــرنـسـيــس ال ـثــانــي الـهـجــومــن
ع ـلــى كـنـيـسـتــن ف ــي م ـصــر ،أمـ ــس ،نـقـلــت مــواقــع
مـصــريــة عــن األب رفـيــق جــريــش ،وه ــو املتحدث
باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر ،نفيه إلغاء
فرنسيس زيــارتــه املـقــررة في الثامن والعشرين
من الشهر الجاري.
وخالل عظته ملناسبة أحد السعف أمام عشرات
األلوف في ساحة القديس بطرس ،قال فرنسيس:
ّ
«أصلي من أجل القتلى والضحايا .أدعو الرب إلى
أن يهدي قلوب مــن بثوا الــرعــب والعنف والقتل،
وكــذلــك قـلــوب مــن ينتجون ويـهــربــون األسلحة».
كـمــا ق ــدم تـعــازيــه إل ــى جـمـيــع املـصــريــن ورئـيــس
الكنيسة القبطية ال ــذي مــن املـقــرر أن يـكــون أحد
مضيفيه خالل زيارته ملصر.
والـ ــزيـ ــارة ،امل ـق ــرر لـهــا أن ت ـكــون ل ـيــومــن ،يشمل
جدولها أيضًا لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
في القصر الرئاسي ،وكذلك شيخ األزهــر ،أحمد
ّ
ّ
يتوجه البابا بعدها إلى «املؤتمر
الطيب ،على أن
العاملي للسالم» إللقاء كلمته ولالستماع إلى كلمة
ً
الطيب ،فضال عن جملة لقاءات أخرى مع ممثلني
عن السلطات املدنية وأعضاء السلك الدبلوماسي.
(األخبار)
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◄ وفيات ►
وجهة نظر

معارك الساحل اليمني نموذجًا عن الحرب غير المحسومة
على الشريط الساحلي قبالة مضيق باب
امل ـ ـنـ ــدب» ،ع ـلــى أن يـسـهــم ذلـ ــك ف ــي حسم
معركة تعز ويـمـهــد ،فــي طـمــوحــات عالية،
للحسم في معركة العاصمة.
حتى إن املحللني لم يرصدوا مؤشرًا حقيقيًا
على تقدم ملحوظ ،بما يوحي بالسيطرة
ّ
الدائمة (التمكن) ولو تكتيكيًا ،على مواقع
مـعـيـنــة ،وذل ــك قـيــاســا بــاملــدة الـطــويـلــة التي

عدن ــ مهدي علواني
ُ
لــم تـحـســم ٌّأي مــن م ـعــارك الـســاحــل اليمني
ال ـغ ــرب ــي ع ـلــى امـ ـت ــداد  450ك ـل ــم ،ب ـ ــدءًا من
محافظة حجة ثم نهاية الحدود الشمالية مع
ً
السعودية فــي حــرض ـ ـ مـيــدي ،وص ــوال إلى
مضيق باب املندب ـ ميون (بريم) ـ كهبوب
جنوبًا ،كما لم تفرض العمليات العسكرية
املتتالية أي م ـعــادالت ملموسة على الــواقــع
امليداني .فمنذ إعــان الحرب في البالد في
آذار  2015وعـمـلـيــات ال ــوح ــدات العسكرية
املسنودة بالضربات املتواصلة واالستباقية،
جـ ـوًا وب ـح ـرًا ،لـ ــدول ت ـحــالــف الـ ـع ــدوان ،وكــل
الخطط امليدانية والدعم اللوجستي ،لم تغير
ُ
من الواقع بالقدر الــذي يمكن أن تبنى عليه
حقائق جديدة.
وفــق التقارير واملعلومات امليدانية ،يمكن
الـقــول بثقة إن «معركة تـعــز» ،التي أعلنت
قبل عام ،لم تحقق هدفها («تحرير تعز»)،
ُإضافة إلى أن عملية «الرمح الذهبي» التي
أطلقت ضمن إطــارهــا ،قبل شهور ،وقعت
في الفخ نفسه .العملية الثانية أيضًا كان
هــدفـهــا «تـحــريــر مـنــاطــق الـســاحــل الغربي
وم ــوان ـئ ـه ــا :ذوبـ ـ ــاب وال ـع ـم ــري واملـ ـخ ــا ،ثم
الـسـيـطــرة عـلــى تـلــك ال ـتــال الجبلية املطلة

)أ ف ب(

استغرقتها املعارك في هذه املناطق ،وهي
ال تــزال مشتعلة حتى اآلن .أســوأ من ذلك،
ال أحد يراهن على إحراز «إنجازات» ،فيما
ت ـتــواصــل الـخـســائــر الـكـبـيــرة ف ــي صـفــوف
املقاتلني ،بمن فيهم قادة ميدانيون ،وكذلك
األمر بالنسبة إلى العتاد العسكري.
أمام هذا الواقع ،يتواصل السؤال عن جدوى
الحرب ،والنتيجة من تكرار إعــان عمليات
ت ـلــو ع ـم ـل ـيــات ،ل ـكــن ه ــذه األس ـئ ـلــة تـصـطــدم
بالنظرة الشاملة للمعركة ،أي أنها إقليمية
قبل أن تكون بني بلد من جهة ،وبلدين من
جهة أخرى بصورة رئيسية .لذلك ،ال يبدو أن
الحرب يحسمها امليدان بدرجة أولــى ،وإنما
يـقــدم األخـيــر أوراق قــوة فــي جيب األطــراف
جغرافية
اإلقليمية والــدولـيــة .فهل ستكون
ً
ال ـســاحــل الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة نـهــايــة
للحرب ،أو على األقــل ،للعمليات العسكرية
التي تحقق إنجازات في اإلعالم فقط؟
تبدو اآلن معارك املوانئ ،وميدي ،والحديدة،
ورأس عيسى ،والصليف ،واملخا ،وجزيرة
كـمــران وبقية الـجــزر واملنافذ البحرية هي
األكـثــر أهمية مــن املــراحــل املــاضـيــة ،فمنها
ي ـم ـكــن الـتـمـهـيــد ل ـل ــوص ــول إلـ ــى الـعــاصـمــة
ص ـن ـعــاء أو مــدن ـهــا الــرئ ـي ـس ـيــة (مـحــافـظــة
ص ـن ـعــاء) ،كـمــا أنـهــا تمثل مــراكــز سيطرة

وغ ــرف تحكم باملالحة الــدولـيــة واإلش ــراف
ع ـلــى م ـض ـيــق بـ ــاب املـ ـن ــدب ،وهـ ــو م ــن أهــم
املضائق التجارية لعبور ما يقارب نصف
الصادرات العاملية.
بنظرة سريعة على أطراف الصراع الداخلي،
نجد أنها ال تختلف كثيرا بفكرة التوزيع ـ
مــع تـبــدل األس ـمــاء ـ ـ عــن أط ــراف الـصــراعــات
التاريخية في البالد ،حينما كان شطر اليمن
الجنوبي مع املعسكر االشتراكي ومن يواليه
إقـلـيـمـيــا ،وال ـش ـطــر ال ـش ـمــالــي م ــع املعسكر
الــرأسـمــالــي ومــن يــوالـيــه .أمــا الـتـطــورات التي
يمكن أن تــؤجــج املـعــركــة ،فهي تبعات طلب
وزير ّالدفاع األميركي ،جيمس ماتيس ،من
البيت األبـيــض رفــع قـيــود الـ ّـدعــم العسكري
عن دول التحالف ،التي فرضت أثناء رئاسة
بـ ــاراك أوب ــام ــا ،وك ــل مــا لــه عــاقــة بالتمهيد
مل ـش ــارك ــة أم ـي ــرك ـي ــة ف ــي مـ ـع ــارك ال ـســاحــل
الغربي.
ثمة رأي ــان فــي هــذه النقطة :هناك مــن يرى
أن إدارة دون ــال ــد ت ــرام ــب ق ـ ــررت ال ـخــوض
مباشرة في الحرب بعد إخفاق «التحالف»
فــي تحقيق األه ــداف املوضوعة لــه ،ومنهم
من يرى أن التهويل بذلك هو لفرض شروط
ال ـخ ـطــة األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـح ــل ...ال ـ ــذي ل ــم ولــن
تحسمه املعارك.
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◄ خرج ولم يعد ►

مشاهير 2553

حلول الشبكة السابقة

 -1غاريبالدي –  -2وندسور – ريش –  -3بد – رت – رديف –  -4لوم – يباب –  -5زرادشت –
ّ
ينق –  -6أتفل – نسيج –  -7اتيال – جد – ّ -8
نقدر – ّ
يدبرا –  -9واو – رماد –  -10بدرو كابرال

حل الشبكة 2552

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كيميائي وفيزيائي أميركي ( .)1994-1901قــام خــال الـحــرب العاملية
الثانية بتطوير متفجرات ووقــود صواريخ .حائز على جائزتي نوبل
في الكيمياء والسالم
 = 3+4+6+7+11عــاصـمـتـهــا لـيـبــرفـيــل ■  =1+8+2+5عــاص ـمــة كــوريــا
الجنوبية ■  =10+9حرف نصب

حل الشبكة الماضية :محمود محمد طه

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة أديبة ابراهيم شعيب
أرمـلــة املــرحــوم صــالــح عبد املحسن
شعيب
أوالده ـ ــا :عـبــد املـحـســن ال ـحــاج علي
وبسام وأيمن واملرحوم محمد
بناتها :سلطانة وزينب وحنان
أش ـقــاؤهــا :محمد ووه ـيــب والـحــاج
علي واملرحوم خليل
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :ق ــاس ــم ف ـق ـي ــه وم ـح ـمــه
العيدي وباري
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ال ـيــوم
االثنني  10نيسان  2017في جمعية
الـتـخـصــص الـتــوجـيــه الـعـلـمــي ـ في
رم ـ ـلـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء بـ ـج ــان ــب خ ـط ـيــب
وع ـل ـم ــي م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
الظهر حتى السابعة مساء.
اآلس ـف ــون :آل شـعـيــب ،الـشـيــخ علي،
ال ـش ـعــار ،م ـن ـصــور ،ع ــواض ــة ،أسـعــد
وعموم أهالي بلدة الشرقية.

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
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـع ـ ــازي ي ـ ــوم ـ ــي االث ـ ـنـ ــن
والـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء  10و 11ال ـ ـج ـ ــاري فــي
ص ــال ــون م ـط ــران ـي ــة ال ـ ــروم املـلـكـيــن
ال ـك ــاث ــول ـي ــك ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت امل ـت ـح ــف مــن
ً
مساء.
الساعة  11صباحًا ولغاية 7

1
9

4

2

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج أمني مصطفى حبيب
(أبو سعادة)
زوجته الحاجة مي إسماعيل حبيب
(أم سعادة)
أوالده :سـ ـع ــادة ،امل ـه ـن ــدس غ ـســان،
مصطفى وتيسير
شقيقاه :املرحومان توفيق ومحمود
حبيب
أوالد عمه الـحــاج حـســن ،املهندس
إس ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــل ،امل ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس يـ ــوسـ ــف
وصبحي حبيب
تقبل التعازي أيام الثالثاء واألربعاء
والخميس  11و 12و 13نيسان 2017
للرجال والنساء من الساعة الحادية
ً
مساء
عشرة صباحًا حتى السادسة
فــي م ـنــزل ول ــده س ـعــادة ال ـكــائــن في
بــدارو ،شــارع العلم ،حرش كغوري،
بناية مجدالني.
اآلسفون :آل حبيب ،يزبك ،سليمان،
ح ـ ـم ـ ــزة ،ش ـ ـغ ـ ــري ،ط ـ ـح ـ ــان ،خ ـل ـي ــل،
وعموم أهالي صور والناقورة.

