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سياسة
المشهد السياسي

االنتخابات الفرعية في أيلول
َ
االنتخابات الفرعية على األبواب ،ومعها أول اختبار لشريكي الحكم ،التيار الوطني الحر وتيار المستقبل .وفيما ُيتوقع أن
تكون معركة كسروان هادئة ،ستشهد طرابلس حربًا ضروسًا لتحديد األحجام قبل انتخابات أيار 2018
ي ـع ـتــزم وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـلــديــات
نهاد املشنوق ،إصــدار مرسوم دعوة
ال ـه ـي ـئــات ال ـنــاخ ـبــة ف ــي غ ـض ــون أي ــام
مــن أج ــل تـحــديــد مــوعــد لالنتخابات
الفرعية في أيلول .وعلمت «األخبار»
أن اجتماعًا حصل أول من أمــس بني
املشنوق وباسيل ،كان طبقه الرئيسي
إجـ ـ ـ ــراء «االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة فــي
كسروان (مقعد الرئيس ميشال عون)
وفــي طــرابـلــس مقعد الـنــائــب الــراحــل
ّ
بــدر ونــوس ومقعد النائب املستقيل
روبـ ـي ــر ف ــاض ــل .وس ـي ـع ـقــد األس ـب ــوع
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ــن ال ــرئ ـي ـس ــن
م ـي ـشــال عـ ــون وس ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،قد
ينضم إلـيــه الــوزيــر املـشـنــوق ،لبحث
ملف االنتخابات.
ّ
وأك ــد وزي ــر الــداخـلـيــة نـهــاد املشنوق
لـ«األخبار» أن البحث تجاوز مسألة
إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات م ــن عــدم ـهــا ،ألن
الـحـكــومــة مـلــزمــة ،دس ـتــورًا وقــانــونــا،
بإجراء «الفرعية» .وأضاف أن البحث

مجلس الوزراء ال يتفق على
التعيين و«لجنة النازحين» ال
آلية ً
تجد حال لألزمة
ي ـت ـنــاول مــوعــد االن ـت ـخــابــات وبـعــض
ُ
األمـ ــور اإلج ــرائ ـي ــةّ .
ورجـ ــح أن تــدعــى
الهيئات الناخبة لالقتراع في أيلول
املقبل.
ف ــي ك ـ ـسـ ــروان ،ي ـ ــدور ال ـح ــدي ــث حــول
إمكان حصول تزكية للمرشح شامل
روكز ،في ضوء قرار القوات اللبنانية،
وع ــدد مــن املــرشـحــن األق ــوي ــاء ،بعدم
إهـ ــدار جـهــدهــم عـلــى مـقـعــد لــن تــدوم
واليته أكثر من  8أشهر .لكن حظوظ
الـتــزكـيــة ضعفت فــي ظــل ع ــزم بعض
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـن ــاوئ ــة لـلـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،ك ــال ـك ـت ــائ ــب وب ــاق ــي
ّ
مكونات ما كان يعرف بـ 14آذار ،على
عدم منح التيار القدرة على «التمتع
ب ـهــذا ال ـت ــرف» .وي ـجــري الـحــديــث عن
ّ
ترشح عضو األمانة العامة (سابقًا)
لـ 14آذار ،واملستشار اإلعالمي لرئيس
ّ
الجميل،
حزب الكتائب النائب سامي
نوفل ضو ،ملواجهة روكز.

«الحرية عنوانها جورج عبدالله»
َ
أصدرت الحركة الشبابية للتغيير بيانًا أمس تناول توقيف ناشطني فيها على خلفية كتابة
شعارات تطالب بحرية األسير جورج عبدالله قالت فيه« :قامت القوى األمنية اللبنانية بتوقيف
الرفيق خضر أنور والرفيقة تيما حطيط من الحركة الشبابية للتغيير على خلفية كتابة شعارات
على حائط قصر الصنوبر تطالب بحرية األسير جورج إبراهيم عبدالله املعتقل تعسفيًا في
السجون الفرنسية منذ  ٣٤عامًا ،حيث يتحضر السفير الفرنسي الستقبال املهنئني بالعيد
الوطني الفرنسي يوم الجمعة .وقامت القوى األمنية الحقًا بإطالق سراح الرفيقة تيما حطيط،
بينما اقتادت الرفيق خضر أنور إلى فصيلة طريق الشام» .وعلمت «األخبار» أن ضباطًا
ً
فرنسيني حاولوا املشاركة في التحقيق مع أنور ،لكن األخير رفض ذلك .وليال ،قرر املدعي العام
زياد بو حيدر ترك أنور بسند إقامة ،على أن يعود إلى الفصيلة عند العاشرة من صباح اليوم
ّ
الستكمال اإلجراءات بحقه ،وسط اشتراط القضاء على أنور تكفله بإزالة الشعارات التي كتبها!
وفي اإلطار عينه ،دعت منظمات وجمعيات إلى املشاركة في االعتصام الذي دعت له الحملة
الوطنية إلطالق سراح األسير جورج إبراهيم عبدالله ،وذلك يوم الجمعة  ١٤تموز الساعة
ً
مساء أمام قصر الصنوبر بالتزامن مع استقبال السفير الفرنسي املهنئني بالعيد
السادسة
الوطني الفرنسي.

المشنوقُ :حسم أمر إجراء االنتخابات والنقاش محصور في بعض التفاصيل (هيثم الموسوي)

أما «الحرب الطاحنة» ،ففي طرابلس،
حـيــث تـتـصــارع ث ــاث ق ــوى رئيسية:
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــات ــي وال ــوزي ــر
الـ ـس ــاب ــق أش ـ ـ ــرف ري ـ ـفـ ــي .والـ ــواضـ ــح
أن امل ـعــركــة س ـتــرتــدي ع ـن ــوان زعــامــة
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـح ـ ــاء ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد وق ـ ــع
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى زع ــام ــة
الـحــريــري ومـحــاولـتــه ترقيع الوضع
ـن لـطــرابـلــس .وفيما
ب ــزي ــارة أو اثـنـتـ ّ
كــان الحريري يفضل عــدم الخضوع
لهذا االمتحان اليوم ،يمكن «الفرعية»
أن تـشـكــل فــرصــة حقيقية لــه إلع ــادة
االع ـت ـبــار إل ــى ت ـي ــاره .كــذلــك الـفــرصــة
م ـتــاحــة أمـ ــام مـيـقــاتــي ل ـف ــرض نفسه
رقمًا صعبًا وإثبات قوته التجييرية
والسياسية فــي طرابلس لــو لــم يكن
ه ــو امل ــرش ــح .أمـ ــا ري ـف ــي ف ـهــو األك ـثــر
ارت ـي ــاح ــا ب ــن خ ـصــومــه وال يـحـتــاج
فعليًا إلى ربح املعركة ،بل إلى تأكيد
قوته فحسب ،عبر نيل نسبة مرتفعة
ّ
من األصوات .لكن قد تشكل «الفرعية»

مـنــاسـبــة لـخـصــوم ري ـفــي لتحجيمه،
وإظهار أن االنتخابات البلدية التي
ً
استثناء.
انتصر فيها كانت
حكوميًا ،أخــذ موضوع آلية التعيني
في اإلدارات الرسمية ّ
الحيز األكبر من
نقاش جلسة مجلسة الوزراء املنعقد
أمس ،وطغى على ما عداه من البنود.
ـص ــل ال ـن ـق ــاش إلـ ــى أي
م ــع ذلـ ــك ل ــم ي ـ ِ
مكان ،بعد أن استغرق نحو ساعتني،
فأرجئ إلى الجلسة املقبلة .وأشارت
م ـصــادر وزاري ـ ــة ل ــ«األخ ـب ــار» إل ــى أن
الرئيس الحريري استهل حديثه في
بداية الجلسة بدعم الجيش ،ومن ثم
ّ
مهد لحديث عن اآللية ،فأشار إلى أن
الـتــركـيــز يـجــب أن يـكــون عـلــى إنـجــاز
األعمال في الوزارات ،ألن املواطن يريد
أن يــرى إنـجــازات .وقالت املـصــادر إن
عددًا من الــوزراء أبدوا وجهة نظرهم
فـ ــي م ـس ــأل ــة اآللـ ـ ـي ـ ــة ،وكـ ــانـ ــت وزي ـ ــرة
التنمية للشؤون اإلداري ــة عناية عز
ال ــدي ــن أول م ــن افـتـتــح ب ــاب الـنـقــاش،
مؤكدة أنه «بني الكالم عن إلغاء اآللية

وإبقائها نحن مع إبقائها ،وال مانع
من تطويرها» .وأضافت« :هذه اآللية
أخ ـ ــذت وق ـت ــا ل ـل ــوص ــول إل ـي ـه ــا .نحن
ال نــريــد أن نــدفــن رأس ـن ــا ف ــي ال ـتــراب
ونقول إنه ال يوجد محاصصة .ولكن
بــال ـحــد األدنـ ـ ــى فـلـيـكــن ه ـن ــاك ك ـفــاءة
ض ـمــن امل ـح ــاص ـص ــة» .ورأت أن هــذا
الـطــرح ُيـ َـعـ ّـد «تـحــديــا للحكومة التي
أعـطـيــت ع ـنــوان اس ـت ـعــادة ال ـث ـقــة ،وال
يمكننا مواجهة األم ــور بأساليب ال
عــاقــة لـهــا ب ــاإلص ــاح» .وهـنــا تدخل
ال ــوزي ــر سـلـيــم جــري ـصــاتــي ،فــأكــد أن
«اآللـ ـي ــة ه ــي تــوص ـيــة وال ع ــاق ــة لها
بــالــدسـتــور» ،مشيرًا إلــى «أنـنــا بدأنا
نشعر بــأن هناك استهدافًا سياسيًا
وم ـحــاولــة ل ـضــرب ال ـع ـهــد»ّ .
ردت عز
ال ــدي ــن مــوض ـحــة أن «اآللـ ـي ــة تـحــاكــي
ال ــدس ـت ــور وت ـن ـس ـجــم م ــع روح ـي ـت ــه».
وان ـض ــم ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل إلــى
ّ
ً
ال ـن ـق ــاش ،ق ــائ ــا إن «ه ـ ــذا ال ـب ـلــد كــلــه
مـحــاصـصــة ومــذه ـب ـيــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «اآللـيــة جيدة لكن يمكن أن تكون
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مقالة

ّ
حرب ّ
تموز ...وكأنها أمس
محمد نزال

اخ ـت ـيــاريــة بـحـســب رغ ـبــة ك ــل وزي ــر»،
ف ــردت عــز ال ــدي ــن« :صـحـيــح أن هناك
طائفية ومحاصصة .ولسنا ضد أن
ّ
يعي أحد من فريقه السياسي ،بشرط
مراعاة الكفاءة .الكل هنا يمثل أحزابًا
وازنــة .ونحن مثلنا مثل غيرنا نعني
مــن املـحـســوبــن علينا ،وط ــرح إلـغــاء
اآلل ـيــة ال يـضـ ّـرنــا ،لكنه يـخـ ّـســر البلد
وط ـن ـيــا» .وفـيـمــا رأى ال ــوزي ــران علي
قانصو ومحمد فنيش أن هذه «اآللية
أفضل من غيرها ،وال يمكن أن يكون
ّ
هناك إصالح من دونها» ،أكد الوزير
ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل ض ـ ــرورة الـتـشــدد
بتطبيق اآلل ـيــة ،ال تخفيفها .بينما
أكد وزراء القوات أنهم في الوقت الذي
«ال يتهمون أحـدًا بحمل خلفيات من
وراء املطالبة بــإلـغــاء اآلل ـيــة» ،لكنهم
يــرفـضــون بـشــدة إلـغــاء هــا ،معتبرين
أنـ ـه ــا «ت ـ ـحـ ــدد املـ ـع ــايـ ـي ــر وال ـ ـشـ ــروط
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة» .وعـ ـقـ ـب ــوا ب ــأنـ ـه ــم «م ــع
تـســريــع الـعـمــل اإلداري ،بـشــرط بقاء
ّ
اآللية وتقليص املهل الطويلة ،ألن من
الواجب معرفة كفاءات الذين يعينون
ومــا إذا كانوا مستوفني للشروط أو
ال».
ُيذكر أن آلية التعيني أقرتها حكومة
الرئيس الحريري األولــى عــام ،2010
وتـمـنــح الـهـيـئــات الــرقــابـيــة ومجلس
ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة دورًا ف ــي تــرش ـيــح
أصحاب االختصاصات للتعيني في
ال ــوظ ــائ ــف ال ـع ــام ــة ،م ــن داخ ـ ــل امل ــاك
وم ـ ــن خ ـ ــارج ـ ــه .وه ـ ــي ت ـم ـن ــح فــرصــة
شغل الوظائف العامة ملن هم خارج
االنتماءات السياسية.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن آلـ ـي ــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،أق ــر
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـب ـ ـنـ ــد املـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــإنـ ـت ــاج
الكهرباء بطاقة الــريــاح ،فمنح وزيــر
الـطــاقــة تفويضًا ملـفــاوضــة الـشــركــات
الثالث التي قدمت عرضها للحصول
على السعر األرخص.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،م ـ ــا زالـ ـ ـ ــت ق ـض ـيــة
ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ت ـت ـفــاعــل ،وقــد
ع ـقــدت الـلـجـنــة املـكـلـفــة مـتــابـعــة أمــور
النازحني اجتماعًا أمــس في السرايا
الحكومية ،تركز على شقني ،بحسب
ً
م ـ ـصـ ــادر امل ـج ـت ـم ـع ــن :أوال م ـق ــارب ــة
ال ــوض ــع ال ـحــالــي ل ـل ـنــازحــن وكـيـفـيــة
إدارت ــه ،والثاني وضــع تصور للحل.
في الشق األول كان وصف املجتمعني
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ب ـ ــ«ال ـ ـض ـ ــاغ ـ ــط وال ـ ـس ـ ـيـ ــئ،
فالتوتر يتفاقم بني املجتمع املضيف
والنازحني نتيجة عوامل عــدة ،منها
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل وشـ ـ ـ ــؤون اج ـت ـمــاع ـيــة
واقـتـصــاديــة مختلفة» .وك ــان تــوافــق
على ضــرورة تطبيق القانون فــي ما
يتعلق بالعمل ،وعلى أهمية تسجيل
الـ ـ ـ ــوالدات ال ـس ــوري ــة ل ـل ـح ـصــول على
بطاقات هوية سورية ،وعدم السماح
للنازحني الذين يعودون إلى سوريا
ب ــأن يــدخ ـلــوا لـبـنــان م ـج ــددًا .أم ــا عن
تصور الحل النهائي لــأزمــة ،فحتى
اآلن ال رؤي ـ ــة واضـ ـح ــة ،ف ــي ظ ــل رأي
يــدعــو إل ــى مـنــح األم ــم امل ـت ـحــدة دورًا
فــي تــأمــن ال ـعــودة ،ورأي آخــر يعتبر
أن املـنـظـمــة ال ــدول ـي ــة غ ـيــر متحمسة
ل ـع ــودت ـه ــم وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـج ــب إي ـج ــاد
مـ ـخ ــارج أخـ ـ ـ ــرى .وق ـ ــد ش ـك ـلــت لـجـنــة
ت ـق ـن ـيــة ت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارات املـخـتـصــة
لوضع نص يتناول الجوانب اإلدارية
التي اتفق عليها ،وكذلك عن التصور
ل ـل ـح ــل ،ع ـل ــى أن تـ ـع ــود ال ـل ـج ـنــة إل ــى
االجتماع في وقت قريب .وكــان الفتًا
ف ــي اج ـت ـمــاع أم ــس غ ـيــاب وزيـ ــر امل ــال
علي حسن خليل عنه.

َ
فــتــح ال ـنــازحــون أبـ ــواب حــديـقــة الـصـنــائــع .افـتــرشــوا
أرض ـ ـهـ ــا .س ـت ـف ـيــض ب ـه ــم س ــري ـع ــا .رجـ ـ ــال ون ـس ــاء
وأط ـف ــال ،بينهم عـ َـجــزة ،هـنــاك فــي ال ـع ــراء .لــم تصل
ُ َ
ّ
الخيم بعد .ستصل الحقًا .ستشاهد امــرأة ُمسنة،
فـ ــي ذروة غ ـض ـب ـه ــا ،تـ ـص ــرخ ب ــأح ــده ــم لـيـعـطـيـهــا
ّ
«بــطــانـ ّـيــة» أخـ ــرى .نـحــن فــي الـصـيــف ،لـيــس موسم
دراسة ،ومع ذلك لن تفتح بعض املدارس أبوابها أمام
ََ
ُ
الـنــازحــن .بعضها فــتــح ،وبعضها فـ ِـتــح عـنــوة ،على
أيــدي ّ
شبان هالهم وجــع كبارهم ،خــوف صغارهم،
ّ
ّ
عصية
تأكلهم محاولة إذاللهم .بعض املدارس ظلت
ّ
اللبنانيون ُي ّ
حبون بعضهم بعضًا ،طبعًا،
على الفتح.
ّ
جـ ّـدًا جـ ّـدًا! أبنية قديمة ،مهجورة ،مهددة بالسقوط،
َ
فــتــح ال ـنــازحــون أبــوابـهــا وسـكـنــوهــا .امل ـكــان املـنــزوح
عـنــه ال يـبـعــد إال بـضـعــة أم ـي ــال ع ــن امل ـك ــان امل ـنــزوح
ّ
الجنوبية لـبـيــروت إلــى بـيــروت.
إلـيــهِ .مــن الضاحية
ّ
إلى العاصمة .إلى بيروت «الغربية» تحديدًا .أما تلك
ً
ّ
ُ
ّ
بالتوجه إليها أصال.
جازف نــازح
ُ«الشرقية» فلن ي ِ
يمكنه أن يذهب إلى هناك ،إن شــاء ،شرط أن يكون
ّ
صــاحــب جـيــب ممتلئ .عـنــدهــا ُيمكنه إي ـجــاد شقة
باإليجار ،بصعوبة ،مع شرط إضافي (ضمنًا) :أن
ّ
يـكــون صــاحــب َمـظـ َـهــرّ ،
ورب ـمــا لـســان ،ال يشي بأنه
َ
ّ
ِمــن «اآلخ ــري ــن» .هــذا أســلــم وأض ـمــن .إنـهــا مغامرة.
ّ
إنه إرث الحرب القديمة .هكذا كانت روح هذه البالد
ّ
قبل  11عامًا .إنها حرب تموز .القصف اإلسرائيلي
ّ
الذي َيطال كل َمن لديه مشكلة مع إسرائيل .مشكلة
حقيقيةّ ،
ّ
فعلية ،على شكل مقاومة.

ّ
ما كــان النازحون ليخرجوا ِمــن منازلهم لــوال أنهم
رأوا األشــاء تختلط بالركام .لم تعد املسألة خيارًا.
فــي الـيــوم الثاني ِمــن ّأي ــام الـحــرب ( 13تـمــوز 2006
ـ ـ ـ مثل اليوم تحديدًا) قصفت الطائرات اإلسرائيلية
ً
ّ
الجنوبية .عائلة ِمن  12فردًا
منزال في قرية الدوير
أبيدت .األب واألم وأوالدهما العشرة .أصغرهم كانت
ّ
صـفــاء ابـنــة الشهور الـســتــة .تلك كــانــت عائلة عــادل
ّ
َ
عــكــاش .عائلة لــم يـبــق ِمنها يتيم واح ــد .ومــع ذلــك،
وبـعــد طــوفــان امل ـجــازر ،كــان الـنــازحــون ،فــي الساعة
ّ
ّ
الحربية ،صباحًا ،قد
العمليات
التي ُح ـ ّـددت لوقف
عادوا إلى منازلهم ،أو ما بقي منهاَ .من لم يجد منزله
َ
نص َب خيمة قرب ُ
الركام.
ف ــي ذروة ت ـلــك الـ ـح ــرب ،ون ــزي ــف ال ـ ــدم ،ك ــان «وزي ــر
الدفاع» اللبناني (آنذاك) إلياس ّ
املر يجتمع بالسفير
األميركي .األخير كان قلقًا ِمن اتساع رقعة انطالق
ص ــواري ــخ ح ــزب ال ـل ــه .سـ ُـيـطـمـ ِئـنــه املـ ـ ّـر بــاس ـت ـهــزاء،
ً
ّ
ق ــائ ــا« :ل ــن يـتـمــكــن ح ــزب ال ـلــه ِم ــن إط ــاق ص ــاروخ
ِمــن سوليدير ،لـ ّ
ـدي الكثير ِمــن الجنود هـنــاك» .هذا
ّ
ّ
مما جــاء فــي وثــائــق «ويكيليكس» .املــر نفسه الــذي
ّ
ّ
فــاخــر أم ــام السفير األمـيــركــي أن ــه ،فــي أي ــام الـحــرب،
منع وصــول شاحنة ّ
محملة بالصواريخ إلــى حزب
ّ
الله ،وأنــه احتجزها وأرسلها إلــى وزارة الــدفــاع .في
ً ّ ّ
ظن أنه بذلك
هذه كان صادقًا .لقد حصل هذا فعال.
سـ َـيـ َ
ـربــح ،مــع اإلســرائ ـي ـلــي واألم ـي ــرك ــي ،تـلــك الـحــرب
ّ
(باملناسبة ،أين أصبح املر هذا تبع اإلنتربول؟).
َ
ّ
في تلك ّ
األيــام ،وهي كأنها أمس ملن عاشها كحياة
ُ
أو مــوت ،كانت ربطة الخبز تباع بأضعاف سعرها
للنازحني اللبنانيني في مناطق اللبنانيني «اآلخرين».

كذلك ق ــارورة الـغــاز .املــاء أيـضــا .كـ ّـل شــيءّ .
ربـمــا لم
ّ
ّ
يحصل هذا في كل منطقة ،لكنه حصل ،قطعًا ،في
مناطق كثيرةَ .من نزحوا إلى «جبل لبنان» َيعرفون
ّ
ه ــذا ج ـ ّـيـ ـدًا .ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ي ـع ــرف ه ــذا أي ـض ــا .كــل
ّ
ّ
األميركية آنذاك،
الخارجية
الذين جلسوا مع وزيــرة
كوندوليزا رايس ،يعرفون هذا .أولئك الوزراء والنواب
ّ
والشخصيات ،الــذيــن كــانــوا ،وبـصــدق ،خائفني ِمن
مآالت الحرب .كانوا ،تحديدًا ،بحسب ّ
النص الحرفي:
«خائفني من أن ّ
يؤدي النزاع الحالي إلى جعل حزب
ّ
وضعية أقــوى في لبنان مما كــان عليه في
الله في
ّ
ّ
البداية» .وتضيف الوثيقة األميركية أن تلك الزمرة
دعمت فكرة مواصلة القصف اإلسرائيلي ألسبوع
ً
أو اثـنــن «إذا كــان ذلــك كفيال بــإضـعــاف قــوة حزب
ّ
الجميل
الله على األرض» (كان ِمن الحاضرين أمني
وج ــورج ع ــدوان وبـطــرس ح ــرب) .لــم يفت ه ــؤالء أن
ّ
ي ـخ ـبــروا راي ــس أن ـه ــم يــؤم ـنــون بــالـسـنـيــورة (ف ــؤاد)
ويدعمونه في موقعه كرئيس حكومة .حصل ذلك
االج ـت ـمــاع فــي ع ـ ّـز ّأي ــام ال ـح ــرب .لـيــس س ـ ّـرًا ُيكشف
ّ
ّ
للمرة األولى .بات ِمن املعلوم ،إنما يحتاج إلى التذكير
ّ
ّ
ّ
ّ
بــه ،أقله في كــل ذكــرى سنوية ،ليظل معلومًا .هكذا
ّ
اللبنانية تختلف فــي السياسة
كانت تلك الجماعة
ّ
ّ
مع الجماعات اللبنانية أخرى .كانت تسعى ألن تظل
ّ
اإلسرائيلية تسحق عظام األطـفــالّ ،
تدمر
الطائرات
املـنــازل ،تحرق األرض بمن عليها .هــؤالء ال يزالون
بيننا ،كزعماء .كــوزراء ونــواب وأصحاب نفوذ .هذا
هو لبنان ...هذه العبارة القاتلة ،اللعينة ،األكثر فتكًا
بالروح ِمن ّأي حرب.

رحيل

عبد المجيد الرافعي ...طرابلس تدفن روحها

(أرشيف)

غسان سعود
تحمل طــرابـلــس ال ـيــوم زمـنـهــا الجميل
وت ـس ـي ــر ب ـص ـم ــت .ت ـح ـمــل ك ــل ال ــراي ــات
ال ـح ـم ــراء وأع ـ ــام فـلـسـطــن والّ ـج ــزائ ــر
وال ـع ــراق وليبيا والـيـمــن وت ـعــض على
ح ــاض ــره ــا وت ـم ـش ــي ص ـ ــوب ال ـج ـبــانــة.
تـ ـحـ ـم ــل ك ــوفـ ـي ــة أبـ ـ ـ ــو عـ ـ ـم ـ ــار وت ـم ـش ــي
م ـك ـســورة .هــو لـيــس وداع عـبــد املجيد
الـ ــراف ـ ـعـ ــي ،بـ ــل هـ ــو اإلع ـ ـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي
النتهاء مرحلة .إنه وداع نصف قرن من
حياة املدينة السياسية .تأخر اإلعــان
الرسمي عــدة سـنــوات ،لكنه أذيــع أمس
عند إع ــان وف ــاة طبيب ال ـنــاس .تحمل
املــدي ـنــة أحـ ــام جـيــل وتـمـشــي مـطــأطــأة
الـ ـ ـ ـ ــرأس .هـ ـ ــزم هـ ـ ــذا الـ ـجـ ـي ــل .هـ ـ ــزم قـبــل
س ـنــوات .سقطت ص ــور ص ــدام وحــافــظ
األس ــد وك ـتــب مـيـشــال عـفـلــق والـكــوفـيــة
والعلمانية عن الجدران ،ولم يعد أحد
يـحـلــم .الـحـلــم فــي عــالــم ال ـيــوم مـمـنــوع،
ي ـقــايــض ال ــزم ــن ال ـح ــال ــي أحـ ــام الــزمــن
ال ـج ـم ـي ــل بـ ـك ــرات ــن اإلع ـ ــاش ـ ــة« .ال تـقــل

بـمــاذا تحلم حتى ننتخبك ،إنـمــا حدد
ك ــم ت ــدف ــع» .ق ـبــل ك ــرات ــن اإلع ــاش ــة كــان
س ـي ــاس ـي ــون ك ـث ــر ي ــرس ـل ــون ل ـل ـعــائــات
ف ـ ــي املـ ـن ــاسـ ـب ــات ب ــوصـ ـل ــة ت ـش ـي ــر إل ــى
ف ـل ـس ـطــن وأنـ ــاش ـ ـيـ ــد .ك ـ ــان س ـيــاس ـيــن
أط ـبــاء ،ال ت ـجــارًا ،وك ــان األط ـبــاء زعـمــاء
ال رج ــال أعـمــال .تحمل طــرابـلــس اليوم

آخــر قاماتها فــي صـنــدوق مــن الكرامة
وتسير بخجل صــوب الجبانة .الرجل
الذي هزم أسطورة آل كرامي عام ١٩٧٢
بـفـضــل س ـمــاعــة ال ـط ـب ـيــب؛ ع ـبــد املـجـيــد
الرافعي ،صديق الرئيس ميشال عون،
الذي ترأس حزب البعث في لبنان وبقي
اسمه مرتبطًا بالرئيس العراقي صدام

حسني رغم اختياره املنفى الطوعي منذ
عام  ،١٩٩١ورغم حل حزبه والترخيص
للبعث اآلخر كان شبه منعزل في حياة
اجـتـمــاعـيــة تشبهه فــي أنــاقـتـهــا بعيدًا
عــن كــل الـصـخــب ،وم ــع ذل ــك ف ــإن إعــان
وفـ ــاتـ ــه أم ـ ــس أح ـ ــدث مـ ــا ي ـش ـب ــه ال ـه ــزة
فــي طــرابـلــس ،وكــأنــه نـبــه ال ـنــاس فجأة
أيــن كــانــوا وأي ــن ص ــاروا .كــانــوا يغنون
«بالد العرب أوطاني» ،صــاروا ينادون
هــذا الــزقــاق مــوطـنــي .كــانــوا يساجلون
إن كــانــت القومية العربية أو القومية
السورية هي الحل ،فصاروا يناقشون
إن كان ريفي أو الحريري هو الحل.
تـحـمــل ط ــراب ـل ــس ال ـه ــوة ال ـشــاه ـقــة بني
ماضيها وحــاضــرهــا ،وتـسـيــر بصمت
الـيــوم خلف الطبيب الـصــادق النظيف
الشفاف ،املـثــال األعـلــى لجيل كامل من
أطباء املدينة ومفكريها ومهندسيها.
س ـي ـكــون ي ــوم حــزيــن الـ ـي ــوم ،لـكـنــه يــوم
ج ـم ـيــل أيـ ـض ــا :م ــن ان ـش ـغ ـلــوا ع ــن رث ــاء
عرفات وشغلتهم امللهاة اإلعالمية عن
االح ـت ــال األم ـيــركــي ل ـل ـعــراق وتـخــريــب
س ــوري ــا ول ـي ـب ـيــا وال ـي ـم ــن سـيـلـتـفـتــون
إلــى أنفسهم ويفكرون أيــن كانوا وأين
ّ
أصبحوا وسيلوحون للرجل ذي البزة
البيضاء بالورود البيضاء .وفي زوايا
الشوارع حني سيلمح األطفال الجنازة
املهيبة سيسألون آبــاء هــم عمن يكون
هــذا الــرجــل ال ــذي تبكيه املــديـنــة ليعلق
إل ــى األبـ ــد ال ـج ــواب ف ــي رؤوسـ ـه ــم :هــذا
ال ــرج ــل أح ــب فـلـسـطــن وأح ـب ـتــه ،سمى
االحـ ـ ـت ـ ــال األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــاسـ ـم ــه ،رف ــض
االن ـخــراط فــي موجة الجنون املذهبي،
وب ـق ــي عـلـمــانـيــا ع ـل ـمــان ـيــا ،ول ــه ف ــي كل
م ـن ــزل طــراب ـل ـســي ذكـ ــرى جـمـيـلــة .وهــو
ينتمي إلــى زمــن يبقى بكل انكساراته
أفضل بألف مرة ومرة من زمنكم...
(يـصـلــى عـلــى جـثـمــان ال ـنــائــب الـســابــق
عبد املجيد الطيب الرافعي بعد صالة
عـ ـص ــر ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي امل ـس ـجــد
املنصوري الكبير ،ثم يــوارى الثرى في
مدافن باب الرمل).
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سياسة
تقرير

«محرقة» النسبية «انتحاريون» كسالــ
ّولى ،إلى ٍّ
حد ما ،عهد
المحادل ّاالنتخابية .القانون االنتخابي
الجديد يحتم على كل األطراف إعادة
البوسطات» االنتخابية،
النظر بـ«ركاب ّ
للتخلص من «الثقاالت» .وعليه،
سيكون لـ«محرقة» النسبية «أكباش
فداء» كثيرة

رلى ابراهيم
هم ضحايا القانون االنتخابي
كثر ُ
الـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ـ ـ ّـر أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،وف ـ ـ ــي م ـقــدم ـهــم
ُ
«انـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــون» تـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ َّـج ـ ـ ــل لـ ـه ــم
«ش ـجــاع ـت ـهــم» بــرفــع أيــدي ـهــم تــأيـيـدًا
لقانون قــد ينتهي بهم خــارج «جنة
البرملان» .فبعضهم ُ
سيحاسب على
كسله بعدما اكتفى من النيابة بركوب
«البوسطة» ،من دون أن ُي َّ
سجل لهم
(هيثم الموسوي)

حضور تشريعي أو خدماتي .فيما
بـعـضـهــم اآلخ ـ ــر م ــن ال ـت ـشــري ـع ـيــن ـ ـ
ع ـل ــى ق ـل ـت ـهــم ـ ـ ـ ـ ـ ي ـت ــأرج ــح مـصـيــرهــم
ت ـح ــت وط ـ ـ ــأة ال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي.
هؤالء وأولئك ُبات وجودهم ـ ـ في ظل
النسبية الـتــي أدخ ـلــت على القانون
ً
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــرخ ــي ثـ ـق ــا ع ـل ــى مــرج ـع ـيــات ـهــم
وأحزابهم التي يرجح أن تعمل على
«رافعات».
استبدالهم بمرشحني
ُ
ال ـب ــداي ــة م ــن بـ ـي ــروت ،ح ـيــث قـ ّـس ـمــت
ال ـ ــدائ ـ ــرة ،وف ـق ــا ل ـت ـعــديــات ال ـقــانــون
النسبي ،الــى اثـنـتــن ،وفــي كلتاهما
يـعـ ّـد تـيــار املستقبل الـخــاســر األكـبــر.
ففي الدائرة الثانية ،سيجهد رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري لـيـبـقــي
ق ـب ـض ـت ــه عـ ـل ــى الـ ـحـ ـص ــة األك ـ ـبـ ــر مــن
املقاعد السنية الستة ،ما يحتم عليه
تــوزيــع األصـ ــوات التفضيلية .وبما
أنه ال فوز بنسبة  %100في القانون
النسبي ،يرجح أن يخسر الحريري
ع ـلــى األقـ ــل م ـق ـع ـدًا سـنـيــا ومـقـعــديــن
شـ ـيـ ـعـ ـي ــن وم ـ ـق ـ ـعـ ــديـ ــن م ـس ـي ـح ـي ــن
نـتـيـجــة ص ــب األص ـ ــوات التفضيلية
ُ
ال ــزرق ــاء ف ــي غـيــر م ـك ــان .ويــتــوقــع أن
تطال الخسارة النائب عمار حوري
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره الـ ـحـ ـلـ ـق ــة األضـ ـ ـع ـ ــف بــن
الـ ـح ــري ــري ووزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـهــاد
املـشـنــوق ورئـيــس الحكومة السابق
ت ـمــام سـ ــام .وك ــذل ــك ال ـنــائــب عــاطــف
مجدالني (املقعد األرثوذكسي) الذي

تكاد تنعدم حظوظه في العودة الى
ســاحــة النجمة فــي ح ــال ع ــدم إغ ــداق
تـيــار «املستقبل» أصــواتــا تفضيلية
عـلـيــه .ف ـهــو ،بـعــد  17عــامــا أمـضــاهــا
نائبًا عن بيروت ،لم ينجح في بناء
ح ـي ـث ـيــة ش ـع ـب ـيــة ح ـق ـي ـق ـيــة ،مـكـتـفـيــا
بــاالعـتـمــاد عـلــى املـحــدلــة الـحــريــريــة.
وض ــع ال ـنــائــب ع ــن املـقـعــد اإلنـجـيـلــي
بــاســم ال ـشــاب ال ــذي يشكل بعالقاته
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،إض ــاف ــة الــى
الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األزرق ،وي ـ ـ ـحـ ـ ــوز ض ـم ـنــا
رضـ ــى ال ـطــائ ـفــة ل ـيــس أف ـض ــل كـثـيـرًا
ف ــي ح ــال ك ــان لـلـتـيــار الــوط ـنــي الـحــر
مرشح منافس في دائــرة ال يتجاوز
ف ـي ـه ــا ع ـ ــدد امل ـق ـت ــرع ــن اإلن ـج ـي ـل ـيــن
الثالثة آالف .وهــو مــا ّ
يقر بــه ضمنًا
لـ ــ«األخـ ـب ــار» .إذ اعـتـبــر أن «ال شــيء
مضمونًا باستثناء املرشحني الذين
يحوزون أصواتًا تفضيلية ،ما يحتم
علينا كتيار التفكير بالتكتيك» .وال
ينكر الشاب أن «وضعي كــان أفضل
فـ ــي قـ ــانـ ــون الـ ـسـ ـت ــن .ل ـك ــن ال ـق ــان ــون
الـجــديــد أفـضــل ويـجــب تغليبه على
املصلحة الشخصية».
ال ـن ــائ ــب غ ـ ــازي ي ــوس ــف ،ال ـف ــاق ــد ألي
حـيـثـيــة تـمـثـيـلـيــة لـشـيـعــة الـعــاصـمــة
(ن ــال أل ــف ص ــوت شيعي مــن  15ألفًا
في انتخابات  ،)2009سيكون أيضًا
َ
بــن «امل ـغ ــادري ــن» بـعــد دم ــج دائــرتــي
بـيــروت الثانية والـثــالـثــة .لكنه ،رغم

ذلـ ـ ــك ،ي ــؤك ــد ن ـي ـتــه ال ـت ــرش ــح م ـج ــددًا
ألن «ح ـظــوظــي مـثـلــي م ـثــل غ ـي ــري...
وال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـبــدالــي بــالـنــائــب
عقاب صقر ليس سوى حكي جرايد»
على ما يقول لـ«األخبار».
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت األولـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـش ـب ــه وض ــع
الـ ـن ــائ ــب ع ــن م ـق ـعــد األقـ ـلـ ـي ــات نـبـيــل
دو ف ــري ــج (ن ـق ــل امل ـق ـعــد ال ــى ال ــدائ ــرة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى) وض ـ ـ ــع م ـ ـجـ ــدالنـ ــي ل ـج ـهــة
ال ـك ـســل ال ـن ـيــابــي امل ـت ــواص ــل م ـنــذ 17
عامًا .وبالتالي ،فإن بقاءه في مقعده
غ ـيــر م ـح ـس ــوم ،وي ـت ــوق ــف ع ـلــى دعــم
«املستقبل» له باألصوات التفضيلية
أو ال ـت ـخ ـل ــي ع ـن ــه مل ـص ـل ـحــة ال ـن ــائ ــب
س ـيــرج طــورســرك ـي ـس ـيــان أو ال ــوزي ــر
جان أوغسبيان.
ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ ـ راشـ ـي ــا ،يهتز
مقعد الروم األرثوذكس تحت أنطوان
سـعــد ،الـنــائــب منذ  2005على الئحة
ال ـ ـحـ ــزب االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي .إذ إن ت ــرش ــح
نائب رئيس مجلس الـنــواب السابق
ً
إي ـل ــي الـ ـف ــرزل ــي ،مـ ـث ــا ،س ـيــرجــح كفة
األخير ألن التيار الوطني الحر قادر
ع ـل ــى رفـ ـ ــده بـ ــاألصـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة
الكافية للفوز ،فيما ستتركز أصوات
االشتراكيني التفضيلية على املرشح
وائل أبو فاعور ،ال على سعد .واألمر
نفسه ينطبق على النائب أمني وهبي
الـ ــذي ل ــن يـتـيــح ل ــه ال ـق ــان ــون النسبي
ال ـت ـن ـعــم ب ـح ـس ـنــات ال ـس ـت ــن .إذ يبلغ

بين الموصل والدوحة
عامر محسن
للمرة األولــى ،كانت ّأيــام الحصار و«مناطق الحظر ّ
حني زرت املوصل ّ
الجوي»؛
ّ
بشكل شبه ّ
يومي ،وكان
املدينة
محيط
في
األميركي
يران
وكنت تسمع صوت الط
ٍ
ّ
ـان تتصاعد حني تضرب
في وسعك ـ من أطـ
ـراف املدينة ـ أن تــرى أعمدة الــدخـ ّ
القاذفات موقعًا في ّ
الصحراء .حينها ،كما اآلن ،كان الطيران األميركي يقتل بال
رهبان فيه ،من
دير في شمال العراق وقتل
ٍ
سبب ،ويرتكب أمورًا من نوع قصف ٍ
أن يعرف أكثر العالم باألمر ،أو تحصل ادانــة ،أو حتى اعتذار  -ناهيك عن
دون َ
أن يعاقب أحـ ٌـد على قتل األبــريــاء .اليوم ،عــادت هذه الطائرات لتقصف املوصل
ّ
أحياء في املدينةّ ،
ً
نفسها هذه ّ
وتدمر أكثر
املرة ،وتهشم ـ بالتعاون مع «داعش» ـ
املدينة القديمة.
ّ
ّ
ٌ ّ
علق صديق بأنه ،رغم االرتياح لتحرير املوصل من «داعــش» ،فإنه من العسير
مدن مثل املوصل وحلب ،حني يكون ثمن التحرير
على املرء أن «يفرح» بتحرير ٍ
حرب لم تكن إجبارية،
في
قضوا
شباب
شهداء
آالف الضحايا األبرياء ،ومثلهم
ٍ
وتترك املعركة أجمل مدنك وأعرقها ركامًا ّ
مدمرًا .خرجت املوصل من الحرب
وقد خسرت ،الى جانب الكلفة البشرية ّ
واملاد ّية ،بعضًا من ّ
أهم معاملها التي طاملا
ّ
شكلت ّ
هويتها وطابعها :من موقع «الـنـمــرود» الــذي يعود الــى فجر الحضارة
ً
ّ
البريطانيون .ما يثير االستفزاز أكثر،
وصــوال الى الجسر الحديدي الــذي بناه
ّ
أضاف الصديق ،هو أن تصبح عواصم مثل الدوحة وابو ظبي والرياض تتحكم
بمصائر عشرات املاليني من العرب ،وتشعل الحروب في بالدنا ،وتساهم في
زجاج وبالستيك (من
إحراق مجتمعاتنا وحواضرنا فيما هم يبنون مدنًا من
ٍ
ً
ّ
هنا ،لو كــان ال بـ ّـد من خيار ،لكان من األفضل لو أننا «انهزمنا» بــدال من هذا
ً
«االنتصار» ،وكانت جيوش الخليج هي التي ّ
تحرر دبي ،مثال ،بعد أن أصبحت
ركامًا منهوبًا).
ّ
ّ
بالنرجسية التي تمارسها بعض النخب املشرقية تجاه
املسألة ال عالقة لها
ّ
شعب مختلفّ ،
شعب والخليجيون ٌ
(كأنهم ٌ
وكأن الخليج «صحراء
الخليج
شعوب ّ
ً
ّ
وقحط وتخلف» فيما املشرق اليوم يمثل منارة للحضارة واالنسانية) .املسألة
ّ
تتعلق حص ّرًا بطبيعة أنظمة الخليج ،ونخبها الحاكمة وسياساتها ودورها في
ّ
فرع من عائلة)
بالدنا؛ وتتعلق ّبمفهوم العدل واملنطق ،وأنه ال يجوز لعائلة (أو ٍ
تدمر حياة املــايــن ،وتـمـ ّـول تخريب البالد من ليبيا الــى العراق،
تحكم بلدًا أن
ويـصـ ّـدر إعالمها الحرب ّاالهلية والكراهية مثلما ترسل مخابراتها شحنات
ً
ّ
ّ
الـ ّـســاح .هــذا الـحــال ليس ال ص ــورة مصغرة عــن الــنـظــام الـعــاملــي ،تجري على
ّ
تستمر.
مستوى املنطقة ،وال يجوز لها أن
ّ
العربية
الحرب االهلية
ّ
النفطية ،كتابًا
كتب األكاديمي كريستوفر دايفيدسون ،عام  2012وقبل األزمة
بأن ممالك الخليج هي على طريق االنهيار ،بل ّ
يحاجج فيه ّ
وإن استفحال أزماتها
ّ
هو مسألة قريبة ،ستحصل خالل أقل من عشر سنوات .زار دايفيدسون الخليج،
وتعرف الى ّالنظام واملجتمع واملسؤولنيّ ،
ودرس في االماراتّ ،
سنوات ّ
وقرر،
وعاش
ٍ
ّ
ّ
ببساطةّ ،أن هذا النظام وأشباهه من املستحيل أن يستمر .فصل دايفيدسون
عقود ،أزمات
العديد من املجاالت التي تراكم فيها هذه الحكومات الريعية ،منذ
ٍ
ّ
بنيوية لن تلبث أن تواجه موعد دفع فواتيرها؛ من سوق العمل والعجز عن تنويع
ً
االقتصاد وصوال الى الديمغرافيا والعمالة األجنبية والنظام السياسي والعالقة
مع املحيط (يقول دايفيدسون ّإن الجيل الجديد من أمراء الخليج ال يلتزم ،كآبائه،

