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سياسة
على الغالف

الجرود تعود إلى الوطن :سقوط األوهام الكبرى
حسن عليق
يوم  2آب  ،2014احتل «املقاتلون من
أجل الحرية» بلدة عرسال ،وخطفوا
جنود الجيش اللبناني وقوى األمن
الداخلي ،وقتلوا مدنيني حاولوا الدفاع
عن بلدتهم .لكن التأريخ لفترة احتالل
الجرود ،يوجب التخلي عن السردية التي
عممتها ،منذ عام  ،2011آلة إعالمية
ً
ربما لم يشهد العالم لها مثيال .فالجرود
اللبنانية التي تحررت أمس ،ليست
محتلة منذ عام  ،2014بل منذ عام
 .2011عندما اندلعت الحرب السورية،
ُ
لم يكن لبنان بمنأى عنها .وكما ف ِتحت
الحدود التركية واألردنية و«اإلسرائيلية»
(الحدود مع الجوالن السوري املحتل)
والعراقية لدعم «مقاتلي الحرية» ،أريد
للحدود اللبنانية أن تكون ممرًا إلسقاط

دمشق وحمص وما بعدهما :من
وادي خالد إلى تلكلخ ،ومن عرسال
إلى القلمون .ثمة يوم مفصلي ،صدف
أنه عشية عيد االستقالل عام .2011
يوم  21تشرين الثاني من تلك السنة،
دخلت دورية من استخبارات الجيش
إلى عرسال ،لتوقيف أحد املشتبه في
انتمائهم إلى تنظيم القاعدة ُ(يدعى
حمزة القرقوز)ُ .منعت الدورية من إتمام
ُ
واختطف الجنودُ ،
ودمرت
مهمتها،
ِ
آلياتهمُ ،
وس ِرقت أسلحتهم .وبدل
التعامل مع الحدث كاعتداء على الجيش،
ّأمن فريق  14آذار الغطاء لالعتداء على
ّ
ـ«برغي» في
املؤسسة العسكرية .وك
ّ
اآللة الضخمة التي تجندت إلسقاط
سوريا ـ ومن خلفها كل محور املقاومة
ـ ّ
أتم فريق  14آذار مهمته املطلوبة
على أكمل وجه .صارت عرسال،

وجرودها ،خارج سلطة الدولة .ومضت
شحنات السالح عبرها إلى سوريا،
بحماية رسميةّ .
توسعت رقعة سيطرة
َ
املسلحني ،على جانبي الحدود ،ومعها
كانت تكبر األوهامّ .قدر األميركيون أن
سوريا ستسقط .وبعدها ،سيبدأ العمل
إلسقاط حزب الله ،بالضغط أو بالقتال.
لم يكن األمر ّ
خفيًا .لكن آلة الدعاية
الضخمة ،كانت على الدوام تسعى إلى
وضع هذا الهدف جانبًا .أما ميدانيًا،
ُ ِّ
فالعمل نفذ كما ُرسم له :السيطرة على
الحدود اللبنانية من الجهة السورية،
لفتح طريق إلى البحر األبيض املتوسط،
بعيدًا عن محافظة طرطوس السورية،
أي عبر عكار اللبنانية .بقي هذا الهدف
ً
يراود املعارضني السوريني ،وصوال
إلى آب  ،2014يوم احتلوا ،انطالقًا من
الجرود ،عرسال البلدة .مخطط الوصول

إلى البحر كشفته الحكومة البريطانية
حينذاك ،وقائد الجيش (السابق) العماد
جان قهوجي ،والتحقيقات التي أجرتها
املؤسسة العسكرية مع اإلرهابيني.
بقيت جرود عرسال محتلة ،ومعها
جرود القاع ورأس بعلبك ونحلة...
ً
وصوال إلى الزبداني السورية .ورغم
سحبهم املظاهر املسلحة من شوارع
عرسال عام  ،2014قويت شوكة
«مقاتلي الحرية» ،فقتلوا مدنيني
لبنانيني وسوريني ظلمًا ،وأرسلوا
السيارات املفخخة ،وأطلقوا الصواريخ
على قرى لبنانية ،وذبحوا عسكريني.
لم يضعفهم سوى تحرير الجيش
السوري واملقاومة اللبنانية لألراضي
السورية املقابلة .ورغم ذلك ،بقي
تهديدهم قائمًا.
التجرد من تأثيرات آلة الدعاية الكبرى،

يكشف للناظر ما كان ُي َع ّد لسوريا،
ولبنان ،ودور الجرود في ذلك (قبل
«حادثة» القرقوز ،كانت الجرود منطلقًا
الختطاف األستونيني السبعة في
آذار  ،2011ومقرًا الحتجازهم فيها،
ثم استخدام فدية تحريرهم لتمويل
«تنظيم القاعدة» في سوريا) .كانت
األرض اللبنانية املحتلة في السلسلة
الشرقية إحدى ركائز األحالم الكبرى
بإسقاط سوريا ،ومعها كل املشرق.
لكن قتال املقاومة وحلفائها ،أثبت
ألصحاب املشروع انهم ّ
توهموا .تكفي
قراءة الوثيقة التاريخية التي أدلى بها
السفير األميركي السابق في دمشق،
روبرت فورد (صحيفة «الشرق
األوسط» السعودية يوم  19حزيران
 ،)2017لتبيان أن واشنطن ّ
توهمت ،وأن
جميع حلفائها في هذا العالم شاركوها

لبنان
خارج
«النصرة»
ٌ
الحريري عن الصفقة :إنجاز كبير
 116ه ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــات الـ ـت ــي
خ ــرج ــت أم ـ ــس مـ ــن عـ ــرسـ ــال ،وع ـلــى
م ـت ـن ـه ــا ُمـ ـسـ ـلـ ـح ــو ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة
وعائالتهم إلى بلدة فليطا السورية
ف ــي الـقـلـمــون ال ـغــربــي .فـتـكــون بــذلــك
ـزء
امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ت ـح ــر ّي ــر جـ ـ ٍ
م ــن جـ ــرود ع ــرس ــال ،وال ـت ـخــلــص من
ُ
تنظيم النصرة اإلرهابي ،قد طويت
بنجاح .الحافالت ،التي رافقتها 17
س ـي ــارة م ــن الـصـلـيــب األح ـم ــر نقلت
ً
ج ــرح ــى «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،وصـ ـل ــت ل ـيــا
إلــى بـلــدة فليطا .وبحسب «اإلع ــام
ّ
ال ـحــربــي» ،ف ــإن أع ــداد الــذيــن غ ــادروا
من عرسال إلى إدلب هم ( 7777قتلت
«النصرة» واح ـدًا منهم قبل انطالق
القافلة) ،ينقسمون إلــى  6101نازح
وُ 116م ـس ـل ـح ــا مـ ــن بـ ـل ــدة ع ــرس ــال.
أم ـ ـ ــا م ـ ــن املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ــواق ـ ـعـ ــة خ ـ ــارج
سيطرة الجيش اللبناني في جرود
ع ــرس ــالُ ،فـخــرج ُ 1000مـسـلــح و560
نــازحــا .املـسـلـحــون ال يشملون فقط
ّ
امل ـقــات ـلــن ،ب ــل ك ــل م ــن ح ـمــل ســاحــا

سينسق الجيشان اللبناني
والسوريّ ،عبر حزب الله ،خالل
المعارك ضد «داعش»
ّ
تـ ـح ــت رايـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ،وكـ ـ ـ ــل مــن
ّ
وكل من ّ
قد ًم لهم
ساعدهم لوجستيًا،
الخدمات استخباريًا .وإضــافــة إلى
تـسـلـيــم «ال ـن ـص ــرة» ثــاثــة مــوقــوفــن
مــن السجون اللبنانية (عبد الغني
شروف ،عبد الرحمن زكريا الحسن،
وعـ ـ ــدنـ ـ ــان م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـب ــي) أول
ّ
م ــن أم ـ ــس ،س ــل ــم األم ـ ــن الـ ـع ــام أم ــس
م ــوق ــوف ـت ــن ،ه ـم ــا خ ــول ــة ال ـق ـص ــاب،
وري ـ ـهـ ــام ح ـ ـمـ ــدوش .جـ ــرت الـعـمـلـيــة
بــإشــراف األمــن الـعــام ومواكبته ،مع
انـتـشــار عناصر املـقــاومــة على طول
الطريق إلــى فليطا .وقبل االنطالق،
ح ـ ــاول «أم ـ ـيـ ــر» ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة فــي
الـ ـج ــرود (س ــاب ـق ــا) أبـ ــو م ــال ــك الـتـلــي
ت ــأخ ـي ــر االن ـ ـطـ ــاق ،ف ـت ـل ـقــى ت ـحــذي ـرًا
دفـعــه إل ــى تـســريــع عملية الترحيل.
ّ
ومن املنتظر أن تسلم النصرة اليوم
خمسة أسرى للمقاومة ،فور وصول
ال ـق ــاف ـل ــة إل ـ ــى ح ـ ـ ــدود «إم ـ ـ ـ ــارة إدلـ ــب
ال ـك ـبــرى» .ونـشــر التنظيم اإلرهــابــي
أمس فيديو ُيظهر األسرى الخمسة،
وهم بصحة جيدة.
مرحلة ما بعد تحرير جرود عرسال،

ّ
ُسلمت موقوفتان إضافيتان لجبهة النصرة :خولة القصاب وريهام حمدوش (أ ف ب)

وخ ـ ـ ـ ـ ــروج «ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» م ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان،
ّ
سيتحدث عنها األمــن العام لحزب
الـ ـل ــه ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه عـنــد
الثامنة والنصف من مساء اليوم.
م ــن ج ـه ـت ــه ،بـ ــدأ ُ ال ـج ـي ــش الـلـبـنــانــي
ّ
يتسلم املــواقــع امل ـحـ ّـررة ،الواقعة في
محيط وادي حميد ،والتي لم يدخلها
ُ
م ـن ــذ الـ ـ ـ ـ ـ ــ .2011وس ــتـ ـب ــاش ــر ق ـيــادتــه
ف ــي ال ـيــومــن املـقـبـلــن بــامل ـفــاوضــات
ل ـت ـن ـف ـي ــذ االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق م ـ ــع س ـ ــراي ـ ــا أه ــل
ال ـشــام ،ال ــذي يقضي بخروجهم مع
عــائــات ـهــم م ــن ع ــرس ــال إل ــى ال ــداخ ــل
السوري ،ســواء إلى مناطق في قرى

ال ـق ـل ـمــون ال ـغــربــي خــاض ـعــة لسلطة
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وإم ـ ـ ــا فـ ــي ق ــرى
القلمون الشرقي الخاضعة لسيطرة
معارضة (يجري
مجموعات ُمسلحة
ِ
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ،ب ــرع ــاي ــة روس ـ ـي ـ ــة ،مــن
أجــل عقد مصالحة فيها مــع الدولة
السورية) .مصادر أمنية لبنانية ،لم
تستبعد أن يبقى في لبنان مجموعة
مــن ســرايــا أه ــل ال ـشــام ،بــاتــت تأتمر
رس ـم ـيــا ب ــأوام ــر ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي،
وس ـبــق أن قــاتـلــت تنظيم «داعـ ــش»،
وس ـ ــاع ـ ــدت الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي ال ـح ـص ــول
ع ـلــى ق ــدر كـبـيــر م ــن امل ـع ـلــومــات عن

الجماعات اإلرهابية في الجرود.
االنـتـهــاء مــن املـفــاوضــات مــع سرايا
أهل الشام ،يعني بدء ّ
العد العكسي
النـ ـ ـط ـ ــاق مـ ـع ــرك ــة تـ ـح ــري ــر الـ ـج ــزء
الشمالي من جرود عرسال ،وجرود
ال ـ ـقـ ــاع ،ورأس ب ـع ـل ـب ــك ،م ــن وج ــود
خالل
«داعش» .وبات محسومًا ،أنه
ٌ
املـ ـ ـعـ ـ ــارك ،سـ ـيـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـن ـس ـيــق
بــن الجيشني اللبناني وال ـســوري،
مــن خ ــال ح ــزب ال ـلــه .ول ــم تستبعد
م ـصــادر سـيــاسـيــة لـبـنــانـيــة رسمية
«إمـكــانـيــة أن يـتـحــول التنسيق بني
ال ـج ـي ـش ــن مـ ـب ــاشـ ـرًا ،ب ـع ــد ان ـط ــاق

املعركة ،بسبب الوقائع امليدانية».
ُ
ومـ ــن امل ــرج ــح أال ي ـخ ــوض الـجـيــش
ّ
اللبناني املعركة ُمنفردًا ،ألن حزب
الله والجيش السوري سيخوضان،
فــي الــوقــت عـيـنــه ،املـعــركــة مــن داخــل
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وعـ ـل ــى ط ــول
ال ـ ـح ـ ــدود الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ،والـ ـش ــرقـ ـي ــة،
ُوالـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـجـ ــرود .ال ـج ـب ـه ــات
ُ
امل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة الـ ـت ــي س ــت ـف ـت ــح ،لـبـنــانـيــا
ُ
وسوريًا ،ستخفف الضغط الدفاعي
لـ «داعش» ّ
ضد الجيش اللبناني.
ً
ومواكبة لعملية التفاوض ،استقبل
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـع ــد
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العمل على تحويل أوهامها إلى حقيقة.
ويكفي أيضًا النظر إلى عنوان الصحيفة
نفسها (يملكها امللك السعودي وأبناؤه
شخصيًا) يوم الجمعة املاضي («صفقة
بني «حزب الله» و«النصرة» في عرسال
تشمل تهجير معارضني من القلمون
إلى إدلب») .تحرير األرض اللبنانية من
محتليها تهجير .وذابحو جنود الجيش
معارضون .في عقل املحور الذي عمل
على إسقاط سوريا واملقاومة ،جرود
عرسال أرض لـ«مقاتلي الحرية» الذين
يجب ندب هزيمتهم.
ُ
معركة الجرود ال تقاس بالتفاصيل ،بل
بالنظر إلى ما كان ُي َع ّد لبالدنا .يوم 2
آب  ،2017تحررت األرض اللبنانية من
إرهابيي جبهة النصرة ،وعادت الجرود
إلى الوطن .لكن األهم أن األوهام الكبرى
سقطت ،إلى غير رجعة.
يشترط األمن العام الحصول على فيديو يحدد مصير العسكريين (أ ف ب)

الجوالني أدار المفاوضات ...وفشل بإخراج المولوي
رضوان مرتضى
الـحــريــري أم ــس املــديــر ال ـعــام لألمن
الـعــام الـلــواء عباس إبــراهـيــم ،فدافع
ّ
عــن العمليةُ ،معتبرًا أن «كــل الــدول
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ت ـ ـفـ ــاوض حـ ــن يـتـعـلــق
ّ
األمــر بمواطنيها» .وقــال إن موقف
ال ـح ـكــومــة م ــن م ـعــركــة الـ ـج ــرود هو
«حـ ـم ــاي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وم ـخ ـي ـم ــات
النازحني املــوجــودة في البلدة .أراد
ح ــزب ال ـلــه أن ي ـقــوم ب ـهــذه العملية،
ال ـت ــي أنـ ـج ــزت أمـ ـ ــورًا ف ــي م ـك ــان مــا،
ولـكــن ال ـجــزء األك ـبــر هــو ال ــذي يقوم
ب ــه ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وهـ ــو امل ـهــم
بــالـنـسـبــة إل ـي ـن ــا .ال ـح ـكــومــة هــدفـهــا
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي حـ ـم ــاي ــة ك ـ ــل ال ـ ـح ـ ــدود،
وعـ ــدم ال ـس ـمــاح لـلـنـصــرة أو داع ــش
أو أي فريق متطرف بأن يدخل إلى
األراضـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وهـ ــذا م ــا قــام
بــه الـجـيــش» .وقــد وصــف الـحــريــري
الصيغة التي جــرى التوصل إليها
ب ـ ـ ـ «الـ ـ ـح ـ ــل امل ـ ـنـ ــاسـ ــب جـ ـ ـ ـدًا لـ ـل ــدول ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وهـ ـ ــو إن ـ ـجـ ــاز ك ـب ـي ــر»،
ّ
ُمعتبرًا أن «الــدولــة هــي الـتــي قامت
بـكــل هــذا اإلن ـجــاز .أنــا أع ــرف اللغط
ال ـحــاصــل ف ــي ه ــذا األمـ ــر وأن حــزب
ّ
الله شن هذه املعركة .وهناك مواقف
ص ــدرت عــن تـيــار املستقبل وغـيــره.
ل ـك ــن م ــا ي ـه ـم ـنــي م ــا ح ـص ــل الـ ـي ــوم.
هناك منطقة كانت مرهونة وتعاني
من مشكلة كبيرة جدًا ،وهذه مشكلة
انـتـهــت .وهـنــاك منطقة أخ ــرى فيها
داع ـ ـ ــش ،وهـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة سـتـنـتـهــي
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
سيتعامل مع هذا املوضوع بالشكل
ال ــازم» .ودعــا رئيس الحكومة إلى
ع ـ ــدم «امل ـ ــزاي ـ ــدة ع ـل ــى ب ـع ـض ـن ــا .لـنــا
رأي ـنــا ول ـحــزب ال ـلــه رأيـ ــه .ول ـكــن في
نهاية املـطــاف ،التقينا على إجماع
م ــا يـهــم الـشـعــب الـلـبـنــانــي م ــن أجــل
االقتصاد اللبناني واألمن اللبناني
واالسـ ـتـ ـق ــرار وال ـح ـك ــوم ــة ومـجـلــس
النواب في لبنان».
م ــن ج ـه ـتــه ،ن ـقــل الـ ـن ــواب ع ــن رئـيــس
مجلس الـنــواب نبيه بــري ،بعد لقاء
ّ
األربـعــاء النيابي ،أن «مــا حصل في
ج ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال مـ ــن انـ ـتـ ـص ــار عـلــى
اإلره ــاب هــو انتصار لبناني شامل
الق ــى إج ـمــاعــا لـبـنــانـيــا ،وأث ـبــت أننا
ق ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق اإلن ـ ـجـ ــازات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات
واألخطار املحدقة بالوطن ،أكان من
ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي ،أم مــن اإلره ــاب
التكفيري».
(األخبار)

ُ
نشر «جبهة النصرة» فيديو ُيظهر
األسـ ـي ــر م ـه ــدي ش ـع ـيــب ي ـط ـلــب مــن
أهله التدخل لــدى قـيــادة حــزب الله
ل ــوق ــف املـ ـع ــرك ــة ك ــي ال ُيـ ـقـ ـت ــل ،ك ــان
بمثابة صافرة انطالق املفاوضات
بني حزب الله وجبهة النصرة ،بعد
انـطــاق مـعــركــة ج ــرود عــرســال قبل
 12يــومــا .غـيــر أن جــانـبــا كـبـيـرًا من
ّ
خفيًا ،رغم
كواليس التفاوض بقي
أن ـهــا م ــرت ب ـمــراحــل ثـ ــاث .املــرحـلــة
األولى ،قبل املعركة بشهرين ،كانت
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى تـ ـح ــري ــر أس ـ ـ ــرى ح ــزب
الـلــه لــدى جبهة الـنـصــرة فــي إدلــب.
لــم تنجح املـفــاوضــات حينها .رغــم
ذلــك ،انطلقت املرحلة الثانية خالل
ال ـح ـش ــد ل ـل ـم ـع ــرك ــة ،بـ ـه ــدف إخ ـ ــراج
«الـ ـنـ ـص ــرة» م ــن الـ ـ ـج ـ ــرود ،فـفـشـلــت
املـ ـف ــاوض ــات أيـ ـض ــا .وب ـع ــد ان ـطــاق
املـ ـ ـع ـ ــارك ،ب ـ ـ ــدأت امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة،
لـتـحـقـيــق ت ـحــريــر الـ ـج ــرود وإخ ــاء
ُاألسـ ـ ــرى .وك ـ ــادت ص ـف ـقــة الـتـســويــة
ت ـ ـ ـطـ ـ ــاح ،م ـ ــع رف ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة س ـقــف
مـطــالـبـهــا ،ل ــوال أن لـ ـ ّـوح ح ــزب الـلــه
بــالـعــودة إلــى املـعــركــة .كــان الـتـفـ ّـوق
م ـي ــدان ـي ــا مل ـص ـل ـحــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،مــا
حال دون أن تفرض جبهة النصرة
شـ ــروط ـ ـهـ ــا ،ل ـك ـن ـه ــا حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
ورقـ ــة ق ــوة بــأســرهــا ثــاثــة عـنــاصــر
م ــن الـ ـح ــزب ب ـع ــد ب ـ ــدء ه ــدن ــة وق ــف
إطـ ــاق الـ ـن ــار .غ ـيــر أن ورقـ ــة ال ـقــوة
ه ــذه ل ــم ت ـخـ ّـول ـهــا س ــوى ال ـح ـصــول
عـلــى  5سـجـنــاء فــي مـقــابــل األس ــرى
الــذيــن كــانــوا فــي قبضتها .حــاولــت
الـنـصــرة تحقيق انـتـصــار إعــامــي،
رغ ـ ــم ال ـه ــزي ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،سـ ــواء
عـبــر املقابلتني اإلعــامـ ّيـتــن اللتني
أجــراه ـمــا أب ــو مــالــك ال ـتــلــي لـيـخــرج
ف ـي ـه ـمــا ي ـت ـحــدث ك ـمــا امل ـن ـت ـص ــر ،أو
اإليحاء بأن جبهة النصرة فرضت
شروطها.
ُ
ورغـ ــم أن ــه ل ــم ت ـك ـشــف رس ـم ـيــا بـعــد
خ ـف ــاي ــا امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـت ــي سـبـقــت
إت ـمــام الـصـفـقــة امل ـع ـقــودة بــن حــزب
ال ـ ـلـ ــه و«جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ،إال أن
مـ ـص ــادر ب ـ ـ ــارزة م ـق ــرب ــة م ــن ق ـي ــادة
جبهة الـنـصــرة كشفت ل ـ «األخـبــار»
أن الـقــائــد الـعــام لـ «جبهة النصرة»
أب ــو مـحـمــد ال ـجــوالنــي ه ــو م ــن كــان
ي ــدي ــر دفـ ــة ال ـت ـف ــاوض ول ـي ــس أ ّمـيــر
ق ــاط ــع ال ـق ـل ـم ــون أبـ ــو م ــال ــك ال ـت ــل ــي.
وت ـح ــدث ــت م ـع ـل ــوم ــات ال ـج ـب ـهــة عــن
م ـ ـسـ ــار مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ع ـ ـمـ ــره أشـ ـه ــر

وسيط زار «أمير
الدولة اإلسالمية»
في الجرود ثالث مرات

إلخ ــراج أس ــرى ح ــزب الـلــه الخمسة
ف ــي إدل ـ ــب م ـق ــاب ــل إخـ ـ ــراج امل ـط ـلــوب
شــادي املـ ّـولــوي ورفــاقــه مــن املخيم،
لكنها تعثرت أكثر من ُمرة .إضافة
ـان ك ــان ــت ت ـط ــال ــب بــه
إلـ ــى م ـط ـلــب ث ـ ـ ٍ
قـ ـي ــادة الـ ـنـ ـص ــرة ي ـت ـع ـلــق ب ــاإلف ــراج
ع ــن س ـج ـنــاء «م ـه ـ ّـم ــن» مــوجــوديــن

ف ــي الـ ـسـ ـج ــون ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .غ ـي ــر أن
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ت ــوقـ ـف ــت بـ ـع ــد رف ــض
َ
مطلبي الجوالني .معركة
حزب الله
ال ـج ــرود أع ـطــت زخ ـمــا إلعـ ــادة فتح
باب التفاوض.
تضيف املصادر أن العالقة الوطيدة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ال ـل ـب ـن ــان ــي
شــادي املــولــوي بــالـجــوالنــي ،دفعت
األخير إلــى الطلب من التلي إدراج
ش ـ ـ ـ ــرط إخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ش ـ ـ ـ ـ ــادي املـ ـ ــولـ ـ ــوي
ومجموعته من مخيم عني الحلوة
إلتـمــام صفقة الـتـبــادل .وهنا تؤكد
ـرة» أن
م ـصــادر ســوريــة فــي «ال ـن ـصـ ّ
العالقة بني التلي واملولوي توترت
في األشهر األخيرة ،مشيرة إلى أن
سـبــب ال ـخــاف مــالــي ،م ـ ّ
ـرده اعتبار
ّ
ً
املولوي أن التلي ،بوصفه مسؤوال
عــن الـســاحــة الـلـبـنــانـيــة مـجـبـ ٌـر على

ّ
التلي يقتل أحد رفاقه!
ُ
لم تكن الحافالت التي ستقل مسلحي جبهة النصرة مع آالف النازحني قد
انطلقت من جرود عرسال أمس ،حتى اقترب بضعة عناصر من «النصرة»
من أحــد الباصات املتوقفة ُلينزلوا السوري رعــد ّ
حمادي (الـصــورة) امللقب
ّ
بـ«رعد العموري» ثم أعدموه رميًا بالرصاص ،أمام املدنيني .أصر أبو مالك
التلي على أن يختم احتالله لألرض اللبنانية بدم يريقه ،ولو كان دم مقاتل
مــن تنظيمه .تـحــدثــت املـعـلــومــات األول ـيــة عــن أن سـبــب «إعـ ــدام» حـ ّـمــادي أنــه
ينتمي إلى تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،وقد حاول التسلل مع النازحني .لكن
معلومات مضادة كشفت ّأن النصرة تتهم ّ
حمادي بالتورط في قتل الشاب
عالء القرقوز ،شقيق القيادي في تنظيم القاعدة حمزة القرقوز الذي أوقفته
ُ
دورية من الجيش اللبناني في عرسال عام ( 2011حينذاك ،اخت ِطف عناصر
الـ ـجـ ـي ــش ُ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـردوا مـ ــن أس ـل ـح ـت ـهــم
ُ
ومنعوا من توقيف القرقوز الذي كان
مــوفــد «الـقــاعــدة» بــن لبنان وســوريــا
والعراق).
رعد هذا ابن بلدة القصير ،كان يقاتل
فــي صـفــوف كتيبة ال ـفــاروق قبل أن
ينشق ليؤلف كتيبة بــال الحبشي.
ال ـت ـق ـتــه «األخ ـ ـبـ ــار» خـ ــال ج ــول ــة في
ج ـبــال الـقـلـمــون قـبــل س ـن ــوات ،حيث
ُ
َّ
ّ
مكلفًا َ
رمي صليات الصواريخ
مصورة معه ،ليتبني أنه كان
أجريت مقابلة
باتجاه األراضي اللبنانية ،وتحديدًا الهرمل .كذلك تورط ّ
حمادي في اختطاف
ّ
مصور لبناني من داخل بلدة عرسال ،مهددًا بذبحه ،قبل أن يقوم بتعذيبه في
أحد ّ
مقاره في الجرود .وكانت عائلته تقيم في مخيم أبو طاقية في عرسال،
بحيث كان يتردد إلى البلدة ليبيت فيها أحيانًا.

تــوف ـيــر م ـص ــاري ــف ل ـل ـع ـنــاصــر الـتــي
بــاي ـعــت ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وامل ـح ــاص ــرة في
عـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة .وتـ ـكـ ـش ــف امل ـ ـصـ ــادر
أن ال ـت ـلــي أرسـ ــل م ـبــالــغ مــال ـيــة إلــى
املــولــوي ع ــدة م ــرات ،قـبــل أن يوقف
دعمه عنه ألسباب غير محددة.
وسيط يزور «أبو السوس»
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ك ـش ـف ــت م ـص ــادر
غ ـي ــر ل ـب ـن ــان ـي ــة م ـق ــرب ــة مـ ــن تـنـظـيــم
«ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» أن وس ـي ـطــا
جديدًا دخل على خط التفاوض مع
قيادة التنظيم في القلمون ،مشيرة
إلــى أن الوسيط املــذكــور زار األمير
ال ـع ـس ـك ــري ل ـت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ــدول ـ ــة» فــي
ال ـج ــرود مــوفــق أب ــو ال ـس ــوس ثــاث
مرات .وكشفت املصادر أن الوسيط
وهــو مــن مدينة القصير الـســوريــة،
ومـ ــن أق ــرب ــاء أبـ ــو الـ ـس ــوس ،الـتـقــى
ضـبــاطــا مــن األم ــن ال ـعــام الـلـبـنــانــي.
وذكــرت املصادر أن املفاوضات بني
األمــن العام والتنظيم ستركز على
مسألتني :األولى مصير العسكريني
املـخـطــوفــن ل ــدى تـنـظـيــم «ال ــدول ــة»،
وال ـث ــان ـي ــة ف ـتــح م ـمــر ل ـل ـخ ــروج إلــى
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة إن ن ـج ـح ــت
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق،
تؤكد املصادر أن شرط األمن العام
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـس ـي ــر فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاوض
هــو إح ـضــار فـيــديــو يـكـشــف مصير
العسكريني املخطوفنيُ .كذلك تشير
املـ ـص ــادر إلـ ــى م ـع ـلــومــة ن ـق ـل ــت إل ــى
األم ــن ال ـعــام تـفـيــد ب ــأن الـعـسـكــريــن
ُاملخطوفني لدى «الدولة اإلسالمية»
ق ـ ِّـسـ ـم ــوا إلـ ــى م ـج ـمــوع ـتــن :واحـ ــدة
بقيت فــي ال ـجــرود ،فيما املجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ان ـت ـق ـل ــت ب ــرع ــاي ــة األمـ ـي ــر
الُـســابــق للتنظيم أبــو طــال الحمد
(قـ ـت ــل الحـ ـق ــا) إلـ ــى ال ــرق ــة ،عــاصـمــة
التنظيم السورية .وتكشف املصادر
أن زوج ــة األم ـيــر امل ـق ـتــول مــوجــودة
الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،وربـ ـ ـم ـ ــا ت ـم ـلــك
مـعـلــومــات عــن مـصـيــر الـعـسـكــريــن،
أو على األقل املجموعة التي انتقلت
إلى الرقة.
ويواجه تنظيم الدولة في القلمون
مـعـضـلــة أســاس ـيــة ،هــي ع ــدم قــدرتــه
ع ـلــى ح ـشــد ع ــائ ــات م ــن ال ـنــازحــن
ل ـتــأمــن م ــا ي ـش ـبــه الـ ـ ــدرع ال ـب ـشــريــة
لــه أثـنــاء امل ـغــادرة كما كــانــت الحال
م ــع ال ـن ـصــرة ،إذ إن مـعـظــم مـنــاطــق
سيطرة داعش في الداخل السوري
ت ـت ـع ــرض ل ـق ـص ــف ي ــوم ــي مـ ــن قـبــل
الجيش السوري والطيران الروسي
والتحالف األميركي.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
توضيح
من بلديات منطقة
دير األحمر
ُردًا على مــا جــاء فــي املـقــال الــذي
ن ـ ـشـ ــر ف ـ ــي ج ــري ــدتـ ـك ــم ب ـت ــاري ــخ
 2017/7/18ت ـ ـحـ ــت عـ ـ ـن ـ ــوان:
«اإلعـتــراض في معاقل الـقـ ّـوات...
ً
ب ــاق وي ـت ـم ــدد» ،وع ـ ّم ــا بـقــانــون
ّ
ّ
املـ ـطـ ـب ــوع ــات وب ـ ـحـ ــق الـ ـ ـ ــرد فـ ــإن
إتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات م ـن ـط ـق ــة دي ــر
ّ
األح ـ ـمـ ــر ي ـط ـل ـب ــون يـ ــؤكـ ــدون أن
م ـ ــا ورد ف ـ ــي مـ ـضـ ـم ــون املـ ـق ــال
عـ ــار ع ــن ال ـص ـحــة واس ـت ـن ــد إلــى
وقائع مفبركة من نسج الخيال
بـهــدف النيل مــن وح ــدة املنطقة
وتـضــامــن عــائــاتـهــا ونسيجها
املقاوم وذلك ملآرب ضيقة ،وكلما
استمر هذا النهج من اإلستفزاز
فإنه سيزيدنا عزمًا وإيمانًا في
إكمال مسيرة وحدتنا ونضالنا
في سبيل إنماء وازدهار املنطقة.
ك ـم ــا ن ــؤك ــد أن ات ـ ـحـ ــاد ب ـلــديــات
منطقة دي ــر األح ـمــر ق ــام ويـقــوم
بـ ــال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال وفـ ـ ــود
جــامـعــة أو مـشـتــركــة أو عـبــر كل
بـلــديــة وبــاملــراجـعــات وال ــزي ــارات
لـ ـجـ ـم ــع املـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــات مـ ـ ــن دون
استثناء بهدف تحقيق املطالب
االن ـمــائ ـيــة ال ـتــي ه ــي أولــويــاتـنــا
وال مـ ـعـ ـي ــار س ـ ـ ــوى ذل ـ ـ ــك وه ـ ــذا
بــدعــم م ــن جـمـيــع أب ـن ــاء املنطقة
ومرجعياتها.
اتحاد بلديات منطقة دير األحمر
المحامي جان فخري

♦♦♦

توضيح
من إدارة
نبع الدردارة
تعليقًا على التقرير املنشور في
«األخبار» (العدد  ٣٢٣٩الثالثاء
 ١آب  )٢٠١٧تـحــت ع ـنــوان ّ «آب ــار
ومنازل جديدة ّ
تهدد ما تبقى من
مياه فــي سهل الـخـيــام» ،أوضــح
رئيس الجمعية التعاونية إلدارة
مياه نبع الدردارة جهاد الشيخ،
أن «ه ـ ـن ـ ــاك شـ ـبـ ـك ــة ري ت ـع ـمــل
ب ــواس ـط ــة ال ـج ــاذب ـي ــة األرضـ ـي ــة،
وقــد ساهم في تمويلها كل من:
التعاون اإليطالي عبر مؤسسة
 AVSIواالت ـحــاد األوروبـ ــي عبر
مجلس اإلنماء واإلعمار وأيضًا
مـنـظـمــة األغ ــذي ــة ال ـعــامل ـيــة .وقــد
سـبــق وأوض ـحــت ه ــذا املــوضــوع
لـكــاتــب الـتـقــريــر مـنــذ  3س ـنــوات.
فاملهنة الصحافية تقتضي أخذ
املعلومات وتقديمها للقراء بكل
أم ــان ــة .ه ــذا ع ــدا ع ــن املـغــالـطــات
األخرى في التقرير».

على الغالف

جنبالط و«العمق العربي»:

ّ
بر الشام آمن
فراس الشوفي

َّ
اثـنــان تخل َيا ًعــن املـكــابــرة منذ مـ ّـدة،
ويبد َيان ليونة لالعتراف بالهزيمة:
ِ
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري وال ـنــائــب
وليد جنبالط .ومع أن جــزءًا من هذا
َ
املنكوب ْي معًا في
االنكسار ،يصيب
ٌ
َ
شخص ْي ِهما ،غير أنــه إعــان لهزيمة
ّ
ـور مـ ـت ــرام ــي األطـ ـ ـ ـ ــراف ،ظ ـ ــن أن
م ـ ـحـ ـ ٍ
و(املقاومة
سوريا
حذف
باستطاعته
ّ
اللبنانية) عــن الـخــريـطــة ،بما تمثل
فــي الـجـغــرافـيــا وال ـ ــوزن ،وبـمــا ّ
يعبر

عنه نظامها السياسي وتحالفاته.
ثـ ّـم ما لبثت أطــراف «محور الـعــداء»،
ـوري األس ـطــوري،
أم ــام الـصـمــود ال ـسـ ً
أن بدأت تتساقط باحثة عن مخارج،
ُ
أو تكابر وتقتتل فــي مــا بينها ،كما
ه ــو ح ــال ق ـطــر وتــرك ـيــا وال ـس ـعــوديــة
واإلم ـ ـ ــارات .أو ،كـمــا تـقـتــات أصـنــاف
الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة بعضها على
هياكل البعض اآلخر.
ٌ
أمعذور من ال يملك رأيًا ،من «ينكش»
ثـ ـ ـ ـ ـ ــأرًا؟ مـ ـ ــن يـ ـسـ ـم ــع «م ـ ـع ـ ـط ـ ـ ًـى» مــن
«مصدر» دولي أو إقليمي ُ
«م َ
عتبر»،
ٌ
فيبني رهانًا عليه؟ رهان سرعان ما
ّ
يـخـســر ،بـعــد أن يـخــلــف خطيئة .وال
ثأر في السياسة.
في حالة الحريري ،ال ُ
الرجل
حسد
ي
ً
ٌ
على أزماته .ليس شماتة ،بل استباق
َ
َّ
لــ«تــربـيــح الـجـمـيــل» .فـخــداع الــعــامــة،
واملــواقــف التحريضية لـسـنــواتّ ،
ثم
تـ ـب ـ ّـدل امل ــوق ــف واملـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،لـيـســت
مشكلة «الـخـصــم» .أي إن الـحــريــري،
حــن ّ ي ـعـ ّـدل لهجته ت ـجــاه ح ــزب الله
ويـكــف عــن تحريض الـســوريــن على
دولتهم ،ال فضل له بأن خالف مزاج

تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ّ
مؤيديه« .عقلنة» الجمهور مسؤولية
«القائد» .علمًا بأن «الجمهور» ،أثبت
عقالنيته مرارًا ،أكثر من قياداته.
ّأما في حالة جنبالط ،فلم تكن ّمعركة
ّ
والتحيات التي ال يكف عن
الـجــرود
إرسالها ببريد «تويتر» املستعجل
لـ ـشـ ـه ــداء حـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ،سـ ـ ــوى ذروة
انقشاع الـغـشــاوة ...عــن رؤي ــة الــواقــع
اإلقليمي الـحــديــث .فمعركة الـجــرود
س ـب ـق ـهــا وص ـ ــول ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري

يملك الجنبالطيون
فرصة المصالحة
مع سوريا بورقة
غير «محروقة» هي
تيمور جنبالط

وح ـل ـف ــائ ــه إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة،
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــداء املـ ـحـ ـس ــوم،
وانـ ـتـ ـخ ــاب ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ــال عـ ــون،
وقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ـ ـ ــذي يــؤســس
ل ـب ــداي ــة مــرح ـلــة لـبـنــانـيــة ب ـت ــوازن ــات
جــديــدة .وليس آخ ـرًا ،زيــارة جنبالط
وابنه ملوسكو.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع أن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآزق «ال ـ ـج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ـ ـيـ ــة
السياسية» ،ال َ
تقارن بتلك «الحريرية»،
ّ
التي ال تملك فرص االنفكاك الكلي عن
ّ
الـسـيــاســة الـسـعــوديــة ،إل أنـهــا تؤشر

إلــى عمق األزم ــة الـتــي أدخ ــل جنبالط
الـ ــدروز اللبنانيني إلـيـهــا فــي املـشــرق
ّ
املتحول ،بربطهم إلى أمـ ٍـد غير بعيد،
بسياسة اململكة العربية.
َر ْبـ ــط آل جـنـبــاط ال ـ ــدروز اللبنانيني
في القرن املاضي ،بـ«العمق العربي»،
ال ــذي تــأرجــح بــن مصر عبد الناصر
وال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـ ـس ـ ـ َـادات
وم ـ ـلـ ــوك آل س ـ ـعـ ــود .ثـ ــم مـ ــا إن ث ـ َّـب ــت
الــرئـيــس ال ــراح ــل حــافــظ األس ــد ال ــدور
السوري في اإلقليم ،حتى ّ
تحول هذا
االرتـبــاط الــدرزي «العربي» إلــى عمقه
ال ـح ـق ـي ـقــي ،س ــوري ــا ،ف ــي سـ ـن ــوات مــن
تأرجح العالقات السورية ـ السعودية
بني الجفاء وتفاهمات ّ
الحد األدنى.
وفي جوهر هذا ّ
الربط ـ مع السعودية
ّ
ُ
تحديدًا ـ هاجس أقــلــوي قديم ،ينشد
ّ
الكلي مع املحيطّ ،
«السني»،
التماهي
ّ
وصك براءة لدروز لبنان ،من تحالف
أقـ ـ ـل ـ ـ ّـوي مـ ــزعـ ــوم مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ي ــوم
ك ــان امل ـ ــزاج ال ـعــربــي مـخـتـلـفــا ،وكــانــت
السعودية تتبنى موقف عداء للكيان
املحتل ...في العلن.
وفــي سـنــوات مــا بعد احـتــال الـعــراق،
وضع جنبالط جزءًا كبيرًا من الدروز
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ــي املـ ــركـ ــب الـ ـسـ ـع ــودي
والعداء لسوريا في آن واحد ،بذريعة
«العمق العربي».
ف ـه ــل ال يـ ـ ــزال ي ـص ـلــح ه ـ ــذا «ال ـع ـم ــق»
ح ـ ــداث أثـبـتــت أن ال ّ عمق
ال ـي ــوم؟ واأل ّ
عربيًا أو «سنيًا» واحدًا ،بل «سنيات»
متصارعة من ليبيا إلــى أفغانستان.
ّ
الـعـمــق ال ـس ـعــودي ت ـحــدي ـدًا ،ف ــرش كــل
أوراقــه على مائدة بنيامني نتنياهو،
بما يغني إسرائيل ويزيد عن «تحالف
أق ـ ـل ـ ـيـ ــات» ،وبـ ـم ــا ي ــؤس ــس مل ـح ــوري ــن

جـ ــديـ ــديـ ــن ،إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــي أحــدي ـه ـمــا
حليفة لـ«العمق العربي» الخليجي.
إذا كـ ــان م ـنــاف ـســو الـ ـح ــري ــري يـبـنــون
أم ـج ــاده ــم ع ـلــى «اعـ ـت ــدال ــه» ال ـجــديــد،
فــإن منافسي جنبالط كسبوا ّ
الرهان
عـلــى حـصــان ســوريــا وامل ـقــاومــة .قلب
امل ــزاج ال ــدرزي الجنبالطي سهل ،وله

تقرير

«صفقة إعالن النوايا» :خسائر معراب تفوق مكاس
بحذر يتعاطى سمير
جعجع و«قواته» مع
التيار الوطني ّ
الحر .كثيرًا
ما يهمس المعرابيون
في الخفاء ،وفي أوقات
أخرى في العلن ،بأن
العونيين «نالوا ما أرادوه،
وبدأوا ّ
التنصل من اتفاق
النوايا الذي ّ
ينص على أن
نكون شركاء في العهد».
«صفقة العمر» بالنسبة
ّ
«تتقدم فيها
إلى القوات
»الخسارة على الربح
ميسم رزق

من المحرر

وضع جنبالط جزءًا كبيرًا
من الدروز اللبنانيين
في المركب السعودي
(مروان بوحيدر)

ّ
َ
يوم ّقرر سمير جعجع تبني ترشيح
ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون ل ـلــرئــاســة ،كــان
َ
يعلم أنه يقطع مع فريق الرابع عشر
م ــن آذار بــدع ـمــه ال ـح ـل ـيــف األس ــاس ــي
لحزب الله .لكنه ّقرر أن يرى النصف
املآلن من الكوب ،ويدرس هذا الخيار
بحسابات سياسية مختلفة :قارن بني
البقاء في موقعه من دون أن يزيد إلى
رصيده ولو حتى كرسيًا نيابيًا ،وبني
أن يـكــون شــريـكــا فــي الـعـهــد الـجــديــد.
ّ
الحصة املسيحية مع
مغريات تقاسم

ّ
الحر ال تقارن قياسًا
التيار الوطني
ب ـم ــا ُي ـم ـك ــن أن ي ـج ـن ـيــه ل ــو ج ـم ــع كــل
األحزاب والتيارات املسيحية األخرى
ّ
ف ــي ص ــف ــه .ل ـك ــن ،ب ـعــد ان ـت ـخــاب ع ــون،
ف ــوج ــئ ال ـق ــوات ـي ــون بـ ــأن ال ـع ــاق ــة مع
أي ّ
التيار ،كما هي الحال بني ّ
مكونني
سياسيني ،تخضع لبورصة املصالح
العونية .وإن كــان الفريقان يحاوالن
إخـفــاء التوتر ،أو فــي أحسن األحــوال

تلطيفه ،غير أن معراب ليست راضية
ّ
وتــت ـهــم ال ـط ــرف اآلخـ ــر بــأنــه «ي ـحــاول
ّ
التنصل من اتفاق إعالن النوايا الذي
ّ
نص على أن نكون شركاء في العهد»،
فيما يتعاطى العونيون بلغة بــاردة:
«ما في شي .خالفات صغيرة ال تفسد
في ّ
الود ّ قضية».
ّ
ُربما يفضل جعجع العض على الجرح
ً
بدال من أن ُي ّ
شمت به
والبقاء ساكتًا،

ً
فارس سعيد مثال أو بقايا ثورة األرز.
لكن ،بغض النظر عن نغمة «الثوابت
امل ـس ـي ـح ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي ال ي ـن ـف ــك ا ُل ـت ـي ــار
والقوات ّ
يرددانها ،األكيد أن املقاربة
التفصيلية للعالقة ،من جهة القوات،
ف ـي ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــب عـلــى
«هفوات» العهد ومكامن الخلل التي
دفعت الطرفني إلى استفزاز أحدهما
اآلخـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـ ــارة ع ـب ــر م ـق ــاط ـع ــات (ك ـمــا

العونيون :االنزعاج متبادل
ال تختلف حال القوات اللبنانية عن حال التيار الوطني الذي أكدت مصادره أن «االنزعاج متبادل» .تشير املصادر
العونية إلى أن اإلشكالية الحقيقية تكمن في أن القوات «تعتبر أن دعمها للجنرال ميشال عون في معركة الرئاسة
يعطيها الحق في أن ّ
تصور نفسها وكأن حجمها من حجم التيار» .لكن واقع األمور يختلف «فهي لديها كتلة من
 8نواب ،ونحن  23نائبًا» .ومن جهة أخرى «ال تستطيع املقارنة بيننا وبينها كفريق سياسي» .ورأت املصادر أنه
«ما دامت القوات تصر على أن تقاسمنا كل شي مناصفة ،فستكون هناك
يعطها هذا الحق» .وأضافت« :فلننتظر االنتخابات
مشكلة ،ألن التفاهم لم ِ
النيابية وليحدد حجم كل فريق»! من جهة أخرى ،اعتبرت املصادر أن «القوات
ال تريد التسليم بواقع أن لرئيس الجمهورية حيثية واعتبارات ،كما حصل
ً
مثال في ملف إدارة تلفزيون لبنان» .وعلقت بالقول« :ال يمكن معراب أن
تصورنا وكأننا ظاملون وهي في موقع الضحية .وإذا كانت لديها اعتراضات
على تعاملنا ،فنحن أيضًا لسنا راضني عن سلوكهم داخل الحكومة» .مع ذلك،
تقول املصادر أن «ال رجعة إلى الوراء .التفاهم مع القوات ال يلغي أن يكون لكل
طرف منا هامش التصرف في عدد من امللفات ،غير أن العودة إلى الصدام
املسيحي بالنسبة إلينا غير واردة وال مسموح بها».
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مقالة

عمالء وخونة ...وأعداء
محمد نزال

جـ ــذور تـسـتـمــد فـلـسـفـتـهــا ،م ــن بــراعــة
االس ـت ـمــراريــة ال ـتــي مــارس ـهــا الـ ــدروز،
ً
ـام امل ــاضـ ـي ــة .أص ـ ــا،
ط ـ ـ ــوال األل ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ٍ
ه ـنــاك ش ـكــوك ب ــأن ي ـكــون ه ــذا املـ ــزاج،
ف ــي دواخـ ـل ــه ،ك ـمــا ص ـ ّـورت ــه مــاكـيـنــات
الحزب التقدمي االشتراكي اإلعالمية
واملناطقية فــي السنوات املاضية .ثم

إن الـحــريــري ال وج ــه «آخ ــر» ل ــه ،فيما
يملك الجنبالطيون فرصة املصالحة
م ــع س ــوري ــا ،ب ــورق ــة غ ـيــر «م ـحــروقــة»
اس ـم ـه ــا ت ـي ـم ــور ج ـن ـب ــاط .هـ ــذا لـيــس
ترفًا ،بل منطق التاريخ والجغرافيا،
ّ
وبر الشام اآلمن ،هو «العمق العربي»
الوحيد الباقي.