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
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◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى أسبوع ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ملناسبة مرور أسبوع على وفاة
املرحوم رائف وهبي سحمراني
(أبو عماد)
ش ـق ـي ـقــه :امل ــرح ــوم امل ـخ ـت ــار راش ــد
سحمراني (أبو صالح)
زوج ـتــه فــاطـمــة الـسـيــد ع ـبــدو بــدر
الدين
أوالده :الزميل عماد الدين رائــف،
ح ـن ــان (زوج ـ ـ ــة امل ــؤه ــل أول رض ــا
مسلماني) ،علي ،املرحوم عباس،
الزميل عصام ،عالء الدين.
ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ف ـ ــي م ـج ـم ــع ال ـخ ـض ــرا
الديني  -صــور ،مقابل مؤسسات
اإلمام الصدر .وذلك عصر الثالثاء
في  11نيسان  ،2017عند الساعة
الرابعة.
تقبل الـتـعــازي فــي مــركــز "جمعية
مـ ـتـ ـخ ــرج ــي جـ ــام ـ ـعـ ــات ومـ ـع ــاه ــد
االتـحــاد السوفياتي" فــي بـيــروت،
األون ـي ـس ـك ــو ،ب ـنــايــة فـ ـخ ــري .ط،1
مساء األربعاء في  12نيسان ،بني
السادسة والسابعة والنصف.
ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــة روض ـ ـ ـ ــة
الشهيدين ،عصر الخميس في 13
نيسان ،عند الساعة الرابعة.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل سـ ـحـ ـم ــران ــي ،ب ــدر
الدين ،مسلماني ،معروف ،حويال،
الـ ـح ــري ــري ،م ـن ــى ،قـ ـص ــاب ،امل ــاح
وعموم أهالي مدينة صور.
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن بـعــده
طول البقاء.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2013/324
املنفذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل .وكيله
املحامي عادل معكرون.
املنفذ عليهما :ـ ـ ريـمــون عــادل الـحــداد ـ ـ
عني سعادة مشروع Les Villettes
ـ ـ سيلفانا نسيب ابو جمزة ـ ـ قرب سجن
رومية ـ ـ بلوك  A 6الطابق األرضي
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر
ع ـ ــن ال ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة الـ ـن ــاظ ــرة
فـ ــي الـ ـخ ــاف ــات ال ـن ــاش ـئ ــة عـ ــن تـطـبـيــق
قوانني االسـكــان .تاريخ  2013/1/8رقم
/796ل.ق 2008/.القاضي بفسخ العقد
موضوع الدعوى والزام املدعى عليهما
ريـمــون عــادل الـحــداد وسيلفانا نسيب
ابو جمزة بتسليم كامل القسم رقم A 6
من العقار  2767من منطقة عني سعادة
الـعـقــاريــة وتسليمه شــاغ ـرًا ال ــى املــدعــي
لبيعه بــواسـطــة دائـ ــرة التنفيذ شــاغـرًا
ً
للمصرف املــدعــي لبيعه عـمــا باحكام
امل ــادة  12فـقــرة ( )1مــن قــانــون االسـكــان
رقم  65/58بواسطة دائرة التنفيذ على
مسؤولية املــدعــى عليهما وحسابهما
ً
عن طريق املزايدة العلنية عمال باملادة
 13الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون املـ ــذكـ ــور
وت ـس ــدي ــد ال ـث ـم ــن الـ ــى امل ــدع ــي لـحـســاب
دينه على املدعى عليهما .الــزام املدعى
عـلـيـهـمــا ب ــأن يــدف ـعــا لـلـمـصــرف املــدعــي
مبلغ /1900000/ل.ل .بمثابة غرامة.
تاريخ محضر الوصف.2014/3/24 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2014/6/25 :
العقار املطروح للبيع :القسم  A 6العقار
 /2767/عني سعادة .مساحته 177/م/2
مدخل ودار وممر وثالث غرف وحمامني
وخــاء ومطبخ وغــرفــة مونة وشرفتني
واح ـ ــدة مـنـهــا مـقـطـعــة زجـ ــاج وامل ـن ـيــوم
وله كاف في السفلي الثاني وله موقف
لسيارتني فــي السفلي الـثــالــث .مشترك
بملكية الحقوق رقم  1و 2و 3بخصوص
حقوق االنتفاع واالرتفاق وغيرها راجع
ال ـق ـســم  1ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى ملصلحة
االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل .واملــؤسـســة
العامة لالسكان بخصوص الوقوعات
راجـ ـ ــع ال ـق ـس ــم واحـ ـ ــد ح ـج ــز اح ـت ـيــاطــي
رق ــم  2012/468/468ملـصـلـحــة ال ـيــاس
وجيه شهاب حــول الحجز االحتياطي
رقم  2012/468/468الى حجز تنفيذي
باملعاملة رقم  2012/469محضر وصف

رق ـ ــم  2013/324مل ـص ـل ـح ــة االعـ ـتـ ـم ــاد
ال ـل ـب ـنــانــي ش.م.ل .م ـح ـضــر وصـ ــف عن
تنفيذ املنت ملصلحة الياس وجيه شهاب
رق ــم  2012/469ق ــرار اش ـت ــراك ملصلحة
شركة سيتيمول ش.م.ل .باملعاملة رقم
.2014/170
قيمة التخمني/283200/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/152928/ :
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فـيــه  2017/5/12الـســاعــة ال ـعــاشــرة من
قـبــل الـظـهــر ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء أن
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
أيام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء اسعار العمال تأهيل وترميم
محطة التحويل (محطة الحجاز).
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق " "12ـ ـ
املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/4/21
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  6نيسان 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 610
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :بديع غازي اسعد

املجهول محل االقامة
تنذركم هــذه الــدائــرة سـنـدًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لـتـسـلــم االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رقـ ـ ــم  2014/1653واالحـ ـتـ ـي ــاط ــي رق ــم
 2014/320امل ـت ـكــونــة بـيـنــك وبـ ــن بنك
بيبلوس ش.م.ل .بخالل  /30/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كل االوراق
املواجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع باملعاملة 2013/127
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2017/4/24ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 2:00
بعد الظهر سيارة املنفذ عليها سماهر
نصري الخطيب ماركة جيب LAREDO
 GR. CHEROKEEم ــودي ــل  2001رقــم
ً
/119335/ز ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي وسام كرم البالغ
 $/6116/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4050/واملطروحة بسعر  $/3000/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية ويتوجب
عليها رسوم ميكانيك منذ العام .2010
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب شارل الحلو في بيروت
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية العمومية غير
الـعــاديــة املـنـعـقــدة بـتــاريــخ 2016/9/15
ت ـقــرر ب ـتــاريــخ  2017/4/5ح ــل وشـطــب
شـ ــركـ ــة تـ ــومـ ــاهـ ــوك ش.م.م .مـ ــن ق ـي ــود
السجل الـتـجــاري فــي بـيــروت حيث هي
مسجلة تحت الــرقــم  /1006699/ورقــم
تسجيلها في وزارة املالية /1430081/
تديرها جاكلني دينار.
فعلى كــل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف ـ ـ مارلني دميان

إعالن بيع للمرة الثالثة

صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
ً
العينية بتاريخ  98/3/23و  99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مائتي وخمسني
الف د .اميركي باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4 /5221الشياح:
مساحته  510م 2سفلي ثاني ـ ـ مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق
عـلــى الــواقــع بــاالضــافــة الــى وج ــود تـعــد عـلــى هــذا الـقـســم بـبـنــاء خ ــزان مـيــاه للعقار
بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ تخطيط باملرسوم  970 /14424ـ ـ
يشترك بملكية الحقوق  1و 3Aو  3وما ورد على القسم االول وضع يد قرار 96/26
وقرار ايداع رقم  96 /25ينتفع باملرور على العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968 /11431ـ ـ ويقع ضمن ارتفاق املطار ـ ـ اشارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقًا  5080وشماال  5220وجنوبًا .6446
الثمن د .اميركي
حصص املنفذ عليه
 1ـ ـ كامل القسم  4 /5221الشياح 229500

ثمن الطرح املخفض د .اميركي
100383.3

تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في  2017/4/25الساعة الحادية عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة كما عليه
وخالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

Invitation for Bids

LEBANON
HILLY AREAS SUSTAINABLE
AGRICULTURE DEVELOP)MENT (HASAD
IFAD Loan number 791-LB
Contract Title: OLIVE OIL EXTRACTION PLANT.
Reference No.: 2-1A.1
1. The Republic of Lebanon represented by the Green Plan has
received financing from the International Fund for Agricultural
Development IFAD towards the
cost of HILLY AREAS SUSTAINABLE AGRICULTURE
DEVELOPMENT
(HASAD),
and intends to apply part of the
proceeds towards payments under the contract for an OLIVE
OIL EXTRACTION PLANT.
2. The Green Plan now invites
sealed bids from eligible bidders
for the procurement of an OLIVE
OIL EXTRACTION PLANT and
related Services:
Olive oil press/mill (capacity
)1500- 2000 kg per hour
Product line material (6 x stainless steel tanks of 1000 liters ca)pacity with accessories
Bottling, Packaging and labeling
equipment as follows:
1- Filling machine (bottling):
2- Capping Machine
3- Labeling
Place of delivery:
Union of Municipalities – Hermel – North Bekaa – Lebanon
Delivery Period:
90 days after contract signature.
3. Bidding will be conducted
through the International Competitive Bidding procedures
as specified in IFAD Project
Procurement Guideline’s (September 2010) and is open to all
eligible bidders as defined in the
Procurement Guidelines.
4. Interested eligible bidders may
obtain further information from
the Green Plan – Ministry of Agriculture, Mr. Hassan Nasrallah,
email: nasrallahdeeb@gmail.
com and inspect the bidding documents during office hours: Monday – Thursday from: 08.00 to
14.00 and Friday: 08.00 to 11.30
at the address given below.
5. A complete set of bidding
documents in English may be
acquired by interested eligible
bidders from the address below
upon the submission of a written
application to the same address.
6. Bids must be delivered to
the address below on or before 23rd of May, 2017 Electronic bidding will not be permitted.
Late bids will be rejected. Bids
will be publicly opened in the
presence of the bidders’ designated representatives and anyone who choose to attend at the
address below on 24th of May,
2017
7. All bids must be accompanied
by a Bid Security of Ten Thousand United States Dollars Only
($10,000).
8. The address referred to above
is:
Diwan Dept.
Attn: Dr. Thanaa Kaderi
Ramlet El Baida – Baltagi Bldg.
Beirut – Lebanon
Tel: 00961 853631
Fax: 00961 853126
E-mail: hasad@greenplan.gov.lb
Web site: www.greenplan.gov.lb
التكليف 608
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البطوالت األوروبية الوطنية

إنكلترا تفضح نجوم «السيليساو»
أصاب فيليبي كوتينيو رقمًا
لم يسبقه إليه أي برازيلي في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم .تلك
البطولة التي لم تكن سهلة يومًا
على أبناء «السيليساو» الذين حصدت
غالبيتهم الفشل الذريع هناك
شربل ّ
كريم
 30هــدفــا سـجـلـهــا الـنـجــم الـبــرازيـلــي
فيليبي كوتينيو بقميص ليفربول
فــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي امل ـم ـتــاز .رقـ ٌـم
ً
ال يتوقف عنده املتابعون ع ــادة ،ألن
الكثيرين من هدافي "البريميير ليغ"
تخطوه بفارق كبير .لكن عند إدراك
َّ
أن ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم هـ ــو األف ـ ـضـ ــل لــاعــب
ب ــرازيـ ـل ــي مـ ـ ّـر ف ــي م ــاع ــب اإلن ـك ـل ـيــز،
يصبح هناك الكثير من الكالم.
َّ
ي ـت ـفــق ك ـث ـي ــرون ع ـل ــى أن ال ـب ــرازي ـل ــي
جونينيو باوليستا ال ــذي داف ــع عن
ألوان ميدلسبره لفترات متقطعة بني
مـنـتـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ومـنـتـصــف
األلفية الـجــديــدة ،هــو أنجح برازيلي
لعب في إنكلترا .ذاك الالعب القصير
الـ ـق ــام ــة ( 1.68م) ،أكـ ـ ــد هـ ـ ــذا األمـ ــر
بــاألرقــام أيضًا ،إذ قبل كوتينيو كان
ً
ه ــو األفـ ـض ــل ت ـس ـج ـيــا ف ــي الـ ـ ــدوري