سياسة «تصالحية» تسعى الى تحييد املنطقة عن شؤون الخليج وليس الهيمنة
ّ
عليها ،وتكتفي بالتدخل عبر املال واملساعدات واإلفساد ،بل ّإن جيل األبناء ال
ّ
ّ
شعوب تحيط بهم وتفوقهم
سياسات عدوانية ومدمرة مع
يستنكف عن اتباع
ٍ
ٍ
عددًا بكثير).
ّ
ٌ
حكم ناجحة
مشاريع
بناء
على
قادرة
غير
حكومات
لدينا
ه
أن
هي
املصيبة ،اذًا،
ٍ
ومستدامة ،وبــاد ّ
متقدمة وحصينة ،وال هي تتركنا في حالنا أو تقيم حدودًا
ٍ
وترعى حرمةّ .
ولكن هناك عنصرًا في ّاملعادلة ال يذكره دايفيدسون وهو يشرح
اقتصاد
عمق املشكلة في أنظمة الخليج .حني نتكلم على تنويع االقتصاد أو بناء
ٍ
العمال وتشغيلهمّ ،
ناجح أو تدريب ّ
فإن املسألة (كما في خيارات السياسة) ال
ٍ
تقتصر ببساطة على «خيارات خاطئة» أو يمكن أن ّ
تفسر عبر سياسات الهدر
ً
ّ
ّ
ٌ
بنيوي هنا :بصرف النظر عن حاجات السعودية ،مثال،
عنصر
والفساد .هناك
وإمكانتها ،هل يمكن أن ّ
ّ
سعودي يأخذ بزمام
بحاكم
واشنطن
تقبل
أن
ل
نتخي
ٍ
ً
ّ
ّ
سيادية ،وينفق عائدات النفط فيّ الداخل بدال من
الوطنية ،ويطلق تنمية
الثروة
ّ
ّ
االستيراد وشــراء الــســاح ،وينشىء صناعات محلية مستقلة عن الشركات
ّ
الغربية ،ويصنع سالحًا ّ
ّ
ويصدره ملن يشاء؟
متقدمًا بنفسه ،ال تتحكم به اميركا،
ٌ
(باملناسبة ،هــذا يسير لو كانت هناك ارادة ،نظرًا للموارد السعودية وعالقات
اململكة بالعالم ،بل ّإنــك ق ـ ٌ
ـادر ـ نظريًا ـ على شــراء شركة ســاح عاملية كبيرة،
بجزء من ثمن إحدى
بحجم «ساب» السويدية أو «جيات» ّو«تاليس» في فرنساٍ ،
الصفقات الكبرى التي يعقدها الحكام السعوديون مع اميركا ،وهذه الشركات
تصنع ّكل أشكال ّ
السالح).
املقصد هنا هو ّأن طبيعة العالقة مع الغرب ،ومصالح اميركا وبنية النظام في
ّ
ّ
سيادية؛
سياسيات
الخليج ،تمنع هذه الدول من حل مشاكلها العميقة أو اعتماد
ٍ
ّ
ٌ
ّ
يصل الــى الحكم
ولــو خــرج ـ فرضًا ـ قائد خليجي استقاللي ّالنزعة ،فهو لن ّ
ً
أو ستخلعه واشنطن وحلفاؤها .من هنا ،فإنه من العبث أن تتوقع «اسـتــدارة
ّ
حتى أن ّ
ّ
تؤدي التناقضات بينها الى
ناصرية» لدى األنظمة الحاكمة في الخليج ،أو
االبتعاد عن املحور األميركي واشراف واشنطن .املوضوع ليس خيارًا .في األزمة
ً
ّ
و«تحوالت»،
الخليجية القائمة ،مثال ،يمكنك أن تنسى كالم اإلعالم عن «تقاربات»
ً
فأميركا تملك ورقــة الحسم :يكفي ،مثال ،أن تعطي واشنطن الضوء األخضر
ً ّ
ّ
وموافقة حتى يحصل تغيير للنظام في ّالدوحة ،أو توضع قطر ـ مثل البحرين
ّ
يقوم أحـ ٌـد في العالم بمعارضة أو ممانعة هذا
ـ تحت
الوصاية السعودية ،ولن ٌ
ّ
بشكل ّفعال ،ولن يحصل قتال ّومقاومة .القطريون ،قبل الجميع ،يعرفون
الواقع
ٍّ
هذا الواقع جيدًا وهذه األزمة لن تزيد ال من التصاق األنظمة ّ
بالراعي األميركي
وضماناته.
ّ ّ
النظرية القائلة ّ
ّ
ال أطرف من ّ
بأن الفارق بني
خليجي ال
نظام
نظرية
«استقطاب» ّ ٍ
ّ
الخليجيني هو أنها تدعم «الشعوب» والديمقراطية و«الربيع»،
قطر وخصومها
فيما الباقون يقمعون الشعوب ويقتلون الـثــورات .هــذه مسألة وقائع بسيطة:
حركات شعبية في وجه أنظمة في
الدوحة ،على طول املنطقة العربية ،قد دعمت
ٍ ّ
أماكن ،ودعمت األنظمة في أماكن أخــرى ،تمامًا مثل كل دولـ ٍة رئيسية في هذا
ّ
اإلطار .العامل الوحيد الثابت في سياسات
النزاع ،وال مجال للمفاضلة في هذا ّ
ّ
قطر في املنطقة هو ليس دعم الشعب (ال إن كنت تفترض أنك انت «الشعب»)
ّ
بل ببساط ٍة دعــم «اإلخ ــوان» في كــل مكان ،من سوريا الــى تونس ،ســواء كانوا
ّ
ٌ
حكامًا منتخبني أم ميليشيات .وحــن لم يكن لهم حصان في الـحــربّ ،مولوا
ُ
ّ
ّ
ميليشيات سلفية وطائفية .اآلن األوراق كشفت والحرب وقعت واملوصل ،مثل

ّ
(واملعبرة) التي قالها
حلب وغيرها كثير ،يتصاعد منها ّالدخان ،واملقولة الشهيرة
أمير قطر ّ
السابق ـ وخرجت في «ويكيليكس» ـ عن طبيعة عالقته بمحور املقاومة
(«يكذبون علينا ونكذب عليهم») هي ّ
نظرية ،أعتقد ،انتهت صالحيتها.
عن الذاكرة والحقيقة
ّ
ّ ّ
ً
ويبرر كل الحروب
مع نهاية املعركة مباشرة ،انطلق اإلعالم الخليجي ـ الذي يغطي
األميركية في منطقتنا ،ليصنع ّ
حداد على تحرير املدينة ،تحت دعوى الحزن
جو ٍ
ّ
على األضــرار والضحايا (هذا بعد أن دعموا قيام «داعــش» في العراق ،وفرحوا
الحتاللها املــوصــل ،واألرشـيــف مــوجــود) .املثير في األمــر هو ّأن أكثر الهجوم
ّ
يتركز على «الحشد الشعبي» على ّالرغم من حقيق ٍة بسيطة ،وهي ّأن «الحشد»
ٌ
لم يشارك مطلقًا في معارك املوصل ،واستلمت املواجهة وحــدات معروفة من
ّ
الجيش العراقي ،ومــن ّ
العراقية
ينسق مع األميركيني وطيرانهم هي الحكومة
ّبرئاسة حيدر العبادي (وملن يريد أن يعرف موقف «الحشد» من ذلك فما عليه
ّ
ال أن يستمع لقادته ،كأبو مهدي املهندس الذي ّ
كرر مؤخرًا ،للمرة األلف ،أنهم ال
ً
ّ
ّ
يريدون التدخل األميركي وال يحتاجونه ،وهم يتهمون األميركيني مباشرة بدعم
«داعش» والسعي الى إطالة أمد الحرب واألزمة في العراق).
يهاجمون امـيــركــا الـتــي قصف جيشها املــوصــل وضــرب
بمعنى آخ ــر ،هــم ال
ّ
احتلت املدينة ّ
وفجرت معاملها وسبت نسائها وعاملت
أحياءها ،وال «داعش» التي
أهلها كالعبيد ،وال ّ
يهتمون حتى بتركيز الهجوم على الجيش العراقي والحكومة
ٌ
ٌ
ّ
(والنظام السياسي في العراق هو هدف سهل ،ومستحق ،لالنتقاد والهجوم) .بل
ّ
هم يبثون غيظهم على «الحشد» تحديدًا ـ ّربما ألنهم يعرفون دوره في هزيمة
ٌ
مشروع «داعــش» ـ تمامًا كما حصل منذ أسابيع ،حني خرج تحقيق صحافي
وتعذيب على يد القوات العراقية
انتهاكات
أملاني في «دير شبيغل» يزعم حصول
ٍ
ٍ
الوحدة
ـم
ـ
س
ا
ـوح
ـ
ض
ـو
ـ
ب
ـرح
ـ
ش
ـد
ـ
ق
التقرير
كاتب
فــي املــوصــل .على الـ ّـرغــم مــن ّأن
ّ
ّ
التي كان يرافقها ،وهي من الجيش العراقي ،فإن اإلعالم الخليجي ـ الذي تلقف
ّ
التقرير بحماس ٍة وحبور ،بصرف النظر عن مضمونه ومصداقيته ـ استخدم
ً
ّ
ّ
الحادثة مـجـ ّـددًا ليتهم «الحشد» (بــل أنــه ،بــدال من مواجهة حقيقة الرعب الذي
ّ
ٌ
بثته «داعش» في املجتمع ،واالعتراف بدورهم في ما حصل ،تظهر نظريات في
ّ
ّ
ّ
ّ
«وهم» ،وحج ٍة شيطانية لتدمير
اإلعالم الخليجي تدعي بأن
«داعش» كانت مجرد ٍ
ّ
املوصل ،وأن «الجثث لم تظهر» ّ
وآالف من الشهداء ،ومئات
كأن أشهرًا من القتال،
ٍ
ّ
ّ
السيارات املفخخة ،كانت ًكلها من فعل أشباح).
هــذا الــواقــع يعكس عالمة ّ
معبرة (بعيدًا عن ســؤال الصدق والـكــذب و«النزاهة»
ّ
ّ
اإلعالمية) ،وهي ّأن نخب الخليج تعرف عدوها الحقيقي ،وأن «الحشد» ونموذجه
هو التهديد الفعلي لها ،ال األميركيني وال «داعش» وال الحكومات ،وهو الذي يقدر
ّ
على هزيمة مشاريعها في املنطقة ووضع ٍّ
حد لها ـ ظل أن يفهم من يستشهد
شباب «الحشد» ألجلهم وألجــل حمايتهم ،باملثل ،من هو صديقهم الحقيقي.
األساس اليوم ،فيما «داعش» يطلق زفراته األخيرة على أرضنا ،أن نصون الذاكرة،
ّ ّ
وأن نتذكر كل من شــارك في الحرب علينا ،ليس بهدف االنتقام واالقتصاص
ٌ
ّ
طبيعي وشرعي ،باملناسبة) ،بل لكي ال يتشابه ما بعد الحرب مع ما
شعور
(وهو
ّ
ّ
كان قبلها .وعلينا أن نتذكر ،قبل كل شيء ،الشهداء الذين قضوا وهم يبارزون
ـدر كالح.
احـ ّـدى أبشع الحركات التي أنتجها تاريخنا ،وينقذوننا جميعًا من قـ ٍ
والشهداء الحقيقيون ،في لبنان كما في العراق ،ال يحفظ ذكراهم في العادة غير
ّ
أهلهم ورفاقهم ،ومن يكمل عنهم ّالدرب ،وتتجاهلهم النخب وتهملهم ـ هذا إن لم
ٌ
ٌ
وتأكيد على ّ
سمو الشهادة.
تنبذهم ـ وفي ذلك شرف لهم،
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سياسة

ـى ...و«ضحايا» الصوت التفضيلي
عدد الناخبني الشيعة في هذه الدائرة
 ،20,689مــا يــرجــح سـحــب املـقـعــد من
تحته .وبحسب وهبي« ،ال يمكن حسم
الـنـتــائــج ف ــي ان ـت ـظــار ات ـض ــاح ص ــورة
التحالفات السياسية وكيفية توزيع
األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات» .وف ـ ــي ال ـ ــدائ ـ ــرة ن ـف ـس ـهــا،
يــرجــح ال ـخ ـبــراء خ ـســارة «املـسـتـقـبــل»
مقعدًا سنيًا من اثنني ،والضحية على
األرج ـ ــح سـيـكــون زيـ ــاد الـ ـق ــادري ،ألن
وزارة االتـ ـص ــاالت يـفـتــرض أن تعيد
ترتيب أوضــاع الــوزيــر جمال الجراح
قبل موعد االنتخابات.
دائرة بعلبك ـ ـ الهرمل يرجح أن تشهد،
للمرة األول ــى منذ انـخــراط حــزب الله
في الشأن االنتخابي ،خسارة الحزب
مقعدين من أصل  .10ويفترض ،تاليًا،
َ
مرشحني
أن يختار حــزب الـلــه إنـقــاذ
اثنني من أصــل  4هــم :الوليد سكرية،
كــامــل الــرفــاعــي ،إمـيــل رحـمــة وم ــروان
ف ـ ـ ــارس .واألم ـ ـ ــر ن ـف ـســه ي ـن ـط ـبــق عـلــى
دائـ ــرة مــرجـعـيــون ـ ـ ـ حــاصـبـيــا ،حيث
ي ـف ـتــرض بـثـنــائــي ح ــزب ال ـلــه ـ ـ حــركــة
أمل املفاضلة بني دعم النائبني أسعد
حردان وقاسم هاشم.
ع ـ ـلـ ــى رأس «ض ـ ـ ـحـ ـ ــايـ ـ ــا» ال ـ ـقـ ــانـ ــون
وال ـت ـح ــال ـف ــات امل ـس ـت ـج ــدة ف ــي ق ـضــاء
الشوفّ ،
يتربع النائب دوري شمعون،
فيما مصير بقية املقاعد ينتظر جالء
ص ـ ــورة ال ـت ـح ــال ـف ــات .أمـ ــا ف ــي عــال ـيــه،
فيفترض بالنائب عن املقعد املاروني

م ـن ــذ  1991فـ ـ ــؤاد ال ـس ـع ــد أن يـتـهـيــأ
للمغادرة ،مفسحًا املـجــال ملرشح من
التيار الوطني الـحــر ،رغــم أن السعد
يــؤكــد أن ــه «ب ـعــد ب ـك ـيــر ...وال ـق ــرار بيد
اللقاء الديموقراطي».
ف ــي ج ــزي ــن ،اس ــم «ال ـض ـح ـيــة» عـصــام
صوايا الذي سيخلي مقعدًا لم يشغله
يومًا بشكل فعلي بعدما أمضى معظم
سني نيابته في الخارج .وفي بعبدا،
يرجح أن يخسر التيار الوطني الحر
واحدًا من ثالثة مقاعد مارونية ،علمًا
ب ــأن الـحـلـقــة األقـ ــوى فــي ال ـق ـضــاء هو
النائب آالن عــون .فيما ال يــزال وضع
املقعد الدرزي غير محسوم في انتظار
خريطة حزب الله لتوزيع األصوات.
تـتـغـيــر الـ ـص ــورة تــدري ـج ـيــا ف ــي املــن
الـشـمــالــي ،حـيــث «الـض ـح ـيــة» الـنــائــب
ّ
ّ
املشرعة
غسان مخيبر ،وهو من القلة
فــي بــرملــان ال ي ـش ـ ّـرع .ورغ ــم أن بـقــاءه
حاجة برملانية ألي حزب لندرة النواب
ّ
املشرعني ،إال أن وضعه ليس على ما
يـ ــرام نـتـيـجــة دخـ ــول ال ــوزي ــر الـســابــق
ال ـي ــاس بــوصـعــب عـلــى خ ــط الـتــرشــح
من جهة ،ووجــود النائب ميشال املر
من جهة أخرى .مخيبر (حليف التيار
الوطني) أكد لـ«األخبار» أنه «مرشح
في كل األحوال .أما التحالفات فتحدد
في وقتها».
في كسروان ،ال تزال تأثيرات القانون
ال ـن ـس ـبــي غ ـي ــر واضـ ـح ــة بـ ـع ــد .وه ـنــا

«يجوز الوجهان» :إما أن تشهد هذه
ال ــدائ ــرة ال ـعــدد األك ـبــر مــن «ضـحــايــا»
النسبية ،أو تعيد النسبية االعتبار
ل ـن ــواب ـه ــا الـ ــذيـ ــن ك ـ ــان يـ ـن ــوي ال ـت ـيــار
الوطني الحر تبديلهم ،بعدما باتت
أصوات جيلبيرت زوين وفريد الياس
الخازن ويوسف خليل حاجة للتيار

«يحتاج إلى أحصنة رابحة» ،ويؤكد
أنه «مرشح حتى الساعة ،في انتظار
نتائج املرحلة الثالثة من االنتخابات
ال ـح ــزب ـي ــة ف ــي ال ـت ـي ــار ال ـت ــي سـتـحــدد
ت ـحــال ـفــات ال ـ ـحـ ــزب» ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أنــه
ليس حزبيًا ،بل حليف ،وينتظر قرار
التيار «بالتحالف معي أو ال».
ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،ض ـ ُّـم ب ـش ــري الــى
زغـ ــرتـ ــا وال ـ ـك ـ ــورة وال ـ ـب ـ ـتـ ــرون يـطـيــح
ض ـح ـيــة أو أكـ ـث ــر ف ــي ك ــل قـ ـض ــاء مــع
حـ ـص ــر الـ ـ ـص ـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـل ــي .ف ـفــي
زغرتاّ ،
يعد النائب سليم كرم الحلقة
األضـ ـ ـع ـ ــف ب ـ ــن الـ ـن ــائـ ـب ــن س ـل ـي ـم ــان
فرنجية واسطفان الدويهي .وهو ّ
يقر
بذلك ضمنًا ،مشيرًا الى أنه «متشائم
حتى يثبت الـعـكــس» ،وخصوصًا أن
ال ـقــانــون «مـعـمــول عـقـيــاســات معينة
ويمكن تسميته قانون البترون» .أما
فــي الـكــورة ،فــإن الحلقة األضـعــف هو
مرشح تيار «املستقبل» نقوال غصن،
ألن ال ـن ـس ـب ـيــة س ـت ـح ـتــم ع ـل ــى ال ـت ـيــار
األزرق التركيز في جهة واحدة يرجح
أن تكون ملصلحة النائب فريد مكاري،
ن ـظ ـرًا ال ــى ح ــدة امل ـعــركــة ف ــي ال ــدائ ــرة.
وفــي البترون ،ال يمكن تحديد هوية
«النومينيه» في انتظار جالء صورة
الـتـحــالـفــات ،فيما أضـعــف املرشحني
حـتــى ال ـســاعــة ه ــو ال ـنــائــب الكتائبي
سامر سعادة.
ت ـخ ـت ـلــط األم ـ ـ ــور ع ـن ــد الـ ــوصـ ــول ال ــى

في بيروت «المستقبل»
أول الخاسرين وعلى
حزب الله إنقاذ  2من 4
في بعلبك ـ الهرمل

ال ــذي ُيـتــوقــع ،فــي أحـســن األحـ ــوال ،أن
ي ـحــافــظ ع ـلــى ثــاثــة م ــن م ـق ــاع ــده ،ما
يزيد من حاجته الى مرشحني أقوياء.
وفي جبيل ،حيث فاز التيار البرتقالي
في  2009باملقاعد الثالثة (مارونيان
وشـيـعــي) ،سيحظى الفريق املنافس
ب ـف ــرص ــة ان ـ ـتـ ــزاع م ـق ـعــد مـ ــارونـ ــي مــن
ال ـعــون ـيــن .ال ـنــائــب ول ـيــد خ ــوري قــال
لـ«األخبار» إن التيار في هذه الدائرة

ط ــرابـ ـل ــس ،إذ إن ال ـن ـس ـب ـيــة سـتـتـيــح
مل ـح ـم ــد الـ ـصـ ـف ــدي ون ـج ـي ــب م ـي ـقــاتــي
ومحمد كبارة وسمير الجسر العودة
ال ـ ــى املـ ـجـ ـل ــس .أم ـ ــا امل ـق ـع ــد ال ـع ـل ــوي،
الــذي كــان يشغله النائب الــراحــل بدر
ونـ ـ ــوس ،فـيـحـتـمــل أن يـشـغـلــه لـلـمــرة
األول ـ ـ ــى م ــرش ــح م ــن الـ ـح ــزب ال ـعــربــي
الديموقراطي باألصوات التفضيلية
العلوية .أمــا على مقلب «املستقبل»،
ّ
فيحوم الخطر فوق شاغلي املقعدين
األرثوذكسيني ريــاض رحــال ونضال
طـعـمــة ،مــع نـيــة الـتـيــار الــوطـنــي الحر
والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،املـتـحــالـفــن مع
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،تـسـمـيــة مــرش ـحــن عن
ه ــذي ــن امل ـق ـعــديــن ،فـيـمــا ي ــرك ــز الـتـيــار
األزرق اهتمامه على املقاعد السنية
في الدائرة ،علمًا بأن رحال يعتبر أن
كل هذه «تكهنات ،وما حدا فوق راسو
ّ ً
معوال على «عكار الوفية».
خيمة»،
النسبية أيضًا ستضع النائب هادي
ح ـب ـي ــش فـ ــي م ــوق ــف ح ـ ــرج ل ـحــاج ـتــه
ع ـلــى األقـ ــل ال ــى ن ـحــو  15أل ــف صــوت
تفضيلي لـلـفــوز م ـجــددًا ،فيما ينوي
التيار والـقــوات صـ ّـب كامل أصواتهم
ملرشح واحد هو منافس حبيش على
م ـق ـع ــده .ف ـي ـمــا ي ــواج ــه ال ـن ــائ ــب خــالــد
ضاهر تحديًا حقيقيًا ،ويتوقف فوزه
مـجــددًا على إمكانية تشكيله الئحة
ق ــوي ــة وت ـح ــال ـف ــه م ــع قـ ــوى م ـعــارضــة
يمكنها منافسة الئحة «املستقبل».

تقرير

دفعة ثانية من النازحين
عادت إلى عسال الورد

(األخبار)

رامح حمية
بعيدًا عن الجدال السياسي حول التواصل
مع دمشق إلعادة النازحني السوريني إلى
قراهم ،نجحت أمس املرحلة الثانية من عملية
إعادة عشرات العائالت من مخيمات النزوح
في عرسال إلى بلداتهم في منطقة القلمون
الغربي السورية ،وخصوصًا بلدة عسال
الورد .الفرح على وجوه العائدين ،قابله أسى
لدى أهالي بلدة طفيل اللبنانية الذين «تؤخر
سياسة التطنيش والكيديات التي تمارسها
الدولة اللبنانية بحقنا عودتنا الى بلدتنا» كما
يقول أحد ابناء البلدة.
الدفعة الثانية من أبناء بلدة عسال الورد بدأت
منذ مساء أول من أمس التحضير ملغادرة
مخيمات النزوح في بلدة عرسال 23 .آلية بني
بيك آب وسيارات وجرارات زراعية بلوحات
سورية تجمعت منذ الصباح الباكر في محلة
راس السرج ،عند املدخل الغربي لعرسال،

حيث أشرف األمن العام والجيش اللبناني
على إنجاز التحضيرات اللوجستية واألمنية
تمهيدًا النتقالهم في الطريق املعتمدة التي
رسمها حزب الله لعودتهم اآلمنة .لكن
عملية العودة تأخرت وكادت تتوقف إثر
نعي «سرايا أهل الشام» ،ليل أول من أمس،
القيادي فيها مهند شداد املعروف باسم
«أبو عبدالله العسالي» ،بعدما توفي متأثرًا
بجروح أصيب بها بانفجار عبوة ناسفة
في جرود عرسال منتصف شهر رمضان
الفائت .لكن اتصاالت رئيس تجمع وجهاء
القلمون محمد طه أدت الى استئناف العملية.
وتوجه طه بالشكر إلى الجيش اللبناني
وحزب الله لتعاونهما في تذليل العقبات
أمام عودة النازحني إلى بلداتهم ،متمنيًا
على الدولة السورية ّاإلسراع في إنجاز
التسهيالت لعودة من تبقى.
عدد النازحني تراجع من  300كما كان
مقررًا الى  100بعدما قرر بعضهم البقاء
لـ«ظروف خاصة» ،فيما حال عدم السماح
بعبور سيارات لبنانية إلى داخل األراضي
السورية دون عودة البعض اآلخر .ومع
إعطاء إشارة بدء العملية ،انطلقت قافلة
العودة من محلة رأس السرج في اتجاه وادي
الرعيان ،حيث آخر نقاط الجيش اللبناني،
ليتولى حزب الله اإلشراف من محلة وادي
الرعيان باتجاه عقبة الجرد فجرود نحلة
الى الحدود اللبنانية ـ السورية ،عبر ممرات
استحدثت أخيرًا بغية توفير عملية انتقال
آمنة للنازحني باتجاه بلداتهم في القلمون
الغربي .طه أكد لـ«األخبار» أن الدفعتني اللتني
انتقلتا إلى عسال الورد ليستا األخيرتني،
وأن عودة النازحني «ستستكمل قريبًا»،
كاشفًا عن «صعوبات عرقلت عودة عدد
أكبر من النازحني كان يربو على األلف».
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مجتمع وإقتصاد

ماركس ضد سبنسر

طوفان «الخطط» االقتصادية في لبنان:
الريعية القديمة  +المركنتيلية الجديدة
بــاومــول هــي ريــادة غير منتجة وحتى تدميرية؛ وهــذا مــا نــراه
غسان ديبة
اليوم في تزاحم وتقليد الرياديني اللبنانيني بعضهم البعض في
ً
«إن كـ ــا م ــن ال ــرأس ـم ــال ـي ــة واالش ـت ــراك ـي ــة واض ـ ــح بـشــأن القطاعات املتدنية اإلنتاجية واملنعزلة وتنتج في أكثريتها عمالة
الظروف الضرورية لخلق الثروة ،أما الشعبوية فال»
غير نظامية وبطالة مقنعة.
االن غرينسبان ثالثًا ،إن الخطط االقتصادية ليست أحالمًا صيفية أو مجموعة
مشاريع نضيفها إلى بعضها البعض حسابيًا ،بل هي عملية
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،ارتـفــع بشكل مفاجئ للكثيرين منسوب مـعـقــدة ّإلع ــادةّ تــوزيــع املـ ــوارد وحـشــدهــا نـحــو أه ــداف مـحـ ّـددة
الخطاب االقتصادي لدى أركان األحزاب الحاكمة في لبنان.
من وهي تحل محل األسواق وميكانزماتها جزئيًا أو كليًا .كما أن
ً
وصوال
وثيقة بعبدا إلى خطط الـ 8مليارات دوالر لرئيس الوزراء
أهدافها ال يمكن أن تكون «ارادويــة» أي أن ال تأخذ الواقع بعني
إلى مؤتمر منتدى املؤسسات املتوسطة والصغيرة الذي ُ
قد
ع
االعـتـبــار .فــي هــذا اإلط ــار يقول وزيــر االقتصاد إن لبنان لديه
الـثــاثــاء املــاضــي .للوهلة األول ــى قــد نـ ّ
ـرحــب بـهــذا التوجه ونقل القدرات على مضاعفة الناتج من  52مليار دوالر إلى  100مليار
النقاش
الوطني من أفقه السياسي البحت ،الذي بدأ يأخذ أكثر دوالر في سبع سنوات ،إضافة إلى املقدرة على الخفض الكبير
ً
وأكثر أشكاال طائفية ومذهبية ،إلى فضاءات االقتصاد الذي في في عجز امليزان التجاري.
السنوات األخيرة ،وبالتحديد منذ  2006وحتى اآلنُ ،وضع على ال أريــد أن أستفيض هنا ،فقط للتذكير فإن الخطط الخمسية
«التسيير الذاتي» مدفوعًا بالعزم املتالشي
للنموذج االقتصادي الثالث األولى في االتحاد السوفياتي ،والتي نقلته من اقتصاد
ً
ّ
الريعي القديم متجهًا نحو تعمق االزم ــة وص ــوال إلــى احتمال فالحي متخلف إلى اقتصاد صناعي متقدم ومكنته من كسر
االنهيار على جميع الصعد.
اآللــة الرهيبة للجيش الـنــازي ،لــم تحقق زي ــادة الناتج الحقيقي
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وسـجــن الـفــانـتــازيــا الـتــي ت
إذًا فـهــذه الخطط الـجــديــدة ال تعكس سياسة جــديــة أو علمية
من
بها
البعض
ـادى
ـ
ن
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
التوجهات
حــاولــت تضمني بعض
بــل إنها تــدل بحديثها غير العلمي عــن «اإلغ ــراق» على بــوادر
أجلً التغيير االقتصادي في محاولة تجميلية للنموذج القديم «مركنتيلية جــديــدة» فــي لبنان تنظر إلــى الـتـجــارة الخارجية
ب ــدال مــن خلعه وإن ـهــائــه .وهـنــا ســأضــع فــي ه ــذا اإلط ــار بعض كـشـكــل مــن «االس ـت ـح ــواذ» عـلــى ال ـث ــروة عـبــر الـحـمــائـيــة وليس
املالحظات على أجــزاء متفرقة من هــذه «الخطط» املتعاقبة ،أو خلقها ،أي كمراكمة الذهب في السابق .وهنا يمكن ربــط هذا
األصح ،املتهافتة.
الـتـفـكـيــر ال ـجــديــد ب ـس ـيــاســات امل ـص ــرف امل ــرك ــزي األخ ـي ــرة أي
ً
القديم
االقتصادي
النموذج
أزمة
هي
االقتصادية
أوال ،إن األزمة
الهندسات املالية ،أو األفضل تسميتها بالخيمياء املالية ،وذلك
ُ
والخروج منها ال يكون «تجميليًا» ،أي أن «نضيف» اقتصادًا ملراكمة االحتياطات بالعملة األجنبية ،لتضاف إلى الذهب الراكن
«إنتاجيًا وعصريًا» إلــى اقتصادنا الريعي املسيطر عليه من والثروات املجمدة ال أكثر وال أقل.
قـبــل الــرأسـمــال املــالــي؛ فليس صــدفــة أن الـقـطــاعــات الصناعية كما يمكن وضع التفكير بـ «االستفادة» من الصراع القطري-
والزراعية والتصديرية اضمحلت في الخمس
الخليجي (ذكرها أيضًا وزير االقتصاد في
وع ـش ــري ــن س ـنــة امل ــاضـ ـي ــة ...ول ـي ــس صــدفــة
مـقــابـلــة مــع  OTVاألس ـب ــوع امل ــاض ــي!!) في
تنامي القطاعات املتدنية اإلنتاجية وهجرة
إطــار هــذا الفكر املركنتيلي الجديد ،وأيضًا
ال ـش ـبــاب املـتـعـلــم وان ـخ ـفــاض األج ـ ــور وع ــدم
«إعطاء» أرض معرض رشيد كرامي الدولي،
استعمال القدرات الهائلة الكامنة للبنانيني...
الذي صممه املعماري الكبير أوسكار نيماير،
مات
قد
القديم
وكــذلــك عــدم خلق ّ فــرص العمل وزي ــادة عدم
للمناطق االقتصادية الحرة املزعومة في ما
املساواة ...بل إن كل هذه املساوئ والتشوهات «اقتصاديًا» ولكنه
يمكن اعتبارها جريمة في حق الفضاء العام
هي نتاج تراكم سنوات عديدة من سياسات يستمر في السيطرة والتراث املعماري في لبنان.
اقتصادية خاطئة ال يمكن عكسها بالسهولة
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا ،ي ـ ـقـ ــول وزيـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد أيـ ـض ــا:
التي تتحدث عنها هذه املشاريع الجديدة .إن
ّ«بالنسبة إلى موازنة عام  ،2018فلن نقبل
االقتصاد السياسي هنا أساسي ،فاملصالح
إل أن تـكــون ج ــزءًا مــن الخطة االقتصادية
الــري ـع ـيــة ال ي ـم ـكــن ك ـســرهــا ف ـقــط بــاإلق ـنــاع
الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي وتحسني
وال يـمـكــن االن ـت ـقــال إل ــى اسـتـعـمــال أســالـيــب
إيـ ــرادات الــدولــة دون زي ــادة ال ـضــرائــب»! إذًا
باتباع
إال
ـاس»
ـ
ن
ـ
ل
ا
«االق ـت ـصــاد الـعـلـمــي» وال تحقيق «مـصــالــح
السؤال الذي يطرح نفسه :من أين ستأتي املوارد لهذا التغيير
السياسات
في
املاضي
سياسات راديكالية جديدة تكسر مع
املنشود؟ وهل يمكن خلق اقتصاد جديد من دون كسر القديم
ال
باملناسبة
ـي
ـ
ه
و
ـة،
ـ
ي
ـد
ـ
ق
االقـتـصــاديــة واملــالـيــة والضريبية والـنـ
الــذي مدخله التغيير الجذري في النظام الضريبي اللبناني؟
عالقة لها بما عاد الحديث عنه من شعبويات كـ «قطع الحساب» وهــل االعتماد على الـخــارج واالسـتــدانــة (خطة ال ـ  8مليارات)
والـ « 11مليار دوالر» كبقايا  -ملهاة مستوحاة من تلك الوثيقة ستكون الطريق املأخوذ الذي تعودنا عليه منذ  1992وحتى
اآلن ،ألننا ال نريد أن ّ
السيئة العنوان والذكر في آن« :اإلبراء املستحيل».
نمس مصالح الثروات العالية واملصارف
ثــانـيــا ،إن الـقـطــاع الـخــاص اللبناني ال يمكنه ضمن متغيرات والريع والرأسمال املالي بإبقائهم في جنتهم الضريبية بينما
حسابات الــربــح قصيرة األمــد التي تـ ّ
ـوجــه استثماراته وعمله ،اقتصاد لبنان ينهار أكثر فأكثر؟ أما التحفيزات اإلقراضية
وال ضمن ضيق أفق الطبقات املتحكمة به وتركزها في الريع مــن مـصــرف لبنان فهي لــن تـكــون كافية وآن األوان للتوقف
ّ
والعقار ،أن يقود عملية التحول نحو اقتصاد منتج وعصري .عــن االعـتـمــاد عليها ألنـهــا تغطية دعــائـيــة مــن املـصــرف على
وبالتالي فإن التعويل على القطاع الخاص لن يجدي نفعًا ،وآن عمله الحقيقي في حماية مصالح الرأسمال املالي ،وكما يتجه
األوان لطرحه جانبًا اقـتـصــاديــا وحـتــى فلسفيًا .يـقــول وزيــر الكثير من هذه التحفيزات أيضًا نحو تلبية مصالح تفريعات
االق ـت ـصــاد إن «ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص الـلـبـنــانــي يـمـتـلــك ك ــل ش ــروط لـنـفــس ه ــذه ال ـط ـب ـقــات امل ـس ـي ـطــرة م ــن دون أن ي ـكــون ل ـهــا أثــر
النجاح ،من املوارد البشرية الخالقة» .فهذا القول يعكس سيطرة مستدام تطويري في االقتصاد اللبناني.
«الخاص» على العقل االقتصادي اللبناني ،فاللبنانيون كقوة إن إط ــاق املنتدى حــول الـشــركــات املتوسطة والـصـغـيــرة ،وإن
عمل فكرية هم من يملكون املهارات وليس «القطاع الخاص» ،كما تطرق إلى بعض األفكار الجديدة والحاجة إلى تنسيق األهداف
أن «االفتتان» املستجد باملؤسسات الصغيرة في غير محله ،بل االق ـت ـصــاديــة وت ـعــزيــز الـ ـق ــدرات الـتـنــافـسـيــة ،إال أن مضمونه
أيضًا متأخرًا جدًا ،وهو يذكرنا بكتاب ارنست شوماخر الذي األســاســي بـقــي خــاويــا متضمنًا أف ـكــارًا يـعــاد دوم ــا تــدويــرهــا
صدر في السبعينيات ( )Small is Beautifulطبعًا من دون وأفــامــا دعائية لــم تعد تنطلي على أحــد .كما أن رمزياته من
بعده الفلسفي .فأسطورة املبادر الفردي واملؤسسة الصغيرة حيث أن املتحدثني األساسيني فيه ،من حاكم مصرف لبنان إلى
ال مكان لها في االقتصاد الحديث ،كما أن دور الدولة أساسي رئيس غــرف التجارة والصناعة ،الذين هم من أســس النموذج
في الرأسمالية ليس فقط في إنتاج املعرفة والعلوم وتطبيقاتها القديم الــذي أساسه ليس خلق الثروة بل االستيالء عليها من
(كانت ردًا في أميركا على إطالق االتحاد السوفياتي سبوتنيك) ِقبل القلة ،تؤشر إلى أن املنتدى لن يؤدي إلى التغيير الذي يتطلع
ً
بل في كونها املحرك األساسي للريادة ،كما أن الــريــادة أيضًا له اللبنانيون ،ولن يــؤدي فعال إلى حشد مــوارد لبنان الفكرية
في املجتمعات االقتصادية الحديثة املعقدة هي ريادة جماعية لبناء اقتصاد جديد .إن هذا التغيير لن يحصل قبل أن تحدث
( .)collective entrepreneurshipإن الريادي الفردي املناضل ثــورة فعلية فــي الفكر واملـمــارســة تطيح بالقديم بالكامل ،ألن
في الخواء ،والذي فقط بحاجة إلى الحصول على «حقوق امللكية» القديم قد مات «اقتصاديًا» ،ولكنه يستمر في السيطرة فيميت
لـيــزدهــر ،هــو أسـطــورة ّســاعــد على نشرها اليميني البيروفي معه كل حيوية فكرية تستطيع أن تربط بني العمل والتطور وبني
هرناندو دى سوتو كحل ملعضلة التنمية ولــم يعد يؤمن بها العمل والثروة وبني العمل واإلنتاجية ،وهي العالقات التي منذ
أحد لديه مقدار أدنى من الجدية؛ وفي لبنان إن املرادف لنظرية أن أطاح آدم سميث باملركنتيلية هي أساس خلق الثروة ،وقد آن
دى سوتو وهو حصول الريادي على «التمويل» وذلك لن يجدي األوان في لبنان لإلطاحة بمركنتيلييه الجدد وريعييه القدامى
نفعًا ألن الكثير من هذه الريادة كما عرفها االقتصادي ويليام ملرة أولى وأخيرة.

تحقيق

ً
نريد حال

ّ
المهجرون في مشروع الق ـ
ال تزال عائالت كثيرة ّ
مهجرة في طرابلس ،نتيجة
المعارك التي شهدتها المدينة قبل نحو  10سنوات ،بعض
هذه العائالت لجأت الى مشروع القبة السكني ،الذي شيدته
الدولة إليواء مهجري الحرب األهلية ،وهم يواجهون،
حاليًا ،دعاوى قضائية تهددهم بالتهجير مجددًا مع
دفع غرامات مالية طائلة

نبذة عن
المشروع
تم إنشاء «مشروع القبة السكني»
إلي ـ ـ ـ ــواء املـ ـهـ ـج ــري ــن ج ـ ـ ــراء الـ ـح ــرب
األهـ ـلـ ـي ــة ،وق ـ ــد اس ـت ـم ـل ـك ــت ال ــدول ــة
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات املـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــررة ،وخـ ـ ّـيـ ــرت
مالكها بني الحصول على بدل مالي
أو تـمـلــك ش ـقــق ف ــي املـ ـش ــروع بعد
إن ـجــازه ،مــع دفــع الـفــرق بالتقسيط
بحسب تقدير كــل عـقــار .أمــا البيع
لغير أصحاب الحقوق فيبلغ حاليًا
 100م ـل ـي ــون ل ـي ــرة م ـق ـس ـطــة عـلــى
 20س ـن ــة ،بـ ــدون دف ـع ــة أول ـ ــى .وقــد
أنـجــز امل ـشــروع ع ــام  2005ويضم
 778وحــدة سكنية تتوزع على 65
عـمــارة ،بمساحات تـتــراوح بــن 90
و 120مترًا مربعًا ،بيع منها 648
شقة ألصحاب الحقوق ،وبقي 130
ش ـقــة خ ــال ـي ــة ،وب ـع ـض ـهــا يشغلها
الـجـيــش .كما يضم امل ـشــروع ثالث
مدارس للمراحل الدراسية املختلفة
وم ـس ـت ــوص ـف ــا ومـ ـخـ ـفـ ـرًا وم ــركـ ـزًا
لـلــدفــاع املــدنــي ،إضــافــة إلــى كنيسة
مار مخايل وجامع الخضر.