ال يوجد خونة في لبنان .ال يوجد خونة في العالم .ال وجود
ً
ُ َ
ّ
السياسية
ملفهوم الخيانة أصال .هذا ما تحاول بعض «النخب»
ّ
ّ
أخالقية بديلة ،في
والثقافية واإلعــامـ ّـيــة التأصيل لــه ،كقيمة
ّ
ّ
الجماعية بمعنى
الوطنيّة» ،أو
بالدنا .الحديث ،هنا ،عن «الخيانة
أوس ــع ،ال تلك الـفـ ّ
ـرديــة التي تعني «الـعــشــاق» .الخائن ،العميل،
استطاعوا لشطبوا هــذه الكلمات ِمــن قاموس
الـجــاســوس ،لــو ّ
ّاللغةِ .مــن ســوء حظهم ّأن مــا ِمــن لغة ،منقرضة أو حـ ّـيــة ،عند
كل األمم ،إال واتسع وعاؤها لتلك املعاني ّ.لسان العرب ،الكتاب،
أفــرد للخيانة «مسألة» .يــزداد ســوء حظهم ّأن التاريخ أسقط
تلك املعاني على أفــراد بعينهم ،طبعهم بها ،إلــى األبــد ،منذ ما
قبل «بــروتــوس» .منذ قــرون والعرب َيرجمون «أبــي رغــال» في
ّ
ّ
«البيتانية»
الصحراء ،الخائن ،على أنــه «الشيطان» .أصبحت
في العصر الحديث ُس ّبة في فرنسا .أصبح املاريشال فيليب
ّ
العاملية الثانية بعدما كــان ،في
بيتان رمز الخيانة بعد الحرب
ّ
العاملية األولــى ،بطل «ف ــردان» في وجــه ّاألملــان .كثيرون
الحرب
ِمــن الفرنسيني دافـعــوا عــن بيتان ،وحــاولــوا بكل مــا أوت ــوا ِمن
ُ
ّ
«مبدأ التخوين» أساسًا،
قوة ّإبعاد تهمة الخيانة عنه ،بل إبعاد ّ
بحجة «الظروف» الحاكمة ،إذ كانت «املسلة تنعرهم» ...لكن في
النهاية أصدر
التاريخ حكمهُ ّ .
ُ َ
ّ
ّ
باملناسبة ،تلك «النخب» اللبنانية املحددة ،وبعد تأمل خطابهم،
ضد «التخوين» كمعنى ،بل ّ
نجدهم ليسوا ّ
ضده كلفظة ،إذ هم
ّ
ّ
ّ
ُيمارسونه ليل نهار ضد خصومهم .يتهمون اآلخر بأنه «ورقة»
ً ّ
فــي يــد إيـ ــران ،م ـثــا ،وأن ــه «صــاحــب م ـشــروع» َيـعـمــل ملصلحة
ال ـخــارج ض ـ ّـد الــداخ ــل ،لـكــن عـنــدمــا يـخــرج عليهم َمــن ُيبادلهم
ُ
ّ
تاريخية
«الــتـهـمــة» نفسها ،مــع فــارق استخدامه مصطلحات
ّ
فعندها تقوم
واضحة ،ال تحتمل أي تأويل ،مثل خيانة أو عمالةّ ،
قيامتهم .يبدأون ،في مظهر يستدعي الشفقة ،بالتظلم والولولة
ّ
ّ ّ
والتفجع .إنهم ُيجيدون لعب هــذا الــدور .إنهم يستفيدون ِمن
«شيطنة» مفردة العميل ،التي أصبحت كذلك على نطاق واسع،
ّ
العربية على مدى
حقيقة ،بفعل اإلفــراط بها ِمــن قبل ُاألنظمة
ّ
العقود املــاضـيــة .صحيح ،كثيرون ظـ ِـلـمــوا بها ،لكنها لــم تكن
ُ
ُ َ
دائمًا ظاملة .تلك «النخب» حاولت وتـحــاول االستفادة ِمــن تلك
السقطات ،وقد ّ
عوموها ،للوصول إلى شطب مفهوم العمالة ِمن
ّ
ُ
لهؤالء ،إذ عاشوا
أصله .كم كانت «التكنولوجيا» الحديثة مسمة
ّ
فــي زم ــن «ويكيليكس» وأخــوات ـهــا ،فـقــرأ الـعــالــم كــلــه عمالتهم

س ــبها
حصل فــي مهرجان األرز ،أو الــزيــارة
الـتــي ق ــام بـهــا الــوزيــر ج ـبــران باسيل
لزحلة) ،وتارة أخرى في الترشيحات
(حني طرحت القوات مرشحًا لها في
ال ـب ـت ــرون وج ـب ـي ــل) ،وم ــا بـيـنـهـمــا من
م ـن ــاوش ــات حـكــوم ـيــة ون ـيــاب ـيــة حــول
أكثر من ملف ،بدءًا بقانون االنتخابات
ً
مــرورًا بالتعيينات وصــوال إلــى ملف
الكهرباء.
ت ـ ـضـ ــع م ـ ـ ـعـ ـ ــراب نـ ـفـ ـسـ ـه ــا فـ ـ ــي م ــوق ــع
املعتدى عليه ،إذ إن «التحالف الــذي
التوصل اليه مع الرابية ّ
ّ
ّ
ضم اتفاقًا
تم
ض ـم ـن ـيــا ب ـ ــأن نـ ـك ــون ش ــرك ــاء ف ــي كــل
ش ــيء :املـقــاعــد الـنـيــابـيــة ،التعيينات،
الحقائب الــوزاريــة ،»...لكنها فوجئت
ً
أوال «ببدعة ما ُيسمى حصة الرئيس
ت ـح ــت عـ ـن ــوان ت ـع ــزي ــز دور ال ــرئ ــاس ــة
وحـ ـصـ ـتـ ـه ــا» .ل ـك ـن ـه ــا ف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة
«كـ ــانـ ــت ن ــوع ــا مـ ــن وض ـ ــع الـ ـي ــد عـلــى
حصة القوات» .وفي التعيينات «نكث
الـعــونـيــون بــوعــدهــم بــإعـطــاء ال ـقــوات
ح ـق ـي ـبــة س ـ ـيـ ــاديـ ــة» ،ح ـت ــى إنـ ـه ــم «ل ــم
يأخذوا بــرأي القوات في التعيينات،
ً
كـمــا حـصــل م ـثــا أث ـن ــاء تـعـيــن مــديــر
لهيئة أوجـيــرو» .وفوجئ القواتيون،
ثانيًا« ،بتجاوز القوات داخل مجلس
الــوزراء بشأن اآللية واتخاذ القرارات
امل ـتـع ـل ـقــة ب ـم ـل ـفــات ك ـب ـي ــرة»؛ فــالـتـيــار
«غــالـبــا مــا ينطلق مــن مـقــاربــة ذاتـيــة،
ي ـط ـغ ــى ف ـي ـه ــا أس ـ ـلـ ــوب االسـ ـتـ ـئـ ـث ــار،
كـمــا ظـهــر فــي مـلــف الـكـهــربــاء وإدارة
ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان ومـسـتـشـفــى ال ـب ــوار
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي» .وثـ ــال ـ ـثـ ــا بـ ــ«مـ ـح ــاول ــة

الواضحة الصريحة املباشرة .لهؤالء أن تمتلئ قلوبهم غيظًا
ِمن أمثال جوليان أسانج .لقد وجدنا عمالتهم على شكل وثائق
ّ
ّ
سربهّ ،
رسمية ُم ّ
مؤرخة ،ومتى؟ في أصعب ظرف
دبلوماسية
ً
ُيمكن أن َيعيشه شعب .في ّأيــام ّتموز ،مثال ،حني كانت تغير
ّ
اإلسرائيلية على عظام األطفال بينما هم ،في الساعة
الطائرات
َ
نفسها ،فــي اللحظة نفسها ،يجلسون فــي مكاتب السفارات
َ
ّ
الدولة ،إن كان ِمن
ويطلبون «املزيد ِمن القتل» .أما إفشاء أسرار ُ ّ
ّ
أسرار ،فهذه تحصيل حاصل .هؤالء أنفسهم يمثلون أن كلمة
ُ
ُ
ّ
وتفقدهم صوابهم! ّ
مرة أخرى ،إنهم بارعون
عميل تغضبهم
فــي التمثيل ،وهــذا ُي ّ
سجلهم لهم .الـطــرف اآلخــر ال ُيجيد ذلــك.
ّ
ُ
وباملناسبة ،هذا ليس مدحًا للطرف اآلخــر .إنــه طرف ال يجيد
لعبة اإلعــام ،أدواتــه مختلفة ،بل قبل ذلــك ،وهــذا األهــمّ ،
ذهنيته
مختلفة .لهذا أسباب كثيرة ليس هنا ّ مكان بحثها.
َ
مسألة أخ ــرى ،ليست بــالـضــرورة كــل عمالة خـيــانــة .أن تعمل
ّ
لسبب مــا ،محسوب
خارجية ضـ ّـد شعب أنــت،
ملصلحة دولــة
ٍ
ّ
َ
ّ
عـلـيــه ،أو تـعـمــل حــتــى ملصلحة ال ـع ــدو م ـبــاشــرة ،ف ـهــذه ليست
َ
بالضرورة خيانةّ .
ربما لم تجمعك بمن تعمل ضـ ّـده ،اآلنّ ،أي
ّ
رابطة في السابقّ .أمــا أن تخون فيعني أنــك توافقت مع اآلخر
على عهد مــا ثـ ّـم خرجت ِمـنــه ،بــإرادتــكّ ،
أذيــة لــه .هــل يوجد في
ً
لبنان خونة بهذا املعنى؟ َمن هم ّ
ضد «محور املقاومة» مثال،
كسمير جعجع ،هل كانوا يومًا مع هذا املحور حتى ُيقال خونة؟
هـ ّنــاك خــونــة بـهــذا املعنى ،صحيح ،نعرفهم جـ ّـيـدًا ،ولـكــن ليس
ً
ّ
كلهم كذلك .إنهم «أعــداء» .هكذا نكون تصالحنا مع اللغة أوال.
باملناسبة ،هؤالء ينظرون إلى الطرف اآلخر ،الذي يعيش معهم،
ّ
ّ
كعدو أيضًا .الـعــداوة هي الحاكمة في بــادنــا ،في العمق ،إنما
ّ
ُ
ّ
وألسـبــاب قهرية ،واقعية ،يستفاد ِمــن اللغة لخلق توصيفات
ُ
تساعد على هدنة ،بفعل موازين القوة الراهنة ،فيستمر ذلك
إل ــى ح ــن ح ـصــول ت ـغـ ّـيــرات ك ـبــرى لـيـثــب عـنــدهــا ه ــذا بسيفه
على ذاك .هكذا تــدور ّأيامناُ .يمكن التعايش مع هــذا التكاذب
ينبغي لهذا أن
الجميل ،صحيح ،ولكنّ ،في ّ مطلق ّاألح ــوال ،ال ّ
ُينسينا الواقع القبيحّ .الكل يتهم الكل في لبنان .الكل َيستبطن
بالنسبة إلــى اآلخ ــر .ال ـفــارق أن
ع ــداوة بنسبة مــا .الـكــل عميل
ُ
هناك َمن َينوح كالثكلى ،أو كصبي أ ِخــذت لعبته ،فيما يبلعها
الطرف اآلخر ّ
متفرغًا لـ«مشروعه» .ثمة فارق آخر ،إذ أن هناك
ّ
َمــن ينطق بها بمصطلحات نخبوية حديثة ،بينما ينطق بها
آخرون بمصطلحات أصيلةّ ،
فجة ،مباشرة ،واضحة ...فطوبى
للواضحني.

انتقل اىل رحمته تعاىل املرحوم

استبعادهم عــن مـفــاوضــات القانون
االنـتـخــابــي ،قبل دخ ــول الـقــوات بقوة
عبر النائب جورج عدوان ،وهو أمر لم
يستسغه العونيون».
ِ
ب ـ ـب ـ ـسـ ــاطـ ــة ،ي ـ ــؤك ـ ــد عـ ـ ــارفـ ـ ــو م ـ ـعـ ــراب
ّ
ومقربون منها أن «املــأخــذ األساسي
يتعلق بعدم احترام الشراكة» ،و«عدم
احـ ـ ـت ـ ــرام مـ ـب ــدأ ال ـش ـف ــاف ـي ــة واآلل ـ ـيـ ــات
القانونية» .واألهــم أن «التيار يعتبر

مأخذ القوات
ّ
يتعلق بعدم احترام
الشراكة معها

نـفـســه ف ــوق الـشـبـهــات ،وأص ـبــح الـهـ ّـم
ع ـن ــده تـحـقـيــق امل ـك ــاس ــب وال ـت ـعــاطــي
ب ــأح ــادي ــة ال ع ــاق ــة ل ـهــا ال بالتغيير
وال بــاإلصــاح» .لــذا «نــرى عــدم اتفاق
على مـمــارســة السلطة ،وكــذلــك األداء
الـ ـحـ ـك ــوم ــي» .بـ ـ ــرأي الـ ـق ــواتـ ـي ــن« ،م ــا
يحصل اآلن حـصــل ســابـقــا داخ ــل 14
آذار ،وكـ ــان ذل ــك خ ــاف ــا أســاس ـيــا مع
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ال ــذي تــدخــل السلطة
والسيطرة عليها ضمن أولوياته».
األكيد ،بالنسبة إلى القوات« ،لن يؤدي

ذل ــك إل ــى ك ـســر ال ـعــاق ــة ال ـت ــي حققت
أهدافها االستراتيجية ،أي انتخابات
رئــاس ـيــة وق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ــات» ،ومــن
ث ــم «ت ـح ـق ـيــق ال ـش ــراك ــة اإلس ــام ـي ــة –
املـسـيـحـيــة ال ـتــي ال ُيـمـكــن أن تحصل
مــن دون تحالف مسيحي ق ــوي» .أما
م ــا دون ذلـ ــك ف ـل ـيــس إال «خ ــاف ــا فــي
التكتيك السياسي» .وفي هذا امللعب
ت ـس ـعــى الـ ـق ــوات إلـ ــى أن ت ـك ــون حــالــة
ّ
مستقلة .فهي «ستستمر في معركتها
داخـ ـ ــل م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ض ــد ك ــل مــا
ّ
تعتبره غير قانوني» .وفي ما يتعلق
بــاالنـتـخــابــات «سـتـخــوضـهــا منفردة
حيث ترى لها مصلحة في ذلك» ،كما
أنها «لــن تتوقف عــن التصويب على
كــل ال ـت ـجــاوزات اإلداريـ ــة والـنـيــابـيــة».
أم ـ ــس ،ك ــان ــت الف ـت ــة اس ـت ـضــافــة قـنـ ّـاة
«أو تــي ف ــي» امل ـع ــارض ال ـقــواتــي حنا
العتيق .وهي املرة األولــى ،منذ اتفاق
معراب ،تطل على التلفزيون العوني
ّ
تستفز القواتيني .ال ّ
شك في
شخصية
أنها إشــارة سلبية جديدة ،اعتبرتها
ال ـقــوات «نــوعــا مــن ال ـعــدائ ـيــة» ،لكنها
ل ــن ت ـل ـجــأ إلـ ــى األس ـ ـلـ ــوب ذات ـ ـ ــه ،فـهــي
«ل ـ ــم ت ـق ـ ُـص ــد االسـ ـتـ ـف ــزاز ح ــن سـ ّـمــت
مرشحني في عــدد املناطق» ،وتعتبر
ذلك «حقًا لها» .كذلك لن ّ
ترد على هذه
ً
اإلط ــال ــة «ب ــإج ــراء مـقــابــات مـثــا مع
معارضني عونيني وهــم كثر» .لكنها
فــي املحصلة تــرى أن «خسارتها من
االتفاق مع العونيني ،والــذي تعتبره
صفقة العمر على املستوى السياسي
واملسيحي ،فاقت الربح».

حسني محمد الحاج خليل عبد الله

زوجته :عفاف مرتىض الحر
أبناؤه :عيل ،طارق وأحمد
ابنته :نرسين زوجة الصحايف ابراهيم االمني
أشقاؤه :املرحومون عيل ،حسن وعبد الغني
شقيقاته :سنية زوجة محمد أمني التنوخي ،فضة
املرحومات :زينب ،سعدى ،مريم ،رقية ،عبدة الزهراء وثريا
ووري الرثى يف بلدته الخيام أمس .تقبل التعازي اليوم يف منزل
شقيقه املرحوم الحاج حسن محمد الحاج خليل عبد الله (ابو
خليل) يف الخيام .ويومي الجمعة والسبت للرجال والنساء يف
الصباغ ،قرب مقربة اإلنكليز ،بناية الجبييل.
منزل الفقيد يف صيدا ـ ّ
وملناسبة مرور أسبوع يقام مجلس عزاء عن روحه يف حسينية
الخيام العارشة قبل ظهر األحد .كام تقبل التعازي يف بريوت يوم
االثنني يف السابع من آب الجاري ،بني الثالثة والسابعة مساء ،يف
مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي ،الرملة البيضا ،قرب مركز
أمن الدولة.
اآلسفون :آل عبدالله ،آل الحر ،آل األمني وعموم أهايل الخيام
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مجتمع وإقتصاد
قضية
ما ينطوي عليه الحكم الصادر ،أمس ،عن الهيئة العليا للتأديب بعزل رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي ،منى بعلبكي،
ّ
ّ
يفوق كل تصور أو خيال .ليس ألن الجريمة التي كشفها فظيعة و«سببت وفاة» مرضى سرطان ،بينهم أطفال ،بل ألن التحقيقات فيها اقتصرت حتى اآلن
على الجانب اإلداري ،واستغرقت ثماني سنوات ،ليصدر قرار بعزل ُ
المتهمة من الوظيفة العامة ،علمًا بأنهااستمرت في وظيفتها 5سنوات بعدإحالة ملفها
على التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية ،وتركتها منذ سنتين فقط ،وغادرت إلى خارج البالد ...كل هذه ّ
المدة الطويلة بقي الملف نائمًا في القضاء
ولم ّ
يتحرك (ربما) نتيجة تدخالت سياسية

جريمة في مستشفى رفيق الحريري:

القضاء النائم منذ ثماني سنوات
فيفيان عقيقي
ص ـ ـ ـ ــدر ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا
للتأديب الـقــرار رقــم  2017/8القاضي
ب ــ«إن ــزال عـقــوبــة تــأديـبـ ّـيــة م ـشـ ّـددة من
ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ب ـحــق رئ ـي ـســة قسم
الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري
الـحـكــومــي ال ـجــام ـعــي ،مـنــى بعلبكي،
وعــزل ـهــا م ــن وظ ـي ـف ـت ـهــا ،وال ـط ـلــب من
ّ
التوسع بالتحقيق
التفتيش املركزي
م ــع ك ــاف ــة شــركــائ ـهــا وإح ــال ـت ـه ــم على
ً
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـتــأديــب ،ف ـض ــا عن
إي ـ ــداع امل ـل ــف م ـج ــددًا ال ـن ـيــابــة ال ـعـ ّ
ـامــة
ّ
ّ
التمييزية ،والطلب من وزارة الصحة
إل ـغــاء إذن مــزاولـتـهــا مـهـنــة الصيدلة
وشطبها من الـجــدول» ...وذلــك بتهمة
«قيامها باالستيالء على ّ
كمية كبيرة
ّ
السرطانية املــوجــودة في
مــن األدوي ــة ُ
وامل ّ
ّ
قدمة من وزارة الصحة
املستشفى،
الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ،وب ـي ـع ـهــا واس ـت ـي ـف ــاء ثمنها
ب ـم ـئــات م ــاي ــن ال ـل ـي ــرات ملصلحتها
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،واسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا ب ــأدوي ــة
أخ ــرى غـيــر فـ ّـعــالــة وفــاســدة ومنتهية
ال ـص ــاح ـي ــة ،وإع ـط ــائ ـه ــا ل ـع ــدد كـبـيــر
م ــن امل ــرض ــى امل ـص ــاب ــن ب ــال ـس ــرط ــان،
ومعظمهم مــن الـنـســاء واألط ـف ــال ،من
دون عـلـمـهــم ومـعــرفـتـهــم ،م ــا حرمهم
فـ ـ ــرص ال ـ ـش ـ ـفـ ــاء ،وس ـ ـ ّـب ـ ــب وف ــاتـ ـه ــم»،
بحسب ما ورد في القرار املذكور.
فداحة هذه الجريمة لم ّ
تحرك القضاء،
على الرغم من إحالة امللف على النيابة
الـعــامــة التمييزية قـبــل  8س ـنــوات ،إذ
اقتصرت التحقيقات على «التفتيش
املــركــزي» ،ولــم تالحق املتهمة جزائيًا
حتى اآلن ،بل إداريًا ،فيما قامت الهيئة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـت ــأدي ــب ب ــواج ـب ــات ـه ــا وف ـقــا
لـصــاحـيـتـهــا ال ـقــانــونـ ّـيــة ،إذ ات ـخــذت
إج ـ ً
ـراء تأديبيًا (ولــو مـتــأخـرًا) يقضي
بعزل املتهمة من وظيفتها ،وهو إجراء
ضـ ـ ـ ــروري ،ول ـك ـن ــه ال ي ـك ـفــي لـتـحـقـيــق
ال ـعــدالــة ،مــا ي ـطــرح أسـئـلــة كـثـيــرة عن

ُ
ال ـح ـمــايــة ال ـت ــي ح ـظ ـيــت ب ـهــا املـتـهـمــة
(وال ـض ــال ـع ــن م ـع ـهــا) والـ ـت ــي (رب ـم ــا)
ســاعــدتـهــا عـلــى ال ـب ـقــاء فــي وظيفتها
الـعــامــة مل ــدة  5س ـنــوات بـعــد اكـتـشــاف
جريمتها وإحالة ملفها على التفتيش
املــركــزي والـقـضــاء ،وســاعــدتـهــا الحقًا
ع ـلــى ت ــرك الــوظ ـي ـفــة ومـ ـغ ــادرة ال ـبــاد
وامل ـم ــاط ـل ــة ف ــي اس ـت ـجــواب ـهــا ك ــل تلك
الـ ـفـ ـت ــرة ...واألهـ ـ ـ ــم ،أن هـ ــذه ال ـح ـمــايــة
(ربـ ـ ـم ـ ــا) هـ ــي الـ ـت ــي م ـن ـع ــت الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع
ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق وم ــاح ـق ــة ال ـضــال ـعــن
اآلخرين ،الذين ،تقول مصادر مطلعة
على سير التحقيقات ،أنهم يشكلون
شبكة «جريمة منظمة» تتاجر بصحة
امل ــرض ــى وت ـ ـهـ ـ ّـدد ح ـي ــات ـه ــم ،وهـ ــو مــا
خلص إليه قــرار الهيئة بإشارته إلى
«وج ــود مـجـمــوعــة مــوظـفــن ينسقون
جهودهم الرتكاب املخالفات والجرائم
الخطيرة دون محاسبتهم وإحالتهم
أمام الهيئة العليا للتأديب».
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات الـ ـ ـت ـ ــي أجـ ــرت ـ ـهـ ــا ت ـبــن
ّ
«ت ـ ـ ّ
ـورط ع ــدد م ــن املــوظ ـفــن واألط ـب ــاء
م ــع بعلبكي ف ــي ارت ـك ــاب مخالفاتها
وجرائمها ،ولم يلقوا العقوبة الالزمة
بعد ،بل هم مستمرون في وظائفهم»،
وه ــو مــا دف ــع الهيئة العليا للتأديب
ف ــي ق ــراره ــا إلـ ــى «ط ـل ــب ال ـت ـ ّ
ـوس ــع في
التحقيق معهم ،تمهيدًا لوضع يدها
ّ
على ملفاتهم وإنــزال العقوبة الالزمة
ب ـهــم ،ومـنـعـهــم مــن ارت ـك ــاب مخالفات
مماثلة ،خصوصًا أن قــواعــد العدالة
وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة ت ـ ـفـ ــرض ذل ـ ـ ـ ــك ،ل ـت ـحــديــد
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء ال ـت ـس ـل ـس ـل ـيــن
وامل ــوظ ـف ــن اآلخ ــري ــن ورئـ ـي ــس دائـ ــرة
ّ
املالية ورئيس قسم املخازن
الشؤون
واملـ ـح ـ ّـددة أس ـمــاؤهــم ف ــي الـتـحـقـيــق...
حيال بيع وشراء وإعارة كميات كبيرة
م ــن األدويـ ـ ــة ال ـبــاه ـظــة ال ـث ـمــن وقـبــض
ثمنها لـحـســاب بعلبكي الشخصي،
ّ
ومسؤولية األشخاص املشرفني على

بـ ـي ــروت وال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي» .علمًا
أن امل ـل ــف ع ــال ــق ف ــي ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ـ ّ
ـامــة
ال ـت ـم ـي ـي ـ ّ
ـزي ــة م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــن ،فـيـمــا
أحيل امللف من التفتيش املركزي على
الهيئة العليا للتأديب بموجب القرار
قــرارهــا رق ــم  123فــي ع ــام  ،2014بـنـ ً
ـاء
املفتش ميشال
على
تحقيقات أجراها ّ
ديب ،الذي ّ
ّ
عملية بيع
قدم تقريرًا يفند
األدويـ ــة واسـتـبــدالـهــا ب ـ ّ
ـأدوي ــة فــاســدة
ومنتهية الـصــاحـ ّـيــةّ ،أدت إل ــى جني
مبالغ طائلة عبر التزوير واالحتيال
ّ
وصحة املرضى.
وتهديد حياة

اعترافات بعلبكي

يقول قرار الهيئة إنه جرى «حرمان مرضى سرطان فرص الشفاء ّ
وسبب وفاتهم» (أرشيف)

اآللي في املستشفى وإعطائهم
النظام
ّ
بعلبكي ح ــق الــولــوج إلـيــه والـتــاعــب
بالقيود إلكترونيًا ،ومسؤولية بعض
األش ـ ـخـ ــاص فـ ــي وزارة الـ ـص ـ ّـح ــة عــن
ّ
سرطانية خالفًا لألصول
إخراج أدوية
وح ــرم ــان امل ــرض ــى م ـن ـهــا وإع ـطــائ ـهــا
ألح ــد األط ـبــاء وامل ـتــاجــرة بـهــا وقبض
ثـمـنـهــا ،وم ـســؤولـ ّـيــة م ــن ق ــام بــإدخــال
ّ
بصحتها
أدويـ ــة ســرطــانـ ّـيــة مـشـكــوك
ّ
ّ
الصحة وغير
مسجلة في وزارة
غير
م ـع ـت ــرف ب ـه ــا ،وب ـي ــع أدوي ـ ــة مـنـتـهـيــة
ّ
الصالحية وقبض ثمنها نقدًا».

اكتشاف الجريمة
تعود القضية إلــى عــام  ،2008عندما
كـشــف ال ـنــائــب إسـمــاعـيــل س ـكـ ّ
ـريــة عن
تـ ــ ّ
ـورط أح ـ ــد األط ـ ـبـ ــاء ف ــي مـسـتـشـفــى
رفـ ّيــق ال ـحــريــري الـحـكــومــي بعمليات
غـ ــش وت ــزوي ــر أدويـ ـ ــة س ــرط ــان ـ ّـي ــة ،ما

ّأدى إلـ ــى تـ ـح ـ ّـرك ال ـت ـف ـت ـيــش امل ــرك ــزي
وفـ ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ونـ ـق ــل ال ـط ـب ـي ــب إل ــى
مستشفى أخ ــرى! قبل أن يغلق امللف
ّ
سياسية ،بحسب ما يقول
العتبارات
ّ
ّ
سكرية لــ«األخـبــار» ،وهــو ما أدى إلى
«اسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذه ال ـش ـب ـكــة ب ـع ـم ـل ـهــا»،
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ف ـت ــح إدارة املـسـتـشـفــى
الحكومي تحقيقًا داخـلـيــا ،بـنـ ً
ـاء على
شكاوى مرضىّ ،
تبي بنتيجته وجود
نواقص في األدويــة التي استحصلت
عليها املستشفى مــن وزارة الصحة
فــي عهد الــوزيــر محمد جــواد خليفة،
ولـ ــم ت ـس ـ ّـجــل ف ــي ج ـ ـ ــداول ال ـص ـيــدلـ ّـيــة
وبياناتها ،وكانت مسؤولة عنها منى
بعلبكي.
وبـحـســب م ـص ــادر املـسـتـشـفــى «أح ــال
ّ
مدير املستشفى ،آنذاك ،وسيم الوزان،
ّ
الصحة ،التي طلبت
امللف على وزارة
تـحـ ّـرك النيابة الـعـ ّ
ّ
ـامــة التمييزية في

اس ـت ـغــرق الـتـحـقـيــق م ــع بـعـلـبـكــي في
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـتــأديــب ن ـحــو سـنــة
ون ـ ـصـ ــف س ـ ـنـ ــة .ب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات
«األخـبــار» ،فهي أوقفت عن العمل في
املستشفى منذ سنتني فقط« ،وانتقلت
إل ــى ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ،م ــا ّأدى إل ــى تأجيل
ج ـل ـســات االسـ ـتـ ـج ــواب مـ ـ ــرارًا لـتــأمــن
حـ ـض ــوره ــا» .وب ـح ـســب اع ـتــرافــات ـهــا،
«عمدت بعلبكي إلى استبدال األدوية
ال ـس ــرط ــان ـ ّـي ــة امل ــرت ـف ـع ــة ال ـث ـم ــن ،ال ـتــي
ت ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا امل ـس ـت ـش ـف ــى م ـجــانــا
م ــن وزارة ال ـص ـ ّـح ــة مل ـعــال ـجــة مــرضــى
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،بـ ــأدويـ ــة أخ ـ ــرى مـنـتـهـيــة
الصالحية وفاسدة ومـ ّ
ـزورة ،بعضها
يعود إلى هبات حرب تموز ،وبعضها
مصدره الهند كانت تشتريها من أحد
ّ
ّ
مسجلة
التجار املحليني ،وأخرى غير
ّ
في وزارة الصحة» .واعترفت املتهمة
ب ــأن ـه ــا «كـ ــانـ ــت ت ـع ـط ــي ع ـل ــب ال ـ ـ ــدواء
األص ـل ــي ملـسـتـشــار ف ــي مـكـتــب الــوزيــر
ّ
(ع.خ ،).لـتـبــاع ك ــل علبة بنحو  5إلــى
 6م ــاي ــن ل ـي ــرة ل ـب ـنــانـ ّـيــة .وق ــد بــاعــت
ن ـح ــو  150ع ـل ـبــة خـ ــال س ـن ــة واحـ ــدة
ف ـ ـقـ ــط» ،ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـح ـق ـيــق.
كذلك اعترفت بعبلكي بــ«تــورط نحو
ّ
 20موظفًا في املستشفى معها ،ومن
ّ
ض ـم ـن ـه ــم ال ـط ـب ـي ــب املـ ـتـ ـخ ــص ــص فــي

تقرير

مجلس الوزراء يدرس تجديد عقد نادي الغولف  1100ليرة سنويًا بـــ
تنتهي في ّ 2017/9/26
مدة العقد
ّ
الممدد لنادي الغولف الستثمار نحو
 225ألف متر مربع من االمالك ّ
العامة
في منطقة الغبيري .تطلب إدارة النادي
تجديد هذا العقد ّ
لمدة  10سنوات
ّ
المحدد منذ 54
إضافية بالبدل نفسه،
عامًا ،وهو بقيمة  1100ليرة سنويًا
فقط ال غير ،في حين تطرح بلدية
الغبيري تلزيمها هذا العقد بقيمة
مليون دوالر سنويًا من أجل تحويل هذه
المساحة الشاسعة الى ًمساحة خضراء
مفتوحة للجميع ،بدال من أن تبقى
حكرًا على فئة دون غيرها!

محمد وهبة
يـبـحــث مـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي جلسته
اليوم ،بندًا على جدول أعماله ،يتضمن
طلب إدارة نــادي الغولف تجديد عقد
اس ـت ـث ـمــار ن ـحــو  225ألـ ــف م ـتــر مــربــع
مــن االم ــاك الـعــامــة الـتــابـعــة للمديرية
العامة للطيران املدنيّ ،
ملدة  10سنوات
إضافية.
أحـ ــال وزيـ ــر األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة يــوســف
فـنـيــانــوس (بــوص ـفــه وزي ــر الــوصــايــة)
هذا الطلب على األمانة العامة ملجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـن ــذ ب ـض ـعــة أس ــابـ ـي ــع ،وه ــو
يتضمن كتابًا رفعته اليه إدارة النادي،
وأرف ـقــه بـعـبــارة ت ـقــول« :أودع ـك ــم ربطًا
كـتــاب ن ــادي الـغــولــف واملـتـضـمــن طلب
تجديد عقد أشـغــال الـعـقــارات التابعة
ل ـل ـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران امل ــدن ــي»،
أي إن الوزير فنيانوس لم ّ
يتقدم بأي
ت ــوص ـي ــة م ـ ـحـ ــددة ،ولـ ــم ي ـ ُق ـت ــرح ق ـبــول
الطلب أو رفضه ،وهو ما ف ّسر على أنه
«حياد سلبي».
ال يذكر الكتاب قيمة عقد االستثمار وال

شــروطــه ،ولكنه يـحــاول تثبيت منشأ
هـ ــذا ال ـع ـق ــد بــوص ـفــه «ع ـق ــد اسـتـثـمــار
زراعي» ال «عقد اشغال أمالك عمومية»،
إذ ك ــان الـ ـن ــادي ق ــد ف ــاز ق ـبــل  54عــامــا
بعقد «زراعة األراضي الرملية املحيطة
ب ـم ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي م ـقــابــل
الترخيص له باستعمال هذه األراضي
ملمارسة رياضة الغولف» .يومها جرى
تـحــديــد ب ــدل رم ــزي قيمته  1100ليرة
سنويًا عن كامل هذه االرض ،بحجة أن
ّ
زراعتها ّ
وريها وصيانتها تكلف مبالغ
طائلة!
بلدية الغبيري :مستعدون للمزايدة
ي ـق ــول رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ال ـغ ـب ـي ــري ،معن
الخليل ،إن هناك حاجة كبيرة ملساحات
عــامــة وخ ـض ــراء ف ــي مـنـطـقــة الـغـبـيــري
(املكتظة بالسكان والبناء العشوائي)
ال ـت ــي ت ـقــع ضـمـنـهــا عـ ـق ــارات املــديــريــة
العامة للطيران املدني واملشغولة من
نادي الغولف .يؤكد الخليل أنه في حال
أطلقت وزارة األشـغــال العامة والنقل
م ــزاي ــدة عـلـنـيــة لـتـلــزيــم أش ـغ ــال زراع ــة
االراضي ّ
وريها وصيانتها ،فإن بلدية

بلدية الغبيري
مستعدة لدفع مليون
دوالر وتحويل األرض
الى حديقة عامة
الـغـبـيــري سـتـشــارك فــي ه ــذه امل ــزاي ــدة،
وهي مستعدة لتدفع مبلغًا يصل إلى
مليون دوالر سنويًا الستئجار االرض
وتحويلها إلى مساحة عامة مفتوحة
للسكان ولكل من يرغب في زيارتها ،ال
أن تبقى حكرًا على فئة وممنوعة عن
كل الفئات األخرى.

الحريري مع التجديد
عـلــى الــرغــم مــن ط ــرح بـلــديــة الغبيري
وان ـ ـس ـ ـجـ ــامـ ــه م ـ ــع مـ ـفـ ـه ــوم امل ـص ـل ـح ــة

ّ
َ
رئيس
العامة ،تقول مصادر مطلعة إن
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ي ـصـ ّـر على
تجديد عقد النادي ،وأوعز إلى وزرائه
بــالـسـيــر فــي ه ــذا االت ـج ــاه وع ــدم قبول
م ـبــدأ «امل ــزاي ــدة» ال ــذي يـسـمــح لـلـنــادي
ب ــامل ـش ــارك ــة ويـ ـف ــرض ع ـل ـيــه امل ـنــاف ـســة
مــع جـهــات أخ ــرى وط ــرح سـعــر مرتفع
للفوز ،وهو ما يحقق إيرادات إضافية
للخزينة في أســوأ األحــوال .أما رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري ،فـطـلــب
مــن وزراء حــركــة أم ــل أن ي ـص ـ ّـروا على
تحصيل إيرادات إضافية للخزينة من
عقد إيجار األرض التي يشغلها نادي
الغولف.

مخالفات كثيرة
بحسب املعطيات ،فــإن وزارة األشغال
العامة والنقل كانت قد أطلقت مزايدة
أراض تابعة لها في
علنية الستثمار
ٍ
عــام  .1963رســت املــزايــدة يومها على
ن ــادي الـغــولــف اللبناني بمبلغ 1100
ّ
ليرة سنويًا .وقد نظم العقد بعد تسليم
مواقع العمل بتاريخ ّ 1964/9/27
ملدة
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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
السرطانية ر.ج ،.وموظفون
األمــراض
ّ
ّ
الصحة» ،وقد استمرت هذه
في وزارة
ّ
العملية لفترة غير معروفة ،وتاليًا لم
ّ
املتضررين وماذا
ُيعرف عدد املرضى
ّ
حــل بـهــم ،علمًا أن ق ــرار الهيئة يشير
ُ
ب ــوض ــوح إلـ ــى أن ـه ــم «حـ ــرمـ ــوا فــرصــة
ّ
وسبب وفاتهم» ،وهــذا أخطر
الشفاء
ما في القرار.
يـنـفــي وزيـ ــر ال ـصـ ّـحــة األس ـب ــق محمد
جــواد خليفة أن تكون ل ـلــوزارة عالقة
ب ـهــذا امل ـلــف ال ــذي فـتــح خ ــال والي ـتــه،
ّ
مشككًا بــراويــة بعلبكي ،ويـشــرح أنه
أحـ ــال امل ـل ــف ع ـلــى الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي
ـامــة منذ س ـنــوات« ،بـنـ ً
والـنـيــابــة الـعـ ّ
ـاء
ع ـل ــى ط ـل ــب امل ـس ـت ـش ـف ــى ،ف ـه ــي كــانــت
ُّ
تــرســل امل ــرض ــى لـتـســلــم أدوي ـت ـه ــم من
الـ ــوزارة ،ومــن ثــم تـقــوم بإدخالها إلى
صيدلية املستشفى قبل التالعب بها.
وتاليًا ما قامت به ال يستوجب تواطؤ
أحد من الــوزارة ،لكونه يحصل داخل
املستشفى ،كذلك فإنه قد يكون حصل
م ــع م ــرض ــى ل ـج ـه ــات ض ــام ـن ــة أخ ــرى
ك ــال ـض ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وت ـع ــاون ـي ــة
ّ
موظفي الدولة».