أهدرت األندية اإلنكليزية
الماليين في التعاقد مع العبين
برازيليين غير نافعين
ً
اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ــأه ــداف ــه الـ ـ ـ  ،29إض ــاف ــة
إل ــى تـقــديـمــه م ـس ـتــوى يـعـكــس متعة
ً
أداء الــاعــب البرازيلي املمهور عــادة
ّ
والحس التهديفي
باملهارة والسرعة
املرهف ،حتى لو كان الالعب مدافعًا.
ل ـكــن ق ـبــل جــونـيـنـيــو وب ـع ــده ،وحـتــى
وصول كوتينيو ،كان الفشل القاسم
املـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ب ـ ـ ــن غـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ــاعـ ـب ــن
الـبــرازيـلـيــن الــذيــن داف ـعــوا عــن ألــوان
َّ
األندية اإلنكليزية ،وحتى إن بعضهم
فريق آخر بأبخس األثمان،
انتقل إلى
ٍ
وطنية ال تلتقي
بطوالت
إلى
أو ذهب
ُ
أب ـدًا مــع الضجة التي أثـيــرت حولهم
قبل عبورهم من "بــاد السامبا" إلى
الجزيرة البريطانية.
وربـ ـم ــا أك ـث ــر ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن يمكن
ض ــرب املـثــل بـهــم فــي اآلون ــة األخـيــرة
هــم أولـئــك الــذيــن ال يــزالــون يدافعون
ع ـ ــن ألـ ـ ـ ـ ــوان "الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو" ح ــال ـي ــا،
وعـلــى رأسـهــم باولينيو ،ال ــذي أهــدر
توتنهام هوتسبر بسببه  17مليون
جنيه إسـتــرلـيـنــي .ه ــذا الــاعــب الــذي
ح ــاز ال ـكــرة الـبــرونــزيــة كـثــالــث أفضل

ً
كوتينيو (في الخلف) محتفال مع مواطنه فيرمينو بهدف األخير في مرمى ستوك (أ ف ب)

الالعبني في كأس القارات عام ،2013
لم يجد نفسه في "وايت هارت الين"،
ّ
فحل أخـيـرًا فــي ال ــدوري الصيني مع
غوانغجو إيفرغراندي.
ك ــذل ــك ،ي ـن ـط ـبــق الـ ـق ــول ع ـل ــى الع ـ َـب ــن
بشخصيتني مزدوجتني ،هما ثنائي
َتشلسي أوسـكــار ورامـيــريــش ،اللذان
ق ِدما إلى "ستامفورد بريدج" بسمعة
طـ ّـيـبــة ،لكن الحقيقة أنــه رغــم اعتبار
ك ـث ـي ــري ــن أن ـه ـم ــا ح ـق ـق ــا ن ـج ــاح ــا فــي
"البريميير لـيــغ" ،فــإن هــذا األم ــر غير
َّ
دق ـيــق ،ألن نجاحهما ك ــان م ـحــدودًا،
َّ
والدليل أن استمرارهما في إنكلترا
لم يدم لفترة طويلة ،بعيدًا أيضًا من

َّ
اعـتـبــار الـبـعــض أن إغـ ــراءات األم ــوال
ال ـص ـي ـن ـيــة ه ــي ال ـت ــي أب ـعــدت ـه ـمــا عن
مالعب إنكلترا.
أوس ـك ــار يـمـلــك لـقـبــا ف ــي "الـبــريـمـيـيــر
ل ـ ـ ـيـ ـ ــغ" ،لـ ـك ــن ت ـش ـل ـس ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـلــك
برازيليًا آخر "عاديًا" اآلن هو ويليان،
يبك على أطالل رحيله ،بل ّ
مر األمر
لم ِ
مرور الكرام لدى القاعدة الجماهيرية
للنادي اللندني.
لكن كــل ه ــؤالء ال يــزالــون رحـمــة أمــام
الـ ـض ــرب ــة الـ ـت ــي ت ـل ـق ــاه ــا مــان ـش ـس ـتــر
سيتي عندما قرر نقل روبينيو إليه
َّ
مــن ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،حيث إن
الـ ـ  33مـلـيــون جنيه الـتــي دفـعـهــا في

الــاعــب املــذكــور لــم تجلب إليه سوى
 14هدفًا في  41مباراة .السيتي ّ
تجرع
أ ُكـثــر مــن م ــرة مــن ال ـكــأس الـبــرازيـلـيــة
املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،إذ األكـ ـي ــد أن ـ ــه ال يـ ـ ــزال يــذكــر
"الضرب" الذي أكله بذاك املهاجم الذي
ّ
خزينة النادي
يدعى جو والذي كلف َ
 19مليون جنيه عندما قـ ِـدم إليه من
سسكا موسكو الروسي.
ال ـقــائ ـمــة ت ـط ــول ،فـتـضــم كـلـيـبــرســون
الـ ـ ــذي ب ـ ــدا م ــع مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
ش ـب ـحــا لـ ـ ــذاك ال ــاع ــب الـ ـ ــذي ف ـ ــاز مــع
"السيليساو" بمونديال  .2002كذلك،
تضم انــدرســون ال ــذي ملــع مــع بورتو
البرتغالي وخبا نجمه مع "الشياطني

ال ـح ـم ــر" الـ ـ ــذي دف ـ ــع ف ـي ــه  20م ـل ـيــون
ج ـن ـي ــه .ك ــذل ــك ،ه ـن ــاك م ــن ي ـق ــول ب ــأن
ً
بـطــا آخــر للعالم هــو أس ــوأ برازيلي
مـ ّـر في تاريخ إنكلترا ،والحديث عن
امل ــداف ــع روك ـ ــي ج ــون ـي ــور ال ـ ــذي لعب
لفترة وجيزة مع ليدز يونايتد ،حيث
لــم يـعــرف فــي مـبــاريــات قليلة لعبها
س ــوى األخـ ـط ــاء وال ـب ـط ــاق ــات املـلــونــة
والهزائم املتتالية...
ً
فـ ـع ــا هـ ــي ق ــائ ـم ــة ط ــويـ ـل ــة .أم ـ ــا س ـ ّـر
ال ـن ـجــاح فـهــو غـيــر خ ـفـ ّـي أب ـ ـدًا :الـقــوة
البدنية لإلسباني  -البرازيلي دييغو
كوستا ،والديناميكية املوجودة لدى
كوتينيو ،تختصران املطلوب.

سوق االنتقاالت

مورينيو وأوزيل :موعد فلقاء ...فانتقال؟
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ـ ــزال ف ـيــه
مستقبل األمل ــان ــي مـسـعــود أوزي ــل
غ ـيــر واض ـ ــح ،سـ ــواء بــالـتـمــديــد أو
الــرح ـيــل ع ــن أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي،
دخــل البرتغالي جوزيه مورينيو
مـ ــدرب مــانـشـس ـتــر يــونــاي ـتــد عـلــى
ال ـخ ــط م ــن خـ ــال اه ـت ـم ــام ــه بـضــم
الالعب ،الذي قاده سابقًا في ريال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،إل ـ ــى ص ـفــوف
«الشياطني الحمر».
ويـ ــرغـ ــب «الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـش ــال وان» فــي
االستفادة من الوضع غير الثابت

لـ ــأملـ ــانـ ــي م ـ ــع «ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــرز» ال ـ ــذي
ينتهي عقده معه في صيف 2018
من أجــل نقله من لندن إلــى ملعب
«أولد ترافورد».
وبـ ـحـ ـس ــب ص ـحـ ـيـ ـف ــة «ذا داي ـ ـلـ ــي
ميرور» اإلنكليزية ،فإن مورينيو
يريد عقد لقاء مع أوزيل للتباحث
في هذه املسألة.
وب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال ،ف ـ ــإن ح ـص ــول
م ـثــل ه ــذا ال ـل ـقــاء سـ ُـيـشـعــل غضب
جماهير «املدفعجية» التي سبق
أن ثارت ضد العب الفريق السابق

الهولندي روبــن فــان بيرسي عند
انتقاله إلى «الشياطني الحمر».
وعـ ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي مــدي ـنــة
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ،ال يـ ـ ـ ــزال اإلسـ ـب ــان ــي
ج ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــب غ ـ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ـ ــوال مـ ـ ـ ــدرب
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي م ـ ـص ـ ـرًا ع ـلــى
الـتـعــاقــد م ــع اإلي ـطــالــي ل ـيــونــاردو
ب ــون ــوتـ ـش ــي م ـ ــداف ـ ــع ي ــوف ـن ـت ــوس،
بـ ـحـ ـس ــب صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
إيفينينغ نيوز».
ووفـ ـق ــا ل ـل ـص ـح ـي ـفــة ،فـ ــإن تـصـمـيــم
غوارديوال على ضم الالعب البالغ

م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  29عـ ــامـ ــا س ـي ـج ـع ـلــه
مـسـتـعـدًا لــدفــع مبلغ  55,5مليون
يــورو مــن أجــل الحصول عليه من
«اليوفي».
وفي أملانيا ،أعلن اليبزيغ أنه ضم
الحارس السويسري الشاب ايفون
مفوغو ( 22عامًا) من يونغ بويز
حتى  2021من دون مقابل.
وخ ـ ـ ـ ــاض مـ ـف ــوغ ــو الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي
األصــل  42مـبــاراة مــع يونغ بويز،
ودافـ ــع ع ــن ألـ ــوان مـنـتـخــب شـبــاب
سويسرا (دون  21عامًا) ،وسيكون

احـتـيــاطـيــا ل ـلــدولــي امل ـج ــري بيتر
غوالتشي ( 26عامًا).
وقــال املدير الرياضي في اليبزيغ
رالف رانغنيك« :ايفون يتميز برد
فعله الـســريــع وهــو ريــاضــي جيد.
ه ــو ف ــي س ــن ال ـثــان ـيــة وال ـع ـشــريــن،
وسـ ـيـ ـك ــون ح ــارسـ ـن ــا فـ ــي ال ـف ـت ــرة
امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة .ل ـ ــدي ـ ــه ب ـ ـعـ ــض الـ ـخـ ـب ــرة
اكتسبها فــي ال ــدوري السويسري
وم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
(يـ ـ ـ ــوروبـ ـ ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــغ) ومـ ـ ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب
الشباب».
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الكرة اللبنانية