ناريمان الشمعة
تنتهي الحروب وتتوقف املعارك،
وي ـس ـت ـم ــر األب ـ ــري ـ ــاء ب ــدف ــع ال ـث ـمــن
لــذنــب لــم يــرتـكـبــوهُ .سـبــع وسـتــون
عــائـلــة مـعــرضــة ألن تـهـ ّـجــر ،للمرة
الـثــانـيــة ،مــن بـيــوت الـتـجــأت إليها
فــي «م ـش ــروع الـقـبــة الـسـكـنــي» في
طرابلس ،عام  ،2008بسبب جملة
من الدعاوى القضائية ومطالبات
باإلخالء مع غرامة.
ب ـعــض ه ــذه ال ـع ــائ ــات جـ ــاء ت من
منطقتي جـبــل مـحـســن والـتـبــانــة،
مــع عــائــات أخــرى بلغت أكـثــر من
م ـئــة ع ــائ ـل ــة ،ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى الـشـقــق
الـ ـش ــاغ ــرة ف ــي امل ـ ـشـ ــروع امل ـع ــروف
ب ـ «مـشــروع الـحــريــري» ،إثــر انــدالع
اش ـت ـب ــاك ــات امل ـ ـحـ ــاور ع ـ ــام ،2008
بـعـضـهــم تـمـكـنــوا مــن ال ـع ــودة إلــى
مساكنهم بعد االستقرار األمني،
والـبـعــض اآلخ ــر تـعـثــرت عــودتـهــم
ألس ـبــاب ع ــدة ،فمنهم مــن تعرض
ل ـل ـت ـهــديــد وال ــوع ـي ــد مل ـنــع ع ــودت ــه،
وأكثرهم لم تعد مساكنهم متاحة
للسكن بسبب قصفها أو حرقها
أو ح ـت ــى ال ـت ـص ــرف ب ـه ــا ب ـي ـعــا أو
إي ـجــارًا مــن قـبــل املــالــك ،كـمــا حــدث
مـ ـ ــع زكـ ـ ــريـ ـ ــا رجـ ـ ـ ـ ــب ،أحـ ـ ـ ــد سـ ـك ــان
امل ـشــروع ،وهــو مــن سـكــان التبانة
سابقًا ،على خطوط التماس.
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مجتمع وإقتصاد

ّ
ــبة السكني:

يطالب شاغلو
الشقق بحل
قانوني يبقيهم
في مساكنهم

يستذكر رجب كيف اضطر هو
وع ــائ ـل ـت ــه امل ـك ــون ــة م ــن زوج ـت ــه
وب ـنــاتــه ال ـث ــاث إل ــى ال ـن ــوم في
ال ـس ـيــارة أيــامــا طــويـلــة قـبــل أن
يـتـجـهــوا إل ــى امل ـشــروع لــوجــود
ش ـقــق ف ــارغ ــة ف ـي ــه ،وي ـس ـت ــدرك:
«ص ـح ـيــح أن املـ ـش ــروع ل ــم يكن
آمـ ـن ــا ت ـم ــام ــا ،إال أنـ ــه كـ ــان أق ــل
خـ ـطـ ـرًا مـ ــن املـ ـن ــاط ــق امل ـل ـت ـه ـبــة
الـتــي كنا نسكنها ،وأسـتــر من
الشارع ،وعند رغبتنا بالعودة
إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــزل ـ ـنـ ــا اك ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـنـ ــا أن
املــالــك اس ـتــرده واسـتــولــى على
التعويضات».
قـصــص كـثـيــرة مـشــابـهــة تصل
إلـ ــى ح ــد ال ـت ـط ــاب ــق أح ـي ــان ــا ،ال
ت ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن ب ـع ـض ـه ــا س ــوى

أكثر من 130
دعوى قضائية
مقامة ضد العائالت
الباقية في المشروع

بـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة الـ ـبـ ـق ــاء
عـلــى قـيــد الـحـيــاة خ ــال أوق ــات
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ،ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ي ـكــن
يـعـلــم أح ــد مـتــى تـتـجــدد ومتى
تـتــوقــف ،حـتــى وإن كــانــت على
املقلب اآلخــر مــن خــط التماس،
كقصة ماجدة خانات من جبل
مـ ـحـ ـس ــن .ق ـ ــال ـ ــت« :كـ ـ ـ ــان ب ـي ـتــي
ً
بناء
فــي منطقة ال ـكــواع ،وك ــان
ً
قديمًا وآي ــا إلــى الـسـقــوط .كنا
ن ـض ـط ــر أن ـ ــا وأطـ ـف ــال ــي ال ـس ـتــة
وزوج ـ ـ ـ ــي املـ ــريـ ــض لـ ـلـ ـن ــوم فــي
مــداخــل الـبـنــايــات ،وإلــى دخــول
ال ـح ـم ــام زحـ ـف ــا ،فــانـتـقـلـنــا إلــى
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ل ـن ـح ـت ـم ــي بـ ــإحـ ــدى
الشقق الشاغرة ،وعند عودتنا
إلى شقتنا وجدناها قد بيعت
بغيابنا!».
أك ـثــر مــن  130دع ــوى قضائية
مـقــامــة ض ــد ال ـعــائــات الـبــاقـيــة
ف ـ ــي امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،وضـ ـ ــد آخ ــري ــن
مجهولني ،بـنـ ً
ـاء على محاضر
الــدرك بني عامي 2009 – 2008
بتهم الكسر والخلع واالعتداء
عـلــى األمـ ــاك ال ـعــامــة واإلق ــام ــة
بـ ـمـ ـل ــك ال ـ ـغ ـ ـيـ ــر ب ـ ـ ـ ــدون م ـ ـسـ ـ ّـوغ
ش ــرع ــي .ف ــي عـ ــام  2011ات ـخــذ
املدعي العام وائل الحسن قرارًا
بإحالتها جميعًا إلــى املحكمة
الـجــزائـيــة ،ووزع ــت على أربعة
ق ـضــاة ،ثــم مــا لبثت ان ُجـ ِّـمــدت
في عامي  2013 – 2012بسبب
«الـ ـ ــوضـ ـ ــع االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي» فــي
طرابلس ،وفــي املنطقة املعنية
على وجه التحديد .ولكن حاليًا
تــم تـحــريــك املـلـفــات القضائية،
وهناك تهديد بصدور األحكام
باإلخالء مع الغرامة ،ما يهدد
بــإلـقــائـهــم ف ــي الـ ـش ــارع ف ــي ظل
ع ــدم قـ ــدرة ال ـك ـث ـيــر م ـن ـهــم على
ش ــراء أو إيـجــار شـقــق تؤويهم
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ـ ــرى ،الرتـ ـف ــاع
أسعارها مقارنة بأسعار شقق
امل ـ ـشـ ــروع .هـ ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مشاكل عدة بسبب بيع الشقق،
م ــا وض ـ ــع ال ـ ـشـ ــاري ب ـمــواج ـهــة
م ــع شــاغ ـلــي ال ـش ـق ــق ،ويـضـطــر
أحـ ـي ــان ــا ،ب ــواس ـط ــة س ـم ــاس ــرة،
إلــى إرض ــاء «املـحـتـلــن» بمبلغ
ي ـت ــراوح بــن  7 - 5آالف دوالر
مقابل اإلخالء واستئجار شقة
في مكان آخر.
تــؤكــد مــاجــدة خــانــات «وجــود
م ـ ــافـ ـ ـي ـ ــات تـ ـ ـب ـ ــرز ع ـ ـ ـقـ ـ ــودًا غ ـيــر
ص ـي ـغــت
صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ،ب ـع ـض ـه ــا
ُ ِّ
بـطــريـقــة م ــا ،وبـعـضـهــا نــظـ َـمــت
عند كاتب عدل أو محام ،وهذا
ال يجعلها نظامية وال يكسب
م ـبــرزي ـهــا امل ـل ـك ـيــة ألن تـطــويــب
هـ ــذه الـ ـعـ ـق ــارات ال ي ـت ــم إال مــن
خالل صندوق املهجرين».
أمـ ــا امل ـح ــام ــي ص ــال ــح األي ــوب ــي
ف ـي ــؤك ــد أن «الـ ـصـ ـن ــدوق نـفـســه
ً
يبيع آلخرين بدال من أن يتورط
م ـع ـه ــم ،م ـطــال ـبــا ب ـب ـيــع الـشـقــق
لـشــاغـلـيـهــا ،انـطــاقــا مــن وضــع
مـ ـم ــاث ــل لـ ـصـ ـن ــدوق امل ـه ـج ــري ــن
إبـ ــان ان ـت ـه ــاء ال ـح ــرب األه ـل ـيــة،
ً
ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ب ـي ـع ـه ــا ألشـ ـخ ــاص
ق ــد تـ ـك ــون ظ ــروفـ ـه ــم أريـ ـ ُــح مــن
هؤالء «املعترين» الذين شردوا
بالحرب وسـ ُـيـشــردون بالسلم،
وهـ ـ ــم فـ ــي غ ــال ـب ـي ـت ـه ــم رفـ ـض ــوا
تـ ــدخـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــن ألن ـه ــم
ً
سبب تهجيرهم» .مطالبًا كال
م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وم ـصــرف
لبنان والهيئة العليا لإلغاثة،
ك ـ ـ ــل وف ـ ـ ـ ــق ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه ،بـ ــأن
يضعوا أياديهم على هذا امللف
إلنهائه قانونًا.
الجدير بالذكر أن األيوبي هو
امل ـس ـت ـش ــار الـ ـق ــان ــون ــي لـحـمـلــة
«تـحــت الـسـقــف» الـتــي أطلقتها
هـ ــذه الـ ـع ــائ ــات أخـ ـيـ ـرًا ب ـهــدف
ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى حـ ـ ــل ق ــان ــون ــي
يــراعــي ظــروف ـهــم لـيـبـقــوا تحت

أس ـ ـ ـقـ ـ ــف ب ـ ـيـ ــوت ـ ـهـ ــم وت ـ ـ ـحـ ـ ــت س ـق ــف
القانون ،كما أعلنوا.
ث ـم ــة ح ـق ـلــة م ـف ـق ــودة ب ــن ص ـن ــدوق
املـ ـهـ ـج ــري ــن والـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات أصـ ـح ــاب
املشكلة ،رغم رغبة الطرفني بإيجاد
حلول .ففي اتصال لـ «األخبار» مع
رئـيــس صـنــدوق املـهـجــريــن العميد
ن ـقــوال ال ـه ـبــر ،أوض ــح أن ال ــدع ــاوى
ُرفـ ـع ــت ف ــي ظ ــل اإلدارة ال ـس ــاب ـق ــة،
أمـ ــا اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة ف ـق ــد َج ـ َّـم ــدت
أي تــدب ـيــر إداري ب ـح ـق ـهــم إلتــاحــة

املجال للبحث في الحلول املمكنة،
كـ ـم ــا نـ ـف ــى م ـ ـمـ ــارسـ ــة أي ض ـغ ــوط
ع ـل ـي ـهــم ورم ـ ــى الـ ـك ــرة ف ــي مـلـعـبـهــم
ل ـع ــدم ال ـت ــواص ــل ال ـج ــدي م ــع إدارة
الـصـنــدوق ســوى مــرة وحـيــدة منذ
عـ ــام ،وأبـ ــدى اس ـت ـع ــداد ال ـص ـنــدوق
ل ـت ـم ـل ـي ــك الـ ـشـ ـق ــق لـ ـش ــاغـ ـلـ ـيـ ـه ــا إن
تقدموا بطلبات للشراء واستوفوا
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروط ،م ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــاة تـ ـق ــدي ــم
أصحاب الحقوق على غيرهم ممن
هدمت الدولة بيوتهم ،إبان تنفيذ

امل ـش ــروع ،تـقـيــدًا بــاُلـتــزامـهــا معهم.
وأكـ ـ ــد أن ال ش ـق ــق تـ ـب ــاع م ــن جـهــة
الـصـنــدوق دون الـتــأكــد مــن خلوها
من الشاغلني.
الالفت أن العديد من شقق املشروع
تضررت خالل املعارك القريبة منها
ولم تحظ بالترميم أســوة بمناطق
ال ـت ـبــانــة وال ـب ـق ــار ح ـتــى اآلن .وعــن
ذلـ ـ ــك ،ق ـ ــال ال ـه ـب ــر «نـ ـح ــن بــان ـت ـظــار
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ــإغ ــاث ــة امل ـع ـن ـيــة
باألمر لتأمني التمويل الالزم».

تطالب الحملة بإقرار
قانون مدني يحدد السن
األدنى للزواج بـ  18عامًا
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الحوسبة
اإلنسانية

التكنولوجيا لتعزيز إدارة فرق الطوارئ

تمكن فريق بحثي في الجامعة
األميركية في بيروت من ابتكار نظام
جديد ُيسهم في تحسين الحوسبة
اإلنسانية عند وقوع كوارث طبيعية،
ُمن خالل تحليل الصور والتعليقات التي
تنشر على وسائل التواصل االجتماعي
عند وقوع كارثة ما ،واستخدامها
لتحديد نوع الضرر الناجم عنها وشدته
من أجل إدارة فرق اإلنقاذ بفعالية أكبر.
يعتمد هذا النظام على اللون ،الشكل،
الحبكة الظاهرة ،ومجموعات الميزات
في تحديد فئة الصورة ،ويساعد على
تخفيف جهود التحقق يدويًا من
األخبار ووسائل التواصل االجتماعي
لتقويم الضرر
 388ك ــارث ــة طـبـيـعـيــة تـحـصــل سـنــويــا
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،أي م ــا يـ ـع ــادل أكـ ـث ــر مــن
كارثة يوميًا ،تنتج منها أضرار مادية
وبشرية كبيرة .يتحرك املستجيبون
األوائل ،من هيئات رسمية ومنظمات،
بـ ـ ـع ـ ــد وقـ ـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــارث ـ ـ ــة ،م ـ ـحـ ــاولـ ــن
إن ـق ــاذ م ــا أم ـك ــن م ــن أشـ ـخ ــاص ،إال أن
استجابتهم تــأتــي فــي غــالــب األحـيــان

بطيئة وموجهة بنحو خــاطــئ ،ألنها
تعتمد أســاســا عـلــى املـعـلــومــات التي
يحصلون عليها مــن دون أن يفهموا
فعليًا حجم األزمة ،وفق دراسة حديثة
للبروفيسورة مارييت عــواد وفريقها
ال ـب ـح ـث ــي فـ ــي ك ـل ـي ــة م ـ ـ ـ ــارون س ـم ـعــان
ل ـل ـه ـن ــدس ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــارة فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية في بـيــروت .من هنا ،كــان ال
ّ
بــد مــن إيـجــاد طريقة تنظم عمل هذه
الـفــرق لجعله أكـثــر فعالية باالعتماد
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات املـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودة م ـث ــل
الـحــوسـبــة اإلنـســانـيــة (Humanitarian
 ،)Computingأي استخدام الكمبيوتر
للمساعدة في القضايا اإلنسانية مثل
االستجابة لألزمات.
في عالم يوجد فيه أكثر من  3مليارات
شخص على شبكة اإلنترنت ،والكثير
م ـن ـهــم ي ـن ـش ــرون صـ ـ ــورًا وت ـع ـل ـي ـقــات
ل ـل ـكــوارث الـطـبـيـعـيــة عـقــب حــدوثـهــا،
ّ
ي ـم ـك ــن هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـش ــاط ــات أن ت ـشــكــل
عـنـصــر مـســاعــدة أســاسـيــا قــد ُيسهم
فــي إنـقــاذ حـيــاة الكثيرين ،مــن خالل
ال ـت ــوج ـي ــه ال ـص ـح ـيــح ل ـف ــرق اإلنـ ـق ــاذ.
فـقــد وج ــدت ع ــواد وفــريـقـهــا البحثي
أن ــه مــن َخ ــال االس ـت ـفــادة مــن الـصــور
ُ
الـتــي تنقل على اإلنـتــرنــت ،وتحديدًا
عـلــى وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
يمكن تخفيف وإزال ــة الجهد املبذول
ل ـت ـح ــدي ــد ن ـ ــوع ال ـ ـضـ ــرر الـ ـن ــاج ــم عــن
الكوارث الطبيعية وشدته .وبالتالي
ي ـم ـكــن إع ـ ــادة تــرك ـي ــز ال ـج ـه ــود نـحــو

إدارة أفضل ملهمات املساعدة
واإلن ـ ـقـ ــاذ م ــن خـ ــال ال ـش ــروع
ف ــي اس ـت ـجــابــة أف ـض ــل وتــوجـيــه
املـ ـسـ ـتـ ـجـ ـيـ ـب ــن األوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـس ــب
األول ــوي ــة .وعـلـيــه ،وجــب ابـتـكــار آلية
جـ ــديـ ــدة ل ــاس ـت ـع ـم ــاالت اإلن ـس ــان ـي ــة
لـلـكـمـبـيــوتــر ،لـلـتـنـقـيــب ب ــن ال ـصــور
والـكـلـمــات الـتــي ُيــرفـقـهــا ال ـنــاس بها
عـلــى شـبـكــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
من أجل التعرف بسرعة إلى الكوارث
وتـصـنـيـفـهــا حـســب ال ـن ــوع ،وه ــو ما
قام به الفريق في الجامعة األميركية
فــي بـيــروت مــن خــال ابتكار نظام ال
يزال في مراحله األولى ّ من التطوير،
ولكنه أثبت حتى اآلن دقة تفوق %95
في تصنيف الضرر.
ُ
يـشــرح البحث أن الـنـظــام ال ــذي طـ ِّـور
يعتمد عـلــى تحليل مـتـقــدم ملعالجة

في
أظهر النظام ّ
مراحله األولى دقة
تفوق  %95في
تصنيف الضرر

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
وتـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات
ف ـ ـهـ ــم امل ـ ـش ـ ـه ـ ــد ،أي
جـعــل اآلل ــة ت ــرى الـصــورة
وتفهمها ،ولـيــس فـقــط تحديد
ألــوان ـهــا وشـكـلـهــا وم ــا إل ــى ذلـ ــك ،بل
تمكينها من الفهم اللغوي ملا تعنيه
البيانات البصرية ،إلتاحة تصنيف
تـلـقــائــي لـلـصــور ال ـتــي تـحـتــوي على
أضرار وتقويمها .لكن «على الرغم من
كل التطورات في الرؤية الحاسوبية،
فــإنــه ال يــوجــد أي خــوارزمـيــة واحــدة
يـمـكـنـهــا وص ــف صـ ــورة ع ـلــى جميع
املستويات الداللية».
تقول عواد وفريقها إن النهج القائم
ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي الـ ـح ــوسـ ـب ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
ي ـت ـج ــاه ــل ال ـ ـصـ ــور ال ـ ـتـ ــي غ ــالـ ـب ــا مــا
ت ــرف ــق ب ــال ــرس ــائ ــل ،وتـ ـح ــديـ ـدًا عـلــى
موقع تويتر ،والتي قد تحتوي على
مـعـلــومــات أك ـثــر قـيـمــة م ــن الـكـلـمــات،
ل ــذل ــك ط ـ ـ ـ ّـور الـ ـف ــري ــق ن ـه ـج ــا ج ــدي ـدًا

ي ــدم ــج م ـع ــال ـج ــة امل ـ ـيـ ــزات ال ـب ـصــريــة
عـلــى مـسـتــوى مـنـخـفــض السـتـخــراج
اللون والشكل والبنية ،بالتوازي مع
السمة الــداللـيــة الـتــي ُيـحـ َـصــل عليها
بعد مقارنة التعليقات على الصور
ب ـم ـج ـمــوعــة ك ـل ـم ــات ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
الحوسبة اإلنسانية.
إلنـ ـش ــاء ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ،ح ـ ّـم ــل ال ـفــريــق
ال ـص ــور ال ـت ــي ُج ـم ـعــت ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
وق ـس ـمــوهــا إل ــى فـئـتــن واس ـع ـتــن من
األضـ ـ ـ ــرار :ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،والـبـنـيــة
الطبيعة.
جــرى تــدريــب هــذه املـيــزات البصرية
والنصية واختبارها على مجموعة

اختراعات

 :TEOروبوت لكي المالبس

ّ
مع  TEOلم تعد مسألة كي الثياب أمرًا مزعجًا ،فقد تعلم هذا
الروبوت منذ اختراعه عام  2012في جامعة كارلوس الثالث في
إسبانيا صعود الدرج ،فتح األبواب وأخيرًا كي الثياب ،إذ يركز
مطوروه على جعله يــؤدي املهام املنزلية .يستخدم الروبوت،

الذي يبلغ طوله  1.8متر ووزنــه  80كيلوغرامًا ،كاميرا مثبتة
برأسه إلنشاء نموذج ثالثي األبعاد من املالبس ولــوح الكي،
ومن ثم يكشف عن التجاعيد ليقوم بعدها بكيها باستخدام
مكواة عادية.
بمجرد أن يضع الشخص قطعة من الثياب على لوح الكي أمام
"تيو" يقوم األخير بتحليل التجاعيد عن طريق نظام "تحديد
التجاعيد" الذي يضع مقياسًا بني صفر وواحد على كل نقطة
من قطعة املالبس ،بحيث يشير العدد  0إلى وجود حافة حادة
والعدد  1إلى بقعة مسطحة ،و"تيو" يعلم أن التجاعيد تتواجد
في املنطقة بينهما .بعد تحديد كافة النقاط التي فيها تجاعيد،
ّ
يقوم الروبوت بوضع املكواة على املالبس لينفذ مسارًا واضحًا
محسوبًا بشكل يخفف التجاعيد بكفاءة .يطمح الفريق ّ
املطور
ّ
للروبوت أن يصبح قادرًا على أداء كافة املهام املنزلية بمجرد
مشاهدة اإلنسان يقوم بها.

«جنرال إلكتريك» تبني أكبر طابعة
ثالثية األبعاد في العالم
أعلنت شركة جنرال إلكتريك أديتيف  ،GE Additiveوهي
ّ
متخصصة في توريد
شركة جديدة تابعة لجنرال إلكتريك
ال ـطــاب ـعــات ثــاث ـيــة األب ـع ــاد واملـ ـ ــواد وال ـخ ــدم ــات االس ـت ـشــاريــة

الهندسية ،أنها تقوم بتطوير أكبر طابعة ثالثية األبعاد تعمل
بطاقة الليزر في العالم ،وهي تقوم بطباعة األجــزاء من خالل
استعمال مسحوق املعادن .سوف تكون الطابعة قــادرة على
طباعة قطع لـلـطــائــرات مناسبة الستخدامها فــي املحركات
النفاثة واألجنحة ،كما يمكن استخدامها في قطاعي السيارات
والـطــاقــة .تـقــوم الطابعة بصهر طبقات دقيقة مــن مسحوق
املعادن من خالل الليزر وطباعة أجزاء ثالثية األبعاد مباشرة
من خالل الكمبيوتر.
ّ
ل ــم تـعـلــن ال ـشــركــة ع ــن أي تـفــاصـيــل ح ــول م ـي ــزات الـطــابـعــة
وسرعتها ،مكتفية باإلعالن أنها سوف توفر النسخة األولى
منها للشركات املتعاونة معها قبل نهاية هذه السنة ،على أن
يكون نموذج اإلنتاج جاهزًا السنة املقبلة .النسخة األولى والتي
أسمتها الشركة "أطـلــس" ،ستكون ق ــادرة على طباعة أجــزاء
بمساحة متر مربع باستعمال التيتانيوم واألملنيوم ومعادن
أخرى.
الجدير بالذكر أن "جنرال إلكتريك" اشترت غالبية حصص
شــركــة  Concept Laserاملتخصصة فــي الـطـبــاعــة الثالثية
األب ـ ـعـ ــاد ،والـ ـت ــي ب ــات ــت ج ـ ــزءًا م ــن  ،GE Additiveويـعـمــل
مهندسوها اليوم مع مهندسي  GE Additiveعلى تطوير
الطابعة الجديدة.
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إعداد إيفا الشوفي

النهج القائم في
الحوسبة اإلنسانية
يتجاهل الصور التي
تحتوي على
معلومات
ّ
قيمة

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

متى سيتفوق الذكاء
االصطناعي على اإلنسان؟

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮواﻳﺎت
ﻓﻲ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

2024
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻠﻐﺎت

ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻣﻮز ﺑﺎﻳﺜﻮن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻮارزﻣﻴﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ

2026

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
اﻧﺸﺎء ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺜﺎﻧﻮي

2027
ﻗﻴﺎدة
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت

اﻧﺘﺎج اﻏﻨﻴﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ
ﻋﻦ اﻏﻨﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﻨﺎن
ﻣﻌﲔ

ﺗﺄﻟﻴﻒ أﻏﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪة
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ
أﻓﻀﻞ  40اﻏﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

2031
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻧﺘﺎج ﻗﻮاﻧﲔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ

2049

ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺟﻴﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻓﻀﻞ
اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ

2053

اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ

2059

اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﻳﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻫﻢ اﳌﺠﻼت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻃﺮح ﻧﻈﺮﻳﺎت
رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﺛﺒﺎت

ﻳﺘﻔﻮق اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﳌﺠﺎﻻت

2061

الـبـيــانــات
الـ ـت ــي ُج ـمـ َـعــت
مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ب ـ ـيـ ــانـ ــات
«ص ــن» ،التي توفر مجموعة كبيرة
ومـ ـتـ ـن ــوع ــة م ـ ــن املـ ـش ــاه ــد ال ـب ـي ـئ ـيــة
واألماكن واألشياء ،إضافة إلى جمع
بعض الصور من غوغل .أفضل دقة
ُحـ ـص ــل ع ـل ـي ـهــا ب ــاس ـت ـخ ــدام م ـي ــزات
منخفضة املستوى فقط هي ،%91.3
في حني أن إلحاق السمات الداللية
بها رفع الدقة إلى  %95.5باستخدام
ش ـع ــاع ال ــدع ــم اآلل ـ ــي (وه ـ ــو ن ـمــوذج
خ ــوارزمـ ـي ــات تـعـلــم م ـتــراب ـطــة تـقــوم
بتحليل ال ـب ـيــانــات املـسـتـخــدمــة في
تصنيف وتحليل االنحدار).
َّ
ت ـشــكــل الـ ـص ــور ب ــاس ـت ـخ ــدام ك ــل من
امليزات املنخفضة املستوى والسمات
ُ
ال ــدالل ـي ــة وت ـس ـت ـخ ـ َـرج ال ـس ـم ــات من
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات الـ ـت ــوضـ ـيـ ـحـ ـي ــة ع ـلــى
الصورة واعتمادًا على مجموعتني
مـ ــن الـ ـسـ ـم ــات الـ ــدال َل ـ ـيـ ــة ال ـث ـن ــائ ـي ــة.
ُ
ف ــال ـص ــور ال ـت ــي ت ـن ــش ــر ع ـل ــى شـبـكــة
اإلنترنت عادة ما تأتي مع تعليقات
(ك ـ ــام ال ـ ـصـ ــورة) ت ـك ــون عـ ـب ــارة عــن
جمل أو تسميات ّ
تلمح إلى محتوى
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة .م ـ ــع أسـ ــال ـ ـيـ ــب م ـع ــال ـج ــة
اللغة الطبيعية ،ينبغي للنظام أن
يكون قــادرًا على استخراج الكلمات
وال ـس ـمــات الــرئـيـسـيــة امل ــوج ــودة في
النص ،وعليه ّ
صمم الباحثون امليزة
ال ــدالل ـي ــة ل ـت ـكــون واصـ ـف ــا م ــزدوج ــا،
واض ـع ــن مـجـمــوعـتــن م ــن الـكـلـمــات
لكل فئة من فئتي األضرار.
يـخـتــم الـبــاحـثــون بحثهم بــأنــه يمكن
اعـتـبــار هــذا العمل خـطــوة أول ــى نحو
ب ـنــاء تصنيف هــرمــي يـمـكــن أن يميز
أنواعًا واسعة من الفئات ،على سبيل
املثال بنية تحتية مدمجة مع األضرار
الطبيعية ،ثم فروع لفئات ثانوية ،مثل
أضرار املباني أو أضرار الطرق ،وهذا
سيؤدي في نهاية املطاف إلى تسهيل
فهرسة الصور واسترجاعها .يتطلع
الـبــاحـثــون إل ــى أن تـســاعــد الحوسبة
اإلنسانية في تحسني استجابة فرق
اإلس ـعــافــات األول ـيــة لـيــس فــي مناطق
ال ـ ـكـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـيــة فـ ـق ــط… ب ــل فــي
مناطق الحرب أيضًا.

عام  ،٢٠٢٤سيتمكن الذكاء االصطناعي من ترجمة اللغات بشكل أفضل
من اإلنسان .عام  ،٢٠٢٦سيقوم الذكاء االصطناعي بكتابة مواضيع إنشاء
للمستوى الثانوي ،وفي عام  ٢٠٢٧سيقود الشاحنات .تبقى هذه األرقام
قليال ـ لكنها قادمة ال محال ــ ،إال
توقعات ،قد تحدث سريعًا أو تتاخر
ً
أنها توقعات قدمها كبار الباحثني في العالم في مجال الذكاء االصطناعي.
فسؤال تفوق الذكاء االصطناعي على اإلنسان مطروح بشكل جدي اليوم،
ويبرز كإشكالية كبرى :متى سيقوم الــذكــاء االصطناعي بعملك أفضل
منك؟ وبرغم التقدم والتطور العظيم الذي سيحققه هذا األمــر ،فإنه يهدد
ماليني العمال الذين سيستبدلون ببرامج وآالت قادرة على مزاولة عملهم
بشكل أفضل وأرخص .كذلك يطرح تحديات جديدة حول األمن السيبراني
وكيفية حماية جميع األجـهــزة الـتــي بــاتــت مرتبطة بشبكة اإلنـتــرنــت من
الهجمات اإللكترونية واالخ ـت ــراق ،إضــافــة إلــى إع ــادة بـنــاء البنى التحتية
لتتناسب مع حجم التطور الحاصل.
ه ــذا ال ـس ــؤال طــرحـتــه الـبــاحـثــة فــي مـعـهــد مستقبل الـبـشــريــة فــي جامعة
أوك ـس ـفــورد كــاتـيــا غــريــس ومـجـمــوعــة مــن زمــائـهــا ع ــام  ،٢٠١٦لتخلص
إلــى دراســة عنوانها "متى سيتجاوز الذكاء االصطناعي األداء البشري؟
مهال تقديرية (من
شـهــادات خـبــراء فــي الــذكــاء االصطناعي" ،تقدم فيها
ً
خالل احتساب املعدل الوسطي إلجابات الخبراء) جمعتها من  ٣٥٢خبيرًا
في هذا املجال ،ولتكون النتيجة التي يتوقعها هؤالء مثيرة :توجد فرصة
بنسبة  ٪٥٠بــأن يكون الــذكــاء االصطناعي أفضل مــن اإلنـســان فــى كل
املجاالت تقريبًا في غضون  45عامًا ،في حني هناك فرصة ضئيلة ،بنسبة
 ،٪١٠بأن يتفوق الذكاء االصطناعي على اإلنسان خالل  ٩سنوات!
إال أن ســرعــة مـســار تـفــوق الــذكــاء االصـطـنــاعــي عـلــى اإلن ـســان لــن تقابل
بالسرعة نفسها الستبدال اآلالت محل العمال ،فقد حددت الدراسة متوسط
مهلة األتمتة الكاملة للعمل بـ  ١٢٢سنة ،مقابل وجود فرصة بنسبة ٪١٠
بأن يحدث هذا األمر خالل  ٢٠سنة.
وفي التفاصيل ،يتوقع الباحثون أن الذكاء االصطناعي سيكون باستطاعته
التغلب على اإلنسان في مجاالت كثيرة خالل السنوات القليلة املقبلة ،بحيث
سيتمكن في غضون  ٨سنوات من ترجمة نصوص ولغات بشكل مشابه
لألشخاص الذين يعلمون عددًا من اللغات ،إنما غير محترفني بالترجمة
بما في ذلك اللغات املعروفة بأنها صعبة مثل التشيكية والصينية والعربية.
كما سيتمكن خالل ما يقارب السبع سنوات من تصنيف الكتب والروايات
فــي فـئــات مختلفة ،وسيصبح بإمكانه فــي غـضــون  ٨سـنــوات أن يتلقى
االتصاالت من زبائن املصارف لتوفير الخدمات املصرفية مثل املساعدة
على طلب بطاقة مصرفية بديلة أو توضيح كيفية استخدام موقع البنك
للزبائن .كذلك بإمكان الذكاء االصطناعي خالل  ٨سنوات أن يكتب رموز
بايثون (وهــي لغة برمجة) موجزة وفعالة وقابلة للقراءة البشرية لتنفيذ
خوارزميات بسيطة مثل خوارزمية الترتيب السريع .وهذا يعني أن النظام
بدال من أن يكون
يجب أن يكتب التعليمات البرمجية التي تصنف القائمةً ،
قادرًا فقط على فرز القوائم .وسيتمكن الذكاء االصطناعي من إنتاج قوانني
فيزيائية للعالم االفتراضي خالل  ١٥سنة.
في غضون  10سنوات تقريبًا ،أي عــام  ،2027سيصبح بإمكان الذكاء
االصطناعي إنتاج أغنية ال يمكن تمييزها عن أغنية جديدة لفنان معني،
وستتمكن خــوارزمـيــات الــذكــاء االصطناعي ،وفــق مــا يتوقع الـخـبــراء في
الدراسة ،من تأليف أغنية جيدة بما فيه الكفاية للوصول إلى الئحة أفضل
 ٤٠أغنية في الواليات املتحدة األميركية.
إال أن ه ــذا ال يـعـنــي أن امل ـج ــاالت األخـ ــرى بـمــأمــن ،إن ـمــا سـيـحـتــاج الــذكــاء
االصطناعي إلى وقت أطول ليتفوق فيها بحيث سيتمكن من كتابة رواية
قصيرة جيدة بما فيه الكفاية لتصل إلى قائمة أفضل املبيعات في الئحة
نيويورك تايمز خالل  ٣٣عامًا .أما عام  ،٢٠٥٣فسيعمل الذكاء االصطناعي
كجراح ،كما سيستطيع بشكل روتيني ومستقل إثبات نظريات رياضية
يمكن نشرها في أهم املجالت العلمية وطرح نظريات رياضية تحتاج إلى
إثبات في غضون  ٤٣عامًا.
الجدير بالذكر أن الدراسة لحظت فرقًا كبيرًا بني توقعات خبراء أميركا
الشمالية وتوقعات الخبراء اآلسيويني الذين توقعوا تفوق الذكاء االصطناعي
على اإلنسان في غضون  ٣٠عامًا ،في حني أعطى خبراء أميركا الشمالية
مهلة  ٧٤عامًا لحصول هذا األمر.
لالطالع على الدراسةhttps://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf? :
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محمد عبد الشفيع عيسى *

«الـلـيـبــرالـيــة ال ـج ــدي ــدة» ه ــي ن ــوع م ــن أن ــواع
الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة ،أخ ــذت قــوة دفعها
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم الــرأسـمــالــي الصناعي
املتقدم كنوع من رد الفعل إزاء أزمة «التضخم
الركودي» التي ضربت االقتصادات الغربية
في منتصف السبعينيات من القرن املنصرم،
إث ــر فـ ـ ْـورة أس ـعــار الـنـفــط ال ـتــي أعـقـبــت حــرب
تشرين األول /أكتوبر .1973
ق ـبــل ذل ــك بـنـحــو  40ع ــام ــا ،وف ــي غ ـمــار أزم ــة
الـكـســاد الـكـبـيــر فــي أوروبـ ــا وأم ـيــركــا (1929
ـ  )33ظ ـهــر م ــذه ــب اق ـت ـ ّص ــادي داخ ـ ــل الـفـكــر
الــرأس ـمــالــي ال ــدول ــي ،دش ـنــه عــالــم االقـتـصــاد
الـبــريـطــانــي كـيـنــز ،يـقــوم عـلــى تــدخــل الــدولــة
في االقتصاد ،ملقاومة الكساد والبطالة عبر
رف ــع م ـس ـتــوى ّ
االدخ ـ ـ ــار امل ـن ـتــج واالس ـت ـث ـمــار
والتشغيل ،انطالقًا مــن أن االقتصاد القائم
ع ـل ــى املـ ـش ــروع ــات ال ـخ ــاص ــة غ ـي ــر قـ ـ ــادر فــي
ّ
حـ ّـد ذاتــه على تحقيق الـتــوازن الكلي بصفة
تـلـقــائـيــة عـنــد مـسـتــوى «الـتـشـغـيــل الـكــامــل»
أو قــري ـبــا م ـنــه ،وف ــق م ــا دأبـ ــت ع ـلــى تــأكـيــده
األدبيات الرأسمالية التقليدية .واعتبر كينز
ـ في املقابل ـ أن زيادة معدل التوظف من خالل
اإلنفاق العام للدولة والتوسع في املشاريع
ال ـعــامــة ،داخ ــل االق ـت ـصــاد امل ـصــاب بــالــركــود،
كفيل بحقن هذا االقتصاد بجرعات منشطة
ت ـبــدأ م ــن زيـ ــادة ال ــدخ ــول ال ـفــرديــة واألجـ ــور،
تعقبها زيادة في النفقات االستهالكية ،وعن
طريق ما أسماه «املضاعف» تحدث زيــادات
متتالية فــي مستويات الــدخــول حتى تصل
إلى زيادة نهائية في مستوى الدخل الوطني
تـبـلــغ أض ـع ــاف ال ــزي ــادة األول ـي ــة ف ــي اإلن ـفــاق
العام االستهالكي العام والخاص.
اعتبارًا من أوائــل الثالثينيات وجــدت أفكار
ك ـي ـنــز سـبـيـلـهــا إلـ ــى ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـع ـم ـلــي فــي
أوروب ــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة ،وخـصــوصــا في
هــذه األخ ـيــرة مــن خــال مــا سمي «السياسة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـج ــدي ــدة»  New Dealال ـتــي
اتبعها الرئيس األميركي فرانكلني روزفلت.
ومنذئذ ـ أواسط الثالثينيات ـ وحتى أواسط
السبعينيات ،على مدى  40عامًا ،جرى اتباع
سـيــاســات اقـتـصــاديــة فــي الـ ــدول الصناعية
الغربية قائمة على ما يطلق عليه (سياسات
دول ــة الــرفــاهــة) مــن خــال قـيــام جـهــاز الــدولــة
ب ـ ــدور رائ ـ ــد ف ــي م ـض ـم ــار ح ـف ــز الـ ــزيـ ــادة فــي
دخول األفــراد ومستويات معيشتهم ،ابتداء
من رفع معدالت التشغيل وزيادة مستويات
األجور وبناء نظم فعالة للتأمني االجتماعي
والصحي والتأمني ضد البطالة ودعم الغذاء
األس ــاس ــي وال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي ،إل ــى غـيــر ذلــك
م ــن س ـي ــاس ــات تــوس ـع ـيــة ن ـش ـطــة ف ــي امل ـجــال
ً
االق ـت ـص ــادي ،إنـتــاجــا وتـشـغـيــا واسـتـثـمــارًا
واستهالكًا وتصديرًا.
فــي منتصف الـسـبـعـيـنـيــات ،ح ــدث االنـقــاب
الكبير فــي م ـحــاور الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
ل ـلــدول الـصـنــاعـيــة ،فــي مـحــاولــة لالستجابة
لتحديات أزمة التضخم الركودي ،كما أشرنا.
وقد حدث «االنقالب» على سياسات الرفاهة

االجتماعية التي قادتها «الدولة» في العالم
الرأسمالي ـ وعلى أنقاض املذهب «الكينزي»
نهض مذهب آخر من باطن الفكر الرأسمالي
نفسه لينتشر باسم «الليبرالية الجديدة»،
على سبيل التناظر مع «الليبرالية القديمة»
التي سبقت ظهور الكينزية عبر منحنيات
مختلفة ،وتعرجات حــادة ،منذ ظهور كتاب
آدم سـمـيــث عـ ــام  1776ب ـع ـن ــوان «ب ـح ــث في
طبيعة وأسباب ثروة األمم».
تمثل «الليبرالية الجديدة» امتدادًا من نوع
ما لليبرالية القديمة ،من حيث االستناد إلى
الركائز األساسية للرأسمالية دون (شوائب)
كينزية ،بــالـعــودة إلــى آلـيــات الـســوق الـحــرة،
وإع ـطــاء األول ــوي ــة للقطاع ال ـخــاص «الكبير
غالبًا» على حساب الــدور التنظيمي القوي
ل ـل ــدول ــة وع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـط ـب ـق ــات ال ـعــام ـلــة،
ً
ً
تشغيال ودخوال وإنفاقًا ورفاهًا.
كــان «نـبــي» الليبرالية الجديدة البازغة هو
ميلتون فريدمان املفكر االقتصادي األميركي
الحائز جائزة نوبل في علم االقتصاد ،والذي
ّ
دش ــن مذهبًا معارضًا للكينزية وق ــاد تيارًا
ً
كامال ّ
سمي تيار «النقديني الجدد»
اقتصاديًا
كــامـتــداد للنظرية األصـلـيــة أو «األصــولـيــة»
الـتــي يمثلها الـفـكــر االق ـت ّـصــادي التقليدي ـ
أو «الكالسيكي» ـ في شقه النقودي ،القائل
ب ـ ــأن ك ـم ـيــة ال ـن ـق ــود تـ ـح ـ ّـدد م ـس ـت ــوى الـنـمــو
االقتصادي.
قوام املذهب الليبرالي الجديد ،وفق النسخة
املستحدثة لفريدمان ما يلي:
إن سـ ـب ــب الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ه ـ ــو زي ـ ـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـفـ ــاق
االجتماعي في املوازنة العامة للدولة ،والتي
ت ــؤدي إل ــى «ال ـع ـجــز» فــي امل ــوازن ــة ،أو تــؤدي
إل ــى ت ـفــاق ـمــه ،وم ــن ث ــم تـضـطــر ال ـح ـكــومــات ـ
ه ـك ــذا ي ـق ــول ـ ـ ـ إل ــى م ـحــاولــة س ــد ال ـع ـجــز عن
ط ــري ــق وس ــائ ــل ال ـت ـمــويــل ال ـت ـض ـخ ـمــي ،وفــي
طـلـيـعـتـهــا إص ـ ـ ــدار ال ـن ـق ــود م ــن دون غ ـطــاء
مناسب (= اإلص ــدار الـجــديــد) وزي ــادة حجم
الدين الحكومي وديون الهيئات العامة عبر
االق ـتــراض ال ـعــام ،فيرتفع مستوى السيولة
النقدية ،ما يؤدي إلى تصاعد املستوى العام
لألسعار.
هذه السلسلة الفكرية املترابطة تعلق الجرس
ّ
في رقبة القط ـ الذي هو هنا :الفئات محدودة
الـ ــدخـ ــل والـ ـطـ ـبـ ـق ــات الـ ـع ــامـ ـل ــة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
تكريس شطر مؤثر من إنفاق الدولة لرفاهية
ه ــذه ال ـف ـئــات هــو ال ــذي يـسـبــب االخ ـت ــال في
التوازنات النقدية واملالية لالقتصاد.
ل ــم يـهـتــم م ـي ـل ـتــون ف ــري ــدم ــان ب ــزي ــادة إن ـفــاق
الحكومات الغربية على التسليح والعسكرة
وعلى الحروب العدوانية والتدخل في شؤون
ال ــدول ــة الـســاعـيــة إل ــى الـتـنـمـيــة واالس ـت ـقــال،
وح ـب ــك املـ ــؤامـ ــرات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة وان ـت ـهــاج
سبيل املـغــامــرة فــي الـسـيــاســات الـخــارجـيــة ـ
ولــم يهتم ميلوتن فريدمان بـضــرورة زيــادة
م ـع ــدالت ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـش ــرائ ــح الــدخـلـيــة
الـعـلـيــا ل ــأف ــراد وأرب ـ ــاح ال ـشــركــات ـ ـ ب ــل دعــا
وأضـ ــرابـ ــه إلـ ــى خ ـفــض ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى تلك
الـشــرائــح مــن الــدخـ ُـول واألرب ــاح فيما يسمى
 Tax cutsومــن ثــم أ ِطـلــق الـعـنــان للسياسات

االق ـت ـص ــادي ــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ع ـس ـكــرة الـطـلــب
الحكومي والطابع االحتكاري للعرض ،عبر
ّ
صيغة «احتكار القلة» من الشركات العمالقة
عابرة الجنسيات.
لم يهتم النقديون الجدد والليبراليون الجدد
بهذا كله ،وكــان ْ
ديدنهم إلقاء اللوم والتبعة
على الفقراء وعلى الــدور االجتماعي للدولة
الذي يؤدي ـ في عرفهم ـ إلى تصاعد الديون
الداخلية والخارجية.
العامة
ّ
وجريًا على سنة الليبراليني الجدد ،وخاصة
ملــواجـهــة أزم ــات الــديــون فــي الـعــالــم الـنــامــي ـ
التي انفجرت إثــر انخفاض أسعار البترول
وامل ــواد األولـيــة مــرة أخ ــرى ،وخصوصًا منذ
 1986ـ ـ ك ــان املـنـهــج املـتـبــع هــو إج ـبــار ال ــدول
النامية املدينة على اتباع سياسات تقشفية
هــدف ـهــا «اعـ ـتـ ـص ــار» ج ـهــد ال ـف ـئ ــات ال ـف ـق ـيــرة،
وتوجيه الفائض االقتصادي الوطني لسداد
ال ــدي ــون ال ـخ ــارج ـي ــة ،ب ـع ــد م ــراك ـم ــة األرب ـ ــاح
للفئات الغنية ،وتـحــويــل الشطر األكـبــر من
الدخل القومي إليها في صورة أرباح وفوائد
وريوع مختلفة.
كانت أكبر أزمة للديون في العالم الثالث هي
أزمــة ديــون املكسيك التي وصلت عــام 1985
إل ــى حــد تـعــذر س ــداد الــديــون وطـلــب تأجيل
السداد (موراتوريوم  )Moratoriumـ وكان أن
اهتبلت الدول الصناعية الرأسمالية الفرصة،
فأوكلت إلــى «صـنــدوق النقد الــدولــي» مهمة
تــدبـيــر ح ــزم تـمــويـلـيــة إن ـقــاذيــة أو إسعافية
للدول املدينة ،مقابل التزامها بتطبيق نهج
اق ـت ـص ــادي ل ـي ـبــرالــي ج ــدي ــد ،ن ـقــدي ـ ـ جــديــد،
قائم على ضمان سداد الديون ،وضمان عدم
التوسع في طلب املعونة من الـخــارج .وكان
املفتاح لهذه السياسات هو «التقشف العام»،
عبر خفض نفقات الــدولــة االجتماعية على
الطبقات املنتجة املسماة بالفقيرة .وسميت
البرامج املتفق عليها مع الصندوق ـ وفق ذلك
ـ ببرامج التثبيت أو االستقرار أو التصحيح
الهيكلي أو التكيف ،أو ما شئت من األسماء
املـ ــرادفـ ــة ،ول ـك ــن جــوهــرهــا واح ـ ــد :الـتـقـشــف،
االنـحـيــاز للسوق الـحــرة عبر استبعاد دور
الـ ــدولـ ــة والـ ـنـ ـه ــج ال ـت ـخ ـط ـي ـطــي ،وم ـ ــن خ ــال
محاباة أصحاب األعمال الكبيرة عبر خفض
م ـس ـتــويــات ال ـض ــرائ ــب وت ـقــديــم الـتـسـيـيــرات
والحوافز الضريبية على اختالفها ،وإطالق
حرية أصحاب األعمال وأربــاب املهن العليا
ف ــي فـ ــرض األسـ ـع ــار وع ــوائ ــد ال ـخ ــدم ــة دون
ضــوابــط حقيقية ،وإط ــاق العنان للشركات
الكبيرة ذات املوقع االحتكاري في األســواق
(اح ـ ـت ـ ـكـ ــارات ال ـق ـل ــة  ...)oligopolyكـ ــل ذل ــك
بــاإلضــافــة إلــى «اعـتـصــار» جهد الـفـقــراء ،من
خـ ــال خ ـفــض م ـخ ـص ـصــات ال ــدع ــم الـسـلـعــي
ّ
املوجه للفئات الفقيرة والطبقات املتوسطة،
وزيــادة الضرائب «غير املباشرة» املفروضة
على املبيعات واالستهالك والقيمة املضافة،
والـتــي يقع عبؤها الرئيسي على املستهلك
ال ـن ـهــائــي ...بــاإلضــافــة إل ــى الـخـفــض املـبــرمــج
ـ ـ أو عــدم الـتــوســع املـبــرمــج ـ ـ فــي مخصصات
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـم ــا ي ـت ـك ــاف ــأ مــع
ّ
أه ـم ـي ـت ـه ــا املـ ــركـ ــزيـ ــة ف ـ ــي سـ ــلـ ــة الـ ـح ــاج ــات