جرائم بعلبكي

يـ ـع ـ ّـدد الـ ـق ــرار ج ــرائ ــم بـعـلـبـكــي ب ـ ــ«-1
ب ـي ــع أدوي ـ ـ ــة م ــن ص ـي ــدل ــة املـسـتـشـفــى
إلـ ــى م ــرض ــى مـقـيـمــن وغ ـي ــر مقيمني
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى ،مـ ــن خ ـ ـ ــارج ال ـن ـظ ــام
املحاسبي املعمول به ودون إيصاالت
ّ
رسمية ،أو من داخــل النظام بموجب
إيـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت تـ ـ ـص ـ ــدر م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ع ــن
ُ
ّ
ّ
وتسدد لديها وتلغى الحقًا
الصيدلية
َ
ُ
وي ـح ـت ــفــط بـ ــاألمـ ــوال ال ـنــات ـجــة مـنـهــا.
 -2اسـتـعـمــال وب ـيــع أدويـ ــة بــديـلــة من
األدويـ ــة األص ـلـ ّـيــة ،دون إجـ ــراء تقييم
فني لها ،ودون علم األطباء املعالجني،
وال سيما أن أحدها ( )Vincristineقد
ّ
املسجل
استبدل ب ـ ــ( )Cytocristinغير
فـ ــي وزارة الـ ـص ـ ّـح ــة ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة وغ ـي ــر
امل ـق ـ ّـيــم م ــن لـجـنــة ال ـص ـيــدلــة وال ـع ــاج
فــي املستشفى وغـيــر املـعـتــرف بــه من
الجهات الضامنة -3 .بيع واستخدام
ّ
الصالحية بعد إجــراء
أدوي ــة منتهية
تعديل على تاريخ انتهاء صالحيتها
ف ــي ن ـظــام إدارة املـ ـخ ــزون -4 .تنظيم
ّ
وهمية الستيفاء
فواتير شــراء أدويــة
ثمن أدويــة ُفائضة عن حاجة املرضى
ّ
الصحة
من األدوية املستلمة من وزارة
وق ـ ـبـ ــض قـ ـيـ ـم ــة هـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر مــن
صناديق املستشفى واالحتفاظ بها.
ّ
املجانية التي
 -5عــدم إدخ ــال األدوي ــة
تمنحها الشركات املوردة للمستشفى
أو الباقية مــن التشريك بــن املرضى
إلــى امل ـخــزون ،واالحـتـفــاظ بها بهدف
إعادة بيعها وقبض ثمنها لحسابها
الشخصي -6 .شراء دواء ()Cytocristin
ً
األرخــص ثمنًا بدال من (،)Vincristine

ّ
مسجل في الــوزارة وصرفه
وهــو غير
وب ـي ـع ــه ع ـل ــى أنـ ــه الـ ـ ـ ــدواء الـ ـث ــان ــي-7 .
إخ ـف ــاء مـعـلــومــات ع ــن  116ع ـبــوة من
دواء ( )Vincristineأودع ــت على أنها
إع ــارة فيما ّ
تبي أنها ناقصة وجــرت
تغطيتها بشراء بديل منها ،وتحوير
في فواتير لشركات دواء بهدف تغطية
إعـ ــادة إدخـ ــال أدويـ ــة مـشــركــة فائضة
بهدف االحتفاظ بالدواء إلعادة بيعه

أين القضاء؟

ّ
ّ
الصحة غسان حاصباني،
تحرك وزير
أمـ ــس ،وأصـ ــدر قـ ــرارًا يـقـضــي بسحب
إذن مزاولة املهنة من بعلبكي .ويشير
امل ـ ـسـ ــؤول اإلعـ ــامـ ــي ل ـ ـلـ ــوزارة ج ــورج
ع ــاق ــوري إل ــى أن ه ـن ــاك سـعـيــا جـ ّ
ـديــا
مــن الــوزيــر «لتفعيل عمل القضاء في
ّ
ّ
أولوية في
الصحية ،وسيكون
امللفات
عمل الوزارة ،إذ من غير املقبول مرور
 8س ـن ــوات إلص ـ ــدار قـ ــرار غـيــر نـهــائــي
فــي مـلــف مـشــابــه ،بــانـتـظــار استكمال
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات» .وك ــذل ــك ف ـع ـلــت نـقــابــة
الصيادلة انسجامًا مــع امل ــادة  92من
ق ــان ــون ال ـن ـقــابــة ،ال ـتــي ت ـنـ ّـص عـلــى أن
«حكم محوره جنحة يؤدي إلى شطب
ال ـص ـي ــدل ــي م ــن ال ـ ـجـ ــدول وم ـن ـع ــه مــن
ممارسة املهنة طوال حياته» ،بحسب
نقيب الصيادلة جورج صيلي.
ّ
إل أن ه ـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة ت ـك ـش ــف م ــدى
ارتهان القضاء للتدخالت في أعماله،
وال ــدل ـي ــل م ـك ــوث امل ـل ــف م ـنــذ أك ـث ــر من
ث ـمــانــي س ـن ــوات ف ــي ال ـن ـيــابــة ال ـعـ ّ
ـامــة
ّ
التمييزية مــن دون أن تـحـ ّـرك ساكنًا،
فـيـمــا بــاتــت املـتـهـمــة ب ـهــذه الـعـمـلـ ّـيــات
خارج البالد ،وما زال املتورطون معها
يمارسون أعمالهم ووظائفهمّ ،
وربما
مستمرون بإيذاء املرضى.
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـل ــف إن
املـطـلــوب هــو «ت ـح ـ ّـرك الـنـيــابــة الـعـ ّ
ـامــة
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ـ ّ
ـزي ــة والـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش امل ـ ــرك ـ ــزي
ّ
الستكمال التحقيقات والتوسع فيها
ّ
املتورطني اآلخرين فيها
والكشف عن
واالق ـت ـص ــاص مـنـهــم .إذ يـتــرتــب على
الـقـضــاء إي ـقــاف بعلبكي ومالحقتها
ّ
بعملية بيع أدويــة
جــزائـيــا لتورطها
فـ ــاسـ ــدة و«ال ـ ـق ـ ـتـ ــل» ب ـح ـس ــب مـ ــا ورد
فــي ق ــرار الـهـيـئــة ،والـتـحـقــق مــن ّ
كمية
ّ
واملزورة التي وصلت
األدوية الفاسدة
ّ
م ــن ال ـه ـنــد وغ ـيــر امل ـســج ـلــة ف ــي وزارة
الـ ـص ـ ّـح ــة ،ومـ ـع ــرف ــة ك ـي ـف ـ ّـيــة دخــول ـهــا
واملـ ـت ـ ّ
ـورط ــن ب ـهــا ف ــي ال ـج ـم ــارك ومــن
بــن الـتـ ّـجــار واألط ـبــاء واملستشفيات،
ّ
ّ
املتورطني
إضافة إلى إحالة املوظفني
معها والذين لم يحلهم التفتيش على
الهيئة العليا للتأديب حتى اليوم رغم
ذكر أسمائهم في التحقيقات».
يمكن اإلطالع على نص قرار الهيئة
العليا للتأديب على موقع «األخبار»

ــدل استثمار  225ألف م2
 15سنة ،انتهت بتاريخ .1979/9/26
إال أنه منذ ذلك الوقت ،في ظل الحرب
األهلية وبعدها ،عمد مجلس الــوزراء
ال ــى ت ـمــديــد ال ـع ـقــد رضــائ ـيــا م ــع إدارة
الـ ـ ـن ـ ــادي ،وجـ ـ ــرى آخ ـ ــر ت ـم ــدي ــد ملـ ـ ـ ّـدة 7
سنوات تنتهي في .2017/9/26
وك ــان ــت اإلدارة امل ـع ـن ـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة
ق ــد أع ـ ـ ّـدت دراس ـ ــة لـلـمـلــف ،تـشـيــر إلــى
أن أس ــاس الـعـقــد ،أي الـتـلــزيــم مل ـ ّـدة 15
س ـنــة وم ــا ت ــاه ــا م ــن ت ـمــديــد مـتـكــرر،
هو مخالف للقوانني املرعية اإلجــراء،
وال سيما لألحكام القانونية املتعلقة
ب ــإشـ ـغ ــال األم ـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة ال ـت ــاب ـع ــة
للمطار ولغايات استثمارية ،وألحكام
املـ ــادة  60م ــن ال ـق ــرار الـتـشــريـعــي 275
وألحـكــام امل ــادة  30مــن قــانــون مــوازنــة
 1990ول ـقــرار مجلس الـ ــوزراء رقــم 21
بتاريخ .1990

ُ
خيارات لم تدرس

ط ــرح ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة عـلــى
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ع ـ ــام  ،1999إال
أن املـجـلــس ق ــرر يــومـهــا تـمــديــد العقد

ب ـ ـصـ ــورة م ــؤق ـت ــة ل ـب ـح ــث طـ ـ ــرق ع ــاج
امل ـش ـك ـل ــة ال ـن ــاش ـئ ــة عـ ــن ه ـ ــذا ال ــوض ــع
القانوني ،واستمر في التمديد لبحث
ّ
ط ــرق الـ ـع ــاج ،عـلـمــا ب ــأن ــه ك ــلــف لجنة
ّ
القـتــراح الحلول ،إال أن الضغوط أدت
إلى استقالة رئيسها واعتذاره عن عدم
قبول املهمة املوكلة إليه ،ليصدر الحقًا
تقرير عن اللجنة يشير إلى أن العالقة
بني الـنــادي وال ــوزارة هي عالقة التزام
أش ـغــال عــامــة تستوجب الـبـحــث فــي 3
خيارات:
 1ـ ـ اسـتـمــرار إش ـغــال ال ـنــادي لـقــاء رسم
واالستمرار في تنفيذ التزاماته تجاه
األراضي املشغولة منه.
2ـ ـ الترخيص للنادي لقاء رســم رمزي
إذا اع ـت ـبــر الـ ـغ ــرض م ــن اإلشـ ـغ ــال هو
للمنفعة العامة.
3ـ ـ ـ اع ـت ـبــاره م ـشــروعــا سـيــاحـيــا ّ
تطبق
عليه القوانني املرعية في هذا املجال.
الالفت في هذا السياق أنه ّ
تبي لوزارة
ش ـغــال أن ــه «لـيــس هـنــاك أي مــرســوم
األ ّ
ي ـ ــرخ ـ ــص لـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـغ ــول ــف ب ــإش ـغ ــال
األراضي املذكورة».
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ماركس ضد سبنسر

ماركس في وادي السيليكون:
همسات حول نهاية الرأسمالية
غسان ديبة
«استغربت ألنه كان ّ
لدي موعد معه في اليوم التالي هناك»
الموت في سمرقند

في مقابلة مع أريك وينشتاين ،الرياضي واالقتصادي ومدير
شركة ثايل كابيتل ( ،)Thiel Capitalقــال" :يعتقد الناس أن
الرأسمالية هــي فــي صــراع أيديولوجي مــع االشتراكية ،لكننا
لــم نــر أبـ ـدًا أن الــرأسـمــالـيــة قــد تـهــزم بــواسـطــة ولـيــدهــا نفسه ـ
التكنولوجيا" ،وأضــاف" :بسبب تطور التكنولوجيا ،ما نحتاج
إليه هــو نـمــوذج مركب فــي املستقبل ،وهــو سيكون للمفارقة
أكثر رأسمالية من رأسماليتنا اليوم ولربما أكثر اشتراكية من
شيوعية األمس".
على الرغم من التناقض الظاهر في أفكاره ،وحقيقة أن ماركس
ك ــان ق ــد رأى ت ـطــور الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـق ــوى املـنـتـجــة كمسبب
لالنتقال من نظام اقتصادي الى آخر ،إال أن هذا التصريح لم
يكن يتصوره أحد أن يأتي من أوساط أكثر املستفيدين ماديًا
من التحوالت التي حصلت في االقتصاد العاملي منذ انتهاء
تجربة "شيوعية األمس" في  .1991فهل وينشتاين "انغماسي
ماركسي"؟ أم "عميل أحمر" أو على األقل "مرافق في السفر"؟
أم أن هناك تطورات تكنولوجية حقيقية في الرأسمالية تجعل
م ــدي ـرًا أمـيــركـيــا لــرأس ـمــال اس ـت ـث ـمــاري ي ـطــرح إشـكــالـيــة حــول
الرأسمالية واالشتراكية والشيوعية تتعدى في طياتها ما يظنه
الكثيرون أن االشتراكية هي نموذج طوباوي للعدالة غير ممكن
التحقيق؟
ربما من املهم وضع حاشية هنا حول العالقة الوثيقة والحتمية
بــن الشيوعية والـتـقــدم الـتـكـنــولــوجــي؛ فــا شيوعية مــن دون
تـقــدم هــائــل فــي الـتـكـنــولــوجـيــا .ولـلــذيــن ال يـعــرفــون ،حـتــى بني
االشـتــراكـيــن الـيــوم ،فــإن االتـحــاد السوفياتي سعى دوم ــا الى
إقامة مجتمع تكنولوجي متقدم ،وكان العلم بحد ذاته من أهم
القيم املجتمعية .فمن أدب الخيال العلمي ،الــى العلوم نفسها
في الرياضيات والفيزياء ،الــى إنـجــازات سبوتنيك وأول رجل
ً
وأول امــرأة في الفضاء ،وصــوال الــى تمثيل التقدم العلمي في
الـعـمــارة ...كانت العلوم الهاجس والحلم األكبر للسوفياتيني.
وأخيرًا ،اكتشف فيلم صنع في  1960حول كيف ستكون حياة
صبي سوفياتي يدعى إيـغــور فــي  ،2017فــي الــذكــرى املئوية
للثورة البلشفية ،ومن بينها ّ
تنبؤات بتكنولوجيات حديثة مثل
ّ
 Skypeو Scanningوالسيارات املسيرة ذاتيًا.
االتجاهات الثالثة
بالعودة الــى السيليكون فالي ،فبني ثمانينيات القرن املاضي
وب ــداي ــة ال ـق ــرن ال ــواح ــد وال ـع ـشــريــن الـتـقــت ع ــدة ات ـجــاهــات في
تـطــور الــرأسـمــالـيــة فــي ه ــذه املـســاحــة الـجـغــرافـيــة فــي الــواليــات
املتحدة .سمي كــذلــك ،ألن هــذا ال ــوادي ابـتــدأ كمركز للشركات
واألفــراد الذين يعملون على تطوير جيل التكنولوجيا املعتمد
عـلــى الــرقــاقــة اإللـكـتــرونـيــة (مـصـنـعــة مــن م ــادة الـسـيـلـيـكــون)،
الحجر األس ــاس ل ــآالت الحاسبة .إال أنــه أصـبــح الـيــوم املركز
األســاســي فــي الــواليــات املـتـحــدة والـعــالــم للتكنولوجيا العالية
والــريــادة التكنولوجية .املنحى األول كــان تجذر النيوليبرالية
فــي العالم الرأسمالي وانهيار التجربة االشتراكية فــي شرق
أوروبـ ــا وتــزامـنـهــا (بــالـصــدفــة) مــع الـتـســارع التكنولوجي في
مجاالت الكومبيوتر واملعلوماتية واإلنترنت ،ما أعطى الوادي
شبه احتكار حقيقي ومعنوي لهذه التطورات وربطها بتطور
األس ــواق الـحــرة وانتصارها على عــدوهــا الـلــدود :االشتراكية.
أم ــا املـنـحــى ال ـثــانــي ،ف ـكــان تـ ــزاوج وادي الـسـيـلـيـكــون م ــع وال
سـتــريــت ،تلك املـســاحــة الجغرافية الثانية الـتــي يعرفها حتى
ضحيلي املعرفة بالواليات املتحدة؛ واملنحى الثالث ،ظهور طبقة
ميروقراطية ( - meritocracyمن جــدارة) تعمل في املجاالت
التكنولوجية الجديدة ،لم يرتبط دخلها العالي بالرأسمال القديم
أو االحتكاري أو الرأسمال امل ــوروث ،بل ارتبط بتراكم الثروة
ومداخيلها العالية جدًا نسبة إلى املعدل العام عبر جدارتها أو
عملها ،فأصبحنا نرى الفروقات العالية بني املداخيل حتى تلك
املتأتية من العمل ،كما ّبي أيضًا توماس بيكيتي في "الرأسمال
في القرن الواحد والعشرين".
هل للرأسمالية مستقبل؟
كانت هــذه االتـجــاهــات الثالثة مترابطة أيضًا وتــدعــم بعضها
البعض ،فكانت الثروات املحققة "ميروقراطيًا" تتضاعف عبر
استثمارها في األسواق املالية الحرة ،وكانت الفقاعة "دوت كوم"،
التي امتدت بني  1997و 2001املحرك األساسي ّلهذا التراكم
الهائل للثروة في الوادي؛ كما أن النيوليبرالية بشقيها العوملي

وخفض الضرائب على الرأسمال جعلت هؤالء امليروقراطيني،
بــاإلضــافــة الــى الـشــركــات الكبرى العاملة فــي ال ــوادي (حتى ال
يتولد انطباع بأنه فقط مكان للرياديني األبطال األفراد) ،يبقون
على حصص أكبر وأكـبــر مــن عــوائــدهــم .فــي النقطة األخـيــرة،
برهنت دراسة نشرت نتائجها أخيرًا في مجلة اإليكونوميست
أنه في الدول االسكندينافية أغنى  %1يتهربون من  %10من
ضرائبهم ،بينما يتهرب أغنى  %0.01من  .%30هذا في الدول
االسكندينافية ،فكيف فــي أنـحــاء ال ــدول الرأسمالية األخــرى؟
بالتأكيد ،الرقم أعلى بكثير.
كــل هــذا أدى الــى انـتـشــار فـكــرة انـتـصــار الــرأسـمــالـيــة النهائي
وبــريـقـهــا ح ــول الـعــالــم ،وأص ـبــح أب ـطــال "وال سـتــريــت" وأبـطــال
"السيليكون فالي" األمثوالت األعلى التي يحتذى بها من قبل
األجيال الجديدة والقديمة أيضًا .لكن سريعًا ،حصل ما اعتقدت
األكثرية أنه لن يحصل ،وخصوصًا أن التسعينيات كانت أطول
فترة انتعاش اقتصادية في تاريخ الواليات املتحدة األميركية
امتدت عشر سنوات بالكامل ،وبالتالي تــرى أنــه ُوجــدت فيها
أخـيـرًا الـكــأس املقدسة للنمو األب ــدي .كانت االنتكاسة األولــى
االنفجار
في انفجار فقاعة "دوت كوم" في  ،2001ومن ثم أتى
ُ
الكبير في  2008ليعلن نهاية مرحلة انتصار الرأسمالية ،وطرح
السؤال القديم مرة أخرى :هل للرأسمالية مستقبل؟
"عندما تمطر تطوف"
ال ـي ــوم ،األمـ ــور تـتـجــه ال ــى الـجــانــب املـظـلــم أك ـثــر وأك ـث ــر ،فــاألمــر
بالنسبة إل ــى مستقبل الــرأسـمــالـيــة لــم يـتــوقــف عـنــد األزم ــات
املــالـيــة وال ــرك ــود .إذ إن الــرأسـمــالـيــة الـتــي كــانــت تـتــرنــح ،مــا إن
بــدأت تستعيد أنفاسها ،أتت التطورات التكنولوجية من أتمتة
واقتصاد املعلومات ،الى الذكاء االصطناعي ليطرق باب هذه
الرأسمالية بشكل لم يسبق له مثيل.
مثاالن اليوم من مئات األمثلة حول هذه التطورات التي تتسارع:
منذ أيــام أطفأ علماء فايسبوك روبــوتــات قامت باختراع لغة
جديدة للتواصل في ما بينها! ما يعطينا ملحة عن الخطر الكامن
الذي رأيناه قبل خمسني عامًا في فيلم "ملحمة الفضاء،"2001 :
وما يحذر منه حاليًا ستيفن هوكنغ حول قيام "فصيلة" جديدة
تقضي على البشرية .أيضًا ،في اآلونة األخيرة ،أعلنت شركة
ماكدونالدز تحت عنوان مبتذل (كعادة ماكدونالدز) "تجربة
املستقبل" عن وضع كيوسكات إلكترونية في الخدمة تستبدل
عمال صناديق النقد في  2500متجرًا لها .هذا املثال يمتد في
جميع القطاعات ،وهــذا االستبدال التكنولوجي يدفعه تنافس
الــرأسـمــالـيــن فــي ال ـســوق سعيًا لـلــربــح ،فـيـهــربــون ال ــى األتمتة
ليتفوق الــواحــد منهم على اآلخــرّ .
لكن تفوق رأسمالي واحــد،
أو عدة رأسماليني ،سيدفع الرأسمالية ككل الى شفير الهاوية.
فمن املتوقع في العشرين الى الثالثني سنة املقبلة استبدال كم
هائل من الوظائف من قبل الــروبــوتــات الذكية ،وتشمل أيضًا
األعمال العالية املهارة .ماذا سيحدث بعد ذلك؟ كيف ستكون
عليها البطالة؟ من أين سيأتي الدخل الذي سيؤمن الطلب على
العرض الهائل من السلع؟ من سيملك الروبوتات؟ وما تأثير
هذا التغيير على عدم املساواة في الدخل والثروة؟ واألهــم من
ذلــك مــا ستكون عليه عــاقــة اإلن ـســان بالعمل وبخلق الـثــروة
والسيطرة عليها؟ هــل سيكون الحل فقط بمشاريع "الدخل
األساسي العام" ،التي يدعمها الكثيرون من التكنولوجيني مثل
ً
إيلون ماسك ،والتي تعطي كل فرد في املجتمع دخــا ،بمعزل
عما إذا كان يعمل أو ال؟
التكنولوجيا تحفر قبر الرأسمالية
كل هذه األسئلة يطرحها الكثيرون اليوم ،ومن بينهم قد يكون
أكثرهم من الذين يرون كل يوم مباشرة األثر الحالي والكامن
للتكنولوجيا وليد الرأسمالية املتمرد .يقول وينشتاين "لقد
اختبرت شخصيًا التغير على املستوى الشخصي للعديد من
املفكرين بني التكنولوجيني ،حيث وصلوا الى اقتناع يحفزهم
على التفكير مليًا بتبعات عملهم .فالقليل منهم يــريــدون أن
ُيــذكــروا كقاتلني للوظائف الــذيــن دم ــروا كــل املكتسبات التي
تراكمت منذ الـثــورة الصناعية" .فــي "الجزيئات حــول اآلالت"،
بعيد هذه الثورة الصناعية ،كتب كارل ماركس في عمله غير
املكتمل  Grundrisseأن التكنولوجيا والعلوم عندما تصبح
أصل خلق الثروة "يصبح تطور الفرد االجتماعي أصل الثروة
واإلن ـتــاج» .وهــذا التطور هو أســاس االشتراكية القادمة ،فهنا
تنتهي الرأسمالية وتلتقي "حفار قبرها" التكنولوجيا كيفما
ذهبت ،كما التقى ذلك اإلنسان مالك املوت في السوق وأرعبه،
فهرب بعيدًا الى سمرقند ،لكنه لم يكن يعلم أن لديه هناك موعدًا
معه في اليوم التالي.
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السباق نحو «الروبوت المثالي»:

لم ّيعد األمر
مجرد صفائح وأسالك
يوميًا ،تحتدم المنافسة أكثر وأكثر
في مجال صناعة الروبوتات .الشركات
والجامعات العاملة في هذا المجال
تطمح لبناء «الروبوت المثالي» في أسرع
وقت ممكن .العديد من الروبوتات
بات بإمكانها محاكاة حركات اإلنسان…
وأكثر .فأين أصبحت الشركات في صناعة
الروبوتات؟
علي عواد
عــام  1942ظهرت للمرة األول ــى ثالثة
قــوانــن "غــريـبــة" فــي رواي ــة "التملص"
( )Runaroundلكاتب رواي ــات الخيال
العلمي إسحاق أسيموف:
 -1ال يـ ـج ــوز آلل ـ ــي إيـ ـ ـ ــذاء ب ـ ـشـ ـ ّ
ـري أو
السكوت عما قد يسبب أذى له.
 -2يجب على اآللي إطاعة أوامر البشر
إال إن تعارضت مع القانون األول.
 -3ي ـجــب ع ـلــى اآلل ـ ــي امل ـحــاف ـظــة على
بـ ـق ــائ ــه ط ــامل ــا ال يـ ـتـ ـع ــارض ذلـ ـ ــك مــع
القانونني األول والثاني.
الحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ،ت ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن
إلـ ـ ــى م ـ ـبـ ــادئ أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي ص ـنــاعــة
ُ
ال ــروب ــوت ــات ف ـبــاتــت تـ ـع ــرف ب ـقــوانــن
أسيموف أو قوانني الروبوت الثالثة.
فـقــد أخ ــذ ص ـنــاع ال ــروب ــوت ــات قــوانــن
الرواية على محمل الجد في تصورهم

للروبوت املثالي.
كثيرة هي الشركات والجامعات التي
حــاولــت دخ ــول عــالــم ال ــروب ــوت بشكل
ّ
كلي لبناء روبــوت متكامل ،أو بشكل
جزئي كاقتصار عملها على خاصية
ّ
والتميز بها مثل محاكاة حركة
واحدة
األصــابــع ،لكن تبقى شركتا "بوسطن
دينامكس" و"هــونــدا" صاحبتي األثــر
األكـ ـب ــر ف ــي هـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــة .نـتـحــدث
ّ
ه ـنــا ع ــن أداء م ـع ــزز وح ــرك ــة روب ــوت
م ـشــاب ـهــة ل ـحــركــة اإلنـ ـس ــان وألش ـك ــال
الحياة األخرى ،باإلضافة إلى خاصية
ال ـتــوازن على مختلف األسـطــح خالل
التنقل.
ع ــام  1992انطلقت شــركــة "بوسطن
ديـ ـن ــامـ ـك ــس" ع ـب ــر م ـج ـم ــوع ــة ط ــاب
م ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد "م ـ ــاس ـ ــاتـ ـ ـش ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــس
للتكنولوجيا" في الواليات املتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وسـ ــرعـ ــان مـ ــا ت ـحــولــت
إل ــى إحـ ــدى أه ــم ال ـش ــرك ــات الـعــامـلــة
ف ــي م ـج ــال الـ ــروبـ ــوتـ ــات ،بــرمـجـيــات
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي وال ــروب ــوت ــات
ذات االستعمال العسكري .فللشركة
عـقــود موقعة مــع الجيش األميركي
والبنتاغون تقدر بماليني الدوالرات.
أواخ ــر عــام  2013اسـتـحــوذت شركة
"غـ ــوغـ ــل" ع ـل ــى ب ــوس ـط ــن دي ـنــام ـكــس
ُ
ف ـ ـ ــي صـ ـفـ ـق ــة ل ـ ـ ــم ت ـ ـك ـ ـشـ ــف ق ـي ـم ـت ـه ــا
لتعود وتبيع الشركة الــى مجموعة
 Softbankالـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ع ـ ـ ــام 2017
بصفقة غير مـعــروفــة القيمة أيضًا.
اختراعات الشركة الرئيسية تتمثل

بدأ بعض الناس
بالتفاعل مع الروبوتات
وإضافة مشاعر
إنسانية إليها

فــي الــروبــوتــات "بـيـتـمــان"" ،هــانــدل"،
"بيغ دوغ"" ،راك ــس"" ،أطـلــس" وكذلك
نظام املحاكات البشرية "داي غاي".
أحـ ــدث روب ـ ــوت أعـلـنــت عـنــه الـشــركــة
ه ــو "هـ ــانـ ــدل" .يـتـمـيــز ه ــذا ال ــروب ــوت
بكونه هجينًا ،إذ يمكنه السير على
قائمتيه رغــم أن هــذا الفعل لم يظهر
فــي الفيديو املعلن مــن قبل الشركة.
باإلضافة الى ذلك يمكنه التنقل على
دوالبـ ــن بـســرعــة تـصــل ال ــى  9أمـيــال
ف ــي ال ـس ــاع ــة .ك ـث ـيــرة ه ــي الـتـحــديــات
وال ـص ـع ــاب ال ـت ــي تـخـطـتـهــا ال ـشــركــة
فــي هــذا الــروبــوت مــا أدى إلــى إنتاج
تكنولوجيا جــديــدة ال نــراهــا فــي أي
ً
روبــوت آخــر .يستطيع "هــانــدل" مثال
التحكم بتوازنه كي ال يقع أرضــا إن
كان بسبب وعورة األرض التي يسير
عليها ،أو إذا مــا حــاولــت دفـعــه على
األرض ،فيوازن نفسه بطريقة تحاكي

تقرير

تطبيق

«تجارة» الهجمات الخبيثة:
 25مليون دوالر في عامين
مــن الــواضــح أن الهجمات الخبيثة
ال ـت ــي تـسـطــو ع ـلــى ب ـي ــان ــات األفـ ــراد
والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات البـ ـ ـت ـ ــزازه ـ ــم تـ ـح ـ ّـول ــت
إل ـ ــى ت ـ ـجـ ــارة م ــرب ـح ــة ب ـي ــد ال ـع ــدي ــد
م ــن امل ـق ــرص ـن ـ ِّـن .ف ـب ـم ـج ــرد إص ــاب ــة
الـ ـنـ ـظ ــام ،ي ـش ــف ــر الـ ـب ــرن ــام ــج جـمـيــع
املـ ـلـ ـف ــات املـ ـ ــوجـ ـ ــودة ع ـل ـي ــه الـ ـت ــي ال
ي ـم ـلــك م ـف ـتــاح ـهــا سـ ــوى املـهــاجـمــن
ال ــذي ــن ي ـطــال ـبــون بـ ــآالف الـ ـ ــدوالرات
عـلــى شـكــل عـمــات بيتكوين ،وذلــك
لصعوبة تعقبها .وقد كشف تقرير
حــديــث لـشــركــة «غ ــوغ ــل» ،بالتعاون
مـ ــع ش ــرك ــة  ،Chainalysisجــام ـعــة
كاليفورنيا فــى ســان دييغو وكلية
ت ـ ـ ــان ـ ـ ــدون لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة فـ ـ ــي ج ــام ـع ــة
نـيــويــورك ،أن الـفــديــات الـتــي دفعها
الضحايا للمقرصنني خالل العامني
املاضيني بلغت أعلى معدالتها .فقد
راجع الباحثون ملفات أكثر من 300
ألــف برمجية خبيثة من  34ساللة،
وتـمـكـنــوا م ــن إح ـص ــاء أك ـثــر م ــن 25
مـ ـلـ ـي ــون دوالر دفـ ـعـ ـه ــا ال ـض ـح ــاي ــا
للمهاجمني.
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة إن  %37م ــن

طريقة ت ــوازن اإلن ـســان .باإلضافة
إلى هذه األمــور يستطيع "هاندل"
أن يـقـفــز ع ــن األشـ ـي ــاء ال ـت ــي تقف
عــائـقــا أم ــام ــه ،يــرفــع حـمــولــة تصل
إلــى  50كيلوغرامًا ويعيد وضعها
في مكان آخر ،يفتح األبواب ويصعد
ال ـ ـتـ ــال وي ـ ـنـ ــزل الـ ـس ــال ــم ح ـت ــى أن ــه
ي ـج ـلــس الـ ـق ــرفـ ـص ــاء .ت ـك ـمــن فـعــالـيــة
"هـ ــانـ ــدل" ك ــون ــه األقـ ـ ــل ت ـع ـق ـي ـدًا مــن
"أخوته" السابقني إذ يتمتع بمرونة
كـبـيــرة وخ ـي ــارات كـثـيــرة تتيح
ل ــه أن ي ـمــأ أدوارًا
ج ــدي ــدة وه ــو
ما كان يتم
ال ـ ـحـ ــديـ ــث
ع ـ ـ ـنـ ـ ــه ف ــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق
ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــا
فقط.
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
امل ـل ـف ـت ــة الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت ت ــرع ــب بـعــض
ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى هـ ــذه ال ـص ـنــاعــة هي
تفاعل الناس مع الروبوتات وإضافة
مشاعر إنسانية عليها ،إذ في إحدى
ل ـق ـط ــات ال ـف ـي ــدي ــو الـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر فـيــه
روبوت آخر للشركة ويدعى "أطلس"
ق ـ ـ ــام أح ـ ـ ــد م ـش ـغ ـل ـي ــه ب ــدفـ ـع ــه م ـ ــرات
عديدة وبقسوة ال تمكنه من موازنة
نفسه ،فوقع "أطلس" واصطدم رأسه
ب ــاألرض .هــذا املـشـهــد ،ال ــذي هــو من
ضـمــن االخ ـت ـب ــارات األســاس ـيــة التي
يـجــب فحصها فــي ال ــروب ــوت ،جعل

مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــي اإلنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــت فـ ـق ــط
يـ ـحـ ـتـ ـفـ ـظ ــون ب ـن ـس ـخ ــة اح ـت ـي ــاط ـي ــة
 Backupللمعلومات املوجودة على

أج ـهــزت ـهــم ع ـلــى أق ـ ــراص ص ـل ـبــة ،وه ــذه
ثـ ـغ ــرة كـ ـبـ ـي ــرة ،إذ ت ـت ـي ــح ل ـل ـم ـهــاج ـمــن
اب ـتــزاز  %63مــن مستخدمي اإلنـتــرنــت
الـ ــذيـ ــن فـ ــي ح ـ ــال ت ـش ـف ـي ــر م ـل ـف ــات ـه ــم ال
ي ـم ـك ـن ـهــم ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـي ـه ــا مـ ــن أج ـه ــزة
أخ ــرى ،وبالتالي يدفعون فدية مقابل
هــذا األمــر .وأوضحت الــدراســة أن %90
مــن الضحايا يــدفـعــون الـفــديــة بعملية
تحويل واحدة ،فيما يقسم  %1فقط من
الضحايا عملية الدفع إلى مراحل.
تـ ّ
ـرب ــع  ،LOCKYال ـبــرم ـج ـيــة الـخـبـيـثــة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ع ــام  ،2016ع ـلــى عــرش
البرمجيات الخبيثة ،إذ تمكنة من جني
أكـثــر مــن مـلـيــون دوالر فــي شـهــر واحــد
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي ًت ــاري ــخ الـبــرمـجـيــات
ال ـخ ـب ـي ـثــة ،م ـس ـج ـلــة أع ـل ــى «دخ ـ ــل» بني
البرمجيات بمبلغ إجـمــالــي ق ــارب 7.8
ماليني دوالر سحبتها من ضحاياها.
ّأما  ،CERBERفقد حافظت على فديات
شـهــريــة بـلـغــت  200أل ــف دوالر شهريًا
عـلــى م ــدى سـنــة كــامـلــة لتحقق أربــاحــا
إج ـمــال ـيــة ب ـ ـ  6.9م ــاي ــن دوالر تـلـيـهــا
 CryptXXXب ــأرب ــاح وص ـل ــت إل ــى 1.9
مليون دوالر.

 :MoodKitطبيب نفسي في تطبيق
ال تزال مسألة العالج النفسي أمرًا غير محبذ بالنسبة إلى البعض في عاملنا العربي،
بسبب نظرة العديد من الناس إلى األمر وكأنه «معيب» ،لذلك يتجنب هؤالء التوجه إلى
طبيب نفسي خوفًا من معرفة اآلخرين .لكن ماذا لو أتى الطبيب النفسي إلى هاتفك؟
 MoodKitهو تطبيق وضعه طبيبان نفسيان يعتمد على مبادئ العالج السلوكي
ُ
املعرفي وتقنياته التي ت َع ّد واحدة من أكثر الطرق فعالية في العالج النفسي.
يقسم التطبيق إلى  4أقسام رئيسية ،هي :النشاطات ،مدقق األفكار ،تتبع املزاج
واليوميات .في قسم النشاطات يجد املستخدم مجموعة واسعة من النشاطات التي
يمكنها تحسني املــزاج ،وهي مصنفة حسب الهدف منها ،مثل تحسني العالقات
االجتماعية ،جعل الحياة أكثر متعة ،تعزيز النشاط البدني ...إلى جانب مجموعة
ُ
من األمثلة والنصائح التي تسهم في تنفيذ املبادئ والتقنيات النفسية للحد من
املشاعر السلبية وتعزيز الرفاهية.
مدقق األفكار يساعد على إدارة املشاعر السلبية املتعلقة بوضع معني من خالل
تحديد وتعديل األفـكــار التي تسهم في
تلك املشاعر ً
بناء على املشكلة أو الوضع
ال ــذي ي ـمـ ّـر بــه املـسـتـخــدم وش ـع ــوره .من
خ ــال االس ـت ـخ ــدام امل ـت ـك ــرر ،سـيـســاعــد
التطبيق ،وفق ما يرد على موقع الشركة،
في تعليم املستخدم تغيير مشاعره من
طــريــق تغيير كيفية الـتـفـكـيــر بــاألمــور.
ّأم ــا متتبع املـ ــزاج ،فـيـقــوم بحفظ ورســم
بيانات معينة خاصة بالتقلبات املزاجية
للمستخدم ،فيما يسمح القسم األخير
للمستخدم بــإضــافــة مــاحـظــات خاصة
فيه.
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إعداد إيفا الشوفي

يتميز الجيل الجديد
من «أسيمو» بذكاء
اصطناعي معزز يتيح
له تغيير أفعاله
لتناسب ما قد يطرأ
عليه

بعض الناس تستنكر هذا
الـفـعــل الـقـبـيــح وتـهــاجــم
امل ـ ـش ـ ـغـ ــل وت ـ ـط ـ ـلـ ــب أن
ي ـ ـعـ ــامـ ــل ال ـ ـ ــروب ـ ـ ــوت
ب ــاح ـت ــرام أك ـث ــر في
امل ـ ـ ـ ـ ــرات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة.
حتى أن هناك من
ذهـ ـ ــب بـ ـعـ ـيـ ـدًا فــي
األم ـ ـ ـ ــر ،إذ يــوجــد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ــوقـ ـ ــع
إلكتروني هو
w w w .
stoprobotabuse.com
ي ـح ـتــوي ع ـلــى الـكـثـيــر
من الفيديوهات وأغلبها
من شركة "بوسطن دينامكس"
تـظـهــر فـيـهــا الـتـعــامــل الـقــاســي
ال ــذي تـتـعــرض ل ــه الــروبــوتــات
فــي مـخـتـبــرات الـشــركــة وتطلب
الكف عن هذا الفعل.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن بـعــض العقود
امل ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش األم ـ ـيـ ــركـ ــي
و"ب ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــن دي ـ ـن ـ ــام ـ ـك ـ ــس" ت ـق ـض ــي
بحصول الجيش على روبوتات تأتي
عـلــى هـيـئــة ث ـيــران وك ــاب لتتنقل مع
ج ـنــود الـجـيــش فتستطلع الـســاحــات
وتحمل العتاد الثقيل لتخفيف العبء
عنهم خالل املسير أو املعارك.
ف ـ ــي الـ ـجـ ـه ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة يـ ــوجـ ــد ش ــرك ــة
"هوندا" اليابانية وروبوتها "أسيمو".
فــي الـبــدايــة ال بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى ما
يردده الخبراء في مجال الروبوت عن

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

الصناعات اليابانية في هذا املجال ،وهو
أن هذه القفزة في التكنولوجيا اليابانية
كــانــت بـسـبــب ك ــارث ــة م ـفــاعــل فــوكــوشـيـمــا
ال ـنــووي ،إذ أن عجز املـعــدات الحالية عن
حـمــايــة الـبـشــر مــن الـتـعــرض لإلشعاعات
الـنــوويــة خ ــال دخــولـهــم املـفــاعــل وضعت
الروبوتات في الواجهة ما ولد فورة داخل
هذه الصناعة.
يتميز الجيل الجديد من "أسيمو" بذكاء
اصطناعي مـعــزز يتيح لـلــروبــوت تغيير
أفعاله لتناسب ما قد يطرأ عليه من أمور
خالل قيامه بفعل ما .بطول  130سنتيمترًا
يتفاعل "أسيمو" مع البشر بطريقة ودودة
ج ـ ـدًا مـ ــن خ ـ ــال حـ ــركـ ــات ج ـس ـم ــه وي ــدي ــه
خالل محادثته لهم ،كما لديه القدرة على
التواصل باللغة املحكية وبلغة اإلشارات
ملن فقد حاسة السمع .منذ بداية صناعته
عام  2000كان الهدف من "أسيمو" مساعدة
الـنــاس فــي أمــورهــم اليومية ،وخصوصًا
كبار السن ،واملساعدة في حاالت الكوارث
ً
الطبيعية وهو ما حدث فعال خالل حادثة
املفاعل عبر استعمال بعض التكنولوجيا
املستخدمة فــي هــذا ال ــروب ــوت .باإلضافة
ال ـ ــى م ــا س ـب ــق ي ـس ـت ـط ـيــع "أسـ ـيـ ـم ــو" فـتــح
الزجاجات وسكب ما بداخلها في األكواب
ومن ثم تقديمها ملن يجب ،كما يستطيع
الــرقــص والقفز على قائمة واح ــدة ولعب
كرة القدم وإن بطريقة بسيطة إال أنها تعد
تقدمًا كبيرًا في هذا القطاع .التركيز اليوم
منصب حول تحسني عملية فهم "أسيمو"
للغة كي يتواصل بشكل أفضل مع البشر
وهي مهمة مبرمجي الذكاء االصطناعي
الــذي بــدونــه يـكــون الــروبــوت ،أي روبــوت،
مجرد كتلة من الصفائح .باإلضافة إلى ما
سبق تعد كلفة شراء روبوت باهظة جدًا،
إذ تقدر بحوالى املليونني ونصف مليون
دوالر ،أما كلفة استئجاره فتبلغ  150ألف
دوالر لـشـهــر واح ـ ــد ،وه ــو م ــا ي ـعــد نقطة
سلبية للروبوت إذ تحرمه مــن التواصل
مع الناس ما كان بإمكانه أن يسرع عملية
تطويره وتحديث املشاكل التي قــد تطرأ
عند وضعه بينهم.
ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال إن ـن ــا
أصبحنا في عالم جديد سنجد فيه قريبًا
الروبوتات تمشي وتتفاعل معنا وتتعلم
ً
منا ،األمــر الــذي سيولد جيال جديدًا أكثر
ذكاء وفعالية وربما يستبدلنا في نهاية
املطاف .فمن سيسبق إلى "خلق" الروبوت
املثالي ومتى؟

إضاءة

كيف تحمون أوالدكم من
مخاطر الـ  Social Media؟
فاطمة ترمس
مـعـظــم األوالد ال ــذي ــن نـعــرفـهــم يـمـلـكــون ح ـســابــات ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
ً
االجتماعي من «فايسبوك» و«تويتر» ،وصــوال إلى «إنستغرام» .في تقرير
نشرته مؤسسة  ،the common senseتبني أن األوالد بني عمر  8سنوات
و 12سنة يقضون  6ساعات يوميًا أمــام الشاشات املختلفة من تلفزيون
يعرضهم ٍّ
وكمبيوتر وهاتف ،ما قد ّ
لكم هائل من املخاطر .لذلك ،ما الذي يجب
على األهل فعله ّلتجنب هذه املخاطر؟
 -1احترموا السن القانونية للتواجد على «فايسبوك» ...إنها  13عامًا
إذا لم يكن أوالدكــم قد بلغوا الثالثة عشرة ،فهم ليسوا ناضجني بما يكفي
الستخدام «فايسبوك» .ومهما رفع «فايسبوك» من معايير السالمة واألمان
لديهّ ،
فإن من املستحيل أن يصبح مكانًا آمنًا لألطفال ،فهم ّ
معرضون لـ:

ّ
يصرح عن عمره الحقيقي
 التحرش اللفظي من قبل غرباء ،خاصة أنه لمليتمكن من إنشاء حساب على «فايسبوك».
تنتهج
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـان
ـ
ع
اإل
ـات
ـ
ك
ـر
ـ
ش
قبل
 االسـتـغــال املتعمد وغـيــر املتعمد مــنً
أسلوبًا إقناعيًا ،ولها تأثير مزدوج في الطفل غير الناضج افتراضيًا ،خاصة
شركات األطعمة والوجبات السريعة واأللعاب اإللكترونية.
 -2استخدموا برامج الحماية على شبكة اإلنترنت
هناك العديد من البرامج التي تتيح لألهل متابعة مــاذا يفعل أوالدهــم على
شبكة اإلنـتــرنــت ،وهــي تشمل وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .ولـعــل األكثر
رواجًا هو برنامج « »Net Nanny Socialالخاص بمتابعة حسابات وسائل
التواصل االجتماعي لــأوالد دون  18عامًا وإرســال تقرير إلى بريد األهل
اإللكتروني.
 -3اعرفوا ،افهموا واستخدموا وسائل التواصل االجتماعي
لن تستطيعوا أن تراقبوا كيفية استخدام أوالدكم لهذه الوسائل وإرشادهم ما
ً
لم يفهم األهل أوال كيفية عمل املواقع والتطبيقات نفسها والهدف منها .فلن
الج ّد إذا لم تلفظوا اسم التطبيق بنحو صحيح،
يأخذكم األوالد على محمل ِ
أو إن لم تعرفوا الفرق بني الـ«إعجاب» على «فايسبوك» والـ«نشر» .بالتأكيد
ليس عيبًا أن تسألوا أوالدكم عن أمور ال تعرفونها ،ولكن ال تعطوهم انطباعًا
أنكم «جاهلون افتراضيًا».
 -4ال تطلبوا كلمة ّ
سر حسابات أوالدكم
أكـبــر خـطــأ يـقــع فـيــه األه ــل هــو إج ـبــار أوالدهـ ــم عـلـ ًـى إعـطــائـهــم كلمة امل ــرور
لحساباتهم على «فايسبوك» و«انستغرام» .ونتيجة لذلك ،يعطي الولد األهل
كلمة املرور ُوينشئ حسابًا آخر ،باسم آخر وهمي ،أو حتى اسمه الحقيقي،
حسابات األهل عليه.
ويحظر
ً
 -5كونوا مثال يحتذى به
ال يمكن أن تقنعوا أوالدكــم بترك اللوح اإللكتروني أو الهاتف الذكي جانبًا
عندما تكلمونهم وعند تناول الطعام وحني يزورهم جدهم ّ
وجدتهم وأنتم
ّ
غارقون بهواتفكم تتصفحون «فايسبوك»  7/24أو تجرون محادثة مطولة
مع شخص ترونه يوميًا في العمل .فمن غير املنطقي أن ّ
يتذمر األهــل من
كثرة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل االجتماعي وهم ال يرفعون رأسهم
عن شاشة الهاتف حني يخبرهم أوالدهم ماذا فعلوا اليوم.
 -6تحدثوا مع أطفالكم عن وسائل التواصل االجتماعي
ال تصرخوا بوجه أطفالكمّ ،
تحدثوا معهم وحــاوروهــم بخصوص وسائل
التواصل االجتماعي .فالصراخ لن ينفع ،ألن املراهق على وجه الخصوص
ّ
رس ــخ فــي ذهـنــه فـكــرة أنــه يعلم عــن «فــايـسـبــوك» أكـثــر مــن أمــه الـتــي أنشأت
حـســابــا لـهــا أخ ـي ـرًا .وي ـجــدر الــذكــر أن ــه إذا اع ـتــرض األه ــل بــاسـتـمــرار على
منشورات أوالدهم على املوقع األزرق وأجبروهم على إزالتها ،فذلك سيجبر
املراهق/ة على منع املنشورات التي ال يريد أهله أن يروها من الظهور على
ّ
صفحتهم ،ليجنب االحتكاك بهم.
 -7اطلعوا على صفحة «األمان» الخاصة بـ«فايسبوك»
لقد أنشأت صفحة «األمــان» ( )Safety at facebookلكي «يشعر الجميع
باألمان عند استخدام فايسبوك» ،على حد تعبير املوقع .ومع أن ًذلك شبه
مستحيل ،إال أن قــراءة محتوى الصفحة واجبة على األهــل ،خاصة القسم
الخاص بهم «بوابة اآلباء» ( .)Parental portتجدر اإلشارة إلى أن الصفحة
متوافرة بكل اللغات ،ومنها العربية.
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العالم