الدوري «يغلي» قبل أسبوعين على النهاية
ارتفعت حماوة الدوري
اللبناني لكرة القدم ،إن كان
في رأس الترتيب مع نتائج
األسبوع العشرين ومحافظة
العهد والنجمة على فارق
النقاط الخمس في مقدمة
الترتيب ،أو في تساوي
شباب الساحل وطرابلس في
صراع الهروب من الهبوط
إلى الدرجة الثانية ،ليتحول
األسبوع الواحد والعشرون
ناري وحاسم
إلى أسبوع ٍ
ينطلق يوم الخميس بلقاء
العهد والنجمة
عبد القادر سعد
س ـت ـب ـقــى ال ــدق ـي ـق ــة ال ـ ـ ـ  90م ــن مـ ـب ــاراة
النجمة والنبي شيت ضمن األسبوع
الـعـشــريــن مــن ال ــدوري اللبناني لكرة
الـقــدم محفورة فــي ذاك ــرة كثيرين من
متابعي ال ـكــرة الـلـبـنــانـيــة .هــي دقيقة
ج ــاءت صــادمــة للبعض و"مـضـحـكــة"
للبعض الــآخــر حــن احتسب الحكم
السوري حنا حطاب ركلة جزاء للنبي
شـيــت املـتــأخــر  ،1 - 0لـيـتـقـ ّـدم مهاجم
النبي شيت علي بزي ويسددها على
طريقة "بانينكا" ،لكن بفارق "بسيط"،
َّ
أن ال ـك ــرة ل ــم تــدخــل ال ـش ـبــاك ،وط ــارت
ف ــوق عــارضــة ح ــارس الـنـجـمــة محمد
عبد املولى ليفوز النجمة  ،0 - 1بهدف
سـ ّـجـلــه أكـ ــرم مـغــربــي ف ــي الــدقـيـقــة 50
على ملعب املدينة الرياضية في ختام
األسبوع العشرين .وبغض النظر عن
َّ
مدى صحة ركلة الجزاء ،إال أن ما قام
بــه ب ــزي ص ــدم ال ـع ـهــداويــن الــذيــن كل
ّ
يسجل
م ــا ك ــان ــوا يـحـتــاجــون إل ـيــه أن
بزي ويضمنوا اللقب .لكن بزي أخطأ
امل ــرم ــى وف ــاز الـنـجـمــة ال ــذي رف ــض أن
ّ
يـســلــم لـقــب ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي لفريق
العهد ،وأبقى على أمل ضئيل بإحراز
الـلـقــب ،فـكــان لـســان حــال النجماويني
بـعــد نـهــايــة الـلـقــاء "ش ـك ـرًا عـلــي ب ــزي".
فوز أعاد النجمة وصيفًا بفارق خمس
ن ـق ــاط خ ـلــف ال ـع ـهــد الـ ــذي ف ــاز ب ــدوره
السبت على الصفاء  0 - 2على ملعب
برج حمود ،ليتراجع السالم إلى املركز
الثالث بعد وصافة مؤقتة بفوزه على
األنصار.

ص ــورة أع ـلــى الـتــرتـيــب تـمـ ّـهــد ملوقعة
نـ ـ ــاريـ ـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد وال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة فــي
األس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـ ـ  21ف ـ َـي م ـ ـبـ ــاراة م ـب ـكــرة
س ـت ـقــام ال ـخ ـم ـيــس ف ـس ـحــا ف ــي امل ـجــال
أم ـ ــام ال ـن ـج ـم ــة الس ـت ـق ـب ــال الـ ــوحـ ــدات
األردني يوم االثنني في كأس االتحاد
اآلسيوي.
ال ـن ـج ـمــة ح ـق ــق امل ـط ـل ــوب أم ـ ــس وف ــاز
على النبي شيت بهدف أكــرم مغربي
ف ــي الــدق ـي ـقــة الـ ـ ـ  50ب ـل ـقــاء ن ـجــح فـيــه
ال ـن ـج ـمــاويــون ف ــي تـخـطــي ال ـغ ـيــابــات
مـ ــن ال ـ ـح ـ ــارس أحـ ـم ــد الـ ـتـ ـكـ ـت ــوك إل ــى
املهاجم حسن املحمد بسبب اإلصابة،
واعتكاف بــال نجارين ،فكان البدالء
ح ــاض ــري ــن ،ك ــالـ ـح ــارس م ـح ـم ــد عـبــد
املولى الــذي أبقى على حظوظ فريقه
باللقب بعد تصديه لكرة املـبــاراة في
الــدقـيـقــة  89حــن س ــدد مـهــاجــم النبي
شـيــت إبــراه ـيــم بـحـســون وارت ـ ـ ّـدت من
صــدر عبد املــولــى .أضــف إلـيــه املــدافــع
ح ـســن ش ــرف ال ــدي ــن ،إل ــى نـ ــادر مطر
نـ ـج ــم ف ــريـ ـق ــه عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــة ال ـي ـم ـنــى
وامل ـهــاجــم يــوســف ال ـحــاج فــي الـشــوط
الثاني.
ال ـن ـبــي ش ـي ــت ،م ــن ج ـه ـتــه ،اف ـت ـقــر إلــى
الحافز ،فجاءت املباراة من طرف واحد،
فلم يكن البقاعيون مقاتلني ،فغابت
خطورتهم وفشل العبوهم في تقديم
خ ــدم ــة ل ـل ـع ـهــداوي ــن ال ــذي ــن ان ـت ـظ ــروا
ً
تعادال على األقل يمنحهم لقب الدوري
قبل أسبوعني على النهاية .لكن تبقى

مهاجم النبي
شيت علي بزي
«يصدم» العهداويين
ُ
ويفرح النجمة

كرة املباراة األخيرة وإهدار بزي لركلة
ال ـجــزاء املـحـطــة األه ــم فــي ال ـل ـقــاء ،وقــد
تكون في الدوري هذا املوسم.
ح ــال الـنـبــي شـيــت تـشــابـهــت مــع واقــع
الصفاويني الــذيــن خـســروا مــن العهد
 2 - 0يــوم السبت فــي لـقــاء ح ــاول فيه
الصفاويون عدم الخسارة ،لكن غياب
ال ـحــافــز ،إضــافــة إل ــى إصــابــة ع ــدد من
ال ــاعـ ـب ــن ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم الـ ـح ــارس
مـ ـه ــدي خ ـل ـي ــل وأح ـ ـمـ ــد جـ ـل ــول سـمــح
ل ـل ـع ـهــد بـ ـ ــأن ي ـ ـفـ ــوز .ف ــاملـ ـتـ ـص ــدر ك ــان
مـصـمـمــا عـلــى إحـ ــراز ال ـن ـقــاط ،فحسم

األم ــور فــي الـشــوط األول ،وتـقــدم عبر
الـسـنـغــالــي إبـنــو بــا بـكــرة ســاقـطــة من
فــوق ح ــارس الصفاء املتقدم إبراهيم

املوسى إثــر تمريرة أمامية من أحمد
زريـ ــق .وأضـ ــاف مـحـمــد ق ــدوح الـهــدف
ال ـثــانــي ف ــي الــدقـيـقــة ال ـ ـ  37بـتـســديــدة
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رائ ـعــة بـعــد تـمــريــرة أمــامـيــة مــن هيثم
فاعور أفضل العبي فريقه.
ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،ك ــان الـ ـص ــراع على
بطاقة النجاة من الهبوط يشتعل بعد
فوز طرابلس على ضيفه الراسينغ - 2
 0بهدفني لنجم الفريق أبو بكر املل في
الدقيقتني  21و 93ليمنح فريقه جرعة
أمل كبيرة بالبقاء في الدرجة األولى.
ول ـع ــل م ــا رف ــع ح ـظ ــوظ ط ــراب ـل ــس هو
ال ـس ـق ــوط امل ـف ــاج ــئ ل ـش ـب ــاب ال ـســاحــل
أمام التضامن صور  1 - 0على ملعب
العهد .وأكـثــر مــا هــو مفاجئ العرض
املتواضع للساحليني في وقت يحتاج
فيه الفريق إلى كل نقطة لكي ال يسقط
إل ــى ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ،ح ـيــث ت ـســاوى
الـ ـس ــاح ــل وط ــرابـ ـل ــس ب ــال ـن ـق ــاط (22
نقطة) مع أفضلية املواجهات لألول.
مــن جـهـتــه اسـتـحــق الـتـضــامــن ال ـفــوز،
وقد ّ
سجل له الفلسطيني وسيم عبد
الـ ـه ــادي الـ ـه ــدف ف ــي الــدق ـي ـقــة  61من
ركنية أحمد حسن "تياغو".
في بحمدون ،كان اإلخاء األهلي عاليه
يحقق فوزًا عريضًا على االجتماعي 4
  ،1حيث ّسجل لإلخاء أحمد حجازي
فــي الــدقـيـقـتــن  34و ،50والـبــرتـغــالــي
إي ـل ـي ــو ( )63والـ ـيـ ـك ــس خـ ــزاقـ ــة ()69
ولــاجـتـمــاعــي ال ـغــانــي كــوفــي بــواكـيــه
(.)60

العبو النجمة
يحتفلون
بهدف أكرم
مغربي ()13
في مرمى
النبي شيت
(هيثم
الموسوي)

الفورموال 1

ّ
رد سريع من هاميلتون على فيتيل في الصين
رف ــع ال ـبــري ـطــانــي ل ــوي ــس هــامـيـلـتــون،
ســائــق مــرسـيــدس ،مـنـســوب الـحـمــاوة
م ـب ـك ـرًا وعـ ـك ــس ش ـك ــل امل ـن ــاف ـس ــة ه ــذا
امل ــوس ــم ع ـنــدمــا ّ
رد ســري ـعــا ع ـلــى فــوز
ســائــق ف ـيــراري األملــانــي سيباستيان
ف ـي ـت ـي ــل ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة،
بإحرازه املركز األول في سباق جائزة
الصني الكبرى ،وهــو املرحلة الثانية
مــن بطولة الـعــالــم لسباقات سـيــارات
الفورموال  ،1على حلبة شنغهاي.
وت ـقــدم هاميلتون عـلــى فيتيل نفسه
والهولندي ماكس فيرشتابن سائق
"ري ــد ُبـ ــل" .وك ــان ال ـســائــق الـبــريـطــانــي
ّ
املتوج باللقب ثالث مرات قد حل ثانيًا
في املرحلة األولى في أوستراليا خلف
فيتيل بطل العالم أربــع مــرات ،مع أنه
ً
هاميلتون محتفال بفوزه
على منصة التتويج
(جوهانس إيسيل ــ أ ف ب)

كان أول املنطلقني فيها كما حصل في
الصني.
وتـ ـ ـس ـ ــاوى ه ــام ـي ـل ـت ــون وف ـي ـت ـي ــل فــي
صــدارة ترتيب بطولة العالم برصيد
 43نقطة لكل منهما.
وأن ـ ـهـ ــى ال ـب ــري ـط ــان ــي سـ ـب ــاق ال ـصــن
البالغة مسافته  305كلم بزمن قــدره
 1,37,36,160س ــاع ــة بـ ـف ــارق 6,250
ثانية عن فيتيل ،و 45,192ثانية عن
فيرشتابن.
وقال هاميلتون عقب فوزه" :في بعض
األحـ ـي ــان ك ــان سـيـبــاسـتـيــان األسـ ــرع،
وك ـ ــان م ــن ال ـص ـعــب ال ـل ـح ــاق بـ ــه ،ففي
اللفات ال ــ 12األخـيــرة كــان من الصعب
جدًا جدًا مضاهاة سرعته ،ولكن كانت
هناك لحظات أخرى في السباق ،حيث
كنت أسرع منه".
من جهته ،قال فيتيل" :أعتقد بأننا
لــم نـكــن مـحـظــوظــن .شـعــرت بأنني
كنت أســرع رجــل ،لكننا لــم نستطع
إثـبــات األمــر الـيــوم ،ولكننا سنفعل

ذلك في املرة املقبلة".
وأضـ ــاف" :لــويــس ك ــان ســريـعــا .الـيــوم
أن ـه ـي ـنــا ال ـس ـب ــاق ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي.
أن ـ ــا س ـع ـيــد جـ ـ ـدًا ب ــذل ــك وال يـمـكـنـنــي
أن أت ــذم ــر".وج ــاء األوس ـتــرالــي دانـيــال
ري ـ ـك ـ ـيـ ــاردو ،س ــائ ــق ري ـ ــد ُب ـ ـ ــل ،راب ـع ــا
وال ـف ـن ـل ـنــدي كـيـمــي راي ـك ــون ــن ،ســائــق
ف ـي ــراري ،خــامـســا ومــواط ـنــه فالتيري
بوتاس ،سائق مرسيدس ،سادسًا.
 ترتيب بطولة السائقني: -1هاميلتون  43نقطة
 -2فيتيل 43
 -3فيرشتابن 25
 -4بوتاس 23
 -5رايكونن 22
 ترتيب بطولة الصانعني: -1مرسيدس  66نقطة
 -2فيراري 65
 -3ريد ُبل 37
 -4تورو روسو 12
 -5فورس إنديا .10
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ثقافة وناس

رحيل
انشغل في ترميم
صورة فلسطين في
مرايا أخرى ،تعمل على
تأصيل الذاكرة وثقافة
المكان وااللتصاق
بالذاكرة الشعبية ،فيما
راوحت قصيدته بين
الحماسة والتجريب،
واالتكاء إلى الموروث
ّ
والمقدس،
األسطوري
من دون أن يفارقها
شقاء ّ
المخيم .أول
من أمس ،انطفأ الشاعر
الشفيف في رام الله،
منفاه االختياري بعيدًا
عن مدينته التي لم يزرها
إال مرة في حياته!