االج ـت ـمــاع ـيــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـنــاس ،وبـخــاصــة
التعليم والصحة.
بذلك يتحقق في عرفهم مواجهة العجز في
املــوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة ،وتـكــويــن احتياطي
نـقــدي ولــو بــاالقـتــراض األجـنـبــي ،مــا ي ــؤدي ـ
كما يقولون ـ إلــى االستقرار االقتصادي أو
(التثبيت) ومن ثم ضمان النمو االقتصادي
في األجل الطويل.
نقل «صندوق النقد الدولي» حزم السياسات
امل ــذك ــورة بــاســم «ب ــرام ــج الـتـكـيــف الهيكلي»
خ ــال الـثـمــانـيـنـيــات والـتـسـعـيـنـيــات وأوائ ــل
ال ـق ــرن ال ـج ــاري ــة ،م ــن ب ـلــد ن ــام إل ــى ب ـلــد آخ ــر،
مقابل تدبير حزم اإلقــراض أو مقابل إعطاء
«ص ــك حـســن ال ـس ـلــوك» املـشـجــع للمقرضني
ال ـك ـب ــار ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـص ـن ــاع ــي ال ــرأس ـم ــال ــي
املتقدم اقتصاديًا.
ومــن دولــة نامية إلــى أخــرى جــرت سياسات
«ال ـص ـنــدوق» على النسق نفسه ،تحت رايــة
تحقيق التوازنات النقدية ـ املالية لالقتصاد
ـ أي «التوازن االسمي» باختصار .Nominal
والــراف ـعــة األســاس ـيــة لسلة الـسـيــاســات هــذه
فــي املـجــال الـنـقــدي هــي رفــع أسـعــار الـفــائــدة،
وخفض سعر صرف العملة املحلية .ويؤدي
رفع أسعار الفائدة ـ فيما يذكرون ـ إلى جذب
املدخرات نحو الجهاز املصرفي وسوق املال
من جهة أولــى ،وتقليل اإلنفاق االستثماري
«غير الضروري» من جهة أخرى.
أما خفض قيمة العملة املحلية فيؤدي ـ في
ُعرفهم ـ إلى خفض أسعار املنتجات املحلية
حــال تصديرها ،ما يزيد التصدير بالتالي،

حول تالشي الحدود بين الصحافة وتاريخ الزمن الراهن عربيًا
سيف الدين العامري *
كنت قد تلقيت دعوة من الصديق والزميل
الصحفي محمد اليوسفي للقاء عــادي قد
يحدث بــن صديق وصديقه فــي أي مقهى
وســط العاصمة ،قبل أن يتحول اللقاء إلى
نقاش لم أتوقع أنه سيصل إلى هذا املستوى
من العمق ،بعدما ّ
أسر لي محمد أنه بصدد
االشتغال على دراســة أراهــا مهمة ،تتناول
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـت ــاري ــخ وال ـص ـحــافــة ،امل ــؤرخ
والصحفي .كــان ذلــك يــوم ال ــ 29مــن جــوان/
ح ــزي ــران  2017ق ــرب مـقــر الـنـقــابــة الوطنية
للصحفيني التونسيني.
ب ـعــد أيـ ــام تـلـقـيــت الـ ــدراسـ ــة ،ع ـنــوان ـهــا "فــي
ّ
الزمن ّ
الراهن:
تقاطعات الصحافة وتاريخ
نحو مقاربة تأويلية جديدة" ،وقد تناولتها
بالدرس والتمحيص ،وفي هذا معرض ما
رسخ في ذهني من مالحظات:
ب ــداي ــة ،إن ح ـس ـبــي ف ــي م ــا أق ـ ــول ه ــو طلب
املعرفة ،فأنا الجاهل دائمًا واملتعطش أبدًا
ُ
ملـعــرفــة م ــا ك ـ ِـت ـ َـب وم ــا فـكــر فـيــه ال ـن ــاس ومــا
عــرفــوه ،وأوك ــل إثباتي فــي هــذا إلــى الناس

الذين يقرؤون لي .وثانيًا أنني أمام مبحث
مـسـتـجــد بــالـنـسـبــة ل ــي ،فــأنــا لـســت مــؤرخــا
ولـ ـس ــت ع ــامل ــا فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،إنـ ـم ــا درسـ ــت
ال ـص ـحــافــة وأتـمـمـتـهــا بــاألن ـتــروبــولــوج ـيــا.
وحتى وإن كان هناك شيء من التاريخ في
ما درســت ،فــإن عالم التاريخ يبقى األجــدر
في ذلك الباب .أما والحال أن دراسة زميلي
قد جمعت مبحثني هما التاريخ والصحافة،
ً
فإني أرى مدخال ألقرأ وأصيغ ما رسخ من
تلك القراءة.
مبحث تاريخ الزمن الــراهــن مسألة شائكة
ً
ف ـ ـعـ ــا ،وإن س ـب ــر أغـ ـ ـ ــوار ه ـ ــذا امل ـب ـح ــث ملــن
أول ــوي ــات األم ــور فــي الـسـيــاق ال ــذي نعيشه
ّ
أضمن العرفان ملحمد اليوسفي
اليوم ،وأنا
عـلــى الـتـقــاطــه ال ـف ـكــرة والـلـحـظــة وامل ـب ــادرة
بالتساؤل عــن هــذا املبحث وطــرح السجال
ح ــول ــه م ــن زاويـ ـ ــة ال ـع ــاق ــة ب ــن هـ ــذا ال ـنــوع
مــن كتابة الـتــاريــخ وبــن املهنة الصحفية،
وال ـظ ــاه ــر أنـ ــه وم ـن ــذ ال ـب ــداي ــة تـ ـت ــراءى لنا
أفكار عن تقاطع وتشابه في املهمتني دفع
املهتمني إلى مساءلتهما والبحث فيهما.
تـســاؤلــي األول يـحــوم حــول مكمن التأريخ

للحظة ،هــل تــأريــخ اللحظة الــراهـنــة مهمة
املــؤرخ أم الصحفي؟ طبعًا ال يمكن الحسم
ف ــي ه ــذه ال ـعــاقــة ال ـجــدل ـيــة ،إذ ال يـمـكــن أن
ال يتفاعل ممتهن الـتــأريــخ (امل ـحـتــرف) مع
ال ــواق ــع وت ـط ــورات ــه وال يـمـكــن ل ــه أال يبالي
ّ
بـتـلــك األح ـ ــداث ،فـهــي ال ـتــي سـتــؤثــث سلمه
التاريخي .بل إن متابعته ـ عن كثب ـ لشتى
األحــداث تعد ضمن اشتغاله اليومي .وأما
الصحفي فالكل يعلم أن اشتغاله الجوهري
يـكـمــن فــي ال ـت ـســاؤل الـيــومــي ال ــذي يطرحه
ع ـل ــى ن ـف ـســه وفـ ــي اج ـت ـم ــاع ال ـت ـح ــري ــر« :م ــا
الجديد؟ وبماذا سنخبر الجماهير اليوم؟».
ولعلنا بـهــذا الـقــول قــد ّ
بسطنا إلــى حــد ما
مهمة الحرفتني :امل ــؤرخ والصحفي ،وهما
بالفعل معنيان بكتابة التاريخ الراهن.
لكن التسليم بهذا القول قد يحيل التفكير
إلى استشعار خطر ابستيمولوجي مغمور
باالنتصار للخطاب العجائبي الذي تقوده
الصحافة املثخنة بالتطور التكنولوجي
اليوم ،وهذا الخطر يكمن في انتفاء الحدود
بني املــؤرخ والصحفي بطريقة تــزول معها
القدرة على التمييز بني املجالني ،وبالتالي

لن يكون هناك داع للمؤرخ باعتبار وجود
الصحفي ،وهنا مكمن النقاش.
ف ـ ــي رأيـ ـ ـ ــي وع ـ ـنـ ــد تـ ـ ـن ـ ــاول ه ـ ـ ــذه ال ـج ــدل ـي ــة
بـ ــالـ ــدرس وج ـ ــب ال ـت ـف ـطــن إل ـ ــى م ـس ــأل ــة م ــا:
"مـ ــن ه ــو ال ـص ـح ـفــي الـ ـ ــذي ي ـك ـتــب ال ـت ــاري ــخ
ال ــراه ــن؟" .ولـعـلــي ب ـهــذا ال ـس ــؤال أش ـيــر إلــى
أن الـ ـصـ ـحـ ـفـ ـي ــن أن ـ ـ ـ ـ ــواع واخـ ـتـ ـص ــاص ــات
وم ـس ـتــويــات ،بــل إن تـعــريــف الـصـحـفــي في
حد ذاتــه أمــر فيه جــدل وقياس وتمحيص،
فهل يعتبر كل كاتب لــأحــداث وموثق لها
صحفيًا؟ وهل يقتصر عمل الصحفي على
تغطية الخبر بالحد األدنــى املوضوعي أم
يمكن له حقن ما يكتب بانطباعية جائزة
وفق مقولة حرية التعبير والرأي؟ والعديد
من األسئلة األخرى التي ربما ستغرقنا في
ب ــاب الـصـحـفــي وخـصــائـصــه لـيــس فــي هــذا
املحل مجال لذكرها .وبالتالي فإني أرى أن
االعـتـمــاد على «مـحـتــرف إخ ـبــاري» ال يــزال
تعريفه مرتبكًا وغامضًا في كتابة التاريخ
فهذا أمر أرى فيه خطرًا على تلك الصرامة
ُّ
والسمك الذي يكتب به التاريخ.
ثم إن تاريخ الزمن الراهن مفهوم ظهر في

الخميس  13تموز  2017العدد 3223

رأي

ــية الجديدة

11

[]2/2

ورفع أسعار السلع والخدمات األجنبية حال
استيرادها ،ما يشجع على خفض الواردات،
وي ـ ـ ّ
ـؤدي بــالـتــالــي إل ــى ن ــوع م ــن الـ ـت ــوازن في
املـيــزان التجاري ومـيــزان املدفوعات إلــى حد
كبير.
أما السياسات املالية ـ الليبرالية الجديدة ـ
فقوامها تقليص إنفاق الحكومة االجتماعي
ـ ـ عـلــى الــدعــم األس ــاس ــي والـتـعـلـيــم والـصـحــة
ـ ـ ـ م ـق ــاب ــل انـ ـخـ ـف ــاض م ـس ـت ــوي ــات ومـ ـع ــدالت
الضريبة املـفــروضــة على الـشــرائــح الدخلية
العليا.
ه ــذا ال ـب ـنــاء ال ـف ـكــري ال ـض ـخــم ،ال ــذي ت ــم نقله
إل ــى م ـصــرنــا ال ـع ــزي ــزة م ــؤخـ ـرًا ،سـ ــواء بــدفــع
من «الصندوق» أو بغير دفــع منه ،يتجاهل
األخ ـ ـطـ ــاء ال ـك ــام ـن ــة ف ــي ه ـي ـكــل ه ـ ــذا ال ـب ـن ــاء.
ف ــال ـت ــوازن اإلس ـم ــي أو ال ـن ـقــدي يـتــم ف ــي هــذه
ً
الحالة ـ إذا كــان يتم أصــا ـ من دون اهتمام
مواز بالتوازن لالقتصاد العيني أو الحقيقي،
ٍ
أي الـتــوازن القائم على التوسع املبرمج في
القطاعات اإلنتاجية األعلى قدرة على توليد
ال ـن ــات ــج ب ـك ـف ــاءة ف ــي األج ـ ــل الـ ـط ــوي ــل ،وه ــي
الـصـنــاعــة الـتـحــويـلـيــة وال ــزراع ــة األســاسـيــة
والخدمات القائمة على العلم والتكنولوجيا.
لــذلــك تـتــم ال ـس ـيــاســات الـنـقــديــة واملــال ـيــة في
بيئة غـيــر منتجة وغـيــر إنـتــاجـيــة .فــارتـفــاع
أسعار الفائدة وتراكم املداخرات لدى الجهاز
املـصــرفــي فــي ص ــورة ودائ ــع ألج ــل ،يـحـ ّـد من
استثمارها املنتج ألشخاص القطاعني العام
والخاص الراغبيني والقادرين على اإلنتاج
وفق خطة قومية شاملة مفترضة.

وإن خفض قيمة العملة املحلية يــؤدي إلى
رفع أسعار الــواردات ـ في االقتصاد املصري
املعتمد بدرجة عالية على الواردات من جميع
األن ــواع :استهالكية ووسيطة واستثمارية
ـ ما يــؤدي إلــى اتصال موجات متتابعة من
ارتفاعات األسعار .ومع انسحاب الدولة من
الوظيفة االقـتـصــاديــة ـ ـ االجتماعية ،تصعد
األسعار انطالقًا من ارتفاع هوامش األرباح
الحـتـكــارات القلة ،مــن دون ضــوابــط حقيقية
لـتـحــديــد تـلــك ال ـهــوامــش مــن قـبــل ال ــدول ــة ،ما
يضع العبء الرئيسي على املستهلك النهائي
ـ ـ م ــن ب ــن كــاس ـبــي األج ـ ــور وامل ــرتـ ـب ــات غـيــر
الـقــادريــن بطبيعة الـحــال على تعويض أثر
التضخم على مستويات دخولهم الحقيقية.
وفـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ،يـ ـ ـ ــؤدي خـ ـف ــض ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـلــة
املحلية إلى رفع قيم الــواردات دون أن يؤدي
إلـ ــى ت ـط ــوي ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى ضـيــق
قــاعــدة األنـشـطــة االجـتـمــاعـيــة ،وغ ـيــاب خطة
اق ـت ـصــاديــة ف ـعــالــة ت ـحــدد أول ــوي ــات صــارمــة
لإلنتاج بدءًا من تصنيع املنتجات التي تحل
م ـحــل ال ـ ـ ــواردات تــدري ـج ـيــا ع ـلــى م ــدى زمـنــي
معقول.
أمــا خلل هيكل الضريبة ملصلحة األغنياء،
وتـقـلـيــص أو إل ـغــاء الــدعــم املــوجــه لألغلبية
االجتماعية ( %80أو  %90من السكان) فإنه
ي ــؤدي إلــى تـفــاوت اجـتـمــاعــي واس ــع النطاق
ع ـم ـيــق .وأم ـ ــا إط ـ ــاق آلـ ـي ــات الـ ـس ــوق ال ـحــرة
دون ت ــدخ ــل ف ـع ــال م ــن الـ ــدولـ ــة ،وف ـت ــح ب ــاب
ً
الـخـصـخـصــة ،م ــرة أخـ ــرى ،ب ــدال مــن توسيع
ق ــاع ــدة ال ـن ـشــاط امل ـن ـتــج لـلـقـطــاع ال ـع ــام فــإنــه

التحول
الهيكلي
لالقتصاد
باتجاه تنمية
القطاعات
اإلنتاجية هو
في مقدمة
البرنامج
اليساري
يجب التحول
عن أوهام
ما يسمى
«االقتصاد
الحر» إلى
االقتصاد
ّ
الموجه

كان ْديدن النقديين والليبراليين الجدد إلقاء اللوم على الفقراء وعلى الدور االجتماعي للدولة (أ ف ب)

سـيــاق مــا حــدث فــي نهاية الـحــرب العاملية
متى مــرت أوروب ــا مــن حقبة مــن إلــى حقبة
أخ ــرى بـعــد مـحــاكـمــات نــورم ـبــرغ وتــدويــن
تاريخ الفترة النازية الذي خضع بدوره إلى
إشكاالت في كيفية تدوينه في تلك اللحظة،
نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى ت ــأث ــر ال ـج ـم ـي ــع ب ـم ــا حـ ـ ــدث فــي
الحرب ،وحتى الصحفيني ممن كتبوا ذلك
التاريخ ضمن االعترافات واملحاكمات فإن
إنتاجاتهم كانت مرتبكة في أحيان كثيرة.
وي ـن ـط ـبــق األم ـ ــر ذات ـ ــه ع ـلــى ن ـهــايــة ال ـحــرب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة وس ـ ـقـ ــوط االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي
ومــن قبلهما انهيار ج ــدار بــرلــن ،ثــم نظام
األبارتهايد والفصل العنصري في جنوب
أفريقيا (إل ــخ )..كلها أمثلة تؤكد أن ظهور
ك ـت ــاب ــة الـ ـت ــاري ــخ الـ ــراهـ ــن مــرت ـب ـطــة بـمـجــال
ان ـت ـقــالــي م ـش ـحــون بــال ـعــامــات الـسـيــاسـيــة
واإلنسانية واالنطباعية وربـمــا العاطفية
أيضًا ،ولهذا فإن إيماني ال يزال راسخًا في
منهجيات كتابة الـتــاريــخ املـعـهــودة والتي
م ــن ب ــن ش ــروط ـه ــا الـ ـب ــرود وأخ ـ ــذ امل ـســافــة
الالزمة وانتهاء الفعل التاريخي.
صحيح أن ما حــدث في تونس سنة 2011

وما تلى ذلك الحدث من تطورات قد تشبه
األمثلة املــذكــورة في استنطاق التاريخ من
خ ــال آل ـي ــات ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة وغـيــرهــا،
لكن ذلك ال يعدو أن يكون «خبرًا» بالنسبة
إلــى الصحفي حسب فلسفة اإلخ ـبــار التي
يعمل وفقها ،ولكنها مادة تاريخية تخضع
ملـنــاهــج الـفـحــص ال ـتــاري ـخــي بــالـنـسـبــة إلــى
امل ــؤرخ املـحـتــرف .فحتى وإن كانت العدالة
االنتقالية «فرصة» لكتابة التاريخ الراهن
إال أنها ال تخضع للنظرة نفسها بالنسبة
إلى الصحفي وكذا بالنسبة إلى املؤرخ.
وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى ،فـقــد حـســم ال ـغــرب منذ
ب ــداي ــة الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن مــاه ـيــة الـصـحـفــي
ومــاهـيــة الـصـحــافــة بشكل ت ــام تـقــريـبــا ،أمــا
املـنـطـقــة املـمـتــدة مــن املـحـيــط األطـلـســي إلــى
الخليج لم تتمكن بعد من الوصول إلى ذلك
الحسم نظرًا إلى وجود مجتمعات ال يمكن
لـهــا أن تهضم الـصـحــافــة كفلسفة وسلطة
ومهنة ومجال بحث (هي مجتمعات كارهة
للصحافة ألسـبــاب حـضــاريــة) ،فكيف لهذا
املجال أن يسلم أمانة حساسة وهي كتابة
التاريخ الراهن لصحفي قد يكون هو ذاته

حسم
الغرب منذ
بداية القرن
العشرين
ماهية
الصحفي
وماهية
الصحافة
بشكل تام
تقريبًا

ّ
«ال ي ـفــل ال ـحــديــد إال ال ـح ــدي ــد» .ه ـكــذا قــالــوا،
ونحن نقول :إن حديد «الليبرالية الجديدة»
ّ
القاسي ال يفله إال حديد اليسار ،فما حديد
أو ج ــدي ــد الـ ـيـ ـس ــار؟ وه ـ ــل م ــن بـ ـن ــود ف ــارق ــة
وعالمات فاصلة في برنامج لليسار ،يصلح
ردًا م ـق ـتــرحــا مل ــواج ـه ــة إخـ ـف ــاق ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
الـجــديــدة ،تلك التي انتشرت كانتشار النار
في الهشيم مؤخرًا في مصر ،سواء كسياسة
أو ك ـت ـيــار فـ ـك ــري ،ي ـش ـت ـغــان ع ـلــى مـسـتــوى
الـتـطـبـيــق وع ـلــى صـعـيــد ت ـكــوي ـنــات الـنـخـبــة
املثقفة وخاصة منها تلك العاملة في مهنة
البحث االقتصادي والتعليم الجامعي سواء
في جامعات العاصمة ـ حكومية أو خاصة ـ
أو جامعات «األقاليم»...؟
فــي مــا يـلــي نــرصــد أه ــم ال ـن ـقــاط ال ـتــي يمكن
إثارتها في هذا الشأن:
 -1اس ـت ـعــادة مـعــالــم الــوظـيـفــة االقـتـصــاديــة ـ
ّ
«الحنو» على
االجتماعية للدولة في مجال
أبناء الغالبية االجتماعية للشعب ،من خالل
الـعـمــل ـ ـ عـبــر الــزمــن ـ ـ عـلــى تلبية الـحــاجــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ،امل ـ ــادي ـ ــة م ـن ـهــا
والروحية ،حاجات الغذاء والسكن والكساء
والدواء ،والتعليم والصحة والنقل واالتصال
اإلبداعي.
 -2اسـتـعــادة جــوهــر املنهجية التخطيطية،
عبر تخطيط اإلنتاج واالستثمار والتشغيل
والـ ـتـ ـج ــارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،مل ـقــاب ـلــة مـتـطـلـبــات
التحول الهيكلي لالقتصاد باتجاه صيرورة
اقتصاد مصر ّ«اقتصادًا صناعيًا جديدًا» ثم
«اقتصادًا مصنعًا حديثًا» ،في إطــار الثورة
العلمية ـ التكنولوجية املتجددة.
 -3االنطالق من اإلرث «الكارثي» للتخفيض
ال ــدرام ــات ـي ـك ــي لـقـيـمــة ال ـع ـم ـلــة امل ـح ـل ـيــة منذ
مطلع تشرين الثاني /نوفمبر  ،2016سعيًا
إل ــى تـشـجـيــع ال ـت ـح ــول ن ـحــو ب ـن ــاء قـطــاعــات
إنتاجية وتصنيعية بديلة للواردات ،اعتمادًا
عـلــى ارت ـفــاع تكلفة االسـت ـيــراد مـقــابــل تكلفة
املـنـتـجــات املـحـلـيــة .ويـتـطـلــب ذل ــك ـ ـ م ــن بني
أمــور أخــرى ـ سياسة متناسقة نشطة لدعم
م ـس ـت ـلــزمــات اإلنـ ـت ــاج الـ ــزراعـ ــي وال ـص ـنــاعــي
والخدمي.
 -4يــاحــظ ضـعــف اإلمـكــانـيــات الـتـصــديــريــة،
برغم انخفاض أسعارها املحتملة في الخارج
بـفـعــل خ ـفــض س ـعــر ص ــرف الـعـمـلــة املـحـلـيــة
مقومة بالعمالت األجنبية ،وذلك بالنظر إلى
انـخـفــاض مــرونــة الـجـهــاز اإلنـتــاجــي املحلي.
لذلك يتعني أن تقوم الدولة بإعطاء األولوية
لـتــوسـيــع ط ــاق ــات اإلنـ ـت ــاج امل ـح ـلــي ،ب ـمــا فيه
القطاعات التي يمكن توجيهها للتصدير،

ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي م ـج ــرد خ ـفــض قـيـمــة
العملة .Devaluation
 -5ضـ ـ ــرورة ال ـع ـمــل ع ـلــى تــوس ـيــع ال ـطــاقــات
اإلنتاجية ملشروعات القطاع العام إلى جانب
تشجيع القطاع الخاص الصغير واملتوسط
في القطاعات األعلى إنتاجية ،وفق املخطط
اإلن ـتــاجــي والـصـنــاعــي ال ــذي تـضـعــه الــدولــة
وتـصـ ّـمــم مــن أجـلــه حــوافــز إيجابية وسلبية
ِّ
ّ
املحددة،
لتوجيه املنظمني صوب األولويات
م ــن ح ـيــث ال ـح ــواف ــز اإلي ـج ــاب ـي ــة وال ـس ـل ـب ـيــة،
ومـنـهــا مــا هــو ضــريـبــي أو ائـتـمــانــي ونـقــدي
وصرفي ومصرفي ...إلخ.
ً
كــل ذل ــك ،ب ــدال مــن صــرف الجهد ال ــذي تبذله
ح ــال ـي ــا الـ ــدولـ ــة ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة (ب ــال ـح ــواف ــز
ال ـضــري ـب ـيــة امل ـت ـنــوعــة و«ال ـش ـب ــاك ال ــواح ــد»)
لـلـعـمــل م ــن أجـ ــل م ـج ــيء امل ـس ـت ـث ـمــر ال ـ ــذي ال
يجيء !!...فيما قد يشبه ما أشار إليه صمويل
بيكيت في مسرحيته الشهيرة «فــي انتظار
غودو»!
 -6وضع سياسة ضرائبية كفوءة من خالل
تطبيق التصاعد الفعال لشرائح الضريبة،
بـمــا يـكـفــل ال ـح ـصــول عـلــى حــق املـجـتـمــع من
رج ــال امل ــال واألع ـم ــال وامل ـهــن ال ـحــرة العليا،
واس ـت ـخ ــدام حـصـيـلــة الـضــريـبــة «امل ـبــاشــرة»
لتمويل الدعم والخدمات األساسية لغالبية
املجتمع املنتجة.
إن املنطلقات األساسية لبنود هذا البرنامج
الـ ـيـ ـس ــاري واضـ ـح ــة ت ـم ــام ــا :أولـ ـه ــا تـحـقـيــق
الـتـحــول الهيكلي لالقتصاد بــاتـجــاه تنمية
القطاعات اإلنتاجية ،وبخاصة الصناعات
ال ـت ـح ــوي ـل ـي ــة ،وب ـص ـف ــة أخـ ـ ــص ال ـص ـن ــاع ــات
املنتجة للسلع والـخــدمــات الـتــي تحل محل
ّ
مرحلي ممنهج.
الواردات عبر عمل
ال بأس لدينا من العمل على تحقيق التوازن
ل ـل ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ،ول ـك ــن ل ـيــس من
خ ــال اعـتـصــار جـهــد الغالبية االجتماعية،
وإنما بالتوزيع العادل لألعباء ،وفق تفاوت
القدرات ،بما يحقق اإلنصاف .equity
ثــان ـيــة امل ـن ـط ـل ـقــات ،ال ـع ـمــل ع ـلــى ال ـت ـق ــدم من
اإلن ـصــاف ـ ـ على طــريــق الـعــدالــة االجتماعية
 Social Justiceبشكل تدريجي ـ ـ عــن طريق
مــزج اإلن ـصــاف بــاملـســاواة  equalityبمعنى
تكافؤ الفرص ،وبخاصة الفرص التعليمية
والتدريبية والصحية ،الكتساب رأس املــال
املعرفي املؤهل لكسب الدخول املنتجة.
ث ــال ـث ــة امل ـن ـط ـل ـق ــات ،ال ـت ـح ــول ع ــن أوه ـ ـ ــام مــا
يسمى «االقـتـصــاد الـحــر» و«ال ـســوق الـحــرة»
إل ــى االقـتـصــاد املمنهج أو امل ـ ّ
ـوج ــه ،املخطط
ً
تخطيطًا قوميًا شــامــا ،يــراعــى منطق قوى
الـ ـس ــوق م ــع تــوظ ـي ـف ـهــا ل ـخ ــدم ــة األولـ ــويـ ــات
التنموية بمعناها الـشــامــل .يــدخــل فــي ذلك
ضرورة تدخل الدولة بوضع سياسات فعالة
وأدوات تنفيذية لنظم الـتــأمــن االجتماعي
وال ـص ـح ــي ،و«ال ـت ـع ـل ـيــم لـلـجـمـيــع» ،و«إدارة
امل ــواه ــب» لـلـمـتـفــوقــن .ك ـمــا ي ــدخ ــل ف ــي ذلــك
تـحــديــد هــوامــش األربـ ــاح والـنـفـقــات وضبط
املستويات السعرية وفق املعايير الصحيحة،
بصرامة ال تخطئها العني البصيرة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي في القاهرة

«عـ ــدوًا» للتعريف الــديـمــوقــراطــي الـحــديــث
لـلـصـحــافــة .وأنـ ــا أرى ف ــي ه ــذه الـنـقـطــة أن
التقاطع بــن الصحفي وامل ــؤرخ فــي كتابة
ال ـت ــاري ــخ ال ــراه ــن إن ـم ــا ه ــو ت ـقــاطــع خــاص
باملجال الحضاري التاريخي الــذي يسمى
الـغــرب ،ألنــه استوفى ش ــروط التطور وفق
ّ
امل ـن ـه ــج الـ ـ ــذي وض ـع ــه ه ــو ون ــت ـب ـع ــه ن ـحــن،
ووصـ ــل إل ــى مــرحـلــة يـمـكــن فـيـهــا «الـتـجــرؤ
واملـ ـغ ــام ــرة» ب ـت ــرك ك ـتــابــة ال ـت ــاري ــخ ال ــراه ــن
مشتركًا بني الصحفي واملؤرخ.
يجب أن نعترف بشيء هنا ،يمكن أن يتفطن
إل ـي ــه دارس ال ـص ـح ــاف ــة واالت ـ ـصـ ــال بـشـكــل
بــديـهــي ف ــي غــالــب األحـ ـي ــان ،وه ــو اخـتــاف
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور .ل ـل ـص ـح ـف ــي جـ ـمـ ـه ــور ي ـس ـك ـنــه
ف ــي ذه ـن ــه وي ـت ـش ــارك م ـعــه ف ــي ال ـك ـث ـيــر من
املـنــاسـبــات فــي صـيــاغــة الـخـطــاب اإلعــامــي
عبر آليات التفاعل الحديثة والتكنولوجية.
أمــا املــؤرخ فجمهوره يحمل طبيعة أخــرى،
قد يكون جمهورًا من الباحثني أو الراغبني
فــي البحث والنبش الـتــاريـخــي ،وقــد يكون
ال ـص ـح ـف ــي ذات ـ ـ ــه مـ ــن الـ ـصـ ـف ــوف األم ــام ـي ــة
لـجـمــاهـيــر املـ ــؤرخ لـحــاجـتــه إل ــى تـفـسـيــرات

م ـع ـي ـنــة وأيـ ـض ــا ل ـل ـعــب دور ال ــوس ـي ــط بــن
املـ ــؤرخ (املـ ــؤرخ لـيــس مـجـبـرًا عـلــى تبسيط
الخطاب التاريخاني للجمهور) والجمهور
وطـبـعــا مــن أب ـجــديــات مهمة الـصـحـفــي أنــه
وسيط .médiateur
نقل األح ــداث واألخـبــار مسألة ال تخلو من
الـتــاعــب بالجمهور ( )manipulationوفــق
آلـ ـي ــات ص ـنــاعــة األخـ ـب ــار واإلعـ ـ ـ ــام .وال ـكــل
ي ـع ــرف أن ت ـلــك ال ـص ـنــاعــة ق ــد ال تـخـلــو في
أح ـي ــان كـثـيــرة م ــن تــركـيــب وإع ـ ــادة تركيب
وص ـن ـصــرة وت ـعــديــل ذاتـ ــي ف ــي ت ـطــابــق مع
مـقــولــة «خ ــط ال ـت ـحــريــر» .وه ــذا الـسـلــوك قد
ال ي ـغــري كـثـيـرًا املـ ــؤرخ ،بــل يـمـكــن أن يدفع
امل ـ ــؤرخ إل ــى ف ـتــح س ـج ــاالت «م ــاك ــرة» بينه
وبني اإلنتاج الصحفي اإلعالمي كي يضمن
الـ ـق ــدر األقـ ـص ــى م ــن الـ ـص ــرام ــة وال ــوض ــوح
واملوضوعية ،وهــذا ضــروري في رأيــي ألنه
ضامن لتلك الشفافية و«القداسة» التي يتم
إضفاؤها على كتابة التاريخ ،إذ ـ في آخر
املطاف ـ يجب أن نرتكز إلى شيء ما صلب
حتى ال تتهشم الذاكرة.
* صحافي تونسي

يـ ــؤدي إل ــى تـعـمـيــق ال ــرك ــود .وب ــذل ــك يـتــآلــف
التضخم السعري مع الركود اإلنتاجي لتقوم
«حـلـقــة خـبـيـثــة» و«دائ ـ ــرة ش ــري ــرة» ،ال فكاك
منها إال بانتهاج سياسة نقيضة لليبرالية
ال ـج ــدي ــدة ،وف ــق بــرنــامــج مـتـنــاســق لـلـيـســار.
وهذا ما نشير إليه بإيجاز في مقالنا املقبل ـ
وهو األخير في هذه السلسلة.
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األزمة الخليجية
يــخــتــتــم وزيــــر الــخــارجــيــة
األميركي ،اليوم ،جولته الخليجية في قطر،
وسط تشاؤم بما ستسفر عنه من نتائج.
وفيما تتفق أوســاط أطــراف األزمــة على
أن أقصى ما سيحققه تيلرسون خفض
مستوى التوتر بما ينسجم مع الضوابط
األمــيــركــيــة ،يستمر الــتــراشــق السياسي
واإلعالمي على أشده بين الفرقاء

تيلرسون يختتم جولته اليوم:

التقاتل مستمر...
تحت سقف أميركي
وصلت إلى قطر أمس ،مجموعة أولى من األبقار المجرية بهدف «دعم مخزون مشتقات الحليب» (أ ف ب)
يـ ـب ــدو أن زي ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـي ــرك ــي ،ري ـكــس ت ـي ـلــرســون ،ل ــدول
الخليج ،لن تسفر عن أكثر من عملية
تقنني للنزاع املندلع بني السعودية

واإلمـ ــارات مــن جـهــة ،وقـطــر مــن جهة
ّ
أخــرى ،بما يقلص مروحة الخيارات
املتاحة أمــام معسكر دول املقاطعة،
َ
وي ـق ـ ُـص ــره ــا ع ـلــى امل ـس ـمــوح ب ــه وفــق

السودان يعلق
«مفاوضات العقوبات» مع واشنطن
ّ
علق الرئيس السوداني عمر البشير ،أمس ،ملدة
ثــاثــة أش ـهــر امل ـف ــاوض ــات م ــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة
حــول العقوبات االقـتـصــاديــة ،وذلــك غــداة تمديد
واشنطن هذه العقوبات التي تعود إلى عشرين
عامًا .وقالت وكالة األنباء السودانية الرسمية ّإن
البشير «أص ــدر ق ــرارًا جمهوريًا بتجميد لجنة
التفاوض مع الواليات املتحدة األميركية حتى 12
(تشرين األول)  .»2017واللجنة املذكورة كانت
تتفاوض منذ عــام مــع مسؤولني أميركيني في
محاولة لرفع العقوبات املفروضة على الخرطوم
منذ .1997
وفي وقت سابق أمــس ،أعــرب وزيــر الخارجية

الـســودانــي إبــراهـيــم غ ـنــدور ،عــن أسـفــه للقرار
األمـيــركــي «ال ــذي يــأتــي بعد مـفــاوضــات طويلة
ً
ب ــن الـ ـس ــودان وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة» ،آم ــا رفــع
العقوبات نهائيًا.
(أ ف ب)

ضوابط واشنطن ومحدداتها.
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلم ــارات ــي ،عبد الـلــه بــن زاي ــد ،شديد
الــوضــوح فــي تجليتها ،عـنــدمــا قــال
للصحافيني ،أثـنــاء زي ــارة يـقــوم بها
لسلوفاكيا ،إن «زي ــارة تيلرسون لن
ّ
تحل الخالف على األرجــح» ،مضيفًا
أن ـ ـهـ ــا «سـ ـتـ ـه ــدئ ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات» .لـكــن
ّ
الالفت أن املسؤول اإلمــاراتــي اختتم
ت ـصــري ـحــه ب ـ ــأن ال ـج ــول ــة األم ـيــرك ـيــة
«س ـت ــؤج ــل امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي سـتـتـفــاقــم
فــي املستقبل» ،وهــو مــا يفتح الباب
على تصعيد إضافي يمكن أن يتخذ
ً
أشكاال عدة.
وغادر تيلرسون ،مساء أمس ،مدينة
جــدة السعودية ،عــائـدًا إلــى الكويت،
ال ـتــي ي ـعــود مـنـهــا ،ال ـي ــوم ،إل ــى قطر،
ح ـيــث سـيـلـتـقــي أم ـي ــر الـ ـب ــاد ،تميم
بـ ــن حـ ـم ــد ،م ـن ـه ـيــا ج ــول ــة اس ـت ـم ــرت
أربـعــة أي ــام ،دون أن تــؤدي إلــى بــروز
ان ـفــراجــة واض ـح ــة ف ــي أف ــق ال ـخــاف.
وح ـتــى أك ـثــر املـتـفــائـلــن ف ــي الــدوحــة
بما يسميها «كلمة السر األميركية»
ال تـ ـع ــدو ت ــوق ـع ــات ــه ح ـ ــدود تـجـمـيــد
ال ـن ــزاع ،واالس ـت ـعــداد لـجــولــة جــديــدة
لن تفصلها ،على األرجح ،عن الجولة

األولــى ،املسافة الزمنية نفسها التي
فصلت أزمة عام  2014عن أزمة اليوم.
وخـ ّـيــم الـتـشــاؤم ،أمــس ،على اجتماع
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي بنظرائه
السعودي ،عادل الجبير ،والبحريني،
خالد بن أحمد آل خليفة ،واملصري،
س ــام ــح ش ـ ـكـ ــري ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى وزيـ ــر
الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي،
أنور قرقاش ،ووزير الدولة الكويتي،
محمد عـبــد الـلــه الـصـبــاح ،فــي جــدة.
واسـ ـتـ ـب ــق م ـ ـسـ ــؤول إمـ ـ ــاراتـ ـ ــي بـ ــارز
م ـحــادثــات ج ــدة بــالـتـشــديــد عـلــى أن
«أي حــل لــأزمــة يـتـعــن أن ي ـبــدد كل
امل ـخ ــاوف ال ـتــي أشـ ــارت إلـيـهــا ال ــدول
األربـ ـ ـ ــع الـ ـت ــي ت ـق ــاط ــع قـ ـط ــر ،وم ـن ـهــا
تقويض الدوحة الستقرار املنطقة».
ولــم يـصــدر فــي أعـقــاب االجـتـمــاع أي
ب ـيــان رس ـمــي أمـيــركــي يـحـمــل إش ــارة
إيجابية إلــى مــا دار خــالــه ،كذلك لم
يـصــدر أي بـيــان مـمــاثــل عــن الــدوائــر
املعنية في دول املقاطعة ،األمر الذي
أسـهــم فــي إحــاطــة املـبــاحـثــات بمزيد
من األجواء السلبية.
أجـ ـ ـ ــواء ت ـك ـث ـفــت ُس ـ ُـح ـب ـه ــا م ـن ــذ لـيــل
الـ ـث ــاث ــاء  -األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ح ـي ــث عــزفــت
ص ـ ـحـ ــف عـ ـ ــواصـ ـ ــم امل ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة ع ـلــى

نـغــم واح ــد ،منتقدة أداء تيلرسون،
ومـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن ـ ــه «ي ـع ـق ــد املـشـكـلــة
ً
املعقدة أصال ،ويطيل في زمن األزمة».
وصـبــاح األرب ـعــاء ،غــرد قــرقــاش على
ً
حسابه في موقع «تويتر» ،قائال إن
«الدبلوماسية يتعني أن تعالج دعم
قطر للتطرف واإلره ــاب وتقويضها
الس ـ ـت ـ ـقـ ــرار امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن
«الـ ـح ــل امل ــؤق ــت ل ــن ي ـك ــون ح ـك ـي ـمــا».
ورأى قـ ــرقـ ــاش أن «أم ــامـ ـن ــا فــرصــة
فريدة لتغيير ذلــك .هــذه ليست أربع
دول خـلـيـجـيــة ت ـت ـنــاحــر» ،الف ـتــا إلــى
أن «جــذور الخالف ترجع إلــى غياب
الثقة».
وتحول اجتماع ملجلس وزراء اإلعالم
الـعــرب فــي دورت ــه الـ ــ 48فــي الـقــاهــرة،
عصر أم ــس ،إلــى ســاحــة تــراشــق بني
قطر من جهة والسعودية والبحرين
مــن جـهــة أخ ــرى .وش ــن وزي ــر اإلع ــام
البحريني علي الرميحي ،في كلمته
أث ـنــاء االج ـت ـمــاع ،هـجــومــا عـلــى قناة
«الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» ،م ـت ـه ـمــا إيـ ــاهـ ــا بــأن ـهــا
«تـسـعــى بـشـكــل مـمـنـهــج السـتـهــداف
األمن واالستقرار وترويج الشائعات
واألك ــاذي ــب» ،وه ــو مــا حـمــل مـنــدوب
قـطــر الــدائــم ل ــدى الـجــامـعــة الـعــربـيــة،

العراق

ّ
تأجيل «مؤتمر القوى السنية»:

ترتيب الصف
أم «قنبلة» العبادي؟
يفرض حسب بعض
دخل العراق في مرحلة «ما بعد الموصل»ّ ،ما ُ ّ
قيادة
السياسيين ضرورة «ترتيب البيت الداخلي للمكون السني» ،وإنتاج
ٍ
شارعه .مؤتمران «متناقضان» كان من المفترض ُأن
واضحة تقود
ٍ
ّ
ّ
ّ
تشهدهما بغداد؛ األول لـ«تحالف القوى» ،عرابه سليم الجبوري« ،أجل
ً
فجأة» بعد أن كان ّ
مقررًا عقده السبت ،فيما الثاني ،الذي ُيعقد اليوم،
بشكل غير مباشر
ُيتداول أن نوري المالكي يدعمه
ٍ
نور أيوب
ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تـشـهــد ب ـغ ــداد ـ
ب ــدءًا مــن ال ـيــوم ـ ـ مــؤتـمــريــن مـتــوازيــن
«متناقضني» .املؤتمر ّ
األول الذي حظي
ب ـتــرويــج ع ــراق ــي ـ ـ إق ـل ـي ـمــي ،دع ــا إلـيــه
«تـحــالــف الـقــوى الــوطـنـيــة» (االئـتــاف

ّ
النيابي ال ــذي يضم الـقــوى الـ ُـســنـيــة)،
وعـ ّـرابــه رئـيـ ُـس مجلس ال ـنــواب سليم
ال ـج ـب ــوري .ث ـ ّـب ــت ن ـهــار الـسـبــت املقبل
فــي  15تـمــوز مــوعـدًا النـعـقــاده ،وسط
حضور متوقع لحوالى  700شخصيةٍ
سياسية ـ اجتماعية ـ دبلوماسية ،إال
أن «رياح بغداد» جرت بما ال تشتهيه