سوريا «غرفة عمليات مشتركة» هي أحدث تطورات العالقة بين
ّ
الديمقراطية»
الجيش السوري وحلفائه من جهة ،و«قوات سوريا
من جهة أخــرى .معارك ريفي الرقة ودير الــزور شهدت بواكير
عمل هذه الغرفة ،فيما ُينتظر أن يتنامى عملها قريبًا مع ترجيح
ّ
رسميًا .ومن شأن هذا التطور حال تأكيده أن يطرح
الكشف عنها
أسئلة عدة ،على رأسها الموقف األميركي منه ،في ظل صعوبة
(إن لم يكن استحالة) إقدام «قسد» على خطوة مماثلة من دون
موافقة أميركية

و«قسد» إلى مستوى جديد:
دمشق
ّ
غرفة عمليات مشتركة؟
صهيب عنجريني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
و«ق ـ ـ ّـوات ســوريــا الــديـمـقــراطـ ّـيــة» على
أبـ ــواب مـنـعـطــف مـهــم سـيـتــرك تــأثـيـرًا
فـ ــي امل ـش ـه ــد الـ ـ ـس ـ ــوري ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه .وم ــن
امل ـن ـت ـظ ــر أن يـ ـتـ ـج ــاوز هـ ـ ــذا ال ـت ــأث ـي ــر
ً
امل ـيــدان الـعـسـكــري ،وص ــوال إلــى امللف
السياسي .العالقة بني الطرفني سبق
ل ـهــا أن ش ـه ــدت ت ــوت ــرات وص ـل ــت حـ ّـد
االشتباك الدامي ،ال ّ
سيما في أحداث
الحسكة الشهيرة (آب  )2016وبدرجة
أقل في حزيران املاضي في ريف الرقة
ال ـج ـنــوبــي .لـكــن ه ــذه ال ـعــاقــة شـهــدت
أي ـض ــا فـ ـت ــرات تـنـسـيــق ع ـس ـكــري غير
مـعـلــن ك ــان ــت خــوات ـيــم م ـعــركــة شــرقــي
مــديـنــة حـلــب أوضـ ــح م ـظــاهــرهــا ،كما
حملت املستجدات امليدانية في منبج
دخ ــول وحـ ــدات مــن الـجـيــش ال ـســوري
وت ـمــركــزهــا ع ـلــى أط ـ ــراف املـنـطـقــة في
وج ــه ال ـج ـيــش ال ـتــركــي وامل ـج ـمــوعــات
العاملة تحت كنفه في «درع الفرات»
ّ
(«األخبار» ،العدد  .)3115لكن الجديد
الذي حملته الفترة القصيرة املاضية
ّ
تـ ـج ــاوز ف ــي ت ـفــاص ـي ـلــه كـ ــل م ــا سـبــق،
ً
ّ
عمليات
وصوال إلى استحداث «غرفة
ّ
عـسـكـ ّ
ـريــة تـتــولــى التنسيق ال ـتــام بني
الـ ـط ــرف ــن» ،وف ـق ــا مل ـع ـلــومــات حصلت
عليها «األخ ـب ــار» .وتشير املعلومات
إل ـ ــى أن ال ـ ـغ ــرفـ ــة امل ـ ــذك ـ ــورة ب ــاش ــرت
مهماتها بالفعل لتكون معارك ريفي
ال ــرق ــة وديـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور األخ ـ ـيـ ــرة م ـســرح
نشاطها ّ
األول .وتقول أنباء متطابقة
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «األخـ ـ ـب ـ ــار» م ــن غـيــر
ّ
مـصــدر إن ت ـطــورات مرتقبة فــي عمل
«الغرفة» ستشهدها الفترة القصيرة

الـقــادمــة (أسـبــوعــان على األكـثــر وفقًا
لـ ـلـ ـمـ ـص ــادر) ،مـ ــا س ـي ـن ـع ـكــس تـكـثـيـفــا
لــوتـيــرة عـمـلـيــات تـحــريــر املحافظتني
الشرقيتني من قبضة تنظيم «داعش».
ّ ّ
مصادر «األخبار» تؤكد أن «التطورات
قــد ال تقتصر على مستوى التنسيق
وح ـج ـم ــه ،ب ــل ت ـت ـج ــاوزه إل ــى الـكـشــف
عـنــه رس ـمـ ّـيــا ،لـيـكــون ت ـعــاون الطرفني
ّ
في محاربة اإلرهــاب مظلة تجمعهما
بشكل ُمعلن» .وإذا كان التواصل بني
الـطــرفــن قــد م ـ ّـر فــي امل ــرا ٌح ــل السابقة
ّ
ّ
موضعية
بـتـقــلـبــات حكمتها ظ ــروف
ّ
أحـيــانــا ،ف ــإن الـتــوافــق هــذه امل ـ ّـرة يبدو
ّ
جوهرية
مستندًا إلى جملة معطيات
تتجاوز الفعل ّ
ورد الفعل أو معطيات
ضـ ــرورة» .وم ــن ب ــن أب ــرز
«ت ـحــالــف ال ـ ـ ّ
ال ـع ــوام ــل امل ــؤث ــرة ت ــأت ــي ت ـفــاص ـيــل لم
ّ
ت ـخ ــرج إلـ ــى ال ـع ـل ــن ،بـع ـضـهــا يـتـعــلــق
ب ــال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـت ــرك ــي األخ ـ ـيـ ــر ح ــول
عـفــريــن ،وبـعـضـهــا يــرتـبــط ب ــ«خــاف»
بني «قسد» وواشنطن في شأن معبر
التنف ُ(ي ّ
رجح أن الخالف وقع بالفعل
رغـ ــم أن م ـص ــدري ــن ك ــردي ــن تـحــدثــت
إليهما «األخـبــار» امتنعا عن تأكيده،
لكنهما لــم ينفياه أي ـضــا) .ويتمحور
«الـ ـخ ــاف» ح ــول طـلــب أم ـيــركــي لنقل
عناصر مــن «ق ــوات النخبة فــي قسد»
ّ
جوًا من الحسكة وإنزالها قرب التنف
ّ
ملساعدة «أســود الشرقية» و«مغاوير
ال ـص ـحــراء» فــي عملية مـيــدانـ ّـيــة ،غير
أن األص ـ ــوات الــراف ـضــة لـلـفـكــرة داخ ــل
«قسد» أفلحت في حسم األمور وإلغاء
الـفـكــرة ،مــا انعكس دفـعــا للعالقة بني
الحكومة الـســوريــة و«ق ـســد» بإسهام
ـك،
مـبـ ّـاشــر مــن مــوسـكــو وط ـه ــران .كــذلـ ً
شــكـلــت ال ـت ـهــديــدات الـتــركـيــة مناسبة

ملزيد من التقارب بني الطرفني .وقبل
ان ـص ــرام ح ــزيــران امل ــاض ــي ،وص ــل إلــى
درجة غير مسبوقة التصعيد التركي
ّ
وال ـت ـلــويــح ب ـش ــن اعـ ـت ــداء ج ــدي ــد على
األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة يـ ـط ــاول مـنــاطــق
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة «قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــف ح ـل ــب
ال ـش ـم ــال ــي ،وعـ ـل ــى وج ـ ــه ال ـخ ـصــوص
ُ
م ـن ـط ـق ــة عـ ـف ــري ــن ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـك ــل أح ــد
ّ
البشرية لــ«وحــدات حماية
الخزانات
ّ
ال ـش ـع ــب» الـ ـك ــردي ــة ( .)YPGوق ـت ـهــا،
ّ
أك ـ ــدت «قـ ـس ــد» ،ع ـلــى ل ـس ــان املـتـحــدث
الــرسـمــي ط ــال سـلــوّ ،أن املــوقــف ُيـعــدّ
«اخـ ـتـ ـب ــارًا مل ــوس ـك ــو وج ـ ّ
ـديـ ـتـ ـه ــا» فــي
لـجــم أن ـقــرة (راجـ ــع «األخـ ـب ــار» ،الـعــدد
 .)3211وتــؤكــد مـعـلــومــات «األخ ـب ــار»
ّأن ّ
«رد معسكر دمشق وحلفائها جاء
فـ ــي ص ـ ــورة م ــوق ــف ح ــاس ــم وواض ـ ــح
وصــل حـ ّـد التهديد ب ـ ّ
ـرد مفاجئ على
ّ
أي اعـ ـت ــداء م ــن هـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع» .ووف ـق ــا
ّ
ل ـل ـم ـص ــادر ،ف ـ ــإن دم ـش ــق وطـ ـه ــران قد
ت ـش ــاط ــرت ــا ه ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــف ،وت ـنــاغ ـمــت
ّ
معهما موسكو التي تولت نقل رسائل
ح ــازم ــة إلـ ــى أنـ ـق ــرة ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن».
وحــر ًصــت دمـشــق على منح الرسائل
صـفــة رسـمـ ّـيــة عـبــر تدعيمها برسالة
إل ــى مـجـلــس األمـ ــن ف ــي مـطـلــع ت ـمــوز،
أكــدت فيها أن «االعـتــداءات العسكرية
الـ ـت ــركـ ـي ــة فـ ــي ريـ ـ ــف حـ ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي
ت ــأت ــي فـ ــى سـ ـي ــاق الـ ـ ـ ــدور ال ـت ــدم ـي ــري
الـ ــذي تـضـطـلــع ب ــه تــرك ـيــا ،ويـجـعـلـهــا
شريكًا أساسيًا لــإرهــاب املوجه ضد
سـ ــوريـ ــا ،ب ـم ــا ي ـش ـك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا جــديــا
لألمن واالستقرار اإلقليمي والدولي».
وي ـبــدو أن تــوتــر ري ــف حـلــب الشمالي
جـ ـ ــاء ب ـم ـث ــاب ــة ال ــدفـ ـع ــة األخ ـ ـي ـ ــرة فــي
مسار التنسيق بني الجيش وحلفائه

ً
ّ
شكلت التهديدات التركية مناسبة لمزيد من التقارب بين الطرفين (أ ف ب)

م ــن ج ـهــة و«قـ ـس ــد» م ــن ج ـهــة أخـ ــرى،
ً
وصوال إلى التوافق على تشكيل غرفة
عـمـلـيــات م ـش ـتــركــة .يـمـتـنــع م ـصــدران
س ــوري ــان رس ـمـ ّـيــان تــواص ـلــت معهما
«األخبار» عن اإلدالء بأي تصريح في
هذا اإلطار .يؤكد أول املصدرين (وهو
ّ
مصدر دبلوماسي رفيع) أن «املوقف
الرسمي من االعـتــداءات التركية على
كل األراضــي السورية واضــح ُ
ومعلن،
وأي ق ـ ــوات أج ـن ـب ـي ــة مـ ــوجـ ــودة عـلــى
األراضي السورية من دون تنسيق مع
الحكومة هي قوات احتالل وستغادر
ّ
حتمًا» .املـصــدر ذكــر فــي الــوقــت نفسه

َ
معارك ريفي الرقة
مسرح نشاط
ودير الزور ّ
«الغرفة» األول

بـتـصــريـحــات وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ولـيــد
املعلم (فــي أي ــار املــاضــي) حــول الــدور
الـ ــذي يـلـعـبــه األك ـ ـ ــراد ال ـس ــوري ــون في
محاربة اإلرهاب ،ومشروعية معاركهم
ضد «داعش» ،وتأكيده أن هذه املعارك
تـ ــأتـ ــي «ف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار حـ ـم ــاي ــة الـ ــوحـ ــدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» .بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـش ـي ــر امل ـص ــدر
ّ
السوري الثاني (وهو ميداني) إلى أن
«الكشف عن أي تفصيل من هذا النوع
ي ـكــون ف ــي ال ــوق ــت امل ـنــاســب وب ـصــورة
بـيــان رسـمــي إذا ارت ــأت ال ـق ـيــادة ذلــك.
ما نستطيع تأكيده هو أننا ماضون
ف ــي ت ـح ــري ــر األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة مــن
اإلرهـ ـ ــاب ،ومـنـفـتـحــون عـلــى أي جهد
صـ ـ ـ ــادق فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـض ـ ـمـ ــار» .وع ـل ــى
ٌ
مصدر قيادي في
نحو مماثل امتنع
«قـســد» عـ ّـن التعليق على املعلومات،
ف ـي ـم ــا ت ـ ـعـ ــذر الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـن ــاط ــق
الــرس ـمــي بــاســم «ق ـس ــد» .بـ ـ ــدوره ،قــال
السياسي الكردي ّ
املقرب من «وحدات
ّ ّ
الحماية» ريــزان حدو إن «الحوار بني
الحكومة السورية والوحدات الكردية
قطع أشــواطــا متقدمة ،وه ــذا انعكس
إيجابًا على التنسيق العسكري على
م ـح ــاور عـ ــدة» .وأضـ ــاف «ن ـع ــم ،يمكن

ّ
واشنطن تحذر من مستقبل «إدلب الجوالني» الجيش يدخـ
دخل الجيش أطراف بلدة السخنة بعد
أيام من وصوله إلى أعتابها ،بالتوازي
مع إغالقه شريط «داعش» المحاصر
الفرات الجنوبية بتحريره عدة
على ضفة ً
بلدات وحقوال نفطية في ريف الرقة
الجنوبي .أما واشنطن ،فقد جددت تأكيد
موقفها المعادي لـ«جبهة النصرة»،
ّ
محذ ّرة «المعتدلين» من مستقبل خطير
قد يلف الشمال بعد سيطرة «القاعدة»
ي ـ ـفـ ــرض الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـبـ ـط ــيء واملـ ـن ـ ّـس ــق
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــائ ــه ع ـلــى
ً
جـبـهــات ال ـبــاديــة خـطــا زمـنـيــا طــويــا
للوصول إلى مدينة دير الزور ،ولكنه
يثبت أنــه أحــد أنجح التكتيكات التي
استخدمها في معاركه ضد «داعش».
فإلى جانب الخسائر البشرية القليلة

ّ
التي ّ
ميزت معاركه في البادية ،تمكن
ال ـج ـي ــش مـ ــن دخ ـ ـ ــول بـ ـل ــدة ال ـس ـخ ـنــة
والسيطرة على ح ــزام الـقــرى املــوازيــة
لـنـهــر ال ـف ــرات غ ــرب م ـع ــدان ،بـعــد أي ــام
عـلــى قـضـمــه لـلـمـنــاطــق املـحـيـطــة بها.
ال ــدخ ــول إلـ ــى ال ـس ـخ ـنــة م ــن بــواب ـت ـهــا
الغربية سبقته السيطرة أمــس على
ج ـبــل ط ـن ـط ــور ،املـ ـش ــرف ع ـلــى مــدخــل
ال ـب ـل ــدة م ــن ج ـهــة ط ــري ــق ت ــدم ــر ـ ـ ـ ديــر
ال ــزور .وتمكنت وح ــدات الجيش بعد
سيطرتها على الجبل من التقدم إلى
أط ــراف الـبـلــدة الـغــربـيــة ،بعد أي ــام من
إشــرافـهــا عليها مــن ال ـتــال امل ـجــاورة.
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات امل ـي ــدان ـي ــة إلـ ــى أن
الجيش سيتابع ضغطه على البلدة
حتى إخ ــراج عناصر «داع ــش» منها،
لتكون منطلقًا للعمليات املرتقبة ،بعد
تـحــريــرهــا ،على ام ـتــداد الـطــريــق نحو
دير الزور مرورًا بكباجب والشولة.
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ــر م ــن ح ــدود ديــر
ال ــزور ،سيطر الجيش وحـلـفــاؤه على
ت ـس ــع قـ ـ ــرى مـ ـح ــاذي ــة ل ـض ـف ــة الـ ـف ــرات
الجنوبية في ريف الرقة ،والتي تمتد

على طــول  30كيلومترًا ،وبينها قرى
حــويـجــة ش ـنــان والــرح ـبــي والـصـبـخــة
وال ـ ـج ـ ـب ـ ـلـ ــي وال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ــذيـ ــاب ـ ـيـ ــة
واملسطاحة وشمرة واسالم وآبار نفط
الجرايح .وتأتي سيطرة الجيش على
تـلــك ال ـق ــرى بـعــد أيـ ــام عـلــى حـصــارهــا
سيطرة «داعــش»
وعزلها عــن مناطق
ّ
غرب معدان .وبالتوازي ،كثف الجيش
ع ـم ـل ـيــاتــه ش ــرق ــا ،ع ـل ــى م ـح ــور ال ـق ــرى
الـقـلـيـلــة ال ـبــاق ـيــة ض ـمــن ح ـ ــدود الــرقــة
ً
اإلداري ــة ،وص ــوال إلــى مـعــدان فــي ريف
دير الزور الشمالي الغربي .واستهدف
سالح الجو أمس ،بشكل مكثف ،بلدات
مـ ـع ــدان وقـ ـ ــرى ال ـخ ـم ـي ـس ـيــة وال ـج ــاب ــر
ومقلة كبير ومقلة صغير .ومن املتوقع
أن يتابع الجيش سياسة عزل املناطق
وتقسيمها ،ليدخلها فــي وقــت الحــق،
على امتداد نهر الفرات جنوبًا باتجاه
التبني ومدينة دير الــزور .وقد تشهد
بلدة معدان حصارًا مشابهًا ملا جرى
في مسكنة في ريف حلب الشرقي.
وفــي املـقــابــل ،يـحــاول تنظيم «داعــش»
الضغط على الجيش وحلفائه في ريفي

واشنطن :لضرورة إيجاد
معابر بديلة من تلك
التي بيد «تحرير الشام»

حمص وحماة ،إذ هاجم التنظيم نقاط
الجيش في جبال الشومرية في ريف
ح ـمــص ال ـش ــرق ــي ،مـسـتـخــدمــا عــربــات
مفخخة وعـشــرات املهاجمني ،غير أن
ّ
تمكن من ّ
صد الهجوم وتدمير
الجيش
املـ ـفـ ـخـ ـخ ــات .وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،اس ـت ـه ــدف
س ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـج ـ ــو عـ ــرب ـ ـتـ ــن م ـف ـخ ـخ ـت ــن
ونـقــاطــا لتنظيم «داعـ ــش» فــي محيط
ب ـلــدات جـنــى الـعـلـبــاوي وقـلـيــب الـثــور
وصلبا والدكيلة الشمالية والدكيلة
الجنوبية ،فــي ريــف سلمية الشرقي.

كــذلــك دم ــرت وح ــدات الـجـيــش عربتني
مفخختني للتنظيم فــي محيط جبال
مارينا ،كانتا تحاوالن مهاجمة إحدى
ال ـن ـق ــاط شـ ــرق أث ــري ــا ف ــي ريـ ــف حـمــاة
الشرقي.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـج ـي ــش ضــد
«داع ـ ــش» ،تستمر تــداع ـيــات اتـفــاقــات
«تـخـفـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد» ب ـمــا تضمنته
من خطوات أولية لعزل «هيئة تحرير
الشام» عن باقي الفصائل .وبعد يوم
واحد على إعالن «الهيئة» جاهزيتها
لـحــل نـفـسـهــا ف ــي غــوطــة دم ـش ــق ،أتــى
بـيــان املـبـعــوث األمـيــركــي إلــى ســوريــا،
مــاي ـكــل راتـ ـن ــي ،ل ـي ـجـ ّـدد م ــوق ــف إدارة
بالده من «جبهة النصرة» باعتبارها
منظمة إرهابية .امللفت في بيان راتني
أن ــه أت ــى عـلـنـيــا ،عـلــى عـكــس الــرســائــل
ال ـس ــري ــة امل ـت ـك ــررة ال ـت ــي أرس ـل ـه ــا إلــى
فـ ـص ــائ ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـ ـتـ ــي تــدع ـم ـهــا
بـ ــاده .ورغ ــم أن تـلــك الــرســائــل كــانــت
تجد طريقها دائـمــا إلــى اإلع ــام ،فإن
نـشــر ال ـب ـيــان عـبــر ال ـق ـنــوات الــرسـمـيــة
األميركية يحمل رسالة واضحة تشير
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مقالة

ّ
راشد الغنوشي(« ...كم) تتبدل الدنيا»!
محمود مروة

ال ـت ــأك ـي ــد أن األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـق ــادم ــة
سـتـشـهــد خ ـطــوات عـمـلـيــة ت ـهــدف إلــى
ت ـس ــري ــع وتـ ـي ــرة امل ـ ـعـ ــارك ض ــد ال ـع ــدو
امل ـش ـت ــرك ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ــش ،وسـنـشـهــد
تقدمًا ملحوظًا فــي إطــار طــرد داعــش
مــن الــرقــة وف ــك الـحـصــار عــن املــدنـيــن
والـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي دي ـ ــر ال ـ ــزور
كخطوة أولى يتبعها طرد داعش من
دي ــر ال ـ ــزور» .ح ــدو امل ــواك ــب لـتـطــورات
ّ ّ
عفرين على أرض الواقع أكد أن موقف
ّ
فعليًا إلى لجم
دمشق وحلفائها ّأدى
ّ
األت ــراك ،أقــلــه فــي الــوقــت الــراهــن ،وقــال
ّ
إن «بعض األص ــوات كانت تشكك في
عز التصعيد التركي في قيام دمشق
وح ـل ـفــائ ـهــا ب ــال ـت ــدخ ــل ،ل ـكــن الــوقــائــع
أثبتت عكس ذل ــك» .وأض ــاف «أوضــح
الـ ـب ــراه ــن ع ـل ــى ف ـعــال ـيــة دور دم ـشــق
وح ـل ـف ــائ ـه ــا وامل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ــروس ـ ــي هــو
ع ــدم ت ـج ـ ّـرؤ ال ـط ــائ ــرات ال ـتــرك ـيــة على
الـتــدخــل فــي معركة عــن دقـنــة ،بينما
ولـلـمـفــارقــة كــانــت ه ــذه ال ـط ــائ ــرات قد
قصفت نقاطًا لـلــوحــدات فــي الجزيرة
في نيسان املاضي ،وتحديدًا في جبل
كراتشوك (شرق الفرات) حيث يحضر
األميركي!».

قبل األح ــداث التي انطلقت عــام  ،2011كــان ُينظر إلى
راشــد الغنوشي ،فــي املـشــرق العربي خصوصًا ،على
أنه شخصية دينية معتدلة ،وهي نظرة كسبها بسبب
بعض من كتاباته ،أبــرزهــا منشوراته حــول «الحريات
ٍ
الـعــامــة» وع ــن املـ ــرأة .وكــانــت ص ــورة «راش ــد الغنوشي
ّ
واملفكر» ،مخالفة للصورة ّ
املكونة في الداخل
ـ الشيخ
الـتــونـســي عـنــه بـصـفـتــه أبـ ــرز وج ــه ل ـحــركــات اإلس ــام
السياسي في البالد ،واملؤسس الفعلي لـ«حركة االتجاه
اإلس ــام ــي» صــاحـبــة الـتــاريــخ الـسـيــاســي الـجــدلــي التي
ّ
ستتحول في مرحلة الحقة إلى «حركة النهضة».
ّ
صــورة «الشيخ ـ املفكر املعتدل» ،ال تعني في أي حال
خــروجــه مــن تحت عـبــاءة الـحــركــات اإلســامـيــة املتأثرة
بشدة بفكر «اإلخ ــوان املسلمني» وعقائدهم .في العقد
املاضي فقط ،كــان الغنوشي املنفي في لندن هربًا من
حكم زين العابدين بن علي ،يؤكد في حواراته اإلعالمية
ّ
أنه يريد «إقامة الدولة اإلسالمية( ...إذ إنه) أمل كل مسلم
يريد لإلسالم أن يحكم ،وال يكون اإلنسان مسلمًا إذا لم
ُي ِرد لعقيدته أن تحكم» .لذا ،من باب االستطراد ،قد يكون
مــن الــواجــب الـقــول ّإن «االع ـت ــدال» املـنـســوب إلــى الشيخ
ٍّ
راشــد الغنوشي« ،كــان في شــق منه دعائيًا» ،كما يرى
البعض .فتلك الصورة صيغت في إطار الصراع املستدام
فــي الـعــاقــة بــن «ش ــرق وغ ـ ــرب» ،وب ــاألخ ــص فــي دفــاع
البعض عن ّأن «اإلسالم ال يتنافى مع قيم الديموقراطية
الـغــربـيــة» ،وعـلـيــه «ك ــان يـتــم تـقــديــم ت ـص ــورات وقـ ــراءات
الغنوشي وغيره من نظرائه» ،للتأكيد واالستدالل.
من تاريخ عودة راشد الغنوشي إلى تونس عام ،2011
ِّ
وحـتــى يــومـنــا ،فــإنــه يـمــثــل فــي ال ــداخ ــل الـتــونـســي أكثر
شخصية انقسامية ،خاصة ّأن جزءًا وازنًا من املجتمع
املحلي ،يرفض حكم «حركة إخوانية» .والحق ُيقالّ ،
فإن
ّ
ّ
أجبرا على
«النهضة» وزعيمها ،قدما تنازالت عدة (أو ِ
ذلــك) سعيًا لالندماج في املجتمع السياسي التونسي
وتثبيت املــواقــع ،وخشية أن يلحق بالحركة ما حصل
لـ«اإلخوان» في مصر عام .2013
ّ
مما ّقدمته الحركة ،أنها أخرجت نفسها ،ولو ُص َوريًا قبل
عامَ ،من عباءة «اإلخوان املسلمني» إثر املؤتمر العام الذي
َ
السياسي والدعوي» .وعلى
«فصلت
خالله بني الشأننيّ ،
ّ
َ
الرغم من أن ذلــك املؤتمر «غطى الــسـمــاوات بالقبوات»
العارفني ،بمعنى ّأن الحديث عن «الفصل
بتعبير بعض ّ
بني الشأنني» غطى على حراك الغنوشي للهيمنة شبه
الكلية على «النهضة» واستبعاد شخصيات مخالفة له،
ّ
ً
ّ
فإن الحدث بنفسه مثل مفصال أعلنت الحركة خالله،
ولو رمزيًاّ ،
تحولها نحو بدء الدخول الفعلي إلى الدولة
ّ
التونسية وإطالق عملية مد سيطرتها فيها.
بطبيعة ال ـحــال ،شهد املــؤتـمــر على تـحـ ّـول فـكــري (من

الظلم ربما إنكاره) ،لكن ما استفاد منه الغنوشي من
ّ
خــال هــذا املؤتمر الشهير ،أنــه أزاح عنه وعــن حركته
«ع ـبــاءة اإلخـ ــوان» الـتــي أضـحــت ثقيلة بسبب الـظــروف
اإلقليمية والداخلية .وبإزاحتها ،اعتقد «النهضويون ـ
الغنوشيون» (إن ّ
صح إطالق هذا التعبير)ّ ،أن السياقات
بــاتــت أسـهــل لتثبيت الـحـضــور فــي ال ــدول ــة ،بـعــد عقود
مــن الـتـمــدد املجتمعي عـلــى غ ــرار مــا تفعله الـحــركــات
اإلسالمية في أي بلد كان.
َ َ
ما ُس ِّمي «تونسة النهضة» رافقه رسم صورة جديدة
عــن راش ــد الـغـنــوشــي ،بــأنــه «رج ــل ال ــدول ــة ال ــذي يحمي
ّ
ال ـتــوافــق ال ــداخ ـل ــي» ،وب ــأن ــه الــدبـلــومــاســي ال ــذي يـشــارك
فــي إيـجــاد الحلول للمسائل اإلقليمية ،حتى قــال أحد
الــدبـلــومــاسـيــن ال ـعــرب قـبــل نـحــو ع ــام« :أخ ـشــى مــن ّأن
الغنوشي بات يحوز شبكة دبلوماسية إقليمية ،أوسع
من شبكة الدولة نفسها».
عـلــى الـصـعـيــد نـفـســه ،ال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة هـنــا إل ــى أنّ
َ َ
«تونسة النهضة» أنتجت لوثة ،كان باإلمكان تجنبها.
ف ـحــن اغ ـت ـيــل ال ـش ـه ـيــد م ـح ـمــد ال ـ ـ ـ ــزواري ،ف ــي مــديـنـتــه
صفاقس قبل أشهر ،بسبب عمله مع الجناح العسكري
لحركة «حـمــاس» (الـقـ ّـســام) ،وقيل إنــه كــان «نهضويًا»
في السابقّ ،
رد الغنوشي بالحرف« :ال يمكنه أن يكون
نـهـضــويــا ،وه ــو ج ــزء مــن اسـتــراتـيـجـيــا أخ ـ ــرى ...نحن
ً
نمتنع عن العنف ،تفكيرًا وعمال ،ونمنع املشاركة في
أي عمل عنيف خــارج بــادنــا ...ولو استشارني ،فنقله
ما تمشيش»( .كان صاعقًا هذا الرد من الغنوشي ،أقله
مقن ٌع ومــا هو
هنا في بـيــروت .وقــد ُبــرر كثيرًا بما هو ِ
مقن ٍع .وحتى لو ّأن حديثًا كهذا يتناسق وظروفًا
غير ِ
إقـلـيـمـيــة ،فــاألفـضــل ربـمــا أن تــواصــل الـحــركــة تبريره
بنفسها ،وتتحمل مسؤولية تصريحات كهذه ترتبط
مباشرة بالقضية الفلسطينية).
َّ َ
مجمل هذا املسار (أي خلع عباءة اإلخوان ،والتونسة)،
أوصــل أول مــن أمــس ،إلــى خ ُــروج راشــد الغنوشي ،في
حــوار متلفز (كــان الفتًا أنه قـ ِّـدم خالله بصفة األستاذ
وليس الشيخ راشــد) ،بصورة جديدة ،خاصة ّ أنــه كان
يلبس زيًا «غير معتاد» ،وفقًا لتعبيره ،فيما علق موقع
إخباري تونسي معروف ،على هذا اللباس بالتساؤل:
ّ
يستعد لربطة عنق ..رئاسية؟» ،في إشارة
«الغنوشي
إلى الحديث املتكاثر في املــدة األخيرة بشأن نية زعيم
«النهضة» للترشح إلى االنتخابات الرئاسية املقبلة.
أراد الغنوشي أن ُي ِّ
قدم صورة جديدة عن نفسه ،لكن من
املهم ّ
التنبه أكثر إلى حديثه الطويل خالل الحوار املتلفز
عن «االنتخابات البلدية» وضرورة إجرائها في موعدها،
ّ
إذ ّإن هــذه االنتخابات وحدها ستمكن «النهضة» من
تثبيت سيطرتها على واحــد من أهــم مجاالت سلطات
ّ
املحلية.
الدولة
برغم ذلــك ،فنظرًا إلى الجدل الــذي أثارته «ربطة العنق»

(لــأســف ربـمــا) ،فـ ّ
ـإن القيادي فــي «النهضة» والقريب
ُ
ِّ
من راشــد الغنوشي ،لطفي زيـتــون ،كتب مـبــررًا ارتــداء
زعيم الحركة «ملــا يعتبره التونسيون زيــا رسميًا ،أي
بــذلــة ورب ـطــة ع ـنــق» ،فـقــال ّإن ذل ــك يعني «م ـغ ــادرة منه
ملربع الطائفة ،وخطوة منه نحو الدولة» .وأضاف (بشيء
من اللغط) ّأن «أســاس الدولة هو البراغماتية ،وأســاس
األيديولوجيا هو الدوغما ،لذلك تتسم العالقة بينهما
بالتوتر املستمر».
املـفــارقــة ّأن هــذا التبرير ُيعيد إلــى املــربــع األول عمليًا،
أي إلــى البحث فــي مختلف الـصــور التي عرفناها عن
ّ
الغنوشي :هــو الــداعـيــة فالشيخ فاملفكر فالسياسي...
فالطامح إلــى حكم الــدولــة؟ لــم يعد خافيًا هــذا الطموح،
فكثر يتحدثون عنه ويـشـيــرون إلـيــه ،لـكـ ّـن «الغنوشي
يــدرك ربما أنــه شخصية خالفية في تونس ،ولــذا فهو
ي ــدرك مـبــدئـيــا صـعــوبــة تحقيق ذل ــك» ،كـمــا يـقــول أحــد
الباحثني التونسيني (في العلوم االجتماعية).
ّ
ولعل مختلف تلك الصور التي صيغت للرجل (وصاغها
ُ
هــو) ،تعيد إلــى الــذاكــرة ّأن الباحث التونسي عبد الحق
ُ
الزموري ،حني أراد في عام  2012تقديم مطالعة «تعني
على ال ـقــراءة املتأنية» ملـنـشــورات الغنوشي باالستناد
إلى كتابه «الحريات العامة في الدولة اإلسالمية» ،قال
إنه «كثيرًا ما يجد الباحث حرجًا في التعامل املعرفي
مع راشــد الغنوشي ومــع ما يكتب أو يـصـ ّـرح» ،معتبرًا
ّأن «الرجل مسكون في كل ما يكتب وما يفعل بهموم
هم الفكرة؛ ّ
ثالثةّ :
وهم أدوات التغيير (الحزب/التنظيم)؛
ّ
وهم الواقع املرجو تغييره» .ولئن نفى الزموري «الفكر
ّ
الجامد» عن الغنوشي ،فإنه قال« :املشكلة في اعتقادي،
(هــي فــي) غلبة السياسي ـ ـ الحركي ـ ـ التنظيمي على
تفكير الغنوشي».
«الغنوشي السياسي» هي الصورة التي ُي ّ
كرسها ملرة
نهائية الـحــوار امللتفز األخـيــر لزعيم «النهضة» .وثمة
من يعتقد ّأن هذا «السياسي» لن يتراجع عن طموحه
ّ
في الوصول إلى «قصر قرطاج» الرئاسي ،خاصة أنه
الحبيب
«يـنـتـمــي ب ـصــورة أو بــأخــرى إل ــى نـفــس جـيــل ّ
بورقيبة والباجي قائد السبسي ،وهــؤالء ال يسلمون
ب ـس ـهــولــة بـ ـن ـ ًـاء سـ ـه ــروا ف ــي إق ــام ـت ــه عـ ـق ــودًا ع ــدي ــدة...
ويعتقدون أن السفينة تغرق من دونهم» ،على ما قال
متابع للحياة التونسية سابقًا.
الــرجــل الــذي وصــل أول مــن أمــس إلــى تكريس صورته
بـصـفـتــه «س ـيــاس ـيــا» ول ـي ــس «ش ـي ـخــا» أو «داعـ ـي ــة» أو
«مـفـكـرًا» ،أج ــاب حــن ســألــه م ـحــاوره عــن «امل ــرة األولــى
ّ
«التبدل الحاصل»،
التي يلبس فيها ربطة العنق» وعن
بالقول« :على كل حــال ،الدنيا تتبدل ...و(الـلـبــاس) من
العوايد ،والعوايد تتغير ألن ما عندهاش أساس ديني».
نعم(« ،كم) ّ
تتبدل الدنيا» ...بني مسارات الدعوة الدينية
وقرطاج.

ــل السخنة ويتقدم نحو معدان
إلى أن واشنطن ماضية في توجهها
لعزل «النصرة» ،وربما إلى دور أكبر
من املعتاد في إدلب ومحيطها.
ورأى بيان راتني أن تحرك «القاعدة»

فــي إدل ــب ومحيطها «يـضــع مستقبل
الـشـمــال (الـ ـس ــوري) فــي خـطــر كـبـيــر»،
مـضـيـفــا أن «ع ـلــى الـجـمـيــع أن يـعــرف
أن الـ ـ ـج ـ ــوالن ـ ــي وعـ ـص ــابـ ـت ــه ه ـ ــم مــن

سيطر الجيش على تسع قرى محاذية لضفة الفرات الجنوبية في ريف الرقة (أ ف ب)

ي ـت ـحـ ّـمـلــون ال ـع ــواق ــب الــوخ ـي ـمــة الـتــي
ستلحق بــإدلــب» .وش ــدد الـبـيــان على
أن «مــا ّ
تسرب من فتاوى من شرعيي
الجوالني ...يدل على أن فكر (القاعدة)

ّ
مترسخًا فــي عقلية التنظيم،
مــا زال
ّ
وأن ت ـغ ـي ـيــر اسـ ــم ال ـج ـم ــاع ــة ال يـغــيــر
م ــن هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن
«(جبهة النصرة) وقياداتها املبايعة
لــ(الـقــاعــدة) سيبقون هــدفــا للواليات
امل ـت ـحــدة ،أي ــا ك ــان اس ــم الـفـصـيــل الــذي
يـعـمـلــون تـحـتــه» ،مضيفًا أن «(هـيـئــة
تحرير الشام) كيان اندماجي وكل من
ينضم ضمنها يصبح جزءًا من شبكة
(القاعدة) في سوريا».
ول ـف ــت ال ـب ـي ــان إلـ ــى أن واش ـن ـط ــن «لــن
تتعامل مــع ّ
أي واجـهــة يتم إنشاؤها
ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة عـ ـل ــى (جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة)،
أو ت ـك ــون (ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة) مـشــاركــة
ف ـي ـهــا ،وس ـت ـع ـت ـبــرهــا مـلـحـقــا ملـنـظـمــة
إرهابية وامتدادًا لعصابة الجوالني»،
م ــوض ـح ــا أن ب ـ ــاده «ت ـع ـل ــم أن ه ـنــاك
أط ــراف ــا ان ـض ـمــت إلـ ــى (ه ـي ـئــة تـحــريــر
ال ـ ـشـ ــام) ألس ـ ـبـ ــاب ت ـك ـت ـي ـك ـيــة م ـح ــددة
ولـيــس لـتــوافــق فـكــري وايــديــولــوجــي،
وتـ ـنـ ـص ــح الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ــاالب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عــن
عصابة الجوالني قبل فوات األوان».
وفـ ــي ت ـف ـص ـيــل الفـ ـ ــت ،أعـ ـ ــرب ع ــن أم ــل

ب ــاده «فــي إيـجــاد قـنــوات تمكننا من
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي إيـ ـص ــال املـ ـس ــاع ــدات
اإلنـســانـيــة إل ــى الـشـعــب ال ـس ــوري ،من
دون أن تـمــر م ــن خ ــال أيـ ــدي (جبهة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة) وامل ـ ـعـ ــابـ ــر ال ـ ـتـ ــي س ـق ـطــت
ف ــي ي ــده ــا» ف ــي إش ـ ــارة واضـ ـح ــة إلــى
املعابر املشتركة مع الجانب التركي.
وخـتــم رات ـنــي بــأنــه «ف ــي ح ــال تحققت
هيمنة (جـبـهــة ال ـن ـصــرة) عـلــى إدل ــب،
فسيصبح من الصعب على الواليات
املتحدة إقناع األطــراف الدولية بعدم
اتخاذ اإلجــراءات العسكرية املطلوبة،
ونـنـصــح الجميع فــي الـشـمــال املـحــرر
بــات ـخــاذ م ــا ي ـل ــزم لــاب ـت ـعــاد ع ــن هــذه
العصابة ورفض هذا اإلرهاب» .ويبدو
ّ
تـصـعـيــد واش ـن ـطــن اإلع ــام ــي متسقًا
مــع فـحــوى صيغة اتـفــاقــات «تخفيف
التصعيد» التي أبرمتها مع موسكو،
والتي تتضمن عزل «النصرة» مقابل
وقـ ــف إلط ـ ــاق الـ ـن ــار وت ـث ـب ـيــت ح ــدود
السيطرة وتدفق املساعدات إلى داخل
مناطق التهدئة.
(األخبار)
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ً
ّ
تقرير بعد مرور أكثر من  860يومًا على بدء العدوان ،يشهد القطاع التعليمي في اليمن «انهيارًا كامال» يجرد
قرابة  5ماليين طفل من حقهم في الجلوس على مقاعد الدراسة

َّ
العام الدراسي مهدد بالتوقف:

أطفال اليمن محرومون التعليم
رنا حربي
ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار الـتـعـتـيــم اإلعــامــي
عـلــى «ال ـكــارثــة اإلنـســانـيــة األس ــوأ في
الـ ـع ــال ــم» ،وف ـي ـم ــا ي ـن ـش ـغــل «صــان ـعــو
القرار» بقياس أرباحهم وخسائرهم
السياسية وامليدانية في البلد العربي
األشد فقرًا ،ترتكب السعودية والدول
الحليفة لها جريمة حرب كبرى بحق
أطفال اليمن ومستقبلهم.
ف ـ ـقـ ــد ألـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان وال ـ ـح ـ ـصـ ــار
املفروض منذ أكثر من عامني بظالله
على واق ــع التعليم فــي الـيـمــن ،الــذي
بات اليوم يعاني من كارثة حقيقية
مــع تــزايــد الـحــديــث عــن تــوقــف العام
ال ــدراس ــي  2018-2017بشكل كــامــل.
فـ ـف ــي ال ـ ـعـ ــامـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ك ـش ـفــت
إحصائيات وزارة التربية والتعليم
ت ـ ــوق ـ ــف  2380مـ ـ ــدرسـ ـ ــة ومـ ـنـ ـش ــأة
تـعـلـيـمـيــة م ــوزع ــة ع ـلــى امل ـحــاف ـظــات
ال ـي ـم ـن ـي ــة ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،إم ـ ــا بـسـبــب
تـعــرضـهــا لــاس ـت ـهــداف امل ـبــاشــر من
ق ـبــل ط ــائ ــرات ت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان ،أو
تحويلها إلــى مــاجــئ لـلـنــازحــن أو
ثكنات عسكرية ومخازن لألسلحة.
هـ ــذا الـ ــواقـ ــع األلـ ـي ــم امل ـ ـفـ ــروض عـلــى
الـقـطــاع التعليمي تـفــاقــم مــع دخــول
الـ ـب ــاد ف ــي م ــا بـ ــات ي ـع ــرف بـ ــ«أزم ــة
ال ــروات ــب» ،الـتــي حــرمــت  75فــي املئة
م ــن مــوظـفــي ه ــذا ال ـق ـطــاع الـحـصــول
على مستحقاتهم ألكثر من  9أشهر.
وكـ ــانـ ــت قـ ــد ت ــوق ـف ــت ع ـم ـل ـيــة ص ــرف
مرتبات املوظفني الحكوميني عقب
قـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس امل ـس ـت ـق ـيــل ع ـب ــد رب ــه
مـنـصــور ه ــادي ،نـقــل الـبـنــك املــركــزي
من العاصمة صنعاء إلى عدن.
ويصف مدير مكتب التربية في أمانة
الـعــاصـمــة صـنـعــاء مـحـمــد الفضلي،
الـ ــوضـ ــع ب ـ ــ«ال ـ ـكـ ــارثـ ــي» ،مـ ــؤك ـ ـدًا فــي
حديث إلى «األخـبــار» جدية احتمال
«إق ـ ـفـ ــال  13,000م ــدرس ــة م ــن أص ــل
 20,000م ــدرس ــة تـسـتـقـبــل َ 5مــايــن
ُ
و 500ألف طالب» إذا لم تدفع رواتب
املعلمني قبل العام الدراسي الجديد
املتوقع أن يبدأ الشهر املقبل.
ويـ ــأتـ ــي ت ـص ــري ــح ال ـف ـض ـل ــي ب ـع ــد أن
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ن ـ ـقـ ــابـ ــة املـ ـ ـه ـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والتربوية السبت املاضي «اإلضــراب
الكلي في جميع املــدارس الحكومية»
احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم.
ودع ــت الـنـقــابــة جميع مــوظـفــي املهن
التعليمية والـتــربــويــة لـلـتـجــاوب مع

احتمال إقفال  13,000مدرسة تستقبل  5ماليين طالب (أرشيف)

قــرار إعــان اإلضــراب إلــى حني صرف
مرتبات جميع املوظفني.
هــذا التطور الخطير في البلد الذي
ً
يعاني أصــا من تدهور في القطاع
التعليمي ،دفــع املنظمات الحقوقية
إلى رفع الصوت عاليًا للتحذير من
تــداع ـيــات إق ـفــال امل ـ ــدارس عـلــى جيل
كامل .وأعلنت «منظمة األمم املتحدة
للطفولة» (يونيسف) مطلع األسبوع
طفل يمني لن
أن «مدارس  4.5ماليني ُ َ
تستأنف العمل إذا لــم تــدفــع رواتــب
املـ ـعـ ـلـ ـم ــن» ،م ـس ـل ـط ــة ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
إحــدى أخطر األزمــات املنسية وسط
تزاحم امللفات اإلنسانية في اليمن.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت فــي
امل ـلــف الـيـمـنــي ف ــي املـنـظـمــة بـسـمــارك
س ــوان ـج ــن ،إن األزم ـ ــة ت ـط ــاول «أك ـثــر
مــن  166ألــف ُم ــدرس ،أي نحو  73في

املـئــة مــن املـعـلـمــن» ،وتــؤثــر سلبًا في
 13,000م ــدرس ــة ع ـلــى األقـ ــل ( 78في
املـئــة مــن إجـمــالــي املـ ـ ــدارس)» ،مشيرًا
إلى أن األزمة اإلنسانية الراهنة يمكن
وصفها بـ«أزمة األطفال».
ويشير في حديث لـ «األخبار» إلى أن
موظفي الـقـطــاع التعليمي «لــم يعد
للمدارس ألنهم ال
بوسعهم الذهاب ُ
يملكون امل ــال لــدفــع أج ــرة انتقالهم،
تدبير ما يوفر لهم
بل وعليهم عبء ُ
احتياجاتهم هــم وأســرهــم ألنـهــم لم
يتلقوا أي مدخول لقرابة العام».
ّ
وتحذر املنظمات الحقوقية من اآلثار
السلبية لـتــوقــف التعليم لـيــس فقط
عـلــى نـفـسـيــة ال ـطــالــب ب ــل أي ـضــا على
ّ
وشددت ممثلة «يونيسف»
مستقبله.
ف ــي ال ـي ـمــن م ـيــرت ـش ـيــل ري ــان ــو ،عـلــى
ذلـ ــك ف ــي مــؤت ـمــر ص ـح ـفــي ق ــال ــت فـيــه

إن «األط ـ ـفـ ــال ال ــذي ــن خ ـ ــارج امل ـ ــدارس
يصبحون ُعرضة الحتمال تجنيدهم
(ف ــي ال ـخــدمــة ال ـع ـس ـكــريــة) كــذلــك فــإن
ال ـف ـت ـيــات يـصـبـحــن ُع ــرض ــة الحـتـمــال
تــزوي ـج ـهــن م ـب ـك ـرًا .وب ــال ـت ــال ــي هـنــاك
مخاطر عديدة إذا لم ينتظم األطفال
فـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وال س ـي ـم ــا بــال ـن ـس ـبــة
إلــى األع ـمــار األكـبــر نسبيًا» ،مطالبة
«بتعهد غير مشروط من ُقبل جميع
أطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع بـ ــدعـ ــم امل ـ ــدرس ـ ــن
الـيـمـنـيــن وتـعـلـيــم األج ـي ــال اليمنية
القادمة».
ووجــد بعض الـطــاب ،الــذيــن أجـبــروا
عـلــى االب ـت ـعــاد ع ــن مــدارس ـهــم بسبب
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع ،أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم مـ ـضـ ـط ــري ــن إل ــى
ال ـبّ ـحــث ع ــن ع ـمــل أو ال ـت ـس ــول ،فيما
ُجــنــد بعضهم لــدى األط ــراف املسلحة
(خ ــاص ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب) ،أو دف ــع بهم

ُ
نـحــو زواج الــقـ َّـصــر ،إذ تشير األرق ــام
ُ َ َّ َ
إلى أن أكثر من ثلثي الفتيات ً يزوجن
قبل بلوغهن  18عامًا ،مقارنة بــ%50
منهن قبل الصراع.
وفــي هــذا السياق ،يؤكد الفضلي أن
ً
ً
هناك «جيال كامال مهددًا باالنحراف
إذا لم يلتحق باملدرسة» ،مشيرًا إلى
أن «ه ـ ــؤالء األط ـف ــال ك ــان ــوا يــذهـبــون
إل ــى م ــدارس ـه ــم بــأم ـعــائ ـهــم ال ـخــاويــة
وتحت القصف ،ما يؤكد رغبتهم في
تحصيل العلم» .ووفــق «يونيسف»،
ه ـن ــاك مـلـيــونــا ط ـفــل خـ ــارج املـ ــدارس
اليوم ،مع إقفال  1,600مدرسة ،فيما
ت ــؤك ــد الـ ـتـ ـق ــاري ــر ت ـ ـجـ ــاوز ال ـخ ـســائــر
واألضــرار املادية التي لحقت بقطاع
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـ  61م ـل ـي ــارًا و 18مـلـيــون
ريال.
ويؤكد املدير العام للصحة املدرسية
فــي صـنـعــاء عـلــي مــرغــم ،فــي حديث
إلى «األخبار» أن العديد من األطفال
«قتلوا أو أصيبوا وهم في طريقهم
م ــن امل ــدرس ــة وإل ـي ـه ــا» ،وم ــن بينهم
التلميذة إش ــراق الـبــالـغــة مــن العمر
 11عــامــا ،الـتــي قتلت فــي غ ــارة على
مدرستها مطلع العام الجاري.
وكـ ــانـ ــت م ـن ـظ ـمــة «هـ ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ووت ــش» قــد أعلنت فــي كــانــون األول
املاضي مقتل وجرح عدد من األطفال
ف ــي غـ ــارة جــويــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» على
مــدرســة شـمــال اليمن ،ودع ــت األمــن
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى إعـ ـ ــادة
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» إلـ ـ ــى «ق ــائـ ـم ــة الـ ـع ــار»
الخاصة باالنتهاكات ضــد األطـفــال
في النزاعات املسلحة ،وذلــك بعدما
تراجع األمــن العام السابق بــان كي
م ــون ،تـحــت الـضـغــط والـتـهــديــد ،عن
إدراج اململكة العام املاضي.
ً
وفضال عن االستهداف املباشر ،منع
الـحـصــار وص ــول ال ــورق والـحـبــر إلــى
اليمن ،وبالتالي لــم تستطع املطابع
م ــن طـبــاعــة الـكـتــب امل ــدرس ـي ــة .وحـتــى
ت ـل ــك الـ ـت ــي ك ــان ــت ال ت ـ ـ ــزال تـسـتـقـبــل
الطالب وتتبع نظام استرجاع الكتب
من التالميذ ،ال تتسع ملا يزيد على 2
مليون طفل نزحوا من مناطقهم هربًا
من االشتباكات والقصف.
وم ــع وصـ ــول األزم ـ ــة الـتـعـلـيـمـيــة إلــى
مــراحــل خـطـيــرة ،يــدعــو الـفـضـلــي إلــى
«وحدة وطنية نصرة ألطفال اليمن»،
مؤكدًا أن الطالب هم «أبناء كل اليمن
وب ــال ـت ــال ــي ي ـج ــب ت ـح ـي ـيــدهــم ع ــن أي
صراعات سياسية».