أحمد دحبور ...أدركه التعب «دون حيفاه»!
خليل صويلح
«أدرك الـتـعــب الـقــافـلــة /فـمــزيـدًا من
ال ـت ـع ــب» .ه ــذه امل ـ ـ ّـرة أن ـه ــى الـشــاعــر
الفلسطيني أحـمــد دحـبــور (1946ـ ـ ـ ـ
 )2017الــرح ـلــة فـعـلـيــا ،ول ـيــس على
س ـب ـي ــل امل ـ ـجـ ــاز .ان ـط ـف ــأ ف ـ ــوق تـ ــراب
أرضــه األول ــى .رحلة مضنية قذفته
ّ
مخيم
باكرًا من فلسطني النكبة إلى
الالجئني في مدينة حمص السورية.
ّ
وسوف تتشكل ذاكرته عن حيفا من
حـكــايــات اآلخــريــن فــي املـخـ ّـيــم الــذي
ّ
كــان بمثابة فلسطني مصغرة ،قبل
أن يحتل بنفسه كرسي الحكواتي
ً
ل ـي ـق ــرأ أله ــال ــي امل ـخ ـي ــم فـ ـص ــوال مــن
حكاية الــزيــر ســالــم .ســوف تسحره
األش ـ ـ ـعـ ـ ــار املـ ـكـ ـت ــوب ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــرة،
ّ
ليجرب الحقًا الكتابة على منوالها.
ل ـك ــن م ـع ـلــم ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي امل ــدرس ــة،
ّ
سيلفت انتباهه إلــى ضــرورة تعلم
األوزان الشعرية.
ه ـك ــذا وجـ ــد «الـ ــولـ ــد الـفـلـسـطـيـنــي»

ـاض آخ ــر ،خصوصًا
نـفـســه فــي م ـخـ ٍ
إث ــر تـعـ ّـرفــه إل ــى مــوريــس ًقـبــق ،أحــد
أكثر شعراء حمص رهافة وشفافية
وم ــوهـ ـب ــة .وم ـ ــا إن اك ـت ـش ــف خـلـيــل
حـ ــاوي ( 1919ـ ـ ـ  )1982ح ـتــى وقــع
تحت تأثيره .هذا ما يبدو واضحًا
ف ــي مـجـمــوعـتــه األول ـ ــى «الـ ـض ــواري
وع ـي ــون األطـ ـف ــال» ( ،)1964إل ــى أن
انـ ـ ـخ ـ ــرط بـ ـهـ ـم ــوم املـ ـخ ـ ّـي ــم وم ـع ـن ــى
أن ي ـكــون ال ـش ـعــر جـمــاهـيــريــا تحت
س ـطــوة مـصـطـلــح «ش ـع ــراء ال ـثــورة»
في مواكبة فترة الكفاح املسلح.
ل ـ ـكـ ــن قـ ـصـ ـي ــدت ــه األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى س ـت ـجــد
بوصلتها على مهل ،عن طريق مزج
ّ ً
امللحمي بالشعبي ،مشكال غنائيته
املحمولة على وجـ ٍـع شخصي ،فهو
أحد الذين خبروا عن كثب معنى أن
تولد في ّ
مخيم ،وأن تعيش في عراء
العزلة .يـقــول« :كــان لــوالــدي الشيخ
مهنة غريبة ،فقد كان يغسل األموات
ويـقـ ّـدمـهــم لـلــدفــن ،وك ــان يـسـ ّـحــر في
رمضان ،ويقرأ القرآن على القبور،

وك ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا يـ ـعـ ـط ــي انـ ـطـ ـب ــاع ــا فــي
ّ
املخيم أننا أسرة على عالقة وطيدة
باملوت ،وكنا فقراء إلى حد يصعب
ّ
وصفه ،ويمكن القول إننا كنا أفقر
أسرة في املخيم».
فـ ــي ح ـق ـب ــة الح ـ ـقـ ــة ،س ـي ـن ـخ ــرط فــي
ت ـج ــرب ــة أكـ ـث ــر ال ـت ـص ــاق ــا ب ــال ــذاك ــرة
الشعبية الفلسطينية ،عـبــر كتابة
نـصــوص أغــانــي «فــرقــة الـعــاشـقــن»
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع امل ــوسـ ـيـ ـق ــار حـســن
ن ـ ــازك ،مـسـتـمـدًا ن ـســغ عــامـيـتــه مما
ك ــان ــت ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـردده ج ــدت ــه ال ـع ـم ـي ــاء فــي
لـيــالــي وحـشـتـهــا .وستحظى أغنية
«والـلــه الزرعــك بــالــدار يا عــود اللوز
األخ ـ ـضـ ــر» ب ـش ـع ـب ـيــة الفـ ـت ــة ،وب ــدت
كـ ـم ــا لـ ــو أنـ ـه ــا أغـ ـنـ ـي ــة ف ــول ـك ـل ــوري ــة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .وسـ ـيـ ـكـ ـت ــب أش ـ ـعـ ــارًا
ملـ ـس ــرحـ ـي ــة «امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
للجنون» عن نـ ّـص لسميح القاسم،
وإخــراج فــواز الساجر .كما سيكتب
س ـ ـيـ ــرة «ع ـ ـ ــز ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـق ـ ـ ّـس ـ ــام» فــي
مـسـلـســل تـلـفــزيــونــي أخ ــرج ــه هيثم

حقي بالعنوان نفسه (.)1981
ه ـكــذا الـتـفــت ه ــذا ال ـشــاعــر الشفيف
إلـ ـ ــى ت ــرمـ ـي ــم ص ـ ـ ــورة ف ـل ـس ـط ــن فــي
م ــراي ــا أخـ ـ ــرى ،ت ـع ـمــل ع ـلــى تــأصـيــل
ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة وث ـ ـقـ ــافـ ــة املـ ـ ـك ـ ــان بـ ــإزاحـ ــة
الغبش عــن تــاريــخ الـبــاد املنكوبة،
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ـ ــراوح ـ ـ ـ ــت ق ـ ـص ـ ـيـ ــدتـ ــه ب ــن
الـ ـحـ ـم ــاس ــة والـ ـتـ ـج ــري ــب ،واالت ـ ـكـ ــاء

تأثر بخليل حاوي وكتب
سيرة «عز الدين ّ
القسام» في
مسلسل أخرجه هيثم حقي
إلــى امل ــوروث األس ـطــوري وامل ـقـ ّـدس،
مــن دون أن يـفــارقـهــا شـقــاء املـخـ ّـيــم.
ورب ـمــا لـهــذا الـسـبــب بـقــي اسـمــه في
ّ
للمدونة الشعرية
الشوارع الخلفية
ّ
ال ـفـل ـس ـط ـي ـنـيــة ...ه ــذه امل ــدون ــة الـتــي
اكتفت بحفنة مــن شـعــراء الواجهة،
بصرف النظر عن تنويعات املشهد،

«الولد الفلسطيني» الذي لم يكبر
عبدالرحمن جاسم
ابــن حيفا الجميل ،الطفل الفلسطيني الــذي لم يكبر
يومًا ،يظل واقفًا على صهوة جواده حتى إبان رحيله
وهو في الـ  71من عمره .ولد أحمد دحبور في حيفا،
لكنه كحال كثيرين ّ
هجر إبان نكبة الـ  1948إلى لبنان،
ثم إلــى ســوريــا ،ومنها إلــى مخيم حمص حيث نشأ
ّ
ّ
ودرس .ورغم أنه لم يتلق تعليمًا كافيًا؛ إال أنه سيترك
الحقًا أثرًا شعريًا مدهشًا ولصيقًا بالذاكرة اليومية
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .ك ـتــب «اش ـه ــد ي ــا ع ــال ــم» الـتــي
ستغنيها فرقة األغاني الشعبية والتراثية الفلسطينية
«العاشقني»ّ ،
لتكر السبحة الحقًا مع أغنيات من نوع
«يا شعبي يا عود الند» و«والله ألزرعك بالدار»...
عـمــل الـشــاعــر مــدي ـرًا ملجلة «لــوتــس» الـثـقــافـيــة حتى
 ،1988وهـ ــو الـ ـع ــام ن ـف ـســه ال ـ ــذي ح ـصــل ف ـيــه عـلــى
«جائزة توفيق ّزيــاد» في الشعر .الحقًا عمل مديرًا
لدائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية (أشبه
ً
بـ ـ ــوزارة ال ـث ـقــافــة الـ ـي ــوم)؛ ف ـضــا ع ــن عـضــويـتــه في
«اتحاد الكتاب والصحافيني الفلسطينيني».

تـكـمــن قـيـمــة دح ـب ــور الـشـعــريــة ال ف ــي خـيــالــه املتقن
وتركيباته املعقدة كمحمود درويش ،بل في اقترابه من
الشارع اليومي الفلسطيني ،فباتت األغنيات املأخوذة
من شعره اليومي واملعاش أقرب إلى األيقونات .رددها
املاليني من الشعب الفلسطيني والعربي باعتبارها
تأريخًا للمرحلة ووصفًا دقيقًا وحقيقيًا له؛ وال يمكن
نسيان مقطع «ثمانني يــوم مــا سمعناش يــا بيروت
غير ّ
الهمة اإلذاعـيــة ،بالصوت كانوا معانا يا بيروت
والـصــورة ذابــت في املية» (مــن أغنية/قصيدة «اشهد
يــا عــالــم») .قصيدة تـحـ ّـدث فيها عــن خــذالن األنظمة
العربية للثورة الفلسطينية إبان االجتياح الصهيوني
بوعد
لبيروت عام  ،1982فيما يختم األغنية نفسها
ٍ
بات أشبه بالالزمة الفلسطينية تجاه لبنان الذي أحب:
«ودعناكي وإلنا عهد نرد جميلك هذا وعــد ،اشهدي
يا بيروت علينا» .شعرية دحبور لم تتوقف عند هذا
الحد .كانت ًقصيدة «الطفل الفلسطيني» (كتبها عام
 )1964واحدة من أهم قصائده« :بالد الله ضيقة على
واسعة وقد تطفح /بقافلة من التجار
الفقراء ،بالد الله
ْ
واألوغـ ــاد واألوبـ ــاء /أي ــام ــر سـيــدي فنكب أه ــل الـجــوع

واألعباء؟ أنقذفهم ومن يبقى ليخدمنا؟ /إذن تصفح؟/
ويوم كبرت لم أصفح /حلفت بنومة الشهداء بالجرح
املشعشع ّ
في /لن أصفح/أنا الرجل الفلسطيني/أقول
ْ
لكم :رايــت ْالنوق في واد الغضا تذبح /رأيــت الفارس
العربي يسال كسرة خبز من حطني وال ينجح /فكيف
بربكم اصفح؟»
أص ــدر دحـبــور ثماني مجموعات شـعــريــة ،أشهرها
«الضواري وعيون األطفال» ( ،)1964و«حكاية الولد
الفلسطيني» ( )1971و«شـهــادة باألصابع الخمس»
( .)1983ب ـعــد ات ـف ــاق أوسـ ـل ــو ،ع ــاد إل ــى غـ ـ ّـزة لــربـمــا
لقربها مــن حيفا مدينته األم ،لكنه عــاد واخـتــار رام
الله «كمنفى اختياري» ،إذ تبعًا لكالمه« :كل ٍّ
حي وله
حيفاه ،إال أنت دون حيفا».
ّ
ال يمكن النظر إلــى الـخـســارة الكبيرة الـتــي يخلفها
هؤالء
دحبور وراءه إال بالنظر إلى الفراغ الذي يتركه
ً
ال ـش ـع ــراء ال ـك ـبــار ع ـلــى ال ـحــالــة الـفـلـسـطـيـنـيــة خــاصــة
والعربية عمومًا ،إذ باتت تفتقر إلى شعراء يعبرون
بشكل حقيقي وواقعي عن آالم شعوبها وتجاربهم
ٍ
اليومية.