ّ
فتأجل املؤتمر.
«سفن» الجبوري،
مصدر
من
أكثر
من
«األخبار»،
وعلمت
ٍ
داخ ـ ـ ــل امل ــؤتـ ـم ــر ،أن ال ـت ــأج ـي ــل ي ـعــود
لسببني؛ ّ
ً
مسعى جـ ّـدي
األول لــوجــود
ّ
ّ
ب ــأن يـتـحـ ّـول ّمــن مــؤتـمــر يـضــم مكونًا
واحـ ـ ـ ـدًا (الـ ـ ُـسـ ــنـ ــة) إلـ ــى م ــؤت ـم ـ ٍـر ي ـضـ ُّـم
مختلف املكونات العراقيةُ ،يستطاع
من خالله إنتاج رؤية توافقية ملرحلة
«ما بعد املوصل» .أما السبب الثاني،
ف ـهــو الـ ـع ــرض ال ـع ـس ـكــري «امل ـف ــاج ــئ»
الـ ــذي سـ ُـي ـقــام ف ــي املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء
(وسـ ــط بـ ـغ ــداد) ن ـهــار ال ـس ـبــت املـقـبــل،
ً
املوصل.
احتفاال بانتصار
ّ
وفــي مـحــاولــةٍ منها لتلقف مــا حــدث،
تنوي القوى املشاركة في املؤتمر عقد
ُ
اجتماع غدًا الجمعة ،تعلن فيه «بيان
تحالف القوى التأسيسي للمؤتمر»،
ي ـع ــرض ف ـيــه امل ـج ـت ـم ـعــون ال ـخ ـطــوات،
ـ«أليام
التي تبدأ من تأجيل املؤتمر ل
ٍ
ف ـق ــط ...حــرصــا عـلــى امل ـشــاركــة بفرحة
اس ـت ـع ــادة امل ــوص ــل ،وح ـض ــور جميع
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األراض ـ ـ ـ ــي
العراقية» ،وفق مصادر نيابية.
وت ـ ـطـ ــرح م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة عــراق ـيــة
ً
تساؤال :كيف ّ
تأجل املؤتمر بعد طول
ّ
تــرقــب؟ وف ــق املـعـلــومــات ،ف ــإن املــراجــع
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـ ـتـ ــداول رواي ـ ـتـ ــن؛ تـفـيــد
األولى بأن قرار التأجيل قد اتخذ منذ
أس ـبّــوع ،فــي مـحــاولــةٍ لــ«ملـلـمــة الصف
السني»ّ ،
ُ
خاصة أن «اختالفات كبيرة

سيعقد المشاركون
في «مؤتمر القوى»
اجتماعًا الجمعة
يعلنون فيه «بيانهم
التأسيسي»

وق ـعــت مــؤخ ـرًا فــي مــا بـيـنـهــم» ،يـقــول
ـدر ح ـكــومــي م ـت ــاب ــع ،م ـش ـي ـرًا في
مـ ـص ـ ٍ
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» إل ــى أن «أح ــد
املـمـ ّـولــن (فــي إش ــارة إلــى السعودية)
ّ
ـن ع ـل ــى
يـ ـ ــرفـ ـ ــض ت ـ ـ ــزع ـ ـ ــم امل ـ ـح ـ ـ ّسـ ــوبـ ـ ُ ّ
اإلخــوان املسلمني للمكون السني في
ال ـعــراق (ف ــي إشـ ــار ٍة أخ ــرى إل ــى سليم
الجبوري)».
أم ــا ال ــرواي ــة ال ـثــان ـيــة ،ال ـت ــي يـسـ ّـربـهــا
ّ
مقربون من ُدعــاة املؤتمر ،فتشي بأن
ضغوطًا كبيرة مورست على «الهيئة
ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة» ،مـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـق ــوى
تلميح إل ــى «التحالف
الـعــراقـيــة (ف ــي
ٍ
الـ ــوط ـ ـنـ ــي») ،ودعـ ــوتـ ــه األخـ ـ ـيـ ــرة إل ــى
تأجيل املؤتمر .ففي اجتماعه األخير
(الـسـبــت املــاضــي) ،وبـمـشــاركــة رئيس

الـحـكــومــة ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،دع ــا قــادة
«التحالف» القائمون على املؤتمر إلى
ـرف
«مــراج ـعــة الـتــوقـيــت لـيـكــون فــي ّظـ ٍ
أنـ ـس ـ ٍـب ل ـل ــوف ــاق ال ــوطـ ـن ــي» ،مــؤكــديــن
رفـضـهــم حـضــور املـطـلــوبــن للقضاء.
وح ـت ــى إعـ ــان ال ـع ـب ــادي «ال ـن ـصــر في
امل ــوص ــل» ،ك ــان مــوعــد املــؤتـمــر قــائـمــا.
إال أن رئيس الحكومة رمــى «قنبلة»،
ب ــاألم ــس ،أف ـضــت إل ــى تــأجـيــل املــوعــد،
ّ
إذ دع ــت ال ـق ــوات املـســلـحــة إل ــى إقــامــة
عرض عسكري ،ما خلق «بلبلة» لدى
«الهيئة التأسيسية» للمؤتمر ،التي
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري هو ّ
عراب
مؤتمر«تحالف القوى الوطنية» (من الويب)
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العالم
الحسني ،اتهم فيها «الجزيرة» بأنها
«تجاوزت مرارًا عتبة التحريض إلى
ال ـعــداء والـعـنــف والـتـمـيـيــز» ،مضيفًا
أنها «روجت للعنف املتصل بمعاداة
الـســامـيــة مــن خ ــال إذاع ـت ـهــا ملــواعــظ
وخ ـط ــب ال ــزع ـي ــم ال ــروح ــي ل ــإخ ــوان
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن ،ي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـق ـ ــرض ـ ــاوي،
الـ ـت ــي أشـ ـ ــاد ف ـي ـهــا ب ـه ـت ـلــر ،ووص ــف
ال ـهــولــوك ـســت بــأن ـهــا (ت ــأدي ــب إلـهــي
وعقاب قدري)» ،في مزايدة غريبة من
قبل قرقاش على واشنطن وتل أبيب.
وتابع الوزير اإلماراتي أن «الجزيرة
وفرت منصة لكل من أسامة بن الدن،
وأبــو محمد الـجــوالنــي ،وآخــريــن من
زعماء تنظيمات مصنفة إرهابية في
دول عــربـيــة وف ــي أوروبـ ــا والــواليــات
املتحدة».
وفــي وقــت يستمر فيه الـتـقــاذف بني
عواصم املقاطعة وبني الدوحة التي
يكثف إعالمها راهنًا التصويب على
َ
دوري ال ــري ــاض وأب ــوظـ ـب ــي ،نــابـشــا

سيف بن مقدم البوعينني ،على الرد
بـمــداخـلــة أش ــار فيها إل ــى «(أن ـن ــا) ال
نريد الدخول في مهاترات» ،مؤكدًا،
في الوقت نفسه ،أن «مــا تــورده قناة
ال ـج ــزي ــرة ه ــو م ـج ــرد أخ ـب ــار والـ ــرأي
والـ ـ ـ ــرأي اآلخ ـ ـ ــر ،وأن ال ـح ـق ـي ـقــة مـثــل
الشمس ال يمكن تغطيتها بالغربال».
بــدوره ،شن وزيــر اإلعــام السعودي،
ع ـ ــواد بـ ــن ص ــال ــح الـ ـ ـع ـ ــواد ،ه ـجــومــا
ً
م ـم ــاث ــا ع ـل ــى «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» ،مـطــالـبــا
إيــاهــا بـ ــ«ض ــرورة ال ـكــف عــن الــدعــوة
للعنف والتطرف» .وملا بادر املندوب
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
الــوزيــر الـسـعــودي ،طالبًا مــن رئيس
االجـتـمــاع ،الــوزيــر الـتــونـســي ،مهدي
بــن غريبة ،منحه حــق الـكــام بقوله:
«مــن حقي أن أطـلــب املــداخـلــة فــي أي
وقت للرد على الهجوم على بالدي»،
مــانــع بــن غريبة الـسـمــاح لــه بالتكلم
م ـج ــددًا ،طــالـبــا مـنــه ال ـت ــزام الـصـمــت،
ما دفعه إلى مغادرة الجلسة لدقائق
قبل أن يعود إليهاُ .
وفـ ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،أع ـل ــن ع ــن رســالــة
بـعــث بـهــا أن ــور قــرقــاش ،فــي  9تموز
ال ـج ــاري ،إل ــى مـفــوض األم ــم املتحدة
السامي لحقوق اإلنسان ،زيد بن رعد

ّ
ملحت ـ بطريقة غير مباشرة ـ إلى دور
ال ـع ـبــادي فــي تــأجـيـلــه ،األم ــر ال ــذي قد
يؤدي إلى «تطييره» الحقًا.
ّ
وتتحسس قوى «التحالف الوطني»،
وع ـلــى رأس ـهــا ال ـع ـبــادي ،مــن مـشــاركــة
املطلوبني فــي مؤتمر « 15ت ـمــوز» ،إذ
عـ ّـبــرت عــن دعمها وترحيبها بإقامة
ـرات داخـ ـ ــل ال ـ ـبـ ــاد ،غ ـي ــر أن ـهــا
م ــؤتـ ـم ـ ٍ
رف ـضــت م ـشــاركــة م ــن «ه ــم مـطـلــوبــون
للعدالة قبل أن يـسـ ّـووا أوضاعهم مع
ال ـق ـضــاء» .وإن ك ــان الـحـضــور لـهــؤالء
ً
«مـسـتـحـيــا» (حـتــى أم ــس) ،كمحافظ

أكثر المتفائلين
في الدوحة ال تعدو
توقعاته حدود
تجميد النزاع

فــي املـلـفــات القديمة ،ونــاش ـرًا غسيل
م ـل ـفــات ك ــان ــت ح ـتــى وق ــت ق ــري ــب من
املحرمات (من ذلك ،على سبيل املثال،
م ـل ــف دور ش ــرك ــة «بـ ــاكـ ــووتـ ــر» فــي
اليمن ،وال ــذي ُوصــف حديث اإلعــام
املـنــاوئ لـلـعــدوان ،سابقًا ،عـنــه ،بأنه
«ف ـب ــرك ــة وت ـل ـف ـي ــق») ،ت ـت ـجــه األن ـظ ــار
إلـ ــى جـ ـ ــوالت دب ـل ــوم ــاس ـي ــة إضــاف ـيــة
ستشهدها املنطقة ،بــدءًا من السبت
واألحــد املقبلني ،مع زيــارة يقوم بها
وزير الخارجية الفرنسي ،جان إيف
لودريان .إال أن الثابت واملؤكد ،حتى
اآلن ،أن ال أحــد يملك عصا سحرية
لوقف التدهور املتسارع في عالقات
«األشقاء» ،وأن املستقبل مفتوح على
احـتـمــاالت عــدة تـبــدو ،حتى لناحية
ال ـك ـل ـمــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ـي ـه ــا ،ضـبــابـيــة
وغير واضحة املعالم.
(األخبار)

املوصل السابق أثيل النجيفي ،ووزير
املالية رافع العيساوي ،ونائب رئيس
الجمهورية ،ط ــارق الهاشمي ،ورجــل
األع ـم ــال خـمـيــس الـخـنـجــر ،وغـيــرهــم،
فإن «طيفهم» سيكون حاضرًاّ ،
خاصة
ّ
أن كلمات بعضهم (املــؤكــد حتى اآلن
ً
النجيفي والخنجر) ،ستبث مباشرة
مــن أرب ـيــل ،عــاصـمــة إقـلـيــم كــردسـتــان،
وس ـ ـي ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــون بـ ـشـ ـك ــل «طـ ـبـ ـيـ ـع ــي»
فعاليات املؤتمر «عبر شاشة».
أم ــا املــؤتـمــر الـثــانــي ،ال ــذي ج ــاء ّ
«ردًا»
على املؤتمر ّ
األولُ ،
فسيعقد اليوم ،في
ّ
بـغــداد .ووزع ــت «اللجنة التحضيرية
ملؤتمر بـغــداد الوطني» دعواتها ّأول
من أمس ،وجاءت بعنوان «نحو دولة
م ــواط ـن ــة ال دولـ ـ ــة م ـ ـكـ ـ ّـونـ ــات» .ووف ــق
في
عـ ٍ
ـدد من املشاركني ،فإنه سيبحث ً
«تشكيل كتلة سياسية ،تكون بديلة
من اتحاد الـقــوى»ّ ،
خاصة «أننا ممن
ق ــات ــل اإلرهـ ـ ــاب ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـنــوات
الثالث املاضية».
ُ ّ
وي ــتـ ـه ــم امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـث ــان ــي ب ــأن ــه ج ــاء
ّ
«ردًا» ع ـلــى ّ
األول .ال تـنـفــي امل ـصــادر
ذلـ ـ ــك ،إذ «كـ ــانـ ــت هـ ـن ــاك مـ ـف ــاوض ــات
ل ــدم ــج امل ــؤت ـم ــري ــن ،إال أن ـه ــا ل ــم تصل
ّ
إل ـ ـ ــى نـ ـتـ ـيـ ـج ــة» .وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد دور ن ــائ ــب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،نـ ــوري املــال ـكــي،
فــي اإلع ـ ــداد ل ــه ،فـيـمــا يــذهــب مـنــاوئــو
األخير إلى اتهام إيران وقوى إقليمية
أخـ ــرى بـتــأسـيـســه ،وه ــو «أم ـ ـ ٌـر تنفيه
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ّ
«األلغام» تتهدد اتفاق الجنوب:

ال ضمانات بشأن «الحكم المحلي» وآليات المراقبة
يشير الغموض الذي يلف
تفاصيل االتفاق األميركي ـ
الروسي في الجنوب ،إلى أن
فترة انتظار وضع تفاصيله
ُ
ستبقي التوتر والحذر على
جبهات تلك المنطقة .وإلى
حين إقرار تلك التفاصيل،
ستبقى النقاط الحساسة
التي يتضمنها« ،ألغامًا»
من شأنها التأثير بمستقبله
واحتماالت نجاحه
فرض اتفاق وقف إطالق النار األميركي
ـ الروسي بالتوازي مع الهدنة املعلنة
مــن الـعــاصـمــة الـكــازخـيــة أسـتــانــا قبل
أي ــام ،ه ــدوءًا حــذرًا على معظم املـيــدان،
عــدا جبهات الـبــاديــة .وحــدهــا محاور
الغوطة الشرقية ،وتحديدًا في محيط
ع ــن ت ــرم ــا ،ل ــم ت ـل ـتــزم ت ـلــك االت ـف ــاق ــات،
وبقيت تشهد اشتباكات بني الفصائل
امل ـس ـل ـحــة وال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ،وس ــط
تقدم لألخير من محور عقدة املتحلق
الجنوبي.
واستكمل الجيش الـســوري وحلفاؤه
عملياتهم على عدة محاور في البادية،
وتمكنوا من توسيع سيطرتهم شرق
ج ـبــل س ـيــس ف ــي ب ــادي ــة ري ــف دم ـشــق،
إلى جانب تثبيت السيطرة على حقل
الهيل النفطي في ريف حمص الشرقي.
وفي الجنوب ،تشير املعطيات إلى أن
الطرفني املتحاربني يـعـ ّـدان الـعــدة ألي
ان ـه ـيــار مـحـتـمــل لـلـهــدنــة امل ـع ـل ـنــة ،في
ت ـكــرار ملشهد ال ـهــدن املــؤقـتــة السابقة.
ويعكس التوتر السائد على جبهات
م ــديـ ـن ــة درعـ ـ ـ ـ ــا ،غ ـ ـمـ ــوض ال ـت ـف ــاص ـي ــل
والـجــدول الزمني للمرحلة املقبلة من
االت ـف ــاق ،الـتــي ال ت ــزال ره ــن الـتـفــاوض
األم ـيــركــي ـ ـ ال ــروس ــي .وبــرغــم وضــوح
الـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ت ـب ـق ــى ت ـفــاص ـيــل
االتـفــاق مفتوحة أم ــام احـتـمــاالت عدة

ط ـ ـهـ ــران وعـ ــارفـ ــوهـ ــا ب ـش ـك ـ ٍـل ق ــاط ــع».
فــاملــال ـكــي ،الـ ــذي ي ـع ـ ّـد الـ ـع ـ ّـدة لـلـعــودة
بقوة إلــى العملية السياسية ،يسعى
إلــى «دع ــم شــركـ ٍـاء مــن امل ـكـ ّـون اآلخ ــر»،
ّ
وف ــق م ـص ــادره ال ـتــي تــؤكــد أن ّ الــرجــل
ُ
«ال يسعى إلــى خلق قيادة سنية ،بل
دعــم اختيار قـيــادة بنكهةٍ بـغــداديــة»،
وهــو أم ـ ٌـر يمكن مالحظته مــن أسماء
الشخصيات امل ـشــاركــة ،والـقــريـبــة من
املشروع السياسي للمالكي ،كمشعان
الـ ـجـ ـب ــوري ،وك ــام ــل الـ ـغ ــري ــري ،وعـبــد
ال ــرحـ ـم ــن ال ـ ـلـ ــويـ ــزي ،وعـ ـب ــد ال ــرح ـي ــم
الشمري...
ويرفض املشاركون في املؤتمر الثاني
«م ــؤتـ ـم ــر  15تـ ـ ـم ـ ــوز» ،ب ـع ــد أن ش ــاع
الحديث عن مسعاه لـ«إنشاء مرجعية
ّ
لـ ـل ـ ُـس ــن ــة ،الـ ـت ــي س ـت ـت ـج ــاوز تـمـثـيـلـنــا
ّ
ـف
ف ــي امل ـحــاف ـظــات امل ـ ـحـ ــررة» .وتـضـيـ ٌ
املصادر املشاركة أن املؤتمر «مصبوغ
بالطائفية ،ومؤتمرنا هــو ٌّ
رد عليه...
فـ ـق ــد آن األوان ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن دولـ ــة
املــواطـنــة» .وكـعــادة الـقــوى السياسية
فــي «االتـهــام املـبــاشــر» ،فــإن املشاركني
ي ــرون ف ــي «مــؤت ـمــر  »15أن ــه «م ــدع ـ ٌ
ـوم
م ــن  5دول» (ت ــرك ـي ــا ،األردن ،اململكة
الـسـعــوديــة ،قـطــر ،اإلمـ ــارات العربية)،
يثبت بعض االتهام على ّ
وهو ّ
املكون
ّ
الـ ُـســنــي بــ«الـعـمــالــة ل ـل ـغــرب ،والبعيد
بشكل
عــن الــوطــن ،وهــو أمـ ٌـر مــرفــوض
ٍ
قاطع».

تحكمها ضــوابــط املـنـطـقــة الجنوبية
ووقــائ ـع ـهــا .ويـتـمـثــل ه ــدف واشـنـطــن
بتثبيت وجود الفصائل املسلحة على
«ح ــدود» حليفيها ،األردن وإسرائيل،
وإبـ ـ ـع ـ ــاد الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ــن تـلــك
املنطقة.
ويـ ـتـ ـق ــاط ــع م ـ ــا سـ ـب ــق م ـ ــع م ـ ــا ن ـق ـل ـتــه
مجلة «فــوريــن بوليسي» عن مصادر
ديـبـلــومــاسـيــة أم ـيــرك ـيــة ،ب ــأن االت ـفــاق
حول الجنوب يدعو إلى منع «القوات
امل ــوال ـي ــة إلي ـ ـ ــران ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ح ــزب
الله» من التمدد في املناطق املحاذية
«لـ ـلـ ـح ــدود مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل واألردن».
وي ـ ـبـ ــدو الفـ ـت ــا فـ ــي مـ ــا ن ـق ـل ــه امل ــوق ــع،
ّ
أن االت ـ ـفـ ــاق ي ـط ــال ــب ب ــال ـح ـف ــاظ عـلــى
«ال ـتــرت ـي ـبــات ال ـقــائ ـمــة لـلـحـكــم واألم ــن
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـهــا
املعارضة» في الجنوب ،وهو تفصيل
ـ وفــق املوقع ـ يهدف إلــى «ردع قوات
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ع ـ ــن مـ ـح ــاول ــة

استعادة األراضي في املنطقة».
غ ـي ــر أن هـ ـ ــذا ال ـ ـطـ ــرح (إذا مـ ــا صـ ـ ّـح)
يـفـتــح امل ـجــال أم ــام االع ـت ــراف بـ ــإدارات
حكم محلي لتلك املناطق خــارج إطار
ال ـح ـكــومــة ف ــي دم ـش ــق ،وه ــو م ــا سبق
ولقي رفضًا رسميًا من جانب األخيرة
ف ــي م ـنــاس ـبــات س ــاب ـق ــة ،أب ــرزه ــا حني
ً
رف ـض ــت م ـق ـتــرحــا ي ـضــم ب ـن ـدًا م ـمــاثــا
حول مدينة حلب.
وك ـســاب ـقــاتــه م ــن االت ـف ــاق ــات امل ـمــاث ـلــة،
ستبقى آلية مراقبة الـخــروقــات والــرد
عـلـيـهــا ،الـنـقـطــة األك ـث ــر حـســاسـيــة في
صـ ـي ــاغـ ـت ــه ،إذ إن الـ ـ ـط ـ ــرح امل ـف ـت ــرض
لنشر ق ــوات شــرطــة عسكرية روسـيــة،
يحمل أسـئـلــة عــن م ــدى سلطة وق ــدرة
تلك الـقــوات على ال ــرد على اختراقات
محتملة ،خاصة أن ما يجري الحديث
ع ـن ــه ع ــن «ح ـ ـ ـ ــزام» ي ـج ــب إخ ـ ـ ــاؤه مــن
«القوات غير السورية» يزيد من تعقيد
تلك النقطة.
وفـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ن ـق ـلــت «ف ــوري ــن
ب ـ ــولـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي» ع ـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري
أميركي ،قوله إن البنتاغون والقيادة
امل ــرك ــزي ــة األم ـيــرك ـيــة «لــدي ـه ـمــا القليل
مــن املـعـلــومــات حــول االت ـف ــاق» ،مشيرًا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن «ال ـط ــائ ــرات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ــادرًا م ـ ــا تـ ـنـ ـش ــط ف ــوق
املنطقة التي يشملها االتفاق ،ولكننا
بالتأكيد سنحترمه ونـلـتــزمــه» .وأكــد
املـصــدر أن العسكريني األميركيني لن
يعملوا مع أي من نظرائهم السوريني
أو اإليرانيني« ،وإذا أراد أولئك البقاء
على اطالع ،فإن الروس سيلعبون دور
الوسيط بيننا».
وفي غضون ذلك ،أكد وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف ،من بروكسل،
أن هناك «التزامًا عامًا» بوقف إطالق
الـ ـن ــار ،مـضـيـفــا ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز،
أن إنـشــاء «منطقة تخفيف التصعيد
أتــاح خفض مستوى العنف بسرعة».
وأعـ ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ف ــي ال ـت ــوص ــل خــال
الجولة املقبلة مــن محادثات أستانا،
إلى اتفاق مماثل حول مناطق خفض
التصعيد الثالث األخرى.
(األخبار)

أنبوب غاز إسرائيلي إلى تركيا ...قريبًا
يزور وزير الطاقة التركي براءات البيرق إسرائيل ،قبل نهاية السنة الجارية ،إلبرام اتفاق
حول إنشاء أنبوب للغاز الطبيعي لنقل الغاز منها إلى تركيا ،وفق ما أعلن وزير الطاقة
اإلسرائيلي يوفال ستينيتز ،أمس .وزيــارة البيرق ،صهر الرئيس رجب طيب أردوغــان
واملقرب منه ،سوف ُت ُّ
ّ
عد خطوة دبلوماسية مهمة تتخذها أنقرة بعد التقارب بني البلدين
إثر خالفات استمرت منذ .2010
وق ــال الــوزيــر اإلســرائـيـلــي (ال ـصــورة)
في اسطنبول إن البلدين قررا تسريع
العمل للتوقيع بنهاية السنة على اتفاق
حكومي لبناء األنبوب من إسرائيل إلى
تركيا ،على أن ُينقل الغاز الحقًا إلى
أوروب ــا والبلقان .وقــال خــال املؤتمر
الدولي للنفط ،بعد لقائه نظيره التركي،
«نــأمــل أن يــزور البيرق إسرائيل هذه
ال ـس ـن ــة .هـ ــذا س ـي ـســاعــد ف ــي تـســريــع
وإبــرام هذا االتـفــاق» .ولكنه أوضــح أنه
لم يتم تحديد موعد للزيارة التي ستجري خالل األشهر املقبلة.
وردًا على سؤال ّ
عما إذا كان شرق املتوسط سيصبح مصدر توتر بني دولة االحتالل
ً
وتركيا ،أجاب الوزير اإلسرائيلي «نأمل أن تجد هذه املنطقة سبيال مستقبليًا للتعاون
وإقامة عالقات جيدة».
(األخبار ،أ ف ب)
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العالم
على الغالف

ّ
دحالن في عيون «فتحاويي غزة»:

القطاع جسر عبور إلى الضفة
ال شيء ّ
تغير عن
األمس .أسلوب القيادة
هو نفسه ،فكيف حينما
يكون «القائد» رجل
أمن ،يعرف كيف يغري
ومتى يبتز ،تاركًا كل
االتهامات بحقه دون ردّ
واضح ،فالشهرة تأتي
حتى بالمذمة! هذا ما
يخيف فتحاويي غزة،
الذين تركهم محمود
عباس بحال من اإلهمال
التنظيمي ،ثم طاولتهم
قراراته بحق القطاعً ،فال
هم يستطيعون نصرة
له ،وال قدرة لديهم على
المغامرة بمواجهة محمد
دحالن ...الذي بات واضحًا
أنه يأخذ من غزة جسرًا
للتربع في الظرف المناسب
على «عرش رام الله»
غزة ــ مروة صابر
م ـن ــذ خـ ــرج الـ ـقـ ـي ــادي امل ـف ـص ــول مــن
ح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» م ـح ـم ــد دح ـ ـ ــان مــن
قطاع غــزة ،إلجــراء عملية جراحية،
ثم تبع ذلك سيطرة حركة «حماس»

عسكريًا على القطاع ( ،)2007بات
الرجل منفيًا بحكم القوة ،مثله مثل
قـ ـي ــادات أم ـن ـيــة ك ـث ـيــرة ف ــي «ف ـت ــح».
ل ـكــن ب ـق ــاء ه ف ــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة لم
يطل ،خاصة حينما وصلت املعركة
م ــع رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،

غزة تغرق في العتمة:
 ٣ساعات كهرباء فقط
ُ ّ
ال يبدو أن أزمــة الكهرباء فــي قطاع غــزة ستحل قريبًا .فالسلطة الفلسطينية فــي رام الله
مستمرة في رفضها دفع ثمن الوقود لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع ،والعدو اإلسرائيلي
ملتزم طلب رئيس السلطة محمود عباس منع توفير الــوقــود لـغــزة ،فيما لــم يحل الوقود
املصري األزم ــة ،في ظل منع محطة التوليد من االستفادة منه .وانعكست هــذه اإلج ــراءات
غزي .وفي ّ
سلبًا على مليوني ّ
تطور لألزمة ،قالت مصادر إعالمية تابعة لحركة «حماس» ،إن
محطة الكهرباء ستتوقف عن العمل كليًا ،مضيفة أن ما يمكن توفيره من التيار الكهربائي
في األيام املقبلة هو ثالث ساعات كل  ٢٤ساعة فقط.
في سياق آخر ،استشهد فجر أمس شابان فلسطينيان برصاص جيش العدو اإلسرائيلي
ف ــي م ــواج ـه ــات انــدل ـعــت ف ــي مـخـيــم ج ـنــن لــاجـئــن،
ش ـمــالــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة .وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر الـطـبـيــة
اسـتـشـهــاد سـعــد ص ــاح ( 21ع ــام ــا) بـعــد إصــابـتــه
بــرصــاصــة ف ــي الـ ـ ــرأس ،وأوس ســامــة ( 17عــامــا)
الذي استشهد متأثرًا بإصابته الخطرة .في املقابل،
ذكر جيش االحتالل أن الجنود أطلقوا النار باتجاه
«مهاجمني» بعد أن «فتح مسلحون فلسطينيون النار
على الـقــوات .وألقى املهاجمون عبوات ناسفة» على
القوات التي كانت في املخيم.
(األخبار)

م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،وق ـ ـيـ ــادات أج ـهــزة
أم ــن آخ ــري ــن ،إل ــى ذروت ـه ــا .وبـعــدمــا
أغلقت الضفة أبوابها على دحالن،
وبات بانتظاره حكم قضائي أنهى
حـضــوره الـقــوي بعد تــرؤســه جهاز
«األم ــن الــوقــائــي» ،لــم يضيع الرجل
وقـ ـت ــه ،ب ــل اس ـت ـث ـمــر عــاق ـتــه بــدولــة
اإلمـ ـ ـ ــارات لـيـعـمــل م ـس ـت ـشــارًا أمـنـيــا
ّ
لحكامها.
هــذه ليست قصة رجــل سياسة ،بل
قصة رجل أمن يحاول اليوم تقديم
نفسه العبًا سياسيًا مؤثرًا ،وقياديًا
فلسطينيًا يستطيع بزيار ٍة للقاهرة
ف ـت ــح م ـع ـبــر رف ـ ــح الـ ـب ــري «تـخـفـيـفــا
ملـعــانــاة شعبنا فــي غ ــزة»! قـبــل ذلــك
وخــالــه ،عمل بتوافق مع الفصائل
في غزة ،خاصة «حماس» ،على ضخ
أمــوال بطابع إنساني ،تحت عنوان
مـ ـس ــاع ــدات م ــال ـي ــة ألس ـ ــر ال ـش ـه ــداء
وال ـجــرحــى ودع ــم ال ـف ـقــراء وال ـطــاب
وإق ــام ــة األع ـ ـ ــراس ال ـج ـم ــاع ـي ــة ،ول ــم
يـكــن أف ـضــل مـمـثــل لــذلــك عـنــه ســوى
زوج ـت ــه ،جـلـيـلــة ،الـتــي عـمـلــت باسم
جمعية «فتا» الخيرية.
رغـ ــم ذلـ ـ ــك ،ل ــم ي ـك ــن هـ ــذا ه ــو سـقــف
ال ـط ـم ــوح ال ـ ــذي ي ـعـ ِّـبــر ع ـنــه ال ــرج ــل،
ب ــل إنـ ــه ي ــري ــد الـ ـع ــودة إلـ ــى املـشـهــد
السياسي ،وتحديدًا رئاسة السلطة
أو رئــاســة الـ ــوزراء عـلــى أقــل تقدير،
وهو ما يدفع قياديني فتحاويني في
ّ
غزة إلى التقدير أن القطاع ليس إال
«جسرًا» للعبور إلى الضفة ،خاصة
أن كال الطرفني« ،حماس» ودحالن،
يعلمان أن توافقهما بقدر ما يطول،
فـ ــإنـ ــه مـ ـحـ ـك ــوم بـ ـنـ ـه ــاي ــة م ـ ـ ــا .ف ـه ــذا
ال ـتــوافــق ُب ـنــي تــدري ـجــا بـعــد أزم ــات
مـتـتــالـيــة ف ــي ال ـع ــاق ــة ب ــن الـسـلـطــة

يمثل القيادي المفصول في ذهن الفتحاويين رجل
أمن أكثر من كونه قائدًا سياسيًا (آي بي ايه)

وم ـ ـصـ ــر ،وبـ ــاقـ ــي دول «ال ــرب ــاعـ ـي ــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» (األردن والـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمـ ــارات) ،ثــم أتــت مـحــاصــرة قطر
لـ ـتـ ـض ـ ّـي ــق الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات أمـ ـ ـ ــام قـ ـي ــادة
«حـ ـم ــاس» ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي ت ـحــاول
بجهد كبير أن تبقي العالقة بينها
وب ــن ال ـقــاهــرة «ع ـلــى خ ــط مـبــاشــر»
دون وساطة من دحالن ،فيما تدفع
األخيرة به بني حني وآخر.
ّ
حتى عباس لــم يـقـ ّـدم إال «مـبــررات»

ّ
ل ـل ـحــركــة ،ف ـقــد مــث ـلــت ق ــرارات ــه بحق
املوظفني والكهرباء وملفات أخرى
في غــزة ،أسبابًا إضافية للتواصل
م ــع املـ ـص ــري ــن ودحـ ـ ـ ــان .وم ـ ــا ك ــان
ذلك لينجح لوال أن دحالن استطاع
أن يـ ـتـ ـغـ ـلـ ـغ ــل داخـ ـ ـ ـ ــل غـ ـ ـ ــزة األك ـ ـثـ ــر
احتضانًا للفئات املهمشة ،بجانب
ال ـخ ـطــوط ال ـتــي فـتـحـهــا ف ــي الـضـفــة
وال ـقــدس ومـخـيـمــات الـشـتــات ،فيما
استمرت جمعية زوجته بـ «أعمالها
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اإلرهاب في سيناء :األسئلة الكبرى
عبدالله السناوي*

ال شيء يؤكد الحجم
الحقيقي لدحالن بسبب
تخفي مناصريه وتضخيم
دوره (أ ف ب)

ال ـخ ـي ــري ــة» ،ب ــال ــوص ــول إلـ ــى م ـنــازل
الغزيني لتصلحها ،وإلى العقيم كي
يـنـجــب وال ـطــالــب لـيـتـعـلــم وي ـتــزوج،
عبر مشاريع ممولة إمــاراتـيــا .هذه
الطريقة لــم تكن إبــداعـيــة ،كما يرى
كـ ـ ــوادر ف ـت ـح ــاوي ــون ،ب ــل ه ــي ت ـكــرار
لـ ـتـ ـج ــارب ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة س ــابـ ـق ــة ،لـكــن
املــاحــظ فــي حــديـثـهــم ،هــو أن «أبــو
ف ـ ــادي» ال يـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا ع ــن «أب ــو
مازن» ،في إشارة إلى تكرار أساليب
ق ـمــع م ـع ــارض ـي ــه ،وإغ ـ ـ ــراء اآلخ ــري ــن
ب ـ ــامل ـ ــال واملـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــب ،خـ ــاصـ ــة أن ـه ــم
الـ ـي ــوم ي ـع ـي ـشــون «وضـ ـع ــا م ـح ـي ـرًا»
بني إهمال «فتح» الرسمية وقرارات
ال ـس ـل ـطــة األخـ ـي ــرة ال ـت ــي طــاول ـت ـهــم،
وبــن «نـشــوة الـطـمــوح» الـتــي يبشر
بها دحالن.
خ ـ ـ ــال م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ع ـ ـ ــدة ل ــاتـ ـص ــال
بقياديني من الحركة في غزة ،رفض
كـ ـثـ ـي ــرون ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث ،ف ـي ـم ــا تـحـجــج
آخرون بأنهم ال يمتلكون معلومات
كافية عن الذي يدور ،لكن ما يتبني
أن ـ ـهـ ــم ال ي ـ ــري ـ ــدون إشـ ـ ـه ـ ــار ال ـ ـعـ ــداء
ُ
لدحالن في وقــت تفتح فيه الفرص
ل ــه ،ول ــن ي ـك ــون ــوا مـلـكـيــن أك ـث ــر من
ّ
«يهمش»
امللك بحق التنظيم الــذي
القطاع دومًا ،كذلك فإنهم يفضلون
ّ
تــرقــب الـنـتــائــج ل ـي ـحــددوا مــوقـفـهــم،
خــاصــة أنـهــم ي ــرون فــي دح ــان أحــد
أسباب ضياع غزة من أيدي السلطة.
م ــع ذلـ ــك ،يـبـقــى ال ـب ـحــث ف ــي حقيقة
ح ـ ـجـ ــم دحـ ـ ـ ـ ــان داخـ ـ ـ ـ ــل غـ ـ ـ ـ ــزة ،ع ـلــى
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي وال ـش ـع ـب ــي
م ـه ـم ــا رغ ـ ــم ص ـع ــوب ــة ت ـح ــدي ــد ذل ــك
ً
بناء على أسلوب الرجل في العمل،
لـ ـكـ ـن ــه مـ ـب ــدئـ ـي ــا يـ ـحـ ـظ ــى ب ـش ـع ـب ـيــة
جيدة في مسقط رأســه خانيونس،

مرة بعد أخرى تطرح األسئلة الكبرى نفسها دون أن
تجد ما تستحقه من إجابات تلهم التماسك الوطني
أمــام ضربات اإلرهــاب املتكررة في سيناء والداخل
املـصــري .أخطر األسئلة :مــا مستقبل «داع ــش» في
شمال سيناء؟ ...وإلي ّأي حد يفسح املجال لنزعها
عن الخريطة املصرية؟
ال ـس ــؤال لـيــس افـتــراضـيــا ،فـهــو م ـطــروح ب ـصــورة أو
أخرى على سيناريوهات املستقبل ،وبعض الخطط
مـعـلـنــة .ضـ ـ ــرورات الـتـنـبــه تـسـتــدعــي ال ــوض ــوح في
السياسات واملواقف وأن تكون حاسمة وخطوطها
الحمر مشرعة.
هناك أمران متداخالن على نحو مثير كأن أحدهما
يمهد لآلخر دون أن تكون هناك ـ بالضرورة ـ صلة
م ـبــاشــرة« .داعـ ــش» يـضــرب بــاســم «إمـ ــارة سـيـنــاء»
امل ـل ـت ـح ـقــة بـتـنـظـيــم «الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» ال ـ ــذي بــدأ
بالتداعي في املشرق العربي ...وإسرائيل قد تجني
النتائج باسم «صفقة القرن» التي تعني ـ بالضبط ـ
تصفية القضية الفلسطينية.
لم يكن الهجوم اإلرهابي األخير في رفح جملة عنيفة
خارج سياق التحوالت الجارية في اإلقليم .بالتوقيت،
ت ــزام ــن ذلـ ــك ال ـه ـج ــوم م ــع ح ـس ــم م ـع ــرك ــة امل ــوص ــل
وتقويض مشروع «دولة الخالفة» ،كأنه نوع من الرد
العنيف في سيناء على سلسلة الهزائم املتالحقة،
التي ّ
تعرض لها التنظيم املتطرف في العراق وسوريا،
وتكاد تحكم عليه قبضتها األخيرة.
بصورة أو أخــرى ،فــإن الرسالة التي أرادهــا الهجوم
اإلرهـ ــابـ ــي ،ب ــأح ـج ــام ال ـن ـي ــران امل ـس ـت ـخــدمــة وأع ـ ــداد
املـقــاتـلــن الـكـثـيـفــة ،تــأكـيــد الــوجــود عـلــى األرض في
لحظة انحسار إقليمي ،وأن املشروع ال يزال ممكنًا
أن يصمد رغم الضربات املميتة التي تلقاها واملقتل
املرجح ملؤسسه أبو بكر البغدادي.
من األسئلة الكبرى التي تطرح نفسها اآلن بإلحاح
على الــاعـبــن الـكـبــار فــي الـعــالــم واإلقـلـيــم :م ــاذا بعد
«داعـ ـ ـ ـ ــش»؟ ...وم ــا مـسـتـقـبــل الـتـنـظـيــم ب ـعــد هــزيـمــة
مشروع «دولة الخالفة»؟
ال أحد يقول إن التنظيم انتهى أمره وانصرف خطره،
والتحذيرات بدأت تتعالى نبرتها من أن هناك جوالت
أخرى عنيفة في املواجهة مع فلوله .بعض الجوالت
قد تأخذ شكل عمليات إرهابية بالسيارات املفخخة
واألحزمة الناسفة تضرب حيث تستطيع أن تصل،
ويمتد عنفها إلى العواصم الغربية.
غ ـيــر أن غ ـي ــاب أرض ي ـقــف عـلـيـهــا الـتـنـظـيــم يــدفــع
لالعتقاد بــأن خصوصيته ســوف تتآكل على نحو
فادح ،وأن عضويته قد تتنازعها تنظيمات متطرفة
أخــرى مثل «الـقــاعــدة» ،بالنظر إلــى أنــه قــد خــرج من
تحت عباءتها التنظيمية والفكرية.
وب ـعــض الـ ـج ــوالت ق ــد تــأخــذ ش ـكــل ت ـم ــرك ــزات على
األرض فــي مـنــاطــق ج ــدي ــدة ،أو اس ـت ـعــادة بـعــض ما

الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل الـ ـق ــاع ــدة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ــه ف ـ ــي غ ـ ــزة،
ف ـي ـمــا ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر ف ـت ـح ــاوي ــة أن
ال ــرج ــل يـعـمــد كـثـيـرًا إل ــى «تضخيم
ذاتـ ــه وح ـ ـضـ ــوره» ،م ـش ـيــرة إل ــى أنــه
ال يـ ـخ ــرج لـ ـل ــرد ع ـل ــى ك ــل ال ـت ـقــاريــر
اإلعالمية التي تتحدث عن أي دور
س ـيــاســي أو ح ـتــى أم ـن ــي ل ــه ،داخ ــل
فلسطني أو خــارجـهــا ،ألن ــه ي ــرى أن
مـ ـج ــرد الـ ـح ــدي ــث ع ـن ــه فـ ــي وس ــائ ــل
اإلع ــام بمختلف جنسياتها يمثل
تقوية لـصــورتــه ون ـفــوذه .وفيما لم
تكشف الـقـيــادات الـفـتـحــاويــة نسبة
حـ ـض ــور دح ـ ـ ــان فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ــداخ ـل ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،فـ ــإن ت ـقــديــرات
قيادات من فصائل أخرى تشير إلى
أن ثمة في املجلس التشريعي  15ـ
 17نائبًا يــؤيــدون دحــان ،من أصل
 43يمثلون كتلة «فـتــح» البرملانية
(املجلس التشريعي فيه  132مقعدًا
لـ «حماس» منها .)76
وال ت ـم ـثــل عـ ـ ــودة دحـ ـ ــان إلـ ــى غ ــزة

خسره التنظيم؛ فقدرته على الضم والتجنيد تعود
باألساس إلى مشروعه ودرجة العنف غير املسبوقة
ضــد كــل مــا يمت بصلة إلــى الـحـضــارة الحديثة ،أو
الـتـنــوع الــديـنــي ،والـتــي استقطبت أع ــدادًا كـبـيــرة من
اليائسني واملحبطني وبينهم مهمشون في الحواضر
الغربيةّ .إن قوة التنظيم املتطرف في مشروع «دولة
الخالفة» ووجوده نفسه مرتبط به.
ذل ــك يــرجــح سـيـنــاريــو إرس ــال مقاتلني وس ــاح إلــى
امل ـنــاطــق ال ـت ــي يـعـتـقــد الـتـنـظـيــم أن ل ــدي ــه ف ــرص ــة ما
للتمركز فوقها وبناء دولته عليها ،وشمال سيناء
أحــد املستهدفات الرئيسية .بكل قـيــاس ،يستحيل
تـمــامــا ب ـنــاء مـثــل ه ــذه اإلم ـ ــارة ،فـمــن نــاحـيــة األصــل
تـقـ ّـوض ،و«الــدولــة» انـهــارت ،و«الخليفة» على األغلب
قـتــل ،والـعـقـيــدة القتالية املـصــريــة تنظر إلــى سيناء
كمسألة حياة أو موت ،فقد خاضت فوقها أو عبرها
كل املواجهات العسكرية بأعوام ،١٩٦٧ ،١٩٥٦ ،١٩٤٨
و.١٩٧٣
وقد تجلت تلك العقيدة القتالية في الحادث اإلرهابي
األخـ ـي ــر ح ـي ــث صـ ـم ــدت «ال ـك ـت ـب ـيــة  ١٠٣صــاع ـقــة»
فــي مــواجـهــة الـهـجــوم عليها حـتــى الـنـفــس األخ ـيــر،
واستشهد وأصـيــب مــن رجــالـهــا عـشــرات الضباط
والجنود على رأسهم العقيد الشهيد أحمد املنسي،
الــذي تـحـ ّـول إلــى بطل وطني بدفاعه املستميت عن
موقعه.
من اآلثــار السياسية ملا جــرى في رفــح تأكيد الثقة
الـعــامــة فــي ال ـقــوات املسلحة املـصــريــة واسـتـعــدادهــا
لالستشهاد في سبيل حفظ األرض مهما كان الثمن
باهظًاّ ،
وأن النصر محسوم في النهاية.
غير أن ذلك األثر السياسي الجوهري كادت تبعثره
تصريحات متفلتة عبر منصات برملانية وإعالمية،
دعت إلى إخالء شمال سيناء من سكانه وتهجيرهم
إلى الداخل .وتلك جريمة تاريخية متكاملة ال مثيل
لخطورتها على األمن القومي املصري.
مـعـنــى الـتـهـجـيــر ،الـتـسـلـيــم بـمــا يطلبه اإلرهـ ــاب من
أهــداف في إثبات عــدم قــدرة الدولة على حفظ حياة
مــواطـنـيـهــا وأن ـه ــا ال تـثــق ف ــي أه ــال ــي س ـي ـنــاء .أرج ــو
أن يـتــذكــر كــل مــن ارت ـفــع صــوتــه ب ــدع ــوات التهجير
واإلخالء ،أن أهلها (أهل سيناء) لعبوا أدوارًا تاريخية
في مواجهة احتاللها عام  ،١٩٦٧وأن «منظمة سيناء
العربية» التي أنشئت أثناء حرب االستنزاف ضمت
أع ــدادًا كـبـيــرة ،ومنهم تــولــوا إم ــداد ال ـقــوات املصرية
للمقاتلني
باملعلومات ووفروا الخدمات اللوجيستية
ً
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـع ـبــرون ق ـنــاة ال ـس ــوي ــس ،ف ـضــا عن
إخفائهم عن املالحقة اإلسرائيلية في بعض الحاالت.
ال يمكن كسب الحرب مع اإلرهاب ًفي سيناء إال إذا
كان أهلها في املقدمة شريكًا أصيال.
شمال سيناء تعني أهلها قبل أي شيء آخر ،دونهم
فهو مشروع فصم عن الخريطة املصرية .بالتفريغ
السكاني هناك خشية حقيقية من أن تتوافر أسباب
ذلــك الفصم ،فأمام العالم ،هــذا اعـتــراف بالعجز عن