تقرير

«عاصفة» في إسرائيل :كيف نجحت إيران في دعم المرابطين
علي حيدر
أثار تقرير صحيفة «إسرائيل اليوم»
عــن دع ــم إيــرانــي مـبــاشــر النتفاضة
ال ـقــدس ال ـجــاريــة عــاصـفــة سياسية
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،إذ دعـ ــا ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وأع ـ ـضـ ــاء ال ـك ـن ـي ـســت إل ــى
التحقيق فــي كيفية عمل جمعيات
داخ ـ ــل ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ب ـت ـمــويــل
ودعم إيرانيني .ومع أن الجمهورية
اإلســام ـيــة ف ــي إي ـ ــران تـجــاهــر علنًا
بــدعــم القضية الفلسطينية وتوفر
لذلك كل صــور الــدعــم ،فــإن إسرائيل
تـحــاول اسـتـغــال هــذا الــدعــم بهدف
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض لـ ــاح ـ ـتـ ــال وإفـ ـ ـ ــرازاتـ ـ ـ ــه
كــأنــه «تبعية» لــدولــة أجنبية ،وفي

م ــواجـ ـه ــة «امل ـع ـس ـك ــر الـ ـسـ ـن ــي» ،بــل
تسعى كــل جهدها لإليحاء بــأن أي
ت ـح ــرك شـعـبــي فـلـسـطـيـنــي وم ـق ــاوم
ل ـيــس ن ـت ــاج رد ف ـعــل طـبـيـعــي على
االحـ ـت ــال ،ب ــل ه ــو ام ـت ــداد لسياسة
خارجية لــدولــة إقليمية ،بعيدًا عن
الـكـفــاح ال ــذي يـخــوضــه شـعــب يــرزح
ً
تحت االح ـتــال ،فـضــا عــن أن إرادة
مقاومة االحتالل متجذرة في واقع
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وح ـيــاتــه منذ
ب ــداي ــات ال ـه ـجــرة الـصـهـيــونـيــة إلــى
ف ـل ـس ـطــن ،ل ـك ـن ـهــا ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى مــن
يحتضنها ويوفر لها الدعم املــادي
والعسكري ،وهذا ما تتجنبه أنظمة
معسكر االعتدال العربي ،بل تسعى
إلى منعه.
يـبــدو أن ه ــذه الـسـيــاســة اإلعــامـيــة،

تريد تل أبيب القول
إن الفلسطينيين
يقاومون من أجل
أجندات خارجية

ال ـت ــي ت ـ ــروج ل ـهــا إس ــرائ ـي ــل وإعـ ــام
مـعـسـكــر االعـ ـت ــدال ال ـع ــرب ــي ،تسعى
إل ــى تـحــويــل الــدعــم ال ــذي ي ـقــدم إلــى
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي كـ ــأنـ ــه ف ـعــل
«مـشـبــوه» ،بــل تـطــاول هــذه الشبهة

نفس الشعب والفصائل التي تتلقى
ه ــذا ال ــدع ــم عـلــى خـلـفـيــة أن ـهــا تــريــد
مقاومة االحتالل ألجندات خارجية
وإق ـل ـي ـم ـيــة م ــن بـ ــاب ال ـت ـب ـع ـيــة لـهــذا
املـعـسـكــر وال ــدول ــة ،أو ت ـلــك .وه ـكــذا،
يتحول حرمان الشعب الفلسطيني
ال ــدع ــم إلـ ــى س ـل ــوك ش ــري ــف يـجـســد
إرادة االستقالل العربي!
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أع ـلــن الـعــديــد من
الــوزراء وأعضاء الكنيست دعوتهم
إلى إجراء تحقيق في عمل جمعيات
«ت ـ ـت ـ ـمـ ــاثـ ــل مـ ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري
اإلي ــران ــي» ،وك ـيــف نـجـحــت بالعمل
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــدس تـ ـح ــت أن ـ ـ ــف الـ ـجـ ـه ــاز
األمـنــي .ورأى مـســؤول رفـيــع سابق
في الجهاز األمني واالستخبارات،
فــي حــديــث إل ــى الـصـحـيـفــة نفسها،

أن ال ــدع ــم اإليـ ــرانـ ــي ل ـع ـش ــرات آالف
املتظاهرين الفلسطينيني في ذروة
أح ــداث األقـصــى «كـشــف عــن إخفاق
استخباري وأمـنــي خطير» .وشــدد
ذلـ ــك املـ ـس ــؤول ع ـلــى أنـ ــه «ل ـي ــس من
امل ـع ـق ــول أن ي ـع ـمــل رجـ ـ ــال ال ـح ــرس
الـثــوري دون إزعــاج في الـقــدس ،وال
تعرف أجهزة االستخبارات بذلك».
ووف ـ ـ ــق قـ ــولـ ــه ،س ـي ـك ــون ه ـ ــذا األمـ ــر
أشـ ــد خـ ـط ــورة إذا ت ـبــن أن أج ـهــزة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ك ــان ــت تـ ـع ــرف عــن
التدخل اإليراني ولم تمنعه.
وكانت «إسرائيل اليوم» قد تحدثت
ف ــي تـقــريــر عــن «تـخـصـيــص مــايــن
ال ـ ـشـ ــواكـ ــل لـ ـت ــوفـ ـي ــر س ـ ـ ــال أغ ــذي ــة
تضمنت اقتباسًا ملرشد الجمهورية
اإلسالمية (السيد) علي خامنئي»،
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األزمة الخليجية

مقالة

قطر «تحاصر» الرباعي ...بالشكاوى القانونية
مع استمرار األزمة الخليجية مفتوحة
ع ـلــى م ـصــراع ـي ـهــا ،م ــن دون تسجيل
أي تـ ـط ــور عـ ـل ــى مـ ـس ــار ال ــوس ــاط ــات
والـتـســويــة ،تــواصــل قـطــر مواجهتها
للحملة ضــدهــا مــن ط ــرف السعودية
واإلم ــارات ،ومعهما مصر والبحرين،
ب ــواس ـط ــة م ــا ي ـت ـضــح م ــع ال ــوق ــت أن ــه
خـ ـط ــة م ـت ـك ــام ـل ــة الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب ،أع ـ ـ ـ ّـدت
بــدقــة ف ــي ال ــدوح ــة أول أيـ ــام مقاطعة
«الرباعي»؛ فبعد امتصاص الصدمة
عقب ان ــدالع ال ـخــاف ،ومــن ثــم اتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة لـتـعــويــض
إقفال املنافذ البرية ،تـ ّ
ـدرج القطريون
ف ــي م ــراح ــل م ــدروس ــة ل ـصـ ّـد الـهـجـمــة،
وان ـت ـق ـل ــوا م ــن الـ ــدفـ ــاع إل ـ ــى ال ـه ـجــوم
الــدب ـلــومــاســي ،فــاإلعــامــي ،وتسخني
ال ـخ ـط ــوط م ــع األم ـي ــرك ـي ــن وإمـ ـض ــاء
عقود تسليحية وأخــرى مع جماعات
ال ـض ـغ ــط وامل ــؤسـ ـس ــات االس ـت ـش ــاري ــة
فــي واشـنـطــن .وبـمـنـســوب واض ـ ّـح من
الثقة بنجاح املراحل السابقة ،دشنت
ال ــدوح ــة مــرحـلــة جــديــدة ع ـمــدت فيها
إل ــى ت ـحــرك قــانــونــي واسـ ــع م ــن خــال
تقديم رزمــة شكاوى ضد من تصفها
بـ«دول الحصار».
وبـ ـ ـع ـ ــد املـ ـ ـل ـ ــف امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم إلـ ـ ـ ــى م ـن ـظ ـمــة
الطيران املدني التابعة لألمم املتحدة
(إيـ ـك ــاو) ،وخ ـطــاب «الـلـجـنــة الوطنية
لحقوق اإلنـســان» املرسل إلــى منظمة
«اليونسكو» التابعة لــأمــم املتحدة،
بشأن مناسك الحج ،ومن ثم الشكوى
املـقــدمــة إلــى منظمة الـتـجــارة العاملية
ضد السعودية واإلمــارات والبحرين،
تقدمت الدوحة أمس بشكوى إلى أمني
عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريش،
وإلى مجلس األمن الدولي ،ضد مصر
التي تــرأس مجلس األمــن حاليًا خلفًا
ّ
للصني ،متهمة الـقــاهــرة بـ«استغالل
عـضــويـتـهــا داخ ـ ــل امل ـج ـلــس لتحقيق
أغـ ـ ــراض س ـيــاس ـيــة خـ ــاصـ ــة ...ال تـمـ ّـت
بصلة لعمل مجلس األم ــن ولـجــانــه».
وجـ ـ ـ ــاء فـ ــي نـ ــص الـ ـخـ ـط ــاب امل ـك ـت ــوب
املـ ّ
ـوجــه إلــى مجلس األمــن ،أن القاهرة
ت ـقــوم «بـتــوجـيــه ات ـهــامــات وم ــزاع ــم ال
أس ـ ــاس ل ـه ــا مـ ــن ال ـص ـح ــة ضـ ــد دولـ ــة
قطر».
ورف ـ ـ ـضـ ـ ــت ال ـ ـ ــدوح ـ ـ ــة «ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ق ــاط ــع
ج ـم ـي ــع االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات امل ـ ـصـ ــريـ ــة ال ـت ــي
أثبتت الـتـقــاريــر الــدولـيــة واملعلومات
االستخبارية العاملية املوثوقة وذات
ً
امل ـصــداق ـيــة أن ـهــا م ـف ـبــركــة ،ف ـضــا عن
أن االتـهــامــات تــأتــي فــي إط ــار الحملة
املـغــرضــة ال ـتــي تـسـتـهــدف دول ــة قطر،
والتي ّ
تعد مصر جزءًا منها».
واتـهـمــت الـشـكــوى مـصــر بــ«اسـتـغــال
رئاسة لجنة مكافحة اإلرهاب بغرض
ت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ـ ــداف س ـي ــاس ـي ــة خ ــاص ــة،
ومـحــاولــة تصفية حـســابــات مــع دول
معينة» .وفــي لهجة بــدت تصعيدية،

رأت قطر أن الحكومة املصرية تسهم
«ف ــي تهيئة الـبـيـئــة املــوات ـيــة النـتـشــار
اإلرهـ ــاب وال ـت ـطــرف مــن خ ــال الـتــذرع
ب ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ل ـت ـح ـق ـيــق م ــآرب
ّ
سياسية وشن عمليات عسكرية دعمًا
ألطـ ــراف فــي ال ـنــزاعــات بـشـكــل ينتهك
قرارات مجلس األمن والقانون الدولي
وحقوق اإلنسان».
ال ـش ـكــوى ال ـق ـطــريــة ال ـش ــدي ــدة اللهجة
كانت قد ّ
قدمت نهاية الشهر املاضي،
وكشف عن مضمونها أمس األربعاء،
وذل ــك بعد أن استبعد مـنــدوب مصر
الــدائــم لــدى األم ــم املـتـحــدة عـمــرو عبد
ال ـل ـط ـيــف طـ ــرح األزمـ ـ ــة م ــع ق ـطــر على
طــاولــة مـجـلــس األم ــن خ ــال شـهــر آب

ّ
تيلرسون
ف
كل
َ
مسؤولين َ
رفيعين
العمل على
إنهاء األزمة

ّ
الـجــاري ،أثناء تولي القاهرة لرئاسة
املجلس.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت كــانــت
تواصل فيه القوات القطرية مناوراتها
الـ ـعـ ـسـ ـك ــر ّي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
التركية ،وقع وزير الخارجية اإليطالي
أنـجـيـلـيـنــو أل ـفــانــو ،ون ـظ ـيــره الـقـطــري
محمد بــن عبد الــرحـمــن ،فــي الــدوحــة،
عـلــى صـفـقــة بـقـيـمــة  5م ـل ـيــارات ي ــورو
لـتــزويــد قـطــر بقطع عـسـكــريــة بحرية.
اإلع ــان عــن الصفقة جــاء على هامش
زيـ ــارة ال ــوزي ــر اإلي ـطــالــي لـقـطــر ،حيث
ً
الـتـقــى ك ــا مــن األم ـيــر تـمـيــم بــن حمد،

ّ
ووزيــر الخارجية ،وجــرى بحث ملفي
ل ـي ـب ـيــا واألزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة .وأع ـل ــن
ألفانو دعــم بــاده للوساطة الكويتية
والجهود الدبلوماسية املبذولة.
وش ـ ــدد أل ـف ــان ــو ع ـلــى أه ـم ـيــة املـ ـب ــادرة
الـجــديــدة لــوزيــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
ريـكــس تـيـلــرســون ،ال ــذي أعـلــن تكليفه
َ
مسؤولني رفيعني بالعمل على إنهاء
األزمـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
الجولة املـطـ ّـولــة الـتــي كــان أجــراهــا في
الخليج ،كلف تيلرسون ،ليل الثالثاء
ُ ًّ
األربـ ـع ــاء ،ك ـ ــا م ــن الــدب ـلــومــاســي تيم
لندركينغ ،والجنرال املتقاعد أنطوني
زي ـنــي (كـ ــان ق ــائ ـدًا ل ـل ـقــوات األمـيــركـيــة
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وع ـم ــل مـبـعــوثــا
خاصًا إلى األراضي املحتلة) بالتوجه
إل ــى منطقة الـخـلـيــج «لـلــدفــع مــن أجــل
إحــراز ّ
تقدم ،وحتى نتمكن من اإلبقاء
ع ـل ــى ض ـغ ــط م ـس ـت ـمــر ع ـل ــى األرض».
وحـ ــذر تـيـلــرســون م ــن أن ال ـخ ــاف مع
قـطــر «ي ــزع ــزع االس ـت ـق ــرار ف ــي املنطقة
ويـقـســم مجلس الـتـعــاون الخليجي»،
مجددًا «التزام» واشنطن بـ«حل األزمة
الـخـلـيـجـيــة لـتـحـقـيــق وحـ ــدة الـخـلـيــج،
ومــن أجــل مـشــروع محاربة اإلره ــاب».
ورأى أن أمير قطر «لعب دورًا أساسيًا
في نزع فتيل األزمة منذ يومها األول»،
مــؤك ـدًا أن ال ــدوح ــة حـتــى اآلن ملتزمة
بتعهداتها تجاه الواليات املتحدة.
وبـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن ج ــدي ــة ال ـت ـح ــرك
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال م ـ ــؤش ـ ــرات حـ ـت ــى اآلن
إل ــى أن ل ــدى ت ـي ـلــرســون م ــن سـيــاقــي
مـ ـ ـب ـ ــادرت ـ ــه الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فـ ـ ــي م ـن ـت ـصــف
الطريق ،خصوصًا بعد التصريحات
ّ
لولي العهد السعودي محمد
املشتركة
ب ــن س ـل ـم ــان واملـ ـل ــك ال ـب ـحــري ـنــي حـمــد
ب ــن ع ـي ـســى آل خ ـل ـي ـفــة ،ع ـل ــى هــامــش
ل ـقــاء جـمـعـهـمــا أم ــس ف ــي مــديـنــة جــدة
السعودية ،والتي ّ
شددت على «ضرورة
تصحيح قـطــر ملـســار سياساتها بما
يؤكد التزامها بجميع تعهداتها».
(األخبار)
(أ ف ب)

في األقصى؟
ت ــم تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى عـ ـش ــرات اآلالف
مــن الفلسطينيني الــذيــن كــانــوا في
الحرم القدسي وأزقة البلدة القديمة،
واشتبكوا مع قوات األمن والشرطة
اإلسرائيلية .وشدد التقرير على أن
آالف الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن امـتــأت
ب ـه ــم أزقـ ـ ــة ال ـب ـل ــدة ال ـق ــدي ـم ــة ح ـظــوا
ك ــل عـ ــدة س ــاع ــات بــال ـح ـصــول على
وجبات مغلفة تشمل أنواعًا مختلفة
م ــن ال ـط ـعــام واملـ ـش ــروب ــات ،وحـمـلــت
ملصقًا كتبت عليه عـبــارة معروفة
ل ـخــام ـ ُن ـئــي« :بـ ـع ــون الـ ـل ــه ،فلسطني
سوف تحرر! القدس لنا» ،وذلك على
خلفية صــورة قبة الصخرة والعلم
الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعالم
فلسطينية قولها إن من وقــف وراء
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توزيع الوجبات آلالف الفلسطينيني
ف ــي الـ ـح ــرم وف ـ ــي م ـح ـي ـطــه جـمـعـيــة
ت ـف ـع ـل ـهــا ح ــرك ــة ش ـب ــاب ـي ــة إي ــرانـ ـي ــة.
ك ـمــا ن ـق ـلــت «إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـيـ ــوم» ،عن
مـســؤول فــي األجـهــزة االستخبارية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ق ــول ــه «م ــن ال ــواض ــح
لنا أن السلطة في طهران ،بواسطة
أذرع ـه ــا الـطــويـلــة ،تـقــف وراء حملة
التغذية هذه .واملقصود مبالغ تصل
إل ــى مــايــن ال ـشــواكــل ،واإليــران ـيــون
عـثــروا على ثـغــرة لتحقيق مكاسب
وإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رسـ ـ ــالـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
الفلسطيني ،من تحت أنف إسرائيل،
مفادها أن إيران تهتم بهم ...امللصق
ال ــذي أرف ــق بــالــوجـبــات مــع اقتباس
م ـقــولــة خــام ـن ـئــي أوض ـ ــح ج ـي ـدًا من
وقف وراء وجبات الغذاء هذه».

إلى ذلك ،أكد مصدر فلسطيني آخر
للصحيفة أن نية اإليرانيني بتوزيع
الطعام والشراب للمتظاهرين كانت
معروفة ألجهزة األمن الفلسطينية،
ل ـك ـن ـهــا لـ ــم ت ـ ـحـ ـ ّـول امل ـع ـل ــوم ــات إل ــى
أج ـه ــزة األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة بسبب
تجميد التعاون والتنسيق األمني.
وق ـ ـ ــال ه ـ ــذا امل ـ ـصـ ــدر إن «مـ ـث ــل ه ــذا
األم ـ ــر م ــا كـ ــان ل ـي ـحــدث ف ــي مـنـطـقــة
تخضع للسيطرة الفلسطينية ...ما
ك ـنــا سـنـسـمــح لــإيــران ـيــن بـمــوطــئ
قــدم كـهــذا ،ألنــه ينعكس علينا برد
دول عــرب ـيــة» .وأض ــاف ــت الصحيفة
أي ـضــا أن مــا ح ــدث مــن دع ــم إيــرانــي
ل ـل ـم ـن ـت ـف ـضــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن لـقــي
انــزعــاجــا فــي دي ــوان رئـيــس السلطة
محمود عباس.

منزلق المرشح الواحد
عبدالله السناوي*
ّ
أسوأ ما قد يحدث في االنتخابات الرئاسية املصرية املقبلة أل تكون هناك منافسة جدية على
اكتساب ثقة الــرأي العام بني رجــال وأفكار وبــرامــج .عندما تغيب أي قواعد تسمح بمثل تلك
ّ
املنافسة ،فإن االنتخابات نفسها تتحول ـ بقوة الواقع ـ إلى استفتاء مقنع على مرشح واحد.
بالنص الــدسـتــوري ،فــإن التعددية السياسية وت ــداول السلطة صلب نظام الحكم .وإذا غابت
التعددية الحقيقيةّ ،
فإن الشرعية تشرخ بما يستعصي ترميمه ،واملستقبل يغيم بما ال يضمن
أمنًا واستقرارًا وتثبيتًا للدولة .هذا وضع ينال على نحو خطير من منسوب الثقة العامة في
املستقبل ،التي تحتاج إليها مصر ملواجهة أزماتها املستعصية ،ويضرب بقسوة في جذور
الشرعية الدستورية.
قبل أي حديث عمن ينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ،ال بد من طرح األسئلة الرئيسية
عن البيئة العامة ،التي تضفي على االنتخابات جديتها وتدفع قطاعات عريضة من املواطنني
للذهاب إلى صناديق االقتراع حتى يحددوا بأنفسهم مستقبلهم السياسي.
في انتخابات على هذه الدرجة من األهمية ،يفترض أن تتوافر فرص السؤال العام عن السياسات
املتبعة ،ما نجحت فيه ومــا أخفقت ،وأيــن األخـطــاء الجوهرية وسبل تجاوزها؟ قبل أن يقرر
املواطنون إلــى أيــن تذهب أصواتهم .بقدر اتساع املجال العام للتنوع السياسي في املجتمع،
تكتسب أي انـتـخــابــات قــدرتـهــا على التصحيح والـتـصــويــب وضــخ دم ــاء جــديــدة فــي شرايني
الشرعية .إذا جفت السياسة ،ال يمكن الحديث عن انتخابات لها صفة الجدية .وإذا حجبت
األفكار والتصورات عن أن تطرح نفسها بحرية ،فإن املشهد كله سوف يكون فقيرًا ومنذرًا في
بلد منهك يبحث بالكاد عن أمل .الحوار من طرف واحد مشروع أزمات ال سبيل للفكاك منها،
فهو ال يؤسس ألي توافق وطني ضروري وال يسمح بتصحيح أي أخطاء .التوافق قضية إقناع
ال إمالء ،والتصحيح ضرورة إنقاذ ال تآمر .ال يعقل النظر إلى كل اختالف رأي كأنه مؤامرة
إعالم التعبئة يصادر الحوار العام
تستهدف الدولة في وجودها واالستغراق في نوع بدائي من
ّ
بنوبات صراخ ال تقنع أحدًا وال توفر احترامًا ،فضال عن أنه يسطح األزمات املاثلة.
أخطر ما يحدث ـ ترتيبًا على خنق الحوار العام ـ التجهيل بأحجام الخطر الذي يعترض البلد
ويهدده في مصيره .في املقابل ،هناك من ينفي أي خطر من باب النكاية في الحاضر.
ّ
بلغة الحقائق ،فــإن تفشي اإلره ــاب خطر وجــودي يهدد األمــن واالقتصاد وسالمة املجتمع،
وسيناريوات تقسيم دول عربية رئيسية مثل سوريا والعراق وليبيا يضرب في األمن القومي
املصري على نحو غير مسبوق ،وينذر بنزع شمال سيناء في أي «صفقة قرن» محتملة ،خطر
وج ــودي ثــان ،وانخفاض حصة مصر مــن املـيــاه بأثر بــدء مــلء ســد النهضة اإلثـيــوبــي ،خطر
وجودي ثالث يؤثر على قدرتها في إنتاج الغذاء ملواطنيها.
األزمات الوجودية ليست متخيلة ،وقد تداهمنا بأخطارها من دون أن تتوافر أي أرضية صلبة
من توافق وطني يدرك حقائق املوقف الصعب.
التوافق مسألة حوار وقواعد وبيئة عامة تصنع الثقة في املستقبل .البيئة املسمومة ال تسمح
بأي توافق ،كما أن الثقة العامة ال تصنعها «فوبيا» إسقاط الدولة.
تعبير «الفوبيا» نفسه يعكس األزمة املستعصية في تعريف الدولة ويهز ثقة املجتمع حيث يجب
توكيدها .وقد ينظر إليه كإشارة الستباحة كل رأي مخالف وكل من يجرؤ على النقد.
وذلــك كله يهدم أسس الدولة بمعناها الحديث وينهي أي رهــان على االنتخابات الرئاسية في
تصويب الـسـيــاســات .بالتفكير الــدسـتــوري ،االنـتـخــابــات الرئاسية مسألة جوهرية فــي بناء
الشرعية تتسق مع ما طلبته ثورتان في االنتقال إلى دولة مدنية ديموقراطية حديثة .وبالتفكير
األمني ،فإنها تحصيل حاصل والنتائج مقررة سلفًا .وقد أدت تنحية السياسة إلى التوغل في
التفكير األخير إلى حد مطالبة برملانيني بتعديل الدستور إلرجاء االنتخابات الرئاسية لعام أو
عامني باسم الظروف الطارئة ،التي تتطلب إعادة النظر في فترة والية الرئيس .مخالفة الدستور
صريحة والعواقب ال يمكن التهوين منها ،فمثل هذا التفكير ينهي بالضبط أي شرعية .الفكرة
أجهضت ،وهذا إيجابي ،غير أن التفكير بذاته يشير إلى عدم اكتراث بالشرعية الدستورية .بذلك
النوع من التفكير يصعب التعويل على أي إقبال ُي ُّ
عتد به أمام صناديق االقتراع .نسب اإلقبال
الشعبي تشير إلى معدالت القبول العام ،وهذه مسألة شرعية.
إذا كان اإلحجام كبيرًا ،فهذا يعني أمام العالم شهادة ال شك فيها على نهاية العملية السياسية
في مصر .ولذلك تداعيات بالغة السلبية على حركة االقتصاد واالستثمار.
ّ
بصياغة أخرى ،فإن لالستفتاء املقنع وجهًا آخر في لجان االقتراع ،وكالهما يسحب من خزان
الشرعية .وذلك وضع ال يثبت دولة في عصر ثورة املعلومات.
بعد انقضاء الشرعية الثورية ،ال شرعية أخرى غير الشرعية الدستورية .عودة املاضي شرخ
عميق في جذر الشرعية .ليست هناك مصلحة واحدة للدولة بمعناها الحديث في العودة إلى
خطوط عام  ،٢٠٠٥حني أجريت ألول مرة انتخابات بني أكثر من مرشح رئاسي افتقدت أي
ً ّ
استفتاء مقنعًا.
قواعد تضمن حياد أجهزة الدولة ونزاهة العملية االنتخابية وبدت
كان هذا العام بداية االنحدار الكبير لنظام الرئيس األسبق حسني مبارك .ال نظامه اكتسب
شرعية جديدة وال الدولة تأكدت قوتها ،فالتآكل أخذ ينخر في بنيتها باسم االستقرار حتى
وصلنا إلــى «يناير» .القضية ليست البحث عن مرشح ينافس الرئيس الحالي ،بقدر ما هي
إحــداث تغيير جوهري في البيئة العامة التي ال تشجع على أي تنافس جــدي حتى تكتسب
االنتخابات صدقيتها واحترامها وتأثيرها اإليجابي على ثقة املجتمع في نفسه.
هناك فارق جذري بني انتخابات مفتوحة وأخرى مغلقة .في االنتخابات املفتوحة ،وفق قواعد
دستورية تضمن مدنية الدولة وديموقراطيتها وتداول السلطة ،قد تبرز في السباق الرئاسي
جياد جديدة تتقدم من الخلف إلــى األمــام بقوة حضورها السياسي ومــا تطرحه من أفكار
وتصورات جديدة .على هذا النحو ،صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،الــذي لم يكن
يعرفه أحد تقريبًا خارج دوائر ضيقة ،إلى قصر اإلليزيه.
شيء من ذلك حدث في االنتخابات الرئاسية املصرية عام  ،٢٠١٢فقد أفضت ما وفرته من
أجواء مفتوحة إلى صياغة جديدة للخريطة السياسية ،وكادت ُأسماء لم تكن معروفة من قبل
على نحو كاف لجمهور الناخبني أن تحسم السباق الرئاسي لو أتيح أمامها وقت كاف إضافي
ً
ـ ـ حمدين صباحي مـثــاال .كانت تلك التجربة ـ ـ رغــم مــا شابها مــن تـجــاوزات نسبية ـ ـ واعــدة
باالنتقال من عصر إلى عصر ،غير أن العملية السياسية التي صعدت بها الجماعة إلى الحكم
تعرضت لضربة قاصمة من تنكرها للمبادئ الديموقراطية ومحاولة التكويش على مفاصل
الدولة ،ثم أجهضت التحوالت التالية العملية كلها باسم الدفاع عن الدولة .وقد كان للتجربة التالية
فدوي االنفجارات ُّ
ّ
يهز العاصمة من
في انتخابات  ٢٠١٤ظروفها الخاصة التي ال يقاس عليها،
حني آلخر وأشباح االحتراب األهلي في املكان .التحدي الحقيقي اآلن هو االنتقال مما هو غير
ّ
صحية ،تجيب بثقة عن سؤال تثبيت
طبيعي إلى ما هو طبيعي ،من بيئة مسمومة إلى بيئة
الدولة.
*كاتب وصحافي مصري
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«الثورة البوليفارية» أمام مفترق مصيري

إرث تشافيز يواجه شبح الحرب األهلية
باتت الصورة أكثر وضوحًا في فنزويال .الحرب التي خاضتها الواليات
المتحدة ضد «الثورة البوليفارية» عبر حلفائها الداخليينّ ،
تحولت ،بعد
انتخاب الجمعية التأسيسية يوم األحد الماضي ،إلى مواجهة مباشرة ،ال
يملك أحد القدرة الفورية على حسمها ،لكنها تنذر بسيناريوات سوداء،
في ظل محاوالت للدفع بالصراع القائم إلى حافة الحرب األهلية
وسام متى
ال ـصــراع الـقــائــم فــي فـنــزويــا مرشح
إلــى مــزيــد مــن التصعيد .انتخابات
الـجـمـعـيــة الـتــأسـيـسـيــة ،ال ـتــي جــرت
ي ــوم األح ــد امل ــاض ــي ،دف ـعــت بــاألزمــة
السياسية إلى مستوى أكثر خطورة،
يتجاوز االستقطاب الداخلي الحاد
ب ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار ،ل ـي ـت ـح ـ ّـول
إلـ ـ ــى حـ ـ ــرب مـ ـب ــاش ــرة بـ ــن «ال ـ ـثـ ــورة
البوليفارية» والواليات املتحدة.
ّ
ولـ ـع ــل املـ ــواقـ ــف والـ ـتـ ـح ـ ّـرك ــات ال ـتــي
أعـقـبــت االنـتـخــابــات املـثـيــرة للجدل،
والـ ـت ــي ي ـس ـعــى ال ــرئ ـي ــس ن ـي ـكــوالس
م ـ ـ ــادورو ،م ــن خــال ـهــا إل ــى تحصني
«ال ـث ــورة ال ـبــول ـي ـفــاريــة» ،وحمايتها
م ــن «املـ ــؤامـ ــرات ال ـت ـخــريـبـيــة» ،تشي
بــأن فـنــزويــا تقف الـيــوم عند حافة
م ـعــركــة م ـص ـيــريــة ،ت ـت ـج ــاوز ح ــدود
ت ـلــك ال ــدول ــة الــاتـيـنـيــة «امل ـت ـم ــردة»،
لتحدد مستقبل اليسار فــي أميركا
الجنوبية لسنوات ّ
عدة.
ويبدو أن الــواليــات املتحدة حسمت
خ ـي ــاره ــا ب ـخ ــوض امل ـع ــرك ــة ال ـك ـبــرى
ضــد ال ـي ـســار الــاتـيـنــي ،مــن الـبــوابــة
الـفـنــزويـلـيــة ،فــي ظــل تــوجـهــات أكثر
ع ــدائـ ـي ــة ت ـن ـت ـه ـج ـهــا إدارة دون ــال ــد
ترامب ،الحــت بــوادرهــا سريعًا ،منذ
دخـ ــول الــرئ ـيــس «ال ـج ـم ـه ــوري» إلــى
الـبـيــت األب ـي ــض ،حــن ق ــرر االن ـقــاب
عـ ـل ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ال ـت ــي

لم يعد خافيًا أن واشنطن
تبحث عن األداة القادرة
على االنقالب
اتخذها سلفه «الديموقراطي» باراك
اوبــامــا ،بإنهاء القطيعة التاريخية
مع كوبا.
وإذا كان االنقالب على االنفتاح على
ك ــوب ــا ،يـشـكــل خ ـط ــوة رم ــزي ــة بـشــأن
ال ـن ـي ــات ال ـتــرام ـب ـيــة األوس ـ ــع نـطــاقــا،
ّ
ف ـ ــإن األم ـ ــر ي ـب ــدو أك ـث ــر خـ ـط ــورة في
الـتـصـعـيــد ضــد ف ـنــزويــا ،فــاألخـيــرة
ش ـك ـلــت ،م ـنــذ ن ـهــايــة الـتـسـعـيـنـيــات،
ال ـق ــاط ــرة الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
لليسار األمـيــركــي الــاتـيـنــي ،فــي كل
االنتصارات التي حققها خالل العقد
األول مــن األلفية الثالثة ،ابـتـ ً
ـداء من
ً
الـ ـب ــرازي ــل وب ــول ـي ـف ـي ــا ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
األرج ـن ـتــن وال ـب ــرازي ــل ،وغـيــرهــا من
الـ ـ ــدول ال ـت ــي ن ـجــح ال ـي ـس ــاري ــون في
ان ـتــزاع حكمها مــن اليمينيني ،على
اختالف توجهاتهم.
ّ
ع ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس ،ف ـ ــإن ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة تـ ـجـ ـع ــل م ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
فنزويال ،اليوم ،البند األهم في خطة
االن ـق ـضــاض عـلــى امل ــد ال ـي ـســاري في
أم ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي س ـ ّـد
نوافذ األمل ،التي فتحها اليساريون
أخـ ـيـ ـرًا ـ ـ ـ ب ـعــد سـلـسـلــة ان ـت ـك ــاس ــات ـ
سـ ــواء ف ــي اإلك ـ ـ ـ ــوادور ،ح ـيــث خــاض
الـ ـيـ ـس ــاري ل ـي ـنــن م ــوريـ ـن ــو ،مـعــركــة
شرسة ضد اليمينيني ،انتهت بفوزه
بانتخابات الرئاسة ،أو في البرازيل،
ّ
يستعد الرئيس السابق لويس
حيث

إي ـنــاس ـيــو لـ ــوال دا س ـي ـل ـفــا ،لـخــوض
معركة رئــاســة ،ال تقل ض ــراوة ،ضد
املعسكر اليميني ،ال ــذي نـجــح ،قبل
أشهر ،في تنفيذ «انقالب سياسي»
على الرئيسة ديلما روسيف.
انطالقًا من ذلك ،فإن الدور الخارجي
في األزمــة السياسية القائمة حاليًا
ً
ف ــي فـ ـن ــزوي ــا ،ب ـ ــدأ ي ـت ـج ــاوز ال ــدع ــم
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وامل ـ ـ ــال ـ ـ ــي ل ـل ـم ـع ــارض ــة
اليمينية ،بــاتـجــاه خ ـطــوات عدائية
مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـب ــر مـ ـس ــاري ــن ،أحــده ـمــا
سياسي ،واآلخر اقتصادي ،لتحقيق
هـ ــدف واحـ ـ ــد ،ه ــو ت ـقــويــض ال ـن ـظــام
ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري ،ب ـش ـك ــل تـ ــدري ـ ـجـ ــي ،قـبــل
إسقاطه بضربة داخلية قاضية.
وف ـ ــي ال ـج ــان ــب ال ـس ـي ــاس ــي ،ل ــم يـعــد
خافيًا أن الــواليــات املتحدة ماضية
ق ــدم ــا فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد األداة ال ــداخ ـل ـي ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ــانـ ـق ــاب ال
يـكـتـفــي ب ــإزاح ــة مـ ـ ــادورو ،كشخص،
بــل يـتـجــاوز ذلــك نحو الـقـضــاء على
«الثورة البوليفارية».
ويبدو واضحًا أن اإلدارة األميركية
ال تملك حـتــى اآلن األدوات الكفيلة
بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق وصـ ـفـ ـتـ ـه ــا ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
بإسقاط األنظمة األميركية الالتينية
عبر انقالب عسكري ،وخصوصًا أن
ال ـج ـيــش ال ـف ـنــزوي ـلــي ،ال يـ ــزال حتى
اآلن ،ف ــي مــوقــع امل ــداف ــع ع ــن الـنـظــام
ال ـي ـســاري ،ألس ـبــاب ع ـ ّـدة ،تـعــود إلــى
إرث هــوغــو تـشــافـيــز ،ال ــذي ق ــدم من
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة إلـ ــى الـسـلـطــة
الـسـيــاسـيــة مـنـتـخـبــا ،وت ـم ـكــن خــال
س ـن ــوات حـكـمــه م ــن تـحـيـيــد مخاطر
النزعات الطموحة للجنراالت وكبار
الـ ـضـ ـب ــاط ،حـ ــن ت ـم ـكــن مـ ــن تـطـهـيــر
الجيش الفنزويلي من بعض هؤالء،
وذلك بعد محاولة االنقالب الفاشلة،
الـتــي دعمتها الــواليــات املـتـحــدة في
عام  ،2002ونجح في إدماج البعض
اآلخر داخل مؤسسات الحكم ،سواء
فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة االشـ ـت ــراكـ ـي ــة أو فــي
مــؤس ـســات ـهــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـشــركــة
الــوط ـن ـيــة لـلـنـفــط («بـ ــي دي ف ــي أس
آيه»).
بذلك ،لم يكن مستغربًا قيام وحدات
عسكرية بحماية مــراكــز التصويت
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات األح ـ ــد امل ــاض ــي ،من
الهجمات العنيفة التي خططت لها
املعارضة اليمينية ،ونفذت بعضها
ً
فعال.
وبرغم ذلــك ،فــإن الخطر ليس غائبًا
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن احـ ـ ـت ـ ــدام
األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وتـ ـف ــاق ــم حــالــة
االس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،ي ـج ـع ــان
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ــن س ـن ــدان
الـيـســار ومـطــرقــة الـيـمــن ،وهــو واقــع
ب ــدأت تـعـكـســه تـصــريـحــات إعــامـيــة
ـ ـ ال ت ــزال خـجــولــة ـ ـ يـبــدي فيها عــدد
ً
مــن العسكريني تملمال مــن الــوضــع
املتوتر السائد في البالد.
ّ
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ال ش ــك ف ــي أن ـهــا تـنـظــر الــى
التصعيد السياسي والشعبي ،الذي
تنتهجه املعارضة اليمينية ،كبديل
م ــن االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري ،لـتـقــويــض
شــرع ـيــة ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم م ــن جـهــة،
واستنزافه من جهة ثانية ،بما يخلق
ّ
لتحرك مــا ،سياسي
املناخ املناسب
أو ع ـس ـكــري ،فــي الـلـحـظــة املـنــاسـبــة،

يريد األميركيون تقويض النظام اليساري قبل إسقاطه بضربة داخلية قاضية (أ ف ب)