ف ـي ـمــا ت ـ ـ ــوارى ش ــاع ــرن ــا إل ـ ــى مــوقــع
«ش ـ ـ ـعـ ـ ــراء ال ـ ـظ ـ ــل» لـ ـجـ ـه ــة الـ ـشـ ـه ــرة
وال ـح ـضــور اإلع ــام ــي بــاملـقــارنــة مع
مـحـمــود دروي ــش وسـمـيــح الـقــاســم،
م ــراهـ ـن ــا عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــدق وح ـ ـ ــده فــي
تأكيد فلسطينيته الـتــي لــم يساوم
يـ ـ ــومـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـمـ ــزيـ ــق خ ــري ـط ـت ـه ــا
«ف ـل ـس ـطــن ل ـي ـســت فـلـسـطــن إال إذا
ُ
طلبت كاملة» .لكنه سيعود ّمرغمًا
مــن تـعــب امل ـنــافــي إل ــى مــا تـبــقــى من
فلسطني «الجزء املتاح من الوطن»،
ّ
ً
وسيختار غــزة أوال ،مكانًا لهجرته
األخـيــرة ،نظرًا إلــى قربها مــن حيفا
التي لم تفارق ذاكرته يومًا .وستتاح
لــه فــرصــة استثنائية لــزيــارة حيفا
بتصريح مــؤقــت .بــدا خــال الــزيــارة
يجول
حلم مستحيل ،وهو
كمن في ٍ
ّ
ف ــي الـبـيــت الـ ــذي ول ــد ف ـيــه ،ويـتـفــقــد
األمكنة الـتــي سمع بها مــن دون أن
ي ــراه ــا ،وال ـ ـشـ ــوارع امل ـف ـتــوحــة عـلــى
ال ـب ـحــر ،إذ لـطــاملــا ّ
ردد بـشـجــن «كــل
ّ
حي وله حيفاه ،إال أنت دون حيفا».
في سنواته األخيرة ،دأب هذا الشاعر
«املقيم املسافر» وفقًا لعنوان إحــدى
قـ ـص ــائ ــده ع ـل ــى تـ ــرويـ ــض ح ـمــاس ـتــه
الـشـعــريــة نـحــو مــا هــو تــأمـلــي ،بنبرة
هــام ـســة ت ـنــأى ع ــن ص ـخــب نـصــوصــه
القديمة ونزعتها الغنائية العالية،
ّ
وبمقترح شعري مختلف يتطلع إلى
إع ـ ــاء شـ ــأن امل ـل ـم ــوس ــات ،واك ـت ـشــاف
قـ ــوة الـ ـه ــام ــش« :ت ـط ـل ــب الـيــاسـمـيـنــة
م ــاء ،وال م ــاء .ال ض ــوء يكفي ليغسل
وجه املكان .تضمر املزهرية ،والعطر
يــرسـلــه الـيــاسـمــن إل ــى ال أح ــد .وكــأن
ال ـ ــزم ـ ــان ي ـت ـج ـع ــد ّفـ ــي املـ ــزهـ ــريـ ــة .لــو
جاءت املرتجاة لهش لها .وانفرد .لم
تجيء .لم تضيء شمعة .لم ّ
تمر على
ّ
املزهرية ،منا يدان .كل ما كان أني هنا
وه ـن ــاك .ج ـفــاء ذهـبــت مــع الـيــاسـمــن،
ويمكث حيث تركت ،الزبد».
ف ـ ــي مـ ــراج ـ ـعـ ــة تـ ـج ــربـ ـت ــه ال ـش ـع ــري ــة
الـ ـط ــويـ ـل ــة ب ــزخ ـم ـه ــا وش ـف ــاف ـي ـت ـه ــا،
سننتبه إل ــى اعـتـنــائــه االستثنائي
بأهمية اإليقاع في تأثيث الصورة
الـ ـشـ ـع ــري ــة بـ ـم ــا ي ـش ـح ـن ـه ــا درام ـ ـيـ ــا
آن واح ـ ـ ــد ،ويـضـعـهــا
وب ــاغ ـي ــا ف ــي ٍ
ـام آخ ـ ــر ،ب ـن ــاء ع ـلــى قـنــاعـتــه
فـ
ـي مـ ـق ـ ٍ
ّ
بــأن «الشعر عدو الطمأنينة» .رحل
ال ـش ــاع ــر األلـ ـي ــف ف ــي رام ال ـل ــه بـعــد
م ـكــابــدات طــويـلــة مــع م ــرض الفشل
الكلوي ،وهو يرنو إلى حيفاّ ،
مرددًا
«في قلبي جياد خاسرة».
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ثقافة وناس
سينما

ّ
ّ
«الوعد» :الحب في زمن المجازر التركية

يشهد اليوم العالمي إلحياء ذكرى المذبحة ّ
األرمنية
يوم  24نيسان ،طرح فيلم تيري جورج الجديد .الشريط
يعد واحدًا من أفضل أعمال ّ
ّ
التاريخية في هذا
الدراما
العقد ،وأهم فيلم ّ
قدمته السينما في تاريخها ،يتخذ
من تلك الفترة المظلمة من آالم الشرق ّ
خلفية له
سعيد محمد
فـيـمــا ب ــدا خ ـطــوة ش ــدي ــدة ال ــرم ـ ّ
ـزي ــة،
ي ـش ـه ــد ي ـ ـ ــوم  ٢٤نـ ـيـ ـس ــان (أب ـ ــري ـ ــل)
ال ـح ــال ــي ـ ـ ـ ال ـ ــذي ي ـت ــزام ــن م ــع ال ـيــوم
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي إلح ـ ـي ـ ــاء ذك ـ ـ ـ ــرى امل ــذبـ ـح ــة
األرم ـنـ ّـيــة ـ ـ ـ ط ــرح فيلم تـيــري جــورج
«الــوعــد» ( ١٣٤دقيقة) فــي الصاالت
ال ـع ــامل ـي ــة .يـ ـق ـ ّـدم ال ـش ــري ــط مـعــالـجــة
ّ
ّ
درامية مؤثرة عن ّ
ثالثية
قصة حب
ّ
تشتعل عـلــى خـلـفــيــة أج ــواء اإلب ــادة
ّ
الجماعية الـتــي تـعـ ّـرض لها األرمــن
ّ
(وغـ ـي ــره ــم) خـ ــال الـ ـح ــرب ال ـعــاملــيــة
األولى على أيدي األتراك.
ج ــورج ،الكاتب واملـخــرج اإليرلندي
ّ
تخصص في تقديم أفالم
الشمالي،
ّ
تـ ـص ــور درام ـ ـ ّـي ـ ــا ال ـ ـحـ ــروب األه ـل ــي ــة
واإلبـ ـ ـ ــادات الـجـمــاعـيــة ال ـت ــي نـفــذهــا
بشر ضد بشر آخرين ،لعل أشهرها
«ف ـن ــدق روان ـ ـ ــدا» ع ــن مــآســي مــذابــح
ذلك البلد اإلفريقي الحزين ،و«باسم
األب» عن الصراع األهلي في إيرلندا
ال ـش ـم ــال ـ ّـي ــة .ولـ ـ ــذا ،ع ـنــدمــا يـتـصــدى
مل ـ ـه ـ ـمـ ــة ت ـ ـصـ ــويـ ــر م ـ ـ ــأس ـ ـ ــاة األرم ـ ـ ـ ــن
الـجـمــاعـ ّـيــة ف ــي  ،The Promiseفهو
الــرجــل املناسب فــي املـكــان املناسب،
إذ قـ ّـدم مــا يمكن اعتباره واح ـدًا من
أف ـض ــل أعـ ـم ــال الـ ـ ّـدرامـ ــا ال ـتــاري ـخـ ّـيــة
ف ــي ه ــذا ال ـع ـق ــد ،وأهـ ــم ع ـمــل قـ ّـدمـتــه
السينما في تاريخها ،يتخذ من تلك
ّ
خلفية
الفترة املظلمة من آالم الشرق
له.
ع ـ ــرض ال ـف ـي ـل ــم لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى فــي
«م ـ ـهـ ــرجـ ــان تـ ــورن ـ ـتـ ــو ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
الـ ـ ـ ـ ّـدولـ ـ ـ ــي» ف ـ ــي أيـ ـ ـل ـ ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر)
امل ـ ــاض ـ ــي ،وح ـ ـ ــاز وقـ ـتـ ـه ــا تـ ـق ــدي ــرات
ّ
مـ ـتـ ـف ــاوت ــة م ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاد .ورغ ـ ـ ـ ــم أن
ّ
مـجـمـلـهــم أشـ ــاد ب ــه لـنــاحـيــة ال ــط ــرح
ّ
ً
ال ـتــاري ـخــي عـلــى األق ـ ــل ،إال أن ج ــدال
واسـ ــع ال ـن ـطــاق اشـتـعــل ف ــي الـفـضــاء
العام من خــال التصويت على أحد
املـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـ ّـي ــة املـتـخـصـصــة
ّ
السينمائية  ،IMDBإذ
فــي األعـمــال
انقسمت األص ــوات بــن مجموعتني
مستقطبتني أعطت إحداهما الفيلم