عادة ال يعلق
«أبو فادي» على
الحديث عن دور
أمني له في
دول عربية
 15ــ  17نائبًا
يؤيدون دحالن
من أصل 43
يمثلون كتلة
«فتح» البرلمانية

هاجسًا تنظيميًا داخليًا في «فتح»
فقط ،بل ّ
يعبر قياديون في فصائل
أخرى عن مخاوفهم .يقول القيادي
ف ــي «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» لـتـحــريــر
فـلـسـطــن ،كــايــد ال ـغ ــول ،إن م ــا نتج
من التفاهمات األخيرة بني حماس
ومـمـثـلــي دح ــان قــد ُيـسـهــم فــي حل
األزمـ ــات املـعـيـشـيــة ،لـكــن «نــرجــو أال
يكون على حساب الثوابت الوطنية
وتجسيد االنقسام وتمرير مشاريع
سـيــاسـيــة هــدفـهــا هـيـمـنــة االح ـتــال
والتآمر على املقاومة» .ورأى الغول
أن «املـ ـسـ ـكـ ـن ــات امل ــؤقـ ـت ــة ال ت ـعــالــج
ً
مـشـكــات غ ــزة ال ـشــائ ـكــة ،ف ـضــا عن
أن يـكــون ذلــك لـجــوءًا إلــى ال ــرد على
إج ــراء ات أبــو مــازن ،مــا يعني أن ما
يحدث ال ينطلق من معالجة وطنية
شاملة» ،مـحــذرًا مــن «بـنــاء مشاريع
سياسية تؤسس لكيان فلسطيني
داخل قطاع غزة الضيق».
وم ــن ق ـلــةٍ قـلـيـلــة قـبـلــت ال ـحــديــث من
«فتح» ،قال عضو «اللجنة املركزية»

السيطرة ،وهذا غير صحيح إلى ٍّ
حد كبير.
هـنــاك أوج ــه قـصــور مــؤكــدة فــي املـعـلــومــات غـيــر أن
ال ـع ـجــز م ـســألــة أخـ ـ ــرى .االع ـ ـتـ ــراف بــال ـع ـجــز يــزكــي
إخــراج الخطط القديمة من أدراجـهــا .رئيس الــوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،أشار إلى مشروع ضم
أجزاء من شمال سيناء إلى قطاع غزة في إطار تبادل
أراض مــع مـصــر حـتــى تـكــون «غ ــزة الـكـبــرى» وطنًا
ًٍ
بديال للفلسطينيني في ما ُيسمى بـ«صفقة القرن».
املـعـنــى فــي ذل ــك كـلــه أن هـنــاك مـشــروعــن خطيرين
مل ـس ـت ـق ـبــل سـ ـيـ ـن ــاء ،األول «داعـ ـ ـش ـ ــي» م ـن ـهــك لـكــن
احتماالته شبه منعدمة بالنظر إلــى حقائق القوة...
والـثــانــي إســرائـيـلــي ممكن إذا فــرغــت مــن سكانها
لـلـتـخـلــص م ــن صـ ــداع الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،على
حساب مصر.
يصعب استنتاج أن إســرائـيــل تـحــارب فــي املعركة
نفسها مع مصر في ّسيناء ،فمثل هذا الكالم ساذج.
من مصلحتها أن توظف اإلنهاك املصري ،مع نقص
السيادة في سيناء ،وفق مصالحها وخططها .هذا
مــا ي ـحــدث بــالـضـبــط ويـسـتــدعــي االل ـت ـفــات ملـصــادر
النيران املتعددة دون أوهام.
مــا يـحـفــظ ســامــة أي ب ـلــد ،أه ـلــه وجـيـشــه ووض ــوح
س ـيــاســاتــه .أن ت ـكــون ه ـنــاك اسـتــراتـيـجـيــة واضـحــة
ومقنعة تصحح األوضــاع الداخلية املختلة وتقلص
أي بيئات حاضنة لإلرهاب وجماعاته.
إضافة إلى التفلت في النظر إلى أهالي سيناء ،فإن
هناك تفلتًا آخر ّ
تبدى على ذات املنصات البرملانية
واإلعــام ـيــة ،بــاتـهــام حــركــة «ح ـمــاس» بالضلوع في
إدراك لـخـطــورة
ال ـه ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي األخـ ـي ــر ،دون
ٍ
االت ـهــامــات فــي لحظة تـتـبــدى فيها تـفــاهـمــات أمنية
بني السلطات املصرية والحركة لضمان أمن سيناء
ب ــإج ــراءات صــارمــة عـلــى ح ــدود الـقـطــاع مــن ناحية
وتخفيف املـعــانــاة عــن أهــالــي غــزة مــن ناحية أخــرى
بفتح «معبر رفح» لحركة البشر والبضائع بصورة
منتظمة.
ّ
ال ـت ـفــاه ـمــات األم ـن ـيــة ت ـح ـتــاج إل ــى ت ـقــصــي أب ـعــادهــا
السياسية ،فالتسريبات الشائعة عن حكومة جديدة
في غزة يترأسها العقيد محمد دحالن ،املفصول من
«حركة فتح» ،قد يربك املشهد الفلسطيني قبل أي
مفاوضات .صعود دحالن مشكلة كبيرة ،فطموحه
مـسـنـ ٌ
ـود إسرائيليًا .األخ ـطــر ،تكريس القطيعة بني
الضفة والقطاع ،وتلك بيئة تناسب البحث عن أوطان
بــديـلــة ،فــي األردن أو شـمــال سـيـنــاء ،تنهي القضية
الفلسطينية وحق العودة إلى األبد.
ُ
الـسـيــاســة تـ ــدار بــالـحـقــائــق ال بــال ـنــوايــا ،إذا لــم تكن
الـسـيــاســات حاسمة ف ـ ّ
ـإن كــل شــيء محتمل ووارد
وممكن .فــي مثل هــذه املـعــارك الــوجــوديــة إمــا نكون
أو ال نكون .هكذا كانت قضية العقيد الشهيد أحمد
املنسي.
*كاتب وصحافي مصري

لـ ـلـ ـح ــرك ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،فــي
تصريح مقتضب ،إن «التقارب بني
حـمــاس ودح ــان ال يـخــدم املصلحة
الــوطـنـيــة» ،فيما وص ــف أح ــد أمـنــاء
الـســر التنظيميني املـشـهــد بــالـقــول:
«دح ـ ـ ـ ــان ك ـ ــان ف ـ ــي ع ـ ـيـ ــون ح ـم ــاس
الـ ـ ـج ـ ــاس ـ ــوس وح ـ ـل ـ ـيـ ــف (ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال
األميركي كيث) دايـتــون ،واآلن بات
املنقذ ل ـغــزة ...هــذا سيدخل الحركة
اإلسالمية في مأزق كبير ،خاصة أن
حماس ستبقى تمسك بزمام األمن
ودح ــان مهمته أن يــأتــي بــاألمــوال
التي ستنتشل القطاع مؤقتًا».
ويـشــار إلــى أن «حـمــاس» بــدأت عبر
وسائل إعالمها الحركية نشر أنباء
ص ـ ـ ـ ــادرة عـ ــن «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار اإلصـ ــاحـ ــي
الــدي ـمــوقــراطــي لـحــركــة ف ـتــح» ،الــذي
ي ـم ـثــل تـ ـي ــار دحـ ـ ــان ف ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم،
خاصة املتعلقة بانتقاد السلطة في
رام الـلــه ،إلــى حـ ّـد انتقاد «التنسيق
األمني» الذي كان دحالن نفسه أحد
وجوهه الشهيرة.

16

الخميس  13تموز  2017العدد 3223

العالم

تقرير

«تسريبات» ترامب االبن :مسدس ...من ورق؟
ليس من الواضح إلى أين
ستتجه قضية اتهام روسيا
بالتدخل في االنتخابات
الرئاسية األميركية ،بعد
دخول نجل ترامب في
المشهد المرتبط بها.
وحتى اآلن ،يسعى اإلعالم
األميركي إلى االستفادة مماّ
جرى الكشف عنه من خالل
رسم سيناريوات كثيرة
بعد دخ ــول دونــالــد تــرامــب االب ــن في
مـشـهــد ات ـه ــام روس ـي ــا بــال ـتــدخــل في
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة عـ ــام ،2016
أخـ ـ ـ ـ ــذت الـ ـقـ ـضـ ـي ــة مـ ـنـ ـح ــى م ـخ ـت ـل ـفــا
تمامًا ،وأكـثــر جــديــة .منذ أربـعــة أيــام
إلــى الـيــوم تعيش الساحة األميركية
عـلــى وق ــع امل ـع ـلــومــات ال ـتــي كشفتها
صحيفة «نيويورك تايمز» والرسائل
الـتــي نـشــرهــا تــرامــب االب ــن عــن لقائه
بـمـحــامـيــة روس ـي ــة ب ـهــدف الـحـصــول
ع ـ ـل ـ ــى وثـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــق ت ـ ـض ـ ــر بـ ــاملـ ــرش ـ ـحـ ــة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة هـ ـي ــاري كـلـيـنـتــون.
أربـ ـع ــة أيـ ـ ــام م ـل ـي ـئــة بـ ـتـ ـط ــورات ب ــدت
كــأن ـهــا ك ـنــز س ـقــط م ــن ال ـس ـم ــاء أم ــام
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،ال ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـرف إلــى
كيفية التعامل معها ،بعد انبهارها
ب ـه ــا ،ف ــي وقـ ــت ت ــواظ ــب ف ـي ــه اإلدارة
ّ
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى ت ـعــلــم «ف ــن اإلدارة»
وطــريـقــة التعامل مــع األحـ ــداث ،التي
تزداد صعوبة يومًا بعد يوم.
ً
ن ـهــار أم ــس ك ــان ح ــاف ــا بــالـتـحـلـيــات
الـتــي تـنــاولــت مــراســات تــرامــب االبــن
الـ ـت ــي تـ ـط ـ ّـرق ــت إل ـ ــى اإلعـ ـ ـ ـ ــداد ل ـل ـقــائــه
باملحامية الروسية .وقــد وصــل األمر
بالبعض إلى اإلشارة إلى أن ما جرى
الكشف عنه ليس سوى عنصر إلهاء،
وه ــو م ــا ذك ــرت ــه صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
بـ ــوسـ ــت» ،م ـع ـت ـب ــرة أن ـ ــه «ع ـ ـبـ ــارة عــن
مسدس لعبة ،يخفي الحقيقة».
مــا ذكــرتــه الصحيفة ت ـ ّ
ـردد فــي مجلة
«نيويوركر» بصيغة أخرى أكثر مكرًا،
حيث رأى جــون كاسيدي أن الرئيس
األميركي يبدو راضيًا عن «تــرك ابنه
يسقط» .كاسيدي أشار إلى أن «ترامب
االبــن ال يملك أي صفة رسمية ضمن
ح ـم ـلــة األب ،وه ـ ــو ل ـي ــس عـ ـضـ ـوًا فــي
إدارت ـ ـ ــه» ،مـضـيـفــا أن «س ــردي ــة الـبـيــت
األب ـ ـيـ ــض ال ـن ــاش ـئ ــة س ـت ـج ـع ـلــه ي ـبــدو
ً
ً
دخيال ،وشخصًا مستقال لديه صالت

الصلة بني املحامية الروسية ناتاليا
فيسيلنيتسكايا وجهات استخبارية
روسية ،وبالتالي دحض تصريحاتها
الـتــي تنفي صلتها بالكرملن .ووفــق
امل ــوق ــع األمـ ـي ــرك ــي« ،ت ـم ـل ــك امل ـحــام ـيــة
الــروسـيــة صــات بمسؤولني سابقني
في االستخبارات والجيش الروسيني،
وه ــو م ــا سـتـسـمـعــه لـجـنــة ال ـع ــدل في
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس مـ ــن ويـ ـلـ ـي ــام ب ـ ـ ـ ــروودر،
األسبوع املقبل» .وأشار «ديلي بيست»
إلى أن هذا األخير «هو ّ
ممول أميركي
ّ
حــقــق فــي الـفـســاد الــروســي على مدى
ّ
أكثر من عقد ،وسيتحدث أمام اللجنة
املذكورية عن صالت فيسيلنيتسكايا
بالحكومة الروسية ،بما فيها بأعضاء
كبار في وكالة االستخبارات التابعة
للقوات املسلحة الروسية ودائرة األمن
ّ
أساسيتان
االتحادية ،وهما وكالتان
في االستخبارات الروسية».
وب ــانـ ـتـ ـظ ــار امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ال ـت ـح ـل ـي ــات
والسيناريوات التي يبدو أن وتيرتها
س ـتــزداد ق ــوة فــي األي ــام املـقـبـلــة ،دافــع
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،أم ـ ــس ،ع ــن ابـنــه
ال ـب ـك ــر ،وكـ ـت ــب ع ـب ــر م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر»
أن ــه «ك ــان صــريـحــا ونــزي ـهــا وبــري ـئــا»،
مضيفًا أن «ه ــذه أكـبــر عملية تنكيل

سياسي في التاريخ .شيء محزن».
ويــأتــي كــام تــرامــب بعدما كــان نجله
قــد صـ ـ ّـرح ،فــي وق ــت مـتــأخــر مــن نهار
ال ـث ــاث ــاء ،ب ــأن ــه ل ــم ُي ـط ـلــع وال ـ ــده على
االجـتـمــاع عندما لــم يحصل على ّ
أي
معلومات من شأنها أن تلحق الضرر
ب ـك ـل ـي ـن ـتــون .وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع شـبـكــة
«فــوكــس ن ـيــوز» ،أك ــد أن ــه «ك ــان مجرد
ال شــيء .لم يكن هناك ما يقال» .لكنه
بدا كأنه ّ
أقر بارتكاب هفوة ،وقال« :في
ع ــودة إل ــى ال ـ ــوراء ،كـنــت عـلــى األرج ــح
س ــأتـ ـص ــرف ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـل ــف بـعــض
ال ـشــيء» ،مضيفًا« :بالنسبة لــي ،كان
ّ
األمر يتعلق بالحصول على معلومات
عــن املـنــافـســة ،كــانــت لديهم ربـمــا أدلــة
ملموسة حول كل القصص التي كنت
أسـمـعـهــا ،لــذلــك أردت االس ـت ـمــاع إلــى
ـض إلــى شــيء في
كــل ذل ــك ،لكنه لــم يـفـ ِ
الحقيقة».
كذلك ،صـ ّـرح املتحدث باسم الكرملن،
ديـ ـمـ ـت ــري بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف ،ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
ً
قــائــا« :سبق أن قلنا إننا لسنا على
علم بهذه القضية .لم نكن يومًا على
اتصال بهذه املحامية وليس لدينا ما
نقوله في هذا الشأن».
(األخبار)

ً
كان نهار أمس حافال بالتحليالت التي تناولت مراسالت ترامب االبن (أ ف ب)
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أفقيا

دونالد ترامب يدافع
عن نجله :كان صريحًا
ونزيهًا وبريئًا

 -1رئـيــس جـمـهــوريــة أمـيــركــي راح ــل –  -2منطقة صـحــراويــة قــاحـلــة مـتـنــازع عليها بني
أثيوبيا والصومال سكانها رعاة ُر ّحل – إسم موصول –  -3فقرة من معاهدة – لون أبيض
باألجنبية –  -4حفر البئر – خان ونقض العهد – سكان الصحاري –  -5خبز يابس – مادة
تدخل في صناعة املتفجرات –  -6حشرات تعيش تحت األرض وتسعى خــال الصيف
لجمع املؤن للشتاء – ُيستخرج من الشمندر – هر باألجنبية –  -7أحجيات – تحصل على
الشيء مجزومة –  -8عكسها سقي – ادرج امليت في الكفن – الحشرات التي تمتص دم
اإلنسان –  -9أحرف متشابهة – إله – ّ
سنور –  -10فنان وملحن كويتي شهير

عموديًا
ق ــوي ــة ،ل ــم ي ـكــن ي ـت ـح ـ ّـدث أو يـتـصـ ّـرف
بــال ـن ـيــابــة ع ــن وال ـ ــده أو ع ــن الـحـمـلــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،عـنــدمــا وافـ ــق عـلــى لـقــاء
املـحــامـيــة الــروس ـيــة» .ولـكــن كاسيدي
وضــع سيناريو في مقابل ذلــك يشير
ف ـيــه إل ــى أن ــه «ح ـتــى ل ــو تـمـكــن الـبـيــت
األبـيــض مــن إقـنــاع أي شخص بذلك،
ّ
ف ـس ـي ــواج ــه م ـش ـك ـلــة ض ـخ ـمــة تـتـعــلــق
ب ـح ـض ــور ب ـ ــول م ــان ــاف ــور ،الـ ـ ــذي ك ــان
مدير حملة ترامب االنتخابية ،اللقاء،
إضافة إلى صهره جارد كوشنر الذي
ي ـع ـ ّـد اآلن م ــن أق ـ ــرب م ـس ـت ـشــاريــه في
البيت األبيض».
موقع «ديلي بيست» ذهب ،من جهته،
إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـبـ ــاق ج ـل ـس ــة اس ـ ـت ـ ـمـ ــاع فــي
ال ـكــون ـغــرس سـتـتـمـحــور ح ــول إظـهــار

ّ
واتصل بالبرامكة له العديد من املؤلفات
 -1من علماء الكيمياء العرب عاش في الكوفة
ُ
ّ
ترجمت الى الالتينية واعتمد عليها علماء الغرب –  -2نبي ورد إسمه في القرآن – قناة
ضيقة تـنـســاب فيها مـيــاه الـسـطــح –  -3طـيــب الـعـيــش – أداة إسـتـثـنــاء – للتفسير – -4
متشابهان – تزوير في األمتحان – في البيضة –  -5خصم شديد – سالح قديم –  -6مدينة
تركية – إله مصري –  -7مختص بكل أنواع الفنون – مقياس أرضي – والدي –  -8تراب
الذهب – مرتفع من األرض –  -9ثرى – عاصمة تاجيكستان – ّ -10
رسام لبناني راحل ُولد
ّ
في غوسطا ودرس الفن في إيطاليا وإشتهر في رسم اللوحات الدينية

شروط اللعبة

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

حلول الشبكة السابقة
أفقيا
عموديًا
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مشاهير 2626
1

 -1بنغازي – صمت –  -2وهران – قورش –  -3رمس – دكار –  -4هايدن – كي –  -5سم – بق
وياك –  -6تيتو – ون – رو –  -7ال – مال – بيف –  -8ناغازاكي –  -9لن – ضرس – ّ
– ّ
نشك –
 -10يوليو  -جوري
 -1بورت ستانلي –  -2نهم – ميالنو –  -3غرسه –  -4ا ا – أبو ماضي –  -5زنديق – ازرو
–  -6كد – والس –  -7قانون –  -8صور – بينو –  -9مر – كاري – شر –  -10تشايكوفسكي

حل الشبكة 2625

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أديب ومؤلف موسوعات من العصر العباسي ( )1225 -1178من أصل رومــي .إشتغل
ُ
بالعلم وأكثر من دراسة األدب .أهم مؤلفاته كتاب « معجم البلدان « الذي ترجم وطبع
عدة مرات
 = 5+4+8+7+6حيوان بحري كبير ■  = 9+2+1+3ضد جلوس ■  = 10+11أنت باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ماري ستيوارت

الخميس  13تموز  2017العدد 3223

العالم

◄ وفيات ►

إيران

أداء واشنطن «النووي»
 ...يقلق الروس واألوروبيين
ّ
تـتــزايــد م ـخــاوف مختلف األط ــراف املــوقـعــة
عـلــى ّ االت ـف ــاق ال ـن ــووي مــن األداء األمـيــركــي
املـتـعــلــق بـهــذا امل ـلــف ،خـصــوصــا فــي الــوقــت
الذي ّ
تروج فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب
ل ـف ـكــرة «إعـ ـ ــادة مــراج ـعــة االت ـ ـفـ ــاق» .وفـيـمــا
نـقـلــت صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»
قلقًا أوروبيًا من املآالت التي قد تتجه إليها
األم ــور ،فقد قــال مساعد وزي ــر الخارجية
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،سـ ـي ــرغ ــي ريـ ــاب ـ ـكـ ــوف ،ل ــوك ــال ــة
«تسنيم» اإليرانية أمس ،إن أفعال واشنطن
تتناقض مع أصــل االتفاق النووي وروحــه،
مـشـيـرًا إل ــى أن «أم ـيــركــا جعلت مــن العالم
ره ـي ـنــة ب ـي ــده ــا ،بـمـمــاطـلـتـهــا ف ــي مــوضــوع
مراجعة السياسات حيال إيران».
وفيما أشار ريابكوف إلى املذكرة التي بعث
بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى
مـســؤولــة السياسة الـخــارجـيــة فــي االتـحــاد
األوروب ــي فيدريكا موغريني ،والتي تطرق
فيها إلى نقض أميركا لالتفاق النووي ،فقد
أكــد أن «أمـيــركــا ط ــوال فـتــرة تنفيذ االتـفــاق
ال ـن ــووي لــم تـعـمــل بـمـسـتــوى أق ــل مـ ّـمــا كــان
يتوقع منها وحسب ،بل إنها تعمل بشكل
يتعارض مع التزاماتها» .وأوضــح مساعد
وزير الخارجية الروسي أن «هناك سياسة
ردع مستمرة تنتهجها أمـيــركــا ،ال سيما
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـنــاش ـطــن االق ـت ـصــاديــن
واملاليني في العالم» .وقال« :حذرنا الواليات
املتحدة في ما يخص السعي أكثر لفرض

إرادت ـه ــا السياسية عـلــى إي ــران واآلخــريــن،
األمــر الــذي من شأنه تقويض البنية الكلية
ل ــات ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي» .وفـ ــي س ـي ــاق مـتـصــل،
ذك ــرت صحيفة «وول سـتــريــت جــورنــال»،
أول من أمس ،أن «الدبلوماسيني األوروبيني
يـعــربــون عــن قـلــق مـتــزايــد بـشــأن نـيــة إدارة
الرئيس األميركي تمديد مراجعتها لالتفاق
النووي ،ما ّ
يهدده من خالل الحد من الفوائد
ّ
االقتصادية املصممة لضمان امتثال إيران».
ووفق الصحيفة ،فإن املسؤولني األوروبيني
يعكفون على إبداء تفاؤلهم في العلن بشأن
بـقــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة كـجــزء مــن االت ـفــاق،
ّ
«يصرحون في السر عن قلق بشأن
ولكنهم
مآالت املراجعة األميركية» .وفي هذا اإلطار،
أوضـحــت الصحيفة أن هــؤالء «يـقــولــون إن
واشنطن تقدم القليل من الردود» ،مشيرين
ـاء واضــح
إلــى أنـهــا «لــم تـعـ ِـط أي تــاريــخ انـتـهـ ّ
ل ـل ـم ــراج ـع ــة ،ول ـ ــم ت ــوض ــح م ــن ي ــؤط ــر ه ــذه
العملية».
مــع ذل ــك ،يعتقد املـســؤولــون األوروب ـيــون أن
إدارة ترامب لن تتخلى عن االتفاق النووي،
ولكن العديد منهم يخافون من أن واشنطن
«ستبقيه قـيــد املــراج ـعــة امل ـت ـجــددة» .كــذلــك،
يـخــاف الدبلوماسيون األوروب ـي ــون مــن أنه
«في حال بقي االلتزام األميركي غير مؤكد،
فقد ت ـ ّ
ـرد إي ــران على ذلــك مــن خــال القيام
بانتهاكات محدودة».
(األخبار)

البرازيل

حكم «سياسي» يطاول دا سيلفا

تـســع س ـنــوات وس ـتــة أش ـهــر هــي فترة
ال ـس ـج ــن ال ـت ــي أن ــزل ــت ب ـح ــق الــرئ ـيــس
ال ـب ــرازي ـل ــي األس ـب ــق ل ــوي ــس ايـنــاسـيــو
لـ ــوال دا س ـي ـل ـفــا .ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر عــن
رئ ـيــس محكمة كــوريـتـيـبــا ،سيرجيو
مــورو ،بحق لــوال لن يكون الختام في
م ـس ــار ال ــدع ــوى ال ـق ـضــائ ـيــة املــرفــوعــة
ضد الرئيس اليساري ،بتهم «الفساد»
و«غسل األموال» ،إذ سيكون باإلمكان
استئنافه ،وهو طليق ،حسبما أوضح
فريق الدفاع.
وسـ ـي ــرك ــز م ـح ــام ــو ل ـ ـ ــوال ،فـ ــي امل ـس ــار
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى ،فـ ـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ،عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـع ـت ـب ــرون ــه
ان ـح ـيــازًا م ــن قـبــل ال ـقــاضــي سيرجيو
م ــورو ضــد الــرئـيــس ال ـي ـســاري ،وذلــك
ألس ـ ـبـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة .وك ـ ــان ال ـقــاض ــي
الـفــدرالــي ،فاليسني أوليفيرا ،قــد أمر
في كانون األول املاضي ،بإحالة لوال،
وابنه كالوديو لولينها ،على القضاء
للمحاكمة ،بتهمة التورط في التغطية
عـلــى «ج ــرائ ــم» األخ ـيــر ،وقـبــولــه رشـ ًـى
من مجموعات ضغط مختلفة ،لتأمني
مصالحها ومشاريعها الكبرى ،التي

ك ــان ــت ت ـن ـف ــذه ــا مل ـص ـل ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة
البرازيلية.
ومن بني االتهامات املوجهة إلى لوال،
ت ـل ـق ـيــه «رش ـ ـ ـ ــوة» ب ـق ـي ـمــة  3.7مــايــن
ريــاس ( 1.2مليون دوالر) ،على شكل
عـمـلـيــات تــرمـيــم قــامــت بـهــا مجموعة
«أواس ـ ـ ـ أس أي ـ ــه» ال ـه ـنــدس ـيــة لشقة
يملكها فــي أح ــد امل ـســابــح ،فــي مقابل
ت ـمــريــر ع ـق ــود ملـصـلـحـتـهــا م ــع شــركــة
«بتروباس» النفطية اململوكة للدولة.
وي ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،بـ ـحـ ـس ــب ال ـح ـك ــم
ال ـق ـضــائــي ،ع ــن «ص ـف ـقــات مـشـبــوهــة»
تــورط فيها لــوال خــال الفترة املمتدة
بــن ال ـعــامــن  2013و ،2015أي خــال
واليـ ـ ـ ـ ــة ح ـل ـي ـف ـت ــه ال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة دي ـل ـم ــا
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ،الـ ـ ـت ـ ــي ن ـ ـجـ ــح ال ـ ـي ـ ـمـ ــن فــي
إسقاطها دستوريًا ،واملجيء برئيس
م ــن ص ـف ــوف ــه ه ــو م ـي ـش ــال ت ــام ــر ،قـبــل
أشـهــر ،فــي مــا ُعـ ّـد «انـقــابــا دستوريًا»
على الحكم اليساري.
ويأتي الحكم على لوال في وقت حساس
جدًا للتيار اليساري في البرازيل ،الذي
يشكل لــوال رم ـزًا تاريخيًا لــهُ .
ويحسب
ّ
للرئيس البرازيلي األسبق الــذي تحول
إل ــى ايـقــونــة لـلـيـســار الــاتـيـنــي ،تنفيذه
برنامجًا يـســاريــا مـنـحــازًا إلــى مصلحة
الطبقات األكثر فقرًا في البرازيل ،وهو ما
أخرج مئات اآلالف من دائرة الفقر املدقع.
وب ـ ــرغ ـ ــم ك ـ ــل الـ ـشـ ـبـ ـه ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ــوم
ح ــول ــه ،وف ــري ـق ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ـم ــا فــي
ذلـ ــك روسـ ـي ــف ،فـ ــإن شـعـبـيـتــه ال ت ــزال
محافظة على زخمها ،وهــو ما أظهره
استطالع لـلــرأي ،نشر الشهر املاضي،
وأظ ـه ــر أن الــرئ ـيــس األس ـب ــق ،يتصدر
نـ ّـيــات التصويت بالنسبة إلــى الــدورة
األولى من االنتخابات الرئاسية العام
املقبل .ولذلك ،فقد اعتبر رئيس «حزب
ال ـع ـمــال» ،الـيـســانـتــو غليسي فــوفـمــان
أن الحكم على لوال «سياسي» ،مشددًا
على أنــه يستهدف منعه مــن الترشح
ل ـل ــرئ ــاس ــة ،ف ــي حـ ــال ف ـق ــدان ــه ال ـح ـقــوق
امل ــدن ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أو ع ـل ــى األق ــل
التأثير على سمعته االنتخابية.
(األخبار)
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الـ ـقـ ـي ــادة ال ـق ـط ــري ــة لـ ـح ــزب طـلـيـعــة
لبنان العربي االشتراكي
فرع الشهيد تحسني األطرش
ينعيان الى األمــة رفيق الشعب في
معاركه نائب طرابلس سابقًا
ن ــائ ــب األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـبـعــث
العربي االشتراكي
رئيس حــزب طليعة لبنان العربي
االشتراكي
املجاهد الكبير املناضل الدكتور
عبد املجيد الرافعي
ابــن املــرحــوم الشيخ محمد الطيب
الرافعي
زوجـ ـ ـت ـ ــه املـ ـن ــاضـ ـل ــة ل ـي ـل ــى زه ـ ــدي
بقسماطي
أش ـقــاؤه عـبــد الـكــريــم وخــالــد وعبد
ال ــرحـ ـم ــن وامل ـ ــرح ـ ــوم ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
الطيب الرافعي
شقيقاته يمن أرملة املرحوم وجيه
ال ــراف ـع ــي وسـ ـع ــاد زوج ـ ــة األس ـت ــاذ
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـشـ ـه ــال ونـ ـج ــا زوجـ ــة
املهندس عبد الغني ميقاتي
أش ـ ـقـ ــاء زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور مـحـمــد
فـ ـي ــاض دن ـ ـ ــدش وامل ـ ــرح ـ ــوم أس ـعــد
فـيــاض دنــدشــي وامل ــرح ــوم املختار
زهير بقسماطي
أوالد أش ـ ـقـ ــائـ ــه ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة زي ـن ــة
والدكتورة لينا وفدى ومنى ومايا
واملهندس محمد عــارف واملحامي
ح ـ ـسـ ــان وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس عـ ـب ــد ال ـك ــري ــم
وخبير التنمية الدولية عبد املجيد
وعلي طيب الرافعي
أوالد شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه س ـك ـي ـن ــة وه ـن ــا
وسـنـيــة ومصطفى الـشـهــال ونــدى
وامل ـه ـنــدس غ ـســان ونـبـيــل الــرافـعــي
واملهندس بسام وسلمى ميقاتي
ّ
ُيصلى على جثمانه الطاهر عقب
صـ ــاة ع ـص ــر الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس 19
شـ ــوال  1438هـ ــ .امل ــواف ــق  13تـمــوز
2017م .فـ ــي امل ـس ـج ــد امل ـن ـص ــوري
الكبير ويـ ــوارى فــي مــدفــن العائلة
في باب الرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل
الفقيد ،أبي سمراء.
تقبل التعازي للرجال والنساء في
الثاني والثالث في فندق كواليتي
ان – امل ـعــرض ،مــن الـســاعــة  11قبل
الظهر حتى األولى بعد الظهر ومن
ً
مساء.
الساعة  5عصرًا حتى 8
ولـلـنـســاء بــاقــي أيـ ــام األس ـب ــوع في
منزل الفقيد ،أبي سمراء من الساعة
 11قبل الظهر حتى  1:00بعد الظهر
ً
مساء.
ومن الساعة  5عصرًا حتى 8

طــرابـلــس وآل الـطـيــب الــرافـعــي وآل
البقسماطي وآل امليقاتي
ينعون الــى األمــة رفيق الشعب في
معاركه نائب طرابلس سابقًا
ن ــائ ــب األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـبـعــث
العربي االشتراكي
رئيس حــزب طليعة لبنان العربي
االشتراكي
املجاهد الكبير املناضل الدكتور
عبد املجيد الرافعي
ابــن املــرحــوم الشيخ محمد الطيب
الرافعي
زوجـ ـ ـت ـ ــه املـ ـن ــاضـ ـل ــة ل ـي ـل ــى زه ـ ــدي
بقسماطي
أش ـقــاؤه عـبــد الـكــريــم وخــالــد وعبد
ال ــرحـ ـم ــن وامل ـ ــرح ـ ــوم ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
الطيب الرافعي
شقيقاته يمن أرملة املرحوم وجيه
ال ــراف ـع ــي وسـ ـع ــاد زوج ـ ــة األس ـت ــاذ
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـشـ ـه ــال ونـ ـج ــا زوجـ ــة
املهندس عبد الغني ميقاتي
أش ـ ـقـ ــاء زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور مـحـمــد
فـ ـي ــاض دن ـ ـ ــدش وامل ـ ــرح ـ ــوم أس ـعــد
فـيــاض دنــدشــي وامل ــرح ــوم املختار
زهير بقسماطي
أوالد أش ـ ـقـ ــائـ ــه ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة زي ـن ــة
والدكتورة لينا وفدى ومنى ومايا
واملهندس محمد عــارف واملحامي
ح ـ ـسـ ــان وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس عـ ـب ــد ال ـك ــري ــم
وخبير التنمية الدولية عبد املجيد
وعلي طيب الرافعي
أوالد شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه س ـك ـي ـن ــة وه ـن ــا
وسـنـيــة ومصطفى الـشـهــال ونــدى
وامل ـه ـنــدس غ ـســان ونـبـيــل الــرافـعــي
واملهندس بسام وسلمى ميقاتي
ّ
ُيصلى على جثمانه الطاهر عقب
صـ ــاة ع ـص ــر الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس 19
ش ــوال  1438ه ــ .املــوافــق ل ــ 13تموز
2017م .فـ ــي امل ـس ـج ــد امل ـن ـص ــوري
الكبير ويـ ــوارى فــي مــدفــن العائلة
في باب الرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل
الفقيد ،أبي سمراء.
تقبل التعازي للرجال والنساء في
الثاني والثالث في فندق كواليتي
ان – امل ـعــرض ،مــن الـســاعــة  11قبل
الظهر حتى األولى بعد الظهر ومن
ً
مساء.
الساعة  5عصرًا حتى 8
ولـلـنـســاء بــاقــي أيـ ــام األس ـب ــوع في
منزل الفقيد ،أبي سمراء من الساعة
 11قبل الظهر حتى  1:00بعد الظهر
ً
مساء.
ومن الساعة  5عصرًا حتى 8

انتقلت الى رحمته تعالى
رنده أحمد سامح الخالدي
وال ــدتـ ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة ع ـن ـبــرة ســام
الخالدي
زوجها :املرحوم السفير ضياء الله
ال ـ ـف ـ ـتـ ــال نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
السورية سابقا
اوالدهـ ـ ـ ــا :ال ــدكـ ـت ــورة مل ـي ــاء زوج ـهــا
ال ــدك ـت ــور م ــوري ــس س ـع ــادة وأدي ــب
زوجته غدير الخطاب
اشقاؤها :املرحومة سالفة الدكتور
وليد
املــرحــوم الدكتور أســامــة والدكتور
طريف
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر
اليوم الخميس  13تموز  2017م في
مقام اإلمام األوزاعي
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـس ـبــت  14و 15ت ـمــوز ف ــي ن ــادي
خــري ـجــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة من
الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ح ـت ــى ال ـســاب ـعــة
مساء.

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب
يـنـعــون بـمــزيــد مــن االس ــف زميلهم
املأسوف عليه
النائب السابق الدكتور عبد املجيد
الرافعي
امل ـن ـت ـقــل الـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى امــس
االربعاء  ١٢تموز ٢٠١٧
انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة بارعة املرعبي
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم الــدك ـتــور سـعــدالـلــه
إسماعيل الخليل
وال ــده ــا امل ــرح ــوم ال ـن ــائ ــب الـســابــق
خالد بك عبد القادر املرعبي
وال ــدت ـه ــا ال ـح ــاج ــة امل ــرح ــوم ــة يمن
محمود علي باشا املرعبي
شقيقاها :املرحوم خلدون املرعبي،
زوج ـت ــه هــالــة الـحـصـنــي ،والـنــائــب
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق طـ ــال املــرع ـبــي،
زوجته وداد طرابلسي.
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا :ع ـ ــزه ،زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
م ـح ـمــد األسـ ـع ــد امل ــرعـ ـب ــي ،ول ـي ـلــى
وضـ ـ ـح ـ ــوك زوج ـ ـ ـ ــة ك ـ ـلـ ــود دوري ـ ـ ـ ــه،
وض ـ ـحـ ــى زوجـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم عـفـيــف
العريس ،وهزار زوجة غازي سالم.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس ١٣
تـمــوز فــي ن ــادي جمعية متخرجي
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت,
الحمرا ساحة الــورديــة من الساعة
الثانية حتى الساعة السابعة.
.اآلس ـ ـف ـ ــون :آل امل ــرع ـب ــي وال ـخ ـل ـيــل
والصباح ودوريــه وعريس وسالم
وحصني وطرابلسي وأنسباؤهم

◄ ذكرى ►
بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة
لوفاة املأسوف على صباها
مريام رضا سعادة
ُي ــرج ــى م ـ ّـم ــن ع ــرف ـه ــا وأح ـ ّـبـ ـه ــا أن
يذكرها بالخير ،وأن يهديها ثواب
الفاتحة ،أو يدعو
السورة املباركة
ّ
لها أن يكون مثواها الجنة.