ترامب ّ
يحمل مادورو «شخصيًا»
مسؤولية سالمة المعارضين
َ
وجه الرئيس األميركي دونالد ترامب ،مساء أول من أمس ،تحذيرا شديد
اللهجة الى الرئيس نيكوالس مادورو ،واصفًا إياه مجددًا بـ«الديكتاتور» ،وقال
إنه ّ
يحمله «شخصيًا» مسؤولية صحة وسالمة اثنني من زعماء املعارضة تم
سجنهما.
وأعلن ترامب ،في بيان أصدره البيت األبيضّ ،أن «الواليات املتحدة تدين أفعال
ديكتاتورية مادورو ،معتبرًا ّأن «السيدين لوبيز وليديزما سجينان سياسيان
يحتجزهما النظام بطريقة غير شرعية» .وتابع البيان« :نكرر مطالبتنا بإطالق
سراح فوري وغير مشروط لكل السجناء السياسيني».
في غضون ذلك ،أعلنت أمس وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا
موغيريني ،باسم الدول الـ 28
األعضاء ،أن االتحاد يرفض
االعتراف بالجمعية التأسيسية التي
انتخبت أخيرًا ،ويطلب تعليق «بدء
مهماتها» .وقالت موغيريني إن
«انتخاب الجمعية التأسيسية فاقم
األزمة في فنزويال» ،مضيفة ّأن
«االتحاد األوروبي ودوله األعضاء
ال يستطيعون في ضوء ذلك
االعتراف بالجمعية التأسيسية».
(أ ف ب)

إلسقاطه بالضربة القاضية.
والواقع أن تلك الخطة الداخلية بدأ
تـنـفـيــذهــا بــال ـف ـعــل ،م ـنــذ ب ــداي ــة عهد
نيكوالس م ــادورو ،التي اتخذت في
بادئ األمر عمليات ممنهجة إلظهار
فـشــل ال ـن ـظــام االش ـت ــراك ــي ،مــن خــال
حمالت دعائية منظمة ،شنتها اآللة
اإلعالمية الضخمة ـ واملؤثرة ـ التي

يـمـتـلـكـهــا امل ـع ــارض ــون الـيـمـيـنـيــون،
وأن ـ ـش ـ ـطـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة م ـش ـب ــوه ــة،
اس ـت ـه ــدف ــت إظـ ـه ــار ع ـج ــز ال ـح ـكــومــة
عن حماية األمــن الغذائي ،من خالل
ق ـ ـيـ ــام م ـح ـت ـك ــري ــن بـ ـحـ ـج ــب ال ـس ـل ــع
االسـتـهــاكـيــة ،تــزامـنــا مــع انخفاض
األسعار العاملية للنفط ،والتي ّأدت
إلــى تراجع اإلي ــرادات العامة للدولة

ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة ،وح ــال ــت دون تـنـفـيــذ
العديد من البرامج االجتماعية التي
شـكـلــت ال ــدع ــام ــة الــرئ ـي ـس ـيــة للحكم
اليساري.
ويرى البعض أن هذه املخططات لم
تكن لتؤتي ثمارها ،لوال أن الرئيس
الراحل هوغو تشافيز ،تجنب توجيه
ضــربــة قــاسـمــة للنخب الــرأسـمــالـيــة
ال ـن ــاف ــذة ف ــي الـ ـب ــاد ،وذلـ ــك ألس ـبــاب
عـ ّـدة ،معظمها يتعلق بحرصه على
تـحـقـيــق املـصــالـحــة الــوط ـن ـيــة ،بــرغــم
ّ
إدراكه أن تلك النخب شكلت تاريخيًا
ً
شكال من أشكال «الــدولــة العميقة»،
الـ ـت ــي أس ـه ـم ــت فـ ــي إس ـ ـقـ ــاط مـعـظــم
النظم التقدمية في أميركا الالتينية.
ه ـ ــذا األمـ ـ ــر يـ ـف ـ ّـس ــر ،إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد ك ـب ـيــر،
إص ـ ـ ـ ــرار نـ ـيـ ـك ــوالس م ـ ـ ـ ـ ــادورو ،عـلــى
امل ـضــي قــدمــا ف ــي تـشـكـيــل الجمعية
الـتــأسـيـسـيــة ،الـتــي سـتـعـ ّـدل دسـتــور
عـ ـ ــام  ،1999ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا ال ـف ــرص ــة
األخ ـي ــرة لـتـصــويــب وج ـهــة «ال ـث ــورة
الـ ـب ــولـ ـيـ ـف ــاري ــة» ،وت ـح ـص ـي ـن ـه ــا مــن
منظومة النخب ،الـتــي ع ــادت لتبرز
أنـيــابـهــا ،منذ أن نجحت فــي انـتــزاع
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي الـجـمـعـيــة
الــوط ـن ـيــة ،وم ــن ث ــم تـحــريــك ال ـشــارع
ّ
بـشـكــل مـنــظــم ،وإظ ـه ــار ال ـق ــدرة على
اس ـت ـن ــزاف ال ــدول ــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة ،من
خالل أعمال العنف.
وهــذا ما ّ
يفسر أيضًا حملة التشكيك
الــواسـعــة بانتخابات األح ــد املــاضــي،
وال ـ ـتـ ــي لـ ــم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى امل ـع ــارض ــة
الـيـمـيـنـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،وإنـ ـم ــا ام ـتــدت
إل ـ ــى جـ ـه ــات خ ــارجـ ـي ــة ،ع ـل ــى رأس ـه ــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،الـتــي تـقــود الـيــوم
جهود تقويض شرعية مادورو ،على
املستوى الدولي ،إلى جانب تضييق
ال ـخ ـنــاق ع ـلــى ال ـن ـظــام ال ـي ـس ــاري ،من
خ ــال ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
تستهدف إضعاف القدرة االقتصادية
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الواليات المتحدة

ُ َ
جنراالت ترامب يحكمون قبضته ...على البيت األبيض
ّ
منذ أن تسلم دونالد ترامب
ّ
دفة السلطة ،بدا واضحًا ميله
إلى توظيف أفراد عائلته
ضمن إدارته والجنراالت في
المناصب الحساسة ،وهو ما
ّ
تجلى أكثر من مرة ،كان آخرها
تعيين وزير األمن الداخلي
كبيرًا لموظفي البيت األبيض
نادين شلق

للدولة الفنزويلية ،بما يصب مزيدًا
من الزيت على نيران األزمة السياسية
ً
املشتعلة أصال.
ومن غير الواضح ،حتى اآلن ،مستوى
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة املــزمــع فرضها
على فنزويال ،ولكن من الواضح أنها
تنطوي على مـحــاذيــر ،بالنسبة إلى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،تجعلها ســاحــا
غـيــر نــاجــع ،بحسب مــا يــؤكــد خـبــراء
ّ
االقـتـصــاد ،الــذيــن يعتقد بعضهم أن
الحكومة الفنزويلية قد تكون قادرة
عـلــى اح ـتــوائ ـهــا ،عـبــر إي ـجــاد أس ــواق
بــدي ـلــة ف ــي آس ـي ــا ،ح ـتــى وإن تـكـ ّـبــدت
ن ـف ـقــات ش ـحــن إضــاف ـيــة تـ ـت ــراوح بني
دوالري ــن وثــاثــة دوالرات ـ ـ مــع العلم
بــأن ارتـفــاع األسـعــار العاملية نتيجة
األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ق ـ ــد يـ ـ ـع ـ ـ ّـوض ت ـلــك
ال ـخ ـســارة ـ ـ أو حـتــى ال ــره ــان عـلــى أن
حاجة االقتصاد األميركي إلى النفط
الفنزويلي لــن يجعل مــن أمــد الحظر
ً
طويال.
على هــذا النحو ،يمكن توقع معركة
طويلة داخــل فنزويال ،يبدو أن آفاق
التسوية السياسية فيها بعيدة ،ما
ي ـفــاقــم م ـخــاطــر ال ـج ـنــوح ن ـحــو حــرب
أهـلـيــة ،وخـصــوصــا فــي ظــل الـجـهــود
ال ـح ـث ـي ـث ــة الـ ـت ــي ت ـب ــذل ـه ــا امل ـع ــارض ــة
الداخلية والــواليــات املتحدة لتعميم
خلفية أيديولوجية جديدة للصراع
الـ ـح ــال ــي ،ت ـس ـت ـب ــدل ال ـب ـع ــد ال ـط ـب ـقــي
القائم على ثنائية اليمني واليسار،
ّ
التفوق
ببعد أكـثــر خ ـطــورة ،عـنــوانــه
االجتماعي لــ«الــرجــل األبـيــض» على
ّ
يصورون
«التشافيستا» ،الذين باتوا
ك ـ ــ«رعـ ــاع» م ــن «الـ ـس ــود» و«ال ـس ـك ــان
األصليني» ،ممن يستحقون «الحرق»،
ت ـ ـمـ ــامـ ــا ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل م ـ ـ ــع امل ـ ــواط ـ ــن
ُ
َ
جموع
أضرم
أورالندو فيغويرا ،الذي
َ
النار في جسده ،في أحد
املعارضني
أحياء كاراكاس في أيار املاضي.

لحظة دخ ــول دونــالــد تــرامــب إلــى البيت
األب ـيــض ،أحـضــر مـعــه عنصر التشويق
على أكـثــر مــن مـسـتــوى .تلك الشخصية
التي ظهرت من خارج الهيكلية السياسية
ا ّمل ـعــروفــة قـ ّـدمــت مـشـهـدًا مـخـتـلـفــا ،حتى
إنـهــا أوج ــدت نوعًا جــديـدًا مــن العروض
في الجناح الغربي ،حيث الحركة الدائمة
على خــط االقـتـتــال وال ـصــراعــات الـتــي ال
تنتهي ،والتي غالبًا ما يقترن البحث عن
حلول لها بنجم يختاره ترامب ،عادة ما
ً
يكون جنراال عسكريًا.
ق ـ ـبـ ــل أش ـ ـه ـ ــر ق ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة ،س ـ ـطـ ــع إت ـ ـ ـ ــش آر
ماكماستر كمنقذ ملجلس األمــن القومي
ّ
ّ
التخبط ال ــذي كــان يعاني مـنــه .حل
مــن
ً
حينها مستشارًا لألمن القومي بدال من
الجنرال السابق مايكل فلني ،الــذي أقيل
ّ
مطولة دخلت ضمن إطار
بعد نقاشات
اتهامه بـ«التعامل مع الــروس» ،وبعدما
ش ـع ــر ت ــرام ــب ب ـ ـضـ ــرورة ت ـن ـح ـيــة إح ــدى
الشخصيات ّ
املقربة منه ،على الرغم من
ّ
التناقضات التي تفرقهما.
وقبل يومني ،سطع وزير األمن الداخلي
جـ ــون ك ـي ـلــي ن ـج ـمــا ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
ً
وك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ملـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــه ،بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ريـ ـن ــس
بــري ـبــوس الـ ــذي ك ــان م ــن «الـشـخـصـيــات
املــدن ـيــة» غـيــر املـحـ ّـبـبــة ل ــدى تــرامــب .فما
ُعرف عن الرئيس ،منذ بداية عهده ،ميله
إلــى توظيف أف ــراد عائلته فــي املناصب
الحساسة القريبة منه ،وهو ما انعكس
في اعتماده على ابنته إيفانكا وزوجها
ج ــارد ،إضــافــة إلــى منح مسؤولية بناء
إدارتـ ـ ــه لـلـشـخـصـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ،األم ــر
الذي تجلى في اعتماده على وزير الدفاع
جــاي ـمــس مــات ـيــس وغ ـي ــره ،ف ــي م ــا عــزتــه
صحيفة «فايننشل تايمز» ،أخـيـرًا ،إلى
انتساب ترامب في شبابه إلى أكاديمية
نيويورك العسكرية« .يـبــدو أن الرئيس
يستمتع ب ــأن ي ـكــون مـحــاطــا بـجـنــراالت
سابقني وحاليني» ،تنقل الصحيفة عن
مـســاعــدة وزي ــر الــدفــاع الـســابـقــة ،إيفلني
فاركاس التي تعمل حاليًا في «املجلس
األطلسي» ،والتي ترى أن «هناك إشارات

ّ
مشجعة تــدل على أنــه يـنــوي االستماع
إليهم».
ولكن ما ّ
تقدم ال يلغي التساؤالت التي
ُ
تـ ـط ــرح ف ــي ك ــل مـ ــرة ي ـق ــوم ف ـي ـهــا تــرامــب
ب ـت ـغ ـي ـيــر أح ـ ــد م ــوظ ـف ــي إدارتـ ـ ـ ـ ــه ،وال ـت ــي
ت ـت ـم ـحــور حـ ــول ق ـ ــدرة األف ـ ـ ــراد املـعـ ّـيـنــن
ّ
شخصيته
على ّإحداث تغييرات بوجود
ّ
امل ـت ـع ــن ـت ــة ،وفـ ــي ظ ــل ت ـح ــك ــم أب ـن ــائ ــه فــي
م ـف ــاص ــل م ـه ـم ــة فـ ــي إدارت ـ ـ ـ ـ ــه .وف ـي ـم ــا ال
تـ ــزال ه ــذه ال ـت ـس ــاؤالت ق ـيــد الـتـحـلـيــات
ّ
والتكهنات ،ينحو البعض إلــى اإلجابة
ع ـن ـهــا بـ ــاإلصـ ــرار ع ـلــى أن «أه ـ ــم م ــا فــي
األمـ ـ ـ ــر ،اآلن ،ه ــو أن ي ـت ـم ـكــن ك ـي ـلــي مــن
إخـبــار تــرامــب بما ال يريد سماعه ،وإذا
لــم يتمكن مــن ذلــك ،فهناك فرصة كبيرة
أن ت ـكــون رئــاس ـتــه قــد ان ـت ـهــت» ،وف ــق ما
تنقله «فايننشل تايمز» عن كريس ويبل
الذي سبق أن ّ
أعد كتابًا عن كبار موظفي
البيت األبيض.
بغض النظر ّ
عما شهدته إدارة ترامب من
تغييرات ـ منذ دخوله إلى البيت األبيض
إلى اليوم ـ وفي الوقت الذي ال تزال فيه
ه ـنــاك وظ ــائ ــف ش ــاغ ــرة ف ــي إدارتـ ـ ــه ،فما
حصل فــي األي ــام القليلة املاضية يمنح
أســاســا واضـحــا لهواجس ويبل وغيره.
ف ــي ظـ ــرف أي ـ ـ ــام ،ش ـه ــد ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
اس ـت ـقــالــة (أو إق ــال ــة) م ـت ـحــدث بــاس ـمــه،
وتـعـيــن بــديــل م ـنــه ،وتــوظ ـيــف مـســؤول
ات ـص ــاالت واسـتـقــالـتــه ،وأي ـضــا استقالة
كبير مــوظـفــن وتـعـيــن ّبــديــل مـنــه .وفــي
كل ذلك رابط واحد يتمثل في شخصية

ع ـس ـك ــري ــة ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ــاتـ ــت ك ـ ــل األن ـ ـظـ ــار
مــوجـهــة إلـيـهــا عـلــى أن ـهــا م ـحـ ّـرك الــدمــى
ال ــذي سيتمكن مــن إنـجــاز مــا لــم ينجزه
سابقوه في الجناح الغربي.
ه ــذه الـنـظــرة راف ـقــت مــاكـمــاسـتــر سابقًا،
الـ ـ ــذي قـ ـي ــل إنـ ـ ــه جـ ـ ــاء لـ ـيـ ـف ــرض ال ـن ـظ ــام
بطريقة ما في مجلس األمن القومي ،وقد
ّ
تمكن من ذلك بإقالة كبير استراتيجيي

يرى البعض أن البيت
األبيض والبنتاغون
يقضيان على دور
وزارة الخارجية

ترامب ،ستيفن بانون ،من هذا املجلس،
ّ
فهل سيتمكن الـجـنــرال كيلي مــن فرض
النظام املنشود؟
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب «فـ ــاي ـ ـن ـ ـن ـ ـشـ ــل تـ ـ ــاي ـ ـ ـمـ ـ ــز» ،فـ ــإن
الـشـخـصـيــات الـعـسـكــريــة ُ
«مـ ـ ّ
ـدربـ ــة على
أخ ــذ األوام ـ ــر م ــن ال ـقــائــد ال ـع ــام لـلـقــوات
ّ
املسلحة (الرئيس األميركي) بدل ّ
تحديه،
ولكن ما ُيعرف عن كيلي أنه يستعرض
سلطة علنية ،تمنحه فــرصــة أفـضــل من

ّ
ّ
المعين حديثًا من فرض النظام المنشود؟ (أ ف ب)
هل سيتمكن الجنرال كيلي

ريـنــس بريبوس مــن أجــل فــرض أوام ــر».
وما يؤكد ّنظرية الصحيفة البريطانية،
هو ما تحقق مباشرة بعد دخــول كيلي
إلــى املشهد الـبـيـضــاوي ،أي إقــالــة املدير
الـ ـج ــدي ــد لـ ــإعـ ــام فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
أن ـط ــون ــي س ـك ــارام ــوت ـش ــي ،الـ ـ ــذي عـ ّـيـنــه
ترامب ،قبل عشرة أيام فقط.
«يـ ـج ــب ع ـل ــى كـ ــل ش ـخ ــص فـ ــي ال ـج ـن ــاح
الـغــربــي فــي الـبـيــت األب ـي ــض ،بـمــن فيهم
سكاراموتشي ،العمل تحت سلطة كيلي،
ّ
فــي ع ــودة إل ــى الـتـقـلـيــد املــتـبــع ع ــادة في
الـبـيــت األب ـي ــض» ،قــالــت املـتـحــدثــة باسم
الـبـيــت األب ـيــض س ــارة هــاكــابــي ســانــدرز
للصحافيني« .الجنرال كيلي لديه سلطة
كاملة للعمل في البيت األبيض ،وجميع
املوظفني يجب أن يرسلوا تقاريرهم إليه،
وهذا يشمل الجميع في البيت األبيض»،
أضافت ساندرز.
إذًا ش ـخ ـص ـي ــة ك ـي ـل ــي الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة هــي
واج ـهــة تــرامــب ال ـجــديــدة ،وه ــي ال تعدو
كــون ـهــا تــأك ـي ـدًا آخ ــر ملـيـلــه إل ــى تــوظـيــف
ّ
العسكريني لـحــل مختلف املـســائــل .وما
نشرته مجلة «فــوريــن بوليسي» ،أمــس،
ّ
يـعــلــل ذلـ ــك« .ك ـيــف ك ـســرت إدارة تــرامــب
وزارة الخارجية؟» ،عنوان تقرير نشرته
امل ـج ـل ــة ،وي ـع ـت ـمــد ب ـش ـكــل أس ــاس ــي عـلــى
آراء مــوظ ـفــن ودب ـل ــوم ــاس ـي ــن ســابـقــن
وحاليني في الوزارة ،يشيرون إلى الجهد
الــدؤوب لترامب وإدارت ــه من أجــل تقييد
عمل هذه الوزارة.
يقول هؤالء إن «ترامب وإدارته ّ
يقوضون
ويـهـ ّـددون ،أو حتى ال يزعجون أنفسهم
لفهم عمل ال ـ ــوزارة» ،معتبرين أن «إرث
ع ـ ـقـ ــود مـ ــن ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
يــواجــه خ ـط ـرًا» .ول ـكــن إل ــى م ــاذا تستند
هواجسهم؟
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـف ـشــل ف ــي م ــلء ال ـع ــدي ــد من
امل ـن ــاص ــب ال ـع ـل ـيــا الـ ـش ــاغ ــرة ف ــي وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وإصـ ـ ـ ـ ــدار سـ ـي ــاس ــات غـيــر
م ـت ـن ــاس ـق ــة ،وإبـ ـ ـع ـ ــاد م ــوظ ـف ــي ال ـخ ــدم ــة
الـخــارجـيــة بـشـكــل منهجي عــن صناعة
ال ـ ـق ـ ــرار« ،ت ـ ـقـ ــوم إدارة تـ ــرامـ ــب ب ـضــرب
الــدب ـلــومــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،وت ـه ــدد دور
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،فــي
الــوقــت الــذي يقضي فيه البيت األبيض
والبنتاغون على دور الوزارة في صناعة
السياسة الخارجية».
وعلى ّ
حد تعبير عشرات الدبلوماسيني
الـســابـقــن وال ـحــال ـيــن ال ــذي ــن حــاورت ـهــم
امل ـج ـلــة ،ف ـقــد «ك ــان ــت ه ـن ــاك آمـ ــال كـبـيــرة
ّ
ب ـت ـســلــم ت ـي ـل ـ ّـرس ــون وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
ول ـك ـن ـهــا ت ـب ــخ ــرت م ــع ازديـ ـ ـ ــاد مـنـســوب
عــزل ـتــه»« .إدارة ت ــرام ــب ت ـف ـ ِّـرغ وتـهـ ِّـمــش
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال امل ــوق ــف
ال ـ ــراف ـ ــض ل ـل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ول ـل ـمــوظ ـفــن
املدنيني الــذيــن يـ ّ
ـؤدونـهــا» ،يقول هــؤالء،
مـعــربــن عــن هــواجـسـهــم مــن أن «الجسم
الدبلوماسي يواجه أزمة غير مسبوقة».

تقرير

استبدال قيادات عسكرية أساسية في تركيا
قررت أعلى السلطات العسكرية والحكومية التركية،
أمس ،استبدال قادة قوات البر والجو والبحر في
الجيش تحت قيادة خلوصي أكار الذي سيبقى قائدًا
للقوات املسلحة حتى عام  ،2019وذلك خالل االجتماع
السنوي للمجلس العسكري األعلى ،بحضور رئيس
الوزراء بن علي يلدريم ،وبعد موافقة رئيس الجمهورية
رجب طيب أردوغان.
واتخذ قرار استبدال قائد سالح البر الجنرال صالح
زكي تشوالك ،وسالح البحرية األميرال بولنت
بوسطان أوغلو ،وسالح الجو الجنرال عابدين أونال،
في اجتماع املجلس العسكري األعلى ،وفق قناة «سي
أن أن تورك» .وسيتولى الجنرال ياسر غولر ،الرئيس
الحالي لقوات الدرك والنائب السابق لرئيس األركان،

قيادة سالح البر مكان الجنرال تشوالك .وتم استبدال
بوسطان أوغلو باللواء البحري عدنان أوزبال ،فيما
سيتولى الجنرال حسن كوتشوك أكيوز قيادة سالح
الجو مكان أونال .وتأتي إعادة الترتيب هذه بعد عام
على محاولة االنقالب الدموية التي يتهم أعضاء من
منظمة الداعية فتح الله غولن في الجيش بالقيام
بها ،والتي تالها طرد  200جنرال من مراكزهم في
الجيش.
ومع أن هذا املجلس العسكري يجتمع كل عام في
شهر آب ،إال أن اجتماعه هذا هو الثالث بعد محاولة
االنقالب ،والثاني بعد إدخال تعديالت على تشكيلته،
وهي تعديالت فرضت حضور نائب رئيس الوزراء
ووزيري الخارجية والداخلية الجتماعاته .كذلك،

كانت اجتماعات املجلس تعقد في السابق في مقار
عسكرية ،لكنها اآلن تنعقد في مقر رئيس الوزراء.
وفي تصريح قبل االجتماع ،قال يلدريم إن تركيا
ما زالت تواجه «املنظمات اإلرهابية بحزم» ،مضيفًا
أن «عدم االستقرار القائم على حدودنا الجنوبية،
واالفتقار إلى الحكم السليم والحرب األهلية ،تمثل
أكبر التهديدات على قتالنا ضد اإلرهاب».
وإضافة إلى ذلك ،قرر املجلس العسكري ترقية 6
جنراالت وأميراالت إلى رتبة أعلى ،و 61عقيدًا إلى رتبة
جنرال وأميرال ،وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع،
التي ّ
مددت أيضًا مهمات  8جنراالت عامًا واحدًا و168
عقيدًا لعامني.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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ً
هل رضخ األردنيون لـ«وادي عربة» جملة وتفصيال؟
حوادث القتل المتكررة
التي تنفذها إسرائيل مباشرة،
أو هي على عالقة بها،
تثير غضبًا شعبيًا في األردن
سرعان ما يختفي ،وتمضي
ّ
المتنوعة
بعده االتفاقات
بين عمان وتل أبيب إلى
مزيد من التوسيع .فهل
ّ
«حادثة السفارة»
تعدل ً
المسار قليال؟

ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــوادث ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب ف ـي ـه ــا
إس ــرائ ـي ـل ـي ــون ك ـث ـي ــرة؛ ف ـم ـثــل ح ــادث ــة
ال ـجــراح ،ثمة تصفية الشهيد سعيد
الـعـمــرو ( 27عــامــا) فــي أيـلــول املاضي
ف ــي مـنـطـقــة ب ــاب ال ـع ـمــود ف ــي ال ـقــدس
بـ ــدعـ ــوى ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة طـ ـع ــن ،وم ــن
قـبـلــه ال ـش ـه ـيــد ال ـق ــاض ــي رائـ ــد زعـيـتــر
( 39عامًا) الذي أطلق عليه الرصاص
على جسر امللك حسني ،على الحدود

يلبي دعوة نائب
عضو كنيست ّ
أردني للمصارعة على الحدود
بـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ــي األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة وف ـل ـس ـطــن
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ف ـ ــي آذار  ،2014وأخ ـ ـي ـ ـرًا
«ح ــادث ــة ال ـس ـفــارة» ،لـكــن ردود الفعل
تقتصر على عائالت الضحايا وعلى
ال ـف ـعــال ـيــات ال ـحــزب ـيــة والـجـمــاهـيــريــة
ال ـتــي تـكـثــف نـشــاطـهــا لــوقــت مـحــدود
مـ ــع تـ ـف ــاع ــل جـ ـم ــاهـ ـي ــري سـ ــرعـ ــان مــا
ي ـهــدأ ،ثــم ال تـقــدم لـجــان التحقيق أي
نتيجة واضـحــة ،فيما تبقى املعاهدة
والـعــاقــات الدبلوماسية بعيدة ّ
عما
ّ
يكدر صفوها.
ّ
في غضون ذلك ،لبى عضو الكنيست
اإلســرائـيـلــي اورن ح ــزان دع ــوة عضو

عمان ــ األخبار
ّ
مر أكثر من أسبوع على ما بات يعرف
بـ«حادثة السفارة» التي وقعت مساء
الثالث والعشرين من تموز املاضي في
العاصمة األردنية عمان ،حينما أقدم
حــارس في السفارة اإلسرائيلية على
إط ــاق ال ـنــار عـلــى أردن ـي ــن فــي مبنى
سكني تــابــع للسفارة ،فقتلهما .بعد
ّ
ذل ــك ،نــظـمــت ج ـنــازة كـبـيــرة وغــاضـبــة
لـلـشــاب مـحـمــد الـ ـج ــواودة غ ــاب عنها
ّ
أي تـمـ ُثـيــل رس ـم ــي لـلـنـظــام األردن ـ ــي،
ّ
فـيـمــا شــيــع الـطـبـيــب بـشــار الـحـمــارنــة
بـعــده بـعــدة أي ــام فــي جـنــازة حضرها
محافظ مدينة مأدبا حيث دفــن .وفي
ّ
األسـبــوع الـتــالــي ،نظمت وقفة غضب
أمــام السفارة التي أخلي طاقهما إلى
تل أبيب ،فيما زار امللك عبدالله الثاني
َ
بيتي عــزاء الجواودة والحمارنة بعد
عودته من إجازة خاصة.
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـج ـم ــاه ـي ــريُ ،رف ـعــت
خــال مسيرات الغضب ضــد السفارة
أو بـ ـش ــأن أحـ ـ ـ ــداث امل ـس ـج ــد األق ـص ــى
األخيرة شعارات ّ
تندد بمعاهدة وادي
ع ــرب ــة وت ـط ــال ــب بــإس ـقــاط ـهــا وإغـ ــاق
الـسـفــارة ،علمًا بــأن هــذه املطالبات لم
تغب عن االعتصامات واملسيرات منذ
توقيع املـعــاهــدة فــي  26تشرين األول
 ،1994ولـكــن هــل بالفعل هـنــاك رفض
شعبي قادر على إسقاطها؟
امل ـ ـ ـ ـ ــزاج الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ي ـ ـ ـ ــزال ي ـ ـ ــرى فــي
إس ــرائـ ـي ــل دول ـ ـ ــة احـ ـ ـت ـ ــال .ل ـك ــن عـلــى
األرض هـ ـن ــاك واق ـ ـ ــع ف ــرض ـت ــه ب ـنــود
امل ـع ــاه ــدة ال ـت ــي ط ــاول ــت مـضــامـيـنـهــا
الجوانب السياسية واألمنية ،إضافة
إلى االقتصادية والثقافية ،ما أدى إلى
االسـتـســام لبعضها شعبيًا ،ومنها
ً
م ـث ــا ق ـض ـيــة ال ـب ـضــائــع الـ ـ ـ ــواردة إلــى
السوق ،خاصة الخضر والفواكه التي
ت ــزاح ــم امل ـن ـتــج امل ـح ـلــي ،وك ــذل ــك األم ــر
بالنسبة إلى السياحة اإلسرائيلية في
اململكة.
ّ
مــع ذلــك ،نظمت حمالت عــدة ملحاربة
الـتـطـبـيــع ،وف ــي أح ـي ــان مـعـ ّـيـنــة كــانــت
تالقي هــذه الحمالت تجاوبًا ،خاصة
عندما يكون هناك توتر في فلسطني.
لكن بصورة عامة ،وخالل  24عامًا ،بدأ
الشارع يتعاطى مع سفارة العدو كأمر
واقـ ــع ،بــل أسـهــم التطبيع الـسـيــاحــي،
ت ـ ـحـ ــت ح ـ ـجـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــاة فـ ـ ــي امل ـس ـج ــد
األقـ ـ ـص ـ ــى ،فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع م ـكــاتــب
ّ
املطبعة مع سفارة تل أبيب
السياحة
بأريحية ،بل ثمة من كان يحاجج في
مشروعية مثل هذه الرحالت الدينية.
ولـ ـي ــس غ ــري ـب ــا أن يـ ـص ــادف امل ــواط ــن
ال ـع ــادي وفـ ـدًا إســرائـيـلـيــا ف ــي رح ــات
سياحية ،ويـ ّـدعــي بعض أعضاء هذه
الــوفــود الـضـيــاع أحـيــانــا لـلـخــروج من
الــرقــابــة الـتــي تفرضها الحكومة عبر
ع ـنــاصــر ال ـش ــرط ــة ال ـس ـيــاح ـيــة .وهـنــا
ت ــأت ــي الـ ـح ــادث ــة الـ ـت ــي أودت ب ـح ـيــاة
الرقيب إبراهيم الجراح في  3نيسان
 ،2013ع ـنــدمــا ك ــان ي ــراف ــق أح ــد هــذه
الــوفــودُ ،
ووج ــد غريقًا بعد مـضـ ّـي 36
ساعة على اختفائه في منطقة وادي
سيل ماعني القريبة من البحر امليت.
وإثر ذلك ،استجوب بعض أعضاء هذا
ال ــوف ــد ،لـكــن مــن دون أن يـتـبـ ّـن سبب
موته.

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـ ــن اضـ ـطـ ـه ــاد وق ـم ــع
ّ
ومـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازر لـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـف ــز الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
األنظمة العربية املحيطة بإسرائيل،
ّ
رد الـ ـسـ ـع ــود ،الـ ـ ــذي يـ ـت ــرأس «ل ـج ـنــة
فلسطني» فــي الـبــرملــان األردنـ ــي ،على
ً
حـ ـ ـ ــزان ق ـ ــائ ـ ــا« :اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون هــم
ف ـي ــروس يـمـكــن تـشـخـيـصــه بــواسـطــة
م ـي ـك ــروس ـك ــوب م ــن إنـ ـت ــاج ال ــوالي ــات
املتحدة التي تدافع عنهم ...حــذاء كل
ط ـفــل فـلـسـطـيـنــي أش ـ ــرف م ــن ال ـنــائــب
األحمق حزان» ،ثم دعاه إلى اللقاء به
فــي العاشرة صباحًا ملصارعته على
املعبر.
وك ــان ح ــزان ،ال ــذي ينتمي إلــى قائمة
«الليكود» في الكنيست ،قد أعلن أنه
ينوي الوصول إلى الجسر مستجيبًا
ً
ل ــدع ــوة ال ـنــائــب األردنـ ـ ــي ،ق ــائ ــا« :مــن
واج ـبــي اسـتـغــال الـفــرصــة ومـحــاولــة
امل ـس ــاع ــدة ف ــي ت ـســويــة ال ـع ــاق ــات بني
ال ـب ـلــديــن م ــن خـ ــال اح ـت ـك ــاك مـبــاشــر
مــع الـجــانــب الـثــانــي .وســأقـتــرح عليه
ال ـخ ــروج مـعــي بــدعــوة مـشـتــركــة لحل
الـصــراع إلخــوتــه ،عــرب املناطق الذين
ّ
يسمون فلسطينيني ،كي يرجعوا إلى
بيتهم في األردن وتطبيق حق تقرير
املصير القومي هناك ،من أجــل إقامة
أردن واحد كبير وقوي».

تالقي حوادث القتل بسبب اإلسرائيليين غضبًا شعبيًا ال يؤثر في مسار االتفاقات (أ ف ب)

ال ـ ـبـ ــرملـ ــان األردنـ ـ ـ ـ ــي ي ـح ـي ــى ال ـس ـع ــود
للمواجهة على معبر اللنبي (االســم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ـج ـس ــر املـ ـل ــك ح ـس ــن ـ ـ
ال ـكــرامــة) ،وذل ــك عـلــى خلفية تغريدة
دع ــا فـيـهــا األول إل ــى «إع ـ ــادة تثقيف
األردن ـ ـيـ ــن» ،لـكـنــه ب ـعــدمــا تــوجــه إلــى
ال ـج ـســر عـ ــاد بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب مكتب
رئ ـيــس الـحـكــومــة بـنـيــامــن نتنياهو.

وه ـ ـ ـ ــذه املـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت ـه ــا
الساحتان اإلعالمية والسياسية في
إســرائـيــل واألردن أتــت بفعل تغريدة
ذك ــر فـيـهــا ح ــزان مــا يــأتــي« :ي ـبــدو أن
جيراننا فــي شــرق نهر األردن ،الذين
نسقيهم ونسكت لهم على سلوكهم،
يحتاجون إلى إعادة تثقيفهم».
ومـ ـ ـ ــع أن كـ ـ ــل مـ ـ ــا يـ ـع ــانـ ـي ــه ال ـش ـع ــب
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أفقيا
 -1مكان استخراج الفحم أو املعدن – إجاص بري صغير –  -2بلدة لبنانية بقضاء
بنت جبيل – داعب وضايق بالعامية –  -3حرث األرض بالسكة – ملعون أو صفة
الشيطان – مقياس أرضــي –  -4طبقة من الغاز ذو لــون أزرق تتواجد في الغالف
ال ـجـ ّـوي تحمي األرض مــن األش ـعــة ف ــوق البنفسجية الـتــي تصلنا مــن الـشـمــس –
عاصمة غانا –  -5في الفم أو مقول اإلنسان – ضمير منفصل –  -6جالب الطعام
ُ
ّ
جتم ْع بكثرة فوق بعضه بعض –  -8صاحب
– من األمراض املوسمية –  -7وبخ – م ِ
وصديق – مصرف باألجنبية –  -9إلهة الصيد عند الرومان – نهر روسي –  -10ورك
– أعظم شاعرات العرب خاصة في الرثاء

عموديًا

 -1مطرب فرنسي مخضرم زار لبنان مرات عديدة وأحيا حفالت ناجحة –  -2جرس
– بــوق ينفخ فيه –  -3سحب العربة من وســط الشارع – دولــة إفريقية عاصمتها
لوساكا –  -4عاصمة جزر القمر – من أسماء الرمح –  -5نفقد عقلنا – قصد املكان
أو والدة – للتعريف –  -6أنسق الغرفة –  -7من أسماء الله الحسنى – صوت الجرس
–  -8برد – عاصمة ﭬنزويال –  -9رزانــة وحلم – طريق إلى اليقني أو ظن وإرتياب
بالط أمراء بني األحمر أو بني نصر في غرناطة بإسبانيا
– ضمير متصل – ً -10
ُيعتبر تحفة رائعة ومثاال لجمال العمارة اإلسالمية وسمو حضارتها في األندلس

أفقيا

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.

1

يحشوش – وع –  -3بتر – بركليس –  -4رق – رومانوف – ّ -5الهند – ّأما –
 -1خان الخليلي – -2
ّ
 -6عربية – من – ّ -7
نب – شن – ّأح –  -8أنا – ميكادو –  -9رونالدو – ني –  -10دل – هيتشكوك

عموديًا
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حلول الشبكة السابقة

 -1خيبر – عطارد –  -2إحتقار – نول –  -3نشر – لبنان –  -4أو – رهيب – آه –  -5لشبونة –
َمل ّي –  -6رمد – ّ
شيدت –  -7لوكا – منكوش –  -8يعلنان –  -9يوم – أدنو –  -10يوسف الحويك
ِ

حل الشبكة 2643

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر لبناني (ّ )1968-1885
لقب بشاعر الحب والهوى .وصلت شهرته الى
األقطار العربية ّ
وكرم في لبنان والقاهرة .له ديوان « الهوى والشباب «
ّ = 5+11+1+6+8+7+3
الجرة العظيمة ■  = 10+9+8خليج ■  = 4+2خالف
خير

حل الشبكة الماضية :اوليفر هاردي

الخميس  3آب  2017العدد 3241

إعالنات
◄ مبوب ►

◄ وفيات ►
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا ()AUST
زوجــة الفقيد :هيام زهــدي ملحس
رئيسة الجامعة
أبناؤه :عامر وعائلته
د .رياض وعائلته
د .مجد وعائلته
إبنتاه :غــادة زوجــة مارسيل حنني
وعائلتهما
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوى زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـمـ ــاس
وعائلتهما
أشقاؤه :اميل وعائلته
اتيان وعائلته
جوزيف وعائلته
عائلة املرحوم انطوان
عائلة املرحوم جان
عائلة املرحوم مارون
املرحوم األخ نويل
شقيقتاه  :انطوانيت ارمـلــة نقوال
فلوطي واوالدها وعائالتهم
روز ارملة رينالدو بركات وبناتها
وعائالتهن
عائلة املرحومة اوديت قيصر صقر
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :ص ـق ــر ،مـلـحــس،
بركات دياب ،نعمان ،زيادة ،حنني،
شـمــاس ،دم ــوس ،مـغـيــزل ،فلوطي،
أشـ ـق ــر ،ي ــاغ ــي ،اس ـت ـي ـت ـيــه ،عـ ــوري،
ق ـعــوار ،عـبــدالـبــاقــي وع ـمــوم أهــالــي
ع ــن إب ــل وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر يـنـعــون الـيـكــم بـمــزيــد من
الـ ـح ــزن واالس ـ ــى ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املأسوف عليه املرحوم
فؤاد قيصر صقر
املنتقل إلــى رحمته تعالى صباح
يـ ــوم األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه  30تـمــوز
 2017متممًا واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي الـخـمـيــس
وال ـج ـم ـع ــة  3و  4آب ف ــي ص ــال ــون
كــاتــدرائـيــة مــار جــرجــس املــارونـيــة،
بيروت من الساعة الحادية عشرة
ً
مساء.
قبل الظهر ولغاية السادسة
الـ ــرجـ ــاء اب ـ ـ ــدال االك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
لـلـكـنـيـســة واعـ ـتـ ـب ــار هـ ــذه ال ـن ـشــرة
اشعارًا خاصًا
القنصل الحاج علي سعاده وعائلته
بـمــزيــد مــن االس ــى والـلــوعــة والتسليم
بمشيئة الله تعالى
ينعون فقيدهم الغالي املرحوم
أحمد علي مخدر
الــذي انتقل الــى رحمته تعالى االثنني
في  31تموز 2017
ِّ
بأحر
تتقدم الحركة الثقافية في لبنان
تعازيها من لبنان املغترب ،وخصوصًا
الجالية اللبنانية في السنغال وأهلنا
في البابلية بوفاة
املرحوم القنصل أحمد مخدر
ك ـمــا ت ـت ـقــدم ب ــأح ـ ِّـر ال ـت ـع ــازي م ــن عميد
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور
محمد أبو علي بوفاة والدته.
ون ـ ـسـ ــأل ال ـ ـلـ ــه ل ـل ـج ـم ـيــع ال ــرحـ ـم ــة وأن
يسكنهم فسيح جنانه.
اوالد ال ـف ـق ـي ــد جـ ـ ـ ــوزف زوج ـ ـتـ ــه وفـ ــاء
سجعان وعائلتهما
انطوان زوجته صوالنج امني وعائلتهما
فرنسوا زوجته عايدة كرم وعائلتهما
اب ـن ـتــه ان ـطــوان ـيــت زوجـ ــة جـ ــوزف رمـيــا
وعائلتهما
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
الياس يوسف خاطر
زوجته املرحومة هند منصور سكر
املـنـتـقــل ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى عـلــى رجــاء
القيامة والـحـيــاة االبــديــة يــوم االربـعــاء
الــواقــع فيه  2آب  2017متممًا واجباته
الدينية.
يحتفل بــالـصــاة لــراحــة نفسه الساعة
الــرابـعــة مــن بـعــد ظـهــر ي ــوم الخميس 3
ال ـج ــاري فــي كنيسة سـيــدة ل ــورد  ،فــرن
الشباك.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن فــي صــالــون
الـكـنـيـســة ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة الـحــاديــة
عـ ـش ــرة ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر .ويـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة 4
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون الـكـنـيـســة اب ـت ـ ً
ـداء
مــن الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية السادسة

زوجــة الفقيد السفيرة ميرا مسعود
ضاهر
ابناؤه اندرياس ومارك فيوليدس
والدته كلير عقاد
شقيقه اندريه فيوليدس
ح ـ ـمـ ــواه ال ــدكـ ـت ــور م ـس ـع ــود ضــاهــر
والدكتورة سونيا الدبس
بنات حمويه نادين ضاهر وعائلتها
ف ــرح ضــاهــر زوجـ ــة مـ ــارك اب ــي هيال
وعائلتهما
وعموم عائالت  :فيوليدس  ،ضاهر
 ،ع ـق ــاد  ،ال ــدب ــس  ،أش ـق ــر  ،حمصي
 ،ك ــاب ــري ـل ـي ــان  ،أبـ ـ ــي ه ـي ــا  ،كــركــي
وانـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فـ ــي الـ ــوطـ ــن وامل ـه ـجــر
ينعون اليكم فقيدهم الغالي املأسوف
على شبابه املرحوم
الدكتور جان كلود فيوليدس
املنتقل الى رحمته تعالى في املهجر
( لندن ) يــوم األربـعــاء الواقع فيه 26
تموز  2017متممًا واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـخ ـم ـيــس
والجمعة  3و  4آب  2017في صالون
كـنـيـســة ال ـقــديــس ن ـي ـق ــوالوس لـلــروم
االرثــوذكــس ( مار نقوال )  ،األشرفية
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة من
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
ال ـ ــرج ـ ــاء اب ـ ـ ـ ــدال االكـ ــال ـ ـيـ ــل ب ــال ـت ـب ــرع
للكنيسة وإعتبار هذه النشرة اشعارًا
خاصًا

◄ ذكرى ►
باسمه تعالى
الله اختارك إلى جواره باكرًا وروحك
الطيبة في قلوبنا أبدًا
 10سـنــوات مــرت على رحـيــل فقيدنا
الغالي الحاج
حسني عباس مكي
(أبوعلي)
يـ ـق ــام عـ ــن روح ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة مـجـلــس
ع ــزاء فــي حسينية بـنــت جبيل نهار
األحــد الواقع فيه  6آب  2017الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا وب ـعــد ذل ــك مــأدبــة
غداء في منزل املرحوم الواقع في بنت
جبيل
لكم من بعده طول البقاء