حريات

علي وجيه
ال ت ــري ــد ال ــرق ــاب ــات ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ل ـنــا أن
ننساها .تتحفنا بــإبــداعــات جديدة
ّ
ب ــن ح ــن وآخ ـ ـ ــر .ل ـع ــل أح ــدثـ ـه ــا ،مــا
يـتـعـ ّـرض لــه فيلم «مـحـبــس» (،2016
 92د ).لصوفي بطرس ،الذي ُي َ
عرض
حــال ـيــا ف ــي صـ ــاالت ع ــدد م ــن الـ ــدول،
مــن بينها لـبـنــان وس ــوري ــا ّواألردن
والكويت ،محققًا أرقــامــا مبشرة في
ّ
شباك التذاكر.
ق ـب ــل ت ـف ـص ـيــل انـ ـتـ ـه ــاك ــات ال ــرق ــاب ــة،
ّ
لـ ـن ــذك ــر ب ـم ـح ـت ــوى الـ ـش ــري ــط ،الـ ــذي
ك ـت ـب ـت ــه ب ـ ـطـ ــرس ونـ ـ ــاديـ ـ ــا عـ ـلـ ـي ــوات
(مـ ـنـ ـتـ ـج ــة الـ ـفـ ـيـ ـل ــم بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
 ،)ARTع ــن ق ـ ّـص ــة ل ـه ـمــا بــال ـت ـعــاون
مـ ــع ل ـ ــؤي خـ ــريـ ــش .يـ ـتـ ـن ــاول ال ـع ـمــل
ال ـعــاقــات ال ـسـ ّ
ـوريــة الـلـبـنــانـ ّـيــة على
املستوى االجتماعي ،ضمن «جانر»
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا الـ ــرومـ ــان ـ ـسـ ـ ّـيـ ــة Rom-
 .Comالفرضية بسيطة .قــدوم شاب
س ـ ــوري (ج ــاب ــر جـ ــوخـ ــدار) م ــع أبـيــه
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عــامــة كــامـلــة (ع ـشــر ن ـج ــوم) ،بينما
م ـن ـح ـتــه امل ـج ـم ــوع ــة األخـ ـ ـ ــرى أسـ ــوأ
عالمة ممكنة (نجمة واح ــدة) ،وهو
مـ ــا وصـ ـف ــه ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى امل ــوق ــع
بأنه تصويت سياسي بامتياز من
جمهور لم يشاهد الفيلم بعد.
ه ــذه ال ـبــدايــة الـعــاصـفــة لـ ـ «ال ــوع ــد»،
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى سـ ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ــات
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ـ ّـي ـ ــة امل ـ ـت ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة م ـ ـنـ ــذ قـ ـي ــام
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة ف ـ ـ ــي  ١٩٢٣لـ ـغ ــاي ــة
ال ـي ــوم .س ـيــاســات ّتــراف ـقــت م ــع جهد
دي ـب ـل ــوم ــاس ــي م ـك ــث ــف م ــع الـحـلـيــف
األمـيــركــي بـهــدف إنـكــار تلك املــذابــح
وال ـت ـع ـم ـي ــة ع ـل ــى م ـع ــال ــم ال ـجــري ـمــة
النكراء .هذا ما أدى إلى تغييب شبه
تام طوال قرن تقريبًا ،ألي معالجات

درامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة أو حـ ـت ــى وث ــائـ ـق ـ ّـي ــة ل ـه ــذا
املــوضــوع عــن اإلع ــام الـجـمــاهـيــري،
واقـ ـتـ ـص ــاره ــا عـ ـل ــى أع ـ ـمـ ــال ف ـ ّ
ـردي ــة
قليلة املـيــزانـ ّـيــة وذات ّ مستوى فني
مـ ـت ــواض ــع ،مـ ـق ــارن ــة أق ـ ـلـ ــه بــال ـسـ ّـيــل
ّ
الدرامية
الــذي ال ينقطع مــن األفــام
وال ــوث ــائـ ـق ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ع ــال ـج ــت ثـيـمــة
الهولوكوست.
يـ ــروي الـفـيـلــم ق ـ ّـص ــة مــاي ـكــل (يـلـعــب
دوره أوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار إيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاك) ال ـ ـشـ ــاب
األرمني الذي يترك قريته الصغيرة
فـ ــي أرم ـي ـن ـي ــا (الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة) أث ـن ــاء
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ل ـلــدولــة الـعـثـمــانـ ّـيــة
وي ـت ــوج ــه إل ـ ــى إس ـط ـن ـب ــول ل ــدراس ــة
الطب .تتقاطع أقداره مع كريستوفر
(ي ـل ـع ــب دوره ك ــري ـس ـت ـي ــان ب ـي ـي ــل)،
الـصـحــافــي األمـيــركــي الــوسـيــم الــذي
أوفدته وكالة الـ «أسوشييتد برس»
إلى املدينة ،وقد جلب معه صديقته
آنا (تلعب دورهــا شارلوت لو بون)
ّ
أرمنية األصــل نشأت في
وهــي فتاة
بـ ــاريـ ــس .ي ـق ــع م ــاي ـك ــل ف ــي ح ــب آن ــا.
ّ
العثمانية
بـعــدمــا أب ــادت الـسـلـطــات
كل سكان قريته واستهدفت األرمــن
عبر الشرق من دون تفريق ،ينتهي
امل ـط ــاف بــآنــا ومــاي ـكــل إل ــى ال ـهــروب

إلى الجبال ،واالنـخــراط في مقاومة
يــائـســة ،قبل التمكن مــن الـهــرب إلى
الساحل ومــن ثــم إنقاذهما مــن قبل
ّ
ّ
فرنسية.
عسكرية
سفينة
ل ـ ــم يـ ـخ ــف ت ـ ـيـ ــري ج ـ ـ ـ ــورج خ ـش ـي ـتــه
م ــن إم ـك ــان تـجــاهــل وس ــائ ــل اإلع ــام
الجماهيري فيلمه ،ال ــذي تـجــاوزت

مؤرخون متخصصون أشادوا
ّ
ّ
التاريخية للعمل
بالدقة

كريستيان
بييل وشارلوت
لو بون في
مشهد من
الفيلم

كلفته ال ــ ١٠٠مليون دوالر أميركي،
ّ
ال سيما أن قــرنــا مــن التعمية على
امل ــأس ــاة جـعـلـهــا غـيــر م ـعــروفــة على
نطاق شعبي واســع في املجتمعات
الـغــربـ ّـيــة .لكن العمل بمجمله يبدو
ممتلكًا لكل أدوات الـنـجــاح ،ليكون
نجم موسم الربيع في شباك التذاكر
األم ـي ــرك ــي :ق ـ ّـص ــة مـلـيـئــة ب ــاألح ــداث
ّ
إنسانية عميقة
املتسارعة ،عواطف
تـعـصــف بـقـلــب امل ـشــاهــد ،أداء فــائــق
اإلت ـ ـقـ ــان مـ ــن م ـم ـث ـلــن رائ ـ ـعـ ــن رغ ــم
ضـ ـع ــف ال ـك ـي ـم ـي ــاء بـ ــن ال ـع ــاش ـق ــن
املـفـتــرضــن ،كــامـيــرا عـبـقـ ّ
ـريــة وأزي ــاء

وأم ــاك ــن ت ـصــويــر م ــذه ـل ــة ...ك ــل ذلــك
ّ
ّ
ّ
تاريخية
جماعية
خلفية إبادة
على
تكاد تشبه األساطير من شدة اآلالم
الـتــي ألحقتها بشعب جميل نبيل.
ّ
تجاريًا كما
ربما لن ينجح «الوعد»
لو كان فيلم «تايتانيك» جديدًا ،لكن
وإن حدث وفشل في تحقيق أربــاح،
فــإن تـيــري ج ــورج ال ي ــام ،بــل تكون
ت ـلــك ذائ ـق ــة ج ـم ـهــور ال ـ ـ «ال ال الن ــد»
ّ
املغيب فحسب.
ّ
وعلى الرغم من أن تقديم املوضوعة
الـتــاريـخـ ّـيــة يـتــم ف ــي ه ــذا الـفـيـلــم من
خ ــال رؤي ــة غــربـ ّـيــة أس ــاس ــا أقحمت
عـنــاصــر ليست ب ــذات صـلــة بالكتلة
األس ــاس ـ ّـي ــة ل ـل ـحــدث ال ـج ـلــل :أمـيــركــا
(ال ـص ـح ــاف ــي كــري ـس ـتــوفــر) وفــرن ـســا
(مـ ـك ــان ن ـش ــأة آنـ ــا وم ـن ـق ــذة األب ـط ــال
ّ
ّ
الكلية
في النهاية) ،إل أن الصياغة
لـ ـلـ ـس ــرد ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ب ـ ـ ــدت ش ــدي ــدة
الـ ــواق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــة .وق ـ ـ ــد أشـ ـ ـ ــاد مـ ــؤرخـ ــون
متخصصون فــي املــذبـحــة األرمـنـ ّـيــة
ّ
ّ
التاريخية للعمل ،واعتبروا
بالدقة
أن تـيــري ج ــورج «ل ــم يسمح لنفسه
بـكـســر ال ـح ــدث ال ـتــاري ـخــي ملصلحة
الـقـصــة الـ ّـدرام ـيــة ،ونـجــح فــي تقديم
شـعــور حقيقي بـفــداحــة مــأســاة هــذا
الشعب».
وكانت مشاهد الفيلم قد ّ
صورت في
مــواقــع عــدة فــي إسبانيا والبرتغال
وم ــالـ ـط ــا ،ف ــأع ـط ــت ال ـق ـ ّـص ــة مـســرحــا
شــديــد ال ـق ــرب م ــن األجـ ـ ــواء املـكــانـ ّـيــة
ل ـشــرق امل ـتــوســط ،أض ــاف مـصــداقـ ّـيــة
أكبر ّ
للسرد التاريخي مع اختيارات
موفقة ألزياء املرحلة.
ع ــرب ـ ّـي ــا ،ل ـيــس م ــؤكـ ـدًا م ــا إذا كــانــت
الرقابة في الـ ّ
ّ
ـدول التي يسمح فيها
بعرض األفــام ،ستقبل بعرض هذا
الشريط املثير للجدل على املستوى
السياسي ،إذ أن السلطات التركية
التي هي حليف وثيق لدول الخليج
وإس ــرائ ـي ــل واألردن ،سـتـبــذل غالبًا
جـ ـه ــودًا ح ـث ـي ـثــة مل ـن ـعــه م ــن ال ـعــرض
ّ
الطائفية في
العام .كما أن التوازنات
لبنان قد تتسبب له في مشاكل ،لكن
ّ
ّ
سينمائية شجاعة
تجربة
«الوعد»
ورائ ــدة لتيري ج ــورج ،ستسهم من
دون ش ــك ف ــي طـ ــرح م ــأس ــاة األرمـ ــن
ّ
التاريخية في الفضاء الجماهيري
ال ـع ــامل ــي ب ـعــد ط ــول ت ـغ ـي ـيــب .ورب ـمــا
س ـت ـف ـت ــح ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب ألع ـ ـ ـمـ ـ ــال ض ـخ ـمــة
أخــرى تعطي شيئًا مــن حــق متأخر
ملأساة ماليني البشر الذين توافقت
سياسات الحرب الباردة وتحالفات
اإلمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ّ
ـوري ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى إخـ ـف ــائـ ـه ــا
وتجاهلها.

ّ
ّ
الرقابات العربية تشوه «محبس»
(بسام كوسا) وأمه (نادين خوري)،
لخطبة حبيبته اللبنانية (سيرينا
الشامي) من والدها (علي الخليل)،
ووالدتها تيريز (جوليا ّ
قصار) .هذه
األخ ـي ــرة كــارهــة لـلـســوريــن .السبب
ليس عنصريًا كما قد يبدو للوهلة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ــل ن ـت ـي ـج ــة وفـ ـ ـ ــاة أخ ـي ـّهــا
بقذيفة «شقيقة» خالل الحرب .إنها
ّ
قصة عن نظرة أفراد من البلدين إلى
بعضهم ،عــن أفـكــار مسبقة مــن دون
اح ـت ـك ــاك ح ـق ـي ـقــي ،ع ــن كـلـيـشـيـهــات
ّ
تناقلتها األلسن الشعبوية بال تفكر
أو تمحيص (األخبار .)2017/1/9
الــرقــابــة ال ـسـ ّ
ـوريــة لــم ت ـمـ ّـرر الشريط
ً
ك ــام ــا .حــذفــت مـنــه ك ــل ذك ــر مباشر
لـكـيـفـيــة م ـق ـتــل ال ـ ـخـ ــال ،م ـث ــل ص ــراخ
تيريز الغاضب بالضيوف« :اشكروا
ربكن استقبلتكن كل النهار ببيتي،
قـ ـتـ ـلـ ـت ــول ــي خ ـ ـ ّـي ـ ــي أنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو» ،وشـ ـ ــرح
ال ـخ ـط ـي ـب ــة« :خـ ــالـ ــي م ـ ــات ب ــال ـح ــرب
سورية» .كذلك ،قامت الرقابة
بقذيفة ّ
بتعليم صناع الفيلم بعض «األخالق

جابر جوخدار
وسيرينا
الشامي
ونادين خوري
في الشريط

واألدب» ،ف ــاس ـت ــأص ـل ــت ال ـش ـت ــائ ــم
واأللفاظ «الخادشة للحياء».
في األردن أيضًاّ ،
تمت إزالــة األلفاظ
ّ
و«املسبات» ،وهي قليلة باملناسبة.