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العامله االثيوبيه
Nazrit hailu wolde
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/956584
غادرت العامله االثيوبيه
Nejat oumer hussen
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/231616
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض العائد لترجمة نصوص بعض
دف ــات ــر ال ـش ــروط االداريـ ـ ــة لـ ــزوم مــديــريــة
الــدراســات ،موضوع استقصاء االسعار
رق ــم ث4د 5912/تــاريــخ  ،2017/6/5قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/8/11
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق
النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  6تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1314
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
ل ـش ــراء أع ـم ــدة خـشـبـيــة ط ــول  9م( .ع ــدد
 ،)300وذل ـ ــك وفـ ــق امل ــواصـ ـف ــات الـفـنـيــة
وال ـ ـشـ ــروط االداريـ ـ ـ ــة املـ ـح ــددة ف ــي دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول عـلــى
نـسـخــة ع ـنــه ل ـقــاء خـمـسـمــايــة ال ــف لـيــرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
فــي املصلحة االداري ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الــواقــع فيه  7آب  2017الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1318
تصحيح إعالن
ورد خطأ فــي نشر التبليغ الـصــادر عن
محكمة النبطية املــدنـيــة  /ع ـقــاري ،رقم
الــدعــوى  ، 2017/210املـنـشــور فــي عــدد
"األخـ ـ ـب ـ ــار" ت ــاري ــخ  ،2017/7/11كـلـمــة
"تعبيد" إنشاءات ،والصحيح أنها "بقيد"
إنشاءات ،فاقتضى التصويب.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :رومني
ـ ـ قـضــاء :النبطية ،على أس ــاس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــال ـثــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع

عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :شبعا
ـ ـ قضاء :حاصبيا ،على أســاس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــان ـيــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :صير
الغربية ـ ـ قـضــاء :النبطية ،على أســاس
التنزيل املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــال ـثــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :شقرا
ـ ـ قضاء :بنت جبيل ،على أساس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــان ـيــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال م ــائ ـي ــة (انـ ـ ـش ـ ــاء قـصــر
م ــائ ــي وت ـمــديــد خ ـط ــوط ج ــر) ف ــي ب ـلــدة:
الحلوسية ـ ـ قـضــاء :ص ــور ،على أســاس
التنزيل املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن

بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال مائية (انشاء قصر مائي
وتمديد خطوط جــر) فــي بـلــدة :صربا ـ ـ
ق ـض ــاء :الـنـبـطـيــة ،عـلــى أس ــاس الـتـنــزيــل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال مائية (انشاء خزان ارضي
وتمديد خطوط دفــع وجــر وتــوزيــع) في
بلدة :الحجة ـ ـ قضاء صيدا ،على أساس
التنزيل املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـغـ ـ ــال مـ ــائ ـ ـيـ ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
تبليغ قضائي
م ــن رئ ـي ــس مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل لـبـنــان
ال ــراب ـع ــة ف ــي ب ـع ـبــدا ال ـقــاضــي ري ــن مطر
تـ ـق ــدم امل ـس ـت ــدع ــي عـ ـ ــادل احـ ـم ــد مــاضــي
ب ــاالس ـت ــدع ــاء  2017/7509ي ـط ـلــب فـيــه
شطب اش ــارة دع ــوى بموجب استدعاء
مقدم ملحكمة بداية جبل لبنان  16كانون
ال ـثــانــي  1940امل ــدع ــي ان ـط ــوان منصور
صـهـيــون وامل ــدع ــى عـلـيـهــا ف ــري ــدة ع ــازار
مـ ــراد واشـ ـ ــارة اس ـت ــدع ــاء م ـق ــدم ملحكمة
صلح بعبدا تاريخ  1940/2/13املدعية
فريدة طراد املدعى عليه انطوان منصور
صـهـيــون جـهــة ال ــدع ــوى الـحـكــم بــاتـمــام
البناء واشــارة دعوى بموجب استدعاء
مـقــدم لـحــاكــم صـلــح بـعـبــدا  7آذار 1940
املدعي انطوان منصور صهيون املدعى

عليها فريدة طــراد جهة الدعوى الحكم
بتسجيل حــق انـتـفــاع لـلـعـقــار رق ــم 527
بـفـتــح ن ــاف ــذة عـلــى ال ـع ـقــار رق ــم  750عن
القسم  9من العقار رقم /750حارة حريك.
ك ــل م ــن ل ــه اع ـ ـتـ ــراض يـسـتـطـيــع ال ـت ـقــدم
ب ــه امـ ــام ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خ ــال مهلة
عشرون يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد مـهـلــة
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـش ــراء 15
فاصل ثالثي االقـطــاب نــوع خــارجــي 36
ك.ف .ـ ـ  400أمبير ،وذلك وفق املواصفات
الـفـنـيــة وال ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ مئتي وخمسون
ال ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة (ت ـض ــاف  )TVAمن
قـســم ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداريـ ـ ــة في
مــركــز ال ـشــركــة ف ــي ال ـب ـح ـصــاص م ــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ي ــوم
الخميس الواقع فيه  3آب  2017الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1343
إعالن إلى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـ ـ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املوافقة على اعفاء املشتركني باملياه في
اطار مشروع ري القاسمية ورأس العني
وم ـشــروع ري صـيــدا ـ ـ جــزيــن مــن غرامة
التأخير على رسوم وبدالت الري بنسبة
 %90شرط ان يسددوا ما يترتب عليهم
ق ـب ــل ت ــاري ــخ  2017/12/31ف ــي م ــراك ــز
املصلحة املحددة لدفع الرسوم (محطة
القاسمية ـ ـ مكتب صيدا ـ ـ مكتب لبعا).
املدير العام باالنابه
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس عادل حوماني
التكليف 1345
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل عن عام 2017
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة ال ـح ــدت ـ ـ ـ سـبـنـيــه ـ ـ
حــارة البطم عــن وضــع ج ــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2017قيد التحصيل عمال بنص املادة
 104م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم ( 88/60ق ــان ــون
الرسوم والـعــاوات البلدية وتعديالته)
ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املــادة  106من القانون
رقــم ( ،88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه) عـ ـل ــى امل ـك ـل ـفــن
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
ّ
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
البلدية وتعديالته) تفرض غرامة تأخير
وقدرها ( %2اثنان باملئة) عن كل شهر
تأخير عــن املـبــالــغ الـتــي لــم تـســدد خالل
امل ـه ـل ــة امل ـب ـي ـنــة ف ــي ال ـب ـن ــد األول أعـ ــاه،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الحدث في 2017/6/30
رئيس بلدية الحدت ـ ـ سبنيه ـ ـ حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف 1284
إعالن
عدد2017/9 :
إنذار

الخميس  13تموز  2017العدد 3223

إعالنات

ص ــادر عــن محكمة األم ــور املستعجلة ـ ـ
بيروت
ب ـتــاريــخ  ،2017/7/7ص ــدر ع ــن حـضــرة
قــاضــي األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة ف ــي ب ـيــروت
قــرار قضى بابالغ السيدة غــادة عاصي
التنير مجهول محل االقامة بدفع مبلغ
 /$4706/اربعة اآلف وسبعماية وستة
دوالرات أم ـي ــرك ـي ــة ع ــن املـ ــأجـ ــور ال ــذي
يشغله في العقار رقــم  3504/قسم /13
منطقة املزرعة العقارية ملك نوال محمد
طبارة.
وذلــك عــن الفترة املمتدة مــن 2015/1/1
ولـ ـغ ــاي ــة  2016/12/31وذلـ ـ ـ ــك ضـمــن
مهلة شهرين من إتمام اج ــراءات النشر
واللصق ،سندًا للمادة  /34/من قانون
اإليـ ـج ــارات االسـتـثـنــائــي ال ـجــديــد تحت
طائلة اسقاط الحق بالتمديد.
رئيس القلم
محمد دحروج
إعالن
صادر عن محكمة صور املدنية
ً
تدعو هذه املحكمة كال من علي ومحمد
أح ـمــد كـنـعــان لـلـحـضــور الـيـهــا السـتــام
اوراق ال ــدع ــوى رق ــم  2017/784املـقــامــة
بوجههما من املدعية مريم حبيب سليم
بـ ـم ــادة اس ـ ـتـ ــرداد م ــأج ــور وذلـ ـ ــك ضـمــن
أوق ــات الـ ــدوام الــرسـمــي وخ ــال عشرين
يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر ه ــذا االعـ ــان واال
يعتبر كــل تبليغ لهما فــي قلم املحكمة
قانونيًا.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
دعوة
موجهة الى الجمعية اللبنانية للتربية
والتعليم بشخص السيد عماد رمالوي
املجهولة املقام.
ان مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــارات فـ ـ ــي ب ـع ـب ــدا
بــرئــاســة ال ـقــاضــي م ـي ــراي م ــاك تــدعــوك
للحضور الــى الجلسة املـحــددة بتاريخ
 2017/10/16الساعة التاسعة صباحًا
ولتبلغ أوراق الــدعــوى رق ــم 2016/235
امل ـ ـقـ ــامـ ــة مـ ـ ــن بـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ـن ـ ـصـ ــور ورف ـ ــاق ـ ــه
وهـ ــي ب ـش ــأن الـ ـعـ ـق ــارات  /2310و2308
 /و /2309و  2/296م ــن مـنـطـقــة بــرج
الـبــراجـنــة .فينبغي حـضــورك أو ارســال
وكيل قانوني عنك واال ستتخذ بحقك
التدابير القانونية سندًا الحكام املادتني
 445و 463وما يليهما من قانون أ.م.م.
رئيسة الكتبة
فاطمة الزعرت
دعوة
موجهة الى ليندا عبدالله عكه املجهولة
املقام الـصــادر عن القاضي العقاري في
بعبدا.
بتاريخ  2017/3/23تـقــدم نــديــم طربيه
ب ــدع ــوى ض ــدك سـجـلــت بــرقــم 2017/26
يطلب فيها اعتبار الدين ساقطًا بمرور
الزمن العشري وتبعًا لذلك تقرير اسقاط
وترقني عقد التأمني وشطب اشارته عن
صحيفة العقار  599القرية بقرار معجل
التنفيذ نافذ على اصله.
ف ـي ـن ـب ـغــي ح ـ ـضـ ــورك ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
الس ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى واال ستتخذ
بحقك التدابير القانونية سندًا للمادة
 445وما يليها من أ.م.م.
الكاتب
لطفي عبدالله
إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة ،الناظرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سـيـلـفــر أب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن نــانـســي
القلعاني وزينب رباب ،تقدم املستدعيني
ال ـ ـيـ ــاس ودان ـ ـ ـ ــي بـ ـط ــرس بـ ــو غ ــاري ــوس
بواسطة وكليهما املحامي بيار القزي
بــاسـتــدعــاء سـجــل بــالــرقــم ،2015/1802

بــوجــه املستدعى ضــدهــا عدليتا فــارس
ل ـحــود امل ـجـهــولــة م ـحــل االق ــام ــة وبــوجــه
غـيــرهــا يـطـلـبــان فـيــه ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع من
الـعـقــار  2368مــزرعــة الـسـيــاد الـعـقــاريــة،
عـلــى امل ـس ـتــدعــى :ضــدهــا ال ـح ـضــور الــى
قلم املحكمة لتبلغ االستدعاء ،وفي حال
تـخـلـفـهــا ع ــن ال ـح ـضــور يـعـتـبــر التبليغ
ً
حاصال ويعد كل تبليغ اليها بواسطة
رئيس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
الـنـهــائــي مهلة املــاح ـظــات واالع ـت ــراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع باملعاملة 2015/359
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـن ــن في
 2017/7/24الساعة الثالثة بعد الظهر
س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا ش ــرك ــة دول ـف ــن
لتأجير الـسـيــارات ش.م.م .مــاركــة جيلي
 LCمـ ـ ــوديـ ـ ــل  2013رقـ ـ ـ ــم /412147م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــال ـبــة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ش ــرك ــة رس ــام ـن ــي اتــومــوت ـيــف
اندستريز ش.م.ل .وكيلها املحامي شارل
ال ـح ـلــو ال ـبــالــغ  $/1254/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/2000/واملـطــروحــة
بسعر  $/2000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها رسوم ميكانيك
منذ العام .2013
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الشركة في وطى عمارة
شلهوب ـ ـ صالة عرض مبنى الهيونداي
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الــى املنفذ عليه محمد غالب امهز
املجهول محل االقامة
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة  /409/أصـ ــول
محاكمات مدنية تخطركم دائــرة تنفيذ
بيروت بأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقــم  2009/1100ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا
ال ـي ـك ــم م ــن ش ــرك ــة س ـن ـت ـش ــوري م ــوت ــور
كومباني ش.م.ل .ناتجًا عن طلب تنفيذ
الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت
الغرفة الثانية ـ ـ قــرار  2008/104تاريخ
 2008/2/29املتضمن الزامك بدفع مبلغ
 /131.421.612/ل ـيــرة لـبـنــانـيــة رصـيــد
ال ــدي ــن امل ـط ــال ــب ب ــه ب ــاالض ــاف ــة لـلـفــوائــد
واللواحق.
وعليه ،تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا
بــأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وع ـلــى تعليق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار البالغة خمسة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هالل خليل
إعالن
إن محكمة االسـتـئـنــاف املــدن ـيــة الـغــرفــة
االول ـ ــى ف ــي ب ـع ـبــدا ال ـن ــاظ ــرة بــالــدعــاوى
ال ـع ـقــاريــة تــدعــو رف ـعــت ومـحـمــد وزيـنــة
شهاب للحضور شخصيًا أو من ينوب
عنهم قانونًا لتبلغ أوراق الدعوى املقامة
من علي وأحمد وقاسم وجعفر وايهاب
خـ ـض ــر ال ـ ـع ـ ـنـ ــان بـ ــوجـ ــه م ـح ـم ــد خ ـضــر
العنان وبوجهكم رقم اساس 2016/120
بـمــوضــوع ازالـ ــة ش ـيــوع فــي الـعـقــار رقــم
 1034من منطقة برج البراجنة واال صار
اب ــاغ ـك ــم ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس ال ـق ـلــم لحني

صدور القرار النهائي.
رئيس قلم محكمة استئناف جبل لبنان
تانيا زخور
اعالن قضائي
تــدعــو محكمة اجـ ــارات ب ـيــروت برئاسة
الـقــاضــي نــديــن مشموشي املــدعــى عليه
غـســان قــاســم الخطيب لـحـضــور جلسة
 2017/10/17واس ـت ــام اوراق الــدعــوى
 2016/1155واملـقــامــة مــن املــدعــن حسن
ج ـع ـف ــر جـ ــاسـ ــم عـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم ورفـ ــاقـ ــه
والــرام ـيــة ال ــى اس ـقــاط حــق املــدعــى عليه
مــن الـتـمــديــد الـقــانــونــي وال ــزام ــه بــاخــاء
املــأجــور الـكــائــن فــي املكتب رقــم  205من
العقار  /762/رأس بيروت.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب م ـص ـط ـفــى احـ ـم ــد ن ـع ـم ــه ملــوك ـل ـتــه
تـهــانــي حـبـيــب كـحـيــل ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  728الكفور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب واصـ ـ ـ ــف مـ ـحـ ـم ــود نـ ـ ـ ــادي ملــوك ـلــه
مصطفى سـعـيــد مـكــه ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  1571حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب خـلـيــل اح ـمــد فــرحــات ش ـهــادة قيد
بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار رقـ ــم  1490نبطية
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب عـ ــاء اح ـم ــد ح ــاي ــك مل ــورث ــه احـمــد
خ ـل ـيــل ح ــاي ــك شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  962عدشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت دالل م ـح ـم ــد زواوي ملــوكـلـتـهــا
فاطمه مصطفى طرابلسي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  102دير الزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت ح ـنــان قــاســم فـقـيــه ملــوكـلـهــا بنك
سوسيته جنرال في لبنان شهادة تأمني
بــدل ضائع لالقسام  3و 4و 5و 6و 7و8
و 10و 11و 12بلوك  Aمن العقار 4153
ح ـبــوش ولــاق ـســام  3و 4و 5و 6و 7و8
و 10بلوك  Bمن العقار  4153حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب علي حسني محمد وكيل احمد زين
العابدين بيرم احد ورثــة زين العابدين
ع ـل ــي ب ـي ــرم س ـن ــدي م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ضــائــع

للعقارين  190 ،160الوردانية.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب م ــاه ــر ف ــائ ــق ش ـب ـيــر وكـ ـي ــل عــزيــز
م ـي ـشــال م ـخ ــاي ــل طــرب ـيــه وك ـي ــل ج ــوزف
ميشال مخايل طربيه املدير العام لبنك
االعـتـمــاد اللبناني ش.م.ل .سند ملكية
ب ــدل ضــائــع ع ــن حـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــار 48
وادي ابو يوسف (تحديد اختياري).
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب اصالن اديب البعيني وكيل هشام
يوسف البعيني احد ورثة عباس فارس
ال ـب ـع ـي ـنــي سـ ـن ــدات م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
ل ـل ـع ـق ــارات  4031 ،4038 ،4033مــزرعــة
الشوف.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب زيــاد مـعــروف الصباغ وكيل بهاء
عاطف حماده احــد ورثــة عاطف فرحان
حـمــاده احــد ورثــة فــرحــان سليم حماده
سندي ملكية بدل ضائع للعقارين ،619
 620بعقلني.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب حـســن احـمــد الحلبي وكـيــل احمد
عـبــد الـحـلـيــم سـلـيـمــان ج ــاد اح ــد ورث ــة
عبد الحليم سليمان احمد جالد سندي
ملكية بدل ضائع للعقارين 1762 ،1761
الرميلة.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب املـحــامــي فيليب يــوســف معلوس
وكـ ـي ــل ضـ ـي ــاء ع ـب ــد الـ ـل ــه ع ـب ــد الـلـطـيــف
الـعـثـمــان (كــويـتـيــة) س ـنــدات ملكية بــدل
ضائع عــن حصتها فــي الـعـقــارات 1199
الـقـبــة وال ـع ـقــارات ،713 ،712 ،711 ،710
 ،789 ،725 ،721 ،720 ،719املنصورية
وع ــن امل ــرج و،831 ،826 ،824 ،811 ،32
 832شــان ـيــه و 1088 ،879ع ــن صــوفــر
و،2758 ،2753 ،2751 ،2750 ،2749 ،2748
،3712 ،3066 ،3036 ،2947 ،2762 ،2759
 3776و 3777بحمدون القرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
بالتكليف محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت داليا عبد العزيز بعاج بصفتها
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ال ـش ـخ ـص ـي ــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  10 /2289القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
بالتكليف محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ع ـلــي اسـ ــد م ـن ـصــور وك ـي ــل خليل
احـمــد حــركــه سـنــدات ملكية بــدل ضائع
للعقار  497 ،498 ،499تحويطة الغدير.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب فادي مصطفى قــدورة سند ملكية
بدل ضائع عن حصته في العقار 71 /14
حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري امل ـعــاون في
البقاع الغربي
ط ـل ــب ي ــوس ــف خ ـل ـي ــل ال ـص ـم ـي ـل ــي سـنــد
تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة مــوكــل
موكله علي سليمان الصميلي بالعقار
رقم  728غزه العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في البقاع
الغربي
ربى الدغيدي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1315
املـ ـنـ ـف ــذ :ال ـ ـيـ ــاس حـ ـن ــا شـ ـلـ ـه ــوب وك ـي ـلــه
املحامي داني الشيخ
املـنـفــذ عـلـيــه :ال ـيــاس هــانــري املـقــدســي ـ ـ
مجدليا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـب ــا رق ـ ــم  2012/216ت ــاري ــخ
ً
 2013/3/14تحصيال ملبلغ 2.256.000
ل.ل .عدا الرسوم والفوائد القانونية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
نـهــار الـثــاثــاء فــي  2017/7/25الساعة
ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا ،م ـن ـقــوالت امل ـن ـفــذ عليه
املنزلية الكائنة فــي بلدة مجدليا وهي
ع ـب ــارة ع ــن غــرفــة ج ـلــوس وغ ــرف ــة سـفــرة
وصالون وبــراد وغــاز وتلفزيون وثالث
غرف نوم.
ب ــدل ال ـت ـخ ـمــن 9300 :د.أ .ب ــدل ال ـط ــرح:
 5580د.أ.
على الراغب بالشراء الحضور الى مكان
وج ــود املـنـقــوالت فــي مـنــزل املـنـفــذ عليه
في مجدليا في املوعد املحدد مصحوبًا
بالثمن و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب عبدالرحمان عــواد ملوكلته عيشة
مصطفى عواد شهادات قيد بدل ضائع
للعقارات  195و 196و 197مراح السفيرة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ـب ــت نـ ـه ــا ون ـ ــاه ـ ــد وم ـ ــوف ـ ــق م ـح ـمــد
صيداوي سند تمليك بدل ضائع للعقار
 302امليناء .11
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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رياضة

ّ
نجوم وهميون في سوق البيع والشراء
الكرة العالمية

ّ
خضم سوق االنتقاالت ،وانطالقًا من
في
مزحة انتقال أحد الالعبين المغمورين
إلى برشلونة والتي انتشرت على مواقع
التواصل االجتماعي ،فإن تاريخ الكرة
يشهد بالفعل على العبين استخدموا
النصب واالحتيال لالنتقال إلى أبرز الفرق

كارلوس هنريكه
«أعظم العب لم
يلعب الكرة أبدًا»
(أرشيف)

حسن زين الدين
قبل أسـبــوع ،ضـ ّـجــت مــواقــع التواصل
االجتماعي بتغريدة لالعب إيرلندي
شمالي ُيدعى ريــان ماكلوغلني يلعب
في فريق أولــدهــام في الــدرجــة الثالثة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،يـظـهــر فـيـهــا وه ــو يحمل
قميص برشلونة اإلسباني في ملعب
«كــامــب نــو» مــع ع ـبــارة« :فـصــل جديد.
شـكـرًا لـكــم جميعًا عـلــى رســائـلـكــم ،أنــا
ّ
ـاد كـبـيــر مثل
أت ـطــلــع ل ـبــدايــاتــي ف ــي نـ ـ ٍ
برشلونة».
ه ـك ــذا بـ ــدا ال ـت ـف ــاج ــؤ ك ـب ـي ـرًا ملـشـجـعــي
«ال ـب ــرس ــا» وغ ـيــرهــم وح ـت ــى لــوســائــل
اإلعــام إزاء العــب غير معروف ينتقل
ّ
ف ـجــأة إل ــى بــرشـلــونــة ،لـيــتـضــح فــي ما
ب ـعــد أن امل ــوض ــوع بـ ّ
ـرم ـتــه ل ــم ي ـكــن إال
مــزحــة قــام بها هــذا الـشــاب ،حيث كان
فقط في زيــارة سياحية مللعب «كامب
نــو» وابـتــاع مــن هـنــاك قميص الـنــادي
الكاتالوني.
لكن إذا كــان ما حصل مع هــذا الالعب
ي ـنــدرج فــي إط ــار ال ـطــرائــف ،ف ــإن الـكــرة
تشهد على العبني انتقلوا بالفعل إلى
فــرق شهيرة بضروب احتيال ونصب
غـيــر مـسـبــوقــة انـطـلــت عـلــى مـســؤولــي
األندية ّ
ودونها تاريخ اللعبة.
ه ـ ــل سـ ـم ــع أح ـ ــدك ـ ــم بـ ــاسـ ــم كـ ــارلـ ـ ّـوس
ُ
ه ـنــري ـكــه؟ هـ ــذا «الـ ــاعـ ــب» ال ـ ــذي لــقــب
بـ ــ»الـ ـقـ ـيـ ـص ــر» ،نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ش ـب ـه ــه مــن
حـيــث الـبـنـيــة الـجـسـمــانـيــة بــأسـطــورة
أمل ــانـ ـي ــا ف ــرانـ ـت ــس بـ ـكـ ـنـ ـب ــاور ،ارتـ ـ ــدى
ق ـم ـصــان أن ــدي ــة عــري ـقــة ف ــي ال ـب ــرازي ــل
فـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات م ـث ــل ب ــوت ــاف ــوغ ــو
وفالمنغو وفلوميننسي وفاسكو دا
غــامــا ال ـتــي لـعــب فـيـهــا أش ـهــر الـنـجــوم
الذين مروا على الكرة البرازيلية ،لكنه
خالفهم تمامًا ُ
ووصــف «بأعظم العب
ك ــرة لــم يـلـعــب ال ـكــرة أب ـ ـدًا» ،حـيــث كــان
يقضي فــي كــل مــن هــذه الـفــرق فـتــرة 3
أشهر ،رغم أنه لم يكن يجيد ركل الكرة
على اإلط ــاق بــل كــان يستغل عالقته
بــاع ـبــن بــرازي ـل ـيــن م ـش ـهــوريــن مثل
ريـكــاردو روشــا وريناتو غاوتشو من
أجــل أن يقنعهم باالنتقال إلــى فرقهم

لفترة ثــاثــة أشـهــر كــاخـتـبــار ،كما أنه
نجح بنصبه في االنتقال إلــى فرنسا
مع أجاكسيو.
وعندما كان «القيصر البرازيلي» يحط
رحاله في الفريق ،فإنه كان يحاول أن
يحظى بالشعبية فيه من خالل تنظيم
ال ـح ـف ــات ،وك ـ ــان ي ــوه ــم زمـ ـ ــاءه بــأنــه
يتقن العديد من اللغات وبأنه يجري
مـحــادثــات مــع فــرق خــارجـيــة ويرفض

كارلوس هنريكه وعلي
ّ
ديا تمكنا من «الضحك»
على أبرز األندية

ع ــروض ـه ــا وذلـ ـ ــك م ــن أج ـ ــل أن ت ـ ــزداد
قيمته في النادي والثقة به.
ولكي ال تنكشف خدعة هذا «الالعب»،
فــإنــه كــان يـ ّـدعــي اإلصــابــة فــي الحصة
ال ـتــدري ـب ـيــة ح ـتــى ي ـغ ـيــب أط ـ ــول فـتــرة
ممكنة.
الـطــريــف أن ــه فــي إح ــدى امل ــرات عندما
كــان هنريكه في صفوف فريق بانغو
وي ـت ـمــاث ــل إلـ ــى ال ـش ـف ــاء م ــن إص ــاب ـت ــه،

فاجأه املــدرب بوضع اسمه في قائمة
الفريق للمباراة .وأثناءها ،طلب منه أن
يقوم بعملية اإلحماء ،لكن «القيصر»
بــدهــائــه لـجــأ إل ــى حيلة جــديــدة حيث
ات ـج ــه إل ــى ج ـمــاه ـيــر ال ـف ــريــق الـخـصــم
وقــام بتوجيه األلـفــاظ النابية لها ،ما
دفع الحكم إلى طرده.
املزيفة التي حصل
ونظرًا إلى الشهرة
ّ
ع ـل ـي ـهــا ،ف ــإن ه ـنــري ـكــه وق ـ ــع ع ـلــى عقد
مــع إح ــدى ال ـشــركــات لـتـصــويــر قصته
الفريدة مــن نوعها ،أمــا فــي  2018فإن
الصحافي روب سميث سيصدر كتابًا
عن سيرته بعنوان« :القيصر :الالعب
األعظم الذي لم يلعب كرة القدم أبدًا».
ً
مـهــا ،فــإن «الـقـيـصــر» ليس «الــاعــب»
املخادع األشهر في الكرة ،بل إن العبًا
م ــن ال ـسـن ـغــال يــدعــى عـلــي دي ــا يـفــوقــه
نصبًا ،وقد تمكن من اللعب في الدوري
اإلنكليزي املمتاز قبل  21عامًا بسن 31
عامًا رغم مستواه املتدني.
ق ـص ــة هـ ــذا ال ــاع ــب ب ـ ــدأت ح ــن تـلـقــى
م ــدرب ســاوثـمـبـتــون حـيـنـهــا ،غــراهــام
ً
س ــون ـي ــس ،ات ـ ـصـ ــاال هــات ـف ـيــا م ــن أح ــد
َ
األشخاص قال له بأنه من ِقبل النجم
الليبيري السابق جورج وياه الحاصل
ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة عـلــى ال ـك ــرة الــذهـبـيــة،
حيث عــرض عليه تجربة ديــا وأخبره
بأنه قريب وياه.
وبالفعل ،فإن ديا انتقل إلى االختبار مع
ساوثمبتون حيث كان مدعوًا لخوض
مـبــاراة تجريبية ،بيد أن الحظ أنقذه
بإلغائها ،ما فتح له الباب للمشاركة
فــي «الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ» بـعــدمــا ضــربــت
اإلصابات مهاجمي ساوثمبتون قبل
املـ ـب ــاراة أمـ ــام ل ـيــدز يــونــاي ـتــد ،م ــا دفــع
ســونـيــس إل ــى اس ـتــدعــائــه للتشكيلة.
وبــدأت الفضيحة الكبرى فــي الدقيقة
 32عندما أصيب العب الفريق مات لو
تيسييه ،ما اضطر سونيس إلى إقحام
ديا ،حيث شارك لـ  53دقيقة لم يلمس
فيها الكرة أبدًا ،مقدمًا ً
أداء كارثيًا ،ما
دفع النادي إلى أن يفسخ عقده سريعًا
بعدما احـتــل عناوين صحف إنكلترا
كـ»أسوأ العب وأكبر خدعة في تاريخ
الدوري اإلنكليزي».

سوق االنتقاالت

داني ألفيش يختار ألوان باريس سان جيرمان

الفيش مستعرضًا قميص سان جيرمان (أ ف ب)

كما كان متوقعًا ،تعاقد باريس سان
جيرمان الفرنسي مع العب يوفنتوس
بطل ايطاليا البرازيلي دانــي ألفيش
في عقد يمتد حتى سنة .2019
وف ـســخ أل ـف ـيــش ( 34ع ــام ــا) ع ـقــده مع
ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي فـ ــي ح ــزي ــران
املاضي ،وسط تقارير ّ
رجحت انتقاله
ال ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي االن ـك ـل ـي ــزي
لـلـعــب ت ـحــت إش ـ ــراف م ــدرب ــه الـســابــق
ف ــي ب ــرش ـل ــون ــة االسـ ـب ــان ــي جــوس ـيــب
غوارديوال.
وقــال ألفيش فــي بيان نشره املوقع
االل ـك ـت ــرون ــي لـ ـلـ ـن ــادي« :أن ـ ــا سـعـيــد
للغاية باالنتقال إلى سان جيرمان.
ملست في األعــوام األخيرة من بعيد
مــدى نمو الـنــادي ال ــذي أصـبــح قوة

على الساحة األوروبية».
وبرز أمس أيضًا إعالن أتلتيكو مدريد
اإلسباني تعاقده مــع العــب اشبيلية
الدولي فيكتور ماشني «فيتولو» ملدة
خـمــس س ـن ــوات ،رغ ــم إيـقــافــه مــن قبل
االتحاد الدولي لكرة القدم عن إجراء
أي ت ـعــاقــدات خ ــال ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
الصيفية.
وكشفت صحيفة «مــاركــا» االسبانية
أن أت ـل ـت ـي ـكــو وافـ ـ ــق ع ـل ــى دفـ ــع الـبـنــد
الجزائي في عقد فيتولو مع إشبيلية
والبالغ  37.5مليون يورو.
وسينتقل فيتولو الفائز مــع النادي
األندلسي بـ»يوروبا ليغ» ،على سبيل
اإلعــارة لستة أشهر ،إلى الس باملاس
قبل االنضمام إلى أتلتيكو في كانون

الثاني  2018بعد انتهاء فترة إيقاف
نــادي العاصمة عن إتمام التعاقدات
ملخالفته القوانني املتعلقة بالتعاقد
مع الالعبني الناشئني.
بـ ـ ــدوره ،ان ـت ـقــل ن ـجــم ب ــاي ــرن ميونيخ
األملــانــي الـبــرازيـلــي دوغ ــاس كوستا
ال ــى ص ـفــوف يــوفـنـتــوس عـلــى سبيل
اإلعارة.
ووصـ ــل كــوسـتــا إل ــى مــديـنــة تــوريـنــو
اإلي ـط ــال ـي ــة ،ل ـل ـخ ـضــوع لـلـفـحــوصــات
الطبية مــن أجــل إتـمــام الصفقة التي
ّ
ستكلف حـســب الـصـحــافــة اإليطالية
 6مــايــن و 850أل ــف دوالر ،لصالح
بايرن ،مقابل الحصول على خدمات
الدولي البرازيلي ملدة عام على سبيل
اإلعارة.

وفـ ـ ـ ــي إسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــع مـ ـ ــدرب
برشلونة الجديد إرنستو فالفيردي
مـ ـ ــع املـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ج ــوس ـي ــب
سيغورا ،في حضور عضو مجلس
اإلدارة أرب ــان ــو أورت ـي ـغ ــا ألول مــرة
منذ تولي سيغورا منصبه الجديد،
وذلـ ـ ـ ــك لـ ـتـ ـح ــدي ــد خ ــريـ ـط ــة ال ـ ـنـ ــادي
الكاتالوني في سوق االنتقاالت.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورت»
اإلس ـب ــان ـي ــة أن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـثــاثــي
أسفر عن رفض برشلونة فكرة ضم
العـ ــب أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي هـكـتــور
بيليرين ،كما أنــه قــرر املـضــي قدمًا
في صفقة انضمام العب غوانغجو
إيـ ـفـ ــرغـ ــرانـ ــد ال ـص ـي ـن ــي الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
باولينيو.
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أصداء عالمية

بطولة ويمبلدون بال بطلها
َّ
ودع الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي أنـ ـ ـ ــدي مـ ـ ـ ــوراي،
امل ـص ـن ــف أول ،ب ـط ــول ــة وي ـم ـب ـل ــدون
اإلنـكـلـيــزيــة ،ثــالـثــة الـبـطــوالت األرب ــع
الكبرى في كرة املضرب وخسر لقبه
بعدما سقط في الــدور ربع النهائي
أمــام األميركي ســام كويري بنتيجة
 1-6 7-6 ،4-6 ،6-3و.1-6
وفشل مــوراي ( 30عامًا) الــذي أحرز
لقب ويمبلدون عامي  2013و،2016
في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة
 22ف ــي ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى «غ ــران ــد
س ــام» ،علمًا بــأنــه أح ــرز لقبه األول
فـيـهــا ف ــي ب ـطــولــة فــاش ـي ـنــغ م ـيــدوز
األميركية عام .2012
أمــا كــويــري ( 29عــامــا) ،فبلغ نصف
ن ـه ــائ ــي إحـ ـ ــدى الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـك ـبــرى
لـلـمــرة األولـ ــى فــي  42م ـشــاركــة ،كما
ب ــات أول أم ـيــركــي يـبـلــغ ه ــذا ال ــدور
منذ اندي روديك الذي بلغ عام 2009
ال ــدور النهائي للبطولة االنكليزية
املقامة على املالعب العشبية لنادي
عموم انكلترا.
وهذا هو الفوز الثاني لكويري على
مــوراي في تسع مواجهات بينهما،

م ــا ُي ـعــد م ـفــاجــأة ف ـعــل مـثـلـهــا ال ـعــام
املــاضــي حــن أخــرج الصربي نوفاك
ديوكوفيتش حامل اللقب ،من الدور
الثالث لويمبلدون.
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة ،ب ــات مـ ــوراي مـهــددًا

بـفـقــدان املــركــز األول فــي التصنيف
العاملي لالعبني املحترفني ملصلحة
ديوكوفيتش في حال نجاح األخير
بإحراز لقبه الرابع في ويمبلدون.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أن ـ ـهـ ــى الـ ـ ـك ـ ــروات ـ ــي م ــاري ــن

بات كويري أول أميركي يبلغ نصف النهائي منذ روديك عام ( 2009أ ف ب)

مداهمة يخت رونالدو...
سيليتش املـصـنــف ســابـعــا مغامرة
جـيــل مــولــر مــن لــوكـسـمـبــور ،وتــأهــل
ال ــى ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ل ـل ـمــرة األول ــى
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ب ـعــدمــا ف ــاز عـلـيــه في
رب ــع الـنـهــائــي  6-3و 6-7و 5-7و7-5
و .1-6ويـعــد سيليتش أول كــرواتــي
يبلغ نصف النهائي في ويمبلدون
منذ ماريو انسيتش في  .2004كما
أن ال ـك ــروات ــي يـتـفــوق عـلــى منافسه
بفوزه باملباريات األربع التي جمعت
بينهما ،ثــاث منها فــي ويمبلدون
أعـ ــوام  2009و 2012و .2015كــذلــك،
بــات السويسري روجيه فيديرر في
الـ ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ب ـعــد تغلبه
ع ـل ــى الـ ـكـ ـن ــدي م ـي ـل ــوش راون ـي ـت ــش
ً
سادسا  4-6و 2-6و.6-7
املصنف
ول ـ ــم ي ـخ ـســر ف ـي ــدي ــرر أي مـجـمــوعــة
في بطولة هــذا الـعــام ،وبــات املرشح
ً
األوف ـ ـ ـ ــر حـ ــظـ ــا ل ـن ـي ــل الـ ـلـ ـق ــب ل ـل ـمــرة
الـثــامـنــة خــاصــة بـعــد خـ ــروج حــامــل
اللقب موراي.
وس ـي ـل ـت ـقــي فـ ـي ــدي ــرر مـ ــع الـتـشـيـكــي
توماس برديتش املصنف  11عامليًا
في الدور املقبل.

السلة اللبنانية

استضافة بطولة آسيا بين الهواجس والتطمينات
عبد القادر سعد
وضــع رئيس االتحاد اللبناني لكرة
السلة بـيــار كاخيا الـكــرة فــي «سلة»
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وال ـ ـشـ ــركـ ــات
الراعية حني أعلن صراحة أن اتحاده
يعتمد على الجمهور والرعاة لتأمني
موازنة استضافة بطولة آسيا لكرة
السلة الشهر املقبل 2.7 .إلى  3ماليني
دوالر س ـت ـك ــون ك ـل ـفــة االس ـت ـض ــاف ــة،
حيث لجأ اتـحــاد اللعبة الــى الخطة
«ب» لتأمني التمويل بعد فشل الخطة
«أ» والتي ترتكز على الحصول على
مساعدة من الدولة بقيمة  2.7مليون
دوالر .فـشــل ال ي ــزال كــاخـيــا وبعض
املـســؤولــن فــي االت ـحــاد يــأمـلــون بأن
يتحول الى تمويل متأخر« .لم نفقد
األمــل بعد بالحصول على املساعدة

م ـ ــن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» ي ـ ـقـ ــول ك ــاخـ ـي ــا خ ــال
املؤتمر الصحافي الــذي عقده أمس
في مقر االتحاد للحديث عن البطولة
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة .م ـ ــام ـ ــح وجـ ـ ـ ــه رئـ ـي ــس
االتـحــاد ال تشعرك بــالــراحــة ،يمكنك
أن ت ـق ــرأ ال ـق ـلــق ع ـلــى وج ـه ــه نتيجة
املسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتقه.
لكن كالمه يوحي بالكثير من الثقة.
صحيح أنه كالم أشبه بشراء «سمك
ف ــي ال ـب ـح ــر» ،لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت عينه
يـجـعـلــك تـشـعــر ب ــأن ال ـح ـصــول على
ّ
هــذا «السمك» مــؤكــد .ال ينكر كاخيا
أن اسـتـضــافــة الـبـطــولــة دون تمويل
مــن الــدولــة مـغــامــرة« ،لكنها مغامرة
محسوبة .وحني يفوز لبنان باللقب
اآلس ـ ـيـ ــوي ،س ـي ـك ــون املـ ـ ـ ــردود امل ــال ــي
كبيرًا عبر الشركات التي ستتهافت
لالستثمار في اللعبة .يتم صرف 15

مـلـيــون دوالر سـنــويــا ف ــي لـعـبــة كــرة
السلة ،لكن اللعبة أصبحت مستنزفة
اقتصاديًا ،وبالتالي يحتاج املجتمع
االق ـت ـص ــادي الـ ــى هـ ــزة ك ــي تستفيد
ال ـل ـع ـبــة .ل ـســت قـلـقــا م ــن أن النتيجة
س ـت ـكــون ب ــإغ ــراق االتـ ـح ــاد والـلـعـبــة
بــالــديــون .فنحن نعرف مــاذا نفعل».
كــام يتوافق مع دردشــة جانبية مع
نــائــب كاخيا عضو اللجنة اإلداري ــة
رام ــي ف ــواز .األخـيــر يـبــدو واثـقــا جدًا
مـ ــن ن ـ ـجـ ــاح ال ـ ـحـ ــدث وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـلــى
ت ــأم ــن ق ـســم كـبـيــر م ــن امل ــوازن ــة عبر
بيع التذاكر ،وخصوصًا للمؤسسات
وجـلــب رع ــاة للبطولة .ه ــذه الـتــذاكــر
ال ـت ــي س ـي ـتــم ط ــرح ـه ــا ب ـ ــدءًا م ــن ي ــوم
السبت للبيع وهــي ستكون موزعة
ع ـلــى ث ــاث ف ـئ ــات :VIP :وأس ـعــارهــا
ت ـت ــراوح ب ــن امل ـئــة دوالر والـسـبـعــن

دوالرًا ،ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى :خـمـســن
دوالرًا ،والبطاقات العادية بعشرين
ألـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة .وه ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــاق ــة ت ـك ــون
ملباريات يــوم كامل (أرب ــع مباريات)
مـ ــع إم ـك ــان ـي ــة الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن امل ـل ـعــب
والعودة إليه .بيع البطاقات سيكون
محصورًا بمراكز معينة ،اضافة الى
شرائها عبر «اإلنترنت» مع إمكانية
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـي ـض ــات عـلــى
السعر فــي حــال شرائها فــي املرحلة
األولـ ـ ــى م ــن ال ـب ـي ــع ،أي أي ـ ــام الـسـبــت
واألح ـ ـ ــد واالث ـ ـنـ ــن امل ـق ـب ـل ــة .وه ـنــالــك
«ب ــاق ــة ت ــذاك ــر ل ـل ـعــائــات» .وف ــي حــال
ن ـجــاح ه ــذا ال ـن ـظــام ،سـيـتــم اعـتـمــاده
في بطولة لبنان املوسم املقبل وفي
ت ـص ـف ـي ــات ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم .وك ـشــف
كاخيا أن البطاقات لن تكون متوفرة
على أبواب امللعب.

الكرة اللبنانية

افتتاح ناري للدوري بين النجمة والعهد
شـهــد مـقــر االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة
الـ ـق ــدم ع ـم ـل ـيــة س ـح ــب ق ــرع ــة كــأســي
النخبة والتحدي اضافة الى بطولة
ال ـ ـ ــدوري ل ـل ــدرج ــة االولـ ـ ــى لـلـمــوســم
املقبل .2018-2017
فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـخ ـ ـبـ ــة ،ض ـ ـمـ ــت املـ ـجـ ـم ــوع ــة
االولـ ـ ــى ال ـع ـه ــد والـ ـصـ ـف ــاء وال ـس ــام
زغرتا ،فيما ضمت الثانية األنصار
والنجمة والنبي شيت.
ّ
وفـ ــي كـ ــأس ال ـت ـح ــدي حـ ــل ال ـش ـبــاب
العربي والتضامن صور والراسينغ
ف ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وض ـم ــت
ال ـثــان ـيــة االص ـ ــاح ال ـب ــرج الـشـمــالــي
واالخاء االهلي عاليه وطرابلس.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،أوقـ ـع ــت
القرعة النجمة والعهد في مواجهة
نارية في افتتاح مباريات االسبوع
االول مــن الـ ــدوري ،فيما سيتواجه
ال ـن ـب ــي ش ـي ــت م ــع ال ـت ـض ــام ــن ص ــور
والـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ م ـ ــع االخ ـ ـ ـ ـ ــاء االهـ ـل ــي
عــالـيــه وال ـص ـفــاء مــع ال ـســام زغــرتــا
وطــراب ـلــس مــع االن ـص ــار واالص ــاح
البرج الشمالي مع الشباب العربي
في باقي املباريات.
أمـ ـ ــا «دربـ ـ ـ ـ ــي» ال ـن ـج ـم ــة واألن ـ ـصـ ــار
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فـسـيـكــون فــي األس ـب ــوع ال ـثــالــث ،في
حـ ــن يـ ــواجـ ــه ال ـع ـه ــد األنـ ـ ـص ـ ــار فــي
األسبوع الخامس.
ّ
تحول تكريم النجم
من جهة أخرى،
ال ـل ـب ـنــانــي  -األمل ــان ــي أمـ ــن يــونــس،
والـ ـ ــذي أق ــام ــه رئ ـي ــس ن ـ ــادي الـعـهــد

تميم سليمان في دارته ،الى فرصة
للقاء أهل اللعبة خالل فترة الراحة
الصيفية .والــافــت أن الـحـضــور لم
يـقـتـصــر ع ـلــى امل ـع ـن ـيــن بـلـعـبــة كــرة
القدم ،إذ إن وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش كــان حاضرًا والوزير

ال ـســابــق أكـ ــرم شـهـيــب ك ــان حــاض ـرًا
أي ـضــا ،مــع حـضــور الف ــت ألم ــن عــام
ن ــادي النجمة سعد الــديــن عيتاني
ال ـ ــذي بـ ــدا وك ــأن ــه ف ــي ب ـي ـتــه نـتـيـجــة
الترحيب والحفاوة اللذين لقيهما
من صاحب الدعوة الذي شدد على
ذلـ ـ ــك ،وك ــذل ــك م ــن أمـ ــن س ــر ال ـع ـهــد
محمد عاصي.
وك ــان ــت لـسـلـيـمــان كـلـمــة مـخـتـصــرة
ف ــي امل ـنــاس ـبــة ،أك ــد فـيـهــا أن يــونــس
هـ ــو فـ ـخ ــر لـ ـك ــل لـ ـبـ ـن ــان ،وقـ ـ ــد نـجــح
فـ ــي أن ي ـن ـق ــل ص ـ ـ ــورة مـ ـش ـ ّـرف ــة عــن
ل ـب ـنــان ال ــى ال ـعــالــم م ــن خ ــال تــألـقــه
ّ
وتميزه في املالعب األوروبـيــة ،الى
أن ت ـم ـكــن أخـ ـيـ ـرًا م ــن أن ي ـك ــون بــن
ع ـن ــاص ــر امل ـن ـت ـخــب االملـ ــانـ ــي ال ـفــائــز
ب ـك ــأس ال ـ ـقـ ــارات ،مـتـمـنـيــا ل ــه املــزيــد
مــن التوفيق والـنـجــاح فــي مسيرته
الكروية.
ب ـ ــدوره ش ـك ــر ال ــاع ــب أمـ ــن يــونــس
سليمان على هــذه اللفته الكريمة،
وك ــل م ــن دع ـمــه وس ــان ــده ،وأك ــد أنــه
كان سعيدًا جدًا في الفترة القصيرة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــاهـ ــا ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـع ــد
مشاركته مع املنتخب االملاني.

دهمت سلطات الضرائب الجمركية اإلسبانية
نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو
رونالدو في يخته خالل قضائه عطلة مع
عائلته وأصدقائه ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«أبوال» البرتغالية .ونشرت الصحيفة املذكورة
صورًا لثالثة عناصر أمنيني مسلحني
يفتشون يخت «سي آر  »7بعد عودته إليه
عقب تناوله الغداء في أحد املطاعم مع عائلته.
ووصلت الدورية األمنية على منت مركب
ضخم لتفتيش اليخت املستأجر من قبل
«الدون» .وأكدت الصحيفة أن رونالدو ظل
داخل اليخت وتولى أحد أفراد عائلته أمر
استقبال العناصر األمنيني.

...ووكيل أعماله مشتبه فيه
خضعت شركة «جستيفوت» التي يملكها
وكيل األعمال النافذ في عالم كرة القدم
البرتغالي جورجي منديش لتدقيق في
حساباتها من قبل مصلحة الضرائب
البرتغالية ،وذلك بعد أسبوعني من مثول
مالكها أمام محكمة اسبانية التهامه في
قضية للتهرب الضريبي .وقال مصدر في
السلطة البرتغالية املعتمدة لصحيفة «جورنال
دو نوتيسياس» التي كشفت الخبر ،من دون
االشارة الى اتهامات محددة« :كل ما له عالقة
بمنديش هو محل شبهة».