تـصــادف نهار الجمعة الــواقــع فيه 4
آب  2017م .املــوافــق لــه  2ذو القعدة
 1438هـ.
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي املرحوم
ماجد أحمد بيك الناصيف األسعد
ولده :نجاد األسعد
أش ـقــاؤه :املــرحــومــون حكمت وراجــح
ورابح وماهر
صهره :املرحوم الدكتور وائل األسعد
ولـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى آي ـ ــات من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
ع ــن روحـ ــه ال ـطــاهــرة وذلـ ــك ف ــي تـمــام
الساعة  5عصرًا في النادي الحسيني
في بلدة البيسرية.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل األسـ ـع ــد وآل ال ـخــانــي
وعموم أهالي بلدة البيسرية
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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للبيع او لإليجار
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ جنب السفارة
املصرية سابقًا ـ ـ دوبلكس ـ ـ مفروش
بالكامل ـ ـ سوبر دولوكس ـ ـ  4نوم ـ ـ
شومينه ـ ـ صالونان ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ موقفان ـ ـ كاشف ـ ـ  ACـ ـ شوفاج ـ ـ
فرش رائع
سنويًا وستة أشهر سلفًا 24000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مستودع ـ ـ 450م 2ـ ـ نزلة
بيك أب
أو لإليجار  18000$سنويًا 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ  3نوم
مع خزائن فخمة وباركيه ـ ـ صالونان
 ACـ ـ غ سفرة ـ ـ غ .خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ كاشفة على بيروت ـ ـ وال تحجب ـ ـ
موقف ـ ـ جفصني ـ ـ مجددة ـ ـ نهائي
460000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب ـ ـ غاردينيا ـ ـ  70م2
ـ ـ بناء جديد ـ ـ موقع فخم ـ ـ باركيه
ـ ـ ـ  900$شـهــريــا وس ـتــة أشهر  ACـ ـ ـ
سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية الطريق العام ـ ـ مساحات
م ـخ ـت ـل ـفــة ـ ـ ـ ـ م ــوق ــع م ـم ـيــز ـ ـ ـ ـ تـصـلــح
للمصارف والـشــركــات مــع صــاالت ـ ـ
طابق ارضي باسعار سوبر مغرية
مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة ـ ـ شقة
مساحة  320م ـ ـ كاشفة ـ ـ  3ماستر
باركيه ـ ـ جلوسني ـ ـ صالونان ـ ـ سفرة
ـ ـ  5حمامات ـ ـ كــاف ـ ـ موتور ـ ـ طاقة
شمسية ـ ـ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الـ ـح ــازمـ ـي ــة مـ ـح ــل مـ ـس ــاح ــة  30م2
ـ ـ ـ ـ م ـج ـهــز م ـل ـح ـمــة ـ ـ ـ ـ وس ـ ــط ال ـس ــوق
الـتـجــاري والسكني (يصلح ملطعم
صغير) 800$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة غـ ــاردي ـ ـن ـ ـيـ ــا ف ـ ــي اف ـخ ــم
الـ ـش ــوارع ـ ـ ـ ارض م ـســاحــة  605م ـ ـ
نسبة العمار  165/50ـ ـ بسعر مغر
 2600$للمتر املربع
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة مــار تقال الـســاحــة ـ ـ شقة
 205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ح ــازمـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي اف ـخــم
الـشــوارع ـ ـ 400م 2ـ ـ كل طابق شقة ـ ـ
مـفــرزة ـ ـ سند اخـضــر ـ ـ بحاجة الى
تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ غــاردي ـن ـيــا ـ ـ ـ مـسـتــودع
يـصـلــح ملـكـتــب  215م 2ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

قريب من الطريق العام ـ ـ بناء جديد
ـ ـ ـ مـصـعــدان ـ ـ ـ مــوقــف تـحــت االرض ـ ـ
بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــار ت ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي افـ ـخ ــم
الـشــوارع ـ ـ شقة مساحة  210م 2ـ ـ 3
نوم ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ كاشفة جزئيًا ـ ـ طــابــق أول ـ ـ فوق
االرض ـ ـ ـ مــع ت ــراس خـلـفــي ـ ـ ـ بسعر
مغر  1300$شهريًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  240م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كبار ـ ـ صالونان ـ ـ غ .سفرة ـ ـ غ.
خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ موقف ـ ـ كاشفة ال
تحجب ـ ـ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ موقع مميز جدًا ـ ـ مكتب
.مساحة  1000م 2ـ ـ بسعر مغر جدًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
الحازمية مــار تقال شقة  270م 2ـ ـ 4
 ACنوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ موقف بناء قديم ـ ـ
بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  190م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ صــالــون ـ ـ غــرفــة سـفــرة ـ ـ شــوفــاج ـ ـ
ت ــراس ـ ـ بـنــاء عمر  12سنة ـ ـ شــارع
ه ـ ــادئ ـ ـ ـ ـ م ـف ــروش ــة  1100$شـهــريــا
وأربع أشهر سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم
كبار ـ ـ مع خزائن حديثة ـ ـ صالونان ـ ـ
غرفة سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

املـنـصــوريــة ـ ـ ـ الــديـشــونـيــة ـ ـ ـ  82م 2ـ ـ
 2نوم ـ ـ حمامان ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ
كاشفة وال تحجب ـ ـ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اف ـخــم
الشوارع ـ ـ  255م 2ـ ـ طابق سفلي اول ـ ـ
 3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالونني ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ سعر مغري AC 500000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  225م 2ـ ـ أجمل
املواقع ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ  3نوم
ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ
جلوس ـ ـ خادمة ـ ـ ديكور جفصني ـ ـ
باركية في الغرف ـ ـ شوفاج ـ ـ مكيف
ـ ـ كــاف ـ ـ موقف ـ ـ سعر مغري ـ ـ بناء
عمره  10سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  260م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كـبــار ـ ـ صــالــونــان كـبــار ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ
موقفان ـ ـ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ شارع هادئ ـ ـ مفروشة ـ ـ
 190م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالون ـ ـ
سفرة ـ ـ  3حمامات ـ ـ موقفان ـ ـ كاف
ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ مـكـيــف ـ ـ ـ سـعــر م ـغــري ـ ـ
 1000$شهريًا ـ ـ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي افـخــم
املــواقــع ـ ـ ـ  265م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ جلوس
ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ
ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفان cheminee
ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ خادمة ـ ـ بناء
عمره  13سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الحازمية مار تقال في افخم الشوارع
ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ غــرفــة خــادمــة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  3نوم ـ ـ  4حمام ـ ـ موقفني ـ ـ
مغر 350.000$
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب طابقان ـ ـ  85م 2ـ ـ

سن الفيل ـ ـ طريق العام الدولي ـ ـ ط
 1صــالــة طابقني ـ ـ  515م 2ـ ـ مجهزة
باحدث الديكورات ـ ـ تصلح ملصرف
ـ ـ او شــركــة تـجــاريــة ـ ـ كصالة عرض
3400000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا ـ ـ ـ شـقــة  212م2
كاشفة كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل
ـ ـ ـ  3ن ــوم ك ـب ــار م ــع خ ــزائ ــن حــدي ـثــة ـ ـ
صالونان ـ ـ سفرة ـ ـ جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ في افخم الـشــوارع ـ ـ 285
م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ بناء جديد ـ ـ صالونني ـ ـ
منظر رائع ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفني
ـ ـ  24000$سنويًا ـ ـ سنة سلف  ACـ ـ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  260م 2ـ ـ داخلي
ـ ـ  3نوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ خادمة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  150م 2تــراس ـ ـ كاشفة وال
تحجب  15000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اج ـمــل
الـشــوارع ـ ـ دوبلكس ـ ـ 330م 2ـ ـ فرش
ـ ـ  chemineeـ ـ ـ  ACرائ ــع ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ
 24000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ الـطــريــق الــدولــي ـ ـ مبنى
 4000م 2ـ ـ مع مواقف عدد  60ـ ـ بسعر
مدروس
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

كهرباء لبنان
مؤسسة عامة
تبليغ قرارات استمالك
إن مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ املالكني ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول أدنــاه مرسوم اإلستمالك رقــم  7957تاريخ
 5/4/2012القاضي باعتبار االشغال العائدة ملشروع إنشاء خط توتر عالي  66ك.ف .وادي جيلو  -السلطانية من
املنافع العامة وقرارات التخمني الصادرة عن لجنة اإلستمالك االبتدائية في الجنوب ً
سندا له كما تعلمهم بأنها قد
ً
أودعت التعويضات املقررة لهم بموجب قرار وضع اليد رقم  4تاريخ  28/3/2013تنفيذا لقرارات التخمني املذكورة
أدناه لذلك يرجى أن يتقدموا الى املؤسسة مصطحبني باملستندات املطلوبة لقبض التعويضات املقررة لهم.
		

2012/250

49

1640

جويا

عوني صبحي قاسم حمود

3,630,000

2012/251

50

1639

جويا

مريم بنت موسى قاسم فواز

8,750,000

2012/252

51

1638

جويا

نمر درويش صالح (املعروف بنمر)
عصام درويش قضامي
زهرة علي حجازي
محمد أنيس قضامي
علي أنيس قضامي
نعيمه أنيس قضامي (زوجة عدنان عكر)

كامل املبلغ
18,450,000

جويا

نسيمة عبد الغني فواز
مليا يوسف فواز
نايف فواز نايف فواز
ندى فواز نايف فواز
مريم فواز نايف فواز

كامل املبلغ
4,117,500

2012/255

54

1629

جويا

حسني حبيب فواز

380,000

2012/256

55

1635

جويا

رضا الحاج ابراهيم قاسم حمود
رياض الحاج ابراهيم قاسم حمود

كامل املبلغ
2,835,000

2012/258

57

4

جويا

أكرم أحمد صوفان
حسام أحمد صوفان
أمل أحمد صوفان

كامل املبلغ
888,000

جويا

خليل محمد صوفان
حسني محمد فضل الله
محمد نمر فياض حمود
طارق علي حمود
خالد علي حمود
رانا علي حمود

كامل املبلغ
1,610,000

2012/261

60

2673

جويا

مالكي العقار

1,634,500

2012/262

61

2672

جويا

مالكي العقار

3,262,000

2012/263

62

1577

جويا

فايزة علي صوفان
حسني عبد الله صوفان
فرنسبنك ش.م.ل

كامل املبلغ
2,700,000

2012/264

63

2675

جويا

مالكي العقار

1,620,000

2012/265

64

1576

جويا

محمد نمر فياض حمود
طارق علي حمود
خالد علي حمود
رانا علي حمود

كامل املبلغ
13,384,000

2012/267

66

1573

جويا

حسن سعيد قاسم حمود

15,390,000

2012/272

71

2477

جويا

نعمات الشيخ سليم شومان
نبيل رشيد خليل فضل الله
فضل الله رشيد موسى
أسمهان رشيد موسى
نجاة رشيد موسى
جوزيف رشيد موسى

كامل املبلغ
1,580,000

2012/277

76

1530

جويا

جمال رياض حمود
جهاد رياض حمود
رياض ابراهيم قاسم حمود

كامل املبلغ
1,207,500

2012/278

77

1531

جويا

رياض ابراهيم قاسم حمود
جمال رياض ابراهيم قاسم حمود
جهاد رياض ابراهيم قاسم حمود

كامل املبلغ
16,040,000

2012/281

80

811

مجادل

عبد الله جواد عكاش

505,000

2012/282

81

813

مجادل

محسن جواد عكاش

2,215,000

2012/283

82

815

مجادل

محمد جواد عكاش

1,648,000

2012/285

84

773

مجادل

حسني علي عبد الحسني

200,000

2012/286

85

131

مجادل

محمد يوسف حمادة

3,004,000

2012/287

86

948

مجادل

بخصوص أسماء املالكني واالسهم
راجع صحائف نموذج 273

568,000

88

311

مجادل

أحمد محمد فقيه
حسن محمد فقيه
ابراهيم محمد فقيه

كامل املبلغ
2,240,000

1221

مجادل

حسن موسى بيضون
منذر موسى بيضون

كامل املبلغ
805,000

مجادل

سونيا فهد صوفان

2,326,500

فهد عبد الرحمن صوفان

984,500
4,262,000

رقم قرار
التخمني

رقم الدعوى

رقم العقار

املنطقة

أسماء املالكني

قيمة التعويض
املقرر ل.ل.

2012/213

12/2012

453

يانوح

إيمان حسن بزي

8,260,000

2012/214

13

456

يانوح

كريم حسني يزي
حسن حسني بزي
أحمد حسني بزي
محمد حسني بزي
دنيا حسني بزي
حسني عبد الحسن بزي (استثمار)
إيمان حسن بزي (إستثمار)

كامل املبلغ
11,977,000

2012/215

14

272

وادي
جيلو

كريم حسني يزي
حسن حسني بزي
أحمد حسني بزي
محمد حسني بزي
دنيا حسني بزي
حسني عبد الحسن بزي (استثمار)
إيمان حسن بزي (إستثمار)

كامل املبلغ
21,928,000

2012/216

15

164

دبعال

محمد ياسني محمد فوزي اململوك
محمد جمال عزت أبو النصر

كامل املبلغ
2,190,000

2012/217

16

165

دبعال

عقيل حسن عباس عطار
علي حسن عباس عطار

كامل املبلغ
9,575,000

2012/219

18

168

دبعال

بتول عبد الرحمن صوفان

1,656,000

2012/222

21

973

جويا

بلدية جويا

2,589,000

2012/225

24

977

جويا

غسان علي طاهر

9,873,000

2012/227

26

979

جويا

عيد ديب جشي

4,496,000

2012/231

30

959

جويا

بثينا حسني حمود
عبد الله علي جمال
أنور علي جمال
محمد علي جمال
عباس علي جمال
اسماعيل علي جمال
تغريد علي جمال
ناريمان علي جمال
هبا علي جمال
عوني وجدي حمد
رشا وجدي حمد
اسيل وجدي حمد

كامل املبلغ
2,124,000

2012/232

31

966

جويا

طاهر علي طاهر

2,271,000

2012/233

32

962

جويا

محمد فياض مكي
خليل فياض مكي
نازه فياض مكي
مريم فياض مكي
فايزة ابراهيم عواضة
فياض يوسف مكي
حشوش يوسف مكي
نبيل يوسف مكي
علي يوسف مكي
حسن يوسف مكي
زهرة يوسف مكي
ميرة يوسف مكي
فريال يوسف مكي

كامل املبلغ
288,000

2012/241

40

935

جويا

حسن ابراهيم دايخ

5,362,000

2012/242

41

866

جويا

غسان علي طاهر

11,970,500

2012/243

42

865

جويا

ماهر عبدالله سعيدي

4,985,000

2012/289

2012/244

43

864

جويا

فواز حسني فواز
شوقي حسني فواز
دينا حسني فواز

كامل املبلغ
19,870,000

2012/290

89

2012/245

44

859

جويا

حسن محمد صادق فضل الله
محمد صادق فضل الله (إستثمار)

كامل املبلغ
1,044,000

2012/291

90

1033

2012/246

45

1654

جويا

مريم خليل فضل الله
حسني أمني فضل الله طاهر

كامل املبلغ
1,486,500

2012/293

92

179

مجادل

2012/294

93

11

مجادل

زاهي مصباح رميتي

2012/247

46

1644

جويا

زينب حسني فضل الله
حسن محمد فضل الله
علي محمد فضل الله
رضا محمد فضل الله
ندى محمد فضل الله
محمد حسن موسى فضل الله

2012/299

98

274

مجادل

سريانا عبد العزيز صوفان

5,850,000

كامل املبلغ
6,428,000

2012/300

99

565

مجادل

بالل نمر رميتي

2,568,500

2012/301

100

566

مجادل

عدنان نمر رميتي

675,000

2012/248

47

1645

جويا

كاظم علي فواز

2,352,000

101

567

مجادل

علي نمر رميتي

860,000

2012/254

2012/260

53

59

1636

1579
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إعالنات

102 2012/303

178

مجادل

محمد سليم عبد الحسني
حسني محمد عواضة
ملحم نمر رميتي
عدنان نمر رميتي
محمد نمر رميتي
عبد الحسني موسى بيضون
محمد حميد عواضة
علي محمد عواضة
حميد محمد عواضة
حسني محمد عبد الحسني
سهام محمد توفيق صباغ
نهى علي هادي
هدى خليل الراعي
عبد الرحمن عبد الجليل صوفان
سليم عبد الجليل صوفلن
عبد الجليل عبد الجليل صوفان
علي محمد شعيتلي

كامل املبلغ
11,781,000

103 2012/304

257

مجادل

زهيرة حسني رميتي
كامل محمود رميتي

كامل املبلغ
7,862,000

حسن نمر رميتي

591,500

نمر الحاج أحمد رميتي
عبد الرحمن طالب صوفان

كامل املبلغ
1,781,000

حسن نمر رميتي
حسني نمر رميتي

كامل املبلغ
1,449,000

108 2012/309

177

مجادل

عبد الرحمن طالب صوفان

576,000

115 2012/316

909

مجادل

عليه نعمه رميتي

126,000

116 2012/317

572

مجادل

حسن محمود رميتي

2,702,000

117 2012/318

22

مجادل

موسى محمد شعيتلي
صباح محمد مرعي درويش

كامل املبلغ
1,185,000

 1138 125 2012/326مجادل

إلهام محمد درويش

104,000

 1132 132 2012/333مجادل

عماد مرعي درويش

2,132,000

 1147 139 2012/340مجادل

الجمهورية اللبنانية

8,715,000

 1152 141 2012/342مجادل

الجمهورية اللبنانية

9,415,000

143 2012/344

638

مجادل

محمد عاطف بيلون

2,178,000

144 2012/345

881

مجادل

الجمهورية اللبنانية

9,890,000

146 2012/347

281

مجادل

عادل نعمه درويش
أحمد فضل الله شعيتلي

كامل املبلغ
1,361,500

 1099 104 2012/305مجادل
105 2012/306

157

مجادل

 1098 106 2012/307مجادل

هذا مع االشارة ان مهلة االستئناف هي ثالثون يوما» من تاريخ التبليغ.
التكليف 1482

إعـــالن

رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل
دعوة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية العادية السنوية
يترشف مجلس اإلدارة يف رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل .بدعوة حرضات السادة
املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف مركز الرشكة يف متام
الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه الثاين والعرشون من شهر آب عام
 ،2017للنظر يف جدول األعامل التايل:
 .1االستامع إىل تقارير مجلس اإلدارة و أمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة

صندوق التعاضد الموحد للفنانين
اعـالن

يعلن مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين عن استدراج
عروض عقود تأمين لكافة المنتسبين إليه وخالفهم.

يمكن لمن يرغب اإلشتراك من شركات التأمين درجة  Aاإلطالع على
دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية بعد سحبه من إدارة الصندوق ودفع بدل
إشتراك قدره مليونا ليرة لبنانية بموجب إيصالي قبض إواستالم خالل فترة
تنتهي بتاريخ الثامن من شهر أب الساعة الثانية عشرة ظه اًر.
على أن يتم إيداع طلب اإلشتراك مرفقاً بالمستندات المطلوبة خالل فترة
تنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اإلثنين الواقع فيه الرابع
عشر من شهر أب لسنة .2017

يتم فض العروض أمام اللجنة المختصة ومن يرغب من المشاركين في
تمام الساعة الثانية عشرة من نهار األربعاء الواقع فيه السادس عشر من
شهر أب سنة  2017وذلك في مقر الصندوق الكائن في بدارو  -شارع
سامي الصلح  -الطابق األول.

رئيس مجلس اإلدارة
جان القسيس

إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
يعلن رئيس بلدية انطلياس والنقاش عن
وض ــع جـ ـ ــداول الـتـكـلـيــف األس ــاس ـي ــة لـكــافــة
الرسوم البلدية عن عام  2017قيد التحصيل
ً
عـمــا بـنــص امل ــادة  104مــن قــانــون الــرســوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املادة  106من قانون الرسوم
البلدية رقــم  ،88/60على املكلفني املـبــادرة
فــورًا الــى تسديد الــرســوم البلدية املتوجبة
عليهم خالل مهلة شهرين من تاريخ االعالن
في الجريدة الرسمية.
ً
ثــان ـيــا :ع ـم ــا ب ـنــص امل ـ ــادة  109م ــن قــانــون
الــرســوم البلدية رقــم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقــدرهــا ( %2اث ـنــان بــاملــائــة) عــن كل
شهر تأخير عن املبالغ التي ال تسدد خالل
املهلة املبينة في البند االول اعــاه ،ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال.
انطلياس في 2017/7/25
رئيس البلدية
ايلي ابو جوده
التكليف 1473
انذار عام
للمكلفني الذين يتخلفون عن تأدية الرسم
املفروض بموجب جداول التكليف األساسية
ان رئيس بلدية انطلياس ـ ـ النقاش.
بناء على املادة  112من القانون رقم 88/60
تاريخ  1988/8/12وتعديالته.
ب ـن ــاء ع ـلــى االعـ ـ ــان امل ـن ـش ــور ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية عدد تاريخ  2017 /املتعلق بوضع
ج ــداول التكليف األســاسـيــة قيد التحصيل
يطلب الى جميع املكلفني بالرسوم البلدية
بموجب ج ــداول تكليف اساسية واضافية
عــن سنة  2017ومــا قبل الــذيــن تخلفوا عن
الدفع أن يبادروا فورًا الى تسديد ما يتوجب
عليهم مــن رس ــوم بـلــديــة وذل ــك خ ــال مهلة
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االنذار
وذل ــك تـحــت طــائـلــة حـجــز امــوالـهــم املنقولة
وغـ ـي ــر امل ـن ـق ــول ــة وب ـي ـع ـهــا بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
الستيفاء الــرســوم البلدية املتوجبة عليهم
ويعتبر هــذا اإلن ــذار بمثابة ان ــذار شخصي
قاطع ملرور الزمن.
انطلياس في 2017/7/25
رئيس البلدية
ايلي ابو جوده
التكليف 1473
إعالن تبليغ دعوى
صادر عن محكمة دوما املدنية
الرئيسة مارجي مجدالني
ال ـ ــى امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم :ورث ـ ــة املـ ــرحـ ــوم حـنــا
جرجس الشويري شلهوب  /غير معروفني
يقتضي حـضــوركــم ال ــى قـلــم محكمة دومــا
املدنية لتبلغ أوراق الــدعــوى العقارية رقم
 2017/101املقامة ضدكم مــن كريمه وديــع
وديع الشويري شلهوب ونهى وسيما ومي
وتانيا ورندا جرجي شلهوب ورثة املرحوم
جرجي حنا سمعان شهلوب والرامية الى
تمليك الجهة املدعية كامل مساحة العقار
رقم /1235دوما بااللحاق.
مــع الـعـلــم ان ــه اذا لــم تـقــدمــوا جــوابـكــم على
الــدعــوى ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة فــانــه بعد
مــرور شهرين على نشر هــذا االعــان سوف
يـتــم تعيني ممثل خ ــاص عنكم يـقــوم مقام
املـمـثــل الـقــانــونــي س ـن ـدًا لـلـمــادة /15اصـ ــول
محاكمات مدنية.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
نشر خالصة إستدعاء
املــرجــع :قــرار حضرة رئيس محكمة الغرفة
االبتدائية املناوبة في البقاع زحلة.
نـ ـ ــوع االس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاء :شـ ـط ــب اش ـ ـ ـ ـ ــارة ح ـجــز
احتياطي.
خــاصــة االس ـت ــدع ــاء :ب ـتــاريــخ 2017/7/10
ت ـق ـ ّـدم ال ــرائ ــد سـعــد ابــراه ـيــم ال ـل ــون بــوكــالــة
األستاذة رغد قاسم باستدعاء تسجل برقم
 2017/660عرض بموجبه بأنه يملك العقار

رقــم  1496من منطقة خربة زوحــا العقارية
وأن ــه يــوجــد عـلــى صحيفة ال ـع ـقــار املــذكــور
اشـ ـ ــارة ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ع ـلــى ح ـصــة على
محمد الطسي ملصلحة محمد عبد الغني
موسى وهو مسجل برقم يومي  184تاريخ
.1962/10/15
ّ
وصرح املستدعي بان لديه الصفة واملصلحة
لشطب االش ــارة املــذكــورة وفـقــا لنص املــادة
 512أ.م.م .فقرة  3و 4منها بعد أن تبني فقدان
ملف الحجز بموجب افادتني صادرتني عن
قلم املحكمة املختصة.
فعلى من لديه اعـتــراض أو مالحظات على
طلب املستدعي أن ّ
يتقدم بها الى قلم املحكمة
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
تـعـلــن مــؤسـســة م ـيــاه لـبـنــان الـجـنــوبــي عن
اجــراء مناقصة عمومية على اساس السعر
امل ـع ــروض مل ـشــروع تــأهـيــل وتـجـهـيــز ميني
م ــؤس ـس ــة مـ ـي ــاه ل ـب ـن ــان ال ـج ـن ــوب ــي ال ـقــديــم
الـ ـخ ــاص بـمـصـلـحــة امل ـح ــاس ـب ــة والـ ـش ــؤون
امل ــال ـي ــة وم ـص ـل ـحــة الـ ـت ــوزي ــع ،وف ـق ــا لــدفـتــر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية،
وق ــد تـحــدد مــوعــد اج ــراء املـنــاقـصــة الساعة
العاشرة من قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع في
 /29آب.2017 /
ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة عـ ــن دف ـتــر
الشروط الخاص باملناقصة من قلم املؤسسة
في مبنى املؤسسة الرئيسي ،ضمن الــدوام
الرسمي وذلك بعد دفع الرسوم املتوجبة.
آخر موعد لقبول طلبات االشتراك باملناقصة
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق موعد إجراء املناقصة.
الرئيس  /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
املهندس أحمد نظام
التكليف 1477
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب محمد يوسف يوسف عماشه ملوكله
حـســن قــاســم ب ــدر ال ــدي ــن ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  6611حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب حسن علي عوالي ملوكله احمد موسى
عـلــي ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 570
قبريخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب منصور ابراهيم منصور شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  780ديرميماس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت نجاح الـيــاس بعقليني وكيلة منير
جـبــران تــابــت بصفته الشخصية وملورثته
ان ـج ــال ي ــوس ــف ت ــاب ــت س ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع عن حصصهم في العقارات 219 ،127
 2360وكامل العقار  4090بحمدون القرية.

An International School in Muscat, Oman is looking for the
following positions:
• Mathematics Teachers
• Physics Teachers
• Biology Teachers
With 4 to 5 years of experience and good command of
English Language. To apply, please send your CV to:
a.sibai@alshomoukh.com
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للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعلبك ـ ـ الهرمل
ط ـلــب ع ـبــد ال ـنــاصــر ع ـبــد ال ـغ ـنــي الـســاحـلــي
سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع مل ــورث موكله
نزار تنال حماده بحصته بالعقار رقم 3007
قسم  8الهرمل وملورث مورث موكله تنال بن
سعدون حماده بحصته بالعقار  2975قسم
 7الهرمل العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD ASADUZZAMAN
RAZZAK GOLDAR
NURUL AMIN SARKER
AMAN MIAH
MD MONIR HOSSAIN
SONAHAR
MOHAMMAD ABDUR RAB MELON
MOHAMMAD MASUM MIAH
ALI HOSSAIN
SOFIKUL ISLAM
HASAN
MD JAMAL HOSSAIN
MOHAMMED RABBIL
MD ROBIUL ISLAM
SOHAG SIKDER
MOHAMMAD MONJURUL ISLAM
AMRAN
SAIFUL BHUIYAN
MOHAMMAD SHAJAHAN
MOHAMMAD SADA MIAH
ABU TALEB
ABDUL HAI TARIQUL
MD RASHED
 PALMERSمن شركة
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شيئًا
االتصال على الرقم 03/527447
غادر العمال البنغالدشيون
ANWAR CHOWDHURY
JUYEL BHUIYAN
SABUJ HOWLADER
SOHAG MADBOR
MD ABDUL MUTTLIB
MD KAMAL KHAN
BILLAL HOSSAIN
ABDUL AWAL MIAH
MD SAKIL AHMAD
AMIR HOSSAIN
 WORKERSمن املحل التجاري
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شيئًا
االتصال على الرقم 03/445563
غادرت العاملة اإلثيوبية
Adanech Getachew Eshete
مــن مـنــزل مخدومها عـصــام أحمد
امل ــول ــى ،ملــن يـجــدهــا االت ـص ــال على
رقم 03/802048
غادرت العاملة األثيوبية
BETELHEM PAWULO DOGSO
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/290282
غادرت العاملة البنغالدشية
Dipali
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ،ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 03/655678
غادرت العامله االثيوبيه
Tejtu abdisa ulfata
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/038575
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رياضة
أبلغ نيمار
ناديه
برشلونة
بقراره الرحيل
عنه (أ ف ب)

الحدث

نيمار اختار الرحيل ...واالنتحار
حصل ما كان متوقعًا وما كان يخشاه محبو
برشلونة .نيمار أنهى المشوار مع النادي الكاتالوني،
وأبلغه برحيله عنه ،ثم أدار ظهره ومشى ،ليترك
فراغًا وأسئلة كثيرة ،أولها عن سبب عيش برشلونة
هذه األزمة مرارًا ،وعن خطته المقبلة لصرف المبلغ
ِّ
سيحصله من خالل فسخ نجمه البرازيلي
الضخم الذي
لعقده معه
ميسي ِّ
مودعًا نيمار :أحبك كثيرًا
مع إعالن نيمار رحيله عن برشلونة ،كان النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
صاحب الرسالة األكثر عاطفية ،حيث َّ
ودع زميله البرازيلي من خالل ما نشره في
حسابه الشخصي على «انستاغرام» ،حيث ترك شريط فيديو يضم صورًا لهما
بقميص النادي ،مرفقًا إياه برسالة جاء فيها« :كانت سعادتي كبيرة بتمضية
سنوات معك .صديقي نيمار جونيور .أتمنى لك املزيد من التوفيق في هذه املرحلة
الجديدة من حياتك .إلى اللقاء».
وأنهى ميسي الرسالة بثالثة أحرف هي
اختصار لعبارة «تي كييرو موتشو»
باإلسبانية ،وتعني «أحبك كثيرًا».
ّ
ورد نيمار على ما نشره ميسي بالقول:
«شكرًا أخي .سأفتقدك».
بدوره ،كتب الفرنسي صامويل أومتيني على
«تويتر»« :أتمنى لك التوفيق في مسيرتك
املستقبلية»ّ ،
ليرد عليه نيمار بالقول« :شكرًا
صامو!».

شربل ّ
كريم
ارتـ ـ ــاح ن ـي ـم ــار ،وارت ـ ـ ــاح بــرش ـلــونــة،
وارتـ ـ ـ ــاح ع ــال ــم ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ب ــأس ــره.
وه ـ ـنـ ــا الـ ـ ـك ـ ــام لـ ـي ــس مـ ـب ــالـ ـغ ــا ف ـيــه
أب ـدًا ،إذ إن مسألة رحيل نيمار عن
الـنــادي اإلسـبــانــي مــن عــدمــه أتعبت
الجميع ،من إدارة «البرسا» ،مرورًا
ً
ب ـ ـج ـ ـهـ ــازه ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،ووص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ــى
زم ــائ ــه ال ــاع ـب ــن .ك ــذل ــك ،ل ــم يـسـلــم
الصحافيون من ذاك املسلسل الذي
ك ــان ــت ن ـه ــاي ـت ــه مـ ـع ــروف ــة بــالـنـسـبــة
إل ــى ال ـشــري ـحــة األك ـب ــر م ـن ـهــم ،حيث
ك ـ ــان ع ـل ـي ـهــم م ـت ــاب ـع ــة امل ـس ـت ـج ــدات
بـ ـح ــذافـ ـي ــره ــا ،ف ــوص ــل ال ـ ـحـ ــال بـهــم
فــي األي ــام األخ ـيــرة إلــى بــث عـشــرات
األخبار املتعلقة بالنجم البرازيلي
ف ــي ظ ــرف ســاعــة ف ـقــط .كــذلــك يمكن
ال ـ ـق ـ ــول إن امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
جـمـهــوري برشلونة وبــاريــس سان
جيرمان ،ارتــاحــوا من ذاك املسلسل
املـ ـل ــيء ب ــال ـف ــواص ــل امل ـب ـه ـم ــة وذات
الـنــوعـيــة الـسـيـئــة ،فـعـلـمــوا الـنـهــايــة
ال ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت م ـ ــأس ـ ــوي ـ ــة ل ـل ـب ـع ــض
وسعيدة للبعض اآلخر.
إذًا ح ـص ــل م ــا ح ـص ــل ،لـ ُـي ـف ـتــح اآلن
الـبــاب على الكثير مــن الـكــام ،فــأول
مـ ــا ي ـم ـك ــن اس ـ ـتـ ــذكـ ــاره مـ ـم ــا حـصــل
هــو م ــرور برشلونة بـهــذه التجربة
املـ ـ ــريـ ـ ــرة ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـ ــرة خ ــال
تاريخه الطويل ،فالعودة بالذاكرة
تــأخــذنــا إل ــى الع ـب ــن ق ــام ــوا بنفس
الفعلة املشينة بالنسبة إلى النادي
الكاتالوني ،ال بــل إن فعلة البعض

م ـن ـه ــم ك ــان ــت أشـ ـن ــع مـ ــن غـ ـي ــره مــن
خ ــال ت ـحـ ّـول ـهــم إل ــى ال ـع ــدو ال ـلــدود
ريال مدريد .وهنا يمكن ذكر أسماء
األملــانــي برند شوستر ،الدانماركي
ميكايل الودروب ،البرتغالي لويس
فـ ـيـ ـغ ــو ،وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــان روم ـ ــاري ـ ــو
ورونالدو.
ك ــل هـ ــؤالء ك ــان ــوا بـمـثــابــة األي ـقــونــة
ف ــي «ك ــام ــب ن ـ ــو» ،ل ـك ـن ـهــم اخـ ـت ــاروا
ح ــزم ح ـقــائ ـب ـهــم ،ت ــارك ــن بــرشـلــونــة
آن
أمـ ــام صــدمــة نـفـسـيــة وف ـن ـيــة ف ــي ٍ
واحــد ،فهذا الـنــادي العريق لم يكن
ً
س ـه ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ــه (وه ـ ــو ال ــذي
اعـ ـت ــاد جـ ــذب ك ــل العـ ــب أراده) ،أن
يـ ـ ــرى نـ ـج ــوم ــه ي ــرحـ ـل ــون عـ ـن ــه رغ ــم
معارضته لهذا األمر .وهذه املسألة
كانت معيارًا لتقويم عمل اإلدارات،
فـ ـط ــارت رؤوس م ــدي ــري ــن ورؤس ـ ــاء
ج ــراء تـلــك «الـعـمـلـيــات االنـتـحــاريــة»
التي قام بها هؤالء النجوم ،وأثرت
بشكل أو بآخر على «البالوغرانا».
ٍ

سعر نيمار يساوي
خمسة أضعاف قيمة
نادي مرسيليا

وه ـنــا ق ــد ي ـكــون ال ـك ــام ع ـلــى تــأثـيــر
ف ـنــي لــرح ـيــل ن ـي ـم ــار ،أق ــل م ـمــا قـيــل
ف ـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي ال ـب ـع ـي ــد عـ ـن ــد رح ـي ــل
أولـئــك الـنـجــوم اآلنـفــي الــذكــر ،إذ إن
نجم،
«البرسا» اليوم يملك أكثر من
ٍ
فال ضرورة لذكر وجود األرجنتيني
ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي واألورواغـ ــويـ ــانـ ــي
لويس سواريز معه ،للداللة على أن
ثقل الفريق لن يهبط كثيرًا ،فتأثير
نيمار من دون شك سيكون حاضرًا،
ل ـكــن ل ـيــس بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي يـتـخـ ّـيـلــه
ـض .وهـ ــذا امل ـش ـهــد املستقبلي
ال ـب ـعـ ّ
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ي ـم ـك ــن ع ـك ـس ــه م ـ ــن خ ــال
تجارب املوسم املــاضــي ،حيث ظهر
الـفــريــق أفـضــل بغيابه فــي محطات
ع ـ ـ ــدة ،وأف ـ ـضـ ــل ب ـ ــوج ـ ــوده مـ ــن دون
ميسي وسواريز ،ما يعني أن فكرة
«الـنـجــم األوح ــد» تصبغ رأس قائد
«ال ـس ـي ـل ـي ـســاو» ت ـمــامــا ك ـمــا يـصـبــغ
اللون األصفر شعره الغريب.
وال ـك ــام عــن الـجــانــب الـفـنــي يـجـ ّـرنــا
ّ
تصرف إدارة
إلى الحديث عن كيفية
بــرشـلــونــة اآلن إلس ـكــات جمهورها
ال ـغ ــاض ــب ب ــا شـ ــك .هـ ــذا ال ـج ـم ـهــور
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـن ـت ـظــر أن ي ـج ـلــب إل ـيــه
الرئيس جوسيب مــاريــا بارتوميو
وج ـمــاع ـتــه نـجـمــا بـحـجــم اإلي ـطــالــي
مــاركــو فـيــراتــي ،لـكــن هــا هــو يراقبه
وهو يتلقى صفعة من نادي األخير
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ال ـ ـ ــذي ّ
رد
ال ـصــاع صــاعــن وأك ـثّــر ملـجــرد طمع
«البرسا» بالعبه املفضل.
ـاف
 222م ـل ـيــون يـ ــورو ،ه ــو مـبـلــغ ك ـ ٍ
ـاد ك ـ ــام ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء نـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الفرنسي أو ربما أكثر ،إذ إن الغريم
الـتـقـلـيــدي ل ـبــاريــس س ــان جـيــرمــان،
أي مرسيليا ،كــان قد نقلت ملكيته
إلى فرانك ماكورت مقابل  45مليون
ي ـ ــورو ف ـق ــط الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،أي إن
ّ
الـبــرازيـلــي كــلــف ال ـن ــادي الـبــاريـســي
أك ـ ـثـ ــر ب ـخ ـم ـس ــة أض ـ ـعـ ــاف مـ ــن ث ـمــن
النادي الجنوبي!
ل ـك ــن ب ــرش ـل ــون ــة ي ـن ـظ ــر ال ـ ـيـ ــوم إل ــى
املبلغ الذي دفعه نيمار لفسخ عقده
كـطـعــم الص ـط ـيــاد نـجــم بـحـجـمــه أو
ربـمــا أك ـبــر .لـكــن أيـضــا سيثير هــذا
ال ـط ـعــم الـكـبـيــر ط ـمــع األن ــدي ــة الـتــي
سيرصد «البرسا» نجومها ،إذ إن
ً
كال منها سترفع من قيمة العبيها
بـنـحــو واض ــح ،مــا يـعـنــي أن صفقة
ن ـي ـم ــار أضـ ـ ـ ّـرت ب ـس ــوق االن ـت ـق ــاالت
عـ ــامـ ــة ،والـ ـ ـ ــذي س ـي ـش ـه ــد تـضـخـمــا
ره ـي ـب ــا ،ب ـح ـيــث ق ــد نـ ــرى أكـ ـث ــر مــن
ص ـف ـقــة ك ـب ـي ــرة ف ــي األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد فـ ــي الـ ـس ــوق
الشتوية التي ستكون مرتقبة في
مـطـلــع ال ـس ـنــة امل ـق ـب ـلــة ،وخـصــوصــا
بـعــدمــا سـقـطــت ال ـخ ـطــوط الـحـمــراء
بحيث لم يعد هناك أي العب ليس
للبيع ،لتترسخ عـبــارة «لكل واحــد
ثمنه».
رح ـ ـ ــل ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ،ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة ي ـم ـكــن
قــراء ت ـهــا بــأنـهــا درس فــي الـطـمــوح
الــامـحــدود حيث يبدو واضـحــا أن
الــاعــب أراد أن يـضــاعــف مــن حجم
نـجــومـيـتــه وي ـخ ــرج م ــن ع ـب ــاء ة مــن
هــو أكـبــر مـنــه هـنــاك فــي بــرشـلــونــة.
لـ ـك ــن هـ ــي خـ ـط ــوة ي ـم ـك ــن ق ــراء تـ ـه ــا
أيضًا وكأنها محاولة انتحار ،فمن
ي ـج ــرؤ ع ـلــى ت ــرك م ـت ـعــة ال ـل ـعــب فــي
ً
بــرش ـلــونــة ق ــد ي ـجــد ن ـف ـســه م ـع ــزوال
وم ـح ــروم ــا .وه ـن ــا ال ـت ـصــويــب عـلــى
م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـج ــده ن ـي ـمــار صـعـبــا
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــري ــب،
وهو الفوز بجائزة أفضل العب في
العالم ،التي تلعب األندية وهيكلية
فرقها وإنجازات هذه األخيرة دورًا
أســاس ـيــا ف ــي رس ــم درب ـه ــا الـ ــذي لم
ي ـجــد ي ــوم ــا ن ـهــاي ـتــه ف ــي ال ـعــاص ـمــة
الفرنسية.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

محرز في انتظار كبار «البريميير ليغ»
ك ـش ــف مـ ـ ــدرب ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي كــريــغ
شكسبير عــن رغبة نجمه الجزائري
ريــاض محرز في ارتــداء قميص أحد
الفرق الستة الكبرى في «البريميير
ليغ» .وقــال شكسبير في تصريحات
نقلتها صحيفة «مـتــرو» االنكليزية:
«محرز يرغب في اللعب ألحــد أندية
ال ـق ـمــة ف ــي الـّـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ،وفــي
حال عدم تلقيه عرضًا من أحد الفرق
الـسـتــة ال ـك ـبــرى ف ــإن ال ــاع ــب مستمر
معنا .ولو جاءه عرض من هذه الفرق
ولــم يكن باملبلغ الـكــافــي ،فلن نوافق
عليه».
وف ــي إنـكـلـتــرا أي ـض ــا ،يـفـكــر مـســؤولــو
مانشستر سيتي في صفقة تبادلية
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «إكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرس»
البريطانية ،حيث يتخلى عن مهاجمه
االرجنتيني سيرجيو أغويرو لصالح
أرس ـ ـنـ ــال ،م ــن أجـ ــل ال ـظ ـف ــر ب ـخــدمــات
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســان ـش ـيــز.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن إدارة
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ال ت ــري ــد الـتـخـلــي
عن أغــويــرو ،لكنها تخشى أال يتقبل
الالعب دوره في الفريق املوسم املقبل.

َّ
وفــي ايـطــالـيــا ،وق ــع العــب فيورنتينا
األورغــويــانــي ماتياس فيسينو عقدًا
ألربــع سنوات مع إنتر ميالنو .وقال
فيسينو ملوقع إنتر« :أنــا في إيطاليا
مـنــذ ع ــدة س ـن ــوات ،وأعـتـقــد أن ـنــي في
عـمــر مـنــاســب ول ــدي الـخـبــرة الــازمــة

للقيام بهذه النقلة اإليجابية» .وكانت
وســائــل اإلعـ ــام اإلي ـطــالـيــة قــد ذكــرت
أن إنـتــر دف ــع شــرطــا جــزائـيــا يبلغ 24
مليون يورو من أجل ضم فيسينو.
ك ــذل ــك ،ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «إل م ــون ــدو
ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو» أن مـ ـ ـ ــدرب ل ـي ـف ــرب ــول

ال يريد محرز االنتقال من ليستر إال إلى أحد الفرق الكبرى (أرشيف)

األملــانــي يــورغــن كلوب لــم يسمح بعد
ألي العب بمغادرة النادي ،وخصوصًا
قبل انتهاء الــدور التمهيدي الفاصل
املؤهل لدور املجموعات لدوري أبطال
أوروبا.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـص ـح ـي ـفــة أن ه ـ ــذه ال ـف ـكــرة
ّ
بشكل خــاص على البرازيلي
تنصب
ٍ
كوتينيو ،الــذي تتهافت األندية على
الحصول على خدماته ،وعلى رأسها
برشلونة اإلسباني .ويأتي هذا القرار
قـبــل أن ت ـقــام قــرعــة الـ ــدور التمهيدي
لـ ــدوري األب ـط ــال غـ ـدًا ،حـيــث ال يرغب
كلوب في املخاطرة بمصير فريقه في
تلك املـبــاريــات ،مــا قــد يــؤدي إلــى عدم
تأهله إلى دور املجموعات.
على الجانب اآلخــر ،يتطلع برشلونة
إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم كــوت ـي ـن ـيــو إل ـ ــى وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ــام وال ـج ـم ــاه ـي ــر خ ـ ــال ب ـطــولــة
«جوان غامبر» الودية التي سيقيمها
على ملعبه «كــامــب نــو» يــوم االثنني
ً
املقبل ،إال أن ليفربول يقف حائال أمام
إت ـمــام ه ــذه الـصـفـقــة إال إذا ت ـجــاوزت
قيمة العرض املالي ّ
املقدم من النادي
الكاتالوني مبلغ  100مليون يورو.

الكرة العالمية

كرة القدم ال تعترف بالمساواة
صحيح أن االتحاد الدولي لكرة القدم
ً
عـمــل طــويــا لــرفــع مـسـتــوى وسمعة
وشـعـبـيــة ك ــرة ال ـقــدم لـلـسـيــدات ،لكن
هذه االخيرة ال تزال بعيدة كثيرًا عن
تلك الخاصة بالرجال.
دراس ـ ـ ـ ـ ــة ّأولـ ـ ـي ـ ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــا ال ـن ـق ــاب ــة
الدولية لالعبي كرة القدم املحترفني
«فيفبرو» كشفت أن نصف الالعبات
ال يحصلن على رواتبهن من األندية،
وق ــد ظ ـهــرت فـيـهــا ف ـجــوة هــائـلــة في
األجور بني الرجال والسيدات.
وأش ــارت الــدراســة الـتــي شــاركــت في
إعدادها جامعة مانشستر وتستند
إل ـ ــى ش ـ ـهـ ــادة حـ ــوالـ ــى  3300الع ـبــة
يلعنب في  33بلدًا ،بما فيها الواليات
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املـتـحــدة وأملــانـيــا وفــرنـســا وإنكلترا
وال ـس ــوي ــد ،إل ــى أن م ـئ ــات الــاع ـبــات
م ــن امل ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــي ي ـت ـخــذن ق ــرار
ـت مبكر من
إنـهــاء مسيرتهن فــي وقـ ٍ
أج ـ ــل م ـم ــارس ــة م ـه ـنــة أكـ ـث ــر قــابـلـيــة
ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار أو مـ ــن أجـ ـ ــل تــأس ـيــس
عائلة.
ووف ـقــا ل ــأرق ــام ّ
األولـ ـي ــة ،أشـ ــارت 87
باملئة من الالعبات اللواتي شملتهن
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـع ــدات
الكروية .ومن أهم
لتقليص حياتهن
ّ
أسـبــاب هــذه الـظــاهــرة تــدنــي األجــور
ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم الـنـســائـيــة ،إذ إن 66
بــامل ـئــة م ــن الع ـب ــات املـنـتـخـبــات غير
راض ـي ــات عــن قـيـمــة امل ـكــافــآت املــالـيــة

ال ـت ــي يـحـصـلــن عـلـيـهــا ،ف ــي ح ــن أن
 35ب ــامل ـئ ــة م ـن ـهــن ال ي ـت ـق ــاض ــن ّ
أي
ت ـع ــوي ـض ــات ل ـق ــاء م ـش ــارك ــات ـه ــن مــع
منتخبات بالدهن.
وعلى سبيل املقارنة ،وصل مجموع
ّ
امل ـك ــاف ــآت ال ـت ــي وزعـ ـ ــت ع ـلــى العـبــي
املـنـتـخـبــات الـ ـ ــ 24ال ـت ــي ش ــارك ــت في
كــأس أوروب ــا  2016للرجال الــى 301
مليون ي ــورو ،بينما وصــل مجموع
ّ
امل ـكــافــآت ال ـتــي وزعـ ــت عـلــى العـبــات
املـنـتـخـبــات الـ ـ ــ 16ال ـت ــي ش ــارك ــت في
كأس أوروبا  2017الى  8ماليني فقط،
بحسب أرقام االتحاد االوروبي.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث أم ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــام «ف ـ ـي ـ ـف ـ ـبـ ــرو»،
ال ـهــول ـنــدي ثـيــو ف ــان سـيـغـيـلــن ،عن

ً
هذه الفوارق الهائلة ،قائال في بيان:
«أب ـحــاث ـنــا تـكـشــف ح ـجــم الـصـعــوبــة
ال ـتــي تــواجـهـهــا الع ـبــة ف ــي املنتخب
ّ
الــوطـنــي مــن أج ــل أن تــتـخــذ مــن كــرة
القدم مهنة لها».
بدورها ،رأت املسؤولة عن كرة القدم
الـنـســائـيــة فــي «فـيـفـبــرو» السويدية
ك ـ ـ ــارول ـ ـ ــن جـ ــون ـ ـسـ ــون أن «نـ ـت ــائ ــج
هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة ت ـق ــدم شـ ـه ــادة قــويــة
ع ـل ــى ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي تــواج ـه ـهــا
ال ــاع ـب ــات ف ــي يــوم ـنــا ه ـ ــذا ،مـشـيــرة
الــى أنـهــا تعتزم «الـعـمــل مــع األنــديــة
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ل ـت ـط ــوي ــر كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
النسائية ومنح الالعبات املزيد من
الفرص ملتابعة شغفهن».

توتي الى الفضاء!
تكريمًا له ،أرسل نادي روما االيطالي القميص
الذي ارتداه أسطورته فرانشيسكو توتي في
مباراته األخيرة معه الى الفضاء ،وذلك من خالل
وضعه على منت صاروخ أطلق بنجاح من غويانا
الفرنسية.
وقال روما في بيان «املهمة أتمت :صنع التاريخ
ليل الثالثاء بعدما تم بنجاح إرسال القميص
األخير لتوتي كالعب لروما الى الفضاء».
وأشار النادي الى أن الصاروخ أرسلته شركة
«أفيو الرائدة في مجال السفر الى الفضاء» ،مرفقة
ذلك بصورة للذين ساعدوا في هذه املهمة وهم
يرتدون القميص النبيذي لروما مع اسم توتي.
يذكر أن توتي ،بعد اعتزاله ،سيعمل جنبًا الى
جنب مع املدير الرياضي للنادي اإلسباني
مونشي واملدرب الجديد للفريق اوزيبيو دي
فرانشيسكو الذي خلف لوتشيانو سباليتي الذي
لم تكن عالقته جيدة بتوتي في املوسم املنصرم
حيث أشركه مرة واحدة أساسيًا مقابل  13مرة
احتياطيًا.

اإلفراج عن فيار
مقابل  300ألف يورو
أفرج عن رئيس االتحاد االسباني لكرة القدم
انخل ماريا فيار ،املحتجز على هامش تحقيق
بتهم فساد واختالس أموال ،بموجب كفالة.
وكانت الشرطة االسبانية قد أوقفت فيار ونجله
غوركا ومسؤولني اثنني في االتحاد ،في  18تموز
املاضي ،في إطار تحقيق في الفساد يشمل تهم
التزوير واالختالس.
وبعد يومني ،مثل فيار أمام قاض طلب حبسه
احتياطيًا ،لكن أفرج عنه بعدما دفع كفالة بقيمة
 300ألف يورو ،وعن نجله بكفالة بقيمة  150الف
يورو.

فيديرر يعود في مونتريال
سيشارك نجم كرة املضرب السويسري روجيه
فيديرر في دورة مونتريال الكندية في كرة
املضرب األسبوع املقبل ،للمرة األولى منذ .2011
وستكون هذه الدورة األولى لفيديرر ( 35عامًا)
منذ إحرازه لقبه التاسع عشر في البطوالت
الكبرى ،بفوزه في نهائي بطولة ويمبلدون
االنكليزية ،حيث حقق لقبه الثامن فيها ،علمًا بأنه
يستعد للمشاركة في بطولة الواليات املتحدة ،آخر
البطوالت الكبرى لهذا املوسم ،بدءًا من  28الحالي.

الكرة اللبنانية

الموسم الكروي ينطلق بين بحمدون وبيروت
ي ـن ـط ـل ــق ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي الـ ـي ــوم
ب ــن ب ـح ـم ــدون وبـ ـي ــروت ح ــن تـقــام
م ـبــاراتــان ضـمــن ك ــأس الـتـحــدي بني
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي واإلصـ ـ ــاح ال ـبــرج
ال ـش ـمــالــي ض ـمــن امل ـج ـمــوعــة األولـ ــى
على ملعب العهد عند الساعة 17.00
ويـ ــرتـ ــاح ط ـ ــرف امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ــث
ف ــري ــق ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ ،ف ـي ـم ــا يـحـتـضــن
ملعب بحمدون لقاء التضامن صور
وطرابلس في التوقيت عينه ضمن
املجموعة الثانية الـتــي تضم أيضًا
اإلخاء األهلي عاليه.
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء األول يـ ـجـ ـم ــع ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن
ال ـ ـجـ ــديـ ــديـ ــن إل ـ ـ ــى دوري ال ـ ــدرج ـ ــة
األولـ ــى ف ــي سـيـنــاريــو م ـكــرر لـخـتــام
املوسم املاضي في الدرجة الثانية.
وس ـت ـك ــون م ـســاب ـقــة كـ ــأس ال ـت ـحــدي
ال ـب ــروف ــة األول ـ ــى لـل ـطــرفــن لـتـجــربــة
عــدد كبير مــن الالعبني بــن أجانب
ومحليني.
الـشـبــاب الـعــربــي ق ــام بحملة تدعيم
واسـ ـع ــة ،ح ـيــث ت ـعــاقــد م ــع ال ـحــارس
حـ ـس ــن الـ ـحـ ـس ــن وحـ ـس ــن ال ـع ــوط ــة
وم ـح ـمــد ب ــاق ــر أي ـ ــوب وق ــاس ــم مـنــاع
ومـصـطـفــى ك ـســاب ودانـ ـي ــال عـبــاس
وح ـس ــن م ـه ـن ــا .وس ـي ـخ ـت ـبــر ال ـفــريــق
عـ ـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ـ ــن الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــن األجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب،
كالعراقي كنان عبد الــرســول ،املالي

محمدو ت ــراوري ،السنغاليني أحمد
بادجي ومحمدو سيال وبابا ساو،
الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي س ـت ـن ــال ــي إيـ ـش ــاب ــي،
ال ـع ــاج ــي أدامـ ـ ــا ك ــان ـغ ــوت ــي ،ال ـغــانــي
الحسن نــوهــو واإلسـبــانــي كــارلــوس
كاباييرو.
أما اإلصالح ،فتعاقد مع عالء الحسن
وم ـح ـم ــد رض ـ ــا وحـ ـس ــن ن ـص ــر ال ـلــه

وهـشــام الشحيمي ،وأع ــاد الـحــارس
رضــوان كساب إلــى صفوفه .ووصل
أمس األوغندي تشايني كي ليشارك
مع الفريق في التحدي.
في اللقاء الثاني ،سيكون الجمهور
اللبناني على موعد مع عودة املدرب
األملـ ــانـ ــي ث ـي ــو ب ــوك ـي ــر إل ـ ــى امل ــاع ــب
امل ـح ـل ـيــة م ــن ب ــواب ــة ط ــراب ـل ــس ال ــذي

سيدافع الراسينغ عن لقب كأس التحدي التي تنطلق اليوم (أرشيف)

تـعــاقــد م ــع ك ــاودي ــو مـعـلــوف وعـبــد
الـلــه الـعـيــش وحـســن دن ــش واملــدافــع
الـ ـص ــرب ــي غـ ـ ـ ــوران أوب ــرادوفـ ـيـ ـت ــش.
وس ـي ـخ ـت ـب ــر الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي عـ ــددًا
مـ ــن األجـ ــانـ ــب فـ ــي مـ ــركـ ــزي ال ــوس ــط
والهجوم.
أم ـ ــا ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور امل ـس ـت ـم ــر مــع
مدربه جمال طه الذي سيفتقد قائده
رضــا عنتر ،فقد تعاقد مــع املهاجم
ال ـع ــاج ــي ك ــري ـس ــت ري ـم ــي ل ــورن ـي ــون
وامل ــداف ــع الـسـنـغــالــي داوودا دي ــوب
والظهير األيسر شادي سكاف وباقر
بحسون ومحمد سلمان.
ّ
وج ــن ـب ــت ق ــرع ــة امل ـس ــاب ـق ــة مــواج ـهــة
مـبـكــرة ب ــن الـتـضــامــن وعـنـتــر ال ــذي
سـيــدرب الراسينغ هــذا املــوســم ،لكن
ّ
فــري ـقــه ح ــل ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة.
وه ــو سـيـبــدأ مـبــاريــاتــه ي ــوم االثـنــن
أم ـ ــام ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ع ـلــى ملعب
الـصـفــاء ،فــي م ـبــاراة ستشهد عــودة
خضر سالمي إلى املالعب اللبنانية
ب ـعــد أن ت ـعــاقــد م ـعــه الــراس ـي ـنــغ إلــى
جانب شقيقه حمزة والعب األنصار
مـحـمــد ال ـس ـبــاعــي ف ــي خ ــط ال ــوس ــط.
كذلك جدد النادي عقد العب وسطه
غــازي حنينة بــاإلعــارة ملوسم واحد
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ــداف ـع ــه
الروماني أندريه فيتيالريو.

أخبار رياضية

تسلق هضبة في رومية األحد
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
السباق الثالث لتسلق الهضبة ،األحد املقبل،
في رومية وعلى مسار جديد .وسيقفل باب
التسجيل للمشاركة في السباق عند الساعة
العاشرة من صباح اليوم ،على أن يقام الفحص
ً
ابتداء من الساعة
التقني والتدقيق االداري
ً
مساء في شركة «ايمبكس» ،وعلى
السادسة
أن تقام التجارب على املسار غدًا بني التاسعة
صباحًا والثالثة بعد الظهر.

دورة العماد عون في كفرذبيان

اختتمت دورة كأس العماد جوزف عون لكرة
القدم املصغرة التي نظمتها بلدية كفرذبيان
على ملعب جان عقيقي البلدي ،حيث أحرز
فريق بلدية كفرذبيان اللقب على حساب بلدية
فيطرون بفوزه عليه بنتيجة  .0-1وشاركت
في الدورة فرق تابعة لبلديات حراجل  ،فاريا ،
فيطرون  ،ميروبا وكفرذبيان.
وفي ختامها ّ
وزعت الجوائز من قبل ممثل قائد
الجيش العقيد الركن ميالد رفول واملجلس
البلدي بحضور ممثلي البلديات املخاتير
وممثل عن التيار الوطني الحر وآخر عن حزب
الكتائب.
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ثقافة وناس

تلفزيون

ملف ّ «الطبيعة البشرية مثيرة لالهتمام،
بخيرها وشرها ،واختبارها مصدر تشويق كبير
للناس» ...من رحم تلفزيون الواقع ،خرجت البرامج

التي تخلط بين الـ  social experimentوالكاميرا
من السرقة
الخفية ،متناولة مواضيع كثيرة بدءًا ً
وإهانة ذوي االحتياجات الخاصة ،وصوال إلى اإلساءة

التجارب االجتماعية...

َ
الغرب هام بها قبل أن يصيبه ...الملل
نادين كنعان
التجارب االجتماعية ليست جديدة
على املشهد اإلعالمي العربي عمومًا،
واللبناني خصوصًا .بعدما ظهرت
خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة فــي فـقــرات
ضمن بــرامــج مثل «بــا طــول سيرة»
(املستقبل) و«حـكــي جــالــس» (،)lbci
ُول ــدت بــرامــج تتمحور أســاســا على
هذا النوع من األعمال .أبرز املشاريع
التلفزيونية التي تعتمد هذا املنهج
والقت رواجًا في العالم العربي خالل
الـسـنــوات املــاضـيــة ،هـمــا «الـصــدمــة ـ

أجرى آدم صالح اختبارًا
لمعرفة رد فعل الناس في
أميركا في حال حاول أحدهم
نزع حجاب فتاة ُمسلمة
 »The Shockالذي عرضته شبكة mbc
الـسـعــوديــة فــي رمـضــان عــامــي 2016
و ،2017و«م ـ ــش إن ـ ــت» ال ـ ــذي أبـصــر
النور على قناة «الجديد» خالل العام
ُ
الحالي وتعاد حلقاته حاليًا.
ّ
ال شك في أن علمي االجتماع والنفس
مـتــداخــان ومـتـقــاطـعــان مــع اإلع ــام.
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ه ـ ــذا املـ ـ ـب ـ ــدأ ،ت ـح ــاول
ال ـبــرامــج ال ـتــي تــرتـكــز إل ــى الـتـجــارب
االجتماعية تسليط الضوءّ على واقع
ّ
معي من خالل مواقف منفرة تقيس
ّ
مــن خاللها ردود فعل عــامــة الناس.
وبينما تظهر هذه االختبارات التي
ّ
تتطرق ملواضيع اجتماعية مختلفة
ّ
ّ
ّ
تصرفات أو
ومهمة حيانًا)
(حساسة
ُ َ
للمخت َبرين الذين
انـفـعــاالت سلبية
ً
ع ــادة مــا ُينتقون عشوائيًا ،تضعنا
في أوقات كثيرة أمام نماذج إيجابية
جدًا تبعث على التفاؤل.

(ديف
غرانلوند
ــ الواليات
المتحدة)

إعــامـيــا ،تقع الـتـجــارب االجتماعية
امل ـص ـ ّـورة والـكــامـيــرا الـخـفـيــة باملبدأ
فـ ــي خ ــان ــة تـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،وق ــد
ح ـظ ـيــت أخـ ـيـ ـرًا ب ــان ـت ـش ــار وشـعـبـيــة
كـبـيـ َـر ْيــن فــي ال ـغــرب ،خـصــوصــا على
يوتيوب حيث نجد كمية كبيرة من
االختبارات القصيرة التي تجرى في
ّ
العامة فــي بلدان
الـشــوارع واألمــاكــن
مـخـتـلـفــة ،م ـحــاولــة رص ــد ردود فعل
ُ
الـ ّنــاس إزاء مــواقــف مـحـ ّـددة تقنعهم
ّ
بمتطوعني
بأنها حقيقية ،مستعينة
لتجسيد بـعــض األدوار ،فــي الــوقــت
ّ
تسجل فيه كاميرا خفية كل ما
الذي

يجري .ومن بني الفيديوات الشهيرة،
ن ــذك ــر ال ـت ـج ــرب ــة الـ ـت ــي أجـ ــراهـ ــا آدم
صــالــح ،الـيـمـنــي املـقـيــم فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،ملـعــرفــة رد فـعــل ال ـنــاس في
ش ـ ـ ـ ــوارع أمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي حـ ـ ــال حـ ــاول
أحدهم نزع حجاب فتاة ُمسلمة.
إذًا ،مــن رحــم تلفزيون الــواقــع تخرج
ه ـ ــذه الـ ـب ــرام ــج الـ ـت ــي ت ـخ ـلــط ب ــن الـ ـ
 social experimentوالكاميرا الخفية،
وي ـس ـي ــر «ال ـ ـصـ ــدمـ ــة» و«م ـ ـ ــش إنـ ــت»
ع ـل ــى درب ـ ـهـ ــا .أمـ ــا الئ ـح ــة امل ــواض ـي ــع
الـ ـت ــي ت ـت ـن ــاول ـه ــا ف ـك ـث ـي ــرة ،وت ـش ـمــل
ْ
الـســرقــة بــدافــع ال ـع ـ َـوز ،وإه ــان ــة ذوي

أشهر التجارب
تعود أصول التجارب االجتماعية إلى عقود وهي مختلفة
األهدافّ .
يعد اختبار «ملغرام» األكثر شهرة في مجال علم
النفس االجتماعي ،وهو ُيعنى بدراسة مدى انصياع البشر
للسلطة .صاحب هذه التجربة هو األستاذ املحاضر في
جامعة «ييل» األميركية ،ستانلي ملغرام ،وهي تهدف إلى
قياس مدى استعداد املشاركني إلطاعة سلطة تأمر بتنفيذ
مــا يتناقض مــع قـنــاعــاتـهــم .كـثـيــرون ُوض ـعــوا فــي موقع
املسؤولية عن توجيه صدمات كهربائية ألفراد يجلسون
في غرفة أخــرى حني يجيبون عن أسئلة ّ
معينة بطريقة
خاطئة ،بأمر من املسؤول عن التجربة .وفي النهاية ،ورغم
إظهارهم عالمات توتر وعدم رضا ،استجاب الجميع ألمر
«املسؤول» في نهاية املطاف.
أمــا فيليب زيـمـبــاردو مــن جامعة «سـتــانـفــورد» ،فحاول
فــي عــام  1971مـحــاكــاة ظ ــروف الـسـجــن ،عبر تــوزيــع 24
ّ
والسجانني.
طالبًا بطريقة عشوائية على أدوار السجناء
منحى
ـذ
ـ
خ
ـأ
ـ
ت
وب ـعــد سـتــة أي ــام م ــن ب ــدء ال ـت ـجــربــة ،راح ــت
ّ
ّ
السجانني فــي التسلط
خطيرًا فــاق التوقعات ،لجهة بــدء
على املسجونني ،حتى وصل األمــر إلى التعذيب النفسي
واإلهــانــة ...وهناك مساجني وصلوا إلــى درجــة اعتبار ّأن

االح ـت ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ،واإلس ـ ـ ــاءة
ّ
والتحرش...
لكبار السن،
تـعـلـيـقــا ع ـلــى هـجـمــة املـنـتـجــن على
هذه الفئة ،أكد مدير برامج تلفزيون
الواقع في شبكة «فوكس» األميركية،
س ـي ـمــون أن ــدري ــا مل ــوق ــع «ه ــول ـي ــوود
ّ
ّ
ري ـب ــورت ــر» أن الـسـبــب ي ـعــود إل ــى أن
«الطبيعة البشرية مثيرة لالهتمام،
ّ
وشرها ،واختبارها مصدر
بخيرها
تشويق كبير ّللناس» .هنا ،ال بد من
اإلش ــارة إلــى أنــه غالبًا مــا ُينظر إلى
تلفزيون الواقع من منطلق البرامج
الـ ـت ــي ت ـن ـق ــل إلـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــاس ت ـفــاص ـيــل

اإلج ـ ــراءات الـقــاسـيــة «ح ــق» لـلـسـ ّـجــانــن .قـبــل ذل ــك ،أجــرى
سولومون آش ،في خمسينيات القرن املاضي اختبارات
ّ
عدة لدراسة تأثير آراء اآلخرين على آرائنا وتعبيرنا عنها.
جرى ذلك من خالل إعطاء بطاقة مرسوم عليها خط واحد
لثمانية أشخاص (سبعة منهم متعاونون مع آش وواحد
فقط هو املستهدف من التجربة) ،ثم إعطائهم بطاقة أخرى
عليها ثالثة خطوط بأطوال مختلفة ،وسؤالهم عن الخط
األقــرب إلى طول الخط في البطاقة السابقة .بعدما كانت
نسبة الخطأ  1في املئة في ظــروف طبيعية ،وصلت إلى
 75في املئة مع إضافة ضغط األغلبية باتفاقها على إجابة
خاطئة!
«تأثير املتفرج» تجربة نفسية معروفة ّ
تبي االختالف بني
رغبة الناس في مساعدة اآلخــريــن حسب مظهرهم وما
يرتدونه من مالبس .الفحص الذي وجد طريقه قبل فترة
إلــى يــوتـيــوب مــن خــال فيديو مـصـ ّـور ،أوض ــح ّأن الناس
يميلون غالبًا إلى املساعدة حني يكون عدد املحيطني بهم
ً
ّ
«تشوش املسؤولية» .ما يعني عدم
قليال بسبب مفهوم
ّ
شعور املــرء باملسؤولية حــن تكون مــوزعــة على آخرين
كثر.

ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــةّ ،إمـ ــا ألف ـ ــراد عائلة
واحـ ــدة كـمــا ف ــي Keeping Up With
 ،the Kardashiansأو ألشـ ـخ ــاص
يـ ـخ ــوض ــون مـ ـغ ــام ــرة م ـث ـل ـم ــا ح ــدث
ف ــي ( Utopiaف ــوك ــس) ال ـ ــذي يتتبع
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ت ـ ـح ـ ــاول ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
مجتمع فــي منطقة نــائـيــة .املـغــامــرة
تـسـيـطــر كــذلــك ع ـلــى أج ـ ــواء بــرنــامــج
( Naked and Afraidدي ـس ـك ــوف ــري)
الـ ــذي ي ـســرد ف ــي ك ــل حـلـقــة تفاصيل
حـيــاة ام ــرأة ورج ــل اسـتـطــاعــا البقاء
عـ ـل ــى قـ ـي ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة (،)survivors
يجتمعان لـلـمـ ّـرة األول ــى ويوضعان
أمام ّ
تحدي العيش في البرية َ
عاري ْي
ملـ ـ ّـدة  21ي ــوم ــا .وب ـعــد االج ـت ـم ــاع في
ّ
املنطقة
املحددة ،يصبح على الثنائي
إي ـج ــاد و /أو إن ـت ــاج امل ـي ــاه وال ـغ ــذاء
واملـ ـ ـ ــأوى وامل ـل ـب ــس ف ــي هـ ــذه الـبـيـئــة
الصعبة .إلــى جانب بــرامــج املــواعــدة
الكثيرة ،هناك أيضًا 12 Famous in
(على  )CWالذي يتمحور حول عائلة
تـجـ ّـرب بلوغ الشهرة فــي غضون 12
أس ـب ــوع ــا ،ع ـبــر االن ـت ـق ــال إل ــى مــديـنــة
ل ــوس أنـجـلـيــس األمـيــركـيــة وخــوض
ّ
سلسلة من التحديات التي تركز على
ّ
موهبة كل واحد منهم.
ل ـكــن خ ـ ــارج أروقـ ـ ــة امل ـح ـط ــات ،وقـبــل
زمـ ـ ــن طـ ــويـ ــل ج ـ ـ ـ ـدًا ،اسـ ـتـ ـخ ــدم م ـب ــدأ
«التجربة االجتماعية» لتقييم برامج
اجـتـمــاعـيــة ج ــدي ــدة أو ف ــي م ـس ــارات
ً
تغيير القوانني مـثــا ،وقــد بــدأت في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة الخ ـت ـبــار مـفـهــوم
ضــريـبــة ال ــدخ ــل الـسـلـبـيــة ف ــي أواخ ــر
الستينيات .وقد شهد العالم تجارب
بـ ـ ـ ـ ــارزة أح ـ ــدث ـ ــت تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا م ـل ـمــوســا
ع ـلــى ال ـص ـعــد الـنـفـسـيــة والـسـلــوكـيــة
واالجتماعية (راجع الكادر).
بالعودة إلــى مــا شاهدناه على mbc
ّ
و«الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،لـ ـع ــل أكـ ـث ــر امل ـش ــاري ــع
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـغــرب ـيــة ق ــرب ــا إلـيـهـمــا
هــو  Cam Clashمــن تـقــديــم باتيست
إي ـت ـش ـي ـغــاري .ف ــي ع ــام ُ ،2014ع ــرض
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـفــرن ـســي ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ــى
على شــاشــة «فــرانــس  »4وعـلــى قناة
خ ــاص ــة ب ــه ع ـل ــى ي ــوتـ ـي ــوب ،ح ــاص ـدًا
ن ـس ــب مـ ـش ــاه ــدة ع ــال ـي ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــا
ّ
وإلكترونيًا .حتى أن موقع صحيفة
ّ ّ
«إلكـسـبــرس» الفرنسية سبق أن أكــد
ّ
أن االختبار الذي جرى في املترو في
باريس ورصد التعنيف اللفظي الذي
ّ
ّ
محجبة هناك ،حظي
تعرضت له امرأة
بــأك ـثــر م ــن  600ألـ ــف م ـش ــاه ــدة على
الشاشة الصغيرة فقط .وفــي الوقت
ّ
ال ــذي أك ــدت فيه أن Cam Clashيفتح
ّ
ملفات ّ
حساسة مثل رهــاب األجانب
والـعـنـصــريــة والـتـمـيـيــز عـلــى أســاس
الجنس في إطار سعيه لدفع املجتمع
ّ
«تحمل جــزء مــن املسؤولية إزاء
إلــى
ّ
م ــا ي ـ ـجـ ــري» ،رجـ ـح ــت «إلكـ ـسـ ـب ــرس»
ّ
أن هـ ـن ــاك مـ ــن ي ـت ــاب ـع ــه ف ـق ــط ب ــداف ــع
«الـتـلـ ّـصــص والـحـشــريــة واالستمتاع
باملشاهدة ،قبل أن يسيطر عليه امللل،
مــن دون أن يـكــون ملــا يـشــاهــده تأثير
على سـلــوكــه» .رأي قــد يـكـ ّـون صائبًا
إلى ّ
حد بعيد ،خصوصًا أنه بعد بدء
عرض املوسم الرابع من ،Cam Clash
تــوقـفــت «فـ ّـرانــس  »4عــن عــرضــه على
خـلـفـيــة ت ــدن ــي ال ـ ـ «راي ـت ـي ـنــغ» ،وص ــار
ب ــإمـ ـك ــان الـ ــراغ ـ ـبـ ــن م ـت ــاب ـع ـت ــه عـلــى
يوتيوب حصرًا.
فـهــل تــراهــن «ال ـجــديــد» م ـجــددًا على
«م ــش إن ــت» ونـشـهــد حـلـقــات جــديــدة
بـ ـع ــد اإلع ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ويـ ـخ ــرج
موسم ثالث من «الصدمة» إلى النور
ّ
ّ
ستتبدل؟
على  ،mbcأم أن الحسابات
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ّ
ّ
أسهمت في مسار تغيير القوانين كما حدث في
والتحرش .إال أن هذه البرامج التي تفتح
السن،
لكبار
ّ
ّ
ملفات ّحساسة في إطار سعيها إلى دفع المجتمع الواليات المتحدة .فماذا عن برنامجي «الصدمة»
( )mbcو«مش إنت» (الجديد)؟
إلى «تحمل جزء من المسؤولية إزاء ما يجري»،

تغيير أم إثارة؟
برامج
ّ

ال اختبارات يعول عليها في لبنان؟

زينب حاوي
بـعــدمــا كــانــت ال ـكــام ـيــرات مــوضــوعــة
ّ
ض ـم ــن م ـس ــاح ــة م ـ ـحـ ــددة ،وم ـســل ـطــة
على أشـخــاص ارتـضــوا ألنفسهم أن
يتسمروا تحت أضوائها ،لنقل طرق
تصرفاتهم وأحاديثهم وتفاعلهم مع
املحيطني ،تحت ما ّ
سمي «تلفزيون
الـ ــواقـ ــع» ف ــي إط ـ ــار مـفـلـتــر بــالـطـبــع،
ال يـنـقــل ب ــأم ــان ــة ح ـي ــوات ه ـ ــؤالء في
مـ ـي ــادي ــن م ـخ ـت ـل ـف ــة ،راج ـ ـ ــت ك ــام ـي ــرا
أخـ ــرى ،ه ــذه امل ــرة مـخـبــأة ،ومخفية.
ه ــدف ـه ــا اخـ ـتـ ـب ــار ردود ال ـف ـع ــل إزاء
مـ ــواقـ ــف نـ ــافـ ــرة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا .راحـ ــت
تنقل هذه السلوكيات وتبني عليها
أحـ ـك ــام ــا ضـ ـم ــن بـ ــرامـ ــج «ال ـت ـج ــرب ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،ال ـت ــي دخ ـل ــت لـبـنــان
فــي الـسـنــوات املــاضـيــة ،واستخدمت
ض ـ ـمـ ــن «ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة»
ُ
ك ـف ـق ــرات م ـت ـل ـف ــزة ،ح ـي ــث اســت ـبــدلــت
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا الـ ـخـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أل ـص ـق ــت
باملقالب والكوميديا ،باالختبارات
االجتماعية لقضايا جدلية ،تختلف
حــولـهــا ردود ال ـف ـعــل ،والـسـلــوكـيــات
املـصــاحـبــة ،كــالـعـنـصــريــة ،واملـعــامـلــة
السيئة لكبار السن ،والتحرش .هذا
م ــا ف ـع ـلــه «حـ ـك ــي ج ــال ــس» (ت ـشــريــن
األول /نــوف ـم ـبــر  )2014ع ـل ــى ،lbci
و«ب ــا ط ــول س ـيــرة» (املـسـتـقـبــل) .في
ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـبــر) م ــن ال ـعــام
نفسه ،نشأ نزاع قانوني حني اتهمت
شركة «سكوب برودكشن» اإلعالمي
زاف ــن قـيــومـجـيــان بــاس ـت ـخــدام فـكــرة
الـتـجــربــة االجـتـمــاعـيــة فــي برنامجه
فــي مخالفة لحقوق امللكية الفكرية
التي سجلتها هذه الشركة في وزارة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .اسـ ـت ــدع ــي ق ـيــوم ـج ـيــان

ّ
فــي خـطــوة الفـتــة ومـنــفــرة فــي آن إلى
«مكتب مكافحة الجرائم املعلوماتية
وامللكية الفكرية» ُ
وحـقــق معه ألكثر
مــن  3ســاعــات .وف ــي تـصــريــح سابق
ّ
ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ق ـ ــال زافـ ـ ــن إن ف ـكــرة
«ال ـت ـج ــرب ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة» م ــوج ــودة
عامليًا منذ عام  ،2000وال يحق ألحد
أن يحتكرها».
وأخـ ـيـ ـرًا ،خ ــرج بــرنــامــج «م ــش أن ــت»
(إعـ ـ ــداد وت ـقــديــم إي ـلــي كـ ـي ــروز) على
«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» ،وق ـ ـب ـ ـلـ ــه «الـ ـ ـص ـ ــدم ـ ــة»
ب ـن ـس ـخ ـت ـيــه األولـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة عـلــى
 ،mbcالذي ّ
صور جزء منه ،في لبنان
كما فــي الـعــراق والسعودية ،ومصر
واإلمـ ـ ـ ـ ــارات .ال ـب ــرن ــام ـج ــان يـحـظـيــان
ب ـن ـس ـبــة م ـش ــاه ــدة ع ــال ـي ــة ،ال سـيـمــا
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
بسبب إثارتهما حشرية املشاهد/ة
ف ـ ـ ــي االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ردود الـ ـفـ ـع ــل
حـ ـي ــال املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي ي ــوض ــع فـيـهــا
َ
«املختبرون/ات».
األه ـ ــداف املـصــاحـبــة ل ـهــذه الـتـجــارب
املتلفزة على طريقة الكاميرا الخفية،
ه ـ ــي ك ـ ـشـ ــف ل ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات ال ـ ـن ـ ــاس،
وط ــريـ ـق ــة ت ـف ـك ـي ــره ــم ،وت ـع ـم ـي ــم بـعــد
ذلـ ــك األح ـ ـكـ ــام ال ـ ـصـ ــادرة ع ـن ـه ــم ،فــي
ً
الـتـمــاس تغيير م ــا .م ـثــا ،فــي حلقة
التحرش بــامــرأة جميلة وجــذابــة في
مقهىّ ،
عمم برنامج «مــش أنــت» بأن
ذهنية الشباب اللبناني قد ّ
تغيرت،
ولم ّ
ّ
يسوغ التحرش بذريعة أن
يعد
املرأة الجميلة «قابلة» .لكن إشكالية
اخ ـتــاف املـنــاطــق وت ـنـ ّـوع الذهنيات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ت ـ ـ ـطـ ـ ــرح ه ـ ـنـ ــا بـ ـخ ــاف
ً
االختبار الذي أجري مثال في املترو
في فرنسا حيال امرأة محجبة .نحن
هـنــا فــي م ـكــان ع ــام م ـنــوع األج ـنــاس

والـجـنـسـيــات وال ـع ـق ـل ـيــات .ع ــدا هــذه
اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ،ي ـم ـك ـن ـن ــا طـ ـ ــرح س ـ ــؤال
آخـ ــر حـ ــول «تـ ـلـ ـف ــزة» هـ ــذه ال ـب ــرام ــج،
أي ف ـل ـتــرت ـهــا وتــوض ـي ـب ـهــا بـشـكـلـهــا
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،وم ـ ـ ــا ي ـه ـم ــل م ـن ـه ــا وم ــا
يختار لعرضه وانتقاء ما هو جذاب
و«مثير».
ّ
ل ـ ـعـ ــل تـ ـج ــرب ــة ج ــامـ ـع ــة  ALBAفــي
تـشــريــن الـثــانــي (نــوفـمـبــر) مــن الـعــام
امل ــاض ــي ،دلـيــل ربـمــا عـلــى فـشــل هــذه
ال ـت ـج ــارب ،أو أق ـلــه طــريـقــة عــرضـهــا،
وت ـح ـق ـيــق أه ــداف ـه ــا امل ـب ـت ـغــاة .ع ــودة
إلـ ــى هـ ــذا ال ـت ــاري ــخ بــال ـت ـحــديــد ،يــوم

ّ
عمم برنامج «مش أنت» بأن
تغيرت ،ولم ّ
ذهنية اللبناني ّ
يعد
ّ
يسوغ التحرش بذريعة أن المرأة
الجميلة «قابلة»
ِّ
سرب فيديو اختباري لطالبات هذه
الجامعة في قسم «تعدد الوسائط»
( ،)multimediaيتحدثن الفرنسية،
وي ـع ـتــرفــن بــرفـضـهــن م ــواع ــدة شــاب
سـ ــوري ألن ــه «ال يـمـتـلــك الـثـقــافــة وال
القيم» ،عدا إيرادهن أحكامًا وعبارات
قاسية بحق هذا الشاب ،وصلت إلى
حالة التحقير والعنصرية .كان هذا
االختبار األكاديمي الداخلي يهدف
إلــى إخ ــراج مــا تتداوله عــادة شرائح
مجتمعية لبنانية محددة ،من خطاب
عنصري وتحقيري بحق السوريني
وصــور ّ
منمطة عنهم .خطاب تفاقم
مع ازدياد أعداد الالجئني في لبنان.
ل ـكــن ه ــذا االخ ـت ـب ــار ل ــم يـحـقــق هــدفــه
بعدما ّ
تسرب على وسائل التواصل

االجتماعي ،والقى ردودًا عنيفة على
الطالبات والجامعة على ّ
حد سواء.
بحسب سامي مجاعص أستاذ املادة
وقتها (أجبر على ترك الجامعة بعد
ه ــذه ال ـض ـج ــة) ،ك ــان ال ـشــريــط يــرمــي
الكليشهات»،
إلــى «إع ــادة ســرد هــذه ّ
بغية
ـة»
ـ
ع
ـ
ـن
وك ـشــف «الـعـنـصــريــة املـقـ
ّ
« ُخـلــق وع ــي ومـســاحــة حـ ــوار» .لكنه
«ف ـهــم بشكل خــاط ــئ» ،وقــامــت إدارة
«األل ـب ــا» بـحــذفــه عــن حـســابـهــا ،وأق ـ ّـر
األس ـت ــاذ الـجــامـعــي وق ـت ـهــا بـ ـ «فـشــل
ً
املـ ـش ــروع الـ ـط ــاب ــي» ،م ـح ـمــا نفسه
املسؤولية ،ومقدمًا االعـتــذار إلــى كل
ال ــذي ــن ُ
«ج ــرح ــت م ـش ــاع ــرهــم» .سبب
ً
الـفـشــل يكمن أوال فــي تـقــديــم الــواقــع
بكل فجاجته أي إخراج هذا الخطاب
ال ـع ـن ـص ــري ب ـك ــل مـ ـف ــردات ــه وس ـيــاقــه
املهني ،بحق الشباب السوري ،وهذا
األم ـ ـ ــر لـ ــم ي ـت ـح ـم ـلــه الـ ـن ــاشـ ـط ــون بــل
تعاملوا معه بطريقة عكسية وخلق
وقـ ـتـ ـه ــا خـ ـط ــاب ــا ع ـن ـص ــري ــا مـ ـض ــادًا
ســوريــا ه ــذه املـ ــرة .ثــانـيــا ،لــم ينتظر
ه ــؤالء نـهــايــة الـفـيــديــو ال ــذي يحضر
لشريط آخــر يـعــرض الحـقــا يتضمن
إجــابــات مـغــايــرة عــن س ــؤال مــواعــدة
الـفـتــاة الـلـبـنــانـيــة ل ـشــاب سـ ــوري ،بل
ســاهــم ال ـت ــداول الـســريــع والسطحي
لـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـقـ ـصـ ـي ــر (مـ ـ ـس ـ ــاوئ
السوشال ميديا) ،في اجتزاء سياقه
وهـ ـ ــدفـ ـ ــه ودم ـ ـ ـغـ ـ ــه ض ـ ـمـ ــن الـ ـخـ ـط ــاب
العنصري املوجه.
فشل الـشــريــط التجريبي الجامعي،
ّ
أس ـه ـمــت ف ـيــه أي ـضــا أج ـ ــواء خلفتها
حـلـقـ ّـة «هـ ـ ّـدي قـلـبــك» عـلــى  ،otvالــذي
يـصــنــف نفسه ضـمــن بــرامــج املقالب
وال ـكــام ـيــرا الـخـفـيــة .م ــا ظـهــر يومها
في حلقة العامل السوري ،ومعاملته

بـطــريـقــة مـهـيـنــة ،واس ـت ـغــال وضعه
االجتماعي والقانوني فــي لبنان ،لـ
«اخـتـبــار» مـمــارســات مخزية بحقه،
يـ ـتـ ـع ــدى بـ ـمـ ـك ــان بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـق ــال ــب،
لـ ـيـ ـتـ ـح ــول إل ـ ـ ــى مـ ـس ــاح ــة انـ ـحـ ـط ــاط
وتجرد من ّ
أي إنسانية .طبعًا ،هذه
ال ـح ـل ـقــة بــال ـت ـحــديــد ال ـت ــي ضـ ـ ّـج بها
املجتمع اللبناني ،ومواقع التواصل
االجتماعي ،أجـبــرت مقدم البرنامج
مارسيل خضرا على االعتذار الحقًا
بسبب ّ
كم السادية التي وضعها في
هذه الفقرة.
إزاء مـ ـ ــا تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم ،ال تـ ـ ـع ـ ــدو بـ ــرامـ ــج
«ال ـت ـج ــارب االج ـت ـمــاع ـيــة» ف ــي لبنان
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ،ع ــن كــونـهــا
م ـســاحــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أو اف ـتــراض ـيــة
إلـكـتــرونـيــة (ب ـمــا أن أغـلـبـهــا يحظى
بـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة عـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـل ــى
يوتيوب) ،تناسب فرق املتلصصني،
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـ ـح ـ ـ ّـب ـ ــذون االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاء وراء
الـشــاشــة وم ـشــاهــدة غـيــرهــم يـقــع في
أف ـخ ــاخ ه ــذه ال ـب ــرام ــج مل ـعــرفــة ردود
ال ـف ـع ــل ،وت ـه ـن ـئــة أن ـف ـس ـهــم بــأن ـهــم لم
َ
ي ـك ــون ــوا ض ـمــن ه ـ ــؤالء امل ـخــت ـبــريــن/
ات .وبما أن لبنان مساحة متنوعة
ط ــائ ـف ـي ــا واي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ح ـت ــى بــن
األزقـ ـ ـ ــة واألح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ،ي ـص ـع ــب تـعـمـيــم
ن ـتــائــج م ـج ـمــوعــة هـ ــذه االخ ـت ـب ــارات
على الشرائح اللبنانية في العموم.
ل ــذا ،فـهــي تبقى مـحـصــورة فــي إطــار
تـنـفـيــذ إنـ ـت ــاج ت ـل ـفــزيــونــي «ح ــدي ــث»
على اللبنانيني ،رغم إنعاشها عددًا
م ــن امل ـش ــاع ــر اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي نـهــايــة
امل ـطــاف ،وتشكيلها م ــرآة نحتاجها
ف ــي يــوم ـيــات ـنــا ك ــي ن ــوق ــظ اإلنـ ـس ــان
داخلنا ال ــذي ال تهمه ال األع ــراق وال
الجنسيات وال الطبقات االجتماعية.
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هشام جابر :لبنان ...يا خربة األحالم
َ
بعيد التاسعة وفي جو شديد البرودة ،انطلق أمس ّفي «بيت الدين» العرض األول ًلـ «السيرك السياسي» (يستمر الليلة وغدًا) .املسرحية السياسية الغنائية واالستعراضية البهلوانية تحكي قصة
جمهوره للقائه في خطابه االنتخابي .إنه مرشح خربة األحالم (لبنان) الذي يحكي
املرشح أبو فاس النسناس (نعيم األسمر) الذي تحضر ماكينته االنتخابية متمثلة بفيكتوريا (ياسمينا فايد) ّ
واقعها فيلسوفها املشعوذ متمشيًا في أرجائها (هشام جابر ،كاتب ومخرج العمل) .ال شيء في الحبكة غير متوقع ،لكن العمل يحوي كمية هائلة من العناصر البصرية (فيديو ،أزياء ،إضاءة)...
والسمعية من موسيقى حية استخدمت فيها لعبة الـ»اليتموتيف» بشكل جيد (النغمة املربوطة بشخصية أو موقف) وتنوعت بني موسيقى السيرك واملارشات والفالس والكالسيك وبعض
ً
السوينغ والشرقي والفولكلور (تأليف هشام جابر وزياد األحمدية وتوزيع األخير ،بقيادة لبنان بعلبكي) ،إلى جانب غناء وألعاب بهلوانية خاصة بالسيرك (محترفون أجانب) .ما يجعل منه عمال
ّ
التنوع واالحتراف (باألخص التمثيل) رغم بعض املالحظات التي ال يمكن شرحها هنا ،أبرزها طول بعض اللوحات مثل الختام الذي طال بغناء هوارة غير ضروري ومشهد دعاء الشحادة
شديد
(ساندي شمعون) وخروج بعضها اآلخر عن السياق مثل مشهد الساحر (فايق حميصي).

منال سمعان
الهوى شمالي
«عالبال» عنوان األمسية الغنائية
التي ستقدمها الفنانة السورية
منال سمعان (الصورة) ضمن
«مهرجانات قلحات» (قضاء
الكورة -شمال لبنان) يوم األحد
 20آب على مسرح «جامعة
البلمند» .الفنانة السورية
الشابة رافقت عددًا من كبار
الفنانني اللبنانيني من ضمنهم
وديع الصافي ومرسيل خليفة،
وعابد عازرية ،وغزوان زركلي،
وحضرت كمغنية «صولو» في
حفالت الفنان زياد الرحباني.
كما ّأدت عددًا من أغاني السيدة
فيروز .يشاركها في هذه األمسية
املوسيقي وعازف البيانو إيلي
معلوف وكل من شاهان كالغبيان
(كونترباص) ،ونادر مرقس
(إيقاع).
«عالبال» :األحد  20آب (اغسطس) ـ
 20:00مساء ـ ـ مسرح «جامعة البلمند»
(الكورة  -شمال لبنان) -لالستعالم:
71/844696 -- 79/171793