ً
الرقابة الكويتية فعلت املثل ،إضافة
إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــذف ق ـب ـل ــة ب ـ ــن ّ ال ـح ـب ـي ـب ــن،
وع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارة «ه ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ه ـ ــن ـ ــي الـ ـبـ ـن ــات
ال ـل ـب ـنــان ـيــات» ال ـت ــي ت ـقــول ـهــا نــاديــن

خ ـ ــوري ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى عــاقــة حـ ّـب
ّ
أهمية
سابقة في حياة الخطيبة .ال
لعوامل مثل تشويه الدراما ،وفرض
ّ
ال ــوص ــاي ــة ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــول .األهـ ـ ــم أن
الرقيب العربي ما زال «اآلن وهنا».
يعمل ّ
بهمة ونشاط ...وغباء.
ّ
عـلــى الــرقــابــات الـعــربــيــة ال ـبــائــدة أن
تدرك ّ
جيدًا ،أال شيء ّ
مما تفعله يمكن
أن ي ـمـ ّـر م ــن دون ذك ــر وت ـعــريــة على
ّ
يتغير شــيء على
األق ــل ،حتى لــو لــم
أرض الواقع .الرقيب زائل ،والسينما
بــاقـ ّـيــة .بــاملـنــاسـبــة ،لــم يـعــرض «آخــر
أيام املدينة» ( 118 ،2016د ).للمصري
تامر السعيد في بلده حتى اآلن ،رغم
الـجــوائــز الـعــديــدة ،وتـجــوالــه الدولي
ّ
الواسع .علمًا أن «متروبوليس أمبير
صوفيل» في بيروت تستعد لعرضه
قريبًا.
«م ـ ـح ـ ـبـ ــس» :ص ـ ـ ــاالت «غ ـ ــران ـ ــد س ـي ـن ـمــا»
(« ،)01/209109أم ـ ـب ـ ـيـ ــر» (،)1269
«فوكس» ()01/285582

االثنين  10نيسان  2017العدد 3149

حملة وطنية وشعبية:
قاطعوا Tomorrowland

بشارة الخوري درع لـ«مبدع من لبنان»
تكريمًا ملسيرة املوسيقار اللبناني بشارة الخوري (الصورة) ،أحيت «الفرقة الفلهارمونية التابعة للمعهد
العالي الوطني للموسيقى» أمسية مساء الجمعة في «كنيسة القديس يوسف» (مونو ـ بيروت)ّ .
وقدمت
الفرقة اللبنانية مجموعة من مؤلفات بشارة الخوري ،ورافقها على البيانو ،املوسيقي وامللحن اللبناني
غبريال يارد الذي عزف إحدى مقطوعاته املوسيقية .وفي األمسية التي دعا إليها «املعهد العالي الوطني
للموسيقى» و«مركز التراث املوسيقي» ،منح وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري «درع وزارة الثقافة
ً
اللبنانية» لـ«مبدع من لبنان» هو بشارة الخوري الذي تصل حصيلة أعماله إلى  90عمال موسيقيًا قدمت
في املسارح واملهرجانات املوسيقية العاملية.

قبل أيــام ،أطلق «اتحاد الشباب الديمقراطي
الفلسطيني» ،و«اتـحــاد الشباب الديمقراطي
الـلـبـنــانــي» ،و«الـتـنـظـيــم الشعبي الـنــاصــري»،
و«ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن»،
و«حـ ــركـ ــة الـ ـشـ ـع ــب» ،و«حـ ــركـ ــة ال ـنــاصــريــن
املستقلني» (املــراب ـطــون) ،و «الحملة الدولية
إلطـ ــاق سـ ــراح جـ ــورج ع ـب ــدال ـل ــه» ،و «حـمـلــة
املخيمات تـقــاطــع» ،و«حملة مقاطعة داعمي
«إسرائيل» في لبنان» ،و«الحزب الديمقراطي
ال ـش ـع ـبــي» ،و«الـ ـح ــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي»،
و«مـنـظـمــة الـشـبـيـبــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،وحسن
ج ــون ــي وس ــرك ـي ــس أب ــو زي ـ ــد ،حـمـلــة وطـنـيــة
وشعبية ضد إقامة حفلة Tomorrowland
ً
عمال تطبيعيًا مع ّ
العدو
في لبنان «باعتباره
اإلسرائيلي ويشكل ّ
ّ
مسًا بقيمنا الوطنية».
الذي
التطبيعي»
العمل
«خطورة
على
وتوقفوا
ُ َّ
يجري في  29تموز (يوليو) املقبل ،إذ يخطط
ألن «ت ـت ـح ــد» شـ ـع ـ ُ
ـوب ل ـب ـنــان و«إس ــرائـ ـي ــل»
وسـ ّـت دول أخــرى في حفل موسيقي عاملي
تـشـتــرك فــي إحـيــائــه شــركــة Entertainers
فــي جبيل مــع أحــد املنتجعات فــي تــل أبيب.
و«من موقعنا االلتزام بالقضية الفلسطينية
حتى زوال الكيان االستعماري الصهيوني
ّ
مــن أرض فـلـسـطــن» ،أكـ ــدت املـجـمــوعــة بعد
اجتماعها نهار الخميس الفائت في «مركز
ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـشـعـبــي فــي ب ـيــروت»،
ّأن ««إس ــرائ ـي ــل» كـيــان اسـتـعـمـ ّ
ـاري إحــالـ ّـي
ّ
عنصري ،وال نرغب فــي أن يكون فــي عــداد
«أرض الغد» املوعودة».
ّ
وأشـ ــارت املـجـمــوعــة إل ــى ّ
«إن تــأكـيــد ممثلي
الشركة اللبنانية املنظمة ّأن البث بني لبنان
و«إسرائيل» لن يكون متاحًا بموجب اتفاق
أبرمته مع  ،Tomorrowlandال َي ُحول دون
ُ
اعتبارنا املشروع تطبيعيًا ،فهدفه هو «وحدة
العالم» ،وتحديدًا وحدة  8شعوب هذه السنة،
بينها :اإلم ــارات ولبنان والـكـيــان الغاصب».
ّ
«التصدي
وانطالقًا من إيمان املجموعة بأن
للتطبيع مع العدو الصهيوني هو شكل من

ّ
ّ
أشكال املقاومة ّ
واألكاديمية»،
والثقافية
الفنية
تـسـعــى امل ـج ـمــوعــة م ــن خ ــال تـصـعـيــد هــذا
ال ـت ـص ـ ّـدي إل ــى «تـثـبـيــت صـ ــورة دولـ ــة ال ـعــدو
كدولة عنصرية مارقة ،وإلى منع إضفاء ّأي
ّ
«الحضاري ّة» على كيانه»،
شكل من أشكال
وإل ــى «ع ــزل «إس ــرائ ـي ــل» ب ـكــل مؤسساتها،
ّ
وعلى رأسها املؤسسات ّ
واألكاديمية
الفنية
واإلعــامـ ّـيــة ،الـتــي لطاملا سعت إلــى «تلميع»
جرائم الحرب الصهيونية والعنصرية ضد
شـعـبـنــا ال ـع ــرب ــي» .وأض ــاف ــت املـجـمــوعــة «لــو
منع ّ
افترضنا َ
البث املباشر بني لبنان والكيان
َ
ُ
الـغــاصــب ،فهل ســيــحــول ذلــك دون مشاهدة
ً
اآلخـ ــريـ ــن ،ف ــي ب ــرل ــن مـ ـث ــا ،لــاح ـت ـفــال في
جبيل وتل أبيب؟ ألن يكون ذلك بمثابة رسالة
موجهة إلى العالم ّأن «شعب لبنان» ّ
َّ
يرحب بـ
ّ
«إسرائيل» في عالم الغد ،وأن ما يمنعه من
ذلــك هو «الـقــانــون» اللبناني ال غـيــر؟» .وبناء
ع ـلــى هـ ــذا ،قـ ـ ّـرر املـجـتـمـعــون «تـكـلـيــف لجنة
مــن املـحــامــن إع ـ ـ َ
ـداد مـطــالـعــة قــانــونـيــة حــول
هــذا النشاط التطبيعي ،ومــدى تعارضه مع
الــدسـتــور والـطــائــف وال ــرأي الـعــام اللبناني»،
إلــى جانب «االتـصــال بــاألحــزاب واالتـحــادات
النقابية واألنــديــة الثقافية والـطــابـيــة لنشر
الــوعــي حــول فــداحــة هــذا الـنــوع «الـخـفـ ّـي» من
الـتـ ّطـبـيــع م ــع الـ ـع ــدو ،واالت ـ ـصـ ــال بــاملـنـظـمــن
وحــثـهــم عـلــى تـ ــدارك ه ــذه الـخـطــوة ال ـتــي من
شأنها تلميع صــورة «إســرائـيــل» عن طريق
الـ ـف ــن ،وط ـم ــس ج ــرائ ـم ـه ــا» .ك ــذل ــك ستطلق
املجموعة حملة «#قاطعوا،»tomorrowland
وسـتـتـبـنــى «ال ـعــري ـضــة الــوط ـن ـيــة للمقاطعة
ال ـث ـقــافـ ّـيــة واألك ــادي ـم ـ ّـي ــة ل ـ ـ «إس ــرائـ ـ ُي ــل» الـتــي
ّقدمتها ،فــي الربيع املــاضــي ،حملة مقاطعة
داعـ ـم ــي «إس ــرائـ ـي ــل» (فـ ــي ل ـب ـن ــان) والـلـجـنــة
الـلـبـنــانـيــة لـلـمـقــاطـعــة الـثـقــافـيــة واألكــادي ـم ـيــة
لـ ـ «إس ــرائ ـي ــل» (ق ــاط ـ ْـع)http://www.al-( .
 ،»)258232/akhbar.com/nodeإلــى جانب
ترحيبها «بانضمام أحــزاب وقــوى ونقابات
وأندية توافق على مضمون البيان».

فن الخط العربي يف
الحياة العامة والخاصة

السينما اللبنانية
معرضًا في «دو براغ»

لقاء مع عبودي أبو جوده وعرض
«كلنا فدائيون» 18:00 :مساء
األربعاء  12نيسان ـ «دو براغ»
(الحمرا ـ بيروت).
www.nadilekolnass.org

12/4 - 12/10 . 2017

في حانة «دو براغ» ،تعرض
حاليًا مجموعة ملصقات أفالم
من األرشيف الضخم لعبودي
أبو جوده (الصورة) .املعرض
الذي يقيمه «نادي لكل الناس»،
يضم ملصقات لألفالم اللبنانية
التي أنتجت بني الستينيات
ً
وصوال إلى القرن الـ  ،21منها
أفالم مارون بغدادي ،وجورج
نصر ،وبرهان علوية وأفالم
لفيروز واألخوين الرحباني.
وعلى هامش املعرض ،يقيم
«النادي» لقاء مع عبودي أبو
جوده حول تجربته في جمع
امللصقات ،يليه عرض لفيلم
«كلنا فدائيون» ( )1969لكاري
كارابتيان عند السادسة من
مساء األربعاء  12نيسان
(أبريل) في «دو براغ».
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