برشلونة يبدأ تمارينه بال
ميسي ونيمار
بدأ أول تمارين برشلونة اإلسباني استعدادًا
للموسم الجديد تحت إشراف مدربه الجديد
ّ
ً
إرنستو فالفيردي الذي حل بدال من لويس
انريكه في نهاية املوسم املنصرم ،وفي
غياب العبني بارزين يتقدمهم نجم الفريق
األرجنتيني ليونيل ميسي .وأعلن النادي
الكاتالوني أن العبيه خضعوا لفحوص طبية،
قبل أن يخوضوا التمرين األول .وشملت
الغيابات ،إضافة إلى ميسي ،شريكه في خط
الهجوم البرازيلي نيمار ،وقلب الدفاع جيرارد
بيكيه املوجودين في اليابان ضمن رحلة
ترويجية.

مالودا يدافع عن منتخبين!
انتهت املباراة بني منتخبي غويانا الفرنسية
وهندوراس بالتعادل السلبي  0-0في الجولة
الثانية للمجموعة االولى ضمن الكأس الذهبية
لكرة القدم ملنطقة الكونكاكاف (أميركا
الشمالية والوسطى والكاريبي) املقامة في
الواليات املتحدة حتى  26تموز .لكن نقطة
غويانا األولى في البطولة قد ال تحتسب
وتتحول الى هزيمة  3-0بسبب تحديها اتحاد
الكونكاكاف وإصرارها على إشراك الدولي
الفرنسي السابق فلوران مالودا.
وكانت مشاركة مالودا ( 37عامًا) موضوع
جدل بني اتحاد غويانا والكونكاكاف ألنه
دافع عن ألوان فرنسا في  80مباراة دولية ،وال
يستطيع نظريًا أن يمثل أي دولة أخرى وفق
قواعد وقوانني «الفيفا».
ّ
لكن «الفيفا» ،وألنه ال يعترف بغويانا ،رد على
طلب الكونكاكاف بالتدخل بأن املسألة خارج
إطار صالحيته ،ويعود لالتحاد منظم البطولة
ّ
بت املوضوع.
أما في املباراة الثانية ضمن نفس املجموعة،
فتعادل منتخبا كندا وكوستاريكا .1-1
وافتتح الناشئ ألفونسو ديفيس ( 16عامًا)
التسجيل لكندا ( ،)26وعادل فرانشيسكو
كالفو لكوستاريكا (.)42
وتتصدر كندا الترتيب برصيد  4نقاط بفارق
األهداف أمام كوستاريكا.
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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

دعوة للرقص على نغمات اللون في «غاليري أجيال»

أسامة بعلبكي ...بيروت
نجح في تكوين لوحة
معاصرة من دون أن يفقد
خصوصيته .هكذا يمكن تعريف
مع
التشكيلي الشاب الذي منح ً
مجموعة فنانين ،خصوصية
ً
وانتمائية للمحترف اللبناني.
معرضه الجديد الذي تحتضنه
«غاليري أجيال» ،يركز على المناخ
الساحر الذي يحتل المدينة في
أوقات الليل والنهار ،خصوصًا تلك
اإلضاءة عند الغسق أو الفجر
نيكول يونس
«رس ـمـ ُـت َاملـشــاهــد ،وفــي األلـ ــوان رسـمـ ُـت اإليـقـ َ
ـاع
ِ
املــوسـيـقـ َّـي لتلك الـخـفـقــات .رسـمـ ُـت األل ــوان التي
رأيتها» يقول إدوارد مونخ .على تلك الخطى من
ذلــك النبض املوسيقي ،تسري اليوم «مرافعات
ال ـض ــوء» ...مـعــرض أســامــة بعلبكي ( )1978في
«غاليري أجيال» .عشرات اللوحات األكريليكية،
ثـ ـ ـ ــاث م ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات ،ولـ ـ ــوحـ ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة ب ــالـ ـش ــاع ــر
ّ
السوفياتي ماياكوفسكي ،ألبست «أجيال» حلة
األلوان ،فتنوعت
جديدة ملشهديةٍ بصرية كاملة
ِّ
نغمات مــرافـعــات ال ـضــوء .هنا يصفر (صــوتــا/
لونًا) قطار العمل التشكيلي ،معلنًا االنطالق من
ّ
محطة األلوان الفان غوغيةُّ ،
يمر عبر سكة الزرقة
ٌ
ً
ُ
ّ
 ِولبعلبكي فلسفة خاصة فيها -ثم يعرج قليالعلى املشهدية املونخية التعبيرية ،ويستريح
ع ـن ــد املـ ـنـ ـظ ــور ال ــروم ــانـ ـس ــي ل ـك ــاس ـب ــار داف ـي ــد
ف ــري ــدري ــش .لـكــن بـعـلـبـكــي يــأخــذ م ــن ك ــل محطة
زادًا بصريًا ،ويكمل رحلته الحدسية اإلنقاذية.
اللوحة وجهتها محطة واحــدة وانتماء واضح
هنا :بيروت ،محط الرحال .بل تفاصيل الضوء
املنبعث في بيروت ،بل تفاصيل الضوء املنبعث
من ثنايا الهوامش اللحظوية هنا واآلن.
ن ــادرًا مــا يجتمع تشكيلي أكــاديـمــي مـمـتــاز في
شخص فـنــان حــدســي شـفــاف ،فالتناقض ال بد
مــن أن ي ــؤدي إل ــى غـلـبــة أح ــد ال ـطــرفــن ،إال عند
أسامة بعلبكي.
هنا األعـمــال متقنة ،والـحــدس يختصر الطريق
والتقنية العالية لم
من َقلب الفنان إلــى الـ ْـرائــيَ ُ .
ٌ َّ
الحدس ،بل خ ِلق توازن شكل
تطغ على شفافية
الدعامة لبناء األعمال األكثر تماسكًا ،واألصفى
ً
هوية :لوحات.
ً
ً
«أعتبر فعل الرسم عمال نبيال وحدسيًا .أتعرف
إلــى سطح اللوحة مع كل الطبقات التي تتراكم
عليه .أتعاطى معه بطريقة حدسية! الحدس له
عالقة هامة جدًا بالرسم والتلوين .هو هذا النوع
من الخيال الذي يتحول إلى عجينة ثم إلى عمل.
ثــم كــأنــه عمل أث ــري! طبقات ُ يــدفــن فيها املعنى!
الحس! لذا ال ِّ
أفرق بني جسد اللوحة
يدفن فيها ِ
وم ـض ـمــون ـهــا .ه ـمــا م ـســألــة واح ـ ــدة ون ـت ــاج هــذا
ُّ
التخيل الحدسي .في الرسم ،أعتبر نفسي حرًا،
بطريقة أولية وبطريقة
ألنني أتعرف على الرسم
ٌ
ليس فيها وعــي .لكن فيها هــدف تضمره العني
واإلحـســاس .هكذا أفهم الرسم ولــو كــان واقعيًا
ألن ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى خ ـط ــة وم ـم ــارس ــة
م ـن ـت ـظ ـمــة ،ل ـك ـن ـنــي أم ـ ـ ــارس ال ــواق ـع ـي ــة بـطــريـقــة
حدسية!» .بهذه العبارات الشفافة ،يبدأ أسامة
بعلبكي ح ــواره مــع «األخ ـبــار» ،ويضيف ّ
معبرًا
عن مفهومه للفعل الرسم وكيفية عمله الذاتية:
«لــوحــاتــي فيها مــا هــو نــاتــج عــن عملية تخيل
حدسية لصيقة بــاملـشــاهــدات اليومية وبعيدة
عن التعالي املثالي ،أي ليس فيها انفصال .هي
طالعة من جسد التجربة املرئية الفردية .عملي
بهذا املعنى داخلي .لقد صنعته بهمة االشتغال
ٌ
نسج ُيصنع للذات .لكن نتاج هذا
الداخلي كأنه
النسج الداخلي ،يعود ليتحول إلى أعمال .أعتقد
ّ
أن اآلخرين يشعرون بهذا النسج ،أو هذا الحبك.
لكن عندما أك ــون فــي طــور الــرســم ،أرس ــم بكثير
مــن اإلح ـس ــاس .أق ــوم بـنـشــاط إحـيــائــي ،باملعنى

كنشاط شفائي إحيائي! وفيما
الــروحــي .أرســم
ٍ
ب ـع ــد ،ي ـت ـحــول ال ـع ـمــل إل ــى ع ـمــل ف ـن ــي ،ل ـلــرؤيــة/
العرض».

من المونوكرومية إلى األلوان

«فــي بعض األح ـيــانَّ ،
يخيل إل ـ ّـي أن الليل أغنى
ألوانًا من النهار» يقول فينسنت فان غوغ.
ه ـ ـكـ ــذا ،عـ ـي ــون ال ـت ـش ـك ـي ـلــن ت ـ ــرى فـ ــي كـ ــل ش ــيء
أل ــوان ــا .ف ــاألس ـ َـود أسـ ــودات واألب ـيــض أبـيـضــات،
وك ـ ــذا ك ــل األلـ ـ ـ ــوان .ل ـكــن أس ــام ــة بـعـلـبـكــي ال ــذي
اعتاد رواد املشهد الفني أن يتذوقوا معارضه
املونوكرومية ،فوجئوا بافتتاح أول معرض له
ّ
ملون بالكامل .كيف انتقل بعلبكي من األحادية
ال ـل ــون ـي ــة إل ـ ــى «م ــرافـ ـع ــات الـ ـ ـض ـ ــوء»؟ يـجـيـبـنــا:
«عندما كنت أرســم باللون الرمادي أو ّ الرمادي
املونوكرومي ،كنت أعتقد كل الوقت أنني ِّ
ّ
ألون
ألن الـتـلــويــن بالنسبة إل ـ ّـي دائـمــا هــو درج ــة ،أو
قيمة ُّ
تدرج .أستعير هنا كلمة من كولن ولسون
عــن ض ــوء /لــون فــان غــوغ يصفه بــأنــه «الغسق
ال ـك ـبــري ـتــي»! ه ــذا ال ـغ ـســق الـكـبــريـتــي ف ـيــه شــيء
جــوهـ ّ
ـري يــوحــي بــالـلــون ،بشكل خ ــاص األحـمــر
والبرتقالي ،بينما كانت األعمال الرمادية التي
ً
أرس ــم فـيـهــا نـفـســي ،م ـش ــدودة أك ـثــر لـلـفـكــرة وال
ّ
تتطلب ألوانًا .كان هناك أداء أكثر أعمل فيه على
حالي ومحيطي ،مما يوحي أكثر بعمل فكريّ.
إنـمــا ه ــذه األع ـمــال األخ ـيــرة هــي أشـبــه ب ـنــداءات
صاعدة من مكان مجهول ،يلبيها ّ
الرسام تلبية
ُ َ
ّ
ف أيضًا  -كي ال ننزع عن
عملية .هي تلبية لصد ٍ
ّ
الرسم طابعه العرضي -ففي الرسم والفن عمومًا
مثل الحياة ،هناك شيء عرضي ومجاني .هذه
املجانية أحــب أن ّأحــافــظ على جــزء كبير منها
في إنتاج العمل ألنها أيضًا مشاركة في صناعة
الوجود والزمن».
هي نــداءات بديهية من قلب الطبيعة كان ال بد
َّ
للفنان من أن يلبيها ّ
ملونًا .لكن سرًا لونيًا يجمع
كل لوحاته .هو ذاك األزرق الذي ال يغيب عن أي
لوحة إطــاقــا .ينتبه بعلبكي لــدى سؤالنا عنه.
ّ
الترنيمي« :طبعًا
يبتسم وتكر سبحة التفسير
األزرق موجود بكثرة في لوحاتيِّ .
ألون باألزرق
ألن فيه شيئًا يخفق فــي خــايــا املشهد .يوحي
بعمق املشهد ورهافة العني .األزرق ِّ
طك أكثر
يور ِ
ف ــي املـشـهــد امل ــرس ـ ّـوم .األزرق فـيــه ش ــيء حـ ّـســي.
باملعنى العميق ،كأنه يشكل جسد املشهد ،املادة
الغالبة في املشهد .لست أدري ،هو يخرج مني
بطريقة غامضة وبشكل فطري! هذا األزرق هو
أزرق املــاء .هو مــاء العالم ،املــاء املتدفق في أثير
ُّ
ّ
الطفولي .أزرق التذكر .أزرق
العالم .هذا األزرق
املـتــوسـطــي الـ ــذي تـنـتـجــه ب ــادن ــا .واألزرق فيه
وفيه عبقة الـشــم .عبقة األزرق اإلغريقي.
بخار
بمعنى ّأنه يوحي بوجود العالم وال ِّ
يغيبه .هو
ـاح ،وهــو مــاء املشهد البصري .هو تلك
أزرق صـ ٍ
املاء الجوفية السارية في خاليا العالم .في جسد
العالم!».
لكن «ليس هناك أزرق من دون أصفر وبرتقالي»
بحسب رســائــل ف ــان غ ــوغ ألخـيــه تـيــو .وأســامــة
ّ
بـعـلـبـكــي ف ـهــم هـ ــذه امل ـع ــادل ــة ف ـط ــري ــا ،ف ـتــوزعــت
شذرات من الضوء األصفر
األلوان على املساحات
ٍ
ال ـقــريــب م ــن األب ـي ــض ،امل ــام ــس ل ـ ــأزرق هـنــا أو
ّ
الزهري هناك .ملسة اخضرار تراقصها
املائل إلى
ملـســة بنفسجية .وك ـح ـلـ ّـي أق ــرب إل ــى ال ـبــروسـ ٌّـي
يربط ُبنية اللوحة من أقصى اليمني إلى أقصى
ّ
االستعراضي الضوئي الذي
اليسار .هو املشهد
يحيكه الـغـســق ف ــوق املــديـنــة وأبـنـيـتـهــا ،أو ذلــك
املشهد املـنـسـ ّـي فــي زواي ــا الــريــف ،أو حتى على
طريق مدينية.
قارعة
ٍ

فالس السينوغرافيا
«أع ـمــال أســامــة السابقة كــان اتجاهها واضحًا
دائ ـم ــا ،بـشـكــل خ ــاص ال ـبــورتــري ـهــات .ل ـكــن هــذه
املرة هناك لعب خرافي جدًا على الضوء .ودائمًا
بالروحية ذاتها .هنا منظر طبيعي كالسيكي،
لكن في الوقت عينه ال يمكن أن يكون من القرن
التاسع عشر .هو ال ينتمي إال إلى هذا العصر،
هو ابــن اآلن .وفــي الوقت الــذي يذكرك باللحظة
وال ـ ُـهـ ـن ــا ،يـ ـح ــاول أخ ـ ــذك إلـ ــى ص ـم ــت ف ــي م ـكــان
آخــرِ .شـعـ ٌّ
ـري ج ـدًا العمل! أنــا أحــب هــذا املعرض
كثيرًا!» يقول صالح بركات في حديث خاص إلى
«األخبار».
يـمــر بــركــات بـخـطــواتــه الـخـفـيـفــة الــرشـيـقــة على

ّ
وقع اإليقاع املوسيقى لخفقات اللون .يؤكد دقة
حضور اللوحات في ّ
حيز معني من الصالة .ما
يهمه في السينوغرافيا وكيفية عرض األعمال،
هو االنتقال السلس من لوحة إلى أخرى .تمامًا
كــرقـصــة ف ــال ــس ،ي ـقــود ب ــرك ــات حــركـتـهــا وحــركــة

هو أقرب إلى مزاج فان غوغ اللوني،
ووثبات ريشته الراقصة الزاهية
ال ــرائ ــي ،بـكــل مــا فـيـهــا مــن شــد وج ــذب وتـنــاغــم.
يـتـجــه إل ــى ال ـي ـمــن ل ـيــريــك ال ـل ــوح ــات ه ـن ــاك ،ثم
ي ـقــودك إل ــى الـيـســار مـشـيـرًا إل ــى ماياكوفسكي.
ال خيار للرائي إال االنسجام مع تلك الخطوات
في حقل اللوحات .يتحول منطق السينوغرافيا
«زبد الغيوم» (أكريليك على كانفاس ـــ  100 × 100سنتم ــ )2016

«المدينة الملحمية» (أكريليك على كانفاس ـــ  180 × 150سنتم ــ )2016

ِّ
إل ــى ك ــوري ـغ ــراف ـي ــا .وه ـن ــا ال ش ــيء ي ـعــكــر صـفـ َـو
املـ ـع ــرض ،ف ــا ي ــري ــد ب ــرك ــات ل ـل ــرائ ــي أي إزعـ ــاج
أو تـشــويــش .صــاحــب الـغــالـيــري يـشــرف بنفسه
ـرت هنا بــن هذه
على أدق التفاصيل« :إذا نـظـ ِ
ّ
قرويًا ريفيًا ثم صورة
القطعة وتلكَ ،ترين جوًا
أس ــام ــة ،ثــم مـ ــرورًا سـلـســا تــدريـجـيــا إل ــى املنظر
الحظت في الطابق العلوي ،هناك
املديني .وإذا
ِ
الـلـيــل وال ـض ــوء الـغـسـقـ ّـي أو امل ـغ ـيــب .أعـتـقــد أن
سينوغرافيا املعرض جميلة جدًا تعطي صورة
جديدة لـ «أجـيــال» .الطريقة التي عرضنا فيها
اآلن ،فيها فــراغــات تسمح للمعرض بــأن يكون
مريحًا وسلسًا وفي الوقت عينه حميمًا!».
ويضيف بركات« :لست أدري .في هذا الزمن ،ما
ّ
الفن .ما
زلت أعتقد أن اللوحة
هي حل في ٌعالم ٌ
ً
زال ــت ق ــادرة أن تنتج ح ــا» .هــي حــل مــدهــش ال
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مرتعًا لـ «مرافعات الضوء»
ً
شك ،تتيح للرائي متعة بصرية نغمية .لكن من
أين تصدر املوسيقى؟

عازف اللون
«وفـ ـ ــي ال ـل ــوح ــة أريـ ـ ــد أن أقـ ـ ــول ش ـي ـئــا مـطـمـئـنــا
كاملوسيقى!» يقول فان غوغ.
خ ــال ال ـت ـج ــوال ف ــي أرج ـ ــاء املـ ـع ــرض ،ي ـقــول لنا
بـعـلـبـكــي« :م ـنــذ أن كـنــت ص ـغ ـي ـرًا ،ك ــان ال ــرس ــم -
هــذه املمارسة العصبية -كاملشي بالنسبة إلـ ّـي.
حركة من االحتكاك الذي يقطع الزمن ويؤقلمه.
ّ
روحيًا أيضًا .يعني أن
ليس عصبيًا فحسب ،بل
ترافق نفسك ،كاملشي تمامًا ،وفيه نغمة .والرسم
نغمة .التلوين وال ـخــدوش والـحـفــر على سطح
ال ـلــوحــة ،ث ــم تـنـسـيــق ال ـعــن مــع ال ـيــد فـيــه شــيء
معنوي ليس فقط تقنيًا ،كأن هناك تضافرًا بني
العوامل القلبية والعوامل الدماغية .هذا الخط
الذي يخرج ثم يعود! هذا التيار الذي يخرج منك
عليك .الرسم عملية من هذا النوع.
ويعود ليرتد
ِ
يـعـنــي ه ـنــاك ه ــذه امل ــرون ــة ،ه ــذا ال ـع ــزف .الــرســم
ّع ــزف .ع ــزف تــأمـلــي تـخـ ُّـيـلـ ّـي! أفـهــم الـلــوحــة على
أنها كيان دائم التشكل .لوحاتي مشاهد واقعية
لكنها توحي بالحركة الــدائـمــة أو ّبسلسلة من
املشاهد الخالية من االنقطاعات .ألنــه كما قلنا
آنفًا ،هناك هذا العزف».
سنة كاملة من العزف اللوني ،كان فيها أسامة
ضــا .في
يــرســم ،يـقــرأ ،يمشي ،ويتحدى نفسه أيـ ّ
املـعــرض ،لــوحــات مائيةُ .يـ ِـسـ ُّـر بعلبكي أنــه كان
ّ
يتهيب هــذه املــادة باعتبارها مــراوغــة وصعبة،
بل األكثر صعوبة .لكن بحثه عن الحالة الشفافة
والتخفيف من عبء املادة الزيتية الثقيلة ،دفعاه
إلى خوض التجربة ،فكانت ثالث لوحات مائية
في هذا املعرض.

الرسم إلنقاذ العالم
يـفـتــش بـعـلـبـكــي ع ــن م ـشــاهــد لــوحــاتــه بـطــريـقــة
فطرية ،هي نتيجة مالحظته للعالم ،للتفاصيل.
«نعم هناك تفتيش عن الكائنات التي ما زالت
باقية على قيد الـحـيــاة! أالحــظ األشـيــاء املهملة
امل ـخ ـف ـيــة الـ ـس ــاح ــرة ،لـكـنـهــا ف ــي ال ــواق ــع تــوحــي
بشحوب أو بعادية معينة .هــذا املشهد العادي
الذي ال يوحي إال بفقر ،يأتي الرسم ليرفعه إلى
مرتبة العمل ذي السحر والرمزية .على أساس
ّ
أن هذه هي الطريقة الفضلى إلنقاذ العالم .هو
إنقاذ خيالي للعالم .هذا العالم الشاحب املتداعي
العادي الذي يظهر أنه رتيب وغير َّ
محرك .يأتي
ّ
ليحركه .في هذا املعرض ،ركزت على هذا
الرسم
املناخ الساحر الذي يوجد في املدينة ،خصوصًا
ف ــي تـلــك اإلض ـ ــاءة عـنــد الـغـســق أو عـنــد الـفـجــر.
لذا أسمينا املعرض «مرافعات الضوء» .عندما

ُ
«جرح الشاعر
وردة» (إلى
ماياكوفسكي
ــ 150 × 150
سنتم)

ّ
يصبح الـضــوء فــي حــالــة جـهــوريــة ،كــأنــه يــؤدي
ً
أداء صادحًا ...ويتحول إلى ملحمة اإلضاءات!
مشهدية تغمر الرائي لدى وصوله إلى «غاليري
أجيال» ،كمن فتح بابًا للدخول إلى زمن يوحي
بأنه آخر ..لكنه اآلن .مجموعة لوحات أكريليكية
ً
تراوح قياساتها بني املتر واملتر ونصف وصوال
إلــى املـتــريــن عــرضــا .تغرقنا فــي ذلــك اإلحـســاس
الصاعد من لوحات كاسبار دافيد فريدريش إلى
أعماقنا الرومنطيقية .نقف هناك على مشارف
َّ
ج ـبــل ،مــديـنــة ،ب ـحــر ،س ـهــل .نــتـحــد مــع تفاصيل
في الطبيعة .يتسرب الضوء الخفيف من حلقة
واضحة في بحر اللوحة ليدهشنا .لكن بعلبكي
قريب من روح الرومنطيقية ،بعيد عن تقنيتها
الـهــادئــة .هــو أق ــرب إلــى م ــزاج فــان غــوغ اللوني،
ووثـبــات ريشته الراقصة الــزاهـيــة ،أو أقــرب إلى
ذلــك التشكيل عند ادوارد مــونــخ ال ــذي يضعنا
على مسافة من املكان وفيه في آن.
يقول الفنان حسان زهرالدين ( )1969في شهادة
بعلبكي« :ألنــه يعمل
وتــأويــل شخصي ألعـمــال
ً
ع ـلــى م ــوض ــوع أك ـث ــر روم ـن ـط ـي ـق ـيــة ،أق ـص ــد هنا
كمدرسة فنية ،ليس بالضرورة بشكلها البصري
وإنما بمعناها األدبــي ،أرى أسامة كأنه يحاول
أن يقف فــي مـكــان مــا ويعيد النظر إلــى الحياة
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تحية لماياكوفسكي

ُ
النجوم قد أوقدت،
«اصغ ،إذا ِ
كانت ٌ
َِ
ألحد ما،
ضرورية
إذن
فهي
ِّ ٍ
َّ
الحاجة إليها،
ويعني أن َأحدًا ما بأمس
ٌ
ِ ِّ
ليلة ولو نجمة واحدة!».
فلتشع فوق
السقوف في كل ٍ
ِ
(ماياكوفسكي)

إلى الطبيعة ،إلى البيئة ،إلى كل هذه العناوين.
كأنه يدعونا إلى الوقوف معه والنظر إلى األثر
الـحــاصــل .واألمـثـلــة كـثـيــرة :ربـمــا مــا ذكــرتــه آنفًا
أي ك ــاس ـبــار داف ـي ــد ف ــري ــدري ــش ،ف ـقــد ك ــان يــديــر
ظهره لألثر الناتج عن الثورة الصناعية ،هاربًا
منها ،ناظرًا إلى الطبيعة .وكذلك إدوارد مونخ
ال ــذي كــان يعبر عــن األث ــر النفسي لتلك للثورة
الصناعية على البشر ،أو حتى فان غــوغ الذي
وقــع عليه األثــر ،ألن التروما التي كــان يعيشها
مع البشر أيضًا مشابهة لألثر النفسي الذي نراه
معالجًا في لوحات مونخ .لكنني أحب أن أضيف
ً
ّ
تأويال شخصيًا هو أن هناك ما هو جميل جدًا
في أعمال أسامة ،ما يشبه الشعر الجاهلي ،أي
الوقوف على الطل /األطالل .أي أن الدمار حصل،
دمــار شــامــل ..وهنا تتبادر إلــى الــذهــن مباشرة
ّ
مقولة ألبرتو مورافيا بــأن «الـحـضــارة هــي أول
ّ
فعل عنفي ضد الطبيعة» أو ضد الحياة ،مع أن
الحضارة هي لصناعة الحياة أو تمجيد الحياة
بشكل من األشكال».
َ
هذه الثنائية الجدلية بني الطبيعة والحضر ،بني
العناصر الطاغية في الحضور وبــن العناصر
الهامشية ،بني الضوء والعتمة ...كلها حاضرة
ً
ه ـن ــا .ي ـن ـقــذ م ـن ـهــا بـعـلـبـكــي األضـ ـع ــف أم ـ ــا فــي
ّ
الحياة« .منذ طفولتي ،أفكر دائمًا في النواحي
النائية والبعيدة ّعن االهتمام ،ال ما تقع عليه
العني الجماعية .أفضل إنقاذ العناصر الضعيفة
ف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة ووض ـع ـه ــا ف ــي ق ــال ــب أسـ ـط ــوري.
وه ــذا منحى مــن مـنــاحــي مـســاعــدة الـعــالــم على
ً
أن يبقى يوحي باألمل .مثال هنا لوحة الفزاعة
ذات الــوظ ـي ـفــة ف ــي ع ــال ــم الـ ــزراعـ ــة ،ت ـحــولــت إلــى
كائن مسرحي ،إلى بطل تراجيدي ،يمارس دورًا
فــي االح ـت ـجــاج عـلــى ال ـعــالــم ،أو عـنــدمــا أتــاعــب
بـصــورتــي فــي املـشـهــد .هـنــاك نــوع مــن املخاتلة،
استغل العدسة الحديثة كالتلفون لبناء عمل
فيه شيء ينتمي إلى املدرسة الرومنطيقية ،بأن
ّ
الفردي.
أشير إلى الطبيعة وعالقتها مع الكيان
ً
هنا مـثــا زه ــرة املــديـنــة الـتــي تنمو على جانب
األرصـفــة .مدعوسة ومهملة وعــرضــة للقذارات.
هذه النبتة ّالتي تنمو مكافحة عناصر التدمير،
أنــا أراه ــا ألنـهــا مــوجــودة فــي حيز فيه مفارقة،
أراها بطلة أكثر» على حد تعبير بعلبكي.
مشاهد مــن مدينتنا نـمـ ُّـر بها كــل ي ــوم ،بعضنا
ينتبه لـهــا ،وبعضنا اآلخــر يمر َبها على عجل
م ــن دون أن يـ ـ ــدرك وجـ ــودهـ ــا ،أيــق ـن ـت ـهــا ري ـشــة
بعلبكي فــي لــوحــات معاصرة ،وأهــدانــا إيــاهــا...
ّ
لنتفكر؟ لننتمي؟ يـقــول صــالــح بــركــات فــي هذا
اإلطـ ــار« :أس ــام ــة مــن أه ــم الــرســامــن فــي بـيــروت
الذين يدافعون عن مدرسة أعتقد هي بنت هذه
املدينةّ .
تعبر عن أحساسيس إنسان يعيش في
ه ــذه املــدي ـنــة ،وي ـتــوجــه لـنــاسـهــا .أع ـم ــال أســامــة
ذات خاصية يمكن أن تـكــون عــاملـيــة .لكن أيضًا
أشـ ـع ــر أن ـ ــه ي ـج ـســد م ــدرس ــة أو تـ ـي ــارًا ف ــي قـلــب

معرض سابق له ،ثم تحية إلى بودلير،
بعد التحية إلى رينيه شار في
ٍ
هــا هــو أســامــة بعلبكي يــوجــه الـيــوم تحية إلــى الـشــاعــر السوفياتي
ماياكوفسكي ( 1893ـ  )1930عبر لوحة استثنائية ،متينة البناء،
رمــاديــة ال ـتـ ّ
ـدرج ،تـصـ ِّـور اللحظة األكـثــر إشكالية فــي تــاريــخ الشاعر
امللتزم وهــي لحظة «انـتـحــاره» أو «قتله» .فالجدل الــذي هــز االتحاد
السوفياتي من أقصاه إلى أقصاه حول كيفية موت ّماياكوفسكي،
ما زال قائمًا حتى اليوم ،رغم رسالة االنتحار التي خطها بيده ورغم
تبجيل لينني وستالني له باالسم! جنازة ماياكوفسكي كانت أكبر
جـنــازة فــي تــاريــخ االت ـحــاد السوفياتي بعد جـنــازة لينني وستالني،
وحضرها ما يقارب  150ألف ِّ
مودع .لكن ماذا يقول أسامة عن هذه
اللوحة االستثنائية؟
«أصبح لدي مثل تقليد أو ممارسة دائمة في كل معرض .هناك دائمًا
عمل يمثل الشعر وصورة الشاعر .في هذا املعرض كان ماياكوفسكي.
يأتي العمل كأنه التحية أو بجانب آخر كأنه جملة اعتراضية لها عالقة
بتبجيل الشعر .على أســاس ّأن الشعر يمثل املخيلة التي يمكن أن
تنقذ العالم مثلها مثل الرسم .فدائمًا في معارضي هناك لوحة لها
عالقة بالشعراء» .وللمصادفة فشهر تموز (يوليو) هو شهر ذكرى
ماياكوفسكي .وهنا ال بــد مــن ذكــر مــا قاله لينني فــي خطاب لــه إلى
عمال صناعة التعدين عام « :1922قرأت البارحة ،بطريق املصادفة،
فــي األزفـسـتــا ،قصيدة ملاياكوفسكي فــي مــوضــوع سـيــاســي .ولقد
مضى زمــن طويل لم أستشعر فيه مثل هــذه اللذة من وجهة النظر
السياسية واإلداريــة .هو في قصيدته يسخر بشدة من االجتماعات
ويلوم املسؤولني من الشيوعيني ،ألنهم ال يكفون عن عقد االجتماعات
تلو االجتماعات .أنا ال أعلم ما وزن ذلك في عامل الشعر .أما ما يتعلق
بناحية السياسة ،فأنا ضامن أنه صحيح تمامًا» .أو ما قاله ستالني:
«إن ماياكوفسكي كان وسيبقى أفضل وأخصب ،وينبغي أن يقال
بالفرنسية :أكبر شاعر في عصرنا السوفياتي .وإن الالمباالة التي
تحف بذكراه وبعمله هو الجريمة بعينها».
ُ
ويبقى السؤال :ما األصدق من أن ِّ
ٌّ
تشكيلي تحية لشاعر؟
يوجه فنان
كلمات أقــرب إلــى طبيعة أعمال أسامة
كم كــان األثــر كبيرًا؟ هل من
ٍ
بعلبكي من ِشعر ماياكوفسكي؟
«أصغ
ِ
أنهم ما داموا يشعلون النجوم،
فألنها بغية الناس؟
وألن الناس يريدون أن تكون؟
وألنهم يقولون :هذه النفثات إنما هي آللئ.
وقد يكون ذلك ألن الليل الحقيقي أسود ومرصع بالنجوم».

الفن فــي بـيــروت .هــو جــزء مــن مجموعة فنانني
يعطون للرسم في بيروت خصوصية انتمائية
ً
مــا .تعلمني مثال هناك مدرسة دوسـلــدورف في
التصوير الـفــوتــوغــرافــي ،وفــي بــاريــس هـنــاك الـ
«إيـكــول دو ب ــاري» .أشعر أن أســامــة ومجموعة
من زمالئه استطاعوا أن يؤسسوا لرسم أو فن
تشكيلي يشبه بيروت ،أي ال يمكن أن يراه أحد في
أي مكان آخر ،كأنه نابع من أصالة هذه املنطقة.
فنان مثل أسامة بعلبكي يمكن أن يقرأ لشعراء
لـبـنــانـيــن وع ـ ــرب ،وي ـق ــرأ أي ـض ــا ملــايــاكــوفـسـكــي
ورونيه شار .لكنه يقرأهم باللغة العربية .يعني
يـقــرأهــم مــن منظور ابــن هــذه الـثـقــافــة .هــو ذهب
إلى «التايت» وإلى الكثير من األماكن ،لكنه في
ال ــوق ــت عـيـنــه ي ـعــرف مـصـطـفــى فـ ــروخ وصليبا
دوي ـهــي وجـ ــورج ص ـبــاغ ،ه ــذه الـخـلـطــة الـ ُـحـلــوة
التي تنهض بالشخص ،بتجربته ،بإمكانياته
الــذاتـيــة وبخصوصية هــويـتــه!» .يختم بــركــات:
«كان ّ
لدي دائمًا اإلحساس بأن أسامة نجح في
ّ
تكوين لوحة معاصرة ولكن من دون أن يقدم أي
تنازالت في خصوصيته! هناك جــزء منه يقول
بــأن لدينا إرثــا ثقافيًا يمكن أن ننهل منه ،وفي
م ـكــان آخ ــر أي ـضــا يـمـكــن أن نـنـهــل م ــن الـتـجــربــة
االنـطـبــاعـيــة والـتـعـبـيــريــة .ه ــذا عــاملـنــا املـتـعــدد،
وأسامة ينهل من كل املـصــادر .لكن هناك دائمًا
شــيء مــا يعيده إلــى ثقافة معينة .ال أشـعــر أنه
ً
بإمكاني أن أرى هذا العمل مثال في طوكيو».
* «م ــراف ـع ــات ال ـض ــوء» ألس ــام ــة بـعـلـبـكــي :حـتــى  5آب
(أغسطس) ـ ـ «غاليري أجـيــال» (الحمرا) ـ لالستعالم:
01/345213
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ميرا صيداوي خالل العمل

ّ
وكل النساء ّ
«أيوبة» في «مسرح المدينة»
زينب حاوي

صورة
وخبر

ّ
المصوريـن أخيـرًا صـورة لـ«ملكـة البـوب» األميركيـة مادونـا مـع
التقطـت عدسـات
ابنتهـا المتبنـاة ميرسـي جيمـس ،خلال افتتـاح مستشـفى فـي مـاالوي يحمل اسـم
المركزة .المشـروع الـذي يتخذ
«معهـد ميرسـي جيمـس» لجراحـة األطفـال والرعاية
ّ
مـن بالنتايـر ،ثانيـة أكبـر المـدن فـي البلادّ ،
مقـرًا لـه يعتبـر أول منشـأة مـن نوعهـا
ّ
 .Raisingيذكـر
ّتشـيدها هنـاك مؤسسـة مادونـا ّالخيريـة المعروفـة باسـمً Malawi
أنـه إلـى جانـب ميرسـي جيمـس ،تبنـت الفنانة ،البالغـة  58عامـا ،أطفاال مـن ماالوي،
هـم :ديفيـد بانـدا والتوأمـان إيسـتر وسـتيال ،الذيـن انضمـوا إلـى طفليهـا لورديـس
وروكـو( .أمـوس غوموليـرا ـــ أ ف ب)

ّ
ّأيام العز تعود إلى «فندق صوفر الكبير»

كنفاني في «ة»:
عائد إلى حيفا
ً
إحياء للذكرى الـ  45الستشهاد
الكاتب واملناضل الفلسطيني
غسان كنفاني ( 1936ـ /1972
الصورة) ،يدعو «نادي لكل
الناس» ومقهى «ة» ،يوم
األربعاء املقبل إلى حضور
فيلم «عائد إلى حيفا» .في عام
 ،1981نقل العراقي قاسم َح َول
( )1940رواية كنفاني الشهيرة
الصادرة في عام  1970إلى
الشاشة الكبيرة بتمويل من
منظمة التحرير في ّأول خطوة
لها إلنتاج عمل روائي طويل.
ّ
صور الشريط في لبنان خالل
الحرب األهلية ،وضم املمثلني:
بول مطر ،وحنان الحاج علي،
واألملانية كريستني شورن.
عرض فيلم «عائد إلى حيفا»:
األربعاء  19تموز (يوليو) الحالي ـ
ً
مساء ـ
الساعة السابعة والنصف
مكتبة «ة» (الحمرا ـ بيروت) .الدخول
مجاني .لالستعالم01/350274 :

ضمن فعاليات «مهرجانات
سوسنة صوفر» ،يستضيف
«فندق صوفر الكبير» (الصورة)،
يوم األحد املقبل أمسية طربية
بعنوان «نوستالجيا فندق صوفر
الكبير» ،يحييها الفنانان :السوري
ملهم خلف واللبنانية سندي
لطي .فكرة الحفلة تعود إلى أدهم
ّ
ّ
الدمشقي الذي تولى اإلعداد أيضًا،
ّ
ويفترض لهذا املوعد املميز أن
يعيد إحياء ذاكرة الفندق العريق
من خالل مجموعة من األغاني
لفريد األطرش ،وعبد الوهاب ،وأم
كلثوم ،ووديع الصافي ،وصباح،
ونصري شمس الدين،
وفيروزٌ ،
َ
املغني ْي ّفرقة
وغيرهم .وسترافق
موسيقية مؤلفة من :أيمن عزو
(كمان) ،علي عبدو (بيانو) ،عدنان
كركي (درامز) ،عدنان معطي

(طبلة) وأسامة علم الدين (غيتار).
قبل أن ّ
تدمره الحرب اللبنانية،
شهد هذا الصرح العريق على
النهضة العمرانية ،واستضاف في
أيام العز أشهر املطربني وامللوك
والسياسيني واملفكرين ،واعتبر
ّأول كازينو في الشرق األوسط،
ً
فضال عن احتضانه االجتماع
العربي الذي انبثقت منه «اللجنة
العربية العسكرية املشتركة» في
عام  1944والتي شكلت النواة
لقيام «جامعة الدول العربية» في
العام التالي.
أمسية «نوستالجيا فندق صوفر
الكبير» الطربية :األحد  16تموز ـ الساعة
ً
مساء ـ « فندق صوفر الكبير»
الثامنة
(قضاء عاليه) .الدعوة عامة .لالستعالم:
70/604353

من خشبة «مسرح غلبنكيان» في «الجامعة
اللبنانية األميركية» إلــى «مـســرح املدينة»
(الحمرا ـ بـيــروت) ،تنتقل اليوم مسرحية
«أيوبة» (كتابة وإخراج عوض عوض) التي
تختصر بثالث حكايا نسائية معاناة املرأة
عمومًا والفلسطينية خصوصًا ،وتضيء
عـلــى امل ــآس ــي ال ـفــرديــة ال ـتــي ال تـبـتـعــد عن
قضية فلسطني .ثالث نساء يشاركن في
هــذا العمل ،ملواكبة شخصية «أيــوبــة» بكل
مــراح ـل ـهــا ال ـع ـمــريــة ،وهـ ــن :عـلـيــا ال ـخــالــدي
األستاذة الجامعية (دور أيوبة املتقدمة في
السن) ،ميرا صيداوي (في مرحلة عمرية
متوسطة) وتاال نشاز التي تجسد «أيوبة»
في مرحلتي الصبا واملراهقة.
االن ـت ـق ــال إلـ ــى م ـس ــرح ب ـع ــراق ــة «امل ــدي ـن ــة»،
ي ــرى فـيــه امل ـخ ــرج ع ــوض ع ــوض مناسبة
الستقطاب جمهور أكبر ،يعشق املسرح.
الزمن ،ولعرضني اثنني
على مدى ساعة من ّ
فقط (ال ـيــوم وغـ ـدًا) يسلط املـخــرج الشاب
ال ـض ــوء م ــن خ ــال ه ــذه الـشـخـصـيــة،عـلــى
قضايا اللجوء الفلسطيني ،ومعاناة املرأة
وتـهـمـيـشـهــا ،وال سـيـمــا بـعـيــد تــزويـجـهــا
تقليديًا وه ــدر حـقــوقـهــا .املـســرحـيــة التي
تتكئ على قصص حقيقية لـثــاث نساء
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــات فـ ــي م ـخ ـي ـ َـم ــي ال ــرش ـي ــدي ــة
ً
(جنوب لبنان) والـبــداوي (شـمــاال) ،ال شك
أن ـه ــا ت ـحــاكــي تــاري ـخ ـيــا ق ـض ـيــة فلسطني
وقضايا اللجوء ،من خالل مواكبة «أيوبة»
للمراحل التاريخية التي ّ
مرت بها القضية
مــن «الـنـكـبــة» إلــى «الـنـكـســة» ،وتـقــاطــع هذه

األح ـ ـ ـ ــداث م ـع ـهــا ش ـخ ـص ـيــا ،ك ـم ــا ي ـشــرح
املخرج في حديث إلى «األخبار».
قـضـيــة ال ـل ـجــوء ،وال سـيـمــا ال ـس ــوري منه،
ّ
ستجسده الشابة السورية تاال نشاز التي
ستنقل على خشبة هــذا العمل معاناتها
كــاج ـئــة س ــوري ــة ،وت ـت ـفــاعــل م ــع مختلف
مشاعرها وتنقل تجربتها عبر «أيوبة».
وع ـ ــن س ـب ــب ت ـس ـل ـيــط شـ ـ ــاب ،ف ــي ال ـثــال ـثــة
وال ـع ـشــريــن م ــن ع ـم ــره ،ال ـض ــوء عـلــى هــذه
القضية ،يجيبنا عــوض بــأن تركيزه على
هذا املوضوع يأتي انطالقًا من ّ
تماس املرأة
الـيــومــي مــع الــرجــل «االبـ ــن ،واألخ ،وال ــزوج،
والصديق» ،إضافة الى أن داخــل كل رجل
«أنثى».
مـ ــن هـ ـن ــا ،لـ ـج ــأ عـ ـ ــوض إلـ ـ ــى مل ـل ـم ـل ــة ه ــذه
ال ـق ـصــص ال ــواق ـع ـي ــة «ب ـش ـفــاف ـيــة» ق ـبــل أن
يـمـســرحـهــا ويـنـقـلـهــا بـلـغـتـهــا ولـهـجـتـهــا،
مبتعدًا عن «املسرحية الكذابة» ،وعن اللغة
املسرحية .فهو ينهل مــن اللغة الحقيقية
للثالثي و«مشاعرهن الصادقة» .وال شك
أن مشاركة أستاذته عليا الخالدي في هذا
العمل ّ
تعد تحديًا شخصيًا ومهنيًا له ،على
الرغم من عدم وجود صعوبة في التعامل
بينهما .إذ انحصر األم ــر بحسب عوض
فــي «الصعوبات التي يواجهها أي ممثل،
كـمــا ّأن الـنـقــاشــات دارت ح ــول مــا هــو في
مصلحة العمل في نهاية املطاف».
عرض مسرحية «أيوبة» :اليوم وغدًا
ـ ـ ال ـســاعــة الـثــامـنــة وال ـن ـصــف م ـسـ ً
ـاء ـ
«مـســرح املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ ـ بـيــروت).
لالستعالم71/722227:

